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ഉല്പത്തിപുസ്തകം 

യക. 

൧൦ അഡ്ധ്യായം. 

ത്തും ഭടൈവം ആകാശവും 

ഭൂമിയും സ്തൃക്ട്ടിച്ച. ഭൂമി പാഴായും ശ്ര൬ 

മായും ഇരുന്നു; ആശത്തിന്മിതെ ഇരു 

ഉണ്ടംയിരുന്നു. ദൈവത്തിനെറ ആത്മാവു 

വെള്ളത്തിന മീതെ പരിധത്തിച്ചുകൊ 

ണ്ടിരുന്നു. വെളിച്ചം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്നു 

ദൈവം കല്പിച്ചു; വെളിച്ചം ഉണ്ടായി. 

വെളിച്ചം നല്ലതു ഏന്നു ഭൈവം കണ്ടു; 

ദൈവം വെളിച്ചവും ഇരുളും” തമ്മില് 

വേരപിരിച്ചു. ദൈവം ധെളിച്ചത്തിന്നു 

വകല് എന്നും ഇരുളിന്നു രാത്രി എന്നും 

പേരിട്ടു. സന്ധ്യയായി ഉ കാസ്സുമായി, 

ഒന്നാം ടിവസം. 

ദൈവം: ധെള്ളങ്ങളുടെ മഭ്ധ്യേ ഒരു 

വിതാനം ഉന്ടാകുട്ടെ; അതു വെള്ളത്തി 

നും വെള്ളത്തിന്നും തമ്മിത വേര്പിരി 

വായിരിക്കട്ടെ എന്നു കല്പിച്ചു. വിതാ 

നം ഉണ്ടൊക്കിട്ടു ദൈവം ധിതാനത്തി൯ 

കീഴുള്ള വെള്ളവും വിതാനത്തി൯ മീതെ 

യൂള്ള പെവെള്ളധും തമ്മില് വേർപിരിച്ചു; 

അങ്ങനെ സംഭധിച്ചു. ദൈവം ധിതാന 

ത്തിന്നു ആകാശം എന്നു പേരിട്ടു. സസ്ധ്യ 

യായി ഉ കസ്സറമായി, രണ്ടാം ദിവസം. 

ധിം 

ദൈവം: ആകാശത്തിന കീഴ്ള്ള ഖെ 

ള്ളം ഒരു സ്ഥലത്തു ക്രടട്ടെ; ഉണങ്ങിയ 

നിലം കാണട്ടെ എന്നു കല്പിച്ച; അങ്ങനെ 

സംഭവിച്ചു. ഉണങ്ങിയ നിലത്തിന്നു 

ദൈവം ഭൂമി എന്നും വെള്ളത്തിനെറ കൂട്ട 

ത്തിന്നു സമം എന്നും പേരിട്ടു; നല്ലതു 

എന്നു ദൈവം കുണ്ടു. ഭൂമിയില്നിന്നു 

പുല്ലും യിതൃതുള്ള സസ്പങ്ങ്മം ഭൂമിയില് 

അതതു തരം വിത്തുള്ള ഫലം കായികുന്ന 

വൃക്ഷങ്ങളും മുളെ ച്ചുവരക്ടെ ഏന്നു ദൈവം 

കപ്പിച്ചു; അങ്ങനെ സംഭധിച്ചു. ഭൂമി 

യില്നിന്നു പുല്ലും അതതു തരം വിത്തുള്ള 

ഫലം കായിക്കുന്ന വൃക്ഷങ്ങളും മുളെ ച്ചു 

ന്നു; നല്ലതു എന്നു ദൈവം കണ്ടു. സന്ധ്യ 

യായി ഉ ഷസ്സുമായി, മുന്നാം ടിവസം. 

രാവും 

വാ൯ ആകാശധിതാനത്തില് വെളിച്ച 

പകലും തമ്മില് വധേരപിരി 

ങ്ങഠം ഉണ്ടാകട്ടെ; അവ അടയാളങ്ങളായ്യം 

കാലം. ടിവസം, സംവത്സരം എന്നിവ 

തിരിച്ചറിവാനായും ഉതകട്ടെ; ഭൂമിയെ 

പ്രകാശിപ്പിപ്പം൯ ആകാശവധി താനത്തില് 

അവ വെളിച്ചങ്ങളായിരിക്കട്ടെ എന്നു 

ദൈവം കല്പിച്ചു; അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു. 

1 

11 

19 

13 

14 

15 



1 

18 

19 

20 

21 

കി [ഗ] 

93 

| 24 

99 

ഉല്പത്തി ൨ 

പകല് വാഴേണ്ടതിന്നു വലിപ്പമേറിയ 

വെളിച്ചവും രാത്രി. വാഴേണ്ടതിന്നു വലി 

പ്രം കുറഞ ധെളിച്ചവും ആയി രണ്ടു വലി ) 

യ ധെളിച്ചങ്ങളെ ദൈവം മുണ്ടാക്കി; ന 

ക്ഷത്രങ്ങളെയ്യം ഉണ്ടാക്കി. ഭൂമിയെ പ്ര ല് 

കാശിപ്പിപ്പാന്ദം പകലും രാത്രിയും വാഴ്ചവാ | 

നരം ധെളിച്ചത്തെയും ഇരുളിനെയും ത 

മ്മില് വേര്പിരിപ്പാന്ുമായി ദൈവം അ 

വയെ ആകാശവിതാനത്തില് നിത്തി; ന 

ലതു എന്നു ദൈവം കണ്ടു. സന്ധ്യയായി 

ഉഷസ്സുമായി, നാലാം ദിവസം. 

വെള്ളത്തില് ജലജന്തുക്കമ ക്രട്ടമായി 

ജനിക്കട്ടെ; ഭൂമിയുടെ മീതെ ആകുശധി। 

താനത്തില് പറവജാതി പറക്കട്ടെ എന്നു 

__. 2 

ദൈധംകപ്പിച്ച. ദൈധംയലിയതിമിം 

ഗലങ്ങളെ യും വെള്ള ത്തില് ക്രട്ടമായി ജനി 

ചു ചരിക്കുന്ന അതതു തരം ജിവജന്തുക്കളെ 

യം അതതു തരം പറവജാതിയെയും സ്തൃഷ്ക്കി 

ചു; നല്ലതു ഏന്നു ദൈവം കണ്ടു. നിങ്ങ 

വഭ്ധിച്ചു പെരുകി സമുടദത്തിലെ ഖെള്ള 

ത്തില് നിറവി൯; പറവജാതി ഭൂമിയില് 

പെരുകട്ടെ ഏന്നു കുപ്പിച്ചു ദൈവം അവ 

യെ അന്ദഗ്രഹിച്ചു. സന്ധ്യയായി മുഷ 

സ്സൂമായി, അഞ്ചാം ദിവസം. 

അതതു തരം കുന്നുകാലി, ഇ ജാതി, കാട്ടു 

മുഗം ഇങ്ങനെ അതതുതരം ജിവജന്തുക്കഠ 

ഭൂമിയില്നിന്നുള വാകട്ടെ എന്നു ദൈവം 

കല്പിച്ചു; അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു. ഇങ്ങനെ 

ദൈവം അതതു തരം കാട്ടുളുഗങ്ങളെ.യും 

അതതു ത്രം കന്നുകാലികളെയും അതതു 

തരം ഭൂചരജന്തുക്കളെ യും ഉ ണ്ടാക്കി; നല്ലതു 

എന്നു ദൈവം കണ്ടു. അനന്തരം ദൈവം: 

നാം നമുടെ സ്വരൂപത്തില് നമുടെ 

സാദൃശ്യപ്രകാരം മനുഷ്യനെ ഉണ്ടാക്കുക; 

അവര് സമുദ്രത്തിലുള്ള മത്ധൃത്തിന്മേലും 

ആകാശത്തിലുള്ള പറവജാതിയിന്മേലും 

മൂഗങ്ങളിന്മേലും സവ്ൃഭൂമിയി മന്മലും ഭൂമി 

ധിം 
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യില് ഇഴഡയ്യന്ന ഏല്പാഇഴജാതിയിന്മേലും 

വാഴട്ടെ എന്നു കപ്പിച്ചു. ഇങ്ങനെ ദൈവം 

തന്ദെറ സ്വരൂപത്തില് മനുഷ്യനെ സ്തൃക്കി 

ചും ദൈധത്തിനെറ സ്വരൂപത്തില് അവ 

നെ സ്തൃഷ്കിച്ചു, ആണും പെണ്ണുമായി അവ 

രെ സ്തൂഷ്കിച്ചു. ടടൈവം അവരെ അന്ന 

ഗ്രഹിച്ചു: നിങ്ങ സന്താനപുൃഷ്കിയുള്ള വ 

രായി പെരുകി ഭൂമിയില് നിറഞ്ഞു അതി 

നെ അടക്കി സമുദത്തിലെ മത്സ്യ ത്ത്തിന്മേ 

ലും ആകാശത്തിലെ പറവജാതിയിന്മേലും 

സകലഭൂചരജന്തുധഖിന്യേലും വാഴ്വി൯ 

എന്നു അവരോടു കല്പിച്ചു. ഭൂമിയില് 

ഏങ്ങും വിതുതുള്ള സസ്ൃങ്ങള്ടം വൃക്ഷത്തി 

സെറ വിത്തുള്ള ഫലം കായ്ത്രന്ന സകല 

വൃക്ഷങ്ങളും ഇതാ, ഞാ൯ നിങ്ങമക്കു തന്നി 

രിക്കുന്നു; അവ നിങ്ങ ക്കു ആഹാരമായി 

രിക്കട്ടെ; ഭൂമിയിലെ സകലളുഗങ്ങഠം 

ക്കും ആകാശത്തിലെ എല്ലാപറവക ക്കം 

ഭൂമിയില് ചരിക്കുന്ന സകലഭൂ ചരജന്തു 

ക്ക ഠരക്കും ആഹാരമായിട്ടു പച്ചസസ്യം 

ഒക്കെയും ഞാന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു എന്നു 

ടൈവം കല്പിച്ചു; അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു. 

താന് ഉണ്ടാക്കിയതിനെ ഒക്കെയും ദൈവം 

നോക്കി, അതു എത്രയും നല്ലതു എന്നു 

കണ്ടു. സന്ധ്യയായി മ ഷസ്സ്റമായി, ആറാം 

ദിവസം, 

൨. അഡ്യ്യായാ. 

ഇ ങ്ങനെ ആകാശവും ഭൂമിയും അവയി 

ലുള്ള ചരാചരങ്ങളൊക്കെയും തികഞ്ഞു. 

താന് ചെയു പ്രവൃത്തി ഒക്കെയും ദൈവം 

തിത്തശേഷം താ൯ ചെയു സകലപ്രവ്പ 

ത്തിയില്നിന്നും ഏഥാം ദിവസം നിവ്വത്ത 

നായി, താൻ സ്തൃഷ്ട്മിച്ചുണ്ടാക്കിയ സകല 

പ്രവൃത്തിയില്നിന്നും അന്നു നിവ്ൃത്തനാ 

യതുകൊണ്ടു ദൈവം ഏഴാം ദിവസത്തെ 

അനുഗ്രഹിച്ചു ശുദ്ധീകരിച്ചു. 
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യഹോധഖയായ ദൈവം ഭൂമിയും ആകാ 

ശധും സൃഷ്ട്ടിച്ച നാളില് ആകാശവും ഭൂമി 

യൂം സൃക്ട്ടിച്ചതിനെറ ഉപ്പത്തിഖിവരം : 

വയലിലെ ചെടി ഒന്നും അതുവരെ ഭൂമി 

യിരു ഉണ്ടായിരുന്നില്ല; വയലിലെ സസ്യം 

ഒന്നും മുളെ.ച്ചിരുന്നതു മില്ല. യഹോവയായ 

ഭൈവം ഭൂമിയില് മഗ പെയ്യിച്ചിരുന്നില്ല ; 

നിലത്തു വേല ചെയ്ത്കാ൯ മരുഷ്യയന്ദം ഉണ്ടാ 

യിരുന്നില്ല. ഭൂമിയില്നിന്നു മഞ്ഞു പൊ 

ങ്ങി, നിലം ഒക്കെയും നനെച്ചുവന്നു. 

യഹോവയായ ദൈവം നിലത്തെ പൊ 

ടികൊണ്ടു മനുഷ്യനെ നിമ്മിച്ചിട്ടു അവ 

നെറ മൂക്കില് ജീവശ്വാസം തി, മനു 

ഷ്യ൯ ജീപള്ള ദേഹിയായി തിന്നു. 

അനന്തരം യഹോധഖയായ ദൈവം കിഴ 

ക്കു ഏദെനില് ഒരു തോട്ടം ഉ ണ്ടാക്കി, താ൯ 

സൃഷ്ടിച്ച മനുഷ്യനെ അധിടെ ആക്കി. 

കാണ്മാന് ഭംഗിയുള്ള തും തിന്മാന് നല്ല ഫല 

മുള്ളതുമായ ഓരോ വൃക്ഷങ്ങളും തോട്ടത്തി 

നെറ നടുധിത ജിവവ്വക്ഷയും നന്മതിന്മ 

കളെകുറിച്ചുള്ള അറിപിനെറ പവ്ൃക്ഷധും 

യഹോവയായ ദൈവം നിലത്തുനിന്നു 

മുളെപ്പിച്ചു. തോട്ടം നനെപ്പാ൯ ഒരു നദി 

ഏടെനില്നിന്നു പുറപ്പെട്ടു; അതു അധി 

ടെനിന്നു നാലു ശാഖയായി പിരിഞ്ഞു. 

ഒന്നാമത്തേതി ന്നു പിശോന് എന്നു പേര്; 

അതു ഹധീലാദേശമൊക്കെയും ചുററുന്നു; 

അവിടെ പൊന്നുണ്ടു, ആ ദേശത്തിലെ 

പൊന്നു മേത്തരമാകുന്നു; അവിടെ ഗുല്പ 

ലുവും ഗോയമേദകവും ഉണ്ടു. രണ്ടാം നട 

കു ഗീഹോന് എന്നു പേര്; അതു ക്രശ 

ദേശമൊക്കെയും ചുററുന്നു. മൂന്നാം നടി 

കു ഹിട്ടേക്കെല് ഏന്നു ചേര്; അതു അശ 

രിന്നു കിഴക്കോട്ടു ഒഴുകുന്നു; നാലാം നദി 

ഡ്ാത്ത്' ആകുന്നു. യഫോഖയായ ദൈ 

വം മന്ദഷ്യനെ ക്രട്ടിക്കൊണ്ടു പോയി 

ഏദെ൯ തോട്ടത്തില് 

(0 

വേല ചെയ്ത്യാനും 

റ്റം 

പ ൦ ച്ച 

] 
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അതിനെ കാല്പാദം അധിടെ ആക്കി. 

യഹോവയായ ദൈവം മനുഷ്യ്യ നോടു 

കല്പിച്ചതു എന്തെന്നാല്: തോട്ടത്തിലെ 

സകലവ്വക്ഷങ്ങളുടെയും ഫലം നിനക 

ഇഷ്ടംപോലെ തിന്നാം. എന്നാല് നന്മ 

തിന്മകളെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവിന്െറ വ്വക്ഷ 

ത്തി൯ ഫലം തിന്നരുതു ; തിന്നുന്ന നാളില് 

നീ മരികും. 

അനന്തരം യഹോധഖയായ ദൈവം: മന്ദ 

്യയ൯ ഏകനായി രിക്ുകുന്നതു നന്നല്ല; ഞാ൯ 

അവന്നു തക്കതായോരു തുണ ഉണ്ടാക്കിക്കൊ 

ടുക്കും ഏന്നു അരുളിച്ചെയൂ. യഹോവയായ 

ഭൈധം ഭൂമിയിലെ സകലമൂൃഗങ്ങളെയും 

ആകാശത്തിലെ എല്ലാപറവകളെയും നി 

ലത്തുനിന്നു നിമ്മിച്ചിട്ടു മന്ദഷ്യ ൯ അധഖെക്ു 

ഏന്തു പേരിട്ടുമെന്നു കാണ്മാന് അവന്െറ 

മുമ്പില് വരുത്തി; സകലജിവജന്തുക്കം 

ക്കും മനുഷ്യന ഇട്ടതു അധെക്കു പേരായി. 

മരുകഷ്ച്യ൯ എല്ലകേന്നുകാലിക ക്കും ആകാ 

ശത്തിലെ പറവകുമക്കും എല്ലാകാട്ടുുഗ 

ങ്ങഠകും പേരിട്ടു എങ്കിലും മനുഷ്യന്നു തക്ക 

തായോരു തണ കഞണ്ടുകിട്ടിയില്ല. ആക 

യാല് യഹോവയായ ദൈവം മനുഷ്യന്നു 

ഒരു ഗാഡനിട വരുത്തി; അവന് ഉറങ്ങി 

യപ്പ്പോര അവനെ വാരിയെല്ലുകളില് 

ഒന്നു എടുത്തു അതിന്നു പകരം മാംസം 

പിടിപ്പിച്ചു. യഹോധയായ ഭൈവം മനു 

്യയനിരനിന്നു എടുത്ത വാരിയെല്ലിനെ 

ഒരു സ്്ര്രിയാക്കി, അവളെ മനുഷ്ചയസെറ 

അടുക്കരു കൊണ്ടുവന്നു. അപ്പ്പോഠം മന്ന 

ഷ്യ൯: ഇതു ഇപ്പോ എന്റെറ അസ്ഥി 

യില്നിന്നു അസ്ഥിയും എനെറ മാംസ 

ത്തില്നിന്നു മാംസവും ആകുന്നു. ഇവളെ. 

നരനില്നി ന്നു എട്ടത്തിരിക്കയാല് ഇവ 

ക്കു നാരി ഏന്നു പേരാകും ഏന്നു പറഞ്ഞു. 

അതു കൊണ്ടു പുരുഷന് അപ്പനെയും അമ്മ 

യെയും വിട്ടുപിരിഞ്ഞു ഭായ്യയോടു പററി 
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ച്ചേരും; അവര് ഏകടടഹമായി തിരും. 

മരുഷ്ഷയന്ദം ഭായ്യയും ഇരുവരും നഗ്നരാ 

യിരുന്നു; അവക്കു നാണം തോന്നിയില്ല 

താന്ദം. 

൩. അഷ്ധ്യായാ. 

യഹോവയായ ദൈവം ഉണ്ടാക്കിയ ഏല്ലാ 

കാട്ടുജന്തുക്കളെക്കാമും പാമ്പു കൌശലമേ। 

റിയതായിരുന്നു. അതു സ്ത്രീയോടു: തോട്ട 

ത്തിലെ യാതെരര വൃക്ഷത്തിനെറ ഫലധും। 

നിങ്ങ തിന്നരുതെന്നു ദൈധം വസുധ 

മായി കപ്പിച്ചിട്ടു ണ്ടോ എന്നു ചോടിച്ചു. 

സ്രീ പാമ്പിനോടു : തോട്ടത്തിലെ വ്ൃക്ഷങ്ങ 

ഭൂ ടെ ഫലം ആങ്ങമക്ുതിന്നാം; എന്നാല് 

നിങ്ങഠം മരിക്കാതിരിക്കേണ്ടതിന്നു തോട്ട 

ത്തിന്റെറ നടുധിലുള്ള വൃക്ഷത്തിനെറ 

ഫലം തിന്നരുതു, തൊടുകയും അരുതു , 

എന്നു ദൈവം 

പറഞ്ഞു. 

മരിക്കയില്ല നിശ്ചയം; 

കപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടം എന്നു 

പാമ്പു സ്ര്രിയോടു: നിങ്ങഠം 

അതു തിന്നുന്ന 

നാളില് നിങ്ങളുടെ കണ്ണ തുറക്കയും 

നിങ്ങ നന്മതിന്മകളെ അറിയുന്നവരാ 

യി ദൈവത്തെ പോലെ ആകയും ചെയ്യം 

എന്നു ദൈവം അറിയുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. 

ആ വ്വക്ഷഫലം തിന്മാന് നല്പതും കാണ്മാന് 

ഭംഗിയുള്ളതും ജ്ഞാനം പ്രാപിപ്പാ൯ കാമ 

വും എന്നു സ്ത്രി കണ്ടു ഫലം പറിച്ചു തിന്നു 

ഭത്താവിന്നും കൊടുത്തു; അധനും തിന്നു. 

ഉടനെ ഇരുധരുടെയും ് തുറന്നു 

തങ്ങഠം നഗ്നരെന്നു അറിഞ്ഞു, അത്തി, 

യില ക്രട്ടിത്ുതുന്നി തങ്ങരക്കു അരയാട 

ഉണ്ടാക്കി. ധെയിലാറിയപ്പോം യഹോ। 

വയായ ദൈവം തോട്ടത്തില് നടക്കു 

ന്ന ഒച്ച അധര കേട്ടു; മനുഷ്യനും 

ഭായ്യയും യഹോധയായ ദൈവം തങ്ങ 

ളെ കാണാതിരിപ്പാ൯ തോട്ടത്തിലെ വ്വ 

ക്ഷങ്ങളുടെ ഇടയില് ഒളിച്ച. യഹോ।, 

ഠിം 

ആര് പറഞ്ഞു? 

ദ്രഗ്ധല്ട 3 

വയായ ഒടദൈവം മനുഷ്യനെ വിളിച്ചു: 

നി എവിടെ എന്നു ചോടിച്ചു. തോട്ട 

ത്തില് നി0െെറ ഒച്ച കേട്ടിട്ടു ഞാ൯ നഗ്നനാ 

കകൊണ്ടു ഭയപ്പെട്ടു ഒളിച്ചു എന്നു അവ൯ 

പറഞ്ഞു. നി നഗ്നനെന്നു നിന്നോടു 

തിന്നരുതെന്നു ഞാ൯ 

നിന്നോടു കപ്പിച്ച വൃക്ഷഫലം നി തിന്നു 

വോ എന്നു അവ൯ ചോടിച്ചു. അതി 

ന്നു മനുഷ്യ൯: എന്നോടു ക്രടെ ഇരി 

പ്ലാന് നി തന്നിട്ടുള്ള സ്മി വൃക്ഷഫലം 

തന്നു; ഞാന് തിന്നുകഷ്യം ചെയ്യൂ എന്നു 

പറഞ്ഞു. യഹോവയായ ടൈധം സ്റ്ി 

യോടു: നി ഈചെയുതു എന്തു എന്നു ചോ 

ടിച്ചതിന്നു: പാമ്പു എന്നെ വഞ്ചിച്ചു, ഞാന് 

തിന്നുപോയി ഏന്നു സ്ത്രി പറഞ്ഞു. യഹോ 

വയായേ ദൈവം പാമ്പിനാടു കല്പിച്ചതു : 

നീ ഇതു ചെയ്തുകൊണ്ടു എല്ലാകുന്നുകാലി 

കളിലും എല്ലാകാട്ടുമൂഗങ്ങളിലും ഖെച്ചു നി 

ശപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു; നി ത രസ്സറകൊണ്ടു 

ഗമിച്ചു നിനെറ ആയുഷ്ക്റാലമൊക്കെയും 

പൊടി തിന്നും. ഞാന് നിനകും സ്ത്രിക്കും 

നിനെറ സന്തതിക്കും അവളുടെ സന്തതി 

ക്കും തമ്മില് ശത്രുത്വം ഉ ണ്ടാക്കും. അധവ൯ 

നിനെറ തല തകകും; നി അവസെറ കുതി 
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കാല് തകക്കും. സ്്രിയോടു കല്പിച്ചതു : ഞാ൯ 16 

നിനക കഷ്ടവും ഗഭധാരണവധും ഏററധും 

വഭ്ധിപ്പികും; നി! വേദനദയാടെ മക്കളെ 

പ്രസലിക്ും; നിസെറ ആഗ്രഹം നിന്െറ 

ഭത്താധിനോടു ആകും; അവന് നിന്നെ 

ഭരികും. 

നീ നിന്െറ ഭായ്യയുടെ വാക്കു അന്൯ 

സരിക്കയും തിന്നരുതെന്നു ഞാന് കല്പി 

ച്ച വൃക്ഷഫലം തിന്നുകയും ചെയുതുകൊൌ 

ണ്ടു നിനെറ നിമിത്തം ഭൂമി ശപ്പിക്ക 

പ്പേട്ടിരിക്കുന്നു; നിനെറ ആയഷുഷ്ണാലമൊ 

ക്കെയും നി കക്കുതയോടെ അതില്നിന്നു 

അഹോപ്ൃത്തി കഴിക്കും. മുള്ള പറക്കാര 

മന്ദഷ്യനോടു കല്പിച്ചതോ: 17 

18 
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യ്യും നിനക്കു അതില്നിന്നു മുളെക്കും; വയ 

ലിലെ സസ്യം നിനക്കു ആഹാരമാകും. 

നിലത്തുനിന്നു നിന്നെ എടുത്തിരിക്കുന്നു ; 

അതില് തിരികെ ചേരുധോളം മുഖത്തെ 

വിയപ്പോടെ ന്! മുപജീവനം കഴിക്ും; 

നി പൊടിയാകുന്നു, പൊടിയില് തിരി 

കെ ചേരും. മരഷ്യ൯ തന്െറ ഭായ്യേക്കു 

ഫവ്വാ എന്നു പേരിട്ടു; അവ ജീവനുള്ള 

വക്കെല്ലാം മാതാവല്ലോ. യഹോയയായ 

ദൈവം ആദാമിന്നും അവന്െറ ഭായ്യേക്കും 

തോല്കൊണ്ടു മടുപ്പു മുണ്ടാക്കി അവരെ 

ഉടുപ്പിച്ചു. 

യഫോവയായ ദൈവം: മനുഷ്യ൯ 

നന്മതിന്മകളെ അറിഖവാ൯ തക്കവണ്ണം 

നമ്മില് ഒരുത്തനെ പോലെ ആയി 

ത്തീന്നിരിക്കുന്നു; ഇപ്പോ അവ൯ കൈ 

നീട്ടി ജീവപ്പക്ഷത്തിനെറ ഫലം ക്രടെ 

പറിച്ചു തിന്നു എന്നേകും ജീവിപ്പാ൯ സം 

ഗതി വരരുതു ഏന്നു കല്പിച്ച. അവനെ 

എടുത്തിരുന്ന നിലത്തു കൂക്കി ചെയ്യേണ്ട 

തിന്നു യഹോവയായ ദൈവം അവനെ 

ഏദെ൯തോട്ടത്തില്നിന്നു പുറത്താക്കി. 

ഇങ്ങനെ അവ൯ മ്മഷ്യനെ ഇറക്കിക്ക 

ഉഞ്ഞു; 

വഴി കാപ്പാ൯ അവന് ഏദെ൯തോട്ട 

ജിവസെറ വ്ൃക്ഷത്തിങ്കലേക്കുള്ള 

ത്തിന്നു കിഗക്കു കെരൂബുകളെ തിരിഞ്ഞു 

കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വാളിനെറ ജ്വംലയുമായി 

നിത്തി. 

൪... അഷ്ധ്യായം. 

അനന്തരം മര്ക്ഷ്യ൯ തനറെറ ഭായ്യയായ 

ഹവ്വയെ പരിഗ്രഹിച്ചു; അധഠ ഗഭം ധ 

രിച്ചു കയിനെ പ്രസവിച്ചു: യഹോവ 

യാല് എനിക്കു ഒരു പുരുഷപ്രുജ ലഭിച്ചു 

എന്നു പറഞ്ഞു. പിന്നെ അവ അധ 

നെറ അനുജനായ ഹാബെലിനെ പ്രസ 

വിച്ചു. ഫാബെല് ആട്ടിടയനും കയി൯ 

റ്റം 

൭ ഉല്പത്തി ൫ 

കൃഷിക്കാരനും ആയ്യിന്നു. കുറെക്കാലം 

കഴിഞ്ഞിട്ടു കയി൯ നിലത്തെ അന്ദഭവ 

ത്തില്നിന്നു യഹോവെക്കു ഒരു വഴിപാടു 

ഹാബെലും ആടടി൯ക്രട്ട 

ത്തിലെ കടിഞ്ഞുലുകളില് നിനു, അവയു 

കൊണ്ടു വന്നു, 

ടെ മേദസ്സ്റില്നിന്നു തന്നേ, ഒരു വഴിപാടു 

കൊണ്ടു വന്നു. യഹോവ ഹാബെലിലും അ 

വെറ വഴിപാടിലും പ്രസാടിച്ചു. കയി 

നിലും അവനെറ വഴിപാടിലും പ്രസാദി 

ചില്ല. കയിന്നു ഏററവും കോപമുണ്ടായി, 

വാടി. 

നി 

അയനെറ മുഖം എന്നാറെ 

യഹോധഖ കയിനോട്ടു: കോപിക്കു 

ന്നതു എന്തിന്നു? നിനെറ മുഖം വാടുന്നതും 

എന്തു? നീ നന്മ ചെയ്യുന്നു എങ്കില് പ്ര 

സാദമുണ്ടാകയിട്കുയോ? നീ നന്മ ചെയ്യു 

ന്നില്ലെങ്കിലോ പാപം ഖാതില്ലത കിടക്കു 

നര; അതിന്െറ ആഗ്രഹം നിങ്കലേകു ആ 

കുന്നു; നിയോ അതിനെ കിഴടക്കേണം 

ത്ൃന്നു കപ്പിച്ച. ഏന്നാറെ കയി൯ തന്െറ 

അന്ദജനായ ഹാബെലിനോടു : (നാം വയ 

ലിലേക്കു പോക ഏന്നു) പറഞ്ഞു. അവര് 

വയലില് ഇരികുമ്പോഠര കയി൯ തന്െറ 

അനുജനായ ഹാബെലിനോടു കയത്തു അ 

വനെ കൊന്നു. പിന്നെയഫഹോധ കയി 

നോടു: നിന്െറ അനുജനായ ഹാബെല് 

എവിടെ എന്നു ചോടിച്ചതിന്നു: ഞാ൯ അ 

റിയുന്നില്ല; ഞാ൯ എനെറ അന്ദജന്െറ 

കാവല്ലക്ഛാരനോ എന്നു അവ൯ പറഞ്ഞു. 

അതിന്നു അവന് അരുളിച്ചെയുതു: നി 

ന്തു ചെയ്യൂ? നിനെറ അനുജനെറ രക്ത 

ത്തിനെറ ശബ്ദം ഭൂമിയില്നിന്നു എന്നോടു 

നില വിളിക്കുന്നു. ഇപ്പോ നിനെറ 

അനുജുനെറ രക്തം നിനെറ കയ്യില്നിന്നു 

ഏററു കൊഠവാ൯ വായിതുറന്ന ദേശം നീ 

ലിട്ടു ശാപഗ്രമപനായി പോകേണം. നീ 

കൃഷി ചെയ്യുമ്പോ നിലം ഇനി മേലാല് 

തന്െറ വിയ്യം നിനക്കു തരികയില്ല; നീ 
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കയി൯ യഹോവയോട്ട: എന്െറ കുററം 

പൊറ്ുപ്പാ൯ കഴിയുന്നതിനെക്കാ വലി 

യതാകുന്നു. 

ആട്ടിക്കളയുന്നു; ഞാന് തിരുസന്നിധി 

വിട്ടു ഒളിച്ചു ഭൂമിയില് ഉ ഗന്നലയുന്നവ൯ 

ആകും; 

എന്നെ കൊല്ലം എന്നു പറഞ്ഞു. 

ആരെങ്കിലും എന്നെ കണ്ടാത, 

യടഫോ 

വ അധന്ോട്ടു: അതു കൊണ്ടു ആരെങ്കിലും 

കയിനെ കൊന്നാല് അവന്നു ഏഴിരട്ടി 

പകരം കിട്ടും എന്നു അരുളിച്ചെയയു; കയി 

നെ കാണുന്നവര് ആരും കൊല്ലാതിരി 

ക്കേണ്ടതിന്നു യഹോവ അവന്നു ഒരു അട 

യാളം ഖെച്ചു. 

അങ്ങനെ കയി൯ യഹോവയുടെ സ 

ന്നിധിയില്നിന്നു പുറപ്പെട്ടു ഏടെന്നു 

കിഗക്കു നോട് ദേശത്തു ചെന്നു പാത്തു. 

കയീി൯ തനെറ ഭായ്യയെ പരിഗ്രഹിച്ചു; 

അവഠ ഗഭം ധരിച്ച ഹാനോക്കിനെ പ്ര 

സിച്ചു. അവന് ഒരു പട്ടണം പണിതു, 

ഫഹാനോക എന്നു തനെറ മകനെറ പേ 

രിട്ടു, ഹാനോക്കിന്നു ഇരരാട് ജനിച്ചു; 

ഈരാട് മെഫ്രുയയേലിനെ ജനിപ്പിച്ചു; 

മെഫ്രുയയേത മെധഥൂശരയലിനെ ജൂനി 

പ്പിച്ചു; മെഥൃൂശയേല് ലാമെക്കിനെ ജനി 

പ്പിച്ച 

ഒരുത്തിക്കു ആദാ 

ലാമെക രണ്ടു ഭായ്യമാരെ എടുതുതു; 

എന്നും 

സില്പാ എന്നും പേര്. ആടാ യാബാലി 

നെ പ്രസവിച്ചു; അവന ക്രടാരവാസി 

കഠാക്ും പശുപാലകന്മാകും പിതാവാ 

ഇതാ, നി ഇന്നു എന്നെ 

മററവമക്കു 

യ്യിന്നു. അവനെറ സഹോദരന്നു യ്യൂബാല് 

എന്നു പേര്. ഇവന് കിന്നരധും വേണു 

വും പ്രയോഗിക്കുന്ന എല്ലാവക്കും പിതാ 

വായ്യീന്നു. സില്ലാ തൂബല്കയിനെ പ്ര 

സധിച്ചു; അവന് ചെമ്പുകൊണ്ടും ഇരിമ്പു 

കൊണ്ടുമുള്ള ആയ്യധങ്ങളെ തീക്കുന്നവ 

നായ്യിന്നു; രതൂഖബഖല്കയിനെറ പെങ്ങ൦ 

പറഞ്ഞതു: 

ആടയും സില്പയും ആയുള്ളോരേ, എ 

സെറ വാകു കേധപ്പി൯; 

ലാമെക്കി൯ ഭായ്യമാരേ, എനെെറ വച 

നത്തിന്നു ചെധി തരുധി൯! 

എനെ? മുറിഖിന്നു പകരം ഞാന് ഒരു 

പുരുഷനെയും 

എനെറ പരിക്കിന്നു പകരം ഒരു യുവാ 

വിനെയും കൊല്ലും. 

കയിന്നു വേണ്ടി ഏഗിരട്ടി പകരം ചെ 

യ്്കുമെങ്കിത 

ലാമെക്കിന്നുവേണ്ടി ഏഴുപത്തേഴു ഇ 

രട്ടി പകരം ചെയ്യം. 

ആദാം തന്െറ ഭായ്യയെ പിന്നെയും 

പരിഗ്രഹിച്ചു; അധമ ഒരു മകനെ പ്രു 

സധിച്ചു: കയി൯ കൊന്ന ഹാബെലിന്നു 

പകരം ദൈവം എനികു മറെറാരു 

സന്തതിയെ തന്നു എന്നു പറഞ്ഞു അവഖന്നു 

ശേത്ത' എന്നു പേരിട്ടു. ശേത്തിന്നും ഒരു 

മക൯ ജനിച്ചു; അധന്നു എനോശ എന്നു 

പേരിട്ടു. ആ കാലത്തു യഹോധയുടെ 

നാമത്തിലുള്ള തആമരാധന തുടങ്ങി. 

൫. അദ്ധ്യായം, 

ത്ആദാമിനെറ വംശപപരമ്പയ്യമാധിതു : 

ദൈവം മനുഷ്യ നെ സൃഷ്ട്ിച്ചപ്പോശ ഭൈ 

വത്തിനെറ സാദൃശ്യത്തില് അവനെ തു 

ണ്ടാക്കി; ആണും പ്പെണ്ണമായി അവരെ 

സ്തൃഷ്ടിച്ചു; സൃഷ്ടിച്ച നാളില് അവരെ അ 

ന്ഗ്രഹിക്കയും അവക്കു ആദാമെന്നു പേ 

രിടുകയും ചെയ്യു. ആദാമിന്നു നൂററി 

മുപ്പതു വയഡ്ായപ്പോശ അവഖന൯ തന്െറ 

സദ്ദശ്യത്തില് തന്െറ സ്വരൂപപ്രകാരം 

ഒരു മകനെ ജനിപ്പിച്ചു; അവന്നു ശേത്ത് 

നന്നു പേരിട്ടു. ശേത്തിനെ ജനിപ്പിച്ച 

ശേഷം ആദാം ണ്ണ റു സംവത്സരം 
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ജീവിച്ചിരുന്നു പുത്രന്മാരെയും പുത്രിമാരെ 

യും ജനിപ്പിച്ചു. ആദാമിനെറ ആയുഷ്ണ്രാ 

ലം ആകെ തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതു സംഖ 

ത്സരമായി രുന്നു; പിന്നെ അവ൯ മരിച്ചു. 

ശേത്തിന്നു ന്ൂററഞ്ചു വയസ്സയപ്പോഠം 

അവന് എനോശിനെ ജനിപ്പിച്ച. എ 

നോശിനെ ജനിപ്പിച്ച ശേഷം ശേത്ത് 

എണ്ണ റേറഴ്ഴച സംവത്സരം ജീപിച്ചിരുന്നു 

പുത്രന്മാരെയും പുത്രിമാരെയും ജനിപ്പിച്ചു. 

ശേത്തിനെറ ആയുഷ്ണാലം ആകെ തൊ 

്ളായിരത്തി പന്ത്രണ്ടു സംവത്സരമായിരു 

ന; പിന്നെ അവ൯ മരിച്ചു. 

എനോശിന്നു തൊണ്ണൂറു വയസ്സായ 

പ്പോ അവന കേനാനെ ജനിപ്പിച്ച. 

കേനാനെ ജനിപ്പിച്ച ശേഷം എനോശ് 

എത്ണൂററി പതിനഞ്ചു സംവത്സരം ജിപി 

ച്ചിരുന്നു പുത്രന്മാരെയും പുത്രിമാരെയും ജ 

നിപ്പിച്ച. ഏനോശിസെറ ആയുഷ്ട്രാലം 

ആകെ തൊള്ളായിരത്തഞ്ചു സംവത്സരമാ 

യിരുന്നു; പിന്നെ അവനു മരിച്ചു. 

കേനാന്നു എഴുപതു വയസ്സ്റായപ്പോഠം 

അവധ൯ മഹലലേലിനെ ജനിപ്പിച്ചു, മഹ 

ല3ലലിനെ ജനിപ്പിച്ച ശേഷം കേനാ൯ 

എതഞ്ഞൂററി നാല്പതു സംവത്സരം ജിീധിച്ചിരു 

നനു പുത്രന്മാരെയും പുത്രിമാരെയും ജനി 

പ്പിച്ചു. 

തൊള്ളായിരത്തി പത്തു സംവത്സരമായി 

കേനാനന്െെറ ആയുഷ്ണ്രാലം ആകെ 

രുന്നു; പിന്നെ അവ൯ മരിച്ചു. 

മഹലലേലിന്നു അറുപ അഞ്ചു വയസ്സ്ാ 

യല്പ്ോഠം അവ൯ യാരെദിനെ ജനിപ്പിച്ച. 

യാരെദിനെ ജനിപ്പിച്ച ശേഷം മഹല 

ലേല് ഏഞ്ജൂററി മുപ്പതു സംഖത്സരം ജീവി 

ച്ചിരുന്നു പൃത്രന്മാരെയും പുത്രിമാരെയും 

ജനിപ്പിച്ച. മഹലലേലിനെറ ആയുഷ്ത്ാ 

ലം ആകെ എള്റ്തൂററി തൊണ്ണൂററഞ്ചു സം 

വത്സരമായിരുന്നു പിന്നെ അധഖ൯ 

മരിച്ചു. 

് 

| യാരെദിന്നു ന്റററുപത്തിരണ്ടു വയ 

സ്സ്ായപ്പോമ അവ൯ ഹാനോക്കിനെ ജനി 

പ്പിച്ച. 

ഷം യാരെട് എണ്ണൂറു സംവത്സരം ജീവി 

ഫാനോക്കിനെ ജനിപ്പിച്ച ശേ 

ച്ിരുന്നു പുത്രന്മാരെഷഴും പുത്രിമാരെയും 

ഒനിപ്പിച്ചം യാരെദിനെറ ആയുഷ്കാലം 

ആകെ തൊള്ളായിരത്തറുപത്തിരണ്ടൂ സം 

വത്സരമായിരുന്നു ; പിന്നെ അവ൯ മരിച്ചു. 

ഹാനോക്കിന്നു അറുപത്തഞ്മു വയ്യസ്സാ 

യപ്പ്പോഗ അവ൯ മെഥൂശലഹിനെ ജനി 

പ്പിച്ച. മെഥൂശലഹിനെ ജനിപ്പിച്ച ശേ 

ഓം ഹാനോക് മുന്൬ൂറ൮ സംവത്സരം ദൈ 

വത്തോടുക്രടെ നടക്കയും പുത്രന്മാരെയും 

പൃത്രിമാരെയും ചെയ്യൂ. 

ഹാനോക്കിനന്െറ ആയുഷ്ട്ാലം ആകെ 

മുന്നൂറററുപ അഞ്ചു സംവത്സരമായിരുന്നു. 

ജനി പ്പിക്കയും 

ഹാനോക ഭൈഖത്തോടുക്രടെ നടന്നു, 

ഭൈവം അലനെ എടുത്തുകൊണ്ടതിനാത 

കാണാതെയായി. 

മെഥൂശലഹിന്നു ന്ദറെറന്ണര്ത്തേഴു വയ 

സ്ത്രായ പ്പോ അവ൯ ലാമേക്കിനെ ജനി 

പ്പിച്ചു. 

മെഥൃൂശലഹ് എഴ്ചന്ൂറെറണ്ണത്തിരണ്ടു സം 

ലാമേക്കിനെ ജനിപ്പിച്ച ശേഷം 

വത്സരം ജീവിച്ചിരുന്നു പുത്രന്മാരെയും 

പുത്രിമാരെയും ജനിപ്പിച്ചു, മെഥ്ൂശലഹി 

ന്െറ ആയുഷ്കാലം ആകെ തൊള്ളായി 

രത്തറുപത്തൊമ്പതു സംധത്സരമായിരു 

ന്നു; പിന്നെ അവ൯ മരിച്ചു. 

ലാമേക്കിന്നു നൂറെറണ്ണത്തിരണ്ടു വയസ്സ്സാ 

യല്പ്പോശ അവന് ഒരു മകനെ ജനിപ്പിച്ചു. 

യഹോവ ശപ്പിച്ച ഭൂമിയില് നമ്മുടെ പ്രവൃ 

ത്തിയിലും നമുടെ കൈകളുടെ പ്രയത്ന 

ത്തിലും ഇവ൯ നമ്മെ ആശ്വസിപ്പിക്കു 

മെന്നു പറഞ്ഞു അവന്നു നോഹ ഏന്നു പേര് 

ഇട്ടു. നോഹയെ ജനിപ്പിച്ച ശേഷം ലാ 

മേക്ു അഞ്ഞററി തൊള്ണൂററഞ്ചു സംവ 

ത്സരം ജീലിച്ചിരുന്നു പുത്രന്മാരെയും പുത്രി 
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മാരെയും ജനിപ്പിച്ചു. ലാമേക്കിനെെറ ആ 

യൃഷ്ണ്ലാലം ആകെ എഴ്ുന്ദുറെറഴ്പരത്തേഴ്ഴ 

സംവത്സരമായിരുന്നു; പിന്നെ അവന്! 

മരിച്ചു. 

നോഹെക്കു അഞ്ഞൂറു വയസ്സായശേഷം 

നോഹ ശേമിനെയും ഫാമിനെയും യാഫ്െ 

ത്തിനെയും ജനിപ്പി ച്ച. 

൬. അദ്ധ്യായം. 

മന്ദഷ്യ൪ ഭൂമിയില് പചെരുകിത്തുടങ്ങി 

അവക്കു പുത്രിമാര് ജനിച്ച പ്പോ ദൈധ 

ത്തിനെറ പുത്രന്മാര് മന്ദഷ്യരുടെ ചുത്രി 

മാരെ സെൌയട്ടയ്യമുള്ള വരെ കണ്ടിട്ടു 

[ചയ 
അനുതപിക്കുന്നു എന്നു യഹോവ അരുള്) 

എന്നാല് നോഹെകുയഹോഖ 

യുടെ കൂപ ലഭിച്ചു. 

നോഹയുടെ വംശപരേമ്പയ്യം എന്തെ 

ന്നാല്: നോഫ നിതിമാനും തനെെറ തല 

മുറയില് നിഷ്കള കകശ്മായിരുന്നു; നോഫ 

തങ്ങക്കു ബോധിച്ച ഏവരെയും ഭായ്യമാ 

രായി എടുത്തു. അപ്പ്പോം യഹോധ: 

മന്ദഷ്യനിത എനെറ ആത്മാവു സദാകാ 

ലവും ധാടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കയില്ല; അവന് 

ജഡംഞന്നേയല്ലോ; എങ്കിലും അവനെറ 

കാലം നൂററിരുപതു സംവത്സരമാകും ഏ 

നു അരുളിച്ചെയ്യൂ. അക്കാലത്തു ഭൂമി 

യില് മല്ലന്മാര് ഉണ്ടായിരുന്നു; അതിനെറ 

ശേഷവും ഭദൈവത്തിനെറ പുത്രന്മാര് മനു 

ഷൃരുടെ പുത്രിമാരുടെ അടുക്കല് ചെനിട്ടു 

അഖര് മക്കളെ പ്രസവിച്ചു; ഇ വരാകുന്നു 

കിത്തി 

ഭൂമിയില് 

പുരാതനകാലത്തെ ധീരന്മാ൪, 

പ്പെട്ട പുരുഷന്മാര് തന്നേ. 

മനുഷ്ട്യസെറ ടൂഷ്ടത വലിയതെന്നും അവ 

നെറ -ഫൃടയ വിചാരങ്ങളുടെ നിരൂപണ 

മൊക്കെയ്യും എല്ലായ്യ്യോഴ്ം ഭോക്കമുള്ള തത്രേ 

എന്നും യഹോവ കണ്ടു. താന് ഭൂമിയില് 

മനുഷ്യനെ ഉണ്ടാക്കുകകൊണ്ടു യഹോലഖ 

അന്തതപ്പിച്ചു; അതു അവനെറ ഹൃദയത്തി 

ന്നു ടൂഃഖമായി: ഞാന് സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ള മനു 

ഷ്യനെ ഭൂമിയില്നിന്നു നശിപ്പിച്ചുകളുയും; 

മനുഷ്യനെയും മൃഗത്തെയും ഇഴജാതി 

യെയും ആകാശത്തിലെ പക്ഷികളെയും 

തന്നേ; അവയെ ഉണ്ടാകുക കൊണ്ടു ഞാ൯ 

ടൈ വത്തോടുക്രടെ നടന്നു. ശേം, ഫാം. 

യാഫെത്ത' എന്ന മൂന്നു പുത്രന്മാരെ നോഹ 

ജനിപ്പിച്ചു, ഏന്നാല് ഭൂമി ദൈവത്തി 

നെറ മുമ്പാകെ വഷളായി; ഭൂമി അതിക്ര 

മംകൊണ്ടു നിറഞ്ഞിരുന്നു. ദൈവം ഭൂമി 

യെ നോക്കി, അതു വഷളായി എന്നു കണ്ടൂ; 

സക്ലജഡധും ഭൂമിയില് തന്െറ വഥി 

വഷളാക്കിയിരുന്നു. 

ദൈവം നോഹയോടു കല്പിച്ചതെന്തെ 

ന്നാല്: സകലജഡത്തിസെറയും അധ 

സാനം എനെറ മുമ്പില് വന്നിരിക്കുന്നു; 

ഭൂമി അവരാത അതിമ്രമംകൊണ്ടു നിറ 

ഭൂമി ഞ്ഞിരിക്കുന്നു; ഞാ൯ അവരെ 

യോടുക്രടെ നശിപ്പിക്കും. നീ ഗോഫര്൪ 

മരം കൊണ്ടു ഒരു പെട്ടകം ഉണ്ടാക്കുക; പെ 

ട്ടകത്തിന്നു അറകഠ ഉണ്ടാക്കി, അകത്തും 

പുറത്തും കിത തേക്കേണം. അതു ഉണ്ടാ 

ക്കേണ്ടതു എങ്ങനെ എന്നാരു: ചെട്ടകത്തി 

നെറ നീളം മുന്മൂറു മുഴം; വിതി അമ്പതു 

മുഗം; ഉയരം മുപ്പതു മുഴം. പെട്ടകത്തിന്നു 

കിളിവാതില് ഉണ്ടാക്കേണം; മേല്നിന്ു 

ഒരു മുഗം താഴെ അതിനെ ധവെക്കേണം; 

ചെട്ടകത്തിസനെറ വാതില് അതിസെറ വശ 

തു ധെക്കേണം: താഴത്തെയും രണ്ടാമ 

ത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും തട്ടായി അതിനെ 

ഉണ്ടാക്കേണം. തആകാശത്തി൯ കീഴില് 

നിന്നു ജിലവശ്വാസമുള്ള സവ്വജഡത്തെയും 

നശിപ്പിപ്പാ൯ ഞാ൯ ഭൂമിയില് ഒരു 

ജലപ്രളയം വരുത്തും; ഭൂമിയിലുള്ള തൊ 

ക്കെയും നശിച്ചുപോകും. നിന്നോടോ 

ഞാ൯ ഒരു നിയമം ചെയ്യും; നീയും 
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നിന്െറ പുത്രന്മാരും ഭായ്യയും പുത്രന്മാരുടെ | 

ഭായ്യമാരും പെട്ടകത്തില് കടക്കേണം. 

സകലജിധികളില്തനിന്ും, സവ്വജഡ 

ത്തില്നിന്നും തന്നേ, ഈരണ്ടിരണ്ടി 

നെ നിന്നോടുക്രടെ ജീവരക്ഷെക്കായിട്ടു 

പെട്ടകത്തില് കയറേറണം; അധ ആ 

ണും പെണ്ണുമായിരിക്കേണം. അതതു 

തരം പക്ഷികളില്നിന്നും അതതു തരം 

മൃഗങ്ങളില് നിന്നും ഭൂമിയിലെ അതതു തരം 

ഇഗജാതികളില്നിന്നൊക്കെയും ഈരതന്ടി 

രണ്ട ജീവരക്ഷെക്കായിട്ടു നിന്െറ അടു 

ക്കല് വരേണം. നീയോ സകലഭക്ഷണ 

സാധനങ്ങളില് നിന്നും വേണ്ടുന്നതു ഏടു 

ത്തു സംഗ്രഹിച്ചുകൊള്ളേണം; അതു നിന 

കും അധെകും ആഹഫാരമായിരിക്കേണം. 

ദൈചം തന്നോടു കപ്പിച്ചതൊക്കെയും 

നോഹ ചെയ്യൂ; അങ്ങനെ തന്നേ അവ൯ 

ചെയ്തു. 

ടെ അദ്യായം. 

അനന്തരം യഹോവ നോഹയോടു കല്പി 

ചുതെന്തെന്നാല്: നീയും സവ്വകുടുംബവു 

മായി പെട്ടകത്തില് കടക്ക; ഞാ൯ നി 

ന്നെ ഈ തലമുറയില് ഏനെറ മുമ്പാകെ 

ശുദ്ധി 

യുള്ള സകലമൂഗങ്ങളില്നിന്നും ആണും 

നീതിമാനായി കണ്ടിരിക്കുന്നു, 

പെണ്ണുമായി ഏഴേഴ്ചം, ശുഭ്ധിയില്ലാത്തേ 

ഉൃഗങ്ങളില്നിന്നു ആണും പ്പെണ്ണമായി 

ഈരണ്ടും, ആകാശത്തിലെ പറവഖകളില് 

നിന്നു പൂവനം പിടയുമായി ഏഴേഴ്ം, 

ഭൂമിയിലൊക്കെയും സന്തതി ശേഷിച്ചിരി 

ക്കേണ്ടെതിന്നു നി ചേത്തുകൊള്ളേണം. 

ഇനി ഏഴു ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടു ഞാ൯ ഭൂമി 

യില് നാല്പതു രാധും നാല്പതു പകലും മഴ 

പെയ്യികും; ഞാ൯ ഉന്ടാക്കീട്ടുള്ള സകല 

ജീവജാലങ്ങളെയും ഭൂമിയില്നിന്നു നശി 

പ്പിക്കും. യഹോധ തന്നോടു കല്പിച്ചവ്ര 

കാരമൊക്കെയും നോഹ ചെയ്യൂ. 

ഠിം 

ഭൂമിയില് ജലപ്രളയം ഉനണ്ടായപ്പോഠം 

നോഫെക്കു അറുനൂറു വയസ്സായിരുന്നു. 

നോഹയും പുത്രന്മാരും അവ൯െറ ഭായ്യയും 

പുത്രന്മാരുടെ ഭായ്യമാരും ജലപ്രളയം നി 

മിത്തം ചെട്ടകുത്തില് കടന്നു. ശുഭ്ധി 

യുള്ള മൂഗങ്ങളിരുനിന്നും ശുദ്ധിയില്ലാത്ത 

മൂഗങ്ങളില് നിന്നും പറവകുളിതുനിന്നും 

ഭൂമിയിലുള്ള ഇഴജാതിയില്നിന്നൊക്കെ 

യും, ദൈവം നോഹയോടു കപ്പിച്ചപ്രകാ 

രം ഇരരണ്ടിരണ്ടെ ആണും പെണ്ണുമായി 

നോഹയുടെ അടുക്കല് വന്നു പെട്ടകത്തില് 

കടന്നു. കഴ ദിപസം കഴിഞ്ഞശേ 

ക്ഷം ഭൂമിയില് ജലപ്രളയം തൂടങ്ങി. നോ 

ഹയുടെ ആയുസ്സിനെറ അറുനൂറാം സംവ 

ത്സരത്തില് രന്ദാം മാസം പതിനേഴാം തി 

യതി, അന്നുതന്നേ ആഴിയുടെ ഉറധുകഠം 

ഒക്കെയും പിളന്നു; ആകാശത്തിനെറ 

കിളിവാതിലുകളും തുറന്നു. നാല്പതു രാധും 

നാല്പതു പകലും ഭൂമിയില് മഴ പെയ്യു. 

അന്നുതന്നേ നോഹയും നോഹയുടെ പുത്ര 

ന്മാരായ ശേമും ഫാമും യാഫേത്തും നോഫ 

യുടെ ഭായ്യയും അവനെറ പുത്രന്മാരുടെ 

മൂന്നു ഭായ്യമാരും പെവെട്ടകത്തില് കടന്നു. 

അവരും അതതു തരം കാട്ടുശുഗങ്ങളും 

അതതു തരം കന്നുകാലികളും നിലത്തു 

ഇഗയുന്ന അതതു തരം ഇഴങാതിയും അ 

തതു തരം പറധകള്ടം അതതു തരം പ 

ക്ഷികള്ടം തന്നേ. ജിവശവാസമുള്ള സവ്വ 

ജഡത്തില് നിന്നും ഈരണ്ടിരണ്ടു നോഹ 

യുടെ 

കടന്നു. 

അട്ടുക്കരു വന്നു പെട്ടകത്തില് 

ദൈവം അയനോടു കല്പിച്ച 

തൃപോലെ അകത്തു കുടന്നവ സ്വ്ൃദ 

ഡത്തില്നിന്മം ആണും പെണ്ണുമായി 

കടന്ന; 

ഭൂമിയില് നാല്പതു ദിവസം ജലപ്രളയം 

ഉണ്ടായി, വെള്ളം പഭ്ധിച്ചു പെട്ടകം 

പൊങ്ങി, നിലത്തുനിന്നു ഉയന്നു. വെള്ളം 

ളൂ 

യഹോവ വാതില് അടെച്ചു. 
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റ ഭൂമിയില് ഏററവും പെരു 

കി; പെട്ടകം ധെള്ളത്തില് ഒഴ്ംകിതുതുട 

ങ്ങി. ധെള്ളം ഭൂമിയില് അത്യധികം പൊ 

ങ്ങി, ആകാശത്തിന് കിഴെങ്ങുമുള്ള ഉയന്ന 

പവ്വതങ്ങളൊക്കെയും മൂടിപ്പേംയി. പവ്വ 

തങ്ങമ മൂടുവാ൯ തക്കവണ്ണം വെള്ളം പതി 

നഞ്ചു മുഴം അവെക്ു മീതെ പൊങ്ങി. പറ 

കട്ടും കന്നുകാലികളും കാട്ടുശൂഗങ്ങളും നി 

ലതൃതു ഇഗയുന്ന എല്ലാ ഇഴജാതിയുമായി 

ഭൂചരജഡമൊക്കെയും സകലമനുഷ്യരും 

ചത്തൃ പോയി. കരയിലുള്ള സകലത്തി 

ലും മൂക്കില് ജിവശ്വാസമുള്ള തൊക്കെയും 

ചത്തു. 

ഇഗജാതിയും ആകാശത്തിലെ പറവകളു. 

ഭൂമിയിരു മരുഷ്്യനും മൃഗങ്ങളും 

മായി ഭൂമിയില് ഉണ്ടായിരുന്ന സകലജി 

വങ്ാലങ്ങളും നശിച്ചുപോയി; അവ ഭൂമി 

യില്നിന്നു നശിച്ചുപോയി; നോഹയും 

അവനോടു ക്രടെ പെട്ടകത്തിത ഉണ്ടായി 

രുന്നധരും മാത്രം ശേഷിച്ചു. വെള്ളം ഭൂമ 

യില് ന്ൂററമ്പതു ഭിവസം പൊങ്ങിക്കൊ 

ണ്ടിരുന്നു. 

൮൮. അയഡ്ധ്യായം. 

ദൈധഖം 

ടെ പെട്ടകത്തില് ഉള്ള സകലജിധിക 

നോഹയെയും അച്വനോടുക്ര 

ളെയും സകലമൂഗങ്ങളെയും ഓത്തു; ദൈ 

വം ഭൂമിമേല് ഒരു കാററു അടിപ്പിച്ചു; 

വെള്ളം നിലെച്ചു. ആഴിയുടെ മു റധുകളും 

ആകാശത്തിനെറ കിളിവാതിലുകളും അ 

ടഞ്ഞു; 

ന്നു. 

ആകാശത്തുനിന്നുള്ള മഗഴയ്യം നി 

വ്വെള്ളം ഇടവിടാതെ ഭൂമിയിതനി 

നനു ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നു; ന്ൂററമ്പതു ടി 

വസം കഥിഞ്ഞശേഷം വെള്ളം കുറഞ്ഞു 

തുടങ്ങി. ഏഴാം മാസം പതിനേഥാം 

തിയ്യതി പച്ചെട്ടകം അരരാത്ത് പവ്യത 

ത്തതില് ഉറെച്ചു. പത്താം മാസം വരെ ഖെ 

ള്ളം ഇടവിടാതെ വ്യ പം പത്താം മാസം 

റ്റിഠ 

ഒന്നാം തിയ്യതി തം കാണാ 

യി. നാല്പതു ടിഖസം കഴിഞ്ഞശേഷം 

നോഹ താന് പെട്ടകത്തിന്നു ഉണ്ടാക്കിയി 

രുന്ന കിളിഖാതില് തുറന്നു. അവ൯ ഒരു 

മലങ്കാക്കയെ പുറത്തു വിട്ടു; അതു പുറല്ലെട്ടു 

ഭൂമിയില് വെള്ളം വററിപ്പോയതു വരെ 

പോയും വന്നും കൊണ്ടിരുന്നു. ഭൂമിയിരു 

വെള്ളം കുറഞ്ഞുവോ എന്നു അറിയേനണ്ടതി 

നനു അവന് ഒരു പ്രാവിനെയും തന്െറ 

അടുക്കല്നിന്നു പുറത്തു വിട്ടു. എന്നാല് 

സവ്ൃഭൂമിയിലും വെള്ളം കിടക്കകൊണ്ടു 

പ്രാവു 
ണാതെ അവനെറ അട്ടക്കല് പ്വെട്ടക 

ക്ഠത ഖെപ്പ്ാ൯ സ്ഥലം കാ 

ത്തിലേക്കു മടങ്ങിവന്നു; അവന് കൈ 

നീട്ടി അതിനെ പിടിച്ചു തനെറ അടുക്കല് 

ചെട്ടകത്തില് ആക്കി. ഏഴ ടിവസം 

കഴിഞ്ഞിട്ടു അവ൯ വിണ്ടും ആ പ്രാവിനെ 

പ്രാ 

വു ധൈകുന്നേരത്തു അവന്െറ അടുക്കത. 

പെട്ടകത്തില്നിന്നു പുറത്തു വിട്ടു. 

വന്നു; അതിനെറ വായില് അതാ, ഒരു 

പച്ച ഒലിവില; അതിനാല് ഭൂമിയില് 

വെള്ളം കുറഞ്ഞു എന്നു നോഫ അറിഞ്ഞു. 

പിന്നെയും ഏഴ്ഴ ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടു അ 

വ൯ ആ പ്രാധിനെ പുറത്തു വിട്ടു; അതു 

പിന്നെ അവനെറ അടുക്കല് മടങ്ങിച 

ന്നില്ല. അറുന്ൂറെറാന്നാം സംവത്സരം 

ഒന്നാം മാസം ഒന്നാം തിയ്യതി ഭൂമിയില് 

വെള്ളം വററിപ്പോയിരുന്നു; നോഹ പ്പെ 

ട്ടകുത്തിനെറ മേല്ലടട നീക്കി, ഭൂതലം മണ 

ങ്ങി യിരിക്കുന്നു എന്നു കണ്ടു. രണ്ടാം മാസം 

ഇരുപത്തേഴാം തിയ്യതി ഭൂമി ഉ ണങ്ങിയി 

രുന്നു. 

ദൈധഖം നോഹയോടു അരുളിച്ചെയുതു : 

നിയും നിന്െറ ഭായ്യയും പുത്രന്മാരും പുത്ര 

ന്മാരുടെ ഭായ്യമാരും ചെട്ടകത്തില്നിന്നു 

പുറത്തിറങ്ങുലി൯. പറധഖകളം മൃഗങ്ങളും 

നിലത്തു ഇഴയുന്ന ഇഗജാതിയുമംയ സ്വ 
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3 കയ്യില് ഏപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. 

(സ്ഥല 9 

ജഡാത്തിതനിന്നും നിന്നോടുക്രടെ ഇരി 

ക്കുന്ന സകലജിലികളെയും പുറത്തു കൊ 

ണ്ടടവരിക; അവ ഭൂമിയില് അനവധിയാ 

യി ഖഭ്ധിക്കയും ചെറു ചെരുകുകയും ചെ 

യ്കൂട്ടെ. അങ്ങനെ നോഹയും അവന്െറ 

പുത്രന്മാരും ഭായ്യയും പുത്രന്മാരുടെ ഭായ്യമാ 

രും പുറത്തിറങ്ങി. സകലഭൃഗങ്ങളും ഇ 

ഗജാതികഠം ഒക്കെയും എല്ലാപറവകളും 

ഭൂചരങ്ങളൊക്കെയും ജാതിജാതിയായി 

ചെട്ടകത്തില്നിന്നു ഇറങ്ങി. നോഹ 

യഹോവെക്കു ഒരു യാശപപിഠം പണിതു, 

ശുദ്ധിയുള്ള സകലമൃഗങ്ങളിലും ശുഭ്ധിയു 

ആള ഏല്ലാപറധകളിലും ചിലതു എടുത്തു 

യാഗപീഠത്തിന്മേല് ഹോമയാഥം അ 

പ്പിച്ചും യഹോവ സെരരഭ്യ വാസന മണ 

തആപ്പ്പോഠം യഹോവ തനെറ ഫ്ൃദയത്തില് 

അരുളിച്ചെയുതു : ഞാ൯ മരുഷ്ച്യനെറ നി 

മിത്തം ഇനി ഭൂമിയെ ശപ്പിക്കയില്ല; മനു 

ഷ്യസെറ മനോനിരൂപണം ബാല്യം മുതല് 

ടദോഷമുള്ളതു ആകുന്നു; ഞാന് ചെയുതു 

ടെ സകലജിവികളെയും ഇനി നശി 

പ്ിക്കയില്ല. ഭൂമിയുള്ള കാലത്തോളം വി 

തയും കൊയിത്തും, ശീതധും മഉക്ണ്ണുവും, ധേ 

നലും വഷധും. രാധയും പകലും നിന്നുപോ 

കയ്യമില്ല. 

൯. അദ്ധ്യായം. 

ദൈധഖം നോഹയെയ്യം അവനെറ പൃത്ര 

ന്മാരെയും അയുഗ്രഹിച്ച അവരോടു അരു 

ളിച്ചെയൂതെന്തെന്നാല് : നിങ്ങ സന്താന 

പൃഷ്ട്ടിയയള്ള വരായി ചെരുകി ഭൂമിയില് നി 

റധി൯. 

ക്കധ്യം ഭൂമിയിലെ സകലശൂഗങ്ങഠക്കും ആ 

നിങ്ങളെ യുള്ള പേടിയും നട്ട 

കാശത്തിലെ എല്ലാപറവകമക്കും സകല 

ഭൂചരഞ്ജഠംക്കും സമുദ്രത്തിലെ സകലമത്സയ 

ങ്ജധക്കും ഉണ്ടാകും; അധയെ നിങ്ങളുടെ 

ഭൂചരമജുന്തു 

ഠിം 

1] ഉല്പത്തി ൯ 

ക്കമ്ളൊക്കെയും നിങ്ങഠക്കു ആഹാരം ആയി 

രിക്കട്ടെ ; പച്ചസസൃംപോലെ ഞാ൯ സ 

പ്പാ 

ണനായി രിക്കുന്ന രക്തത്തോടുക്രടെ മാത്രം 

കലധും നിങ്ങശക്ു തന്നിരിക്കുന്നു. 

നിങ്ങ മാംസം തിന്നരുതു. നിങ്ങളു. 

ടെ പ്രാണനായിരികുന്ന നിങ്ങളൂടെ രക്ത 

ത്തിന്നു ഞാന് പകരം ചോടിക്കും; സക 

ലമൂഗത്തേട്ടം മനുഷ്യനോടും ചോടിക്കും; 

അവനവനെറ സഹോദരനോടും ഞാ൯ 

മന്ഷ്ച്യനെറ പ്രാണന്നു പകരം ചോടി 

ക്കും. ആരെങ്കിലും മന്ഷ്യനെറ രക്തം 

ചൊരിയിച്ചാല് അവനെറ രക്തം മനു 

ജ്യേ൯ ചൊരിയിക്കും; ദൈധത്തിനെറ 

സ്വരൂപത്തിലല്ലോ മനുക്ക്യനെ ഉണ്ടാക്കി 

യതു. 

പൃഷ്ക്ടിയുള്ള വരായി പചെരുകുധി൯; ഭൂമി 

ആകയാല് നിങ്ങ സന്താന 

യില് അനവധിയായി പചെററു ചെരുകു 

വി൯, 

ഭൈവം പിന്നെയും നോഹയോടും അ 

വനെറ പുത്രന്മാരോടും അരുളിച്ചെയുതു : 

ഞാ൯, ഇതാ, നിങ്ങളോടും നിങ്ങളൂടെ സ 

ന്തതിയോടും ഭൂമിയില് നിങ്ങളോടുക്ര 

ടെ ഉള്ള പക്ഷികളും കന്നുകാലികളും കാ 

ടൂമൂഗങ്ങളു മായ സകലജിീവധജന്തുക്കളോടും 

ചെട്ടകുത്തില്നിന്നു പുറപ്പെട്ട സകലധു 

മായി ഭൂമിയിലെ സകലശമൂഗങ്ങളോടും 

ഒരു നിയമം ചെയ്യുന്നു. ഇനി സകല 

ജഡം ജലപ്രളയത്താല് നശിക്കയില്ല; 

ഭൂമിയെ നശിപല്പിപ്പാ൯ ഇനി ജലപ്രളയം 

ഉണ്ടാകയുമില്ല എന്നു ഞാന നിങ്ങളോടു 

ഒരു നിയമം ചെയ്യുന്നും പിന്നെയും ലൈ 

വം അരുളിച്ചെയുതു: ഞാനും നിങ്ങളും 

നിങ്ങളോടുക്രടെ ഉള്ള സകലജിവളടന്തുക്ക 

മൂം തമ്മില് തലമുറതലമുറയോളം സഭാകാ 

ലത്തേക്ുും ചെയ്യുന്ന നിയമത്തിനെറ അ 

ടയാളം ആധിതു: 

മേംഘത്തിക വെക്കുന്നു; അതു ഞാനും ഭൂമി 

ഞാ൯ എസെറ വില്ല 
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യയം തമ്മിലുള്ള നിയമത്തിനു അടയാള 

മായിരിക്കും. ഞാ൯ ഭൂമിയുടെ മീതെ മേ 

ഘം വരുത്തുമ്പോര മേഷത്തില് വില്ല 

കാണും. അപ്പ്യോശഥ ഞാനും നിങ്ങളും 

സവ്യജഡ വുമായ സകലജിവജന്തുക്കളും 

തമ്മിലുള്ള എനെറ നിയമം ഞാ൯ ഓകും; 

ഇനി സകലജഡത്തെയും നശിപ്പിപ്പാ൯ 

വെള്ളം ഒരു പ്രമുയമായി തിരുകയുമില്ല. 

വില്ലു മേഘത്തില് മുണ്ടാകും; ദൈവവും 

ഭൂമിയിലെ സപവ്വജഡാധുമായ സകലജി 

വികളും തമ്മില് എന്നേക്കുമുള്ള നിയമം 

ഓാക്കേണ്ടതിന്നു ഞാ൯ അതിനെ നോകും. 

ഞാ൯ ഭൂമിയിലുള്ള സവ്വജഡത്തോടും 

ചെയ്യിരിക്കുന്ന നിയമത്തിനു ഇതു അട 

യാളം എന്നും ദൈവം നോഹയോടു അരു 

ളിച്ചെയയൂ. 

പെട്ടകത്തില് നിന്നു പുറപ്പെട്ടവരായ 

നോഹയുടെ പുത്രന്മാർ ശേമും ഹാമും യാ 

ഫെത്തും ആയിരുന്നു; ഹാം എന്നവനോ 

കനാനെറ പിതാവും ഇവര് മൂവരും 

നോഫയുടെ പുത്രന്മാർ; അവരെക്കൊണ്ടു 

ഭൂമി ഒക്കെയും നിറഞ്ഞു. നോഹ ക്ടഷക്കി 

ചെയ്താന് തുടങ്ങി; ഒരു മുന്തിരിത്തോട്ടം 

നട്ടുണ്ടാക്കി. അവന് അതിലെ വിഞ്ഞു 

കുടിച്ചു ലഹരി പിടിച്ചു തെറ ക്രടാര 

ത്തില് വസ്ത്രം നീങ്ങി കിടന്നു. കനാ 

സെറ പിതാലായ ഹാം പിതാധിനെറ 

നഗ്നത കണ്ടു വെളിയില്. ചെന്നു തന്െറ 

രണ്ടു സഹോദരന്മാരെയും അറിയിച്ചു. ശേ 

മും യാഫെത്തും ഒരു വസ്ത്രം ഏടുതുതു, ഇരു 

വരുടെയും തോളില് ഇട്ടു വിമുഖരായി 

ചെന്നു പിതാധിനെറ നഗ്നത മറെച്ചു; 

അവരുടെ മുഖം തിരിഞ്ഞിരുന്നതു കൊണ്ടു 

അവര് പിതാധിനെറ നഗ്നത കണ്ടില്ല. 

നോഫ ലഹരിപിട്ടുണന്നപ്പേംഠം തന്െറ 

ഇളയമകന൯ ചെയുതു അറിഞ്ഞു. അപ്പോം 

കനാ൯ അവ൯: ശപിക്കപ്പെട്ടവ൯; 

റ്റം 
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! അവന് തന്െറ സഹോടദരന്മാക്കു അധമ 

 ഓസനായ്യീരും എന്നു പറഞ്ഞു. ശേ 

മിനെറ ദൈവമായ യഹോവ സ്തുതിക്ക 

പ്പെട്ടവ൯; കനാ൯ അവരുടെ ദാസനാ 

കും. ദൈവം യാഹഫെത്തിനെ വഭ്ധിപ്പി 

ക്കട്ടെ; അവന് ശേമിനെറ ക്രടാരങ്ങളില്ത 

വസിക്കും; കനാ൯ അവരുടെ ദാസനാകും 

എന്നും അവന പറഞ്ഞു. 

ജലപ്രള യത്തിനെറ ശേഷം നോഹ 

' മുന്തററമ്പതു സംവത്സരം ജിലഖിച്ചിരുന്നു. 

നോഹയുടെ ആയ്യഷ്ട്രാലം ആകെ തൊ 

 ഒളായിരത്തമ്പതു സംവത്സരമായിരുന്നു; 

പിന്നെ അവ൯ മരിച്ചു. 

൧൦. അഡ്ധ്യായം. 

നോഹയുടെ പുത്രന്മാരായ ശേം, ഹാം, 

യാഫെത്ത ഏന്നവരുടെ വംശപാരമ്പയ്യ 

മാവിതു: ജലപ്രുള യത്തിനെറ ശേഷം അ 

വക്കു പുത്രന്മാര് ജനിച്ചു. 

യാഫെത്തിസെറ പുത്രന്മാ൪: ഗോമെര്, 

മാഗോഗ് , മാഭായി, യാവാ൯, രതൂബല്, 

മേശെക, തീരാസ് . ഗോമെരിനെറ പുത്ര 

ന്മാര്: അസ്സറെനാസ് , രീഫത്ത് , തോഗമ്മാ. 

യാവാനെറ പുത്രന്മാര്: എലീശാ, തശീശ , 

കിത്തീം, ദോടാനീം. ഇവരാല് ജാതികളു. 

ടെ ദ്വീപുകഠം അതതു ദേശത്തില് ഭാഷ 

ഭാകയായും ജാതിജാതിയായും കുലംകുല 

മായും പിരിഞ്ഞു. 

ഹാമിനെറ പുത്രന്മാര്: ക്രശ , മിസ്രയീം, 

പൂത്ത് , കനാ൯. ക്രശിനെറ പൂത്രന്മാർ: 

സെബാം ഹയിലാ, സബ്ലാ, രമാ, സബ്ബെ 

ക്കാ; രമയുടെ പുത്രന്മാർ: ശെബയും ടെ 

ദാനും. ക്രശ് നിമ്രോദിനെ ജനിപ്പിച്ചു; 

അവന ഭൂമിയില് ആളല്ല ധീരനായിരുന്നു. 

അയ൯ യഹോവയുടെ മുമ്പാകെ നായാട്ടു 

ധിരനായിരുന്നു;ു അതു കൊണ്ടു: യഹോലഖ 

| യുടെ മുമ്ചാകെ നിക്രോടിനെ പോലെ 
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നായാട്ടുവിര൯ എന്നു പഴ ഞ്ചൊല്ലായി. 

[6 ത ത്ത് ൧൦൧ 

പേര. യൊക്താനോ: അല്ച്യോടാട് , ശാ 

അവനെറ രാജ്യത്തിസെറ ആരംഭം ശി ലെഫ്, ഹസമ്മാഖെത്ത് യാരഹ്, ഫര്ദാ 

നാ൪ദേശത്തു ബാബേരത, ഏരെകു, അ 

ക്കാട് , കല് നേ എന്നിവ ആയിരുന്നു. ആ 

ദേശത്തുനിന്നു അത്ത്തു൪ പുറപ്പെട്ടു നീന 

ധേ, രെഹോബോത്ത് പട്ടണം, കാലഹ , 

ന്വനധേകും കാലഹിന്നും മഭ്ധ്യേ മഹാന 

ഗരമായ രേസെ൯ എന്നിവ പണിതു. 

മിസ്രയി മാ: ലൂടീം, അനാമീം, ലെഹാ 

ബിം, ന്ത ഫീിം, പത്രുസിം, ക്ത ഹീം -- 

ഇവയരില്നിനനു ഫെലിസ്ത, ൪ പ 

ചു കഫ്ട്രാരിം എന്നിവരെ ജനിപ്പിച്ചു. 

കനാ൯ തന്െറ ആ ട്ൃജാതനായ സി 

ദോന്, ഹഛേത്ത', യെബൃസ്യ൯, അമോ। 

യ്യ൯, ഗിഗ്ുശ്യ൯, ഫിധ്യ൯, അക്ഷ്യ൯, 

സീ൬൯, അല്യാദ്യ൯, സെമായ്യ൯, ഹമാ 

തൃ൯ എന്നിവരെ ജനിപ്പിച്ച. പിന്നിടു 

കനാന്യ വംശങ്ങധ പരന്നു. കനാന്യ രുടെ 

രാം, ഉരസാത, ടിക്ണാ, ഓബാല്, അബിമ 

യേല്, ശെബാം, ഓഫിര്, ഹധിലാം, യോ 

ബാബ് എന്നിവരെ ജനിപ്പിച്ചു; ഇവര് 

എല്ലാവരും യൊക്താനെറ പുത്രന്മാര് ആ 

യിരുന്നു. അവരുടെ ഖവാസസ്ഥലം മേശാ 

തുടങ്ങി കിഴക്ക൯സമലയായ സെഫാര് വരെ 

ആയിരുന്നു. ഇവര് അതതു ദേശത്തില് 

ജാതിജാതിയായും കുലംകുലമായും ഭാകാഭാ 

കയായ്യം ശേമിനെറ പുത്രന്മാര്. 

ഇവര് തന്നേ ജാതിജാതിയായും കുലം 

കുലമായും നോഹയുടെ പുത്രന്മാരുടെ വം 

ശങ്ങഗാ, അവരിരനിന്നാകുന്നു ജലപ്രളയ 

ത്തിനെറ ശേഷം ഭൂമിയില് ജാതികുര 

പിരിഞ്ഞു ചോയതു. 

അദ്ധ്യായം. 

അത്ിര സിദോ൯ തുടങ്ങി ഗെരാർ വഴി | (ഭൂമിയില് ഒക്കെയും ഒരേ ഭാഷയും ഒരേ 

യായി ഗസ്സറാവരെയും സൊലോമും ഗൊ 

മോരയും ആള്ലയും സെബോയിമും വഴി 

യായി ലാശ വരെയും ആയിരുന്നു. ഇവ൪ 

അതതു ദേശത്തില് ജാതിജാതിയായും കുലം 

കുലമായ്യം ഭാഷാഭാഷയായും ഹാമിനെറ 

പുത്രന്മാർ. 

ഏബെരിനെറ പുത്രന്മാക്കൊക്കെയും 

പിതാധും യാഫെത്തിന്െറ ജ്ചേക്ടനുമായ 

ശേമിന്നും പുത്രന്മാ൪ ജനിച്ചു. ശേമിനെറ 

പുത്രന്മാർ: ഏലാം, 

ലൂട് , അരാം. 

അകത്ത, അപ്പുക്ഷാട് , 

അരാമിനെറ പുത്രന്മാര്: 

ഈസ് , ഫ്രം, ഗേഥെ&, മശ്. അപ്പ്യക്ഷാ 

ട് ശാലഹിനെ ജനിപ്പിച്ചു; ശാലഫ് ഏ 

ബെരിനെ ജനിപ്പിച്ചു. ൫ ബെരി ന്നു രണ്ടു 

പുത്രന്മാര് ജനിച്ചു; ഒരുത്തന്നു പേലെഗ് 

ഏന്നു ചേര്; അവനെറ കാലത്തായിരുന്നു 

ഭൂവാസികഠം പിരിഞ്ഞുപോയതു; അധ 

നെറ സഹോദരന്നു യൊക്താ൯ എന്ന 

വാക്കും ആയിരുന്നു. എന്നാല് അവര് 

കിഗരക്കാട്ടു യാത്ര ചെയ്യു, ശിനാര്ദേശത്തു 

ഒരു സമഭ്ൂമി കണ്ടു അവിടെ കുടിയി 

രുന്നു. അവര് തമ്മില്: വരുവിന്, നാം 

ഇഷ്യക അറുത്തു ചുടുക ഏന്നു പറഞ്ഞു. 

അങ്ങനെ അവര് ഇഷ്ടുക കല്ലായും പശ 

മണ്ണ കമ്മായമായും ഉപയോഗിച്ചു. വരു 

ചിന്; നാം ഭൂതലത്തില് ഒക്കെയും ചിതറി 

പ്പോകാതിരിപ്പാ൯ ഒരു പട്ടണധും ആകാ 

ശത്തോളം എത്തുന്ന ഒരു ഗോപുരവും 

പണിക നമുക്കു ഒരു പേരുമുണ്ടാകുക 

ഏന്നു അവര് പറഞ്ഞു. മന്ഭഷ്യ൪ പച്പചണി 

ത പട്ടണധും ഗോപുരധും കാണേണ്ടതി 

നു യഹോധ ഇറങ്ങിവന്നു. പ 

യഹോവ: ഇതാ, ജനം ഒന്നു, അവക്കെ 

ല്ലാവകും ഭാഷയ്യം ഒന്നു; ഇതും അവ൪ 

ചെയ്യു തുടങ്ങുന്നു; അവര് ചെയ്യ്യാ൯ നിരൂ 

പിക്കുന്നതൊന്നും അവക്കു അസാഭ്ധയ മാക 
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| 

അവര് തമ്മില് ഭാഷ തിരിച്ചറിയാതിരി 

പ്പാ൯ അവരുടെ ഭാഷ കലക്കിക്കളക 

എന്നു അരുളി ച്ചെയു. അങ്ങനെ യഹോധഖ 

അവരെ അവിടെനിന്നു ഭൂതലത്തിലെ 

ങ്ങും ചിന്നിച്ചു; അവര് പട്ടണം പണി 

യുന്നതു വിട്ടുകള ഞ്ഞു. സവ്യഭൂമിയിലെ 

യും ഭാഷ യഫോവ അവിടെവെച്ചു 

കലക്കിക്കളകുയാല് അതിന്നു ബാബേല് 

എനു പേരായി; യഹോവ അവരെ 

അധിടെനിന്നു ഭൂതലത്തില് ഏള്ങും ചി 

ന്നിച്ചുകളഞ്ഞു. 

ശേമി൭൯റ വംശപാരമ്പയ്യമാവിതു : 

ശേമിന്നു നൂറു വയസ്സായ പ്പോ അവന് 

ജലവ്രുളുയത്തിന്നു പിമ്പു രണ്ടു സംവത്സ 

രം കഥിഞഞശേഷം അപ്പക്ഷാടിനെ ജനി 

പ്പിച്ച. 

ഷം ശേം അഞ്ഞൂറു സംവത്സരം ജിയിച്ചി 

രുന്നു പുത്രന്മാരെയും പുത്രിമാരെയും ജനി 

പ്പിച്ചു. 

അപ്പുക്ഷ്ാടിന്നു മുപ്പത്തുഞ്മു വയസ്സായ 

പ്പോഠം അവ൯ ശാലഹഫിനെ ജനിപ്പിച്ച. 

ശാലഹിനെ ജനിപ്പിച്ചശേഷം അപ്പക്ഷാ 

ട് നാന്ൂററിമൂന്നു സംവത്സരം ജീധിച്ചി 

രുന്നു പുത്രന്മാരെയും പുത്രിമാരെയും ജനി 

പ്പിച്ചു. 

ശാലഹിന്നു മുപ്പതു വയസ്സായപ്പോക അ 

വ൯ ഏബെരിനെ ജനി പ്പിച്ചു. ഏഖബെ 

രിനെ ജനിപ്പിച്ചശേഷം ശാലഹ് നൂ 

ററിമമന്നു സംവത്സരം ജീവിച്ചിരുന്നു പു 

ത്രന്മാരെയും പുത്രിമാരെയും ജനിപ്പിച്ച. 

ഏഖബെരിന്നു മുപ്പത്തുനാലു വയസ്സായ 

ല്പ്യോം അവ൯ ചപേലെഗിനെ ജനി പ്പിച്ചു. 

പേലെഗിനെ ജനിപ്പിച്ചശേഷം ഏബെ൪ 

നാനൂററിമുപ്പതു സംവത്സരം ജീവിച്ചിര 

ന്നു പുത്രന്മാരെയും പുത്രിമാരെയും ജനി 

പ്പിചു. 

റ്റം 

! 

അവ൯ രെയ്മധിനെ ജനിപ്പിച്ചു. രെയ്ു 

വിനെ ജനിപ്പിച്ചശേഷം പേലെഗ് ഇരു 

ന്ൂറെറാമ്പതു സംവത്സരം ജിവിച്ചിരുന്ന 

പുത്രന്മാരെയും പുത്രിമാരെയും ജനിപ്പിച്ചു. 

രെയ്മവിന്നു മുപ്പത്തിരണ്ടു വയസ്സായ 

ല്പ്രോം അവ൯ ശെരൂഗിനെ ജനിപ്പിച്ചു. 

രെയ്മു 

ഇരുനൂറേറഴ സംവത്സരം ജിവിച്ചിരുന്ന 

പൃത്രന്മാരെയും പുത്രിമാരെയും ജനിപ്പിച്ചു. 

ശെരൂഗിന്നു മുപ്പതു വയസ്സായപ്പോഠം 

ശെരൂഗിനെ ജനിപ്പിച്ചശേഷം 

അവധ൯ നാഹോരിനെ ജനിപ്പിച്ച. നാ 

ഹോരിനെ ജനിപ്പിച്ചശേഷം ശെരൂഗ് 

ഇരുനൂറു സംവത്സരം ജീവിച്ചിരുന്നു പുത്ര 

ന്മാരെയും പുത്രിമാരെയും ജനിപ്പിച്ചു. 

നാഹോരിന്നു ഇരുപത്തൊമ്പതു വയ 

അപ്പക്ഷാടിനെ ജനിപ്പിച്ചശേ  സ്സ്റായപ്പോഠം അവൻ തേരഹിനെ ജനി 

പ്പിച്ച. തേരഹിനെ ജനിപ്പിച്ചശേഷം 

നാഹോര് നൂററി പത്തൊമ്പതു സംവത്സ 

രം ജീപചിച്ചിരുന്നു പുത്രന്മാരെയും പുത്രിമാ 

രെയും ജനിപ്പിച്ചു. 

തേരഹിന്നു എഴുപതു വയസ്സായപ്പ്പോഠം 

അവന് അബ്രാം, നാഹോര്, ഹാരാ൯ ഏ 

ന്നിവരെ ജനിപ്പിച്ചു. 

തേരഹിനെറ വംശപാരമ്പയ്യമാധിതു : 

തേരഹ് അബ്രാമിനെയും നാഹോരിനെ 

യും ഹാരാനെയും ജനിപ്പിച്ചു; ഹാരാ൯ 

ലോത്തിനെ ജനിപ്പിച്ചു. എന്നാല് ഹാരാ൯ 

തന്െറ ജന്മദേശതആവഖെച്ചു, കല്ദയരുടെ 

ഒരു പട്ടണമായ മുരരിരുഖെച്ചു തന്നേ.ത 

നെറ അപ്പനായ തേരഹിന്നു മുമ്പെ മരി 

ചു പോയി. അബ്ര്യാമും നാഹോരും ഭായ്്മാ 

രെ ഏടുത്തു; അബ്രാമിനെറ ഭായ്യെക്ു -സാ 

റായി എന്നും നാഹോരിനെറഭായ്യെക്കു മില് 

ക്കാ ഏന്നും പേ൪;ഇധധ മിർക്കയുടെയും 

യിസ്ററൂയയടെയും അപ്പനായ ഹാരാനെറ മ 

കഠ തന്നേ. സാറായി മച്ചിയായിരുന്നുടു 

19 
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3 
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അവക്കു സന്തതി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. 

31 തേരഫ് തനെെറ മകനായ അബ്ാമിനെ 

യ്മ 

൨ ത്താ... - -- 

യാം പടം 

ന ത ്ങ .... 

[1] 

യും ഹാരാനെറ മകനായ തനെറ പെരത്ര൯ 

ലോത്തിനെയും തനെറ മകനായ അ 

ബ്രഃമിനെറ ഭായ്യയായി മരുമകളായ സാ 

റായിയെയ്യം ക്രട്ടി കുതദയരുടെ പട്ടണ 

മായ ഈരില്നിന്നു കനാ൯നഭദേശത്തേക്കു 

പോകഖാ൯ പുറപ്പെട്ടു; അവര് ഹാരാ൯ 

വരെ വന്നു അധിടെ പാത്തു. തേരഫി 

നെറ ആയുഷ്ട്രാലം ഇരുന്ൂററഞ്മു സംഖ 

ത്സരം ആയിരുന്നു; തേരഹ് ഹാരാനില് 

വെച്ചു മരിച്ചു. 

൧൦.. അദ്ധ്യായം. 

യ്യഹോവ അബ്രാമിനോടു അരുളിച്ചെയു | 

തെന്തെന്നാല്: നി നിന്െറ ദേശത്തെയും 

ചാച്ചക്കാരെയും പിതൃഭവനത്തെയും പിട്ടു 

പുറപ്പെട്ടു ഞാ൯ നിന്നെ കാണിപ്പാനിരി 

കുന്ന ദേശത്തേക്കു പോക. ഞാ൯ നി 

ന്നെ വലിയോരു ജാതിയാകും; നിന്നെ 

അനുഗ്രഹിച്ചു നിന്െറ പേര് വലുതാകും; 

നി ഒരു അനുഗ്രഹമായിരികും. നി 

ന്നെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നവരെ ഞാ൯ അനു 

ഗ്രഫികും ; 

ഞാ൯ ശപ്പികും; 

നിന്നെ ശപികുന്നവരെ 

നിന്നില് ഭൂമിയിലെ 

സകലധംശങ്ങമൂ.ം 

യ്യഹോവ തന്നോടു കല്പിച്ചതുപോലെ അ 

ബ്രാം പുറപ്പെട്ടു; ലോത്തും അവനോടുക്ര 

ടെ പോയി; ഹാരരാനില്നിന്നു പുറപ്പെടു 

മ്വോഗ അബ്രാമിന്നു എഴുപത്തഞ്ചു വയ 

സ്റ്റായിരുന്നു. അബ്രാം തസെറ ഭായ്യയായ 

സാറായിയെയും സഹോദരനെറ മക 

നായ ലോത്തിനെയും 

ക്കിയ സമ്പത്തൃകളെയൊക്കെയും തങ്ങ 

ഹാരാനില്ധെച്ചു സമ്പാദിച്ച ആമകളെ 

യൂം ക്രട്ടിക്കൊണ്ടു കനാ൯ദേശത്തേകു പോ 

കുവാനു പുറപ്പെട്ടു കുനാ൯ ദേശത്തു ഏത്തി. 

ധാഠാഥറ്ലിം 

19 

അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും. । 

തങ്ങ ഉണ്ടാ 

ഉല്പത്തി! ൧൨ 

അബ്രാം ശെഖേമെന്ന സ്ഥലംവരെയും ഏ 

ലോ൯മോരേവരെയും ദേശത്തൃക്രടി സ 

ഞ്ചരിച്ചു. അന്നു കനാന് ദേശത്തു പാ 

ത്തിരുന്നു. യഹോവ അബ്രാമിന്നു പ്രത്യ 

ക്ഷനായി: നിനെറ സന്തതിക്കു ഞാ൯ 

ഈ ദേശം കൊടുക്കുമെന്നു അരുളിച്ചെയുൂ. 

തനിക്കു പ്രത്യക്ഷനായ യഹോധെക്കു അ 

വന് അവിടെ ഒരു യാഗപീഠം പണിതു. 

അവന അവിടെനിന്നു ബേഥേലിന്നു കി 

ഗകുള്ള മലെകു പുറപ്പെട്ടു; ബേഥേത പടി 

ഞ്ഞാറും ഫായി കിഥഗക്കമായി ക്രടാരം അ 

ടിച്ചു; അധിടെ അവന് യഹോവെക്കു 

ഒരു യാഗപീഠം പണിതു യഹോധയുടെ 

നാമത്തില് ആരാധിച്ചു. അബ്രാം പി 

ന്നെയും തെക്കോട്ടു യാത്രചെയ്യുകൊണ്ടി 

രുന്നു. 

ഭേശത്തു ക്ഷാമം ഉണ്ടായി; ദേശത്തു 

ക്ഷ്മാമം കഠിനമായി തീന്നതുകൊണ്ടു അ 

ബ്രാം മിസ്രയിമിര ചെന്നുപാപ്പ്പാ൯ അധി 

ടേകു ചോയി. മിസ്രയിമില് ഏഎത്തുമാറാ 

യപ്പോ ഠം അവന് തനെറ ഭായ്യ സാറായി 

യോടു പറഞ്ഞതു: ഇതാ, നി സെൌടന്ദയ്യമു 

ള്ള സ്്്രിയെന്നു ഞാ൯ അറിയുന്നു. മിസ്സര 

യിമൃ൪ നിന്നെ കാണുമമ്പാ൯: ഇവര അ 

വനെറ ഭായ്യയെന്നു പറഞ്ഞു എന്നെ കൊ 

ലൂകയും നിന്നെ ജീവനോടെ രക്ഷിക്കയും 

ചെയ്യും. നി എന്െറ സഹോദരിയെന്നു 

പറയേണം; എന്നാല് നിന്െറ നിമിത്തം 

എനികു നനുവരികയും ഞാന് ജിധിച്ചി 

രിക്കയും ചെയ്യും. അങ്ങനെ അബ്രാം മി 

സ്രയീമില് എത്തിയപ്പോഠം സ്തീ അതിസു 

ന്ദരി എന്തു മിസ്രയിമു൪ കണ്ടു. ഫറധോ 

സെറ പ്രുഭൂക്കുന്മാരും അവളെ കുണ്ടു, ഫറ 

ധോനസെറ മുമ്പാകെ അവളെ പ്രശംസിച്ചു; 

സ്ര്രി ഫറധോനെറ അരമനയില് പോ 

കേണ്ടിഖന്നു. അവളുടെ നിമിത്തം ആ 

വ൯ അബ്രാമിന്നു നന്മ ചെയ്യൂ; അവന്നു 
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ആടുമാടുകളും ആണകഴ്ഴതകള്ും ദാസന്മാ തുകൊണ്ടു അവക്കു ഒന്നിച്ചു പാപ്പ്രാ൯ കഴി 

1 

18 

19 

20 

(മായാ ഉല്പത്തി ൧൩ 10 ദര്ഥമ്ട 153 

രും ദാസിമാരും പെണ്കുഴ്ചതകള്ടം ഒട്ടക 

ങ്ങമൂം ഉണ്ടായിരുന്നു. അബ്രാമിനെറ 

ഭായ്യയായ സാറായി നിമിത്ത യഹോധഖ 

ഫറവോനെയും അവനെറ കുടുംബത്തെ 

യും അത്യന്തം ഭണ്ഡിപ്പിച്ച. അപ്പോഠം 

ഫറവോന് അബ്രാമിനെ വിളിച്ചു: നി 

എന്നോടു ഈ ചെയ്യതു എന്തു? ഇവ 

നിനെറ ഭായ്യയെന്നു എന്നെ അറിയിക്കാ 

ഞആതു എന്തു? അവഠ എനെറ സഹോദ 

രിയെന്നു എന്തിന്നു പറഞ്ഞു? ഞാ൯ അധ 

ളെ. ഭായ്യയായിട്ടു എഎടുപ്പാ൯ സംഗതി വന്നു 

പോയല്ലോ; ഇപ്പോ ഇതാ, നിന്െറ 

ഭായ്യ;ു അവളെ ക്രൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോക എന്നു 

പറഞ്ഞു. 

തെറ ആമുകളോടു കല്പിച്ച; അവര് അ 

ഫറവോന് അവനെക്കുറിച്ചു 

വനെയും അവധനെറ ഭായ്യയെയും അധ 

നുള്ള സകലവുമായി പറഞ്ഞയച്ചു 

൧൩. അദ്ധ്യായം. 

ഇങ്ങനെ അബ്രാമും ഭായ്യയും അവന്നുള്ള 

തൊക്കെയും അവനോടുക്രടെ ലോത്തും 

മിസ്രയിമിതനിന്നു പുറപ്പെട്ടു തെക്കെ ടേ 

ശത്തു വന്നു. കന്നുകാലി, ധഖ്വെള്ളി, 

പൊന്നു ഈ വകയില് അബ്രാം ബഫഹുസ 

മ്പന്നനായിരുന്നു. അവന് തനെറയാ 

തൂയില് തെകുനിന്നു ബേഥേല്വരെയും 

ബേഥേലിന്നും ഹായിക്കും മഭ്ധ്യേ, തനിക്കു 

ആടിയില് ക്രുടാരം ഉണ്ടായിരുന്നതും താ൯ 

ആടിയില് ഉണ്ടാക്കിയ യാഥപിീഠമിരു 

ന്നതുമായ സ്ഥലംവരെയും ചെന്നു. അ 

വിടെ അബ്രാം യഹോവയുടെ നാമത്തില് 

ആരാധിച്ചു. അബ്രാമിനോടുക്രടെ വന്ന 

ലോത്തിന്നും ആടുമാടുകളും ക്രടാരങ്ങളും 

ഉ ണ്ടായിരുന്നു. അവര് ഒന്നിച്ചു പാപ്പാന് 

തക്കവണ്ണം ദേശത്തിന്നു അവരെ വഹിച്ചു 

ക്രടാഞ്ഞു; സമ്പത്തു വളരെ ഉണ്ടായിരുന്ന 

ധിം 

നിനെറ മുമ്പാകെ ഇല്ലയോ? 

ഞ്ഞില്ലും അബ്ബാമിനെറ കന്നുകാലികളുടെ 

ഇടയന്മാകും ലോത്തിന്െറ കന്നുകാലിക 

മൂടെ ഇടയന്മാക്കും തമ്മില് പിണക്കമു 

ണ്ടായി; കനാന്യരും ചെരീസ്യരും അന്നു 

ദേശത്തു പാത്തിരുന്നു. അതുകൊണ്ടു അ 

ബ്രാം ലോത്തിനോടു : എനിക്കും നിനക്ും 

എന്െറ ഇടയന്മാകും നിനെറ ഇടയന്മാ 

തമ്മില് പിണക്കം ക്കും മു ണ്ടാകരുതേ; 

നാം സഹോദരന്മാരല്ലോ. ദേശമെല്ലാം 

എന്നെ 

വിട്ടുപിരിഞ്ഞാലും. നീ ഇടത്തോട്ടെങ്കില് 

“ഞാ൯ വലത്തോട്ടു പൊയ്ക്കൊള്ളാം; നീ 

വലത്തോട്ടെങ്കില് ഞാ൯ ഇടത്തോട്ടു പൊ 

യ്ത്ക്രാള്ളാം എന്നു പറഞ്ഞു. 

ലോത്ത് നോക്കി യോട്ടാന്നരികെയുള്ള പ്ര 

അപ്പോ 

ദേശം ഒക്കെയും നീരോട്ടമുള്ള തെന്നു കണ്ടു ; 

യഹോവ സെൊദോമിനെയും ഗൊമോര 

യെയും നശിപ്പിച്ചതിന്നു മുമ്വെ അതു 

യഹോവയുടെ തോട്ടം പോലെയും സോ 

വര് വരെ മിസ്രയിംദേശം പോലെയും 

ആയിരുന്നു. ലോത്ത് യോദാന്നരികെ 

യുള്ള പ്രദേശം ഒക്കെയും തിരഞ്ഞെടുത്തു; 

ഇങ്ങനെ ലോത്ത് കിഗക്കോട്ടു യാത്രയായി; 

ഞ്മബ്ര്യാം 

ലോത്ത് ആ 

അവര് തമ്മില് പിരിഞ്ഞു. 

പാത്തു; 
പട്ടണങ്ങളില് പാത്തു 

നീക്കി നിക്കി 

സൊടദോംനിവാസികമ ദുഷ്ട 

കനാ൯ദേശത്തു 

പ്രദേശത്തിലെ 

സൊദോംവഖരെ ക്രടാരം 

അടിച്ചു. 

ന്മാരും യഹോവയുടെ മുമ്പാകെ മഹാ 

പാപികളും ആയിരുന്നു. ലോത്ത് അബ്രാ 

മിനെ പിട്ടുപിരിഞ്ഞശേഷം യഹോവ 

അബ്രാമിനോടു അരുളിച്ചെയുതൂു: തല 

പചൊക്കി, നി ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തുനിന്നു 

വടക്കോട്ടും തെക്കോട്ടും കിഥക്കോട്ടും പടി 

റോട്ടും നോക്കുക. നി കാണുന്ന ഭൂമി 

ഒക്കെയും ഞാ൯ നിനക്ും നിന്െറ സന്ത 
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| 
തിക്കും ശാശ്വതമായി തരും. ഞാന് നിന്െറ 

സന്തതിയെ ഭൂമിയിലെ പൊടിപോലെ 

ആകും: ഭൂമിയിലെ പൊടിയെ ഏണ്ണുവാ൯ 

കഴിയുമെങ്കില് നിസെറ സന്തതിയെയും 

ത്ൃണ്ണ്ാം. നീ പുറപ്പെട്ടു ദേശത്തു നെടുകെ 

യും കുറുകെയും സഞ്ചരിക്ക ; ഞാ൯ അതു നി 

നക്കു തരും. അല്പ്പ അബ്രാം ക്രടാരം 

നിക്കി ഹെബ്ര്യോനില് മമ്മയുടെ തോ 

പ്രില് വന്നുപാത്ൃതു; അധിടെ യഹോധകു 

ഒരു യാഗപിഠം പണിത. 

൧൪... അഷ്യ്യായാ. 

ശ്രിനാര്രാജാവായ അമ്രാഫെല്, ഏലാ 

സാമ്രാജാവായ അയ്യേക, ഏലാംരാജാ 

വായ കെദൊര്ലായോമെര്, ജാതികളുടെ 

രാജാവായ തിദാല് എന്നിവരുടെ കാലത്തു 

ഇവര് സൊദോംരാജാവായ ബേരാ, ഗൊ 

മോരാരാജാവായ ബിശാ, ആട്ടു രാജാ 

വായ ശിനാബ്, സെബോയിംരാജാ 

വായ ശെമേബെര്, സോവര് എന്ന ബേ 

ലയിലെ രാജാധു എന്നിവരോട്ട യുദ്ധം 

ചെയ്തു. 

യില് ഒന്നിച്ചുകൂടി. 

ഇവരെല്ലാവരും സിട്ടീംതാഴ്സുര 

അതു ഇപ്പ്പോ മല്ലു 

കടലാകുന്നു. അവര് പന്ദുണ്ടു സംവത്സ 

രം കെദൊര്ലായോമെരി ന്ന കിഗടങ്ങിയി 

രുന്നു; പതിമൂന്നാം സംവത്സരത്തില് മത്സ 

രിച്ച. അതുകൊണ്ടു പതിന്നാലാം സംല 

ത്സരത്തില് കെദൊക്ലായോമെരും അധ 

നോടു ക്രടെയുള്ള രാജാക്കന്മാരും വന്നു അ 

സ്പെരോത്ത് കന്നയിമിലെ രെഫായികുളെ 

യും ഹാമിലെ സൂസ്യരെയും ശാധേകിയ്യാ 

ത്തായിമിലെ ഏമ്യരെയും സേയീിര്മല 

യിലെ ഹോയ്യരെയും മരുഭൂമിക്കു സമീപമു 

ഒള ഏല്പാരാ൯ വരെ തോല്പിച്ചു. പിന്നെ 

അധ൪ തിരിഞ്ഞു കാദേശ് എന്ന ഏ൯മിഗ്രാ 

ത്തില് വന്നു അമലേകൃരുടെ ദേശമൊ 

ക്കെയും ഹസെസോന-താമാരില് പാത്തി 

ഠിം 

1 ടാ ഉല്പത്തി ൧൪: 

രുന്ന അമോയ്യരെയും ക്രടെ തോല്പിച്ചു. 

അപ്പ്പോഗ സൊദോംരാജാധും ഗൊമോരാ 

രാജാധും ആള്ലാരാജാവും സെബോയിം 

രാജാവയം സോവര് ഏന്ന ബേലയിലെ 

രാജാധും പുറപ്പെട്ടു സിട്ടിംതാഴ്ുരയില് 

ഖെച്ചു ഏലാംരാജാവായ കെദൊരലാ 

യോമെർ, ജാതികളുടെ രാജാവായ തിദാല്, 

ശിനാര്രാജാവായ അഭ്രാഫെല്, ഏലാ 

സാര്രാജാലവായ അയ്യോക എന്നിവരുടെ 

നേരെ പട നിരത്തി; നാലു രാജാക്ക 

ന്മാര അഞ്മു രാജാക്കന്മാരുടെ നേരെ 

സിട്ടിംതാഗ്ലരയില് കില്കുഴി 

കഠം വള രെയ്യണ്ടായിരുന്നു; 

തന്നേ. 

സൊദോം 

രാജാവും ഗൊമോരാരാജാധും ഓടിപ്പോ 

യി അധിടെ ധിണു; ശേഷിച്ചവര് പവ്ൃത 

ത്തിലേക്കു ഓടിപ്പോയി. സൊടോമിലും 

ഗഥഗൊമോരയിലും ഉള്ള സമ്പത്തും ഭക്ഷണ 

സാധനങ്ങളും എല്ലാം അവര് എടുത്തുകൊ 

ണ്ടുപോയി. അബ്രാമിനെറ സഹോഒര 

നെറ മകനായി സൊലോമില് പാത്തിരു 

ന്ന ലോത്തിനെയും അവനെറ സമ്പത്തി 

നെയും അവര് കൊണ്ടുപോയി. ഓടില്ലോ 

ന്ന ഒരുത്ത൯ വന്നു ഏബ്രായനായ അബ്ബാ 

മിനെ അറിയിച്ചു. അവ൯ എശ്ശേകാലി 

സെറയും ആനേരിനെറയും സഹോദരനാ 

യി അമോയ്യനായ മമ്രേയുടെ തോപ്പില് 

പാത്തിരുന്നു; അവര് അബ്രാമിനോടു സ 

ഖ്യത ചെയൂധ൪ ആയിരുന്നു. തന്െറ 

സഫഹോഭരനെ ബഭ്ധനാക്കി കൊണ്ടുപോ 

യി എന്നു അബ്രാം കേട്ടപ്പോ അവ൯ ത 

സെറ വിട്ടില് ജനിച്ചവരും അഭ്യാസിക 

മൂമായ മുന്തൂററി പതിനെട്ടു പേരെ ക്രട്ടി 

ക്കൊണ്ടെ ദാ൯വരെ പിന്തുടന്നു. രാത്രി 

യില് അധനും അവന്െറ ദാസന്മാരും അ 

വരുടെ നേരെ ഭാഗംഭാഗമായി പിരിഞ്ഞു 

ചെന്ന അവരെ തേപ്പിച്ചു ദമ്മേശെക്കി 

സെറ ഇടത്തുഭാഗത്തുള്ള ഹോബാധവരെ 
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ലി ഉല്പത്തി ൧൫ 

അവരെ പിന്തുടന്നു. അലന് സമ്പ 

ത്തൊക്കെയും മടക്കിക്കൊണ്ടു വന്നു; തന്െറ 

സഹോദരനായ ലോത്തിനെയും 

ന്െറ സ്ര്രീകളെയും 

ജനത്തെയും ക്രടെ മടക്കിക്കൊണ്ടുവന്നു. 

അവ 

സമ്പത്തിനെയും 

അവ൯ കെദൊര്ലായോമെരിനെയും ക്ര 

ടെയുള്ള രാജാക്കന്മാരെയും തോല്പിച്ചിട്ടു 

മടങ്ങി വന്നപ്പോഠം സൊദോംരാജാവു 

രാജതാഴ്ലര ഏന്ന ശാധേതാഴ്രവരെ 

അവനെ എതിരേറവുചെന്നു. ശാലേം 

രാജാവായ മല്ക്കിസേടെക അപ്പയും 

വിഞ്ഞും കൊണ്ടുവന്നു; അവന് അത്ുന്ന 

തനായ ദൈധവത്തിനെറ പൃരോഹിത 

നായിരുന്നു. അവ൯ അലവനെ അന്ഗ്ര 

ഹിച്ചു: സ്വഗ്ത്തിന്നും ഭൂമിക്കും നാഥനായി 

അതൃന്നതനായ ദൈവത്താല് അബ്രാം 

അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുമാറാകട്ടെ; നിസെറ 

ശത്രുക്കളെ. നിസെറ കയ്യില് ഏല്പിച്ച 

അതുന്നതനായ ടൈധം സ്തൂതിക്കപ്പെടുമാ 

റാകട്ടെ എന്നു പറഞ്ഞു. അവന്നു അബ്രാം 

സകലത്തിലും ദശാംശം കൊടുത്തു. സൊ 

ദോംരാജാധൃ അബ്രാമിനോടു : ആമകളെ. 

എനിക്കു തരിക; സമ്പത്തു നി എടുത്തു 

കൊഠക എന്നു വറഞ്ഞു. അതിന്നു അ 

ബ്രാം സൊടോംരാജാവിനോടു പറഞ്ഞതു : 

ഞാ൯ അബ്രാമിനെ സമ്പന്നനാക്കിയെന്നു 

നീ പറയാതിരിപ്പാ൯ ഞാ൯ ഒരു ചരടാക 

ട്ടെ ചെരിപ്പുവാറാകടടെ നിനക്കള്ളതില് 

യാതൊന്നുമാകട്ടെ എടുക്കയില്ല എന്നു 

ഞാ൯ സ്വഗ്ഗത്തിന്നും ഭൂമിക്കും നാഥനായി 

അത്യന്നതദൈവമായ യഹഫോവയിങ്കലേ 

ക്കു കൈ ഉയത്തി സത്യം ചെയ്യുന്നു. ബാ 

ല്യക്കാ൪ ഭക്ഷിച്ചതും എന്നോടുക്രടെ വന്ന 

ആനേര്, എശ്ശേ്ഛോത, മമ്രേ എന്നീ പുരുഷ 

ന്മാരുടെ ഓഹരിയും മാത്രമേ ധവേണ്ടു; 

ഇവര് തങ്ങളൂടെ ഓഹരി എടുത്തുകൊ 

ള്ള ടട്ടെം 

ത്തി ന്്ന്ട 15 

൧൫൭. അഡ്യധ്യായം. 

അതിന്െറ ശേഷം അബ്രാമിന്നു ദശന 

ത്തിരു യഹോവയുടെ അരുളപ്പാടു ഉണ്ടായ 

തെന്തെന്നാൽല്: അബ്രാമേ, ഭയപ്പെടേണ്ടാ; 

ഞാന് നിനെറ പരിചയും നിനെറ അതി 

മഹത്തായ പ്രുതിഫലധും ആകുന്നു. അ 

തിന്നു അബ്രാം: കത്താവായ യഹോവേ, 

നി എനിക്കു എന്തു തരും? ഞാ൯ മക്കളി। 

ല്ലാത്തവനായി നടക്കുന്നുവല്ലോ; ഏനെറ 

കി ഒമ്മേശെക്ുകുകാരനായ ഈ എ 

നി 

എനിക്കു സന്തതിയെ തന്നിട്ടില്ല, എനെറ 

ല്യേസെ൪ അത്രേ എന്നു പറഞ്ഞു. 

പിട്ടില് ജനിച്ച ദാസ൯ എസനെറ അവകാ 

അബ്ര്യാം പറഞ്ഞു. 

അവ൯ നിസെറ അവധക്ാശിയാകയില്ല; 

ശിയാകുന്നു എന്നും 

നിന്െറ ഉദരത്തിതനിന്നു പുറപ്പെടുന്ന 

വ൯ തന്നേ നിനെറ അവകാശിയാകും 

എന്നു അവന്നു യഹോധയുടെ അരുളപ്പാ 

ടടണ്ടായി. പിന്നെ അവ൯ അവനെ 

പുറത്തു കൊണ്ടുചെന്നു; നി ആകാശത്തേ 

കു നോക്കുക; നക്ഷത്രങ്ങളെ എണ്ണുവാന് 

കഴിയുമെങ്കില് ഏനണ്ണുക എന്നു കല്പിച്ചു. 

നിന്െറ 

എന്നും അവനോടു കപ്പിച്ച. 

സന്തതി ഇങ്ങനെ ആകും 

അവ൯ 

യഫഹോധഖയില് ധിശ്വസിച്ചു; അതു അ 

വ൯ അവന്നു നീതിയായി കണകിട്ടു. 

പിന്നെ അവനോടു: ഈ ദേശത്തെ നി 

നക്കു അവകാശമായി തരുധാ൯ കല്ദയ 

പട്ടണമായ മരരിരതനിന്നു നിന്നെ ക്രടി 

ക്കൊണ്ടുവന്ന യഹോവ ഞാ൯ ആകുന്നു 

ന്നു അരുളിച്ചെയയു. കത്താവായ യ 

ഹോ$ഖ, ഞാന് അതിനെ അധകാശമാ 

ക്കുമെന്നുള്ളതു എനിക്കു ഏന്തൊന്നിനാല് 

അറിയാം എന്നു അവ൯ ചോടിച്ചു. അ 

വന് അവനോടു: നി മൂന്നു വയസ്സുള്ള ഒരു 

പശുക്കിടാധിനെയും മൂന്നു വയസ്സുള്ള ഒരു 

കോലാടിനെയും മൂന്നു വയസ്സുള്ള ഒരു ആ 
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ട്ടുകൊററനെയും ഒരു കറുപ്രാവിനെയും 

ഒരു പ്രാധവി൯കഞ്ഞിനെയും കൊണ്ടുവരി 

ക എന്നു കല്പിച്ച. 

അവന് കൊണ്ടുവന്നു ഒത്തനടുഖെപിളന്നു 

ഇവയെയൊക്കെയും 

ഭാഗങ്ങളെ നേകുനേരെ ഖെച്ചു; പക്ഷി 

കളെയോ അവന് പിളന്നില്ല. ഉ ടലുക 

ളിന്മേല് റാഞ്ച൯പക്ഷികഠ ഇറങ്ങിവന്ന 

പ്പോ അബ്രാം അവയെ ആളട്ടിക്കള ഞ്ഞു. 

സ്മൂയയ൯ അസ്യമിക്കുമബ്ചോഗ അബ്രാമിന്നു 

ഒരു ഗാഡനിദ വന്നു; ഭീതിയും അന്ധ 

തമസ്സും 

അപ്പോ അവ൯ അബ്രാമിനോടു: നി 

അവന്െറ മേല് വിണു. 

നെറ സന്തതി സ്വന്തമല്ലാത്ത ദേശത്തു 

നാറു സംവത്സരം പ്രവാസികളായിരു 

ന്നു ആ ദേശക്കാരെ സേവധികും; അവ൪ 

അവരെ പിഡിപ്പിക്കുമെന്നു നി അറിഞ്ഞു 

കൊഠകു. ഏന്നാല് അവര് സേവധികു 

ന്ന ജാതിയെ ഞാ൯ ലിധിക്ും; അതി 

സെറ ശേഷാം അവര് വളരെ സമ്പര്ത്തോ 

ടടംക്രടെ പുറപ്പെട്ടുപോരും, നീയോസ 

മാധാനത്തോടെ നിനെറ പിതാക്കന്മാരോ 

ടു ചേരും; നല്ല വാഭ്ധകൃത്തില് അടക്ക 

പ്പേടും. നാലാം തലമുറക്കാർ ഇധിടേകു 

മടങ്ങിവരും; അമോയ്യരുടെ അക്രമം ഇതു 

വരെ തികഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നു അരുളിച്ചെയയൂ. 

സൂയ൯ അസുമിച്ച ഇരുട്ടായശേഷം ഇതാ, 

പുകയുന്ന ഒരു തീച്ചൂള; ആ ഭാഗങ്ങളുടെ 

നടുവെ ജ്വലിക്കുന്ന ഒരു പന്തം കടന്നു 

പോയി. അന്നു യഹോവ അബ്രാമി 

നോട്ട ഒരു നിയമം ചെയ്യൂ; നിനെറ 

സന്തതിക്കു ഞാ൯ മിയ്ര്രയിംനടി തുടങ്ങി 

ഡ്മാത്ത് നദിയായ മഹാനദി വരെയുള്ള 

ഈ ദേശത്തെ, കേ൪, കെനിസ്പ൪, 

കട്ട, ഫിത്യയ ൪, പെറിസ്വയര്൪, രെഫാ 

യീ ൪, അമോയ്യ൪, കനാസ്യ൪, ഗിഗ്ശ്യര്, 

ഖയെബൃസ്വയ൪ എന്നിവരുടെ ദേശത്തെ 

തന്നേ, തന്നിരിക്ുന്നു എനു അരുളിച്ചെയ്യു. 

ധിം 

19 ഉല്പത്തി ൧൬ 

൧൬. അദ്ധ്യായാ. 

അബ്രാമിനെറ ഭായ്യയായ സാറായി മക്ക 

ളെ പ്രസവധിച്ചിരുന്നില്ല;ു ഏന്നാല് അ 

വഠക്കു ഹാഗാര് എന്നു ചേരുള്ള ഒരു 

മിസ്്രയിമ്യദാസി ഉണ്ടായിരുന്നു. സാറാ 

യി അബ്രാമിനോടു: ഞാ൯ പ്രുസവധിക്കാ 

തിരിപ്പാ൯ യഹോവ എനെറ ഗഭം അടെ 

ച്ചിരിക്കുന്നുവല്ലോ. എന്െറ ദാസിയുടെ 

അടുക്കല് ചെന്നാലും; പക്ഷേ അവളാല് 

എനിക്കു മക്കഠ ലഭിക്കും എന്നു പറഞ്ഞു. 

അബ്രാം സാറായിയുടെ വാക്കു അനുസ 

രിച്ച. 

പത്തു സംവത്സരം കഴിആപ്പ്പോ അ 

അബ്രാം കനാ൯ദേശത്തു പാത്തു 

ബ്രാമിനെറ ഭായ്യയായ സാറായി മിസ്റ 

യിമൃഭാസിയായ ഫാഥാരിനെ തന്െറ 

ഭത്താവായ അബ്രാമിന്നു ഭായ്യയായി കൊ 

ടുത്തു. അവന് ഹാഗാരിനെറ അടുക്കല് 

ചെന്നു; അവഠ ഗഭം ധരിച്ചു; താ൯ 

ഗഭം ധരിച്ചു എന്നു അവാ കണ്ടുപ്പോഠം 

യജമാനത്തി അവളുടെ കണ്ണിന്നു നിന്ദി 

തയായി. അപ്പ്യോഠ സാറായി അബ്ര്ാമി 

നോട്ട: ഏനിക്കു ഭധിച്ച അന്വ്യായത്തിന്നു 

നീ! ഉത്തരധാടി; ഞാന് എനസനെറ ദാസി 

യെ നിനെറ മാവ്വിടത്തിരു തന്നു; എന്നാല് 

താ൯ ഗഭം ധരിച്ചു എന്നു അവാം കുന്ത 

പ്പ്യോസ ഞാ൯ അവളുടെ കണ്ണിന്നു നിന്ദി 

തയായി; യഹോവ എനികും നിനകും 

മദ്ധ്യേ ന്യായം വിധിക്കട്ടെ എന്നു പറഞ്ഞു. 

അബ്രാം സാറായിയോടു: നിന്െറ ഭാസി 

നിന്െറ കയ്യില് ഇരിക്കുന്നു; ഇക്ടംപോ 

ലെ അവളോടു ചെയ്യൂകൊക ഏന്നു 

പറഞ്ഞു. 

ന്യം തുടങ്ങിയപ്പോഠം അവ അവളെ. 

സാറായി അവളോടു കാഠി 

വിട്ട ഓടിപ്പോയി, പിന്നെ യഹോവ 

യുടെ ഭ്ൂൃത൯ മരുഭൂമിയില് ഒരു നീരുറ 

വിസെറ അരികെ, ശ്രുരിന്നു പോകുന്ന 

മു 
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നിരുറധിനെറ 

ഖെച്ചു തന്നേ, അവളെ. കണ്ടു. 

വഴിയിലെ അരികെ 

സാറാ 

യിയുടെ ദാസിയായ ഫാഗാരേ, നീ എഏധി 

ടെനിന്നു വരുന്നു എങ്ങോട്ടു പോകുന്നു 

ന്നു ചോടിച്ചു. അതിന്നു അധ: 

ഞാ൯ എനെറ യജമാനത്തി സാറായി 

യെ വിട്ടു ഓടി പ്പോകയാകുന്നു എന്നു 

പറഞ്ഞു. 

ളോടു: നിന്െറ യജമാനത്തിയുടെ അടു 

യഹോവയുടെ ഭ്യുത൯ അവ 

ക്കത മടങ്ങിച്ചെന്നു അവരശക്ു കിഴടങ്ങി 

യിരിക്ക എന്നു കല്പിച്ച. യഹോധഖയുടെ 

ദൂത൯ പിന്നെയും അവളോടു: ഞാ൯ 

നിന്െറ സന്തതിയെ ഏററധും വഭ്ധിപ്പി 

ക്കും; അതു എണ്ണിക്രുടാതവണ്ണും പെരുപ്പമു 

ള്ള തായിരികും. നീ ഗഭിണിയല്ലോ; നീ 

ഒരു മകനെ പ്രുസധിക്കും; യഹോലഖ 

നിനെറ സങ്കടം കേശമാക്കകൊണ്ടു അവന്നു 

യിശ്ശായേല് എന്നു പേര് ധിളിക്കേണം; 

അവന് കാട്ടുകഴ്ുതയെ പോലെയുള്ള മന്ദ 

മ്യ൯ ആയിരികും: അധവസെറ കൈ 

ഏല്പാവക്കും വിരോധമായും എല്ലാവരുടെ 

യും കൈ അവന്നു വിരോധമായും ഇരി 

ക്കും; അവ൯ തനെറ സകലസഹോദര 

ന്മാക്കും എതിരെ പാകും ഏന്നു അരുളി 

ച്ചെയ്യൂ. എന്നാറെ അവഗ: എന്നെ കാ 

ണഞന്നവനെ ഞാന ഇധിടെയും കണ്ടുവോ 

എന്നു പറഞ്ഞു തന്നോടു അരുളിച്ചെയു, 

യഹോധക്കു: ദൈധമേ, നീ എന്നെ കാ 

ണുന്നു എന്നു പേര് വിളിച്ചു. അതുകൊണ്ടു 

ആ കിണററിന്നു ബേ൪-ലഹയി-രോയി 

എന്നു പേരായി; അതു കാദേശിന്നും ബേ 

രെടിന്നും മദ്ധ്യേ ഇരിക്കുന്നു. പിന്നെ 

ഫാഗാര് അബ്രാമിന്നു ഒരു മകനെ പ്രസ 

വിച്ചു: ഹാഗാര് പ്രസവിച്ച തനെറ മകു 

ന്നു അബ്ര്യാം യിശ്മായേല് എന്നു പേരിട്ടു. 

ഹാഗാര് അബ്രാമിന്നു യിശ്ലായേലിനെ പ്ര 

സവിച്ചപ്പോര അബ്രാമിന്നു എനണ്ണത്താറു 

വയസ്സായിരുന്നു. 
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൧൭൭ അഡ്ധ്യായാ. 

അബ്രാമിന്നു തൊണ്ണൂറെറാമ്പതു വയസ്സ 

യപ്പോഠം യഹോവ അബ്രാമിന്നു പ്രത്യ 

ക്ഷനായി അധനോടു: ഞാ൯ സവ്ൃശക്തി 

യയള്ള ദൈവം ആകുന്നു; നി എന്െറ 

മുമ്പാകെ നടന്നു നിഷ്ഠുളങ്കനായിരിക്ക. 

എനിക്കും നിനകും മദ്ധ്യേ ഞാന് ഏനെറ 

നിയമം സ്ഥാപികും; നിന്നെ അധികമ 

ധികമായി വഭ്ധിപ്പികും എന്നു അരുളി 

ച്ചെയ്യു. അപ്പ്പോഗ അബ്ര്യാം സാക്ടൂാംഗഥം 

പിണ; ദൈവം അവനോടു അരുളിച്ചെ 

യൂതെന്തെന്നാല്: എനിക്കു നിന്നോടു 

ഒരു നിയമമുണ്ടു; നി ബഹഫ്ുജാതികമക്കു 

പിതാധാകും; ഇനി നിന്നെ അബ്രാം 

എന്നല്ല വിളിക്കേണ്ടതു; ഞാ൯ നിന്നെ 

ബഫ്രജാതികഠംക്കു പിതാധാക്കിയിരിക്കു 

യാല് നിനെറ പേര് അബ്രാഹാം എന്നി 

രിക്കേണം. ഞാന് നിന്നെ അധിക 

മധികമായി പഭ്ധിപ്പിച്ചു, അനേകജുാതി 

കളാക്ും; നിന്നിതനിന്നു രാജാക്കന്മാരും 

ഉത്ഭവിക്കും. ഞാന് നിനക്കും നിനെറ 

ശേഷം നിനെറ സന്തതിക്കും ഭദൈവമാ 

യിരിക്കേണ്ടതിന്നു ഞാ൯ എനിക്കും നിന 

ക്കും നിനെറശേഷം തലമുറതലമുറയായി 

നിനെറ സന്തതിക്കും മദ്ധ്യേ എനെറ നി 

യമത്തെ നിത്യനിയമമായി സ്ഥാപിക്കും. 

ഞാന് നിനക്കും നിനെറശേഷം നിനെറ 

സന്തതിക്കും നീ പ്രവാസം ചെയ്യുന്ന ദേശ 

മായ കുനാ൯നദേശം ഒക്കെയും ശാശപതാവ 

കാശമായി തരും; ഞാസേ അധക്ക ദൈവ 

മായയമിരിക്കും. ദൈവം പിന്നെയും 

അബ്രാഹാമിനോടു അരുളിച്ചെയുതു : നി 

യും നിനെറശേഷം തലമുറതലമുറയായി 

നിന്െറ സന്തതിയും ഏനെറ നിയമം 

പ്രമാണിക്കേണം. എനികും നിങ്ങ കും 

നിന്െറ നിസൌൊശേക്കാ സന്തതിക്കും 

അഞ്അ്താത്്ന്ന് ന്ന് ന 

ഠിം 
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മഭ്വധ്യേയയഭ്ളതും നിങ്ങഠം പ്രമാണിക്കേണ്ട 

തുമായ എനെറ നിയമം ആധിതു: നിങ്ങ 

ളില് പുരുഷപ്രജയൊക്കെയും പരി ച 

ദന ഏല്ലേ,ണം. നിങ്ങളുടെ അഗ്രചമ്മം 

പരിച്ചേ,ദന ചെയ്യേണം; അതു എനി 

കും നിങ്ങഠകും മദ്ധ്യേയുള്ള നിയമത്തി 

നെറ അടയാളം ആകും. തലമുറതലമുറ 

യായി നിങ്ങളില് പുരുഷപ്രജയൊക്കെ 

യം ഏട്ടു ദിവസം പ്രായമാകുമ്പോഠം പരി 

ച്രചേടന ഏല്ലേണം; വിട്ടില് ജനിച്ച ഓ 

സനായാലും നിനെറ സന്തതിയല്ലാത്തവ 

നായി അന്യനോടു വിലക്കു വാങ്ങിയവ 

നായാലും ശരി. നിനെറ വിട്ടില് ജനിച്ച 

ഓസനും നി ലിലകൊടുത്തു വാങ്ങിയവ 

ന്ദം പരിട ചന ഏറേറകഴിയ്തു; എന്റെറ 

നിയമം നിങ്ങളുടെ ദേഹത്തില് നിത്യനി 

യമമായിരിക്കേണം. അഗ്രചമ്മിയായ 

പുരുഷപ്രജയെ പരിച്ഛേദന ഏല്ലച്ാതിരു 

ന്നാല് ജനത്തില്നിന്നു ഛേടദി ച്ചുകള 

യേണം; അവന് എനെറ നിയമം ലംഘ്വി 

ച്ചിരികുന്നു. 

ദൈവം പിന്നെയും അബ്രാഹാമിനോ 

ട: നിനെറ ഭായ്യയായ സാറായിയെ സാ 

റായി എന്നല്ല വിളിക്കേണ്ടതു; അവളുടെ 

പേര് സാറാ എന്നു ഇരിക്കേണം. ഞാ൯ 

അവളെ. അ്ഗ്രഹിച്ചു അവളില്നിന്നു 

നിനക്കു ഒരു മകനെ തരും; ഞാ൯ അവ 

ളെ അനുഗ്രഹിക്കയും അവഠ ജാതിക ക്കു 

മാതാവായി തീരുകയും ജാതികളുടെ രാ 

ജാക്കന്മാർര് അധവളിതല്നിന്നു ഉത്അധിക്കയും 

ചെയ്യം ഏന്നു അരുളിച്ചെയ്യു. അല്ല്യോഠം 

അബ്രാഹാം കധിണ്ണുധിണു ചിരിച്ചു: 

നൂ൨ വയസ്സുള്ള വന്നു മക൯ ജനിക്കുമോ? 

തൊണ്ണൂറു വയസ്സുള്ള സാറാ പ്രസവധിക്ു 

മോ എന്നു തനെറ ഫൃടയത്തില് പറഞ്ഞു. 

യിശ്ലായേല് നിനെറ മുമ്പാകെ ജീവിച്ച 

രുന്നാല് മതി എന്നു അബ്രാഹാം മെദഖ 

2 1 

ത്തോടു പറഞ്ഞു. അതിന്നു ദൈവം അ 

രുളിച്ചെയൂതു: അല്ല, നിന്െറ ഭായ്യയായ 

സാറാ തന്നേ നിനക്കൊരു മകനെ പ്ര 

സവിക്കും; നീ അവന്നു യിസ്്റാക്ക ഏന്നു 

പേരിടേണം; ഞാ൯ അവനോട്ടം അവ 

നെറ ശേഷം അവനെറ സന്തതിയോട്ടം 

എനെറ നിയമത്തെ നിത്ൃയനിയമമായി 

ഉറപ്പിക്കും. യിശ്ലായേലിനെ കുറിച്ചും 

ഞാ൯ നിനെറ അപേക്ഷ കേട്ടിരിക്കുന്നു; 

ഞാ൯ അവനെ അനുഗ്രഹിച്ചു അത്യന്തം 

സന്താനപൃക്ടിയുള്ള വനാക്കി വഭ്ധിപ്പി 

ക്കും. അവന് പന്തുണ്ടു പ്രഭൂക്കന്മാരെ 

ജനിപ്പ്യിക്ും;ു ഞാ൯ അവനെ വലിയോരു 

ജാതിയാകും. എനെറ നിയമം ഞാ൯ 

ഉറപ്പിക്കുന്നതോ, ഇനിയത്തെ ആണ്ടു ഈ 

സമയത്തു സാറാ നിനക്ു പ്രസധിപ്പാനു 

ള്ള യിസ്റ്റാക്കിനോടു ആകുന്നു. ദൈവം 

അബ്രാഹാമിനോടു അരുളിച്ചെയ്തു തീന്ന 

ശേഷം അവനെ വിട്ടു കയറിപ്പോയി. 

അനന്തരം അബ്രാഹാം തന്െറ മകനായ 

യിശ്ലായേലിനെയും തന്െറ വീട്ടില് ജനി 

ചു സകലദാസന്മാരെയും താ൯ ധിലെക്കു 

വാങ്ങിയവരെ ഒക്കെയും അബ്രാഹാമി 

നെറ വിട്ടിലുള്ള സകലപുരുഷന്മാരെയും 

കരട്ടി ദൈവം തന്നോടു കപ്പിച്ചതു പോലെ 

അവരുടെ അശഗ്രചമ്മത്തെ അന്നുതന്നേ 

പരിച്ഛേദന കഴിച്ചു. അബ്രാഹാം പരി 

൪ ച്ടനയേററപ്പോ അവന്നു തൊണ്ടു 

റെറാമ്പതു വയ്മസ്സ്റായിരുന്നു. അവന്െറ 

മകനായ യിശ്ലായേല് പരിച്ചേദനയേ 

റവപ്പോഠഠ അവന്നു പതിമൂന്നു വയ 

സ്റ്റായിരുന്നു. അബ്രാഹാമും അവന്െറ 

മകനായ യിശ്മായേലും ഒരേ ദിവസ 

വീട്ടിരു 

ജനിച്ച ദാസന്മാരും അന്യ രോടു അവ൯ 

ത്ത്തില് പരിച്ഛേദന ഏറു. 

വിലെക്കു വാങ്ങിയവരുമായി അവനെറ 

വീട്ടിലുള്ളവര് ഏല്ലാവരും അവനോടു 

ക്രടെ പരിട ചന ഏററു. 
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ഉല്പത്തി ൧൮ 

൧൮. അദ്ധ്യായം. 

അനന്തരം യഹോവ അവന്നു മമദ്രേയുടെ 

തോപ്പില്വയെച്ചു പ്രത ക്ഷനായി; വെയി 

ലുറെച്ചപ്പോര അവന ക്രടാരവാതില്ലചഛല് 

ാരിക്കയായിരുന്നു. അവന് തലപൊക്കി 

നോക്കിയപ്പ്ോഠം മൂന്നു പുരുഷന്മാര് ത 

നെറ നേരെ നില്ല്ന്നതു കണ്ടു; അവരെ 

കണ്ടുപ്പോഗ അവന് ക്രടാരധാതില്ലഛല് 

നിന്നു അവരെ ഏതിരേപ്പാ൯ ഓാടിച്ചെ 

ന്നു നിലംവരെ കുനിഞ്ഞു: യജമാനനേ, 

എന്നോടു കൃപയുന്ടെങ്കില് അടിയനെ 

കടന്നുപോകരുതേ,. അസാരം വ്വെള്ളം 

കൊണ്ടുവന്നു നിങ്ങളുടെ കാലുകളെ. കുഴ 

കട്ടെ; വൃക്ഷത്തി൯ കീഗില് ഇരിപ്പി൯. 

ഞാന് ഒരു മുറി അപ്പും കൊണ്ടുവരാം; 

വിശപ്പു അടക്കിട്ടു നിങ്ങഗക്കു പോകാം; 

ഇതിന്നായിട്ടല്ലോ നിങ്ങ അടിയന്െറ 

അടുക്കല് കയറിവന്നതു എന്നു പറഞ്ഞു. 

നീ പറഞ്ഞതുപോലെ ആകട്ടെ ഏന്നു 

ബദ്ധ അവര് പറഞ്ഞു. അബ്രാഹാം 

പ്പെട്ടു ക്രടാരത്തില് സാറയുടെ അടു 

ക്കല് ചെന്നു: നീ ക്ഷണത്തില് മൂന്നിട 

ങ്ങഴി മായു എടുത്തു കഴെച്ച അച്പമുണ്ടാക്ു 

ക എന്നു പറഞ്ഞു. അബ്രാഹാം പശുക്രടട 

ത്തില് ഒഓാടിച്ചെന്നു ഇളയതും നല്പതുമാ 

യൊരു കാളകുട്ടിയെ പിടിച്ചു ഒരു ബാല്യ 

കൊടുത്തു; 

അതിനെ ക്ഷണത്തില് പാകം ചെയ്യൂ. 

ക്കാരനെറ പക്കല് അവ൯ 

പിന്നെ അവ൯ വെണ്ണയും പാലും താ൯ 

പാകം ചെയ്യിച്ച കാളകുട്ടിയെയും കൊണ്ടു 

വന്നു അവരുടെ മുമ്പില്ഖെച്ചു. അവരു 

ടെ അടുക്കല് വ്ൃക്ഷത്തി൯ കിഴിരു ശുശ്രൂ 

ഷിച്ചുനിന്നു; അവർ ഭക്ഷണം കഴിച്ചും 

അവര് അവയനോടു : നിന്െറ ഭായ്യ സാറാ 

കേധിടെ എന്നു ചോടിച്ചതിന്നു; ക്രടാര 

ത്തില് ഉണ്ടു എന്നു അവന് പറഞ്ഞു. ഒരു 
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ആണ്ടെ കഗിഞ്ഞിട്ടു ഞാ൯ നിന്െറ അടുക്കത 

മടങ്ങിവരും; അപ്പ്പോഠം നിന്െറ ഭയ്യ സാ 

റെക്ുു ഒരു മക൯ ഉണ്ടാകും എന്നു അവ൯ 

പറഞ്ഞൂ. 

വെറ പി൯വശത്തു കേട്ടുകൊണ്ടു നിന്നു. 

സാറാ ക്രടാരവധാതില്ലചല് അ 

ഏന്നാല് അബ്രാഹാമും സാറയും വയസ്സു 

ചെന്നു വൃഭ്ധരായിരുന്നു. സ്ത്ര്രികഠംക്ുള്ള 

പതിവു സാറെക്കു നിന്നുപോയിരുന്നു. 

ആകയാല് സാറാ ഉള്ളൂ കൊണ്ടെ ചിരിച്ചു: 

വൃഭ്ധയായിരിക്കുന്ന എനിക്കു സുഖഭോഗ൧ 

മുണ്ടാകുമോ? ഏന്െറ ഭത്താധും വൃഭ്ധ 

നായിരിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. യഹോവ 

അബ്രാഹാമിനോടു: പ്ൃഭ്ധയായ ഞാ൯ 

പ്രസ വിക്കുന്നതു വാസുവമോ എന്നു 

പറഞ്ഞു സാറാ ചിരിച്ചതു ഏന്തു” യഹോ 

വയാല് കഴിയാത്ത കായ്യം മുണ്ടോ? ഒരു 

ആന്ടു കഴിഞ്ഞിട്ടു ഈ സമയമാകുമ്പോഠം 

ഞാ൯ നിനെറ അടുക്കല് മടങ്ങിവരും; 

സാറെകു ഒരു മകന് ഉണ്ടാകും എന്നു 

അരുളിച്ചെയ്യൂ. സാറാ ഭയപ്പെട്ടു: ഇല്ലം 

ഞാ൯ ചിരിച്ചില്ല ഏന്നു പറഞ്ഞു. അങ്ങ 

നെയല്ല, നീ ചിരിച്ചു എന്നു അവ൯ 

അരുളിച്ചെയ്യു. 7 

ആ പുരുഷന്മാര് അവിടെനിന്നു പുറ 

പ്പെട്ടു സൊദോംവഴിക്കു തിരിഞ്ഞു; അ 

ബ്രാഹാം അവരെ യാത്ത അയപ്പാ൯ അവ 

രോടുക്രടെ പോയിം അപ്പോ യഹോ 

വ അരുളിച്ചെയുതു: ഞാ൯ ചെയ്ത്താനിരി 

ക്കുന്നതു അബ്രാഹാമിനോടു മറെച്ചുവെക്കു 

മോ? അബ്രാഹാം വലിയതും ബലമുള്ള 

തുമായ ജാതിയായി തീരുകയും അവ 

നില് ഭൂമിയിലെ ജാതികളൊക്കെയും 

അന്ദഗ്രഹിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുമല്ലോ. യ 

ഹോവ അബ്രാഫാമിനെക്കുറിച്ച അരുളി 

ച്ചെയുതു അവന്നു നിവ്ൃത്തിച്ചുകൊടുപ്പാ൯ 

തക്കവണ്ണം അബ്രാഹാം തെറ മക്കളോടും 

തനികു പിമ്പുള്ള കുടുംബത്തോടും നീതി 
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യും സ്യായധും പ്രവൃത്തിച്ചുകൊണ്ടു യഹോ 

വയുടെ വഴിയില് നടപ്പാന് കല്പിക്കേണ്ട 

തിന്നു ഞാ൯ അവനെ തിരഞ്ഞെടുത്തിരി 

കുന. പിന്നെ യഫോധഖ: സൊദോമി 

നെറയും ഗൊമോരയുടെയും നിലവിളി 

വലിയതും അധരുടെ പാപം അതികുഠി 

നധും ആകുന്നു, 

അടുക്കല് വന്നെത്തിയ നിലധിളിപോ 

ഞാന ചെന്നു എനെെറ 

ലെ അവര് കേവലം പ്രവൃത്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ 

ഇല്പയോ എന്നു നോക്കി അറിയും എന്നു 

അരുളിച്ചെയ്യു. 

ന്മാര് അവിടെനിന്നു തിരിഞ്ഞു സൊദഭോ 

അങ്ങനെ ആ പുരുഷ 

മിലേക്കു പോയി, അബ്രാഹാമോ യഹോ 

വയുടെ സന്നിധിയിൽ തന്നേ നിന്നു. 

അബ്രാഹാം അടുതുതുചെന്നു പറഞ്ഞതു: ടു 

ക്ടൂനോടുക്രടെ നിതിമാനെയും നീ സംഹ 

രിക്കുമോ? പക്ഷേ ആ പട്ടണത്തില് അ 

മ്പതു നീതിമാന്മാര് മുണ്ടെങ്കില് നി അതി 

നെ സംഹരിക്കുമോ? അതിലെ അമ്പതു 

നീതിമാന്മാര് നിമിത്തം ആ സ്ഥലത്തോടു 

ക്ഷമിക്കയില്ലയോ? ഇങ്ങനെ നീ ഒരു 

നാളൂം ചെയ്യുന്നതല്ലല്ലോ; നീതിമാന് ടൂക്ട 

നെപ്പോലെ ആകത്തക്കവണ്ണം ടൂഷ്ടരനോടു 

ക്രടെ നീതിമാനെ നീ ഒരുനാളും കൊല്ല 

കയില്ല. സവ്ൃഭൂമിക്കും ന്യായാധിപതി 

യായവ൯ നിതി പ്രവൃത്തിക്കാതിരിക്കുമോ? 

അതിന്നു യഹോവ: ഞാ൯ സൊദോമില്, 

പട്ടണത്തിന്നകത്തു, അമ്പതു നീതിമാന്മാ 

രെ കാണുന്നു എങ്കില് അവരുടെ നിമി 

ത്തം ആ സ്ഥലത്തോടൊക്കെയും ക്ഷമികും 

എന്നു അരുളിച്ചെയ്യൂ. പൊടിയും ധെണ്ണി 

വുമായ ഞാ൯ കത്താധിനോടു സംസാരി 

പ്ലാന് തുനിഞ്ഞുഖല്ലോ. 

ന്മാരില് പക്ഷേ അഞ്ചുപേര് കുറഞ്ഞജുപോ 

അമ്പതു നിതിമാ 

യെങ്കിലോ? അഞ്ചുപേര് കുറഞ്ഞതുകെഃ 

ണ്ടു നി ആ പട്ടണം മുഴുവനും നശിപ്പിക്കു 

മോ ഏന്നു അബ്രാഹാം പറഞ്ഞതിന്നു: നാ 

മം ടം ല്: ഉപ്പത്തി ൧൯ 

പ്ത്തഞുപേരെ ഞാ൯ അവിടെ കണ്ടാല് 

അതിനെ നശിപ്പിക്കയില്ല എന്നു അവ൯ 

അരുളിച്ചെയ്യു. അവ൯ പിന്നെയും അ 

വനോടു സംസാരിച്ചു: പക്ഷേ നാല്പതു 

പേരെ അധിടെ കണ്ടാലോ ഏന്നു പറഞ്ഞ 

തിന്നു: ഞാ൯ നാല്പതു പേരുടെ നിമിത്തം 

നശിപ്പിക്കയില്ല ഏന്നു അവ൯ അരുളി 

ച്ചെയ്യൂ. അതിന്നു അധവ൯: ഞാന് പി 

ന്നെയും സംസാരിക്കുന്നു; കത്താധു കോ 

പിക്കരുതേ; പക്ഷേ മുപ്പതുപേരെ അ 

ധിടെ കണ്ടാലോ എന്നു പറഞ്ഞു. ഞാ൯ 

മുപ്പതുപേരെ അധിടെ കണ്ടാല് നശിപ്പി 

ക്കയില്ല എന്നു അവന് അരുളിച്ചെയു. 

ഞാ൯ കുത്താധിനോടു സംസാരിപ്പാ൯ 

തുനിഞ്ഞജുവല്ലോ; പക്ഷേ ഇരുപതുപേരെ 

അവിടെ കണ്ടാലോ എന്നു അവന പറഞ്ഞ 

തിന്നു: ഞാന് ഇരുപതു പേരുടെ നിമിത്തം 

നശിപ്പിക്കയില്ല എന്നു അവ൯ അരുളി 

ക്ചെയ്യൂ. 

കോപിക്കരുതേ; ഞാ൯ ഇനി ഒരു പ്രാവ 

അപ്പോം അവ൯: കത്താവു 

ശ്യം മാത്രം സംസാരിക്കും; പക്ഷേ പത്തു 

പേരെ അവിടെ കുനണ്ടാലോ എന്നു പറ 

ഞ്ഞു. ഞാ൯ പത്തുപേരുടെ നിമിത്തം 

നശിപ്പിക്കയില്ല ഏന്നു അവന് അരുളി 

ച്ചെയ്യൂ. 

അരുളിച്ചെയ്യൂ തീന്നശേഷം അധിടെനി 

യഹോവ അബ്ാഹാമിനോടു 

ന്നു പോയി. അബ്രാഹാമും തനെറ സ്ഥ 

ലര്രേക്കു മടങ്ങിപ്പോയി, 

൧൯. അദ്ധ്യായം. 

ആആ രണ്ടുട്ടുതന്മാര വൈകുന്നേരത്തു സൊ 

ടോമില് എത്തി; ലോത്ത്” സൊദോംപട്ട 

ണവധാതില്ലല് ഇരിക്കയായിരുന്നു; അവ 

രെ കണ്ടിട്ടു ലോത്ത് ഏഴ്ചന്നേററു എതിരേ 

റ൮ുചെന്നു നിലംവരെ കുനിഞ്ഞു നമസ്കരി 

യു: 

ട്ടില് വന്നു നിങ്ങളുടെ കാലുകളെ കുഴ്ഴകി 

യജമാനന്മാരേ, അടിയനെറ ധി 

99 

30 

91 

33 

ഠിം 
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രാപാപ്പി൯; കാലത്തു എഴുന്നേററു നിങ്ങളു ല് ടട നീട്ടി ലോത്തിനെ തങ്ങളുടെ അടുക്കല് 

ടെ വഗിക്കു പോകയുമാം എന്നു പറഞ്ഞ 

തിന്നു: അല്ല, ഞങ്ങ വിഥിയില് തന്നേ 

രാപാക്ും എന്നു അവര് പറഞ്ഞു. അവസ൯ 

അവരെ ഏററവും നിബ്ബന്ധിച്ചു; അ 

പ്പോ അവര് അവന്നെറ അടുക്കല് തിരി 

ഞ്ഞു അവനെറ വിട്ടില് ചെന്നു; അവ൯ 

അവകു പിരുന്നൊരുക്കി, പുളിപ്പില്ലാത്ത 

അപ്പം ചുട്ടു; അവര് ഭക്ഷണം കുഴിച്ചു. 

അവര് ഉറങ്ങുവാ൯ന പോകമുമ്വെ സൊ 

ദോംപട്ടണത്തിലെ പുരുഷന്മാർ സകല 

ഭാഗത്തുനിന്നും 

രും വന്നു വിട്ട വളഞ്ഞു. അവര് ലോ 

ത്തിനെ വിളിച്ചു: ഈ രാത്രി നിസെറ 

അടുക്കല് വന്ന പുരുഷന്മാര് എവിടെ? 

ഞങ്ങ അവരെ ഭോഗഥിക്കേണ്ടതിന്നു ഞ 

ങ്ങളുടെ അടുക്കല് പുറത്തു കൊണ്ടുവാ എ 

നനു അധഖനോടു വറഞ്ഞു. ലോത്ത് വാ 

തില്ല്ഛത അവരുടെ അടുക്കല് പുറത്തു 

ചെന്നു, കതക അടെച്ചുംഖെച്ചു: സ 

ഫഹോടദരന്മാരേ, ഇങ്ങനെ ദോഷം ചെയ്യ 

രുതേ. പുരുഷന് തൊടാത്ത രണ്ടു പുത്രി 

മാർ എനികുണ്ടു; അവരെ ഞാ൯ നിങ്ങളു 

ടെ അടുക്കല് പുറത്തു കൊണ്ടുവരാം; നി 

ങ്ങമക്ു ബോധിച്ചതു പോലെ അവരോടു 

ചെയ്യുകൊധിന; ഈ വുരുഷന്മാരോട്ട 

മാത്രം ഒന്നും ചെയ്യരുതേ; ഇതിന്നായിട്ട 

ല്ലോ അവര് എനെറ പവിട്ടിനെറ നിഴ 

ലില് വന്നതു എന്നു പറഞ്ഞു. മാറിനി 

ലം എന്നു അവര് പറഞ്ഞു. ഇവനൊരു 

ത്ത൯ പരദേശിയായി വന്നു പാകുന്നു; 

ന്യായംധിധിപ്പാനും ഭാവിക്കുന്നു. ഇ 

പ്പോ ഞങ്ങാം അവരോടു ഭാധിച്ചതില 

ധികം നിന്നോടു ദോഷം ചെയ്യും എന്നും 

അവർ പറഞ്ഞു ലോത്തിനെ ഏററധും തി 

ക്കി വാതില് പൊളിപ്പാ൯ അടുത്തു. അ 

പ്പോ ആ പൃരുഷന്മാര കൈ പുറത്തോ 

ധിം 

ആബാലപ്വഭ്ധം എല്ലാവ | 

പടം പം നം നം രള ത ത്രെ 

അകത്തു കയററി വാതില് അടെച്ചു, വാ 

തില്ല ഉണ്ടോയിരുന്ന പുരുഷന്മാക്കു ആ 

ബാലവ്ൃഭധം അന്ധത പിടിപ്പിച്ചു. അ 

തുകൊണ്ടു അവർ വാതില് തപ്പിനടന്നു 

വിഷമിച്ചു. ആ പുരുഷന്മാർ ലോത്തി 

നോട്ട: ഇവിടെ നിനക്കു മററു വല്പധരുമു 

ണ്ടോ? മരുമക്കളോ പുത്രന്മാരോ പുത്രിമാ 

രോ ഇങ്ങനെ പട്ടണത്തിൽ നിനകുള്ള വ 

രെയൊക്കെയും ഈ സ്ഥലത്തൃനിനു കൊ 

ണ്ടുപൊയ്യ്ക്കരോഠംക; ഇ വരെക്കറിച്ചുള്ള ആ 

വലാധി യഹോവയുടെ മുമ്പാകെ വലുതാ 

യി തീന്നിരിക്കകൊണ്ടെ ഞങ്ങ ഈ സ്ഥ 

ലത്തെ നശിപ്പിക്കും. അതിനെ നശിപ്പി 

പ്രാ൯ യഹോവ ഞങ്ങളെ അയച്ചിരികു 

നനു എന്നു പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ലോത്ത് 

ചെന്നു തനെറ പുത്രിമാരെ ഖിഖാഹം 

ചെയ്ത്യാനുള്ള മരുമക്കളോടു സംസാരിച്ചു: 

നിങ്ങ എഴുന്നേററു ഈ സ്ഥലം വിട്ടു പു 

റപ്പെടുധി൯; യഫോവ ഈ പട്ടണം ന 

ശിപ്പിക്കും ഏന്നു പറഞ്ഞു. എന്നാല് അ 

വ൯ കളി പറയുന്നു എന്നു അവനെറ മരു 

മക്കഠഠകു തോന്നി. ഉ കസ്സായപ്പോമ്ലു 

തന്മാ൪ ലോത്തിനെ ബഭ്ധപ്പെടുത്തി: ഈ 

പട്ടണത്തിനെറ അകൂത്യത്തില് നശിക്കാ 

തിരിപ്പാ൯ ഏഴ്ഴന്നേററ൮ു നിന്െറ ഭായ്യയെ 

യും ഇധിടെ കാണുന്ന നിനെറ രണ്ടു പു 

ത്രിമാരെയും ക്രട്ടിക്കൊണ്ടു പൊയ്യ്കരൊഠഠക 

എന്നു പറഞ്ഞു. അവന് താമസിച്ച 

പ്പോ, യഫോവധവ അവനോടു കരുണ 

ചെയ്തുയാല്, ആ പുരുഷന്മാര് അവനെ 

യും ഭായ്യയെയും രണ്ടു പുത്രിമാരെയും കൈ 

ക്കു പിടിച്ചു പട്ടണത്തിനെറ പുറത്തു കൊ 

ണ്ടുപോയി ആക്കി. അവരെ പുറത്തു 

കൊണ്ടുവന്ന ശേഷം അധ൯: ജീവര 

ക്ഷെക്കായി ഓടിപ്പോക; പുറകോട്ടു നോക്ക 

രുതു; ഈ പ്രദേശത്തെങ്ങും നില്ല,യുമരുതു ; 
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നിനക്കു നാശം ഭവിക്കാതിരിപ്പാ൯ പവ്യ 

തത്തിലേക്കു ഓടിപ്പോക എന്നു പറഞ്ഞു. 

ലോത്ത് അവരോടു പറഞ്ഞതു: അങ്ങനെ 

യല്ല കുത്താലേ; നിനക്കു അടിയനോടു 

കൂപ തോന്നിയല്ലോ; എനെെറ ജീവനെ 

രക്ഷിപ്പാ൯ ഏനിക്കു വലിയ കൂപ നീകാ 

ണിച്ചിരിക്കുന്നു; പവ്വതത്തില് ഓടി എ 

തുതവാ൯ എനിക്കു കഥികയില്ല; പക്ഷേ 

എനിക്കു ദോഷം തട്ടി മരണം ഭവിക്ും. 

ഇതാ, ഈ പട്ടണം സമീപമാകുന്നു; അവി 

ടേകു എനിക്കു ഓടാം; അതു ചെറിയതുമാ 

കുന; ഞാ൯ അധിടേക്കു ഓടിപ്പോകട്ടെ. 

അതു ചെറിയതല്ലോ; എന്നാല് ഏനികു 

ജീവരക്ഷ ഉണ്ടാകും. അധ്്൯ അവനോ 

ടട: ഇക്കായ്യത്തിലും ഞാ൯ നിന്നെ കുടാ 

ക്മ്മിച്ചിരികുന്നു; നി പറഞ്ഞ പട്ടണം 

ഞാ൯ മറിച്ചുകളകയില്ല. ബദ്ധപ്പെട്ടു 

അവിടേക്കു ഓടിപ്പോക; നി അവിടെ 

എത്തുവോളം എനിക്കു ഒന്നും ചെയ്ത്രാ൯ ക 

അതുകൊണ്ടു 

ആ പട്ടണത്തിന്നു സോവര് എന്നു ചേ 

ഗികയില്ല ഏന്നു പറഞ്ഞു. 

രായി. ലോത്ത് സോധരില് കടന്ന 

പ്പോഠം സൂയ്യന് മടിച്ചിരുന്നു. യഹോധഖ 

സൊദോദിനെറയും ഗൊമോരയുടെയും 

മേല് യഹോവയുടെ സന്നിധിയില്നി 

നു, ആകാശത്തുനിന്നു തന്നേ, ഗന്ധകവും 

തീയും വഷിപ്പിച്ചു. ആ പട്ടണങ്ങഠക്കും 

പ്രദേശത്തിന്നു മുഴുവന്നും ആ പട്ടണ 

ങ്ങളിലെ സകലനിവാസിക സകും നില 

ത്തേ സസ്യങ്ങള്ക്കും ഉന്മൂലനാശം ധഖരു 

ത്തി. ലോത്തിനെറ ഭായ്യ അവന്െറ 

പിന്നില്നിന്നു തിരിഞ്ഞുനോക്കി ഉപ്പുരു 

ണായി ഭവിച്ചു, അബ്രാഹാം രാവിലെ 

ഏഴന്നേററു താ൯ യഹോവയുടെ സന്നി 

ധിയില് നിന്നിരുന്ന സ്ഥലത്തു ചെന്നു, 

സൊലോമിന്നും ഗൊമോരെക്കും ആ പ്ര 

ദേശത്തിലെ സകഖടിക്കിന്നും നേരെ 

ഠിം 
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ഉല്പത്തി ൧൯ 

നോക്കി, ദേശത്തിലെ പുക തിച്ചുളുയിലെ 

പുകപോലെ പൊങ്ങുന്നതു കണ്ടു. 

എന്നാല് ആ പ്രദേശത്തിലെ പട്ടണ 

ങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുമ്പോശ ദൈവം അബ്ര 

ഫാമിനെ കാത്തു. ലോത്ത് പാത്ത പട്ട 

ണങ്ങമക്കു ഉന്ലുലനാശം വതരുത്തുകയില് 

ലോത്തിനെ ആ ഉന്തൂലനാശത്തിതനിന്നു 

വിടുഖിച്ചു. 

അനന്തരം ലോത്ത് സോയ൪ ലിട്ടു 

പോയി; അവനും അവനെറ രണ്ടു പുത്രി 

മാരും പവ്വുതത്തില് ചെന്നു പാത്തു; സോ 

വരില് പപ്പം൯ അവന് ഭയല്ലേട്ടു;; അവ 

നും അവനെറ രണ്ടു പുത്രിമാരും ഒരു ഗു 

ഫയില് പാത്തു. അങ്ങനെയിരികു 

മ്പോര മൂത്തവഠ ഇളയവളോടട: നമുടെ 

അപ്പ൯ വ്ലഭ്ധനായി രിക്കുന്നു; ഭൂമിയില് 

എല്ലടേവും മുള്ള നടപ്പുപോലെ നമുടെ 

അടുക്കല് വരുവാന് ഭൂമിയില് ഒരു പുരു 

മോനും ഇല്ല. വരിക; അപ്പനാല് സന്ത 

തി ലഭിക്കേണ്ടതിന്നു അവനെ വീഞ്ഞു 

കുടിപ്പിച്ചു അധനോടുക്രഒട ശയിക്ക 

എന്നു പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ അന്നു 

രാത്രി അവര് അപ്പനെ വീഞ്ഞു കുടി 

പ്പിച്ചു; മൂത്തവഠ അകത്തു ചെന്നു അപ്പ 

നോടുക്രടെ ശയിച്ചു; അവഠം ശയിച്ചതും 

എഴ്ണന്നേററതും അവന് അറിഞ്ഞില്ല. 

പിറെറന്നാമ മൂത്തവഠം ഇള യവളോടു: 

ഇന്നലെ രാത്രി ഞാ൯ അപ്പനോടുക്രടെ 

ശയിച്ചു; നാം അവനെ ഇന്നു രാത്രിയും 

വിഞ്ഞു കുടിപ്പിക്ക; അപ്പനാല് സന്തതി 

ലഭിക്കേണ്ടതിന്നു നിയും അകത്തുചെന്നു 

അവനോടുക്രടെ ശയിക്ക എന്നു പറഞ്ഞു. 

അങ്ങനെ അന്നു രാത്രിയും അവര് അല്പ 

നെ വിഞ്ഞു കുടിപ്പിച്ച; ഇഭയവഠം ചെന്നു 

അധവനോടുക്രടെ ശയിച്ചു; അവ ശയി 

തും എഴ്ുന്നേററതും അവന അറിഞ്ഞില്ല. 
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ലി ഉല്പത്തി ൨ഠ 20 മായാ ദ്രധ്ഥല്ട 90 

അപ്പനാല് ഗഭംധരിച്ചു. മൂത്തവഠം ഒരു 

മകനെ പ്രസവിച്ചു അവന്നു മോവാബ് 

എന്നു പേരിട്ടു; അവ൯ ഇന്നുള്ള മോവാ 

ബ്ദൃക്ു പിതാവു. ഇളയവ്ളും ഒരു മക 

നെ പ്രസവിച്ചു; അവന്നു ബെ൯- അമ്മി 

എന്നു പേരിട്ടു; അവന ഇന്നുള്ള അമ്മോ 

നക്കു പിതാവു. 

൨0. അദ്ധ്യായ. 
6 

അനന്തരം അബ്രാഹാം അവിടെനിന്നു 

തെക്കെ ദേശര്അക്കു യാത്ര പുറപ്പെട്ടു കാ 

ദേശിന്നും സൂരിന്നും മര്ഭ്ധ്യേ കുടിയിരുന്നു 

ഗെരാരില് പരദേശിയായി പാത്തു. 

അബ്രഹാം തനെറ ഭായ്യയായ സാറയെ 

കുറിച്ചു: അവ എനെറ പെങ്ങ൦ എന്നു 

പറഞ്ഞു. 

മേലെക് ആളയച്ചു സാറയെ കൊണ്ടു 

ഗെരാര്രാജാവായ അബി 

പോയി. എന്നാല് രാത്രിയില് ദൈവം 

സ്വവ്ലൃത്തില് അബി മേലെക്കിനെറ അടു 

ക്കല് വന്നു അയനോടു: നി എടുത്ത 

സ്്രീയുടെ നിമിത്തം നീ മരികും; അ 

വര ഒരു പുരുഷന്െറ ഭായ്യ എന്നു 

അരുളിച്ചെയ്യൂ. എന്നാല് അബിമേലെക 

അധമുടെ അടുക്കല് ചെന്നിരുന്നില്ല; 

ആകയാല് അവ൯: കത്താധേ,നീതിയുള്ള 

ജാതിയെയും നീ കൊല്ലുമോ? ഇവ എ 

സെറ പെങ്ങളാകുന്നു എന്നു അവധവ൯ എ 

ന്നോടു പറഞ്ഞുവല്ലോ. അവന സെറ 

ആങ്ങള എന്നു അവള്ം പറഞ്ഞു. ഹൃദയ 

പരമാത്ഥതയോടും കയുടെ നിമ്മലത 

യോടും ക്രടെ ഞാന് ഇതു ചെയ്യിരിക്കുന്നു 

എന്നു പറഞ്ഞു. അതിന്നു ഭൈധം സ്വ 

വൃത്തി അവനോടു: നീ ഇതു എദയപ 

രമാത്ഥതയോടെ ചെയ്യിരിക്കുന്നു എന്നു 

ഞാ൯ അറിയുന്നു; നി എന്നോടു പാപം 

ചെയ്യാതിരിപ്പാ൯ ഞാ൯ നിന്നെ തടുത്തു; 

അതുകൊണ്ടാകുന്നു അവളെ തൊടുവാ൯ 

ഠിം 

ഞാ൯ നിന്നെ സമ്മതിക്കാതിരുന്നതു. 

ഇപ്പ്യോഠം ആ പുരുഷന്നു അധ്ന്െറ ഭായ്യ 

യെ മടക്കിക്കൊടുക്ക; അവ൯ ഒരു പ്രവാ 

ചക൯ ആകുന്നു; നി ജിീവനോടിരിക്കേ 

ണ്ടതിന്നു അവ൯ നിനക്കുധേണ്ടി പ്രാത്ഥി 

ക്കട്ടെ. അവളെ മടക്കിക്കൊടുക്കാതിരു 

ന്നാലോ, നിയും നിനകുള്ള വരൊക്കെയും 

മരിക്കേണ്ടിവരും ഏന്നു അറിഞ്ഞുകൊഠംക 

എന്നു അരുളിച്ചെയ്യൂ. അബിമേലെക 

അതികാലത്തു ഏഴുന്നേററു തന്െറ സകല 

ഭൂത്യന്മാരെയും വരുത്തി ഈ കായ്യം ഒക്കെ 

യ്യും അവരോടു പറഞ്ഞു; അവര് ഏററധും 

ഭയപ്പെട്ടു. അബീമേലെക അബ്രാഹാമി 

നെ ധിളിപ്പിച്ച അവനോടു: നീ ഞങ്ങ 

ളോടു ചെയുതു എന്തു? നി എനെറ മേലും 

ഏനെറ രാജ്യ ത്ത്വിന്രേലും ഒരു മഹാപാവം 

വരുത്തുഖാ൯ തക്കവണ്ണം ഞാ൯ നിന്നോടു 

ഗഎന്തു ടോഷം ചെയ്യൂ? ചെയ്യരുതാത്ത കാ 

യ്യം നീ എന്നോടു ചെയ്യൂവല്ലോ ഏന്നു പറ 

ഞ്ഞു. 

ചെയുതു എന്നു അബിമേലെക അബ്ര്യാഹാ 

നീ ഏന്തു കണ്ടിട്ടാകുന്നു ഇക്കായ്യം 

മിനോടു ചോടിച്ചതിന്നു അബ്രാഹാം പറ 

ഞ്ഞതു: ഈ സ്ഥലത്തു ദൈവഭയം ഇല്ല 

നിശ്ചയം; ഏനെറ ഭായ്യ നിമിത്തം അവര് 

മേന്നെ കൊല്ലും എന്നു ഞാ൯ നിരൂപിച്ചു. 

വാസ്മുവത്തില് അവ എനെറ പെങ്ങ 

ളാകുനു; എസനെറ അപ്പുനെറ മകഠ; ഏ 

സെറ അമ്മയുടെ മകളല്ല താനം; അവ 

എനിക്കു ഭായ്യയായി. എന്നാല് ദൈ 

വം എന്നെ എനെറ പിതൃഭവനത്തില് 

നിന്നു പുറല്ലേടുവിച്ചപ്പോഠഠ ഞാ൯ അ 

വളോടു: നി ഏനിക്കു ഒരു ദയ ചെയ്യേ 

ണം; നാം ഏതൊരു ദിക്കില് ചെന്നാലും 

അധിടെ: അവന എനെറ ആങ്ങള ഏന്നു 

എന്നെകുറിച്ചു പറയേണം എന്നു പറ 

ഞ്ഞിരുന്നു. അബിമേലെക് അബ്രാഹാ 

മിന്നു ആടുമാടുകളെയും ദാസീദാസന്മാ 

19 



15 

16 

17 

18 

ടം 

രനാ 21 

രെയും കൊടുത്തു; അവയനെറ ഭായ്യയായ 

സാറയെയും അവന്നു മടക്കിക്കൊടുത്തു : 

ഇതാ, എസെറ രാജ്യം നിസെറ മുമ്പാകെ 

ഇരിക്കുന്നു; നിനക്കു ബോധിച്ചേടത്തു 

പാത്തു കൊഠാക എന്നു അബിമേലെക പ 

റഞ്ഞു. 

ആങ്ങളെക്കു ഞാ൯ ആയിരം 

സാറയോടു അവ൯: നിനെറ 

വെള്ളി 

ക്കാശു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടു; നിന്നോടുക്രടെയു 

ള്ള എല്ലാവരുടെയും മുമ്പാകെ ഇതു നി 

നക്കു ഒരു പ്രതിശാന്തി നി എല്ലാവകും 

മുമ്പാകെ നിതികരിക്കപ്പെട്ടുമിരിക്കുന്നു 

നന്നു പറഞ്ഞു. അബ്രാഹാം ദൈവത്തോടു 

അപേക്ഷിച്ചു; അപ്പോം ദൈവം അ 

ബീമേലെക്കിനെയും അവന്െറ ഭായ്യയെ 

യും അവനെറ ഭടാസിമാരെയും സെൌട്യ 

മാക്കി, അവർ പ്രസവിച്ചു. അബ്രാഹാ 

മിനെറ ഭായ്യയായ സാറയുടെ നിമിത്തം 

യഹോവ അബിമേലെക്കിനെറ ഭവന 

ത്തിലെ ഗഭം ഒക്കെയും അടെച്ചിരുന്നു. 

൨.൧൦ അഡ്ധ്യായം. 

അനന്തരം യഹോവ താന് അരുളിച്ചെ 

യ്യിരുന്നതുപോലെ സാറയെ സന്ദശിച്ചു; 

താ൯ വാശത്തം ചെയ്തിരുന്നതു യഹോധഖ 

സാറെക്കു നിവ്ൃത്തിച്ചകൊടുത്തു. അബ്രാ 

ഹാമിനെറ വാഭ്ധകൃത്തില് ഭൈവം അ 

വനോടു അരുളിച്ചെയ്യിരുന്ന അവധിക്കു 

സാറാ ഗഭംധരിച്ച ഒരു മകനെ പ്രസ 

വിച്ചു. സാറാ അബ്രാഹാമിന്നു പ്രസവിച്ച 

മകുന്നു അവസ യിസ്റ്റാക എന്നു പേരിട്ടു. 

ഭൈവം അബ്രാഹാമിനോടു കപ്പിച്ചിരുന്ന 

തുപോലെ അവ൯ തനെറ മകനായ 

യിസ്ത്റാക്കിന്നു എട്ടാം ടിവസം പരി ച്യടന 

കശിച്ചു. തനെറ മകനായ യിസ്റ്റാക 

ജനിച്ചപ്പ്പോ അബ്രാഹാമിന്നു നൂറ വയ 

സ്സ്ായിരുന്നു. ദൈവം എനിക്കു .ചിരിയു 

ണ്ടാക്കി; കേശക്കുന്നവരെല്ലാം എന്നെ 

ഠിം 

റി ഉല്പത്തി ൨.൧ 

ചൊല്ലി ചിരിക്കും എന്നു സാറാ പറഞ്ഞു. 

സാറാ മക്കഠക്കു മുലകൊടുക്കുമെന്നു അ 

ബ്രാഹാമിനോടു ആര് പറയുമായിരുന്നു. 

അവന്െറ വാഭ്ധകു ത്തിലല്ലോ ഞാ൯ ഒരു 

മകനെ പ്രസധിച്ചതു എന്നും അവറ്ര 

പറഞ്ഞു. 

പൈതല് വരളുന്നു മുലകടി മാറി; യി 

സ്റ്റാക്കിനെറ മുലകുടി മാറിയ നാളില് അ 

ബ്രാഹാം ഒരു വലിയ വിരുന്നു കഴിച്ചു. 

മിസ്രയിമ്യദാസി ഹാഗാര് അബ്രാഹാമിന്നു 

പ്രസവിച്ച മക൯ പരിഹാസി എന്നു 

സാറാ കണ്ടു അബ്രാഹാമിനോടു: ഈ 

ദാസിയെയും മകനെയും പുറത്താക്കിക്കള 

ക; ഈ ദാസിയുടെ മക൯ എനെറ മക൯ 

യിസ്റ്റാക്കിനോടുക്രടെ അവകാശിയാകരുതു 

എന്നു പറഞ്ഞു. തസെറ മക൯ നിമി 

ത്തം ഈ കായ്യം അബ്രാഹാമിന്നു അനിക്ട 

മായി. എന്നാല് ദൈവം അബ്രാഹാമി 

നോടു: ബാലനെറ നിമിത്തധും ദാസിയു 

ടെ നിമിത്തധും നിനക്കു അനിക്ടടം തോ 

ന്നരുതു;ു സാറാ നിന്നോടു പറഞ്ഞതിലൊ 

ക്കെയും അവളുടെ വാക്കു കേഠക്ക; യിസ്റ്റാ 

നിനെറ 

ക്ഷാല് സന്തതിയെന്നു ധിളിക്കപ്പെടുന്നതു, 

ക്കില്നിന്നുള്ള വരല്ലോ സാ 

ഓസിയുടെ മകനെയും ഞാ൯ ഒരു ജാതി 

യാകും; അവധ൯ നിന്െറ സന്തതിയല്ലോ 

തന്നു അരുളിച്ചെയ്യും അബ്രാഹാം അതി 

കാലത്തു എഴുന്നേററു അപ്പും ഒരു തൂരു 

എടുത്തു ഹാഥാരിനെറ 

കുട്ടിയെയും കൊടുത്തു 

ത്തി വെള്ളവും 

തോളില് ധഖെച്ചു 

അവളെ. അയച്ചുഃ അവ പുറപ്പെട്ടു 

പോയി ബേ൪-ശേബമരുഭൂമിയില് ഉ ഗന്നു 

നടന്നു. തുരുത്തിയിലെ ഖെള്ളം ചെ 

ലവായശേഷം അധ കുട്ടിയെ ഒരു കുറു 

കാട്ടി൯ന തണലിരു ഇട്ടു. അധമ പോ 

യി അതിന്നെതിരെ ഒരു അമ്പി൯പാടു 

ട്ൂരത്തു ഇരുന്നു: കുട്ടിയുടെ മരണം എനി 
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ക്കു കാണേണ്ട ഏന്നു പറഞ്ഞു ഏതിരെ 

ഇരുന്നു ഉറക്കെ കരഞ്ഞു. ദൈവം ബാല 

നെറ നിലവിളി കേട്ടു; ദൈവത്തിനെറ 

ദൂത൯ ആകാശത്തുനിന്നു ഹാഗാരിനെ ധി 

ളിച്ചു അവളോട: ഹാഗാരേ, നിനക്കു 

എന്തു? നി ഭയപ്പെടേണ്ടാ; ബാലന് ഇരി 

ക്ുുന്നേടത്തുനിന്നു അധവനെറ നിലവിളി 

രഭൈവം കേട്ടിരിക്കുന്നു. നി ചെന്നു ബാ 

ലനെ താങ്ങി എഴ്ന്നേല്പിച്ചുകൊഠംക; 

ഞാ൯ അവനെ ഒരു വലിയ ജാതിയാകും 

എന്നു അരുളിച്ചെയ്യു. ദൈവം അവ 

ളുടെ കണ്ണൂ തുറന്നു; അവാം ഒരു നീരു 

റധു കുണ്ടു, ചെന്നു തുരുത്തിയില് വെള്ളം 

നിറച്ചു ബാലനെ കുടിപ്പിച്ച. ദൈ 

വം ബാലനോടുക്രടെ ഉണ്ടായിരുന്നു; അ 

വ൯ മരുഭൂമിയില് പാത്തു, മുതിന്നപ്പോഠം 

ഒരു വില്ലാളിയായി തീന്നു. അവന് പാ 

രാ൯മരുഭൂമിയില് പാത്ത; അവന്െറ 

അമ്മ മിസ്രയിംദേശത്തുനിന്നു അവന്നു ഒരു 

ഭായ്യയയെ കൊണ്ടെ വന്നു. 

അക്കാലത്തു അബിമേലെക്കും അവ 

സെറ സേനാപതിയായ പിക്കോലും അ 

ബ്രാഹാമിനോടു സംസാരിച്ചു: നിനെറ 

സകലപ്രപ്ൃത്തിയിലും ദൈവം നിന്നോടു 

കൂടെയ്യണ്ടു ; 

എനെറ സന്തയിയോടോ എനെറ കല 

ആകയാല് നി എന്നോടോ 

ത്തോടോ ധ്യാജം പ്രവൃത്തിക്കാതെ ഞാ൯ 

നിന്നോടു ദയ കാണിച്ചതുപോലെ നീ 

എന്നോടും നീ പാത്തു വരുന്ന ദേശത്തോടും 

ഒയ കാണിക്കുമെന്നു ദൈവത്തെ ചൊല്ലി 

ഇധിടെവധെച്ചു എന്നോടു സത്യംചെയ്തു 

എന്നു പറഞ്ഞു. 

അബ്രാഹാം പറഞ്ഞു. എന്നാല് അബി 

സത്യം ചെയ്യാം എന്ന 

മേലെക്കിസെറ ഭഓാസന്മാർ അപഹരിച്ച 

കിണര് നിമിത്തം അബ്രാഹാം അബിമേ 

ലെക്കിനോടു ഭത്സിച്ചപറഞ്ഞു. അതിന്നു 

അബി മേലെക: ഇക്കായ്യം ചെയുതു ആ 

രെന്നു ഞാന് അറിയുന്നില്ല; നീ എന്നെ 

അറിയിച്ചിട്ടില്ല; ഇന്നല്ലോതെ ഞാ൯ അ 

തിനെക്കുറിച്ചു കേട്ടിട്ടുമില്ല എന്നു പറഞ്ഞു. 

പിന്നെ അബ്രാഹാം അബിമേലെക്കിനു 

ആടുമാടുകളെ കൊടുത്തു; അവര് ഇരുവ 

രും തമ്മില് ഉടമ്പടി ചെയ്യൂ. അബ്രാഹാം 

ഏഴ്ഴ പപെണ്ണാട്ടുകുട്ടികളെ പേറിട്ടു നിത്തി. 

അപ്പോ അബിമേലെക അബ്രാഹാമി 

നോടു: നി ധേറിട്ടു നിത്തിയ ഈ ഏഴു 

പെണ്ണാട്ടുകുട്ടികഠം എന്തിന്നു എന്നു ചോ 

ഭിച്ചു. ഞാ൯ ഈ കിണര് കഗിച്ചു എന്ന 

തിന്നു സാക്ഷിയായി നി ഈ ഏഴ ചെ 

ണ്ണാട്ടുകട്ടികളെ എന്നോടു വാങ്ങേണം 

എന്നു അവ൯ പറഞ്ഞു, അവര് ഇരുവ 

രും അധിടെവധെച്ച സത്യം ചെയ്തുകൊ 

ണ്ടു അവന ആ സ്ഥലത്തിന്നു ബേര്-ശേ 

ബ ഏന്നു പേരിട്ട. ഇങ്ങനെ അവര് 

ബേ൪-ശേബയില്ധെച്ചു ഉടമ്പടി ചെയ്യൂ. 

അബിമേലെക്കും അവന്െറ സേനാപ 

തിയായ പിക്കോലും എഴുന്നേററു ഫെ 

ലിസ രുടെ ദേശത്തേകു മടങ്ങിപ്പോയി. 

അബ്രാഹാം ബേ൪-ശേബയില് ഒരു പിചു 

ലവ്ൃക്ഷം നട്ടു, നിതയഭദൈവമായ യഹോ 

വയുടെ നാമത്തില് അധിടെധെച്ചു ആ 

രാധന കുഴിച്ചു. അബ്രാഹാം കുറെ 

ക്കാലം ഫൊെലിസ്കു രുടെ ദേശത്തു പാത്തു. 

൨൨. അഷഡ്ധ്യായാ. 

അതിന്െറ ശേഷം ദൈവം അബ്രാഹാദി 

നെ പരിക്ഷിച്ചതു എങ്ങനെയെന്നാല്: 

അബ്ര്രാഹാമേ, എന്നു വിളിച്ചതിന്നു: ഞാ൯ 

ഇതാ എന്നു അവ൯ പറഞ്ഞു. അപ്പ്പോഠ 

അവന്: നിന്െറ മകനെ, നീ സ്നേഹി 

ക്കുന്ന നിന്െറ ഏകജാതനായ യിസ്റ്റാക്കി 

നെ തന്നേ ക്രട്ടിക്കൊണ്ടു മോരിയാദേശത്തു 

ചെന്നു, അധിടെ ഞാന് നിന്നോടു കല്പി 

ക്കുന്ന ഒരു മലയില് അവനെ ഹോമയാ 
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ഗം കഴിക്ക എന്നു അരുളിച്ചെയയൂ. അബ്ര്രാ । ബാലനെറ മേല് കൈധവെക്കരുതു; അധ 

ഹാം അതികാലത്തു എഴുന്നേററു കഴുതെക്കു 

കോല്പിട്ടു കെട്ടി ബാല്ൃക്കാരില് രണ്ടുപേരെ 

യും തസെറ മക൯ യിസ്റ്റാക്കിനെയും കരട്ടി 

ഫോരയാഗത്തിന്നു വിറകു കീറി ഏടുത്തും 

കൊണ്ടു പുറപ്പെട്ടു, ദൈവം തന്നോടു ക 

പ്പിച്ച സ്ഥലത്തേക്കു പോയി. മൂന്നാം 

ദിവസം അബ്രാഹാം നോക്കി ഒ്ൂരത്തൂനിന്മ 

ആ സ്ഥലം കുണ്ടു. അബ്രാഹാം ബാല്യ 

ക്കാരോട്ട: നിങ്ങ കഴുതയ്യമായി ഇവി 

ടെ ഇരിപ്പി൯;ു ഞാന്ദം ബാലനും അവിട 

ത്തോളം ചെന്നു ആരാധന കഗിച്ചു മുട 

ങ്ജിവരാം എന്നു പറഞ്ഞും അബ്രാഹാം 

ഹോമയാഗശത്തിന്നുള്ള വിറക എടുത്തു 

തെറ മകനായ യിസ്റ്റാക്കിനെറ ചുമ 

ലില് ധെച്ചു; തീയും കത്തിയും താ൯ ഏടു 

ത്തു; ഇരുവരും ഒന്നിച്ചു നടന്നു. ആ 

പ്പ്യോഗം യിസ്റ്റാക് തനറെറ അപ്പനായ അ 

ബ്രാഹാമിനോടു: അപ്പാ, ഏനു പറഞ്ഞ 

തിന്നു അവന്: എന്താകുന്നു മകനേ എനു 

പറഞ്ഞു. 

ഹോമയാഗത്തിന്നു ആട്ടി൯കുട്ടി ഏവിടെ 

തീയും ധിറകുമുണ്ടു; ഏന്നാല് 

എന്ന അവ൯ ചോടിച്ചു. ദൈവം തനി 

ക്കു ഹോമയാഗത്തിന്നു ഒരു ആട്ടി൯കടി 

യെ നേക്കിക്കൊള്ളും, മകനേ, എന്നു അ 

ബ്രാഹാം പറഞ്ഞും 

ഇരുവരും ഒന്നിച്ച നടന്നു. 

അങ്ങനെ അവര് 

ദൈവം 

കല്പിച്ചിരുന്ന സ്ഥലത്തു അവര് ഏത്തി; 

അബ്രാഹാം ഒരു യാഗപീഠം പണിതും, 

വിറകു അടുക്കി, തന്െറ മക൯ യിസ്റ്റാ 

ക്കിനെ കെട്ടി യാഗപീഠത്തിന്മേല് വിറ 

കിന്മീതെ കിടത്തി. പിന്നെ അബ്ര 

ഹാം കൈനിട്ടി തന്െറ മകനെ അറു 

ക്കേണ്ടതിന്നു കത്തി എടുത്തു. ഉടനെയ 

ഛഹോധയ്ുടെ ഒ്ുതസ ആകാശത്തുനിന്നു : 

അബ്രാഹാമേ, അബ്രുാഹാമേ, എന്തു വിളി 

ച്ചു ഞാ൯ ഇതാ, എന്നു അവ൯ പറഞ്ഞു. 

ഠിം 

നിനെറ ഏക 

നീ മടി 

ക്കായ്്ര കൊണ്ടു നി ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടു 

നോടു ഒന്നും ചെയ്യരുതു ; 

ജാതനായ മകനെ തരുവാ൯ 

നനു എന്നു ഞാന് ഇല്ലയോ അറിയുന്നു 

തന്നു അവന അരുളിച്ചെയ്യൂ. അബ്ര 

ഹാം തലപൊക്കി നോക്കിയപ്പോ പി 

ന്പൂറത്തു ഒരു ആട്ടു കൊററ൯ കൊമ്പു കാ 

ട്ടില് പിടിപെട്ടു കിടക്കുന്നതു കണ്ടു; അ 

ബ്രാഹാം ചെന്നു ആട്ടുകൊററനെ പിടിച്ചു 

തനെറ മകന്നു പകരം ഹോമയാഗം ക 

ഗിച്ചു. അബ്രാഹാം ആ സ്ഥലത്തിന്നു 

യഹോധ യിരേ എന്നു പേരിട്ടു. യഹോ 

വയുടെ പവ്വൃതത്തില് അവന് പ്രത്യക്ഷ 

നാകും ഏന്നു ഇന്നുവരെയും പറഞ്ഞുവരു 

നു. യഹോഡയ്യടെ ഭ്ൂത൯ രണ്ടാമതും 

ആകാശത്തുനിന്നു അബ്രാഹാമിനോടു വി 

ളിച്ചു അരുളിച്ചെയൂതു: നീ ഈ കായ്യം 

ചെയ്യൂ, നിനെറ ഏകജാതനായ മകനെ ത 

രുവാ൯ മടിക്കായ്ക്കു കൊണ്ടു ഞാ൯ നിന്നെ 

ഐശ്വയ്യമായി അയുഗ്രഹികും; നിന്െറ 

സന്തതിയെ ആകാശത്തിലെ നക്ഷ്മതൂങ്ങം 

പോലെയും കടല്ലൃരയിലെ മണല് പോലെ 

യും അത്യന്തം വഭ്ധിപ്പിക്കും; നിന്െറ സ 

ന്തതി ശത്രുക്ക്ടടെ പട്ടണങ്ങളെ കൈഖശ 

മാകും. നി ഏനെറ വാക്കു അന്ദസരിച്ച 

തുകൊണ്ടു നിന്െറ സന്തതി മുഖാന്തരം 

ഭൂമിയിലുള്ള സകലജാതികളും അശ്ധഗ്ര 

ഹിക്കപ്പെടും എന്നു ഞാ൯ എന്നെക്കൊണ്ടു 

തന്നേ സത്യം ചെയ്യിരിക്കുന്നു എന്നു യഹോ 

വ അരുളിച്ചെയ്യന്നു. പിന്നെ അബ്ര്യാ 

ഹാം ബാല്യ ക്കാരുടെ അടുക്കല് മടങ്ങിവ 

നനു; അവര് ഒന്നിച്ചു പുറപ്പെട്ടു ബേക-ശേ 

ബയിലേകു പോന്നു; അബ്രാഹാം ബേര്- 

ശേബയില് പാത്തു, 

അനന്തരം മില്ക്കയും നിന്െറ സ 

ഹോദരനായ നാഹാരിന്നു മക്കളെ പ്ര 
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സവിച്ചിരിക്കുന്നു ഏന്നു അബ്രാഹാമിന്നു | 

വത്തമാനം കിട്ടി. അവര് ആരെന്നാൽ: 

ആല്യജാതസ മസ്, അവനെറ അനുജ൯ 

ബസ് , അരാമിനെറ പിതാധായ കെമൂ 

വേല്, കേശെട്, ഹസോ, പില്ഭഓശ് . 

യിദലാഫ് , ബെധൂലേല്. ബെധ്മപേരു 

രിബെക്കയെ ജനി പ്പിച്ച. ഈ എട്ടുപേ 

രെ മില്ക്കാ അബ്രാഹാമിനെറ സഹോ 

രനായ നാഹോരിന്നു പ്രസപിച്ചു. അവ 

നെറ വെപ്പാട്ടി രെയ്മുമാ എന്നവളും തേ 
ഡ്മ [| 

ബഹ, ഗഹാം. തഹശ, മാഖാ എന്നിവ 

രെ പ്രസവിച്ചു. 

൨൩൨. അഷ്യ്യ യ. 

സാറെക്കു നൂററിരുപത്തേഴ വയസ്സു 

ആയിരുന്നു: ഇതു സാറയുടെ ആയ്ുഷ്ട്ാ 

ലം. സാറാ കനാ൯ദേശത്തു ഹെബ്രോസ൯ 

എന്ന കിയ്യത്തബ്ദയില്ധെച്ചു മരിച്ചു അ 

ബ്രാഹാം സാറയെക്ുറിച്ചു വിലപിച്ചു കര 

വാ൯ വന്നു. പിന്നെ അബ്രാഹാം മരി 

ചുവളുടെ അടുക്കല്നിന്നു എഴുന്നേററു ഹി 

ത്യരോടു സംസ്വരിച്ചു: ഞാ൯ നിങ്ങളുടെ 

ഇടയില് പരദേശിയും വന്നു പാകുന്നവ 

നും ആകുന്നു; ഞാന് എന്െറ മരിച്ചവളെ 

കൊണ്ടുപോയി അടക്കേണ്ടതിന്നു എനിക്കു 

നിങ്ങളുടെ ഇടയില് ഒരു ശ്ശൂശാനഭൂമി 

അവകാശമായി തരുധിന് ഏന്നു പറഞ്ഞു. 

ഹിത്യര് അബ്രഹോമിനോടു : യജമാനനേ, 

കേട്ടാലും: നീ ഞങ്ങളുടെ ഇടയില് ദലൈ 

വത്തിസെറ ഒരു പ്രഭ വാകുന്നു; ഞങ്ങളുടെ 

ശൂശാനസ്ഥലങ്ങളില്വെച്ചു വിശേഷമായ 

തില് മരിച്ചവളെ അടക്കിക്കൊക; മരി 

ച്ചവളെ അടക്കുവാ൯ ഞങ്ങളിരു ത്ആരും 

ശ്ൂശാനസ്ഥലം നിനക്കു തരാതിരിക്കയി 

ല്ല എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു. അപ്പപോഠം 

അബ്രാഹാം എഴുന്നേററു ആ ദേശക്കാരായ 

ഫിത്യരെ നമസ്കരിച്ചു അധരോടു സംസാ 

ഠിം 

രിച്ചു: എനെറ മരിച്ചവളെ കൊണ്ടുപോ 

യി അടക്കുവാ൯ സമ്മതമുന്ടെങ്കില് നി 

ങ്ങ എനെറ അപേക്ഷ കേട്ടു എനിക്കു 

വേണ്ടി സോഹരിനെറ മകനായ എ 

ഫ്രോനോടു, അവ൯ തന്െറ നിലത്തി 

സെറ അവറുതിയിൽത തനിക്കുള്ള മക്പേലാ 

എന്ന ഗുഹ എനിക്കു തരേണ്ടതിന്നു അപേ 

ക്ഷിപ്പി൯; നിങ്ങളുടെ ഇടയില് ശൂശാനാ 

വകാശമായിട്ടു അവ൯ അതിനെ പിടി 

പതു ലിലെകു തരേണം എന്നു പറ 

ഞു. എന്നാല് എഫ്േഠാ൯ ഹിത്യരുടെ 

നടുവില് ഇരിക്കയായിരുന്നു; ഹിത്യനായ 

എഫേ 9൯ തനെറ നഗരധഖാസികളായ 

ഹിത്യര് എല്ലാവരും കേഠംക്കെ അബ്രാഹാ 

മിനോട്ട: അങ്ങനെയല്ല, യജമാനനേ, 

കേരക്കേണമേ; നിലം ഞാ൯ നിനക്കു 

തരുന്നു; അതിലെ ഗുഹയും നിനക്കു തരു 

ന്നു; എനെറ സ്വജനം കാങ്കെ തരുന്നു; 

മരിച്ചവളെ. അടക്കം ചെയ്യൂകൊണ്ടാലും 

എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു. അപ്പോ അ 

ബ്രാഹാം ദേശത്തിലെ ജനത്തെ നമസ്സു 

രിച്ചു. 

വന് എഫ്രേ ഠനോടു : ദയ ചെയ്യൂ കേഠംക്കേ 

ദേശത്തിലെ ജനം കേഠക്കെ അ 

ണം; നിലത്തിനെറ ധില ഞാന് നിനക്കു 

തരുന്നതു എന്നോടു വാങ്ങേണം; എന്നാല് 

ഞാ൯ മരിച്ചവളെ അവിടെ അടക്കം 

ചെയ്യും എന്നു പറഞ്ഞു. എഫേ ന ആ 

ബ്രാഹാമിനോടു: യജമാനനേ, കേട്ടാലും: 

നാനൂറു ശേക്കെല് വെള്ളി വിലയുള്ള ഒരു 

ഭൂമി, അതു എനിക്കും നിനക്കും എന്തുള്ളു 2 

മരിച്ചവളെ അടക്കം ചെയൂകൊധക എന്നു 

ഉത്തരം പറഞ്ഞു. അബ്രാഹാം ഫേ ാ 

നെറ വാക്കു സമ്മതിച്ചു ഹിത്യ൪ കേഠക്കെ 

എഫ്രേ ൯ പറഞ്ഞതുപോലെ കച്ചവടക്കാ 

കു നടപ്പുക്ക വെള്ളിശേക്കെല് നാനൂറു അ 

വന്നു ശൂക്കിക്കൊടുത്തു. ഇങ്ങനെ മമ്രേക്ക 

രികെ എന്നുള്ള മക്പേലാനിലധും 
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അതിലെ ഗുഹയും നിലത്തിനെറ അതി 

ക്കകത്തുള്ള സകലവൃക്ഷങ്ങളും അവന്െറ 

നഗരധഖാസികളായ ഹിത്യരുടെ മുമ്പാകെ 

അബ്രഹോമിന്നു അവകാശമായി ഉറെച്ചു 

കിട്ടി. 

തനെറ ഭായ്യയായ സാറയെ കനാ൯ദേശ 

അതിന്െറ ശേഷം അബ്ര്രാഹാം 

ത്തിലെ ഹെബ്രോന് എന്ന മദ്രുക്കരികെ 

യൃള്ള മകപേലാനിലത്തിലെ ഗുഹയില് 

അടക്കം ചെയ്യു. ഇങ്ങനെ ഹിത്യര് ആ 

നിലവും അതിലെ ഗുഹയും അബ്രാഹാമി 

ന്നു ശൂശാനാവകാശമായി ഉറപ്പിച്ചുകൊ 

ടുത്തു, 

൨൪൭... അഡ്ധ്യായം. 

അബ്രാഹാം വയസ്സുചെന്നു വൃദ്ധനായി; 

യഹോവ അബ്രാഹാമിനെ സകലത്തിലും 

തനെറ പലീിട്ടില് 

മുപ്പന്ദം തനികുള്ള തിന്നൊക്കെയും വിചാ 

അന്ഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. 

രകുനുമായ ദാസനോടു അബ്രാഹാം പറ 

ഞ്ഞതു: നിന്െറ കൈ എനെറ തൃടയി൯ 

കീഴില് വെക്കുക; ചുററും പാകുന്ന ക 

നാന്യരുടെ കന്യകമാരില്നിന്നു നീ 

എനെറ മകന്നു ഭായ്യയെ ഏടുക്കാതെ. 

എനെറ ദേശത്തും എന്െറ ചാച്ചക്കാരുടെ 

അട്ടക്കലും ചെന്നു എനെറ മകനായ യി 

സ്റ്റാക്കിന്നു ഭായയയെ എടുക്കുമെന്നു സ്വഗ്ലത്തി 

ന്നും ഭൂമിക്ും ദൈവമായ യഹോവയുടെ 

നാമത്തില് ഞാന് നിന്നെക്കൊണ്ടു സത്യം 

ചെയ്യിക്കും. സന് അവനോടു: പക്ഷേ 

സ്്രിക്കു എന്നോടുക്രടെ ഈ ദേശത്തേക്കു വ 

രുവാ൯ മനസ്സില്ലെങ്കിലോ? നീ വിട്ടുപോ 

ന്ന ദേശത്തേക്കു ഞാ൯ നിനെറ മകനെ 

മടക്കിക്കൊണ്ടുപോകേണമോ എന്നു ചോ 

ഭിച്ചു. 

ഞ്ഞതു: എനെറ മകനെ അവിടേക്കു മട 

അബ്രാഹാം അവനോടു വറ 

ക്കിക്കൊണ്ടുപോകാതിരിപ്പാ൯ സൂക്ഷിച്ചു 

കൊഠംക. എനെറ പിതൃഭവനത്തില് 

ഠിം 

1 ഉപ്പത്തി ൨൪: 

നിന്നും മുന്മദേശത്തൃനിന്നും എന്നെ 

കൊണ്ടുവന്നവനും എന്നോടു അരുളി 

ച്ചെയുവനും നിനെറ സന്തതിക്കു ഞാ൯ 

ഈ ദേശം കൊടുക്കുമെന്നു എന്നോട്ട സത്യം 

ചെയുവഖന്ദമായി സ്വഗ്ലത്തിനെറ ദൈധ 

മായ യഹോവ എസെറ മകന്നു നി ഒരു 

ഭായ്യയെ അവിടെനിന്നു കൊണ്ടു വരുവാ൯ 

തക്കവണ്ണം നിനക്കു മുമ്പായി തന്െറ ളൂത 

നെ അയകും, എന്നാല് സ്ര്രിക്കു നിന്നോ 

ടുക്രടെ വരുവാ൯ മനസ്സ്സില്ലെങ്കില് നീ ഈ 

സതൃത്തില്നിന്നു ഒഗിഞ്ഞിരിക്കും; ഏ 

നെറ മകനെ അവിടേക്കു മടക്കിക്കൊ 

ണ്ടുപോക മാത്രം അരുതു. അപ്പ്പോഗ ടാ 

സന് തനെറ യജമാനനായ അബ്ര്രാഹാ 

മിനെറ തുടയി൯കിഴില് 

അങ്ങനെ അവനോട സത്യം 

കൈയെച്ചു 

ചെയ്യൂ. 

അനന്തരം ആ ദാസന് തസനെറ യജമാന 

നെറ ഒട്ടകങ്ങമളില് പത്തു ഒട്ടകങ്ങളെയും 

യജമാനന്നുള്ള വിധിധമായ ധിദശേഷവ 

സ്തൂക്കളെയും കൊണ്ടു പുറപ്പെട്ടു മെസൊ 

്പൊത്താമ്യയില് നാഹോരിനെറ പട്ടണ 

ത്തില് ചെന്നു. വൈകുന്നേരം സ്ത്രീക 

വെള്ളം കോരുവാ൯ വരുന്ന സമയത്തു 

അയധന് ഒട്ടകങ്ങളെ പട്ടണത്തിന്നു പുറത്തു 

ഒരു കിണററിന്നരികെ നിറുത്തി പറഞ്ഞ 

തെന്തെന്നാല്: എനെറ യജമാനനായ 

അബ്രാഹാമിസെറ ദൈവമായ യഹോവേ, 

എന്െറ യജമാനനായ അബ്രാഹാമിനോടു 

കൃപ ചെയ്യൂ ഇന്നുതന്നേ കായ്യം സാധിപ്പി 

ചുതരേണമേ. ഇതാ, ഞാ൯ കിണററി 

ന്നരികെ നില്ലുന്നു; ഈ പട്ടണക്കാരുടെ 

കന്യകമാർ ഡ്വെള്ളം കോരുവാ൯ വരുന്നു. 

നിനെറ പാത്രം ഇറക്കി ഏനിക്കു കുടി 

പ്രാ൯ തരേണം ഏന്നു ഞാ൯ പറയു 

മ്പോര; കുടിക്ക; നിനെറ ഒട്ടകങ്ങഠാകും 

കടിപ്പാ൯ കൊടുക്കാമെന്നു പറയുന്ന സ്ത്രി 

തന്നേ നി നിനെറ ദാസനായ യിസ്റ്റാക്കി 

11 

12 

13 

14 



15 അതിനാല് ഗ്രഹിക്കും. 

80 രിക്കൊടുക്കാം എന്നു പറഞ്ഞു, 

൭൭9 മിണ്ടാതിരുന്നു. 

ഉല്പത്തി ൨൪: 

ന്നു നിയമിച്ച വളായിരിക്കട്ടെ ;നി ഏനെെറ 

യജമാനനോടു കൂൃപചെയ്യൂ ഏന്നു ഞാ൯ 

അവന് പറഞ്ഞു 

തീരുംമുമ്വെ അബ്രാഹാമിനെറ സഹോദ 

രനായ നാഹോരിനെറ ഭായ്യ മില്ക്കയുടെ 

മക൯ ബെഥ്ദുലേലിസെറ മക രിബെ 

16 ക്കാ തോളില് പാത്രവുമായി വന്നു. ബാല 

അതിസുന്ദരിയും പുരുഷ൯ തൊടാത്ത ക 

ന്ൃകയും ആയിരുന്നു; അവഠ കിണററില് 

ഇറങ്ങി പാത്രം നിറച്ചു കയറിവന്നു. 

17 ഭസ൯ വേഗത്തില് അവളെ ഏതിരേററു 

ചെന്നു: നിന്െറ പാത്രത്തിലെ വെള്ളം 

കുറെ എനിക്കു കുടിപ്പാ൯ തരേണം എന്നു 

18 പറഞ്ഞു. യജമാനനേ, കുടിക്ക എന്നു അ 

വമ പറഞ്ഞു വേഗം പാത്രം കയ്യില് ഇ 

19 റക്കി അവന്ത കുടിപ്പാ൯ കൊടുത്തു. അധ 

ന കുടിപ്പാ൯ കൊടുത്തശേഷം: നിന്െറ 

ഒട്ടകങ്ങ ക്കും ധേണ്ടുധോളം ഞാ൯ കോ 

പാത്രത്തി 

ലെ ധെള്ളം ധേഗം തൊട്ടിയില് ഒഥിച്ചും 

പിന്നെയും കോരിക്കൊണ്ടു വരുവാ൯ കി 

ണററിലേകു ഓടി ഇറങ്ങി അവനെറ 

ഒട്ടകങ്ങഠാക്കും എല്ലാം ക്രോരിക്കൊടുത്തു. 

21 ആ പുരുഷന് അവളെ ഉററുനോക്കി, യ 

ഹോവ തനെറ യാത്രയെ സഫലമാക്കി 

യോ ഇല്ലയോ എന്നു അറിയേണ്ടതിനു 

ഒട്ടകങ്ങമ കുടിച്ചു തീന്ന 

പ്പോ അവ൯ അര ശേക്കെല് ശൂക്കമുള്ള 

ഒരു പൊന്തൂക്കുത്തിയും അവളുടെ കൈക്കി 

ടവാ൯ പത്തു ശേക്കെൽ രൂക്കമുള്ള രണ്ടു 

3 പൊ൯വളയും എടുത്തു അധവളോട്ട: നി 

ആരുടെ മകമ? പറക; നിനെറ അപ്പ 

നെറ വീട്ടില് ഒങ്ങഠംക്കു രാപാപ്പ്പാ൯ 

ഒക സ്ഥലമുണ്ടോ എന്നു ചോടിച്ചു. അയഠം 

അവനോടു: നാഹോമരരിന്നു മില്ക്കാ പ്രസ 

വിച്ച മകനായ ബെഥൂലേലിനെറ മകം 

25 ആകുന്നു ഞാന ഏന്നു പറഞ്ഞു. ഞങ്ങളു 

ധിം 

32 

൨. ത്തം. ളള ളള ളളളള6€ള6ള626ള6ള626ലഥല 

ദ്മുധപ്ഭ 24 

ടെയധിടെ വയ്ക്കോലും തിന്ദം ധവേണ്ടുലോ 

തും ഉണ്ടു; രാപാപ്പ്യാ൯ സ്ഥലധും ഉണ്ടു ഏ 

നും അവധ പറഞ്ഞു. അപ്പോ ആ പു 

രുഷ൯ കുനിഞ്ഞു യഹോവയെ നമമയ്ത് 

രിച്ചു: എന്െറ യജമാനനായ അബ്ബാ 

ഹാമിനെറ ദൈവമായ യഹോലഖ വാഴ്ച 

പ്പെട്ടവ൯; അവന് എനെറ യജമാനനോ 

ടുള്ള ദയയും വിശ്വസ്തയും ഉ പേക്ഷിച്ചി 

ട്ടില്ല. ഈ യാത്രയില് യഹോവ എന്നെ 

എന്െറ യജമാനനെറ സഹോദരന്മാരു 

ടെ പിട്ടിലേക്കു നടത്തിക്കൊണ്ടു വന്നുവ 

ല്ലോ എന്നു പറഞ്ഞു. ബാല ഓടിച്ചെന്നു 

അമ്മയുടെ വിട്ടുകാരെ ഈ വസ്തുത അറി 

യിച്ചു. രിബെക്കെക്കു ഒരു സഹോദര൯ 

ഉണ്ടായിരുന്നു; അവന്നു ലാബാന് ഏന്നു 

പേര്, ലാബാ൯ പുറത്തു കിണററിങ്കല് 

ആ പുരുഷന്െറ അടുക്കല് ഓടിച്ചെന്നു. 

അവന് മൂകുത്തിയും സഹോദരിയുടെ 

കൈമേല് വളയും കാണുകയൃയം ആ വുരു 

൧൯ ഇന്നപ്രകാരം എന്നോടു പറഞ്ഞു എ 

ന്നു തനെറ സഹോദരിയായ രിബെക്കയു 

ടെ വാക്കു കേശമക്കയും ചെയൂപ്പ്പോ 

ആ പുരുഷനെറ അടുക്കല് ചെന്നു; അ 

വന് കിണററിങ്കല് ഒട്ടകങ്ങളുടെ അരികെ 

നില്ലൃയായിരുനു. അപ്പോം അവ൯: 

യഹോവയാല് അന്ഃഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനേ, 

അകത്തു വരിക; എന്തിന്നു പുറത നില്ല 

ന്നു? ധിടും ഒട്ടകങ്ങധക്കു സ്ഥലധ്യം ഞാ൯ 

ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. അങ്ങ 

നെ ആ പുത്ഷന്൯ ലിട്ടില് ചെനു. അ 

വന് ഒട്ടകങ്ങളെ കോപ്പഴിച്ചു ഒട്ടകങ്ങഠര 

ക്കു വയ്യ്ലോലും തീനും അവന്നും ക്രടെയു 

ള്ള വകും കാലുകളെ കഴ്ണഗകു വാന് ല്ലെള്ളവും 

കൊടുത്തു, അയസെറ മുമ്പില് ഭക്ഷണം 

ഖെച്ചും ഞാന് വന്ന കായ്യം അറിയിക്കും 

മുമ്പെ ഭക്ഷണംകറഗിക്കയില്ല എന്നു അവ൯ 

പറഞ്ഞു. പറക എന്നു അധരം പറഞ്ഞു. 

ര ി 
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34 

39 

36 

30 

38 

39 

40 

41 

ക 

അല്ല്യോ അവന് പറഞ്ഞതു: ഞാ൯ 

അബ്രാഹാമിനെറ ഓസ൯. യഹോവ 

എനെറ യജമാനനെ ഏററവും അന്ധഗ്ര 

ഫിച്ചു അവ൯ മഹാനായി തീന്നു; അവ൯ 

അധയന്നു ആടു, മാടു, പൊന്നു, വെള്ളി, ഓ 

സിീദാസന്മാര്, ഒട്ടകങ്ങള്, കഴുതകഠ എ 

ന്നിവകയൊക്കെയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. 

എന്റെറ യജമാനനെറ ഭായ്യയായ സാറാ 

വൃഭ്ധയായശേഷം എനെറ യജമാനന്നു 

ഒരു മകനെ പ്രസവിച്ചു; അവ൯ തനി 

കള്ള തൊക്കെയും അവയഖന്നു കൊടുത്തിരി 

ക്കുന്ന. ഞാന് പാക്കുന്ന കനാ൯ടദേശത്തി 

ലെ കനാന൬ൃക൩ കമാരില്നിന്നു നി ഏ 

നെറ മകന്നു ഭായ്യയെ എടുക്കാതെ, ഏ 

നെറ പിതൃഭവനത്തിലും വംശക്കാരുടെ 

അടുക്കലും ചെന്നു എനെറ മകന്നു ഭായ്യ 

യെ എടുക്കേണമെന്നു പറഞ്ഞു യജമാന൯ 

്രേന്നെക്കൊണ്ടെ സത്യം ചെയ്യിച്ചു. ഞാ൯ 

യജുമാനനോടു: പക്ഷേ സ്ത്രി എന്നോടു 

ക്രടെ പോരുന്നില്ലെ്കിലോ ഏന്നു പറഞ്ഞ 

തിന്ന അവന എന്നോടു: ഞാ൯ സേവി 

ച്ചപോരുന്ന യഹോധഖ തന്െറ ട്ുതനെ 

നിമന്നോടുക്രടെ അയച്ചു, നി എന്െറ ധം 

ശത്തില്നിന്നും പിതൃഭവനത്തില്നിന്നും 

തേനെറ മകന്നു ഭായ്യയെ ഏടുപ്പാന്തക്കവ 

ണ്ണം നിരെറ യാത്രയെ സഫലമാകും; 

എനെെറ വംശക്കാരുടെ അടുക്കല് ചെ 

ന്നാല് നി ഈ സത്യ ത്അതിതനിന്നു ഒഗിഞ്ഞി 

രിക്കും; അവര് നിനക്കു തരുന്നില്ല എന്നു 

വരികിലും നി ഈ സത്യത്തില്നിന്നു ഒഴി 

ഞ്ഞിരിക്കും എന്നു പറഞ്ഞു. ഞാന് ഇന്നു 

കിണററിന്നരികെ വന്നപ്പോ പറഞ്ഞ 

തു: എനെറ യജമാനനായ അബ്രാഹാമി 

നൊ ദൈവമായ യഹോവേ, ഞാ൯ വന്നി 

രിക്ുന്ന ഈ യാത്രയെ നി സഫലമാക്കി 

ഏങ്കില് -- ഇതാ, ഞാ൯ കിണററിന്നരികെ 

നില്ലന്നു; വെള്ളം കോരുധാ൯ ഒരു കൃ 

ധാരി 

ക വരികയും ഞാ൯ അവളോട: നിനെറ 

പാത്രത്തിലെ വെള്ളം കുറെ എനിക്കു കുടി 

പ്യാ൯ തരിക എന്നു പറയുമ്പോഠം, അ 

വഠം എന്നോടു: കുടിക്ക, ഞാ൯ നിന്െറ 

ഒട്ടകങ്ങ കും കോരി കൊടുക്കാമെന്നു പ 

റകയും ചെയ്യാല് അവഠഗതന്നേയഫേവ 

എ നൊ യജമാനനെറ മകന്നു നിയമിച്ച 

സ്ര്രീയായിരിക്കട്ടെ. 

ഭയത്തില് പാഞ്ഞു തിരുമ്മുമ്ചെ ഇതാ, റി 

ഞാ൯ ഇങ്ങനെ പു 

ബെക്കാ തോളില് പാത്രവുമായി വന്നു കി 

ണററില് ഇറങ്ങി വെള്ളം കോരി; ഞാ൯ 

അവളോടു: എനിക്ു കുടിപ്പാ൯ തരേണം 

എന്നു പറഞ്ഞു. അധ വേഗം തോ 

ളില്നിന്നു പാത്രം ഇറക്കി: കുടിക്ക, ഞാ൯ 

നിനെറ ഒട്ടകങ്ങള്ക്കും കുടിപ്പം൯ കൊട്ട 

ക്കാം എന്നു പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഞാ൯ 

കുടിച്ചു; അവ ഒട്ടകങ്ങശകും കുടിപ്പാന് 

കൊടുത്തു. ഞാ൯ അവളോോട്ട: നി ആരു 

ടെ മകഠം എന്നു ചോടിച്ചതിന്നു അവര: 

മില്ക്കാ നാഫോറിന്നു പ്രസവിച്ച മക 

നായ ബെഥ്ലവേലിസെറ മകഠം ഏന്നു 

പറഞ്ഞു. 

മൂക്കുത്തിയും കൈകമക്കു വളയും ഇട്ടു. 

ഞാ൯ അവളുടെ മുക്കിന്നു 

ഞാ൯ കുനിഞ്ഞു യഹോവയെ നമസ്കരിച്ചു 

എനെറ യജുമാനനെറ സഹോഭരനെറ 

മകളെ അവനെറ മകന്നായിട്ടു എടു 

പ്രാ൯ എന്നെ നേവ്ൃഴിക്കു കൊണ്ടുവന്നവ 

നായി എനെറ യജമാന൯ അബ്രാഹാമി 

നെറ ദൈവമായ യഹോവയെ വാ? 

യും ചെയ്യും ആകയാല് നിങ്ങ എന്െറ 

യജമാനനോടു ദയയും വിശ്വസൂതയും കാ 

ണിക്കുമെങ്കില് എന്നോടു പറധി൯;; അല്ല 

നന്നു വരികില് അതും പറലി൯; എന്നാൽ 

ഞാ൯ ഇടത്തോട്ടോ വലത്തോട്ടോ തിരി 

ഞ്ഞു കൊള്ളാം. 

ധൂധേലും: ഈ കായ്യം യഹോവയാല് വരു 

അപ്പോ ലാബാനും ബെ 

നനു; നിന്നോടു ഗുണമെങ്കിലും ഭോഷമെ 
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ജിലും പറധാ൯ ഞങ്ങശക്കു കഴികയില്ല. 

ഇതാ, റിബെക്കാ നിനെറ മുമ്പാകെ ഉന്ടു 

ല്ലോ; അവളെ ക്രട്ടിക്കൊണ്ടു പോക; യ 

ഹോധകല്പിച്ചതു പോലെ അവമനിനെറ 

യജമാനനെറ മകന്നു ഭായ്യയാകട്ടെ ഏന്നു 

ഉത്തരം പറഞ്ഞു. അബ്രാഹാമിനെറ ദാ 

സ൯ അവരുടെ വാക്കു കേട്ടപ്പോ യ 

ഹോവയെ സാഷ്ടാംഗം നമസ്തൂരിച്ചു. പി 

ന്നെ ഓസ൯ വവെള്ളിയാഭരണങ്ങളും പൊ 

ന്നാഭരണങ്ങളും വസ്ത്രങ്ങളും എടുത്തു റി 

ബെക്കെകു കൊടുത്തു; അവമൂടെ സഹോ 

ഒരന്നും അമ്മെക്കും വിശേഷധയസ്തൂക്കു ഗം 

കൊടുത്തു. ക്രടെയുള്ള വരും 

ഭക്ഷിച്ചു പാനം ചെയ്യൂ രാപാതൃതു. രായി 

അവരും 

ലെ അവര് എഴുന്നേററശേഷം അവ൯: 

എനെറ യജമാനനെറ അടുക്കല് എന്നെ 

അയക്കേണമെന്നു പറഞ്ഞു. അതിന്നു 

അവളുടെ സഃഹാദരനും അമ്മയും: ബാല 

ഒരു പത്തു ടിപസമെങ്കിലും ഞങ്ങളോടുക്ര 

ടെ പാത്തിട്ടു പിന്നെ പോരട്ടെ എന്നു പ 

റഞ്ഞു. അവന് അവരോടു: എന്നെ താമ 

സിപ്പിക്കരുതേ;ു യഹോവ എനെറ യാത്ര 

സഫലമാക്കിയിരിക്കുന്നുവലല്ലോു യജമാന 

നെറ അടുക്കല് പോകുവാന് എന്നെ പറ 

ഞയക്കേണം എന്നു പറഞ്ഞു. ഞങ്ങ 

ബാലയെ വിളിച്ചു അവളോടു ചോടിക്ക 

ട്ടെ എന്നു അവര് പറഞ്ഞു. അഖര്റിബെ 

ക്കയെ വിളിച്ചു അവളോടു: നി ഈ പുരു 

ഷനോടുക്രടെ പോകുന്നുലോ എന്നു ചോ! 

ലിച്ചു. ഞാന പോകുന്നു എന്നു അവ 

പറഞ്ഞു. 

സഹോദരിയായ റിബെക്കയെയും അവളു 

ടെ ധാത്രിയെയും അബ്രാഹാമിനെറ ദാസ 

നെയു൦ അവനെറ ആള്മകളെയും പറ 

ഞ്ഞയച്ചു. അവര് റിബെക്കയെ അന്ദ 

ഗ്രഹിച്ചു അവളോട്ട: സഹോടരി, നി 

അനേകായിരമായി തിരുക; നിന്െറ സ 

അങ്ങനെ അവര് തങ്ങളുടെ | 
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ന്തതി, തന്നെ ദ്വേഷിക്ുകുന്നവരുടെ പടി 

വാതില് കൈവശമാക്കട്ടെ എന്നു പറഞ്ഞു. 

പിന്നെ റിബെക്കയും അവളുടെ ദാസി 

മാരും എഴ്ന്നേററു ഒട്ടകപ്പുറത്തു കയ 

റി ആ പുരുഷനോടുക്രടെ പോയി; അ 

ങ്ങനെ ദാസന് റിബെക്കയെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു 

പോയി. എന്നാല് യിസ്റ്റാക ബേര്ലഹഫഹ 

യിരോയിവരെ വന്നു; അവന തെക്ക 

ദേശത്തു പാക്കയായിരുന്നു. വൈകുന്നേ 

രത്തു യിസ്റ്റാക ധ്യാനിപ്പാ൯ു ധെളിമ്പടേ 

ശത്തു പോയിരുന്നു; അവ൯ തല പൊക്കി 

നോക്കി ഒട്ടകങ്ങഗ വരുന്നതു കുണ്ടു. 

റിബെക്കയും തല പൊക്കി യിസ്റ്റാക്കിനെ 

കണ്ടിട്ടു ഒട്ടകപ്പുറത്തു നിന്നു ഇറങ്ങി. 

അവ ദാസനോട്ട: ധെളിപ്പദേശതൃതു 

നമ്മെ ഏഎതിരേററു വരുന്ന പുരുഷ൯ 

ആരെന്നു ചോടിച്ചതിന്നു എനെറ യജമാ 

നന൯ തന്നേ എന്നു ദാസന് പറഞ്ഞു. അ 

പ്പോ അവഠം ഒരു മൂടുപടം എടുത്തുത 

ന്നെ മൂടി. താ൯ ചെയു കായ്യം ഒക്കെയും 

ദഓസ൯ യിസ്റ്റാക്കിനോടു വിധരിച്ചപറ 

ഞ്ഞു. 

യായ സാറയുടെ ക്രടാരത്തിത കൊണ്ടു 

യിസ്റ്റുംകു അവളെ. തനെറ അമ്മ 

പോയി. അവന് റിബെക്കയെ പരിഗ്ര 

ഹിച്ചു അവഠം അവന്നു ഭായയായിത്തീന്നു; 

അവന്നു അവളില് സ്ന്റേഹമായി. ഇങ്ങ 

നെ യിസ്റ്റാക്കിന്നു തസെറ അമ്മയുടെ മര 

ണദ്ടഃഖം തിന്നു. 

൨൭. അഘ്ധ്യായാം. 

അബ്രാഹാം വേറെരു ഭായ്യയെ പരിഗ്ര 

ഹിച്ചു; അവക്കു കെരുറാ ഏന്നു പേര്. 

അധവ സിദാന്, യൊക്കു ൯, മെദാ൯, മി 

ഒ്രാ൯, യിശ്രരാക, ശ്രുവഹ് എന്നിവരെ 

പ്രസവധിച്ചു. യൊക്ു:൯ ശെബയെയും 

ടെടാനെയും ജനിപ്പിച്ചു; ടെദാസെറ പുത്ര 

ന്മാർ അമ്ത്രരീം, ലെത്തുശീം, ലെയുമ്മിം 
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എന്നിവര്. മില്യാസെറ പുത്രന്മാര് ഏഫാ, 

ഏഫെർ൪, ഹനോക, അബീദാ, എഏല്ദാഥാ 

എന്നിവര്. ഇവര് എല്ലാവരും കെരൂുറ 

യ്യുടെ മക്കുഠം, എന്നാല് അബ്രാഹാം തനി 

ക്കുള്ള തൊക്കെയും കൊ 

ടുത്തു. 

ഖെപ്പാട്ടികളുടെ മക്കഠാക്കോ അബ്രാഹാം 

യിസ്റ്റാക്കിന്നു 

അബ്രാഹാമിന്നു ഉണ്ടായിരുന്ന 

ഓനങ്ങ൦ംം കൊടുത്തു; താ൯ ജിവനോടി 

രികും പോ തന്നേ അവരെ തനെറ മക 

നായ യിസ്റ്റാക്കിനെറ അടുക്കല്നിന്നു 

കിഗക്കോട്ടു കിഗക്കുദേശത്തേക്കു അയച്ചു. 

അബ്രാഫാമിനെറ ആയുഷ്കാലം ന്ദൂറെറ 

ഴപത്തഞ്ചു സംവത്സരം ആയിരുന്നു. 

അബ്രാഹാം വയോധികനും കാലസസന്പു 

ണ്ണന്ദമായി നല്ല വാഭ്ധകൃത്തില് പ്രാണ 

നെ ധിട്ടു മരിച്ചു, തന്െറ ജനത്തോടു 

ചേന്നു. അധനെറ പുത്രന്മാരായ യി 

സ്റ്റാക്കും യിശ്ലായേലും ക്രടി മമ്രേക്കരികെ 

സോഫരിനെറ മകനായ എഷ്ഷേഠനെ 

ന്ന ഹിത്യനൊ നിലത്തു മകുപേലാഗുഹ 

യില് അവനെ അടക്കംചെയ്തു. അബ്ര 

ഫാം ഹിത്യരോടു വിലെക്കു വാങ്ങിയ 

നിലത്തു തന്നേ; അവിടെ അബ്രാഹാി 

നെയും അവന്െറ ഭായ്യയായ സാറയെയും 

അടക്കുംചെയ്യു. അബ്രാഹാം മരിച്ചശേഷം 

ദൈവം അവന്െറ മകനായ യിസ്റ്റാക്കി 

നെ അനുഗ്രഹിച്ചു; യിസ്റ്റാക് ബേര്ലഹ 

യിരോയിക്കരികെ പാത്തു. 

സാറയുടെ മിസ്്രയിമ്യദാസി ഹാഗാര് 

അബ്ര്യാഹാമിന്നു പ്രസവിച്ച മകനായ യി 

ശ്ലായേലിനെറ വംശപാരമ്പയ്യം: അവരു 

ടെ വംശായലിപ്രുകാരം പേരുപേരായി 

യിശ്ലായേലിനെറ പുത്രന്മാരുടെ പേരുകഠ 

ആധിതു: യിശ്ലായേലിനെറ ആളട്യജാത൯ 

നെബായോത്ത്, കേദാര്, അയ യത, 

മിബ്ലം, മിശ്ലാം ഒ്മാം മശ്്ശാം ഹദാട് , തേ 
ര 

മാ യെരതൂ൪, നാഫിശ , കേമടെമാ. പന്ത 

ഠിം 
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ണ്ടു പ്രഭൂക്കന്മാരായ യിശ്ലായേലിസെറ പുത്ര 

ന്മാർ അവരുടെ തരരുകളിലും പാളയങ്ങ 

ളിചും വംശംവംശമായി ഇവര് ആകുന്നു; 

അവരുടെ പേരുകഠ ഇവ തന്നേ, യിശ്ലാ 

ആയുഷ്ട്ാലം നൂററി മുപ്പ 

ത്തേഴു? സംവത്സരം ആയിരുന്നു; അവ൯ 

യേലിനെറ 

പ്രാണനെ വിട്ടു മരിച്ചു; തനെറ ജന 

ത്തോടു ചേന്നു. ഹവിലാ തുടങ്ങി അത്ര 

രിലേക്കുു പോകുന്ന വഴിയില് മിസ്റ്രയി 

മിന്നു കിഥകുള്ള ശ്രുര വരെ അവർ കുടി 

യിരുന്നു; അവന് തസെറ സകലസഹോ 

ദരന്മാകും എതിരെ പാത്തു. 

അബ്രാഹാമിനെറ മകനായ യിസ്റ്റാ 

ക്കിനെറ വംശപാരബ്യ്യമാധിതു: അബ്ര 

ഹാം യിസ്റ്റാക്കിനെ ജനിപ്പിച്ചു. യിസ്റ്റാ 

ക്കിന്മ നാല്പതു വയസ്സായപ്പോമഥ അവ൯ 

പദട്ട൯- അരാമിലുള്ള അരാമ്യനായ ബെല്ല 

ധേലിനെറ പുത്രിയും അരാമ്യനായ ലാ 

ബാനെറ സഹോദരിയുമായ റിബെക്കയെ 

ഭായ്യയായി പരിഗ്രഹിച്ചു. ത൭൯റ ഭായ്യ 

മച്ചിയായി രുന്നതുകൊണ്ടു യിസ്റ്റാക് അവഠം 

ക്കു വേണ്ടി യഹോവയോടു പ്രാത്ഥിച്ചു; 

യഫോവ അവന്റെറ പ്രാത്ഥന കേട്ടു; അവ 

നെറ ഭായ്യ റിബെക്കാ ഗഭംധരിച്ചു. അ 

വളുടെ ഉള്ളില് ശിശുക്കഠം തമ്മില് തിക്കിയ 

പ്പോ അവ: ഇങ്ങനെയായാല് ഞാ൯ 

എന്തിന്നു ജിവിക്കുന്ന എന്നു പറഞ്ഞു 

യഹോവയോടു ചോടിപ്പാ൯ പോയി. 

യഹോവ അവളോട : 

രണ്ടു ജാതിക നിന്െറ ഗഭത്തില് 

ഉണ്ടു. 

രണ്ടു വംശങ്ങമ നിന്െറ മുദരത്തില്നി 

നനു തന്നേ പിരിയും; 

ഒരു വംശം മറേറ വംശത്തിലും ശക്തി 

പ്പെടും 

മൂത്തവ൯ ഇളയവനെ സേധികും, 

എന്നു അരുക്ളിച്ചെയയൂ. അവക്കു പ്ര 
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നിന്നു അവനെറ അടുക്കല് വന്നു. യിസ്റ്റാ 

കു അധരോട്ട: നിങ്ങ എന്തിന്നു എനെറ 

അടുക്കല് വരുന്നു? നിങ്ങഠം എന്നെ ദ്വേ 

കിച്ചു നിങ്ങളൂടെ ഇടയില്നിന്നു അയച്ചു 

കളഞ്ഞുവല്ലോ ഏന്നു പറഞ്ഞു. അതിന്നു 
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൨൭. അഡ്ഡ്യായം. 

യിസ്റ്റാക വൃഭ്ധനായി അലനെറ കണ്ണ 

കാണ്മാ൯ വഹിയാതവണ്ണം മങ്ങിയപ്പ്പോഠം 

അവന ഒരു ദിവസം മുത്ത മകനായ ഏശാ 

അവര്: യഹോധഖ നിന്നോടുക്രടെയുണ്ടു പിനെ വിളിച്ചു അവനോട: മകനേ, എ 

എന്നു ഞങ്ങ സ്റൂഷ്കരായി കണ്ടു; അതു 

കൊണ്ടു നമുകു തമ്മില്, ഞങ്ങ ക്കും നിന | 

ക്കും തമ്മില് തന്നേ, ഒരു സത്യ ബന്ധമു 

ണഞ്ടായിരിക്കേണം. ആങ്ങഠം നിന്നെ 

തൊട്ടിട്ടില്ലാത്തതു പോലെയും നന്മമാത്രം 

നിനക്കു ചെയ്യു നിന്നെ സമാധാനത്തോ 

ടെ അയച്ചതു പോലെയും നീ ഞങ്ങളോടു 

ഒരു ദോകാധും ചെയ്കയില്ല എന്നു ഞങ്ങളും 

നിയും തമ്മില് ഒരു ഉടമ്പടി ചെയ്തു. നി 

യഫോധഖയാല് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവന 

ല്ലോ എന്നു പറഞ്ഞു. അവന് അവക്കു 

ഒരു വിരുന്നു ഒരുക്കി; അവര് ഭക്ഷിച്ചു 

പാനംചെയ്യൂു. അവര് അതികാലത്തു 

എഴുന്നേററു, തമ്മില് സത്യം 

ശേഷം യിസ്റ്റാകു അധരെ യാത്രയയച്ചു 

ചെയ്യു 

അവര് സമാധാനത്തോടെ പിരിഞ്ഞു 

പോയി. ആ ദിവസം തന്നേ യിസ്റ്റാ 

ക്കിനെറ ദാസന്മാർ വന്നു തങ്ങഠാകു 

ഴിച്ച കിണററിനെറ വസ്മുത അവനെ 

കണ്ടെ 

എന്നു പറഞ്ഞു. അധവന അതിന്നു ശിബാ 

അറിയിച്ചു: ഞങ്ങ വെള്ളം 

എന്നു ചേരിട്ടു; അതുകൊണ്ടു ആ പട്ട 

ണത്തിന്നു ഇന്നുവരെ ബേ൪-ശേബ എ 

ന്നു പേര്, 

ഏശാധിന്നു നാല്പതു വയസ്സ്ായപ്പോക 

അയവ൯ ഹിത്യനായ ബേരിയുടെ മക 

യെഫ്രുദിത്തിനെയും ഹിത്യനായ ഏലോ 

നെറ മകമ ബാസ്ധമത്തിനെയും ഭായ്യമാ 

രായി പരിഗ്രഹിച്ചു. ഇവ൪ യിസ്റ്റാക്കി 

ന്നും റിബെക്കെക്കും മനോധ്യ സനകാരണ 

മായിരുന്നു . 

ഠിം 

ന്നു പറഞ്ഞ, അവന് അവനോടു: ഞാ൯ 

ഇതാ ഏന്നു പറഞ്ഞു. അപ്പോം അവ൯: 

ഞാന് വ്ൃഭ്ധനായിരിക്കുന്നു ; എനെറ മര 

ണദിഖസം അറിയുന്നതുമില്ല. നീ ഇ 

പ്പോഠം നിനെറ ആയുധങ്ങളുയേ വില്ലം 

പണിയും എടുത്തു കാട്ടില് ചെന്നു എനി 

ക്കു വേണ്ടി ധേട്ട തേടി ഏനിക്കു ഇഷു 

വും രുചികരവുമായ ഭോജനം മുണ്ടോക്കി, 

ഞാന് മരിക്ുുമുമ്ചെ തിന്നു നിന്നെ അ 

നുഗ്രഹിക്കേണ്ടതിന്നു എനെറ അടുക്കല് 

കൊണ്ടു വരിക എന്നു പറഞ്ഞു. യിസ്റ്റാക 

തസെറ മകനായ ഏശാധിനോട്ുട പറയും 

പോഠ്ം റിബെക്കാ കേട്ട. ഏശാലവോ 

വേട്ടതേടി കൊണ്ടുവരുവാന് കാട്ടില് 

പോയി. റിബെക്കാ തനെറ മകനായ 

യാക്കോബിനോടു പറഞ്ഞതു: നിന്െറ 

അപ്പ൯ നിന്െറ സഹോദരനായ ഏശാ 

വിനോടു സംസുരിച്ചു: ഞാ൯ എനെ 

മരണത്തിന്നു മുമ്പെ തിന്നു നിന്നെ യ 

ഹോവയുടെ മുമ്പാകെ അനുഗ്രഹിക്കേണ്ട 

തിന്നു നി ധേട്ടയിറച്ചി കൊണ്ടുവന്നു ര 

ചികരമായ ഭോജനം ഉണ്ടാക്കിത്തരിക ഏ 

ന്നു പറയുന്നതു ഞാ൯ കേട്ടു. ആകയാല് 

മകനേ, നീ എനെറ ലാക്കു കേട്ടു ഞാ൯ 

ആ 

ടി൯നക്രട്ടത്തില് ചെന്നു അവിടെനിന്നു 

നിന്നോടു കപ്പിക്കുന്നതു ചെയ്തു. 

രണ്ടു നല്ല കോലാട്ടി൯കുട്ടികളെ കൊണ്ടു 

വരികറു ഞാ൯ അവയെക്കൊണ്ടു നിനെറ 

അപ്പന്നു ഇക്ടുധും രുചികരവുമായ ഭോ 

ജനം ഉണ്ടാക്കും. നിനെറ അപ്പന് തിന്നു 

തനെറ മരണത്തിന്നു മുമ്പെ നിന്നെ 
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അന്ുഗ്രഹിക്കേണ്ടതിന്നു നി അതു അധഖ ! യഹോവ ഏനെറ നേക്കു വരുത്തിത്തന്നു 

നെറ അടുക്കല് കൊണ്ടുചെല്ലേണം. | എന്നു അവന് പറഞ്ഞു. യിസ്റ്റാക യാ 

അതിന്നു യാക്കോബ' തനെറ അമ്മയായ ക്കോബിനോടട: മകനേ, അടുത്തുവരിക; 

റിബെക്കയോടുട: എനെറ സഹോദരനായ | നി ഏനെറ മകനായ ഏശാവു തന്നേയോ 

ഏശാധു രോമമുള്ള വനും ഞാ൯ രോമമി | അല്ലയോ ഏന്നു ഞാന് തപ്പിനോക്കട്ടെ ഏ 

ല്ലാത്തവനും ആകുന്നുവല്ലോ. പക്ഷേ ന്നു പറഞ്ഞു. യാക്കോബ് തനെറ അപ്പ 

അപ്പുസ എന്നെ തപ്പിനോകും; ഞാ൯ നായ യിസ്റ്റാക്കിനോടു അടുത്തു ചെന്നു; 

ഉപായി എന്നു അവന്നു തോന്നീട്ടു ഞാ൯ | അവസ അവനെ തപ്പിനോക്കി: ശബ്ദും 

എന്െറ മേല് അനുഗ്രഹമല്ല ശാപം തന്നേ | യാക്കോബിനൊ ശബ്ദും; കൈകറഠം ഏശാ 

വരുത്തും എന്നു പറഞ്ഞു. അവന്െറ അ | ധയിനെറ കൈക തന്നേ എന്നു പറഞ്ഞു. 

മ്മ അവനോടു; മകനേ, നിനെറ ശാപം അവന്െറ കൈക സഹോദരനായ ഏ 

എനെറ മേല് വരട്ടെ; എൃനെറ വാകു മാത്രാ ശാധിനെറ കൈകഠാപോലെ രോമമുള്ള 

കേഠക്ക; പോയി കൊണ്ടുവാ ഏന്നു പറ വയാകകൊണ്ടു അവന തിരിച്ചറിയാതെ 

ഞ്ഞു. അവ൯ ചെന്നു പിടിച്ചു അമ്മയു അവനെ അന്ദഗ്രഹിച്ചു. നീ ഏനെറ 

ടെ അടുക്കല് കൊണ്ടുവന്നു; അമ്മ അവ മകന് ഏശാവ് തന്നേയോ എന്നു അവ൯ 

നെറ അച്പുന്നു ഇഷ്ടവും രുചികരധുമായ , ചോടിച്ചതിന്നു: അതേ എന്നു അവ൯ പ 

ഭോജനം ഉണ്ടാക്കി. പിന്നെ റിബെക്കാ റഞ്ഞു. അഃപ്പാഠ അവന്: എനെറ അടു 

വീട്ടില് തന്െറ പക്കല് ഉള്ളതായ മുത്ത | ക്കല് കൊണ്ടുവാ; ഞാ൯ നിന്നെ അനുഗ്ര 

മക൯ ഏശാധിനെറ വിശേഷയസ്ത്രം എ  ഹിക്കേണ്ട്തിന്നു എഏനൊ മകനെറ വേട്ട 

ടുത്തു ഇളയമകന യാര്ക്കാബിനെ ധ൪ | യിറച്ചി ഞാ൯ തിന്നാം മ്േന്നു പറഞ്ഞു; 

പ്പിച്ചം അവഠം കോലാട്ടിന് കുട്ടികളുടെ | അവ൯ അടുക്കല് കൊണ്ടുചെന്നു, അവ൯ 

തോല്.കൊണ്ടു അവസെറ കൈകളും രോ തിന്നു; അധ൯ വിഞ്ളും കൊണ്ടുചെന്നു, 

മമില്ലാത്ത കുഴ്തൃതും പൊതിഞ്ഞു. താ൯ ല് അവന് കുടിച്ചു. പിന്നെ അവനെറ 

മു ണ്ടാക്കിയ രുചികരമായ ഭോജനവ്യം അ അപ്പനായ യിസ്റ്റാക അവനോടു: മകനേ, 

പ്രധും തനെറ മകനായ യാക്കോബിനെറ | നി അടുത്തുവന്നു എന്നെ ചുംബിക്ക 

കയ്യില് കൊടുത്തു. അവന് അച്പനെറ എന്നു പറഞ്ഞു. അവന് അടുത്തുചെ 

അടുക്കത ചെന്നു: അപ്പാ എന്നു പറഞ്ഞതി | നനു അവനെ ചുംബിച്ചു; അവ൯ അവ 

ന്നു: ഞാ൯ ഇതാ; നി ആര്, മകനേ എന്നു | നെറ യ്ന്ത്ൂങ്ങളുടെ വാസന മണത്തു അ 

അവന ചോടിച്ചു. യാക്കോബ് അപ്പ വനെ അനുഗ്രഹിച്ചു പറഞ്ഞതു : 

നോട്ട: ഞാ൯ നിന്െറ ആല്യജാത൯ ഏ ഇതാ, എനെറ മകനെറ വാസന 

ശാവു; എന്നോടു കല്പിച്ചതു ഞാന് ചെയ്യി യഹോവ അനുഗ്രഫിച്ചിരിക്കുന്ന വയലി 

രിക്കുന്നു; എഴുന്നേററു ഇരുന്നു എന്െറ ലെ വാസനപോലെ. 

ധേട്ടയിറച്ചി തിന്നു എന്നെ അനുഗ്രഹി ദൈവം ആകാശത്തിനെറ മഞ്ഞും ഭൂമിയു 

ക്കേണമേ ഏന്നു പറഞ്ഞു. യിസ്റ്റാക ത, ടെ പുക്ട്ടിയും 

നെറ മകനോടു: മകനേ, നിനക്കു ഇ അനവധി ധാന്യധും യീഞ്ഞും നിനക്കു 

തൂ ചേശഗത്തിത കിട്ടിയതു എങ്ങനെ എ തരുമാറാകട്ടെ. 
] 

നു ചോദിച്ചതിന്നു നിനെറ ദൈധമായ വംശങ്ങന നിന്നെ സേധിക്കട്ടെ; 

ഠിം 

21 

2 

26 

റി 

38 

9 
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4 

35 
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ജാതികുര നിന്നെ വണങ്ങട്ടൊ; 

നിന്െറ സഹോദരന്മാക്കു നീ പ്രഭാ 

യിരിക്ക; 

നിനെറ മാതാധിനെറ പുത്രന്മാര് നി 

ന്നെ വണങഞങ്ങട്ടെ. 

നിന്നെ ശപിക്ുന്നപ൯ എല്ലാം ശപിക്ക 

പ്പെട്ടവ൯; 

നിന്നെ അന്ഗ്രഹിക്കുന്നവപ൯ എല്ലാം 

അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവ൯. 

യി സ്റ്റാക് യാക്കോബിനെ അനുഗ്രഹി 

ച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഠം യാക്കോബ് തന്െറ 

അപ്പനായ യിസ്റ്റാക്കിസെറ മുമ്പില്നിന്നു 

പുറപ്പെട്ടു: ഉടനെ അവധവനെറ സഹോ 

ഭര൯ ഏശായ് ധേട്ട കഗിഞ്ഞു മടങ്ങി 

വന്നു. 

അവനും രുചികരമായ ഭോജനം ഉണ്ടാ 

ക്കി അപ്പനെറ അടുക്കല് കൊണ്ടുചെന്നു 

അപ്പനോടു: അപ്പ൯ന ഏഴ്ചന്നേററു മക 

നെറ ധേട്ടയിറച്ചി തിന്നു എന്നെ അനു 

ഗ്രഹിക്കേണമേ എന്നു പറഞ്ഞു. അധ 

നെറ അപ്പനായ യിസ്റ്റാക അവനോടു: 

നീ ആര് എന്നു ചോടിച്ചതിന്നു: ഞാ൯ 

നിനെറ മക൯, നിസെറ ആളട്യജാത൯ ഏ 

ശായ്' എന്നു അവ൯ പറഞ്ഞു. അപ്പോം 

യിസ്റ്റാക് അത്യന്തം ഭൂമിച്ചു നടുങ്ങി: ഏ 

ന്നാല് വേട്ടതേടി എനെറ അട്ടക്കല് കൊ 

ണ്ടുവന്നധവ൯ ആര്? നി വരുമുമ്വെ ഞാ൯ 

സകലധും തിന്നു അവനെ അനുഗ്രഹി 

ച്ചിരിക്കുന്നു; അവന് അന്ധഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട 

വന്ദമാകം എന്നു പറഞ്ഞു, ഏശാവ' അ 

പ്പനെറ വഖാകു കേട്ടപ്പോഠം അതിടുഃഖി 

തനായി ഉറക്കെ നിലവിളിച്ചു: അപ്പാ, 

എന്നെ, എന്നെയും ക്രടെ അനുഗ്രഹ 

ക്കേണമേ എന്നു അപ്പനോടു പറഞ്ഞും 

അതിനു അഖധ൯: നിന്െറ സഹോദ 

രന മഉപായത്തോടെ വന്നു നിനെറ 

അനുഗ്രഹം അപഹരിച്ചുകളുഞ്ഞു എന്നു 

ഠിം 

പറഞ്ഞു. 

അവസെറ പേര്; രണ്ടു പ്രാവശ്യം ആ 

വ൯ ഏന്നെ ചതിച്ചു; അവ൯ എനെറ 

ജ്ടേഷ്ടാവകാശം അപഹരിച്ചു; ഇപ്പോഠം 

ഇതാ, എനെറ അനുഗ്രഹവും അപഹരി 

ചുകളഞ്ഞു ഏന്നു അവ൯ പറഞ്ഞു. നി 

എനിക്ു ഒരു അനുഗ്രഹവും കുരുതിധഖെച്ചി 

യി 

സ്റ്റാകു ഏശാധി നോടു: ഞാന് അവനെ 

ട്ടിപ്പയോ എന്നു അവ൯ ചോടിച്ചു. 

നിനക്കു പ്രഭൂവാക്കി അവനെറ സഹോ 

ദരന്മാരെ ഒക്കെയും അവന്നു ദാസ 

ന്മാരാക്കി;; അവന്നു ധാന്യവും വീഞ്ഞും 

കൊടുത്തു; ഇനി നിനക്കു ഞാ൯ ഏന്തു 

തരേണ്ടു മകനേ, എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 

ഏശാധ' പിതാധിനോട്ട: നിനക്കു ഒരു 

അനുഗ്രഹം മാത്രമേ ഉള്ളുധോ, അപ്പാ? 

എന്നെ, എന്നെയുംക്രടെ അനുഗ്രഹിക്കേ 

ണമേ, അപ്പാ എന്നു പറഞ്ഞു പൊട്ടിക്ക 

രഞ്ഞു. എന്നാറെ അവനെറ അപ്പനാ 

യ യിസ്റ്റാക് ഉ ത്തരമായിട്ടു അവനോടു പ 

റഞ്ഞതു: 

നിനെറ വാസം ഭൂമിയിലെ പുക്ടി 

ക്രടാതെയും 

മീതെ ആകുാശത്തിചെ മഞ്ഞുക്രടാതെയും 

ഇരികും. 

നിസെറ വാളുകൊണ്ടു നി മുപജീധിക്കും; 

നിനെറ സഹോദരനെ നി സേവധികും. 

നിനെറ കെട്ടു അഴിഞ്ഞുപോകുബമ്പോഠം 

നി അധഖനെറ നുകം കുഴത്തില്നിന്നു 

കടഞ്ഞുകള യ്യം, 

തന്െറ അപ്പ൯ യാക്കോബിനെ അയഗ്ര 

ഫിച്ച അനുഗ്രഹം നിമിത്തം ഏശാവു 

അവനെ ദ്വേഷിച്ചു: അപ്പനെ കുറിച്ചു 

ടടൂഃഖിക്കുന്ന കാലം അടുത്തിരിക്കുന്നു; 

അപ്പോ ഞാ൯ ഏനെറ സഫഹോടര 

നായ യാക്കോബിനെ കൊല്ലും എന്നു ഏ 

ശാവൃയ ഹൃദയത്തില് പറഞ്ഞു. 

ശരി, യാക്കോബ് എന്നല്ലോ 36 

3 

98 

39 

40) 

41 

മുത്തമക 49 



ട്ട 

ി 

46 

ദ്ന്നമിട: 2൫8 

നായ ഏശാധിസെറ വാക്കു റിബെക്കാ 

അറിഞ്ഞല്ലോ, അവഠം ഇളയമകനായ 

യാക്കോബിനെ ആളയച്ചു വിളിപ്പിച്ചു 

അവദനാടു പറഞ്ഞതു: നിസെറ സ 

ഫഹോടദര൯ ഏശായ നിന്നെ കൊന്നു പ 

കധിട്ടുവാ൯ ഭായിക്കുന്നു. ആകയാല് മക 

നേ, എനെറ വാക്കു കേരക്ക: നി എഴ 

9ന്നേററു ഹാരാനില് എനെറ സഹോദര 

നായ ലാബാനെറ അടുക്കലേക്കു ഓടി 

പ്പോകു. നിനെറ സഹോടദരനെറ ക്രോ 

ധം ശമിക്കധോളം കുറെ നാം അധവനെറ 

അടുക്കല് പാക്ക, നിന്െറ സഹോദര 

ന്നു നിന്നോടുള്ള കോപം മാറി നീ അവ 

നോടു ചെയുതു അവന് മറക്കുംവരെ അ 

വിടെ താമസിക്കു പിന്നെ ഞാ൯ ആള 

യച്ച നിന്നെ അധിടെനിന്നു വരുത്തി 

ക്കൊള്ളാം; ഒരു ദിവസം ത്ന നിങ്ങ 

ഇരുവരും എനിക്കു ഇല്ലാതെയാകുന്നതു 

കന്തിനു ? 

പിന്നെ റിബെക്കാ യിസ്റ്റാക്കിനോടു : 

ഈ ഹിത്യ സ്്്രിക നിമിത്തം എന്െറ ജി 

വ൯ എനിക്കു അസഹ്യ മായിരിക്കുന്നു;ു ഈ 

ഭേശക്കാരത്തികളായ ഇവരെപ്പോലെയുള്ള 

ഒരു ഹിത്യസ്ര്രീയെ യാക്കോബ് വിഖാഹം 

കഴിച്ചാല് ഞാന് എന്തിന്നു ജീവിക്കുന്നു? 

എന്നു പറഞ്ഞും 

വപ്പം അശഡ്ധ്യായം. 

അനന്തരം യിസ്റ്റാകു യാക്കോബിനെ ധി 

ളിച്ചും അവനെ അനുഗ്രഹിച്ചു അധനോ 

ടട ആഞ്ഞാപിച്ചു പറഞ്ഞതു: നി കനായ 

സ്ര്രീകളില്നിന്നു ഭായ്യയെ എടുക്കരുതു. 

പൃറപ്പെട്ടു പട്ട൯-അരാമില് നിന്െറ അ 

മമ്മയുടെ അപ്പനായ ബെഥ്്ധേലിനെറ 

വിട്ടില് ചെന്നു നിനെറ അമ്മയുടെ സ 

ഫോദരനായ ലാബാന്െറ പുത്രിമാരില് 

നിന്നു നിനക്കു ഒരു ഭായ്യയെ എടുക്ക, 

ഠിം 

സവ്വശക്തനായ ഭൈധം നിന്നെ അന൯ 

ഗ്രഫിക്കയും നി ജനസമൂഹമായി തിരത്ത 

ക്കവണ്ണം നിന്നെ സന്താനപുക്ടിയുള്ളവ 

നാക്കി ചെരുക്കുകയും ദൈവം അബ്രാഹാ 

മിന്നു കൊടുത്തതും നി! പരദേശിയായി 

പാക്കുന്നതുമായ ദേശം നീ കൈവശമാ 

ക്കേണ്ടതിന്നു അബ്രാഹാമിനെറ അന്ധഗ്ര 

ഹം നിനകും നിന്െറ സന്തതിക്കും തരി 

കയ്യം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. അങ്ങനെ യി 

സ്റ്റാക് യാക്കോബിനെ പറഞ്ഞയച്ചു; അ 

വ൯ പട്ടന൯-അരാമിത അരാമ്യനായ ബെ 

ഥൃൂധേലിനെറ മകനും യാക്കോബിസെറ 

യും ഏശാധിനെറയും അമ്മയായ റിബെ 

ക്കയയുടെ സഹോദരനുമായ ലാബാനെറ 

അടുക്കല് പോയി. യിസ്റ്റാക്ു യാക്കോ 

ബിനെ അന്ഗ്രഹിച്ച പട്ട൯-അരാമില് 

നിന്നു ഒരു ഭായ്യയെ എടുപ്പാ൯ അവനെ 

അധിടെകുു അയച്ചതും, അവനെ അന്ന 

ഗ്രഫിക്കുമ്പോര: നി കനാ൬ സ്ര്രികളില് 

നിന്മ ഭായ്യയെ എടുക്കരുതെന്നു അവ 

നോടു കല്പിച്ചതും യാക്കോബ് അപ്പ 

നെയും അമ്മയെയും അനുസരിച്ചു 

പദ്ദ൯-അരാമിലേക്കു പോയതും ഏശാ 

കനാ൬ സ്ത്്രീകഠം 

തനെറ അപ്പനായ യിസ്റ്റാക്കിന്നു ഇക്ടൃ 

വ് അറിഞ്ഞപ്പോഠം, 

മുള്ള വരല്പ ഏന്നു കണ്ടു ഏശാധ് യി 

ശ്ലായേലിസെറ അടുക്കല് ചെന്നു തനി 

ക്കുള്ള ഭായ്യമാരെ ക്രടാതെ അബ്രാഹാ 

മിനന്െറ 

മകളും 

മകനായ യിശ്ലായേലിന്െറ 

നെബായോത്തിനെറ സഹോദ 

രിയുമായ മഹലത്തിനെയും ലിഖാഹം 

കഴിച്ചു. 

ഏന്നാല് യാക്കോബ ബേ൪-ശേബയില് 

നിന്നു പുറപ്പെട്ടു ഫാരാനിലേക്കു പോയിം 

അവന് ഒരു സ്ഥലത്തു ഏത്തിയപ്പോഠം 

സൂയ്യ൯ അസ്മിക്കകൊണ്ടു അധിടെ രാ 

പാത്തു; അവ൯ ആ സ്ഥലത്തെ കല്ലുക 

€ 
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ളില് ഒന്നു എടുത്തു തലയണയായി ഖെച്ചു 

അധിടെ കിടന്നുറങ്ങി, 

സ്വപ്ലം കണ്ടു: ഇതാ, ഭൂമിയില് ധെച്ചിരി 

ക്കുന്ന ഒരു കോവണി; അതിനെറ തല 

സ്വഗ്ലത്തോളം ഏത്തിയിരുന്നു; ദൈധ 

ത്തിനെറ ദ്രൂതന്മാർ അതിന്മേല്ക്രടി കയ 

റുകയും ഇറങ്ങുകയുമായിരുന്നു. അതിദ്മി 

തെ യഹോധ നിന്നു അരുളിച്ചെയുതു: 

ഞാന നിനെറ പിതാഖായ അബ്ബാഹാമി 

സെറ ഭൈവവും, യിസ്റ്റാക്കിനെറ ദൈധ 

വുമായ യഹോവ ആകുന്നു; നി കിടക്കുന്ന 

ഭൂമിയെ ഞാന് നിനകും നിനെറ സന്ത 

തിക്കും തരും. 

യിലെ പൊടിപോലെ ആകും; നി പടി 

ഞ്ഞാറോട്ടും കിഗക്കോട്ടും വടക്കോട്ടും തെ 

ക്കോട്ടും പരക്കും; നീ മുഖാന്തരവും നിനെറ 

സന്തതി മുഖാന്തരവും ഭൂമിയിലെ സകല 

ഇതാ, 

നീ പോക 

വംശങ്ങളും അയുഗ്രഹിക്കപ്പെടും. 

ഞാ൯ നിന്നോടുക്രടെയുണ്ടു; 

ന്നേടത്തൊക്കെയും നിന്നെ കാത്തു ഈ 

രാജ്യത്തേക്കു നിന്നെ മടക്കിവരുത്തും; 

ഞാന് നിന്നെ കൈധിടാതെ നിന്നോട്ട 

അരുളിച്ചെയൂതു നിവത്തിക്കും. അപ്പോം 

യാക്കോബ് മുറക്കമുണന്നു: യഹോധഖ 

ഈ സ്ഥലത്തൂണ്ടു സത്യം; ഞാനേ: അതു 

അറിഞ്ഞില്ല എന്നു പറഞ്ഞു. അവധവ൯ 

ഭയപ്പെട്ടു: ഈ സ്ഥലം എത്ര ഭയങ്കരം! 

ഇതു ദൈധഖത്തിസെറ ആലയമല്ലാതെ 

മറെറാന്നല്ല; ഇതു സ്വഗ്ശത്തിനെറ വാ 

തില് തന്നേ എന്നു പറഞ്ഞു. യാക്കോബ് 

അതികാലത്തു എഴുന്നേററു തലയണയായി 

ഖെച്ചിരുന്ന കല്ല ഏടുത്തു തൂണായി നി 

ത്തി, അതിന്മേല് എണ്ണ ഒഴിച്ച. അഖവ൯ 

ആ സ്ഥലത്തിന്നു ബേഥേല് എന്നു പേര് 

വിളിച്ചു; ആല്ലം ആ പട്ടണത്തിന്നു ലൂസ് 

എന്നു പേരായിരുന്നു. യാക്കോബ് ഒരു 

നേച്ചനേന്നു: ഭദൈധഖം എന്നോടുക്രടെ ഇ 

അവന് ഒരു 

നനെറ സന്തതി ഭൂമി 

രിക്കയും ഞാ൯ പോകുന്ന ഈ യാത്രയില് 

എന്നെ കാക്കുകയും ഭക്ഷിപ്പാ൯ ആഹാ 

രവും ധരിപ്പാ൯ ധ്്ൂവും എനിക്കു തരി 

കയും എന്നെ എനെറ അപ്പൊ വിട്ടി 91 

ലേക്കു സെൌടഖ്യത്തോടെ മടക്കിവരുത്തു 

കയും ചെയ്യുമെങ്കില് യഹോവ ഏനിക്കു 

ദൈവമായിരികും. ഞാ൯ തൂണായി 

നിത്തിയ ഈ കല്ലു ദൈവത്തിന്െറ ആല 

യവ്യം ആകും. നി എനിക്കു തരുന്ന സ 

കലത്തിലും ഞാന് നിനക്കു ദശാംശം തരും 

എന്നു പറഞ്ഞു. 

൨൯, അദ്ധ്യായം. 

വിന്നെ യാക്കോബ് പ്രയാണം ചെയ്യു 

കിഗക്കരുടെ ദേശത്തു ഏത്തി. അവ൯ 

വെളിപന്പദേശത്തു ഒരു കിണറ് കണ്ടു. 

അതിന്നരികെ മൂന്നു ആടിന൯ക്രട്ടം കിട 

കുന്നു. ആ കിണററിതനിന്നു ആയിരു 

ന്നു ആടിന൯ക്രട്ടങ്ങശക്കു വെള്ളം കൊടുക്കു 

ന്നതു; എന്നാല് കിണററിനെറ വായ്ക്കലു 

ള്ള കല്ല വലുതായിരുന്നു. ആ സ്ഥലത്തു 

ക്രട്ടങ്ങഠം ഒക്കെ ക്രടുകയും അവര് കിണ 

ററിനെറ ധായ്ഡരതനിന്നു കല്ലൂ ഉരുട്ടി ആടു 

കഠക്കു വെള്ളം കൊടുക്കയും കല്ല കി 

ണററിനെറ വായ്ക്ു,ല്ത അതിനെറ സ്ഥല 

തുത തന്നേതിരികെ ധെക്കയും ചെയ്യം. 

യാക്കോബ' അവരോടു: സഹോദരന്മാ 

രേ, നിങ്ങ എവിടുതതുകാര് എന്നു ചോ 

ദിച്ചതിന്നു: ഞങ്ങ ഹാരാന്യ൪ ഏന്നു 

അവര് പറഞ്ഞു. അവന അവരോടു: 

നിങ്ങഠം നാഹോരിനെറ മകനായ ലാബാ 

നെ അറിയുമോ എന്നു ചോടിച്ചതിന്നു : 

അറിയും എന്നു അവര് പറഞ്ഞു. അ 

൮൯ അവരോട്ട: അവന് സുഖമായിര് 

ക്കുന്നു വോ എന്നു ചോദിച്ചു. സുഖം ത 

ന്നേ; അധവനെറ മകര റാഫേല് അതാ 

ആടുക ളോടുക്രടെ വരുന്നു എന്നു അവ൪ 

൭൧% 
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അവനോടു പറഞ്ഞു. പകത ഇനിയും 

വളരെയുണ്ടല്ലോ; ക്രട്ടം ഒന്നിച്ചു ക്രടുന്ന 

നേരമായിട്ടില്ല; ആടുകമാകു വെള്ളം കൊ 

ടുത്തു കൊണ്ടുപോയി തീററുധിന൯ എന്നു 

അവ൯ പറഞ്ഞതിന്നു അധ൪: ക്രട്ടങ്ങഠം 

ഒക്കെയും ക്രട്ടുവോളം ഞങ്ങശകു വഹിയാ; 

അവര് കിണററിനെറ വായ്ക്രരതനിന്നു ക 

ല്ല ഉരുട്ടും; പിന്നെ ഞങ്ങ ആടുക കു 

ധെള്ളം കൊടുക്കും എന്നു പറഞ്ഞു. അ 

വസ അവരോടു സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരി 

കുമ്പോശ തന്നേ റാഫേല് തനെറ അപ്പ 

നെറ ആടുകളോടുക്രടെ വന്നു; അവ 

ളായിരുന്നു അവയെ മേയിച്ചുവന്നതു. 

തനെറ അമ്മയുടെ സഹോദരനായ ലാ 

ബാനെറ മകമ റാഹേലിനെയും അമ്മയു 

ടെ സഹോദരനായ ലാബാനെറ ആടുക 

ളെയും കണ്ടപ്പോ യാക്കോബ് അടുത്തു 

ചെന്നു കിണററിനെറ വായ്കരതനിന്നു കല്ല 

ഉരുട്ടി, അമ്മയുടെ സ3ഹാദരനായ ലാബാ 

കൊടുത്തു. 

യാക്കോബ് റാഹേലിനെ ചുംബിച്ചു പൊ 

നെറ ആടുകമക്കു വെള്ളം 

ട്ടിക്കരഞ്ഞു. താ൯ അവളുടെ അപ്പ 

സെറ സഹോദരന് എന്നും റിബെക്കയുടെ 

മകനെന്നും യാക്കോബ് റാഫേലിനോടു 

പറഞ്ഞു. 

അപ്പനെ അറിയിച്ചു. 

അധഖഠഗം ഓടിച്ചെന്നു തനെറ 

ലാബാ൯ ത 

നെറ സഹോദരിയുടെ മകനായ യാക്കോ 

ബിനറെറ വസ്തുത കേട്ടപ്പോ അവനെ 

എതിരേപല്പാ൯ ഓടിച്ചെനു അവനെ ആ 

ലിംഗനം ചെയ്യൂ ചുംബിച്ചു യീട്ടിരു കൂട്ടി 

ക്കൊണ്ടുപോയി; അവ൯ ലാബാനോടു 

വിവരം ഒക്കെയും പറഞ്ഞു. ലാബാ൯ 

-.അവനോട്ട: നി എനെറ അസ്ഥിയും മാം 

സും തന്നേ എന്നു പറഞ്ഞു. അവ൯ 

ഒരു മാസകാലം അവനെറ അടുക്കല്. പാ 

ത്തു. 

ടട: നീ എനെറ സഹോദരനാകുകൊണ്ടു 

പിന്നെ ലാബനേ യാക്കോബിനോ 

ം ്രാഥദ്ലിം 

നന് 

നത രിയ നിനി 

ഉല്പത്തി ൨൯ 

വെറുതെ എന്നെ സേധിക്കേണമോ? നി 

നക്കു എന്തു പ്രതിഫലം വേണം? എന്നോ 

ടു പറക ഏന്നു പറഞ്ഞു. എന്നാല് ലാബാ 

ന്നു രണ്ടു പുത്രിമാര് ഉ ണ്ടായിരുന്നു: മൂത്ത 

വഠക്ു ലേയാ എന്നും ഇളയവരശകു റാ 

ഫേല് എന്നും പേര്. ലേയയുടെ കണ്ണു 

ശോഭ കുറഞ്ഞതായിരുന്നു; റാഹേലോ സു 

ന്ദരിയയം മനോഹരരൂപിണിയും ആയി 

രുന്നു. യാക്കോബ് റാഫേലിനെ സ്നേഹി 

ഫു: നിനസെറ ഇളയമകര റാഹേലിന്നു 

വേണ്ടി ഞാ൯ ഏഴു സംവത്സരം നിന്നെ 

സേവധിക്കാം എന്നു പറഞ്ഞു. അതിന്നു 

ലാബാ൯: ഞാ൯ അവളെ അന്പുരു 

കന്൯ കൊടുക്കുന്നതിലും നിനക്കു തരു 

ന്നതു നല്തു; എന്നോടുക്രടെ പാക്ക എന്നു 

പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ യാക്കോബ് റാഹഛേ 

ലിന്നു വേണ്ടി ഏഴു സംവത്സരം സേഖ 

ചെയ്യൂ; അവ൯ അവള്ടെ സ്നേഹിക്കകൊ 

ണ്ടു അതു അവന്നു അല്പകാലം പോലെ 

തോന്നി. അനന്തരം യാക്കോബ് ലാബാ 

നോട്ട: എനെറ സമയം തികഞ്ഞിരിക്ക 

യാല് ഞാന് ഏനെറ ഭായ്യയുടെ അടുക്കല് 

ചെല്ലുവാ൯ അവളെ തരേണം എന്നു 

വ റഞ്ഞു. 

ലത്തെ ജനങ്ങളെ ഏല്ലാം ഒന്നിച്ചുകൂടി 

അപ്പോ ലാബാ൯ ആ സ്ഥ 

ഒരു വിരുന്നു കഴിച്ചു. ഏന്നാല് രാത്രി 

യില് അവ൯ തനെറ മകം ലേയ 

യെ ക്രടി അവനെറ അടുക്കല് കൊണ്ടു 

പോയി ആക്കി; അവ൯ അവളുടെ അടു 

ക്കരു ചെന്നു. ലാബാ൯ തനെറ മക 

ലേയെക്കു തനെറ ദാസി സില്പയെ 

ഓസിയായി കൊടുത്തു. നേരം വെളുത്ത 

പ്പോ അതു ലേയാ എന്നു കണ്ടു ഭരവ൯ 

ലാബാനോടു: നി ഏന്നോടുട ചെയുതു 

എന്തു? റാഹേലിരനു വേണ്ടി അല്ലയോ 

ഞാ൯ നിന്നെ സേവിച്ചതു? നീ എന്തിന്നു 

എന്നെ ചതിച്ചു എന്നു പറഞ്ഞു. അതിന്നു 
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ലാബാ൯: മൂത്തവശകു മുമ്പെ ഇളയവളെ. 

കൊടുക്ക ഞങ്ങളുടെ ദിക്കില് നടപ്പില്ല. 

ഇവളുടെ ആഗ്ലുവട്ടം നിവത്തിക്ക;ു എ 

ന്നാല് നി ഇനിയും ഏഴു സംവത്സരം 

എന്െറ അടുക്കല് ചെയ്യുന്ന സേധെക്കു 

വേണ്ടി ഞങ്ങ അവളെയും നിനക്കു 

തരാം എന്നു പറഞ്ഞു. യാക്കോബ് അങ്ങ 

നെ തന്നേ ചെയ്തു, അവഭ്ൂടെ ആകശ്ണവട്ടം 

നിവത്തിച്ചു; അവ൯ തന്െറ മകുഠം റാ 

ഹേലിനെയ്യം അവന്നു ഭായ്യയായി കൊ 

ടുത്തു. 
ബാ൯ തനെറ ദാസി ബിതഹയെ ദാസി 

തനെറ മകഠ റാഹേലിന്നു ലാ 

യായി കൊടുത്തു. അവ൯ റാഹേലിനെറ 

അടുക്കലും ചെന്നു; റാമഹലിനെ ലേയയെ 

ക്കാഠം അധികം സ്നേഹിച്ചു; പിന്നെയും 

ഏഴ്ഗ സംവത്സരം അവനെറ അടുക്കല് 

സേവ ചെയ്യൂ. 

ലേയാ അനിക്കുയെന്നു യഹോവ കുണ്ട 

പ്പോ അവളുടെ ഗഭത്തെ തുറന്നു; റാഹേ 

ലോ മച്ചിയായിരുന്നു. ലേയാ ഗഭംധരി 

ചൂ ഒരു മകനെ പ്രുസധിച്ചു: യഹോവ 

എനെറ സകങ്കടം കണ്ടു; ഇപ്പോ എനെറ 

ഭത്താവു എന്നെ സ്നേഹിക്കും ഏന്നു പറ 

ഞു അവമ അവന്നു രൂബേ൯ എന്നു പേ 

രിട്ടു. അവ പിന്നെയും ഗഭംധരിച്ചു 

ഒരു മകനെ പ്രസവിച്ചു: ഞാ൯ അനി 

ക്യൂ എന്നു യഹോവ കേട്ടതുകൊണ്ടു ഇവ 

നെയും എനിക്കു തന്നു എന്നു പറഞ്ഞു അ 

വന്നു ശിമെയോന് ഏന്നു പേരിട്ടു. ത്ത 

വഠം പിന്നെയും ഗഭംധരിച്ചു ഒരു മക 

നെ പ്രസവിച്ചു: ഇപ്പോ ഈ സമയം 

ഏഎനെറ ഭത്താവ്യ എന്നോടു പററിച്ചേരും; 

ഞാ൯ അവന്നു മൂന്നു പുത്രന്മാരെ പ്രുസ 

വിച്ചുവല്ലോ എന്നു പറഞ്ഞു; അതുകൊണ്ടു 

അവ അവന്നു ലേവി എന്നു പേരിട്ടു. 

അവമ പിന്നെയും ഗഭംധരിച്ച ഒരു 

മകനെ പ്രുസധിച്ചു;ു ഇപ്പ്യോഠം ഞാ൯ 

ധാഠാഥ്ഠിം 
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യഹോവയെ സ്തൂതിക്കും എന്നു അവഠ പറ 

ഞ്ഞു അതുകൊണ്ടു അവമ അവന്നു യെ 

ഫ്രാ എന്നു പേരിട്ടു, പിന്നെ അവരക്കു 

പ്രസവം നിന്നു. 

൩ 0, അദ്ധ്യായം. 

ത്താ൯ യാക്കോബിന്നു മക്കളെ പ്രസവി 

കുന്നില്ല എന്നു റാഹേല് കണ്ടു തനെറസ 

ഹോടരിയോടു അസൂയപ്പെട്ടു യാക്കോബി 

നോടു: എനികു മക്കളെ തരേണം; അ 

ല്ലെങ്കില് ഞാനു മരിച്ചപോകും എന്നു പറ 

ഞ്ഞു, അപ്പ്യോം യാക്കോബിന്നു റാഫേ 

ലിനോടു കോപം ജ്വലിച്ചു: നിനക്കു ഗഭ 

ഫലം തരാതിരികുന്ന ദൈവത്തിസെറ 

സ്ഥാനത്തോ ഞാ൯ എന്നു പറഞ്ഞു. അതി 

നനു അധവ: എനെറ ദാസി ബില്ഹാ 

തുണ്ടല്ലോ; അവളുടെ അടുക്കല് ചെല്ലുക; 

അവഠം എനെറ മടിയില് പ്രസ വിക്കട്ടെ; 

അവളാല് എനികും മക്കഠ ഉ ണ്ടാകും എന്നു 

പറഞ്ഞു. 

ദാസി ബില്ഹയെ അവന്നു ഭായ്യയായി 

അങ്ങനെ അവഗ തനെറ 

കൊടുത്തു; യാക്കോബ് അവള്ടെ അടു 

ക്കല് ചെന്നു. ബില്ഹാ ഗഭംധരിച്ചു 

യാക്കോബിന്നു ഒരു മകനെ പ്രസ 

വിച്ചു. അപ്പോപോഠം റാഹേല്: ദൈവം ഏ 

നിക്കു ന്യായം നടത്തി ഏനെറ അപേക്ഷ 

കേട്ടു എനിക്കു ഒരു മകനെ തന്നു എന്നു 

പറഞ്ഞു; അതുകൊണ്ടു അവന്നു ദാന് എന്നു 

പേരിട്ടു റാഹേലിനെറ ഭാസി ബില് 

ഹാ പിന്നെയും ഗഭംധരിച്ചു യാക്കോബി 

ന്നു രണ്ടാമതൊരു മകനെ പ്രസവിച്ചു. 

ഞാന് എനെറ സഹോദരിയോട്ട വലി 

യൊരു പോർ പൊരുതു ജയിച്ചുമിരിക്കുന്നു 

എന്നു റാഹേല് പറഞ്ഞു അവന്നു നഛ്മാലി 

എന്നു പേരിട്ടു. തനിക്കു പ്രസവം നി 

നനുപോയി ഏന്നു ലേയാ കണ്ടാറെ തന്െറ 

ഓസി സില്പയെ വിളിച്ചു അവളെ യം 
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ക്കോബിന്നു ഭായ്യയായി കൊടുത്തു. ലേയ 

യുടെ ഭാസി സിപ്പാ യാക്കോബിന്നു ഒരു 

മകനെ പ്രുസലിച്ചു, അപ്പോഠം ലേയാ: 

ഭാഗ്യം ഏന്നു പറഞ്ഞു അവന്നു ഗാട് ഏന്നു 

പേരിട്ടു. ലേയയുടെ ഭാസി സിപ്പാ യാ 

ക്കോബിന്നു രന്ടാമതു ഒരു മകനെ പ്രസ 

വിച്ചു. ഞാ൯ ഭാഗ്യ വതി; സ്ത്്ികഠം ഏന്നെ 

ഭാധ്യവതിയെന്നു പറയും എന്നു ലേയാ 

പറഞ്ഞു അവന്നു ആശേര് എന്നു പേരിട്ടു. 

കോതമ്പുകൊയിത്തുകാലത്തു രൂഖബേ൯ 

പുറപ്പെട്ടു വയലില് ഒ്ൂദായിപ്പഗം കുണ്ടു 

തനെറ അമ്മയായ ലേയയുടെ അടു 

ക്കല് കൊണ്ടുവന്നു. റാഹേല് ലേയരയോടു: 

നിന്െറ മകന്െറ ട്രൂദായിപ്പഴം കുറെ ഏ 

നിക്കു തരേണം എന്നു പറഞ്ഞു. അവഠം 

അവളോടു: നി ഏനെറ ഭത്താധിനെ 

എടുത്തതു പോരയയാ? എനെറ മകനെറ 

ല്ൂമായിപ്പഴവും ക്രടെ വേണമോ ഏന്നു പ 

റഞ്ഞ തിന്നു റാഹേല്: ആകട്ടെ നിനെറ 

മകനെ ഒ്ലൂദായിപ്പഴത്തിന്നു ധേണ്ടി ഇന്നു 

രാത്രി അവന നിന്നോടുകൂടെ ശയിച്ചുകൊ 

മ്ളട്ടെ എന്നു പറഞ്ഞു. യാക്കോബ് ധൈ 

കന്നേരം വയലിതുനിന്നു വരുമ്പോഠര 

ലേയാ അവനെ എതിരേററു ചെന്നു; 

നി 

എന്െെറ 

നെറ അടുക്കല് വരേണം; 

മകനെറ ട്ടരഓായിപ്പഗം കൊണ്ടു 

ഞാ൯ നിന്നെ ക്രലിക്കു വാങ്ങിയിരിക്കുന്നു 

എന്നു പറഞ്ഞു; അന്നു രാത്രി അവസ൯ 

അവളോടുക്രടെ ശയിച്ചു. ദൈവം ലേയ 

യുടെ അപേക്ഷ കേട്ടു; അവര ഗഭംധ 

രിച്ചു യാക്കോബിന്നു അഞ്ചാമതു ഒരു മക 

നെ പ്രുസധിച്ചു. അപ്പോ ലേയാ: ഞാ൯ 

എനെറ ഭാസിയെ എനെറ ഭത്താവിന്നു 

കൊടുത്തതു കൊണ്ടു ദൈവം എനികു ക്രലി 

തന്നു എന്നു പറഞ്ഞു അവന്നു യിസ്സറാഖാ൪ 

ഏന്നു പേരിട്ടു. ലേയാ പിന്നെയും ഗഭം 

ധരിച്ചും യാക്കോബിന്നു ആറാമതു ഒരു 

ധാഠാഥറ്ഠിം 
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മകനെ പ്രസവിച്ചു: ദൈവം എനിക്കു 

ഒരു നല്ലദാനം തന്നിരികുന്നു;ു ഇപ്പോഠം 

എനെറ ഭത്താവു ഏഎന്നോടുക്രടെ വസി 

ക്കും; ഞാ൯ അവഡന്നു ആറു മക്കളെ പ്രസ 

വിച്ചുവല്ലോ എന്നു ലേയാ പറഞ്ഞു അവ 

നു സെബമൂ൯ എന്നു പേരിട്ടു. അതി 

സെറ ശേഷം അവ ഒരു മകളെ പ്ര 

സിച്ചു അധയക്ു ടീനാ എന്നു ചേരിട്ടു. 

ദൈവം റാഹേലിനെ ഓത്തു; ദൈധം അ 

വളൂടെ അപേക്ഷ കേട്ടു അവളുടെ ഗഭ 

ത്തെ തുറന്നു. അവാം ശഗഭംധരിച്ചു ഒരു 

മകനെ പ്രസവിച്ചു: ഭൈധവം എനെറ 

നിന്ദ നിക്കിക്കള ഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നു പ 

റഞ്ഞു. 

മകനെ തരുമെന്നും 

യഹോവ എനിക്കു ഇനിയ്യം ഒരു 

പറഞ്ഞു അവന്നു 
ലി 

യോസേഫ എന്നു പേരിട്ടു. 

റാഹേല് യോസേഫിനെ പ്രസധിച്ച 

ശേഷം യാക്കോബ് ലാബാനോടു: ഞാ൯ 

ദേശരത്തുകും എസെഠറ സ്ഥലത്തേകും 

പോകുവാന് ഏന്നെ അയക്കേണം, ഞാ൯ 

നിന്നെ സേവിച്ചതിനെറ പ്രുതിഫല 

മായ എ൭െറ ഭായ്യമാരെയും മക്കളെയും എ 

നിക്ക തരേണം; ഞാ൯ പോകട്ടെ ; ഞാ൯ 

നിന്നെ സേവിച്ച സേഖ നി അറിയുന്നു 

വല്ലോ ഏന്നു പറഞ്ഞു. ലാബാ൯ അ 

വനോടട: നിനക്കു ഏന്നോടു ഒയ ഉണ്ടെ 

കില് പോകരുതേ; നിനെറ നിമിത്തം 

യഹോവ എന്നെ അധഗ്രഹിച്ചു എന്നു 

എനികു ബോഭ്ധ്യ മായിരിക്കുന്നു. നിനകു 

എന്തു പ്രുതിഫലം വേണം എന്നു പറകു; 

ഞാൻ തരാം എന്നു പറഞ്ഞു. അവന് അ 

വനോട്ട: ഞാന് നിന്നെ എങ്ങനെ സേ 

വിച്ചു എന്നും നിന്െറ ആടടിന്ക്രട്ടം 

എസെറ പക്കല് ഏങ്ങനെ ഇരുന്നു എന്നും 

നി 

നിനക്കു അപ്പരമേ ഉണ്ടായിരുന്നള്ള;ു ഇ 

അറിയുന്നു. ഞാന് വരുമുബ്വെ 

പ്പോഠം അതു അതൃന്തം വഭ്ധിച്ചിതി 
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ക്കുന്നു; ഞാ൯ കാല് ഖെച്ചേടത്തൊക്കെയും 

യഹോധ നിന്നെ അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നു. 

ഇനി എനെറ സ്വന്തഭവനത്തിന്നുധേണ്ടി 

ഞാ൯ എപ്പോഠം കരുതും എന്നു പറഞ്ഞു. 

ഞാന് നിനക്കു എന്തു തരേണം എന്നു അ 

വ൯ ചോടിച്ചതിന്നു യാക്കോബ് പറ 

ഞതു: നി ഒന്നും തരേണ്ടാ; ഈ കായ്യം 

നി ചെയ്യുതന്നാല് ഞാ൯ു നിന്െറ ആട്ടി൯ 

കൂട്ടത്തെ ഇനിയും മേയിച്ച പാലിക്കാം, 

ഞാ൯ ഇന്നു നിനെറ എല്ലാക്രടങ്ങളിലും 

കരടി കടന്നു; അവയില്നിന്നു പുള്ളിയും 

മറുവുമുള്ള ആടുകളെ ഒക്കെയും ചെമ്മരി 

യാടുകളില് കറുത്തതിനെയൊക്കെയും കോ 

ലാടുകളിരല് പുള്ളിയും മറുവുമുമ്ളതിനെയും 

വേര്തിരിക്കാം; അതു ഏസെറ പ്രതിഫല 

മായിരിക്കട്ടെ. നാളെ ഒരിക്കല് എസെറ 

പ്രതിഫലം സംബന്ധിച്ചു നീ നോക്കുവാ൯ 

വരുമ്പോശ ഏനെറ നീതി തെളിഖായി 

രിക്കും: കോലാടുകളില് പുള്ളിയും മറുവു 

മില്ലാത്തതും ചെമ്മരിയാടുകളില് കറുത്ത 

നിവമില്ലാത്തതും ഏല്ലാം മോഷ്ടിച്ചതായി 

എണ്ണാം. അതിന്നു ലാബാന്: നി പറ 

ഞുതൃപോലെ തആആകട്ടെ എന്നു പറഞ്ഞ, 

അന്നു തന്നേ അവ൯ വരയും മറുധുമുള്ള 

മുട്ടാട്ടുകളെയും പുള്ളിയും മറുവുമുഭ്ള ചെ 

ഞ്ങകോലാട്ടകുളെ. ഒക്കെയും വെണ്ടയുള്ളതി 

നെ ഒക്കെയും ചെമ്മരിയാടുകളില് കറുത്ത 

നിറമുള്ളതിനെ ഒക്കെയും വേര്തിരിച്ചു 

അവന്റ പുത്രന്മാരുടെ കയ്യില് ഏല്പിച്ചു. 

അവ൯ തനിക്കും യാക്കോബിന്നും ഇടയില് 

മൂന്നു ദിവസത്തെ വഴിയകലംവെച്ചു; 

ലാബാന്െറ ശേഷമുള്ള ആട്ടിന്ക്രട്ട 

ങ്ങളെ. യാക്കോബ് മേയിച്ചു. എന്നാല് 

യാക്കോബ് പുന്നവ്വക്ഷത്തിനെറയും ബ 

ദാംവ്ൃക്ഷത്തിനെറയും അരിഞ്ഞില്വ്ൃക്ഷ 

ത്തിനെറയും വച്ചക്കൊമ്പുകളെ എടുത്തു 

അഖവയില് ധെള്ള കാണത്തക്കവണ്ണം 

ഠിം 

ക 10, മദ 31 

വെള്ള വരയായി തോലുരിച്ചു. ആട്ട 

കമ കുടിപ്പാ൯ വന്നപ്പോഥം അവന്, 

താ൯ തോലുരിച്ച കൊമ്പുകളെ പാത്തിക 

ളിലും വെള്ളം പകരുന്ന തൊട്ടികളിലും 

ആടുകളുടെ മുമ്പില് ഖെച്ചു; അവ വെള്ളം 

കുടിപ്പാ൯ വന്നപ്പോ ചനയേററു. ആ 

ടുക കൊമ്പുകളെ കണ്ടുകൊണ്ടു ചന 

പുള്ളിയും മറുവുമുള്ള 

ആ ആട്ടിന കുട്ടി 

കളെ യാക്കോബ് വേര്തിരിച്ചു ആട 

യേററു വരയും 

കുട്ടികളെ പെററു. 

കളെ ലാബാസെറ ആടുകളില് വരയും 

മറുധുമുള്ള എല്ലാററിന്നും അഭിമുഖമായി 

നിത്തി; തനെറ സ്വന്തക്രട്ടങ്ങളെ ലാബാ 

നെറ ആടുകളോടു ചേക്കാതെ വേറെ 

യാക്കി. ബലമുള്ള ആടുക ചനയേല്ല 

ന്പോഴൊക്കെയും കൊമ്പുകളെ കുണ്ടുകൊ 

ണ്ട ചനയേല്ലേണ്ടതിന്നു യാക്കോബ്' ആ 

കൊമ്പുകളെ പാത്തികളില് ആടുകളുടെ 

കണ്ണിന്നു മുമ്പില് വെച്ചും ബലമില്ലാത്ത 

ആടുക ചനരയല്ല്ത്മ്പോഠ അവയെ 

വെച്ചില്ല; അങ്ങനെ ബലമില്ലാത്തവ ലാ 

ബാന്നും ബലമുള്ളവ യാക്കോബിന്നും ആ 

യിത്തിന്നു. അവന മഹാസമ്പന്നനായി 

അവന്നു വളരെ ആടുകളും ദഓാസിീടാസ 

ന്മാരും ഒട്ടകങ്ങളും കഴ്ഴതകുളും ഉണ്ടാകയയം 

ചെയ്യും 

൩ ൧൦ അദ്ധ്യായം. 

എന്നാല് ഞങ്ങളുടെ അപ്പന്നുള്ള തൊക്കെ 

യും യാക്കോബ് എടുത്തുകളഞ്ഞു ഞങ്ങ 

മുടെ അപ്പനെറ വകകൊണ്ടു അവ൯ 

ഈ ധനം ഒക്കെയും സമ്പാദിച്ച എന്നു 

ലാബാനെറ പുത്രന്മാർ പറഞഞ വാക്കുക 

മെ അവ൯ കേട്ടു. യാക്കോബ് ലബോ 

നെറ മുഖത്തു നോക്കിയാറെ അതു തനെറ 

നേരെ മുമ്പെ ഇരുന്നതുപോലെ അല്ല ഏ 

ന്നു കണ്ടു. അപ്പ്പോഴ യഹോധ യാക്കോ 
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ബിനോടു: നിന്െറ പിതാക്കന്മാരുടെ | ലാബാന് നിന്നോടു ചെയ്യുന്നതു ഒക്കെയും 

ദേശത്തേക്കും നിനെറ ചാച്ചക്കാരുടെ അ  ഞാ൯ കണ്ടിരിക്കുന്നു. നീ തൂണിനെ അ 

ടൂക്കലേക്കും മടങ്ങിപ്പോക; ഞാ൯ നിന്നോടു | ഭിഷേകം ചെയ്തുയും ഏനന്നോടു നേച്ചനേ 

ക്രടെ ഇരികും എന്നു അരുമിച്ചെയു. രുകയും ചെയൂ സ്ഥലമായ ബേഥേ 

യാക്കോബ് ആളയച്ചു റാഫേലിനെയും ലിനെറ ദൈവം ആകുന്നു ഞാ൯; ആക 

ലേയയെയും വയലില് തനെറ ആട്ടി൯ | യാല് നി എഴുന്നേററു, ഈ ദേശംവിട്ട 

കൂട്ടത്തിനെറ അടുക്കല് വിളിപ്പിച്ചു, അ നിനെറ ജന്മദേശത്അക്കു മടങ്ങിപ്പോക 

വരോടു പറഞ്ഞതു: നിങ്ങളുടെ അച്പ | ഏന്നു കല്പിച്ചിരിക്കുന്നു. റാഹേലും ലേയ 

നെറ മുഖം എസെറ നേരെ മുമ്പെപ്പോലെ | യും അവനോടു ഉത്തരം പറഞ്ഞതു: അപ്പ 

അല്പ ഏന്നു ഞാന് കാണുന്നു; ഏങ്കിലും സെറ വിട്ടില് ഞങ്ങധക്കു ഇനി ഓഹരി 

എനെറ അപ്പനെറ ദൈവം ഏന്നോടു | യും അവകാശവും ഉണ്ടോ? അവ൯ 

കടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. നിങ്ങളുടെ അപ്പ | ഞങ്ങളെ അന്രായിട്ടല്ലഭയാ വിചാരി 

നെ ഞാ൯ എനെറ സവ്വബലത്തോട്ുടം | ക്കുന്നതു? ഞങ്ങളെ ധിററു വിലയും എല്ലാം 

കൂടെ സേവിച്ചു ഏന്നു നിങ്ങള്ക്കു തന്നേ | തിന്നുക ഞൂഖല്ലോ. ദൈവം ഞങ്ങളുടെ 

അറിയാമല്ലോ. നിങ്ങളുടെ അപ്പനോ | അപ്പനെറ പക്കല്നിന്നു എടുത്തുകളഞ്ഞ 

എന്നെ ചതിച്ചു എ൭െറ പ്രതിഫലം | സമ്പത്തൊക്കെയും ഞങ്ങഠാക്കും ഞങ്ങളു 

പത്തു പ്രാവശ്യം മാററി ഏതങ്കിലും ഏ ടെ മക്കക്കും ഉള്ളതല്ലോ; ആകയാല് 

ന്നോടു ദോഷം ച്ചെയ്താ൯ ദൈവം | ദൈവം നിന്നോടു കുപ്പിച്ചതു ഒക്കെയും 

അവനെ സമ്മതിച്ചില്ല. പുള്ളിയുള്ള വ | ചെയ്യുകൊഠകം ര്രങ്ങനെ യാക്കോബ് 

നിന്െറ പ്രതിഫലം ആയിരിക്കട്ടെ | ഏഴ്ചന്നേററു തനെറ ഭായ്യമാരെയും പുത്ര 

എന്നു അവ൯ പറഞ്ഞു എങ്കില് ക്രട്ടമൊ ന്മാരെയും ഒട്ടകപ്പുറത്തു കയററി. തനെറ 

ക്കെയും പൃള്ളിയുള്ള കുട്ടികളെ ചെററു; | കന്നുകാലികളെ ഒക്കെയും താ൯ സമ്പാ 

വരയുള്ളവ നിനെറ പ്രതിഫലം ആയി | ദിച്ച സവ്പത്തു ഒക്കെയും താ൯ പദ്ദ൯-അ 

രിക്കട്ടെ ഏന്നു അവ൯ പറഞ്ഞു എങ്കില്  രാമില് സമ്പാദിച്ച മൃഗസമ്പത്തു ഒക്കെ 

ക്രട്ടമൊക്കെയും വരയുള്ള കുട്ടികളെ പെ | യും പചേത്തൃകൊണ്ടു കനാ൯ദേശത്തു 

റരു, ഇങ്ങനെ ദൈവം നിങ്ങളുടെ അപ്പ | തന്െറ അപ്പനായ യിസ്റ്റാക്കിനെറ അടു 

സെറ ആട്ടി൯ക്രട്ടത്തെ ഏടുത്തു എനിക്കു ക്കല് പോകുവാന് പുറപ്പെട്ടു. ലാബാ൯ 

തന്നിരിക്കുന്നു. ആടുക ചനയേല്ലയന്ന തനെറ ആടുകളെ രോമം കുത്രിപ്പാ൯ 

കാലത്തു ഞാ൯ സ്വപ്തത്തില് ആടുകളി | പോയിരുന്നു; റാഹേല് തന്െറ അലപ്പ 

ന്മേല് കയറുന്ന മുടടാടുകഠ വരയും പുള്ളി | ന്നുള്ള ഗൃഫധിഗ്രഹങ്ങളെ മോഷ്ടിച്ചു. 

യും മറുവും ഉള്ളവ എന്നു കണ്ടു, ദൈധ | താ൯ ഓാടിപ്പോകുന്നതു യാക്കോബ് അരാ 

ത്തിനെറ ട്ടൂുത൯ സ്വപ്തത്തിര എന്നോടു: മൃനായ ലാബാനോടു അറിയിക്കായ്ക്കുയാത 

യാക്കോബേ ഏന്നു വിളിച്ചു; ഞാ൯ ഇതാ, അവനെ തേോല്ലിച്ചായിരുന്നു പോയതു. 

മ്േന്നു ഞാ൯ പറഞ്ഞു. അപ്പോ അ ഇങ്ങനെ അവന തനിക്കുള്ള സകലപവ്യ 

വ൯: നി തലപചൊൊക്കിനോക്കുക;; ആടു മായി ഓടിപ്പോയി; അവ൯ പുറപ്പെട്ടു 

കളുടെ മേല് കയറുന്ന മുട്ടാടുകുഠം ഒക്കെ ' നടി കടന്നു, ഗിലെയാദ് പല്പതത്തിന്നു 

യും വരയും പുള്ളിയും മറുവുമുള്ള വയല്ലോ; | നേരെ തിരിഞ്ഞു. 
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ഉല്പത്തി ബ.൧ 

യാക്കോബ് ഓടിപ്പോയി എന്നു ലാബാ 

ന്നു മൂന്നാം ദിവസം അറിവു കിട്ടി. ഉട 

നെ അവന് തനെറ സഹോദരന്മാരെ 

ക്രട്ടിക്കൊണ്ടു ഏഴ ദിവസത്തെ വഴി അവ 

നെ പിന്തുടന്നു ഗിലെയാട് പവ്ൃതത്തില് 

അവനോടു ഒപ്പം എത്തി. ഏന്നാല് ഭൈ 

വം രാത്രി സ്വപ്ലത്തില് അരാമ്യനായ ലാ 

ബാനെറ അട്ടുക്കല് വന്നു അവനോട്ട: നി 

യാക്കോബിനോടു ഗുണമെങ്കിലും ദോഷ 

മെങ്കിലും പറയാതിരിപ്പാ൯ സൂക്ഷിച്ചു 

കൊഠംക എന്നു കല്പിച്ച. ലാബാന് യാ 

ക്കോബിനോടു ഒപ്പം ഏത്തി; യാക്കോബ് 

പവ്ൃതത്തില് ക്രടാരം അടിച്ചിരുന്നു; ലാ 

ബാന്ദം തനെറ സഹോദരന്മാരുമായി ഗി 

ലെയാട് പവ്യതത്തില് ക്രടാരം അടിച്ചു. ലാ 

ബാ൯ യാക്കോബിനോടു പറഞ്ഞതു: നീ 

എന്നെ ഒളിച്ചപോയ്കുളകയും എന്െറ പു 

ത്രിമാരെ വാളാല് പിടിച്ചവരെപ്പ്പോലെ 

കൊണ്ടുപോകയും ചെയുതു ഏന്തു” ന 

എന്നെ തോല്പിച്ചു രഹസ്യ മായിട്ടു ഓടിപ്പോ 

കയ്യം ഞാ൯ സന്തോഷത്തോട്ടം സംഗിത 

ത്തോടും മുരജത്തോടും വിണയോടും ക്രടെ 

നിന്നെ അയപ്പ്യാന്തക്കലണ്ണം ഏന്നെ അറി 

യ്യിക്കാതിരിക്കയും എന്െറ പുത്രന്മാരെയും 

പൃത്രിമാരെയും ചുംബിപ്പാ൯ എനിക്കു ഇട 

തരാതിരിക്കയും ചെയുതു ഏന്തു? ഭോഷത്വ 

മാകുന്നു നി ചെയുതു. നിങ്ങളോടു ദോ 

ഷം ചെയ്ത്ാസ എന്െറ പക്കല് ശക്തിയു 

ണ്ടു; എങ്കിലും നീ യാക്കോബിനോടു ഗുണ 

മെങ്കിലും ദോഷമെങ്കിലും ചെയ്യാതിരി 

പ്പാ൯ സൂക്ഷിച്ചുകൊഠംക എന്നു നിങ്ങളുടെ 

പിതാധിനെറ ദൈവം കഴിഞ രാത്രി 

ആകട്ടെ, 
നിനെറ പിതൃഭവനത്തിന്നായുള്ള അതി 

എന്നോട്ട കല്പിച്ചിരിക്കുന്നു. 

വാഞ്മയാത നി പുറപ്പെട്ടുപോന്നു; എ 

ന്നാല് എനെറ ദേവന്മാരെ മോക്ക്ടിച്ചതു 

എന്തിന്നു? യാക്കോബ് ലാബാനോടു: പ 

ധാഠാഥറ്ഠിം 
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ക്ഷേ നിനെറ പൃത്രിമാരെ നി എനെറ 

പക്കരുനിന്നു അപഹരിക്കും എന്നു ഞാ൯ 

ഭയപ്പെട്ടു. ഏന്നാല് നി ആരുടെ പക്കല് 

എങ്കിലും നിനെറ ദേവന്മാരെ കണ്ടാല് അ 

വന് ജിവനോടിരിക്കരുതു; എനെറ പ 

ക്കല് നിന്െറ വക വല്ലതും മുണ്ടോ എന്നു 

നി നമുടെ സഹോദരന്മാർ കാഞ്ങകെ 

നോക്കി എടുക്ക എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 

റാഹേല് അവയെ മോക്ഷ്കിച്ചതു യാക്കോ 

ബ് അറിഞ്ഞില്ല. അങ്ങനെ ലാബാ൯ 

യാക്കോബിനെറ ക്രഭാരത്തിലും ലേയയു 

| ടെ ക്രടാരത്തിലും രണ്ടു ദസിമാരുടെ ക്രടാ 

രത്തിലും ചെന്നു നോക്കി, ഒന്നും കണ്ടില്ല 

താനും; അവ൯ ലേയയുടെ ക്രടാരത്തിത 

നിന്നു ഇറങ്ങി റാഹേലിനെറ ക്രടാരത്തില് 

ചെന്നു. എന്നാല് റാഹേല് ധിഗ്രഹങ്ങ 

ഒതു. എടുത്തു ഒട്ടകക്കോപ്പിനകുത്തു ഇട്ടു 

അതിന്മേല് ഇരിക്കയായിരുന്നു. ലാബാ൯ 

ക്രടാരത്തില് ഒക്കെയും തിരഞ്ഞു നാക്കി, 

കണ്ടില്ല താനും. അവ അപ്പനോടു; 

നിന്െറ 

മുമ്പാകെ എഴ്ചന്നേപ്പാ൯ എനിക്കു കഥിധി 

യജമാന൯ കോചിക്കരുഭത; 

ലു; സ്ര്രികഠാക്കുള്ള മുറ എനിക്കു വന്നിരി 

ക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ അവസ 

ശോധനകഷഴിച്ചു; ഗൃഹവധിഗ്രഹങ്ങളെ ക 

ണ്ടില്ല താനും. അപ്പ്പാഠം യാക്കോബിന്നു 

കോപം ജ്വലിച്ചു, അവ൯ ലാബാനോടു 

വാിച്ചു. യാക്കോബ് ലാബാനോടു പ 

റഞ്ഞതു എന്തെന്നാല്: എനെറ കുററം 

എന്തു? നി ഇത്ര ഉഗ്രതയോടെ എനെറ 

പിന്നാലെ ഓടിവരേണ്ടതിന്നു ഏനെറ 

തെററു എന്തു? നി എനെറ സാമാനം ഒ 

ക്കെയും ശോധന കഴിച്ചുവല്ലോ; നിനെറ 

വീട്ടിലെ സാമാനം വല്ലതും കണ്ടുവോ? 

എന്റെറ സഹോദരന്മാകും നിനെറ സ 

ഹോടരന്മാകും മുമ്പാകെ ഇധിടെ ധഖെക്ു 

ക; അവർ നമക്കിരുവക്കും മഭ്ധ്യേ വിധി 
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ക്കട്ടെ. ഈ ഇരുപതു സംവത്സരം ഞാ൯ 

നിനെറ അടുക്കല് പാത്തു; നിനെറ ചെ 

മ്മരിയാട്ടകു ക്കും കോലാടുകമക്കും ചന 

നാശം യന്നിട്ടില്ല; നിന്െറ ക്രട്ടത്തിലെ 

ആട്ടുകൊററന്മാരെ ഞാ൯ തിന്നുകളഞ്ഞിട്ടു 

മില്ല. ഒുക്ടമൂഗം കടിച്ചുകിറിയതിനെ നി 

നെറ അട്ടക്കല് കൊണ്ടുവരാതെ ഞാ൯ 

അതിന്നു മത്തരഖാദിയായിരുന്നു; പകല് 

കളവ്യപോയതിനെയും രാത്രി കളവു 

പോയതിനെയും നി എന്നോടു ചോദിച്ചു. 

ഇങ്ങനെയായിരുന്നു എനെറ വയ്മൂത; പ 

കല് ധെയില്കൊണ്ടും രാത്രി ശിതംകൊ 

ണ്ടും ഞാ൯ക്ഷയിച്ചു; എന്െറ കണ്ണിന്നു മുറ 

ക്കമില്ലാതെയായി. ഈ ഇരുപതു സംവ 

ത്സരം ഞാന് നിന്െറ വിട്ടില് പാത്തു; 

പതിന്നാലു സംയത്സരം നിനെറ രണ്ടു പു 

ത്രിമാക്കായിട്ടും ആറു സംവത്സരം നിനെറ 

ആടി൯ക്രട്ടത്തിന്നായിട്ടും നിന്നെ സേ 

വിച്ചു; പത്തു പ്രാവശ്യം നീ എനെറ 

പ്രതിഫലം മാററി. എനെറ പിതാ 

വിനെറ ദൈവമായി അബ്രാഹാമിനെറ 

ദൈവവും യിസ്്റാക്കിനെറ ഭയവുമായവ൯ 

എനിക്കു ഇല്ലാതിരുന്നു എങ്കില് നി ഇ 

പ്രോ എന്നെ വെറുതെ അയച്ചുകള യു 

മായിരുന്നു; ദൈവം എനെറ കഷ്ടതയും 

എസെറ കൈകളുടെ പ്രയത്നവും കണ്ടു ക 

ിഞ്ഞ രാത്രി ന്യായം വിധിച്ച. ലാബാ൯ 

യാക്കോബിനോടു: പുത്രിമാർ ഏസനെറ പു 

ത്രിമാ൪, മക്കം എനെറ മക്ക, ആട്ടി൯ 

കൂട്ടം എനെറ ആട്ടി൯ക്രട്ടം; നി കാണ 

ന്നതൊക്കെയും എനികുള്ളതു തന്നേ; ഈ 

എസെറ പൃത്രിമാരോടോ അവര് പ്രസ 

വിച്ച മക്കള്രോടോ ഞാ൯ ഇന്നു ഏന്തു 

ചെയ്യും? ആകയാല് വരിക, ഞാനും നീ 

യൂയം തമ്മ്ല് ഒരു ഉടമ്പടി ചെയ്തു; അതു 

എനികും നിനകും മദഭ്ധയ സാക്ഷിയായി 

രിക്കട്ടെ എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു. അപ്പ്പോഠാ 
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യാക്കോബ് ഒരു കല്ല എടുത്തു തൂണായി 

നിത്തി, കല്ലു ക്രട്ടുവി൯ ഏന്നു യാക്കോ 

ബ് തന്െറ സഹോദരന്മാരോടു പറഞ്ഞു; 

അവര് കല്ല എടുത്തു ഒരു ക്രമ്പാരമുണ്ടാക്കി; 

ക്രമ്പാരത്തിന്മേല്ധഖെച്ചു അവര് ഭക്ഷണം 

കഴിച്ചു. ലാബാന൯ു അതിന്നു യെഗ൪-സാ 

ഹല്ലഥാ (സാക്ഷ്യത്തിനെറ ക്രമ്പാരം) എന്നു 

പേരിട്ടു; യാക്കോബ് അതിന്നു ഗലേട് 

(സാക്ഷ്യ ത്തിനെറ ക്രുമ്പാരം) എന്നു പേ 

രിട്ടു, ഈ ക്രമ്പാരം ഇന്നു എനിക്കും നി 

നക്കും മഭേധ്യ സാക്ഷി എന്നു ലാബാ൯ 

പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ടു അതിന്നു ഗലേട് 

എന്നും മിസ്സ്പാ (കാവല്മാടം) എന്നും പേ 

രായി: നാം തമ്മില് അകന്നിരിക്കുമ്പോഠാ 

യഹോവ എനിക്കും നിനക്കും നടുവെ കാ 

വലായിരിക്കട്ടെ. നി എനെറ പുത്രിമാ 

രെ ഉപദധിക്കയോ എനെറ പുത്രിമാരെ 

യല്ലാതെ വേറെ സ്റ്റീകമെ പരിഗ്രഹിക്ക 

യോ ചെയ്യുമെങ്കില് നമ്മോടുക്രടെ ആരും 

ഇല്ല; നോകുക, ദൈവം തന്നേ എനിക്കും 

നിനക്കും മധ്യേ സാക്ഷി എന്നു അവ൯ 

പറഞ്ഞു. ലാബാന് പിന്നെയും യാക്കോ 

ബിനോടട: ഇതാ, ഈക്രമ്പാരം; ഇതാ, 

എനിക്കും നിനക്കും മദ്ധ്യേ നിത്തിയ 

തൂണ്. ടദോഷത്തിന്നായി ഞാ൯ ഇര 

ക്രമ്പാരം കടന്നു നിനെറ അടുക്കല് വരാ 

തെയും നി ഈ ക്രുമ്പാരധും ഈ തൂണും 

കടന്നു എനെറ അടുക്കല് വരാതെയും ഇ 

രിക്കേണ്ടതിന്നു ഈ ക്രമ്പാരവും സാക്ഷി, 

ഈ തൂണും സാക്ഷി. അബ്രാഹാമിനെറ 

ഭൈവഖധും നാഹോരിസെറ ദൈധഖവും അ 

വരുടെ പിതാവിന്െറ ദൈവവധുമായവ൯ 

നമുക്കു മഭദ്ധ്യയ വിധിക്കട്ടെ എന്നു പറഞ്ഞു. 

യാക്കോബ് തന്െറ പിതാലായ യിസ്്റാ 

ക്കിനെറ ഭയമായവനെ ചൊല്ലി സത്യം 

ചെയ്യു. 

ത്തില് യാഗം അപ്പിച്ച ഭക്ഷണം കഴി 

ി 

പിന്നെ യാക്കോബ പവ്വത 
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പു൦൯ തെറ സഹോദരന്മാരെ വിളിച്ചു; 

അവര് ഭക്ഷണം കഴിച്ചു പവ്ൃതത്തില് 

രാപാത്തു. ലാബാന൯ു അതികാലത്തു എഴ 

ന്നേററു തനെറ പുര൬ന്മാരെയ്യം പൂത്രിമാ 

ചുംബ് ക്കയും രെയും അനുഗ്രഹിക്കയും 

ചെയു ശേഷം അവിടെനിന്നു പുറപ്പെട്ടു 

സ്വടേശശര്അേക്കു മടങ്ങിപ്പോയി. 

൩൨. അഡ്ധ്യായം. 

യാഭക്കാബ് തനെറ വഴിക്കു പോയി; 

ദൈധത്തിനെറ ട്ടൂതന്മാര അവസെറ എ 

തിരെ വന്നു. യാക്കോബ് അവരെ ക 

ണ്ടപ്പോഠം: ഇതു ഭദൈഖത്തിനെറ സേന 

എന്നു പറഞ്ഞു ആ സ്ഥലത്തിന്നു മഹന 

യിം എന്നു പേര ഇട്ടു. 

അനന്തരം യാക്കോബ് ഏമദോംനാടായ 

സേയി൪ദേശത്തു തനെെറ സഹോദരനായ 

ഏശാധിനെറ അടുക്കല് തനിക്കു മുമ്പായി 

ദൂതന്മാരെ അയച്ചു. അവരോടു കല്പിച്ചതു 

ഏന്തെന്നാല്: എനെറ യജമാനനായ ഏ 

ശാധിനോടു ഇങ്ങനെ പറധി൯: നിന്െറ 

അടിയാന് യാക്കോബ് ഇപ്രുകാരം പറയു 

നനു: ഞാ൯ ലാബാനെറ അടുക്കല് പരദേ 

ശിയായി പാത്തു ഇന്നുവരെ അധിടെ താ 

മസിച്ചു. എനിക്കു കാള.യൃയം കഴുതയും ആ 

ട്ടം ഭാസിദാസന്മാരും ഉണ്ടു; നിനക്കു എ 

ന്നോടു കൂപ തോന്നേണ്ടതിന്നാകുന്നു യജ। 

മാനനെ അറിയിപ്പാ൯ന ആളയക്കുന്നതു. 

ടൂതന്മാർ യാക്കോബിനെറ അടുക്കല് മട 

ങ്ജിവന്നു: ഞങ്ങ നിനെറ സഹോദര 

നായ ഏശാവി സെറ അടുക്കല് പോയി 

വന്നു; അവന് നാനൂറു ആളുമായി നിന്നെ 

എതിരേല്പാ൯ വരുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. 

അപ്പോ യാക്കോബ ഏററവും ഭൂമിച്ചു 

ഭയധശനായി, തന്നോടുക്രടെ ഉണ്ടായി 

രുന്ന ജനത്തെയും ആടുകളെയും കന്നുകാ 

ലികളെയും ഒട്ടകങ്ങളെയും രണ്ടു ക്രട്ടമാ 

ധാഠാഥറ്ഠിം 

യി വിഭാഗിച്ചു, ഏശാവ് ഒരു ക്രട്ടത്തി 

നെറ നേരെ വന്നു അതിനെ നശി 

പ്പിച്ചാല് മറേറ കൂട്ടത്തിന്നു ഓടിപ്പോകാ 

മല്ലോ എന്നു പറഞ്ഞു. പിന്നെയാക്കോ 

ബ് പ്രാത്ഥിച്ചതു: എനെറ പിതാലായ 

അബ്ദാഹാമിനെറ ദൈധഖവും എനെറ പി 

താവവായ യിസ്റ്റാക്കിനെറ ദൈവവുമായു 

 ള്ലോധവേ, നിനെറ ദേശത്തേകും നിനെറ 

ച്വക്കാരുടെ അടുക്കലേക്കും മടങ്ങിപ്പോ 

ക; ഞാ൯ നിനക്കു നനു ചെയ്യുമെന്നു എ 

ന്നോടു അരുളിച്ചെയു യഹോലേ, അടി 

യനോടട കാണിച്ചിരിക്കുന്ന സകലദയെ 

കും സകലധിശ്വസ്മതെക്കും ഞാ൯ അ 

പാത്രമത്ര; ഒരു വടിയോടടക്രടെ മാത 

മല്ലോ ഞാ൯ ഈ യോദ്ദാ൯ കടന്നതു; 

ഇപ്പോഗോ ഞാന് രണ്ടു ക്രട്ടമായി തീന്നിരി 

ക്കുന്നു. എനെറ സഹോദരനായ ഏശാ 

ധിനെറ കയ്യില്നിന്നു ഏന്നെ രക്ഷ്മിക്കേ 

ണമേ; പക്ഷേ അവന വന്നു എന്നെയും 

മക്കളോടുക്രടെ തള്ളയെയും നശിപ്പിക്കും 

എന്നു ഞാ൯ ഭയപ്പെടുന്നു. നിയോ: 

ഞാ൯ നിന്നോടു നന്മ ചെയ്യും; നിനെറ 

സന്തതിയെ പെരുപ്പംകൊണ്ടു എണ്ണിക്ര 

ടാത്ത കു്ടതകരയിലെ മണല് പോലെ ആ 

കുമെന്നു അരുളിച്ചെയ്യവല്ലോ. അന്നു 

രാത്രി അവ൯ അവിടെ പാത്തു; തന്െറ 

പക്കല് ഉള്ളതിത തനെ സഹോദരനായ 

ഇരുന്ൂര 

കോലാടിനെയും ഇരുപതു കോലാട്ടുകൊ 

ഏശാധിന്നു സമ്മാനമായിട്ടു 

ററനെയ്യം ഇരുനൂറു ചെമ്മരിയാടിനെയും 

ഇരുപതു ചെകമ്മരിയാട്ടുകൊററനെയും 

കറധുള്ള മുപ്പതു ഒട്ടകത്തെയും അവയ്യടെ 

കുട്ടികളെയും നാല്പതു പശുധിനെയും 

പത്തു കുളയെയും ഇരുപതു പെണ്കഴ് 

തയെയ്ും പത്തു കഴ്ചതക്കുട്ടിയെയും വേര 

തിരിച്ചു. തന്െറ ടാസന്മാരുടെ പക്കല് 

ഓരോ ക്രട്ടത്തെ പ്രത്യേകം പ്രത്യേ കമായി 

[ഴ് കി 
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ഏല്പിച്ചു, തെറ ടദാസന്മാരോട്ട: നിങ്ങ 

എനിക്കു മുമ്പായി കടന്നുപോയി അതതു 

കൂട്ടത്തിന്നു മഭ്ധ്യ ഇടയിടുധവി൯ എന്നു 

പറഞ്ഞു. 

അവഖവ൯: എനെറ സഹോദരനായ ഏശാ 

ഒന്നാമതു പോകുന്നവനോടു 

വ' നിന്നെ കണ്ടു: നീ ആരുടെ ആഗ? 

ഏഎധിടെ പോകുന്നു? നിനെറ മമ്പില് 

പോകുന്ന ഇവ ആരുടെ വക എന്നിങ്ങ 

നെ നിന്നോടു ചോദിച്ചാല്: നിന്െറ അ 

ടിയാ൯ യാക്കോബിനെറ വക ആകുന്നു; 

ഇതു യജമാനനായ ഏശാധിന്നു അയച്ചി 

രിക്കുന്ന സമ്മാനം; അതാ, അവനും പി 

ന്നാലെ വരുന്നു എന്നു നി പറയേണം 

നന്നു കല്പിച്ച. 

ന്നാമത്തവനോടും ക്രട്ടങ്ങളെ നടത്തിക്കൊ 

രണ്ടാമത്തവനോടും മൂ 

ണ്ടുപോകുന്ന എല്ലാവരോടും: നിങ്ങ 

ഏശാധിനെ കാണുമ്പോ ഇപ്രുകാരം 

അവനോടു പറലിന൯ു; അതാ, നിനെറ 

അടിയാന് യാക്കോബ് പിന്നാലെ വരുന്നു 

എന്നും പറവി൯ എന്നു അവ൯ കപ്പിച്ചു. 

എനിക്കു മുമ്പായി പോകുന്ന സമ്മാനം 

കൊണ്ടു അവനെ ശാന്തമാക്കീട്ടു പിന്നെ 

ഞാ൯ അധവനെറ മുഖം കണ്ടുകൊള്ളാം; 

പക്ഷേ അവധന്നു എന്നോടു ദയതോന്നുമാ 

യിരിക്കും എന്നു പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ സ 

മമാനം അവന്െറ മുമ്പായി പോയി; അ 

വനോ 

പ്പാത്തു. 

രാത്രിയില് അവന് എഴുന്നേററു, തന്െറ 

അന്നു രാത്രി; ക്രട്ടത്തോടുക്രടെ 

രണ്ടു ഭായ്യമാരെയും രണ്ടു ദാസിമാരെയും 

പതിനൊന്നു പൃത്രന്മാരെയും കൂട്ടി യബ്ബോ 

ക്ുകടവുയ കടന്നു. അങ്ങനെ അവ൯ 

അവരെ ക്രട്ടി ആററിന്നക്കരെ കടത്തി; 

തനികുള്ള തൊക്കെയും അക്കരെ കടത്തി 
ച 

യശേഷം യാക്കോബ തനിയേ ശേഷിച്ചു; 

അപ്പ്പോഠ ഒരു പുരുഷന് ഉഷസ്സാകുഖോ 

ളും അധനോടു മല്ല്പിടിച്ച. അധഖധനെ 

ധാഠാഥറ്ഠിം 

| ഉല്പത്തി ൩൩ 

ജയിക്കയില്ല എന്നു കണ്ടെപ്പോ അവ൯ 

അവനസെറ തുടയുടെ തടം തൊട്ടു ആക 

യാല് അവനോടു മല്ലുപിടിക്കയില് യാ 

ക്കോബിനെറ തുടയുടെ തടം ഉളുക്കി 

പ്പോയി, എന്നെ ധിടുകു തു ഷസ്സസ ഉടിക്കു 

ന്നുവല്ലോ എന്നു അവ൯ പറഞ്ഞതിന്നു: 

നി എന്നെ അയുഗ്രഹിച്ചല്ലാതെ ഞാ൯ 

നിന്നെ വിടുകയില്ല എന്നു അവന് പ 

റഞ്ഞു. 

വന് അവനോട്ട ചോടിച്ചതിന്നു: യാക്കോ 

നിനെറ പേര് ഏന്തു എന്നു അ 

ബ് എന്നു അവന പറഞ്ഞു. നീ ദൈഖ 

ത്തോടും മനുഷ്യരോടും രല്ലുപിടിച്ചു ജയി 

ച്ചതു കൊണ്ടു നിനെറ പേര് ഇനി യാക്കോ 

ബ് എന്നല്ല യിസ്രായേല് എന്നു വിളിക്ക 

പ്പെടും എന്നു അവന് പറഞ്ഞു. യാക്കോ 

ബ് അവനോടു: നിന്െറ പേര് എനിക്കു 

പറഞ്ഞുതരേണം ഏന്നു അപേക്ഷിച്ചു: 

നീ എസനെറ പേര് ചോടിക്കുന്നതു എന്തു 

എന്നു അവന് പറഞ്ഞും അവിടെധഖെച്ചു 

അവനെ അനുഗ്രഹിച്ചു. ഞാ൯ ദൈധഖ 

ത്തെ മുഖാമുഖമായി കണ്ടിട്ടും എനിക്കു ജ്ടി 

വഹാനി വന്നില്ല എന്നു യാക്കോബ് പറ 

ഞു, ആ സ്ഥലത്തിന്നു പെനിയേല് എന്നു 

പേരിട്ടു. അവന പെനീിയേല് കടന്നു 

പോകുമ്പോ സ്ൂൂയ൯ മുടിച്ചു; എന്നാല് 

തുടയുടെ ഉളുക്കനിമിത്തം അവന് മുടന്തി 

നടന്നു. അവന് യാക്കോബിനെറ തുട 

യുടെ തടത്തിലെ ഞരമ്പു തെടുകകൊണ്ടു 

യിസ്പായേതിമക്കഠഠ ഇന്നുവരെയും തുടയു 

ടെ തടത്തിലെ ഞരമ്പു തിന്നാറില്ല. 

൩ ൩. അദ്ധ്യായം. 

അനന്തരം യാക്കോബ് തലപൊക്കി നോ 

ക്കി, ഏശാവും അയനോടുക്രടെ നാന്മൂറു 

ത്തും 

ളേ 

നെറ അടുക്കലും രണ്ടു ദാസിമാരുടെ അടു 

വരുന്നതു കണ്ടു; തന്െറ മക്ക 

ലേയയുടെ അട്ടക്കലും റാഹേലി 

റ് 

26 

ലി 

കള 

30 

31 

32 
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ഉല്പത്തി ൩൨൨ 

ക്കലും വിഭാഗിച്ചുനിത്തി. അവന് ഭാ 

സിമാരെയും അവരുടെ മക്കളെയും മുമ്പാ 

യ്യം ലേയയെയ്യം അവ്ളുടെ മക്കളെയ്യം 

പിന്നാലെയും റാഫേലിനെയും യോസേ 

ഫിനെയും ഒടുക്കമായും നിത്തി. 

അവക്കു മുമ്പായി കടന്നു ഏഴ പ്രാവശ്യം 

സാക്ട്യാംഗം നമയ്ത്കുരിച്ചുകൊണ്ടു തെറ 

സഹോദരനോടു അടുത്തുചെന്നു. ൫ 

ശാവ' ഓടിലന്നു അവനെ ഏതിരേറവു, 

ആലിംഗനം ചെയ്യൂ; അവന്െറ കുഴ 

ത്തില് വിണ്ട അവനെ ചുംബിച്ചു, രണ്ടു 

ചേരും കരഞ്ഞു. പിന്നെ അവന് തല 

പൊക്കി സ്ത്പ്രികളെയും കുഞ്ഞങ്ങളെെയും 

കണ്ടു; നിന്നോടുക്രടെയുള്ള ഇവര് ആ൪ 

എന്നു ചോദിച്ചതിന്നു: ദൈവം അടിയന്നു 

നല്ല്ിയിരിക്കുന്ന മക്കം എന്നു അവന് പ 

റഞ്ഞു, അപ്പോം ദാസിമാരും മക്കളും അ 

ടുത്തുവന്നു നമസ്ത്രിച്ചു; ലേയയ്യം മക്കളും 

അടുത്തുവന്നു നമസ്ത്റരിച്ചു; ഒടുവില് യോ 

സേഫും റാഹേലും അടുതുതുവന്നു നമസ്തു 

രിച്ചു. ഞാ൯ വഴിക്കു കണ്ട ആക്രട്ടമൊ 

ക്കെയും എന്തിന്നു എന്നു അവന ചോദിച്ച 

തിന്നു: യജമാനന്നു എന്നോടു കൂപതോന്നേ 

ണ്ടതിന്നു ആകുന്നു എന്നു അവ൯ പറഞ്ഞു, 

അതിന്നു ഏശാവ് : സഹോദരാ, എനിക്കു 

വേണ്ടുന്നതു ഉണ്ടു; നിനക്കുള്ളതു നിനക്കു 

ഇരിക്കട്ടെ എന്നു പറഞ്ഞു. അതിന്നു യാ 

ക്കോബ് : അങ്ങനെയല്ല, എന്നോടു കൃപ 

ഉണ്ടെങ്കില് എനെറ സമ്മാനം എന്െറ 

കയ്യില്നിന്നു വാങ്ങേണമേ; ദൈവത്തി 

സെറ മുഖം കാണുന്നതുപോലെ ഞാ൯ 

നിനെറ മുഖം കാണുകയും നിനക്കു എ 

ന്നോടു ദയ തോനുകയും ചെയ്യുവല്ലോ; 

ഞാ൯ അയച്ചിരിക്കുന്ന കാഴ്സ വാങ്ങേണ 

ദൈവഖം എന്നോടു കൃപ ചെയ്യിരി മേ; 

കുന്നു; എനിക്കു വേണ്ടുവോളം ഉണ്ടു എ 

ന്നു പറഞ്ഞു അവനെ നിബ്ബന്ധിച്ചു; അ 

അവസ 

൭2 ദ്മ്സധഖ്ടയ 39 

ങ്ങനെ അവന് അതു വാങ്ങി. പിന്നെ 

അവ൯: നാം പ്രയാണംചെയ്യു പോക; 

ഞാന് നിനക്കു മുമ്പായി നടക്കാം എന്നു 

പറഞ്ഞു. അതിന്നു അവ൯ അവനോടു: 

കുട്ടിക നന്നാ ഇളയവര് എന്നും കുറ 

വുള്ള ആടുകളും കന്നുകാലികളും ക്രടെ 

ഉണ്ടെന്നും യജമാനന് അറിയുന്നുവല്ലോ; 

അവയെ ഒരു ദിവസം അധികമാ 

യി ഓടിച്ചാല് ക്രൂട്ടമെല്ലാം ചത്തുപോകും. 

യജമാന൯ അടിയന്നു മുമ്പായി പോയാ 

ലും; എന്െറ ക്രടെയുള്ള കന്നുകാലികളുടെ 

യും കുഞ്ഞങ്ങളുടെയും പ്രാപ്യ്യിക്കു ഒത്തവ 

ണ്ണം ഞാ൯ സാലധാനത്തില് അവയെ 

നടത്തിക്കൊണ്ടു സേയിരില് യജമാന 

നെറ അട്ടക്കല് വന്നുകൊള്ളാം എന്നു പ 

റഞ്ഞു. എനെറ ആമൂകളില് ചിലരെ 

ഞാ൯ നിനെറ അടുക്കല് നിത്തട്ടെ എനു 

ഏശാവു പറഞ്ഞതിന്നു : എന്തിന്നു? യജുമാ 

നനെറ കൃപയുണ്ടായാല് മതി എന്നു 

അവന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഏശാധ് 

അന്നു തനെറ വഴിക്കു സേയിരിലേ 

ക്കു മടങ്ങിപ്പോയി. യായക്കോബോ സു 

ക്കോത്തിന്നു യാത്ര പുറപ്പെട്ടു തനിക്കു 

ഒരു വീടു പണിതു; കന്നുകാലിക്രട്ട 

ത്തിന്നു തൊഴുത്തുകളും കെട്ടി; അതുകൊ 

ണ്ടു ആ സ്ഥലത്തിന്നു സുക്കോത്ത് എന്നു 

പേര പറയുന്നു. 

യാക്കോബ് പട൯-അരാമില്നിന്നു വ 

ന്നശേഷം കനാ൯നദേശത്തിലെ ശെഖേം 

പട്ടണത്തില് സമാധാനത്തോടെ ഏത്തി 

പട്ടണത്തിന്നരികെ പാളയമടിച്ചു. താ൯ 

ക്രടാരമടിച്ച നിലം ശെഖേമിനെറ അപ്പ 

നായ ഹമോരിനെറ വുത്രന്മാരരോടു നറു 

ധവെള്ളിക്കാശിന്നു വാങ്ങി. അധിടെ അ 

വന് ഒരു യാഗപിഠം പണിതു, അതിന്നു 

ഏ൫ല്-ഏലോഹേ-യിസ്പറായേല് എനു പേര് 

ഇട്ടു. 

12 

19 

14 

20 

ഠിം 
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ദ്ര്സാ്മ 34. ക്. ഉല്പത്തി ൩൪൭: 

൩൪൭. അദഭ്യയായാ. 

ല്വേയാ യാക്കോബിന്നു പ്രസവിച്ച മക 

ളായ ദീനാ ദേശത്തിലെ കന്യകമാരെ 

കാണ്മാ൯ പോയി. എന്നാറെ ഹി! 

നായ ഹമദമോരിനെറ മകനായി ദേശത്തി 

നെറ പ്രഭവായ ശെഖേം അവളെ കണ്ടി 

ടട പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോയി അവളോടുക്ര 

ടെ ശയിച്ചു അവക്കു പോരായ്ത്ര വരുത്തി. 

അവനെറ ഉള്ളം യാക്കോബിനെറ മക 

മായ ദീനയോടു പററിച്ചേന്നു; അവ൯ 

ബാലയെ സ്നേഹിച്ചു, ബാലയയോടു ഫൃദ്യ 

മായി സംസാരിച്ചു. ശെഖേംതസെറ അ 

പ്പനായ ഹാമോരിനോടു: ഈ ബാലയെ 

എനിക്കു ഭായ്യയായിട്ടു എടുക്കേണം എന്നു 

പറഞ്ഞു. 

അവന് വഷളാക്കി ഏന്നു യാക്കോബ് കേ 

തനെറ മകളായ ദിനയെ 

ട; അവനെറ പുത്രന്മാർ ആടിന൯ക്ൂട്ടത്തോ 

ടുക്രടെ പയലില് ആയിരുന്നു; അവര് 

വരുധോളം യാക്കോബ് മിണ്ടാതിരുന്നു. 

ശെഖേമിസെറ അപ്പനായ ഹമോര് യാ 

ക്കോബിനോടട സംസാരിപ്പാ൯ അധ 

നെറ അടുക്കല് വന്നു. യാക്കോബിനെറ 

പൂത്രന്മാര് വസ്തുത കേട്ടു വയലിതനിന്നു 

വന്നു. അവന യാക്കോബിനെറ മക 

ളോടുക്രടെ ശയിച്ചു, അങ്ങനെ അരുതാ 

ത്ത കായ്യം ചെയ്യൂ യിസ്രായേലില് വഷള. 

ത്വം പ്രുവത്തിച്ചതു കൊണ്ടു ആ പുരുഷ 

ന്മാക് വ്യസനം തോന്നി മഹാകോപ്പധും 

ഒ്പലിച്ചു, ഹമോ൪ അവരോടു സംസാ 

രിച്ചു; എനെറ മകന ശെലേമിനെറ ഉള്ളം 

നിങ്ങളുടെ മകളോടു പററിയിരിക്ുന്നു; 

അവളെ അവന്നു ഭായ്യയായി കൊട്ടുക്കേ 

ണം. നിങ്ങഠം ഞങ്ങളോട്ട ധവിഖാഹസം 

ബന്ധം ക്രടി നിങ്ങളുടെ സ്ത്രികളെ ഞു 

ങ്ങഥക്കു തരികയും ഞങ്ങളുടെ സ്ര്രീകളെ 

നിങ്ങധക്കു എടുക്കയും പു വായി; നി 

ധാഠാഥറ്ഠിം 

ങ്ങധാക്കു ഞങ്ങളോടുക്രടെ പാക്കാം; ദേശ 

ത്ത നിങ്ങറക്കു സ്വാതന്ത്രയമുണ്ടാകും; അ 

തില് പാത്തു ല്യയാപ്പാരം ചെയ്യൂ വസ്തു സ 

മ്പാദിപ്പി൯ എന്നു പറഞ്ഞു. ശെഖേമും 

അവളൂടെ അപ്പനോടും സഹോദരന്മാ 

രോടും: നിങ്ങഠക്കു എന്നോടു കൂപ തോ 

ന്നിയാല് നിങ്ങ പറയുന്നതു ഞാ൯ 

തരാം. എന്നോടു സ്്്രിധനധ്യം ദാനവും എ 

തൂയെങ്കിലും ചോദിപ്പി൯; നിങ്ങ പറ 

യയംപോലെ ഞാന് തരാം; ബാലയെ എ 

നികു ഭായ്യയായിട്ടു തരേണം എന്നു പറ 

ഞ്ഞു. 

യെ ഇവന് വഷമാക്കിയതുകൊണ്ടു യാ 

തങ്ങളുടെ സഹോദരിയായ ദീന 

ക്കോബിനെറ പുത്രന്മാർ ശെഖേമിനോടും 

അവസെറ അപ്പനായ ഫമോരിനോടും 

സംസരിച്ചു കപടമായി ഉത്തരം പറഞ്ഞ 

തു: ഞങ്ങളു ടെ സഹോദരിയെ അഗ്രചമ്മി 

യായ പുരുഷന്നു കൊടുക്കുന്ന കായ്യം ഞങ്ങ 

ക്ഷ പാടുള്ളതല്ല; അതു ഞങ്ങധക്ു അവമാ 

നമാകുന്നു. എങ്കിലും ഒന്നു ചെയ്യാല് ഞു 

ങ്ങഠം സമ്മതിക്കാം. നിങ്ങളിലുള്ള ആ 

ണെല്ലാം പരിച്ചേദന ഏററു നിങ്ങഠാഞ 

ങ്ങളെ പ്പോലെ ആയ്യിരുമെങ്കില് ഞങ്ങ 

ടെ സ്ര്റികളെ നിങ്ങധക്കു തരികയും നി 

ങ്ങളുടെ സ്ത്രികളെ ഞങ്ങറം ഏടുക്കയും നി 

ങ്ങളോടുക്രടെ പാത്തു ഒരു ജനമായ്യീരുക 

യ്യം ചെയ്യാം. 

ഞങ്ങളുടെ വാകു സമ്മതിക്കാഞ്ഞാലോരഞ 

പരി ച്ദന എല്ലരന്നതില് 

ങ്ങഠം ഞങ്ങളുടെ ബാലയെ ക്രട്ടിക്കൊണ്ടു 

പോരും. അവരുടെ വാക്കു ഹമോരിന്നും 

ഫമോരിനെറ മകനായ ശെഖേമിന്നും 

ബോധിച്ചു. ആ യൌവനക്കാരന്നു യാ 

ക്കോബിനെറ മകളോടു അന്ദരാഗം വ 

ഭ്ധിച്ചതു കൊണ്ടു അയന് ആ കായ്യം നടത്തു 

വാ൯ താമസം ചെയ്യില്ല; അവ൯ തന്െറ 

പിതൃഭവനത്തില് എല്ലാവരിലും ശ്രേഷ്ട 

നായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഫമോരും അവ 
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നെറ മകനായ ശെഖേമും തങ്ങളുടെ പട്ട 

ണഗോപുരത്തിങ്കല് ചെന്നു, പട്ടണത്തി 

ലെ പുരുഷന്മാരോടു സംസാരിച്ചു: ഈ മ 

നുഷ്യര് നദമ്മാടു സമാധാനമായിരിക്കുന്നു ; ' 

അതുകൊണ്ടു അവര് ദേശത്തു പാത്തു വ്യാ 

പാരം ചെയ്യട്ടെ; അവക്കും നമുക്കും മതിയാ 

കുംവണ്ണം ദേശം വിസ്യാരമുള്ളതല്ലോ; അ 

വരുടെ സ്്രികളെ നാം യിഖാഹം കഴിക്ക 

യും നമുടെ സ്ര്രീകളെ അവക്ു കൊടുക്കയും 

ചെയ്യു. എങ്കിലും അവ൪ പരിച്ചേടനയു 

ള്ള വരായിരികുംപോലെ നമ്മിലുള്ള ആ 

ണെല്ലാം പരിച്ചേദന ഏററാല് മാത്രമേ 

അവര് നമമ്മോടുക്രടെ പാത്തു ഒരു ജനമാ 

യിരിപ്പാ൯ സമ്മതിക്കയുള്ള. അവരുടെ 

ആട്ടി൯ക്രട്ടവും സമ്പത്തും മുഗങ്ങളൊക്കെ 

യും നമുക്കു ആകയില്പയോ; അവര് പറയും 

വണ്ണം സമ്മതിച്ചാല് മതി; എന്നാല് അവര് 

നമമ്മാടുക്രടെ പാകും എന്നു പറഞ്ഞു, 

അപ്പ്പോഠ ഹമോരിനെറ പട്ടണക്കാർ എ 

ല്ലാവരും അവനെറയും മക൯ ശെഖേമി 

നെറയും വാക്കു കേട്ട പട്ടണക്കാരില് ആ 

ണെല്ലാം പരിച്ഛേദന ഏററു. മൂന്നാം ദി 

വസം അവര് വേദനപ്പെട്ടിരിക്കുമ്പോര | 

ള്ള യിട്ടു. 

യാക്കോബിനെറ രണ്ടു പുത്തന്മാരായി ദിന 

യ്യടെ സഹോദരന്മാരായ പ 

ലേധിയും താന്താനെറ വാഠ എടുത്തു നി, 

ഭയമായിരുന്ന പട്ടണത്തിനെറ നേരെ 

ചെന്നു ആണിനെയൊക്കെയും കൊന്നു 

കളഞ്ഞു. അവര് ഹമോരിനെയും അവ 

നെറ മകനായ ശെഖേമിനെയും യാളി 

നെറ ധായ്ക്ക ലയാല് കൊന്നു ദീനയെ ശെ 

ഖേമിനെറ ധിട്ടില്നിന്നു ക്രട്ടിക്കൊണ്ടു 

പോന്നു. പിന്നെ യാക്കോബിന്െറ പുത; 

ന്മാര നിഹതന്മാരുടെ ഇടയില് ചെന്നു, ] 
| 

തങ്ങളുടെ സഹോദരിയെ അവര് വഷളാ 

ക്കിയതു കൊണ്ടു പട്ടണത്തെ കൊള്ള യിട്ടു. 

അവ൪ അവരുടെ ആട്ട, കന്നുകാലി, 

ധാഠാഥറ്ഠിം 

കഴ്ഴത ഇങ്ങനെ പട്ടണത്തിലും ധെളിയി 

ലുമുള്ള വയൊക്കെയും അപ്പഹരിച്ചു. അവ 9 

രുടെ സമ്പത്തൊക്കെയും എല്ലാപൈത 

ങ്ങളെയും സ്്രികളെയും അവര് കൊണ്ടു 

പോയി; ധിടുകളിലുള്ള തൊക്കെയും കൊ 

അപ്പോ യാക്കോബ് ശിമെ 

 യോനോട്ടം ലേധിയോട്ടം: ഈ ദേശനി 

വാസികളായ കനാനൃരുടെയും പെരി 

സ്യരുടെയും ഇടയില് നിങ്ങ ഏന്നെ 

നാററിച്ചു വിഷമത്തിലാക്കിയിരിക്കുന്നു ; 

ഞാ൯ ആംംചുരുക്കമുള്ളവനല്ലോ; അവര് 

എനിക്കു വിരോധമായി ക്രട്ടംക്രടി എന്നെ 

തോല്ലിക്കയും ഞാനും എന്െറ ഭവനവും 

നശിക്കയ്യം ചെയ്യും എന്നു പറഞ്ഞു. അ 

തിന്നു അവര്: ഞങ്ങമൂടെ സഹോദരി 

യോടു അധന്നു ഒരു വേശ്യയോടു എന്ന 

പോലെ ചെരുമാറാമോ എന്നു പറഞ്ഞു. 

൩൭. അഷ്ധ്യായം. 
൨. 

അനന്തരം ദൈധം യാക്കോബിനോടു: 

നി പുറപ്പെട്ടു ബേഥേലില് ചെന്നു പാ 

ക്കു നിനൊ സഹോദരനായ ഏശാധി 

നെറ മുമ്പില്നിന്നു നി ഓടിപ്പോകുമ്പോധ 

നിനക്ു പ്രത്യക്ഷനായ ദൈവത്തിന്നു അ 

വിടെ ഒരു യാഥപിഠം ഉണ്ടാക്കുക എന്നു 

കല്പിച്ചു. അപ്പോ യാക്കോബ് തന്െറ 

കുടുംബത്തോടും ക്രടെയുള്ള എല്ലാവരരാടും: 

നിങ്ങളുടെ ഇടയിലുള്ള അന് ദേവന്മാരെ 

നീക്കിക്കളഞ്ഞു നിങ്ങളെ ശുഭ്ധികരിച്ച 

വന്രൂം മാറുവി൯. നാം പുറപ്പെട്ടു ബേ 

ഥേലിലേക്കു പോക; എന്റെറ കക്ടുകാല 

തു എനെറ പ്രാത്ഥന കേഠക്കയും ഞാ൯ 

പോയ വഴിയില് എന്നോടുക്രടെയിരിക്ക 

യും ചെയൂ ദൈവത്തിന്നു ഞാ൯ അവിടെ 

ഒരു യാഥപിഠം ഉണ്ടാകും എന്നു പറഞ്ഞു. 

അങ്ങനെ അവര് തങ്ങളുടെ പക്കലുള്ള 

അ ദേവന്മാരെ ഒക്കെയും കാതുകളി 
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ലെ കുഞക്കുകളെയും യാക്കോബിനെറ 

പക്കരു കൊടുത്തു; യാക്കോബ' അവ 

യെ ശെഖേമിന്നരികെയുള്ള കരുവേലക 

ത്തി൯ന കീഴില് കുഴിച്ചിട്ടു. 

വ൪ യാത്ര പുറപ്പെട്ടു; അവരുടെ ചുററുമി 

പിന്നെ അ 

രുന്ന പട്ടണങ്ങളുടെ മേത ദൈധഖത്തിനെറ 

ഭീതി വിണതു കൊണ്ടു യാക്കോബിനെറ പു 

തൂന്മാരെ ആരും പിനത്തുടന്നില്ല. യാക്കോ 

ബും ക്രടെയുള്ള ജനമൊക്കെയും കനാ൯ 

ദേശത്തിലെ ലൂസ് ഏന്ന ബേഥേലില് എ 

ആവി, അധിടെ അവന് ഒരു യാഗപിഠം 

പണിതു ; തെറ സഹോദരന്െറ മുമ്പില് 

നിന്നു ഓടിപ്പോകുമ്പോഗ അവന്നു അവയി 

ടെഖെച്ചു ദൈവം പ്രതൃക്ഷനായതുകൊ 

ണ്ടെ അവ൯ ആ സ്ഥലത്തിന്നു ഏല്-ബേ 

ഥേല് എന്നു പേര വിളിച്ചു. റിബെക്ക 

യൂടെ ധാത്രിയായ ദെബഃരാ മരിച്ചു, അ 

വളെ. ബേഥേലിന്നു താഴെ ഒരു കരു 

ലകത്തി൯ കീഴില് അടക്കി; അതിന്നു അ 

ല്ലോ൯-ബാഖുത്ത്' (ധിലാപപവ്വക്ഷം) എന്നു 

പേരിട്ടു 

യാക്കോബ് പട്ട൯-അരാമില്നിന്നു വ 

ന്നശേഷം ദൈവം അവന്നു പിന്നെയും 

പ്രത്യക്ഷനായി അവനെ അനുഗ്രഹിച്ചു. 

ഭൈധവം അവനോടു: നിനെറ പേര് യാ 

ക്കോബ' എന്നല്ലോ; ഇനി നിനക്കു യാ 

ക്കോബ് എന്നല്ല യിസ്രായേല് ഏന്നു തന്നേ 

പേരാകേണം എന്നു കപ്പിച്ചു അവന്നു യി 

സ്രായേല് എന്നു പേരിട്ടു. ഭൈവഖം പി 

ന്നെയും അയധനോടു: ഞാന് സവ്വശക്തി 

യ്മള്ള ദൈവം ആകുന്നു; നി സന്താനപൃു 

ക്ക്ടിയുള്ള വനായി ചെരുകുക; ഒരു ജാതി 

യ്യും ജാതികളുടെ ക്രട്ടധും നിന്നിതനിന്നു 

ഉത്ഭചികും; രാജാക്കന്മാരും നിന്െറ കുടി 

പ്രദേശത്തുനിന്നു പുറപ്പെടും. 

ബ്രാഹാമിന്നും 

ഞാ൯ അ 

യിസ്റ്റാക്കിന്നും കൊടുത്ത 

ദേശം നിനക്കു തരും; നിനെറ ശേഷം 

9 

ലനനത്ത്തത്തനയതതതത്തതതത്തിയത് തര നിനി 

ലി 

ത്തി ഉപ്പത്തി ൨൫ 

നിനെറ സന്തതികും ഈ ദേശം കൊടുകും 

എന്നു അരുളിച്ചെയ്യു. അവനോടു സം 

സാരിച്ച സ്ഥലത്തുനിന്നു ദൈവം അച 

നെ ധിട്ടു കയറിപ്പോയി. അവന് ത 

ന്നോട്ട സംസാരിച്ചേടത്തു യാക്കോബ് 

ഒരു കതത്ജതൂണ് നിത്തി; അതിന്മേല് ഒരു 

പാനീയയാഗം ഒഴിച്ചു മ്ലേണ്ണയും പകുന്നു. 

ദൈവം തന്നോടു സംസാരിച്ച സ്ഥലത്തി 

നു യാക്കോബ' ബേഥേല് എന്നു പേരിട്ടു. 

അധര് ബേഥേലില്നിന്നു യാത്ര പുറപ്പെ 

ടട; എഡ്ര്രാത്തയില് എത്തുവാന് അല്പട്ടരം 

മാത്രമുള്ള പ്പോഠം റാ3ഫഹല് പ്രസവിച്ചു; 

പ്രസ വികുമ്പോറഠം അവക്കു കഠിന 

വേദനയുണ്ടായി. അങ്ങനെ പ്രസവഖ 

ത്തില് അധദക്കു കഠിന വേദനയായിരി 

ക്കു മ്പോഠ സൂൂതികമ്മിണി അവളോടു: ഭയ 

പ്പെടേണ്ടാ; ഇതും ഒരു മകുനായിരിക്ും 

എന്നു പറഞ്ഞു. എന്നാല് അവഠാ മരിച്ചു 

പോയി; ജിീവ൯ പോകുന്ന സമയം അ 

വഗ അവന്നു ബെനോനി എന്നു പേര് 

അധവധവനെറ അപ്പനോ അവന്നു ഇട്ടു; 

ബെന്യാമീ൯ എന്നു ചേരിട്ടു. റാഹേല് 

മരിച്ചിട്ടു അവളെ ബേത്തേഹെം എന്ന 

എഫ്ഥാത്തിന്നു പോകുന്ന വഴിയില് അട 

ക്കം ചെയ്യു. അവളുടെ കല്ലറയിന്മേല് യാ 

ക്കോബ് ഒരു തൂണ് നിത്തി അതു റാഹേ 

ലിനെറ കല്പറത്തുണ എന്ന പേരോടെ 

ഇന്നുവരെയും നില്ല്യന്നു. പിന്നെയിസ്ററാ 

യേല് യത്ര പുറപ്പെട്ടു, ഏദെ൪ഗഥോപ്യര 

ത്തിന്നു അപ്പുറം കൂടാരം അടിച്ചു. യിസ്ഡാ 

യേല് ആ ദേശത്തു പാത്തിരിക്കുമ്പോഠ 

രൂടബ൯ ചെന്നു തസെറ അപ്പരെറ 

ഖെപ്പാട്ടിയായ ബില്ഹയോടുക്രടെ ശയി 

ചു; യിസ്രാമയല് അതു കേട്ടു. 

യാക്കോബിനെറ പൃത്രന്മാര പന്ത്രണ്ടു 

പേരായിരുന്നു. പലേയയയടെ പുത്രന്മാര്: 

യാക്കോബിനെറ ആദ്യജാത൯ രൂബേ൯, 
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ഉല്പത്തി ൩൨൬ 

ഖാ൪, സെബൂലൂ൯. റാഹേലിനെറ പുത്ര 

ന്മാ൪: യോസേഫും ബെന്യയാമിന്ദം. റാഫേ 

ലിനെറ ദാസിയായ ബില്ഹയ്യടെ പുത്ര 

ന്മാര്: ദാന്ദം നഷ്ഷാലിയും. ലേയയുടെ ദാ 

സിയായ സില്പയുടെ പുത്രന്മാര് ഗാട്ടം ആ 

ശേരും. ഇവര് യാക്കോബിന്നു പട൯-അ 

രാമില്ഖെച്ചു ജനിച്ച പുത്രന്മാര്. പ്പി 

ന്നെ യാക്കോബ കിയ്യത്തബ്ബാ എന്ന മമ്രേ 

യില് തെറ അപ്പനായ യിസ്റ്റാക്കിനെറ 

അടുക്കല് വന്നു; അബ്രാഹാമും യിസ്റ്റാക്കും 

പാത്തിരുന്ന ഹെബ്രോൻ ഇതു തന്നേ. 

യിസ്റ്റാക്കിനെറ ആയുസ്സു നൂറെറണ്ണതു സം 

വത്സരമായിരുന്നു. യിസ്റ്റാകു വയോധി 

കന്ദം കാലസന്പുണ്ണന്ദമായി പ്രാണനെ 

ലിട്ടു മരിച്ചു തന്െറ ജനത്തോടു ചേന്നു; 

അവനെറ പുത്രന്മാരായ ഏശാധും യാക്കോ 

ബും ക്രടി അവനെ അടക്കംചെയ്തു. 

൩൩. അദ്ധ്യായം. 

എദോം എന്ന ഏശാധിനെറ വംശപ്പാര 

മ്വയ്യമാധിതു : ഏശാധ് ഹിത്യനായ ഏലോ 

നെറ മകഠം ആദാം, ഹിധ്യനായ സിബെ 

യോനെറ മകളായ അനയുടെ മകഠ ഒ 

ഹൊലീബാമാ എന്നി കനാന്ൃയകന്യകമാ 

രെയും യിശ്ശായേലിനെറ മകളും നെബാ 

യോത്തിനെറ സഹോദരിയുമായ ബാസ് 

മത്തിനെയും ഭായ്യമാരായി പരിഗ്രഹിച്ചു. 

ആദാ ഏശാവിന്നു എലീഫാസിനെ പ്രസ 

വിച്ചു; ബാസമത്ത് രെയ്യുവഖേലിനെ പ്രസ 

വിച്ചു. ഒഹൊലിബാമാ യെയ്മുശിനെയും 

യലാമിനെയും കോരഹിനെയും പ്രസലി 

ച്ചു; ഇവര് ഏശാവിന്നു കനാ൯ദേശത്തു 

വെച്ചു ജനിച്ച പുത്രന്മാര്. 

ശാവ്' തനെറ ഭായ്യമാരെയും പുത്രന്മാരെ 

യും പുത്രിമാരെയും വിട്ടിലുള്ളവരെയൊ 

ക്കെയും തനെറ ആടുമാടുകളെ യും സകല 

ച” ൭0. ലം 

ശിമെയോന്, ലേധി, യെഫ്രുദാ, യിസ്സാ | 
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മൃഗങ്ങളെ യും കനാ൯ദേശത്തു സമ്മാടിച്ച 

സമ്പത്തൊക്കെയും കൊണ്ടു തന്െറ സ 

ഹോദരനായ യാക്കോബിസെറ സമീപ 

തുതുനിന്നു ട്രെ ഒരു ദേശത്തേക്കു പോയി. 

അവകു ഒന്നിച്ചു പാപ്പാ൯ വഹിയാതവ 

ണ്ണം അവരുടെ സമ്പത്തു അധികമായിരു 

ന്നു; അവരുടെ ആടുമാടുകു ഹേതുവായി 

അവര് പരദേശികളായി പാത്തിരുന്ന ദേ 

ശത്തിന്നു അവരെ വഹിച്ചുക്രടാതെയി 

രുന്നു. അങ്ങനെ എദോം എന്നും പേരു 

ഒള ഏശാധ' സേയിര്പപ്വതത്തില് കുടി 

യിരുന്നു. സേയിര്പവ്വുതത്തിലുള്ള എ 

ലോമ്യ രുടെ പിതാവായ ഏശാധിനെറ വം 

ശവാരയമ്പയ്യമാവിതു: ഏശാധിനെറ പു 

തൃന്മാരുടെ പേരുകഗര ഇവ: ഏശാധി 

നെറ ഭായ്യയായ ആദയുടെ മക൯ എലി 

ഫാസ്, ഏശാധിനെറ ഭായ്യയായ ബാസ 

മത്തിനെറ മകന് രെയ്മുവേല്. എലി 

ഫാസിനെറ പുത്രന്മാര്: തേമാ൯, ഓമാ൪&, 

സെഫോ, ഗത്ഥാം, കെനസ്. തിക്താ 

എന്നവറഠം ഏശാധിനെറ മകനായ എലി 

ഫാസിനെറ യെപ്പാട്ടി ആയിരുന്നു. അ 

വമ എലിഫാസിന്നു അമാലേക്കിനെ പ്ര 

സധിച്ചു; ഇവര് ഏശാധിനന്െറ ഭായ്യയായ 

ആദയ്ുടെ പുത്രന്മാര്. 

പുത്രന്മാര്: നഹത്ത', സേറഹ് , ശമ്മാ, 

രെയ്മൂട വലിനെറ 

മിസ്സാ; ഇവര് ഏശാധിനെറ ഭായ്യയായ 

ബാസമത്തിനെറ പുത്രന്മാര. സിബെ 

യോനെറ മകളായ അനയുടെ മകഠാ 

ഒഹൊലിബാമാ എന്ന ഏശാധിനെറ ഭായ്യ 

യ്യുടെ പുതതന്മാര ആരെന്നാൽ: അവാ 

ഏശാധിന്നു യെയ്മശ', യലാം, കോരഹ് 

എന്നിവരെ പ്രസവിച്ചു. ഏശാധിനെറ 

പുത്രന്മാരിലെ പ്രഭ ക്കന്മാര ആരെന്നാൽ : 

ഏശാവിനെറ ആളല്പജാത൯ എലിഫാസി 

നെറ പുതൃന്മാ൪: തേമാ൯പ്രഭ, ഓമാര്പ്ര) 

ഭം സെഫോപ്രുട, കെനസ് പ്രഭ, കോര 
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ഹ് പ്രഭ, ഗത്ഥാംപ്രഭ, അമാലേകപ്രഭ ; 

ഇവര് എളോംദേശത്തു എലിീഫാസില്നി 

ന്നു ഉത്ഭധിച്ച പ്രഭക്കന്മാര; ഇവര് ആല 

യുടെ വുത്തന്മാര്൪. 

നായ രെയ്യുലേലിനെറ പുത്രന്മാര് ആരെ 

ഏശാധിനെറ മക 

ന്നാല്: നഹത്ത് പ്രഭ, സേരഹ് പ്രഭ, ശ 

മ്മാപ്രഭ, മിസ്സ്റാപ്രഭ; ഇവര് എദോംദേശ 

ത്ത രെയ്മലേലില്നിന്നു മുര്ഭധിച്ച പ്രഭ 

ക്കന്മാ൪; ഇ വര് ഏശാധിനെറ ഭായ്യ ബാസ 

മത്ഭിനെറ പുത്രന്മാര്. ഏശാധിനെറ 

ഭായ്യയായ ഒഹൊലീബാമയുടെ പുത്രന്മാര് 

ആരെന്നാൽ: യെയ്യശ പ്രഭ, യലാംപ്രഭ, 

കോറഫ് പ്രഭ; ഇവര് അനയുടെ മകുളാ 

യി ഏശാധിനെറ ഭായ്യയായ ഒഹൊലിബാ 

'മയില്നിന്നു ഉത്ഭധിച്ച പ്രുഭക്കുന്മാ൪. 

ഇവര് എദോം എന്നും പേരുള്ള ഏശാവി 

സെറ പുത്രന്മാരും അവരില്നിന്നു ഉത്ഭ 

വിച്ച പ്രുഭക്കന്മാരും ആകുന്നതു. 

ഹോയ്യനായ സേയിരിനെറ പുത്രന്മാരാ 

യി ദേശത്തിലെ പൂവ്വനിവാസികളായധര് 

ആരെന്നാൽ: ലോതാ൯, ശോബാല്, സി 

ബെയോ൯, അനാ, ദിശോ൯, ഏസെര്, 

ദീശാ൯; ഇവര് എടദോംദേശത്തു സേയി 

രിനെറ പുത്രന്മാരായ ഹോയ്യപ്രളക്കന്മാ൪. 

ലോതാനെറ പുത്രന്മാര ഹോരിയും ഹേമാ 

മും ആയിരുന്നു. ലോതാനെറ സഹോദരി 

തിരാ. ശോബാലിനെറ പുത്രന്മാർ ആ 

രെന്നാല്: അല്വാ൯, മാനഹത്ത്, ഏ 

ബാല്, ശെഫോം., ഓനാം. സിബെയോ 

നെറ പുത്രന്മാര്: അയ്യാവും അനാധും ആ 

യിരുന്നു; മരുഭൂമിയില് തനെറ അചപ്പനാ 

യ സിബെയോനെറ കഴ്ചതകളെ മേയ്ക്ക, 

മ്പോധ ചൃടുറവുകഠം കണ്ടെത്തിയ അനാ 

ഇവന തന്നേ. അനാധിസനെറ മക്കഠം 

. ഇവര്: ദീശോനും അനാധിനെറ മകം 

ഒഹൊലിബാമയും ആയിരുന്നു. ദിശോ 

നെറ പുത്രന്മാര് ആരെന്നാൽ: ഹെംദാന, 

ഠിം 
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ഐ ശ്യാ൯, യിത്രാസ, കെരാ൯. ഏസെ 

രിരെറ പുത്രന്മാര് ബില്ഹാ൯, സാവാ൯, 

അക്കാ൯. ദിീശാനെറ പുത്രന്മാര് ഉരസും 

ഹോയ്യപ്രഭക്ക 

ന്മാര് ആരെന്നാൽ: ലോതാ൯പ്രഭ, ശോ 

അരാനും ആയിരുന്നു. 

ബാല്പ്രഭ, സിബെയോ൯പ്രുഭ, അനാ 

പ്രഭ 

ശാ൯പ്രഭ; ഇവര് സേയിര്ദേശത്തു വാ 

ദീശോ൯പ്രഭ, ഏസെര്പ്രഭ, ദീ 

ണ ഹോയ്യപ്രഭക്കന്മാര ആകുന്നു. 

യിസ്പായേല്മക്കഠക്കു രാജാധുണ്ടാകും 

മുമ്പെ എദോംദേശത്തു വാണ രാജാക്ക 

ന്മാർ ആരെന്നാൽ: ബെയോരിനെറ പു 

തനായ ബേല എദോമില് രജോഖായിരു 

നു; അവനെറ പട്ടണത്തിന്നു ടി൯ഹാ 

ബാ എന്നു പേര്. ബേല മരിച്ചശേഷം 

ബൊഴയ്രുക്കാരനായ .സേരഹിനെറ മക൯ 

യോബാബ് അവന്നു പകരം രാജാധായി. 

യോബാബ്' മരിച്ചശേഷം തേമാ ദേശ 

ക്കാരനായ ഫ്രുശാം അവന്നു പകരം രാജാ 

വായി. ഫ്രുശാം മരിച്ചശേഷം മോഖാ 

ബ് സമഭ്ൂമിയില്ധെച്ചു മിദ്യാനെ തോ 

പ്പിച്ച ബെടടിനെറ മക൯ ഹദട' അവ 

നനു പകരം രാജാവായി; അവനെറ പട്ട 

ണത്തിന്നു അധിത്ത' എന്നു പേര. ഹ 

ദ" മരിച്ചശേഷം മസ്രരേക്കുക്കാര൯ സദ്ദാ 

അവന്നു പകരം രാജാവായി, സമ്മാ മരി 

ചുശേഷം നദിതിരത്തുള്ള രെഹോബോ 

ത്ത് പട്ടണക്കാരനായ ശൌല് അവധന്നത 

പകരം രാജാവായി. ശൌല് മരിച്ചര്ശേ 

മോം അകേ രിനെറ മകന ബാല്ഹാ 

നാ൯ വന്ന് പകരം രാജാവായി. അ 

കു രിനെറ മകനായ ബാല്ഹാനാ൯ 

മരിച്ചശേഷം ഹദര് അവന്നു പകരം രാജാ 

വായി. അയവനെറ പട്ടണത്തിന്നു പാ 

വൂ എന്നു പേ൪. അധനെറ ഭായ്യേക്കു 

മെഹഫേതബേല് എന്നു പേര; അവഗാമേ 

സാഹാബിമെറ മകളായ മത്രേദിനെറ 
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മക ആയിരുന്നു. വംശംവംശമായ്യം 

ദേശംദേശമായഡ്യം പേരാര്പരായും ഏശാ 

വില്നിന്നു ഉത്ഭവിച്ച പ്രഭക്കന്മാരുടെ 

ചേരുക ആ 

പ്രഭ 
പ്രഭ; ഏലാപ്രഭ, പിനോ൯പ്രഭ, കെന 

സ് പ്ര, തേമാ൯പ്രഭ ; മിബ്ലു ൪പ്രഭം 

മശിയേല്പ്രഭ, ഈരാംപ്രഭ; 

ന്താങ്ങളു ടെ അവകാശദേശത്തും വാസസ്ഥ 

യെഥേകത്ത് പ്രഭ, ഒഹൊലീബാമാ 

ഇവര്താ 

ലങ്ങളിലും വാണ എദോമു പ്രഭക്കന്മാ൪ 

ആകുന്നു; എദോമൃരുടെ പിതാവു ഏശാ 
ധ 

വ തന്നേ, 

൩൭൭ അദ്ധ്യായം. 

യാക്കോബ് തനെറ പിതാവു പരദേശി 

യായി പാത്ത ദേശമായ കനാ൯ദേശത്തു 

വസിച്ചു, യാക്കോബിനെറ വംശപാര 

മ്പയ്യം എന്തെന്നാല്: യോസേഫിന്നു പ 

തിനേഴ്ഴ വയസ്സായ പ്പോഠം അവ൯ തന്െറ 

സദഹാദരന്മാരോടുക്രടെ ആടുകളെ മേ 

യിച്ചകൊണ്ടു ഒരു ബാലനായി തനെറ 

അപ്പനെറ ഭായ്യമാരായ ബില്ഹയുടെ 

യും സില്പയുടെയും 

ഇരുന്നു അധഖരെ 

പൃത്രന്മാരോടുക്രടെ 

കുറിച്ചുള്ള തി 

യോസേഫ് അപ്പനോടു വന്നു ല് 

യോസേഫ് വാഭ്ധകൃത്തിലെ മകനാക 

കൊണ്ടു 

വെച്ചു അവനെ അധികം സ്നറേഫിച്ചു ഒരു 

യിസ്്റായേല് എല്ലാമക്കളിലും 

നിലയങ്കി അവന്നു ഉണ്ടാക്കിച്ചു കൊടുത്തു. 

അപ്പ൯ തങ്ങളെ. എല്ലാവരെക്കാളും അവ 

നെ അധികം സ്നേഹിക്കുന്നു എന്നു അധ 

നെറ സഹോടരന്മാ൪ കണ്ടിട്ടു അവനെ 

പകെച്ചു അവനോടു സമാധാനമായി 

സംസാരിപ്പാ൯ അവക്കു കശിഞ്ഞില്ല. 

യോസേഫ ഒരു സ്വപ്പം കണ്ടു; അതു 

തനെറ സഹോദരന്മാരോടു അറിയിച്ചതു 

കൊണ്ടു അവര് അവനെ പിന്നെയും അ 

ഠിം 

ആവിതു: തി്ലാപ്രദ, അല്വാ 
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ധികം പകെച്ചു, അയധസ അവരോട 

പറഞ്ഞതു: ഞാ൯ കണ്ടെ സ്വപ്ലം കേട്ടു 

കൊഠാധി൯, നാം വയലില് കററ കെ 

ട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നു; അപ്പോ എന്െറ 

കററ എഴുന്നേററു നിവിന്നുനിന്നു; നി 

ങ്ങടെ കററകഠം ചുററും നിന്നു എന്െറ 

കററയെ നമസ്കരിച്ചു. അവന്െറ സ 

ഹോദരന്മാ൪ര അവനോടു: നി ഒങ്ങളുടെ 

രാജാവാകുമോ? നി ഞങ്ങളെ വാഴ്ചമോ 

എന്നു പറഞ്ഞു, 

നിമിത്തവും 

അധനെറ സ്വപ്പങ്ങഠം 

അവസനെറ പവാകുട നിമി 

തതവും അവനെ പിന്നെയും അധികം 

ദ്വേഷിച്ചു. അയന് മറെറാരു സ്വപ്ലം 

കണ്ടു തെറ സഹോദരന്മാരോടു അറി 

യിച്ചു; ഞാ൯ പിന്നെയും ഒരു സ്വപ്ലം 

കുണ്ടു; സൂയന്ദം 

നനു നക്ഷത്രങ്ങളും എന്നെ നമസ്കരിച്ച 

ചന്നം പതിനൊ 

എന്നു പറഞ്ഞു, അവ്വ൯ അതു അല്പ 

നോടും സഹോദരന്മാരോടും അറിയിച്ച 

പ്പോ അച്പ൯ അവനെ ശാസിച്ചു അ 

വനോടു: നി ഈ കുണ്ട സ്വപ്പം എന്തു? 

ഞാനും നിനെറ അമ്മജയം നിന്െറ സ 

ഹോടരന്മാരും സാക്ക്ലാംഗം വിണ്ട നിന്നെ 

നമസ്സരരിപ്പം൯ വരുമോ എന്നു പറഞ്ഞു. 

അവന്െറ സഹോദരന്മാകു അവനോട്ട 

അസൂയ തോന്നി; അപ്പനോ ഈ വാക 

മനസ്സ്സില് സംഗ്രഹിച്ചു. അവനെറ സ 

ഹോദരന്മാ൪ അപ്പനെറ ആടുകളെ മേ 

യ്യാ൯ ശെഖേമില് പോയിരുന്നു. യിസ്റരാ 

യേല് യോസേഫിനോടു: നിന്െറ സ 

ഹോദരന്മാര് ശെഖേരില് ആടു മേയിക്കു 

നനുണ്ടല്ലോ; വരിക, ഞാ൯ നിന്നെ അവ 

രുടെ അടുക്കല് അയകും എന്നു വറ 

ഞ്ഞതിന്നു അവന് അവനോടു: ഞാ൯ 

പോകും എന്നു പറഞ്ഞു. 

നോട്ടു: നി! ചെന്നു നിനെറ സഹോടര 

ന്മാക്കു സുഖം തന്നേയോ? ആടുക ന 

അവഖവ൯ അധവ 
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ന്നായിരിക്കുന്നു വോ ഏന്നു നോക്കി, വന്നു 

വസ്തുത അറിയിക്കേണം എന്നു പറഞ്ഞു 

ഫെബ്രോനതാഴ്സുരയില്നിന്നു അലനെ 

അയച്ചു; അവന ശേഖേമില് എത്തി. 

അവന് ധെളിപ്പദേശതൃതു ചുററി നടകു 

ന്നതു ഒരുത്ത൯ കുണ്ടു: നി എന്തു അന്വേ 

കിക്കുന്ന എന്നു അവനോടു ചോടിച്ചു. 

അതിന്നു അവ൯: ഞാ൯ എസനെറ സഹോ 

ഒരന്മാരെ അന്വേഷികുന്നു; അവര് എവി 

ടെ ആടു മേയിക്കുന്നു എന്നു എന്നോടു അ 

റിയിക്കേണമേ എന്നു പറഞ്ഞു, അവധര്൪ 

ഇധിടെനിന്നു പോയി; നാം ഭോഥാനി 

ലേക്കു പോക എന്നു അവര് പറയുന്നതു 

ഞാസ കേട്ടു എന്നു അവ൯ പറഞ്ഞു. 

അങ്ങനെ യോസേഫ് തന്െറ സഹോ 

രന്മാരെ അന്വേഷിച്ചു ചെന്നു ദോഥാ 

നിരധെച്ചു കണ്ടു. അവര് അവനെ ട്ടര 

തുനിന്നു കണ്ടിട്ടു അവനെ കൊലല്ലേന്ട 

തിന്നു അവന് അടുതുതുവരുംമുമ്പെ അവന്നു 

ചെയ്യു: 

അതാ, സ്വപ്ലുക്കാര൯ വരുന്നു; വരുധി൯, 

ചിരോധമായി ദൂരാലോചന 

നാം അവനെ കൊന്നു ഒരു കുഴിയില് ഇട്ടു 

കളക; ഒരു ദൂക്ടളൃഗം അവനെ തിന്നു 

കളഞ്ഞു എന്നു പറയാം; അവനെറ സ്വ 

പ്ങ്ങഠഠ എന്താകുമെന്നു നമുക്കു കാണാമ 

ല്ലോ എന്നു തമ്മില് തമ്മില് പറഞ്ഞു. 

രൂബേന് അതു കേട്ടിട്ടു: നാം അവന്നു ജി 

വഹാനി ധവരുത്തരുതു ഏന്നു പറഞ്ഞ അ 

വനെ അധരുടെ കയ്യില്നിന്നു ധിടുഖിച്ചു. 

അധരുടെ കയ്യില്നിന്നു അവനെ വിടു 

ധിച്ചു അപ്പനെറ അടുക്കല് കൊണ്ടുപോ 

കേണമെന്നു കരുതിക്കൊണ്ടു രൂബേ൯ 

അവരോടു: രക്തം ചൊരിയിക്കരാതു; നി 

ങ്ങാ അധഖനെറമേല് കൈ ധെക്കാതെ 

മരുഭൂമിയിലുദ്ള ആ കുഴിയില് അവനെ 

ഇട്ടുധയി൯ എന്നു പറഞ്ഞു. യോസേഫ് 

തനെറ സഹോദരന്മാരുടെ അട്ടക്കല് 

റം റവം 
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വന്നപ്പോഠം അവന ഉടുത്തിരുന്ന നിലയ 

അി അവര് ഉരരി, അവനെ എടുത്തു ഒരു 

കഴിയിത ഇട്ടും അതു ധെള്ളമില്ലാത്ത 

പൊട്ടക്കുഴി ആയിരുന. അവര് ഭക്ഷ 

ണം കഴിപ്പാ൯ ഇരുന്നല്പോര തലപൊ 

ക്കി നോക്കി, ഗിലെയാദടില്നിന്നു സാ 

പ്രാണിയും സുഗന്ധപ്പശയും സന്നിനായ 

കവും ഒട്ടകപ്പുറത്തു കയററി മിസ്റ്യിമി 

ലേക്കു കൊണ്ടുപോകുന്ന യിശ്ലായേല്യരു 

ടെ ഒരു യാത്രക്രൂടും വരുന്നതു കണ്ടു, 

അപ്പ്പോശ യെഫ്രുദാ തന്െറ സഹോദരന്മാ 

രോട്ടു: നാം നമുടെ സഹോദരനെ കൊന്നു 

അധനെറ രക്തം മറെച്ചിട്ടു എന്തു തപ 

കാരം? ധരുചി൯, നാം അവനെ യിശ്മാ 

യേല്യക്കു വില്ലക; നാം അവനെറ മേല് 

കൈ ധെക്കരുതു; അവന നമുടെ സ 

ഹോടരനും നമുടെ മാംസവുയമല്ലോ എന്നു 

പറഞ്ഞു; അവനെറ സഹോദരന്മാർ അതി 

ന്നു സമ്മതിച്ചു. മിദ്ദാനൃയകച്ചവടക്കാ൪ 

കടന്നുപോകുമ്പോര അവര യോസേ 

ഫിനെ കുഴിയിരനിന്നു വലിച്ചു കയ 

റി, യിശ്ലായേല്ൃക്കു ഇരുപതു ധെള്ളി 

ക്കാശിന്നു വിററ. അവര് യോസേഫി 

നെ മിസ്രയിമിലേക്കു കൊണ്ടുപോയി. 

രൂബേ൯ തിരികെ കുഴിയുടെ അടുക്കരു 

ചെന്നപ്പോ യോസേഫ് കുഴിയിര ഇല്ല 

ഏന്നു കണ്ടു തനെറ വ്രും കിറി, സഹോ 

ഒരന്മാരുടെ അടുക്കത വന്നു: ബാലനെ 

കാണുന്നില്ലല്ലോ; ഞാ൯ ഇനി എവിടെ 

പോകേണ്ട എനു പറഞ്ഞു. പിന്നെ 

അവര് ഒരു കോലാട്ടുകൊററനെ കൊന്നു, 

യോസേഫിനെറ അങ്കി എടുത്തു രക്ത 

ത്തില് മുക്കി. അവര് നിലയങ്കി തങ്ങ 

ൂമടെ അപ്പുനൈറ അടുക്കല് കൊടുത്ത 

യച്ച: യുതു ഞങ്ങമക്കു കണ്ടുകിട്ടി; ഇതു 

നിസെറ മകനെറ അങ്മിയോ അല്ലയോ 

നോക്കേണം എനു എന്നു പറഞ്ഞു. 
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അവന് അതു തിരിച്ചറിഞ്ഞു: ഇതു എനെറ 

മകനെറ അങ്കി തന്നേ; ഒരു മുക്ടമൂഗഥം 

അവനെ തിന്നുകളഞ്ഞു; യോസേഫിനെ 

പറിച്ചുകീറിപ്പോയി എന്നു പറഞ്ഞും 

യാക്കോബ് വൃസ്രരും കീറി, അരയില് 

രട്ടുശീല ചുററി ഏറിയനാഠം തസെറ മക 

നെച്ചൊല്ലി ടൂഃ ഖിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. അവ 

നെറ പുത്രന്മാരും പുത്രിമാരും എല്ലാം അ 

വനെ ആശ്വസിപ്പിപ്പാ൯ വന്നു; അവ 

നോ ആശ്വാസം കൈക്കൊഗഖധാ൯ മന 

സ്സില്ലാതെ: ഞാ൯ ടൂഃഖത്തോടെ എനെെറ 

മകുനെറ അടുക്കല് പാതാളത്തില് ഇറ 

ങ്ജുമെന്നു പറഞ്ഞു. ഇങ്ങനെ അവന്െറ 

അപ്പ൯ അവനെകുറിച്ചു കരഞ്ഞുകൊണ്ടി 

രുന്നു. എന്നാല് മിട്ടാന൬൪ അവനെ 

മിസ്രയിമില് ഫറധോനെറ ഒരു കൂട്യോഗ 

സ്ഥനായി അകമ്പടിനായകനായ പോ 

ത്തിഫറിന്നു വിററു. 

൩ വ൮ും അദ്ധ്യായം. 

അക്കാലത്തു യ്വെഹ്ുദാ തെറ സഹോട 

രന്മാരെ വിട്ടു ഹിരാ എന്നു പേരുള്ള ഒരു 

അടൂല്ലാമു നെറ അടുക്കല് ചെന്നു; അധി 

ടെ ശ്രുവാ എന്നു പേരുള്ള ഒരു കനാ 

൬൯െറ മകളെ കണ്ടു; അവളെ. പരി 

ഗ്രഹിച്ചു അവളൂടെ അടുക്കല് ചെന്നു, 

അവഠ ഗഭംധരിച്ചു ഒരു മകനെ പ്രസ 

വിച്ചു; അവന്നു ഏര് എന്നു പേരിട്ടു. 

അവഠം പിന്നെയും ഗഭംധരിച്ച ഒരു 

മകനെ പ്രസവിച്ചു; അവന്നു ഓനാ൯ 

എന്നു പേരിട്ടു. അവഠം പിന്നെയും 

ഗഭംധരിച്ചു ഒരു മകനെ പ്രസവിച്ചു; 

അവന്നു ശേലാ എന്നു പേരിട്ടു. അവ 

ഇവനെ പ്രുസധിച്ചപ്പോഠം അവ൯ കെ 

സിബില് ആയിരുന്നു. യ്യെഫ്രദാ തന്െറ 

ആദ്യജാതനായ ഏരിന്നു താമാര് എന്നു പേ 

ള്ള ഒരു ഭായ്യയെ എടുത്തു. യ്യെഫ്ര 

ം രാടം 
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യുടെ ആദ്യജാതനായ ഏര യഹോവെക്കു 

അനിക്ടനായിരുന്നതു കൊണ്ടു യഹോവ 

അവനെ മരിപ്പിച്ചു. അപ്പ്യോഠം യ്യെഫ്ര 

ദ ഓനാനോടു: നിസെറ ജ്യേഷ്ടുനെറ 

ഭായ്യയയുടെ അടുക്കല് ചെന്നു അവളോടു 

ദേവരധമ്മം അനുക്ടിച്ചം ജ്യേഷ്ടുനെറ 

പേക്ു സന്തതിയെ ഉളവാക്കുക എന്നു 

പറഞ്ഞു. എന്നാല് ആ സന്തതി തസനേറ 

തായിരിക്കയില്ല എനു ഓനാ൯ അറി 

കൊണ്ടെ ജ്ടേഷ്ടുനെറ ഭായ്യയുടെ അടു 

ക്കത ചെന്നപ്പോ ജ്യേഷ്ടന്നു സന്തതി 

യെ കൊട്ടക്കാതിരിക്കേണ്ടെതിന്നു നിലത്തു 

പി്്ിക്കുഞഞു. അവ൯ ചെയുതു യ 

ഹോവധെക്കു അനിക്കുമായിരുന്നതു കൊണ്ടു 

അവന് ഇവനെയും മരിപ്പിച്ചു. അപ്പ്പോശ 

യെഫ്രുദാ തന്െറ മരുമകളുയ താമാ 

രോടു: എനെറ മക൯ ശേലാ പ്രാപി 

യാകുധോളം നീ അപ്പനെറ വിട്ടില് വി 

ധധയായി പാക്ക എന്നു പറഞ്ഞു; ഇവ 

നും സഹോദരന്മാരെ പോലെ മരിച്ചു 

പോകരുതു എനു അവന് വിചാരിച്ചു; 

അങ്ങനെ താമാര് അപ്പനെറ പലീിട്ടില് 

പോയി പാത്തു. കുറെ കാലം കഴിഞ്ഞി 

ട്ട ശ്രുവയുടെ മകഠം യെഫ്രുദയുടെ ഭായ്യ 

മരിച്ചു യ്യെഫ്രുടയുടെ ടൂഃഖം മാറിയ 

ശേഷം അവ൯ തനെറ സ്നേഹിതന് അട്ട 

ല്യാമയനായ ഹീരയോടുക്രടെ തന്െറ ആടു 

കളെ രാമം കത്രിക്കുന്ന അടിയന്തര 

ത്തിന്നു പോയി. നിനെറ അമ്മായപ്പ൯ 

തനെറ ആടുകളെ രോമം കുത്രിക്കുന്ന അ 

ട്ടിയന്തരത്തിനന തിത്ടെക്കു പോകുന്നു എനന 

താമാരിന്നു അറിവു കിട്ടി. ശേലാ പ്രാഫ്ട്റി 

യായിട്ടും തന്നെ അവന്നു ഭായ്യയായി കൊ 

ടുത്തില്ല എന്നു കണ്ടിട്ട അവ ധൈധ 

വ്യവസ്ത്രം മാററിഖെച്ചു, ഒരു മുടുപടം 

മൂടി പുതെച്ചു തിമ്തെക്കു പോകുന്ന വഴി 

ക്കുള്ള ഏനയിംപട്ടണത്തിനെറ ഗോപു 

13 

14 



16 

18 

20 

91 

€1 ദ്്നങ്ട 38 

രത്തിജംല് ഇരുന്നു. യ്യവഹ്ുദാ അവളെ 

കണ്ടെപ്പ്രോം അവ മുഖം മൂടിയിരുന്നതു 

കൊണ്ടു ഒരു വേശ്യ എന്നു നിരൂപിച്ചു. 

അവന് വഴിയരികെ അവളുടെ അടുക്ക 

ലേക്കു തിരിഞ്ഞു തസെറ മരുമകഠം എന്നു 

അറിയാതെ: വരിക, ഞാ൯ നിന്െറ 

അടുക്കല് വരട്ടെ എന്നു പറഞ്ഞു. എനെറ 

അട്ടക്കല് വരുന്നതിന്നു നി എനിക 

എന്തു തരും എന്നു അവ ചോടിച്ചു. 

ഞാ൯ അആട്ടി൯ക്രട്ടത്തില്നിന്നു ഒരു 

കോലാട്ടി൯കുട്ടിയെ നിനക്കു കൊടുത്തയ 

ക്കാ എന്നു അവന് പറഞ്ഞു. നി കൊ 

ടുത്തയക്കപോളത്തിന്നു ഒരു പണയം 

തരുമോ എന്നു അവഠം ചോടിച്ചു, ഏന്തു 

പണയം തരേണം എന്നു അവന് ചോദി 

ചതിന്നു നിനെറ മുദമോതിരധും മോതിര 

ചരടും നിനെറ കയ്യിലെ വടിയും ഏന്നു 

അവഠ പറഞ്ഞു. ഇവ അവഠാക്കു കൊ 

ടുത്തു, 

ചെന്നു; അവ ഗഭംധരിക്കയും ചെയ്യു. 

അവ൯ അവളുടെ അടുക്കൽ 

പിന്നെ അവഠ എഴുന്നേററു പോയി, 

തന്റ മൂടുപടം നിക്കി ലൈധലഖ ൮ വ്രും 

ധരിച്ചു. സ്റ്്രിയുടെ കയ്യില്നിന്നു പ 

ണയം മടക്കി വാങ്ങേണ്ടതിന്നു യ്യെഹ്രുദാ 

അട്യല്ലാമ്യനായ സ്നേഹിതനന്െെറ കൈവശം 

ആട്ടി൯കുട്ടിയെ കൊടുത്തയച്ചു; അവ൯ 

അധവ൯ ആ 

ഏനയിമില് 

അവളെ കണ്ടില്ല താനും. 

സ്ഥലത്തെ ആളുകളോടു: 

വഴിയരികെ ഇരുന്ന വേശ്യ എധിടെ 

എന്നു ചോടിച്ചതിന്നു: ഇവിടെ ഒരു ധേ 

ശ്യയും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നു അവ൪ 

പറഞ്ഞു. 

ക്കത മടങ്ങിവന്നു: ഞാ൯ അവളെ കണ്ടി 

അയവ൯ യ്യെഫ്രടയുടെ അടു 

ല്ല%ഃ ഈ സ്ഥലത്തു ഒരു വേശ്യയും ഉണ്ടാ 

യിരുന്നില്ല എന്നു അവിടെയുള്ള ആമുക൦ം 

പറഞ്ഞു എന്നു പറഞ്ഞു, അപല്പോഠായെ 

ഫ്രൂദാ നമുക്കു അപകിീത്തി മണ്ടാകാതിരി 

ധാഠാഥറ്ഠിം 

പം ൩൮ 

പ്രാന അവമ അതു എടുത്തുകൊള്ളട്ടെ; 

ഞാ൯ ഈ ആട്ടി൯കുട്ടിയെ കൊടുത്തയച്ചു 

വല്ലോ; നി അധളെ കണ്ടില്ല താനും 

നന്നു പറഞ്ഞു. ഏകദേശം മുന്നുമാസം 

കഗിഞ്ഞിട്ടു: നിസെറ മരുമകഠം താമാ൪ 

പരസംഗം ചെയ്യൂ, പരസംഗത്താല് ഗഭി 

ണിയായിരിക്കുന്നു ഏന്നു യെഹ്രഭെക്കു അ 

റിു കിട്ടി. അപ്പോം യെഫ്രടാ: അവ 

ഒളു. പുറതൃതുകൊണ്ടുവരുധി൯; അധഖളെ. 

ചുട്ടുകളുയേണം ഏന്നു പറഞ്ഞു. അവളെ. 

പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നപ്പോ അവ അ 

മ്മായപ്പനെറ അടുക്കത ആളയച്ചു: ഇവ 

യുടെ ഉടമസ്ഥനായ പുരുഷനാല് ആകു 

നനു ഞാ൯ ഗഭിണിയായിരികുന്നതു;ു ഈ 

മുദമോതിരധും മോതിരച്ചരടും വടിയും 

ആകുള്ളതു എന്നു നോക്കി അറിയേണം 

എന്നു പറയിച്ചു. യ്െഫ്രുദാ അവയെ 

അറിഞ്ഞു: അവഠം എന്നിലും നീതിയുള്ള 

വഠ; ഞാ൯ അവളെ എസെറ മക൯ ശേ 

ലാവിന്നു കൊടുത്തില്ല എന്നു പറഞ്ഞു; അ 

തിരു പിന്നെ അധളെ പരിഗ്രഹിച്ചതു 

മില്ല. അവരകു പ്രസവകാലം ആയ 

പ്പോ അവളൂടെ ഗഭത്തില് ഇരട്ടപ്പി 

ഒളകഠ ഉ ണ്ടായിരുന്നു. അധ പ്രസി 

ക്കുമ്പോഠ ഒരു പിള്ള കൈ പൃറത്ത നീടി; 

അപ്പ്പോ൦ം സൂതികമ്മിണി ഒരു ചുവന്ന 

ആല് എടുതു അവന്െറ കൈക്കു കെട്ടി: 

ഇവന ആദ്യം പുറത്തുവന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. 

കൈ പിന്നെയും അകത്തേകു വലിച്ചു. 

അവനോ അപ്പ്പോഠ അവന്െറ സഹോ 

ദര൯ പുറത്തു വന്നു: നി ഛിദം മുണ്ടാക്കി 

യതു എന്തു എന്നു അവധ പറഞ്ഞു. അത്തു 

കൊണ്ടു അവന്നു പേരെസ്സ്റ് ഏന്നു 

പേരിട്ടു. അതിനെറശേഷം കൈമേല് 

ചുവന്ന വ്ടലുള്ള അവനെറ സഹോദര൯ 

പുറത്തുവന്നു; അവന്നു സേരഫ് എന്നു 

പേരിട്ടു. 
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൩൨ ൯. അദ്ധ്യായം. 

യോസേഫിനെ മിസ്പയിമി ഹ്ന്നാല് 

ലേക്കു കൊണ്ടുപോയി; അവനെ അലി 

ടെ കൊണ്ടുയന്ന യിശ്ലാഭയല്യരുടെ കയ്യില് 

നിന്നു ഫറവധോനെറ ഒരു തു ദ്യോഗസ്ഥ 

നായി അകമ്പടിനായകനായ പോത്തി 

ഫര് എന്ന ഒരു മിസ്രയിമ്യ൯ന അവനെ , 

വിലെക്കു വാങ്ങി. യഹോവ 3്യോസേ 

ഫിനോടുക്രടെ ഉണ്ടായിരുന്നതു കൊണ്ടു 

അവന് ക്ൂതാത്ഥനായി, മിസ്രയീമയ നായ 

യജമാനസെറ വിട്ടില് പാത്തു. യഹോ 

ധ അവനോടുക്രടെ ഉണ്ടെന്നും അവസ൯ 

ചെയ്യുന്നതൊക്കെയും യഹോവ സാധിപപ്പി 

ക്കുന്നു ഏന്നും അവന്െറ യജമാന൯ 

കണ്ടു. 

നനു ഇക്ടടനായി ശുദ്രൂഷചെയ്യൂു; അവ൯ 

അയനെ ഗൃഹധിചാരകനാക്കി, തനിക്കു 

ഒളതൊക്കെയും അവനെറ കയ്യില് ഏ 

ലിച്ച. അവ൯ തനെറ ലീട്ടിന്നും തനി 

ക്കുള്ള സകലത്തിന്നും അവനെ ധിചാരക 

നാക്കിയതു മുതല് യഹോവ യോസേഫി 

സെറ നിമിതം മിഡ്രയിമ്യ ന്െറ വീട്ടിനെ 

അനുഗ്രഹിച്ചു; വിട്ടിലും വയലിലും അധ 

ന്നുമ്ളു സകലത്തിന്മേലും യഹോവയുടെ 

അന്ദഗ്രഹം ഉണ്ടായി. അധവ൯ന്തനികുള്ള 

തൊക്കെയും യോസേഫിനെറ കയ്യില് ഏ 

പ്പിച്ച; താന് ഭക്ഷിക്കുന്ന ഭക്ഷണം ഒഴികെ 

അയനെറ കൈവശം ഉള്ള ററു യാതൊ 

നും അവന് അറിഞ്ഞില്ല. യോസേഫ് 

കോമമള നും മനോഹരരൂപിയും ആയിരുന്ന 

തുകൊണ്ടു യജമാനന്െറ ഭായ്യ യോസേ 

ഫി൯മേല് കണ്ണ പതിച്ചു: ഏന്നോടുക്രടെ 

ശയിക്ക എന്നു പറഞ്ഞു. അധന് അതിന്നു 

സമ്മതിക്കാതെ യജമാനനെറ ഭായ്യയോടു : 

ഇതാ, ധിട്ടില് എനെറ കൈവശമുള്ള യാ 

തൊന്നും എന്െറ യജമാനന് അറിയുന്നില്ല; 

ധാഠാഥ്ലിം 

! തനിക്കുള്ള തൊക്കെയും എനെറ കയ്യില് 

അതുകൊണ്ടു യോസേഫ' അവ 

ഏഏല്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ ധിട്ടിത എന്നെ 

0 വലിയധനില്ല; നി അധനെറ 

ഭായ്യയാകയാല് നിന്നെയല്ലാതെ മററു യാ 

തൊന്നും അവ൯ എനിക്കു വിരോധികച്ചിട്ടു 

മില്ല; അതുകൊണ്ടു ഞാ൯ ഈ മഹാര്ദോ 

ക്കം പ്രവത്തിച്ചു ദൈവത്തോടു പാപം 

ചെയ്യുന്നതു എങ്ങനെ എന്നു പറഞ്ഞും 

! അവ ദിനംപ്രതിയും യോസേഫിനോടു 

പറഞ്ഞിട്ടും അവകോടുക്രടെ ശയിപ്പാനോ 

അവള്ടെ അരികെ ഇരിപ്പാനോ അവസ 

അവളെ അനുസരിച്ചില്ല. ഒരുദിവസം 

അവന് തനെറ പ്രല്ൃത്തി ചെയ്ത്ാ൯ ധിട്ടി 

 ന്നകത്തു ചെന്നു; ധിട്ടിലുള്ളവര് ആരും 

അവിടെ ഇല്ലായിരുന്നു. അയ അധ 

നെറ യന്ത്രം പിടിച്ചു: എന്നോടുകൂടെ 

ശയിക്ക ഏന്നു പറഞ്ഞു; എന്നാല് അവന. 

തന്െറ യന്ത്രം അവളൂടെ കയ്യില് വിട്ടേ 

ച പുറത്തേക്കു ഓടിക്കളഞ്ഞു. അയധ൯ 

വ്രും തന്െറ കയ്യില് വിട്ടേച്ചു പുറത്തേ 

ക്കു ഓടിപ്പോയി എന്നു കണ്ടപ്പോ, അ 

വം ധീട്ടിലുള്ളവരെ വിളിച്ച അവ 

രോടു: കണ്ടോ, നമ്മെ ഹാസ്യമാക്കേണ്ട 

തിന്നു അവ൯ ഒരു എബ്രായനെ കൊണ്ടു 

വന്നിട്ടിരിക്കുന്നു; അവന് എന്നോടുക്രടെ 

ശയിക്കേണ്ടെതിന്നു എനെറ അട്ടക്കല് 

വന്നു; എന്നാല് ഞാന് ഉറക്കെ നിലധി 

ളിച്ചു. 

കേട്ടപ്പോം അധവ൯ തനെറ 

ഞാന ഉറക്കെ നിലവിളിച്ചതു 

ധ്ര്ര്ം 

എ൭൯െറ അടുക്കത വിട്ടേച്ചു ഓടി പൊയ്തകു, 

മഞ്ഞു എന്നു പറഞ്ഞു. യജമാന൯ ധി 

ട്ടില് വരുധോളം അവമ ആ ധഡസ്ര്ം 

തെറ പക്കല് വഖെച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. 

അവനോടു അധവ അവ്വണ്ണം തന്നേ സം 

സാരിച്ചു: നി കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന ഏ 

ബ്രായഭാസ൯ എന്നെ ഹാസ്യ മാക്കുവാ൯ 

എെറ അടുക്കല് വന്നു. ഞാ൯ ഉറക്കെ 
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നിലധിളിച്ചപ്പോ അധഖവ൯ തനെറ 

വസ്ത്രം എനെറ അടുക്കല് വിട്ടേച്ചു പുറ 

ത്തേക്കു ഓടിപ്പോയി എന്നു പറഞ്ഞു. 

05 

നിന്ത്തെ ദാസ൯ ഇങ്ങനെ എന്നോട്ട ചെ 

യ്യു എന്നു തനെറ ഭയ്യ പറഞ്ഞ ധാകു 

യജമാനന് കേട്ടപ്പോ അവന്നു കോപം 

ജ്വലിച്ച. യോസേഫിന്െറ യജമാന൯ 

അവനെ പിടിച്ചു രാജാവിസെറ ബഭ്ധ 

ന്മാര് കിടക്കുന്ന കാരാഗൃഹത്തില് ആക്കി; 

അങ്ങനെ അവന് കാരാഗൃഹത്തില് കിട 

നനു. എന്നാല് യഹോവ യോസേഫി 

കാരാഗൃഹപ്രമാ 

ണിക്കു അവനോടു ദയ തോന്നത്തക്കല 

നോട്ടക്രടെ ഇരുന്നു, 

ണ്ണം അവന്നു കൃപ നല്ലി. കാരാഗൃഹത്തി 

ലെ സകലബഭ്ധന്മാരെയും കാരാഗൃഹവ്ര 

മാണി യോസേഫിനെറ കയ്യില് ഏ 

പ്പിച്ചു; അവരുടെ പ്രപ്ൃത്തിക്കൊക്കെയും 

അവഖവ൯ പവിചാരകനായിരുനു. യഹോ 

വ അവനോടുക്രടെ ഇരുന്നു അവന് ചെ 

യ്കുതൊക്കെയും സഫ്ലമാക്കുകകൊണ്ടു അ 

വനെെറ കൈക്കിഴുള്ള യാതൊന്നും കാരാ 

ഗൃഹപ്രുമാണി നോക്കിയില്ല. 

൧0. അഡഘ്ധ്യായം. 

അനന്തരം മിസഡ്രയിംരാജാവിനെറ പാന 

പാത്രവാഫകനും അപ്പക്കാരനും മിസ്പയിം 

രാജാവായ തങ്ങളുടെ യജുമാനനോട്ട 

കുററാ ചെയ്യൂ. ഫറവോന് പാനപാത്ര 

വാഹകന്മാരുടെ പ്രമാണിയും അപ്പക്കാരു 

ടെ പ്രമാണിയുമായ തന്െറ രണ്ടു ഉദ്യോ 

ഗസ്ഥന്മാരോടു കോപിച്ചു അവരെ 

അകമ്പടിനായകനെറ വിട്ടില് യോസേ 

ഫ് ബഭ്ധനായി കിടന്ന കാരാഗൃഹത്തില് 

ആക്കി, 

യോസേഫിനെറ പക്കല് ഏപ്പിച്ചു; അ 

അകമ്പടിനായകന്൯ അവരെ 

വന് അവക്കു ശുശ്രൂഷ ചെയ്യൂ; അ 

വര് കുറെക്കാലം തടവില് കിടന്നു, 

ഉല്പത്തി ര 

മിസ്രയിംരാജാധിനെറ പാനപാത്രവാഹ 

കന്ദം അപ്പക്കാരനും ഇങ്ങനെ കാരാഗൃഹ 

ത്തില് ബഭ്ധന്മാരായിരുന്ന രണ്ടു പേരും 

ഒരു രാത്രിയില് തന്നേ ഖെപ്പേറെ അത്ഥ 

മുള്ള ഓരോസ്വപ്പം കണ്ടു. രാവിലെ 

യോസേഫ് അവരുടെ അടുക്കല് വന്നു 

നോക്കിയപ്പോ അവര് ധികഷാടിച്ചിരി 

ക്കുന്നതു കണ്ടു. അയധ൯ യജമാനനെറ 

വീട്ടില് തന്നോടുക്രടെ തടവില് കിടക്കു 

ന്നവരായ ഫറവാനെറ ഉല്യോഗസ്ഥന്മാ 

രോടു: നിങ്ങ ഇന്നു ധിഷാഭഭാവത്തോ 

ടിരിക്കുന്നതു എന്തു എന്നു ചോടിച്ചു. അ 8 

വര് അവനോടു: ഞങ്ങ സ്വപ്പം കണ്ടു, 

വ്യാഖ്യാനിച്ചുതരുവാ൯ ആരുമില്ല എന്നു 

പറഞ്ഞു. യോസേഫ് അവരോടു : സ്വപ്പ 

്യാഖ്യാനം ടൈവയത്തിന്നുള്ള തല്ലയോ? അ 

തു എന്നോടു പറധി൯ എന്നു പറഞ്ഞു. 

അപ്പ്പോ വാനപാതതവാഹഫഹകന്മാരുടെ 

പ്രമാണി യോസേഫ് നെ തനെറ സ്വ 

പ്ലം അറിയിച്ചു പറഞ്ഞതു: എനെറ സ്വ 

വ്ൃത്തില് ഇതാ, എനെറ മുമ്പില് ഒരു മുന്തി 

രിവള്ളിം മുന്തിരിവള്ളിയില് മൂന്നു കൊ 

മ്പ; അതു തളിത്തു പൂത്തു; കലകളില് മു 

ന്തിരിങ്ങാ പഴുത്തു. ഫറധോനെറ പാ 

നപാത്രം എനെറ കയ്യില് ഉണ്ടായിരുന്നു; 

ഞാ൯ മുന്തിരിപ്പഴം പറിച്ചു ഫറധോനെെറ 

പാനപാത്രത്തില് പിഴിഞ്ഞു: പാനപാ 

ത്രം ഫറധോെറ കയ്യില് കൊടുത്തു. 

യോസേഫ് അവനോടു പറഞ്ഞതു: അ 

തിനെറ അത്ഥം ഇതാകുന്നു: മൂന്നു കൊമ്പു 

മൂന്നു ദിവസം. മൂന്നു ദിവസത്തിന്നകം 

ഫറധോ൯ നിന്നെ കടാക്ഷിച്ചു, വിണ്ടും 

നിനെറ സ്ഥാനത്തു ആകും. നി പാ 

നപാത്രവാഹകനായി മുമ്പിലത്തെ പതി 

ധുപോലെ ഫറഖോനെറ കയ്യില് പാ 

നപാത്രം കൊടുക്കും. എന്നാല് നി ശുഭമാ 

യിരിക്കുയ്ചോര എന്നെ മാത്തു എന്നോടു 
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ഒയ ചെയ്യു ഫറവോനെ എന്െറ വസ്പൂുത 

ബോധിപ്പിച്ചു എന്നെ ഈ ധിട്ടില്നിന്നു 

എന്നെ എബ്രായരു 

ടെ ദേശതൂതുനിന്നു കട്ടുകൊണ്ടുപോന്നതാ 

വിടുപചിക്കേണമേ, 

കുന്നുറു ഈ കുണ്ടറയില് എന്നെ ഇടേണ്ട 

തിന്നു ഞാ൯ ഇധിടെയും യാതൊന്നും ചെ 

യ്മ്ിട്ടില്ല. അത്ഥം നല്ലതെന്നു അപ്പക്കാരു 

ടെ പ്രമാണി കണ്ടിട്ടു യോസേഫിനോടു: 

ഞാനും സ്വപ്പുത്തില് എനെറ തലയില് 

വെളുത്ത അപ്പമുള്ള മൂന്നു കൊട്ട കുണ്ടു. 

മേലത്തെ കൊട്ടയില് ഫറഖോനെറ വക 

അപ്പത്തരങ്ങ൦ ഒക്കെയും ഉണ്ടായിരുന്നു; 

പക്ഷിക൦ എനെറ തലയിലെ കൊട്ട 

യില്നിന്നു അവയെ തിന്നുകളഞ്ഞു എന്നു 

പറഞ്ഞു. 

നെറ അത്ഥം ഇതാകുന്നു: മൂന്നു കൊട്ട 

മി 

അതിന്നു യോസേഫ : അതി 

മൂന്നു ദിവസം. മൂന്നു ദിവസത്തിന്നകം 

ഫറധോന്൯ നിനെറ തലധഖെടി നിന്നെ 

ഒരു മരത്തിന്മേല് തൂകും; പക്ഷ്ധികഠം 

നിനെറ മാംസം തിന്നുകളയും എന്നു 

ഉത്തരം പറഞ്ഞു. മൂന്നാം നാളില് ഫറ 

ധോനെറ തിരുനാളില് അഖന്൯ തനെറ 

സകലദാസന്മാകും ഒരു വിരുന്നുകഴിച്ചു. 

തെറ ദാസന്മാരുടെ മദ്ധ്യ പാനപാത്ര 

വാഹകന്മാരുടെ പ്രമാണിയെയും ലു 

ക്കാരുടെ പ്രുമാണിയെയും ഓത്തു. 

നപാതവാഹകന്മാരുടെ ത 

ഫറവോനെറ കയ്യില് പാനപാത്രം കൊ 

ട്ടക്കേണ്ടതിന്നു വിണ്ടും അവനെറ സ്ഥാന 

ത ആക്കി. 

യെയോ അവന് രൂക്കിച്ചു; യോസേഫ് 

അപ്പക്കാരുടെ പ്രമാണി 

അത്ഥം പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നേ. എങ്കി 

ലും പാനപാത്രവാഹകന്മാരുടെ പ്രമാണി 

യോസേഫിനെ ഓക്കാതെ അധനെ മറ 

നനുകള ഞ്ഞു. 

ര. ,ഥം അദ്ധ്യായം. 

രണ്ടു സംവത്സരം കഴിഞ്ഞശേഷം ഫറ 

ലോന്൯ ഒരു സ്വപ്ലം കണ്ടതെന്തെന്നാല്: 

അയന് നദിതിരത്തു നിന്നു. അപ്പോ 
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രൂപഗുണവും മാംസപുക്ട്ടിയുമുള്ള ഏഴ്ഴപ 

ശു നടിയിതല്നി ന്നു കയറി, ഞാങ്ങണയുടെ 

ഇടയില് മേഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു. അവയു 

ടെ പ്പിന്നാചെ മെലിഞ്ഞും വിരൂഛ്മായയമു 

ള്ള വേറെ ഏഴ പശു നടിയിൽനിന്നു ക 

യറി, നദീതീരത്തു മറേറ പശുക്കമൂുടെ അ 

രികെ നിന്നു. മെലിഞ്ഞും ലിരൂപമായു 

മുള്ള പശുക്കഠം രൂപഗുണവും മാംസചുക്ടടി 

യൂമുള്ള ഏഴു പശുക്കളെ തിന്നുകളഞ്ഞു; 

അപ്പ്പോ ഫറവോ തുണന്നു. അവ൯ 

പിന്നെയും ഉറങ്ങി, രണ്ടാമതും ഒരു സ്വ 

വാ കണ്ടു: പുഷ്ടിയുള്ള തും നല്ലതുമായ ഏഴ 

കതിര് ഒരു തണ്ടിതനിന്നു പൊങ്ങിവന്നു. 

അവയുടെ പിന്നാലെ നേത്തും കിഴക്ക൯ 

കാററിനാല് കരിഞ്ഞുമിരിക്കുന്ന ഏഴു ക 

തിര്൪ പൊങ്ങിവന്നു. നേത്ത ഏഴ കുതി 

രുകഠം പുക്ക്ടിയും മണിക്കരുത്തുമുള്ള ഏഴ്സ 

കതിരുകളെ വിഴ്ചങ്ങിക്കള ഞ്ഞു. അപ്പോ 

ഫറവോന് മൂണന്ന, അത്തു സ്വപ്ലും 

എന്നു അറിഞ്ഞു. പ്രാതഃ കാലത്തു അവസ൯ 

വ്യാകുലപ്പെട്ടു മിസ്രയിമിലെ മന്ത്രവാടിക 

ളെയും ജ്ഞോനികളെയും എല്ലാം ആള 

യച്ച വരുത്തി അധഖരോടു തനെറ സ്വപ്നം 

പറഞ്ഞു. എന്നാല് വൃയാഖ്യയനിപ്പാ൯ ആ 

കും കഴിഞ്ഞില്ല. അപ്പ്പോഠം പാനപാത്ര 

വാഹകന്മാരുടെ പ്രമാണി ഫറവോനോടു 

പറഞ്ഞതു: ഇന്നു ഞാ൯ എനെറ കുററം 

ഒാക്കുന്ന. ഫറവോ൯ അടിയങ്ങളോട്ട 

കോപിച്ചു, എന്നെയും അപ്പക്കാരുടെ 

പ്രമാണിയെയും അകമ്പടിനായകനെറ 

വിട്ടില് തടയിലാക്കിയിരുന്നുവല്ലോ, അ 

വിടെധെച്ച ഞാനും അവനും ഒരു രാ 

ത്രിയില് തന്നേ സ്വപ്നം കണ്ടു; വെവ്വേ 

റെ അത്ഥമുള്ള സ്വപ്ലം ആയിരുന്നു ഓരോ 

രുത്ത൯ കണ്ടതു. അവിടെ അകമ്പടി 

നായകനെറ ദാസനായ ഒരു എബ്രായ 

 യൊൌധനക്കാര൯ ഞങ്ങളോടുക്രടെ ഉണ്ടാ 

10 

11 

12 



29, 

ന്ന 41 

യിരുന്നു; ഞങ്ങ അവനോടു അറിയിച്ചാ 

റെ അവന് സ്വപ്നങ്ങളെ വ്യാഖ്യാനിച്ചു; 

ഓരോരുത്തന്നു താന്താനെറ സ്വപ്ലുത്തി 

൭൯റ അത്ഥം പറഞ്ഞുതന്നു. അവ൯ അ 

ത്ഥം പറഞ്ഞതു പോലെ തന്നേ സംഭവിച്ചു; 

എന്നെ വിണ്ടും സ്ഥാനത്തു ആകുകയും 

മററവനെ രൂക്കിക്കള കയും ചെയ്യൂയവല്ലോ. 

ഉടനെ ഫറഖോ൯ ആളയച്ചു യോസേ 

ഫിനെ വിളിപ്പിച്ച. അവര് അവനെ 

വേഗത്തില് കുണ്ടറയിതനിന്നു ഇറക്കി; 

'അവ൯ ക്ക്ഷെരം ചെയ്യിച്ചു, വ്ര്രൂം മാറി, 

ഫാധലോനെറ അട്ടക്കല് ചെന്നു. ഫറ 

വോ൯ യോസേഫിനോടു: ഞാ൯ ഒരു 

സ്വഫ്ലം കണ്ടു; അതിനെ ധ്യാഖ്യാനിപ്പാ൯ 

ആരുമില്ല; എന്നാല് നി ഒരു സ്വപ്ലം 

കേട്ടാല് വ്യാഖ്യാനിക്കുമെന്നു നിന്നെകുറി 

ചു ഞാ൯ കേട്ടിരിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞും 

അതിന്നു യോസേഫ് ഫറധോനോടു: ഞാ 

നല്ല, ഭൈവംതന്നേ ഫറവോന്നു ശുഭമാ 

യോരു ഉത്തരം നല്ലം എന്നു പറഞ്ഞു. 

ചിന്നെ ഫറധഖോന് യോസേഫിനോടു പ 

റഞ്ഞതു: എനെറ സ്വപ്ലത്തില് ഞാ൯ ന 

ദീതീരത്തു നിന്നു. അച്പോഠം മാംസ 

പൃക്ട്ടിയും രൂപഗുണവുമുള്ള ഏഴു പശു 
നദിയില്തനിന്നു കയറി ഞാങ്ങണയുടെ 

ഇടയില് മേഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു. അവയു 

ടെ പിന്നാലെ ക്ഷിണിച്ചും മെലിഞ്ഞും എ 

ത്രയം വിരൂപമായുയമുള്ള വേറെ ഏഴ പശു 

കയറിവന്നു; അത്ര വിരൂപമായവയെ 

ഞാ൯ മിസ്രയീംദേശത്തു എങ്ങും കണ്ടിട്ടില്ല. 

എന്നാല് മെലിഞ്ഞും വിരൂപമായുമുള്ള പ 

ശുക്കഠം പുക്ക്ടിയുള്ള മുമ്പിലത്തെ ഏഴു 

ശുക്കളെ തിന്നുകളഞ്ഞു; ഇവ അവയുടെ 

വയററിരല് ചെന്നിട്ടും വയററില് ചെന്നു 

ത്േന്നു അറി ധാനില്ലായിരുന്നു; അവ മുമ്പി 

ലത്തെപ്പ്ോോലെ തന്നേ ധിരൂപമുള്ളവ ആ 

യിരുന്നു. അപ്പോം ഞാ൯ ഉണന്നു. പി 

ധാഠാഥ്ഠിം 

05 ഉല്പത്തി രക 

ന്നെയും ഞാൻ സ്വപ്പത്തില് കണ്ടതു: നി 

റഞ്ഞതും നല്ലതുമായ ഏഴ കതിര് ഒരു ത 

ണ്ടില് പൊങ്ങിവന്നു. അവയുടെ പിന്നാ 

ലെ ഉണങ്ങിയും നേത്തും കിഴക്ക൯കാറാി 

നാല് കരിഞ്ഞുമിരിക്കുന്ന ഏഴ കുതിര പൊ 

നേത്ത കുതിരുകഠം ഏഴ്ഴ നല്ല 

തു 

ഞാ൯ മന്ത്ര വാടികളോടു പറഞ്ഞു; എന്നാല് 

ങ്ങി വന്നു. 

കതിരുകളെ ധിഴ്ചങ്ങിക്കള ഞ്ഞു. 

വ്ൃയഖ്യാനിപ്പാ൯ ആകും കഴിഞ്ഞില്ല. അ 

പ്പ്യോഠം യോസേഫ് ഫറഃഖാനോടു പറ 

ഞഞതു : ഫറധോനെറ സ്വപ്നം ഒന്നു തന്നേ; 

താ൯ ചെയ്്റാ൯ ഭാധിക്കുന്നതു ദൈവം 

ഫറധോന്നു വെളി പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. 

ഗ്ഗ നല്ല പശു ഏഴ സംവത്സരം; നല്ലക 

തിരും ഏഴഴ സംവത്സരം; സ്വപ്ലം ഒന്നു 

തന്നേ. അധഖയുടെ പിന്നാലെ കയറി 

വന്ന മെലിഞ്ങും യിരൂപമായുമുള്ള ഏഴ 

പശുധും കിഗക്ക൯ കുറേറിനാല് കരിഞ്ഞു 

പതിരായുള്ള ഏഴ കുതിരും ഏഴ സംവത്സ 

രാ; അവ ക്ഷാമമുള്ള ഏഴ സംവത്സരം 

ആകുന്നു. ദൈവം ചെയ്താ൯ ഭാവിക്കു 

ന്നതു ഫറവോന്നു കാണിച്ചുതന്നിരിക്ുന്നു. 

അതാകുന്നു ഞാന് ഫാധോനോടു പറ 

ഞഞതു. മിസയിംദേശത്തു ഒക്കെയും ബധഗ്ൂു 

സുഭിക്ഷമായ ഏഴു സംവത്സരം വരും. 

അതു കഴിഞ്ഞിട്ടു ക്ഷാമമുള്ള ഏഴ. സംവ 

ത്സരം വരും; അല്ല്യോ മിസ്രയീംദേശത്തു 

ആ സുഭിക്ഷതയൊക്കെയും മറന്നിരിക്കും; 

ക്ഷാമത്താല് ദേശം ഒക്കെയും ക്ഷയിച്ചു 

പോകും, പി൯വരുന്ന ക്ഷാമം അതിക 

ഠിനമായിരിക്കയാല് ഭദേശത്ൃതുണ്ടായിരുന്ന 

സുഭിക്ഷത അറിയാതെയായിപല്പോകം. ഫ 

റലോന്നു സ്വപ്നം രണ്ടുവട്ടം ഉണ്ടായതോ 

കായ്യം ദൈവത്തിനെറ മുമ്ചാകെ സ്ഥിരമാ 

യിരിക്കകൊണ്ടും ദൈഖം അതിനെ വേഗ 

ത്തില് വരുത്തുവാനിരിക്കുകൊണ്ടും ആകു 

നു. ആകയാല് ഫറവോന് ധിധേകധും 
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ജ്ഞാനവൃമുക്ള ഒരുത്തനെ അന്വേഷിച്ചു 

മിസ്റ്യിംദേശത്തിന്നു മേലധികാരി ആക്കി 

ധെക്കേണം. അതുക്രടാതെ ഫറധോന്൯ 

ദേശത്തിന്മേല് ധിചാരകന്മാരെ ആക്കി, 

സുഭിക്ഷതയുള്ള ഏഴു സംവത്സരത്തില് 

മിസ്രയിംദേശത്തിലെ വിളധില് അഞ്ചി 

ലൊന്നു വാങ്ങണം. ഈ വരുന്ന നല്ല 

സംധഖത്സരങ്ങളിലെ വിള വൊക്കെയും ശേ 

ഖരിച്ചു പട്ടണങ്ങളില് ഫറധോനെറ 

അധിനത്തില് ധാന്യം സൂക്ഷിച്ചുവെക്കേ 

ണം. ആ ധാന്യം മിസ്രയിംദേശത്തു വ 

രുവാ൯ പോകുന്ന ക്ഷാമമുള്ള ഏഴ സംഖ 

ത്സരത്തേക്കു ദേശത്തിന്നു സംഗ്രഹമായിടടി 

രിക്കേണം; എന്നാൽ ദേശം ക്ഷാമം കൊണ്ടു 

നശിക്കയില്ല. ഈ ഖാക്കു ഫറവോന്നും 

അയസെറ സകലഭൂൃത്യ ന്മാക്കും ബോധിച്ചു. 

ഫറധോ൯ തനെറ ഭൃത്യന്മാരരോടു: ദൈ 

വാത്മാധുള്ള ഈ മനുഷ്യനെപ്പോലെ ഒരു 

ത്തനെ കണ്ടുകിട്ടുമോ ഏന്നു പറഞ്ഞു. 

പിന്നെ ഫറധഖോന് യോസേഫിനോട്ട: 

ഭൈധം ഇതൊക്കെയും നിനക്കു വെളിപ്പെ 

ടത്തി തന്നതു കൊണ്ടു നിന്നെപ്പോലെ ധി 

വേകധും ഞ്താനധുമുള്ള വന് ഒരുത്തന്ഭമി 

ല്പം 

രിയാകും; 

നീ എനെറ ഗൃഹത്തിന്നു മേലധികാ 

നിനെറ ധാക്ക എനെെറ ജന 

മെല്ലാം. അനുസരിച്ചു നടക്കും; സിംഹാസ 

നംകൊണ്ടു മാത്രം ഞാ൯ നിന്നെക്കാര വ 

ലിയവനായിരിക്കും എന്നു പറഞ്ഞു. ഇ 

താ, മിസ്രയിംദേശത്തിന്നൊക്കെയും ഞാ൯ 

നിന്നെ മേലധികാരി ആക്കിയിരിക്ുന്നു, 

എന്നും ഫറധഖോ൯ യോസേഫിനോടു പ 

റഞ്ഞു. ഫറധോ൯ തസെറ കയ്യില്നിന്നു 

മുദമോതിരം തരരി, യോസേഫിനെറ 

കൈക്കു ഇട്ടു, അവനെ നേമ്മയുള്ള വസ്ര്ൂം 

ധരിപ്പിച്ച, ഒരു സ്വണ്ണസരപ്പളിയും ആ 

വസെറ കുഴ്ഴത്തില് ഇട്ടു. തന്െറ രഞ്ഞാം 

രഥത്തില് അലനെ കയററി; മുട്ടുകുതുതു 
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വധി൯ ഏന്നു അവന്െറ ന്താ ന്ത ത്ത വിളിച്ചു 

പറയിച്ചു; ഇങ്ങനെ അവനെ മിസ്രയിംദേ 

ശത്തിന്നൊക്കെയും മേലധികാരിയാക്കി. 

പിന്നെ ഫറധഖോ൯ യോസേഫിനോടു : 

ഞാ൯ ഫറവോന് ആകുന്നു; നിനെറക 

പ്പന ക്രടാതെ മിസ്്യിംദേശത്തു എങ്ങും 

യാതൊരുത്തനും കയ്യോ കാലോ അനക്കു 

കയില്ല എന്നു പറഞ്ഞു. . ഫറധോ൯ യോ 

സേഫിന്നു സാഫ്തൃത്ത് പനേഹ എന്നു 

പേരിട്ടു; ഓനിലെ പുരോഹിതനായ പോ 

ത്തിഫ്േറയ്യടെ മകുഠം ആസ്ത്ത്തിനെ അ, 

വന്നു ഭായ്യയായി കൊടുത്തു. പിന്നെ 

യോസേഫ് മിസ്രയിം ദേശത്തു സഞ്ചരിച്ചു. 

യോസേഫ് മിസയിംരാജാവായ ഫറവോ 

നെറ മുമ്പാകെ നില്ലമ്പോഗ അവന്നു 

മുപ്പതു വയസ്സായിരുന്നു. യോസേഫ് 

ഫറധോനെറ സന്നിധാനത്തില്നിന്നു 

പുറപ്പെട്ടു മിസ്രയീംദേശത്തു ഒക്കെയും സ 

്ചരിച്ചം എന്നാല് സുഭിക്ഷമായ ഏഴു 

സംവത്സരവും ദേശം സമൃദ്ധിയായി വിള 

ഞ്ഞു. 

ണ്ടായ ഏഴ്ഴ സംവത്സരത്തിലെ ധാന്യം 

മിസ്രയീംദേശത്തു സുഭിക്ഷത മു 

ഒക്കെയും അവ൯ ശേഖരിച്ചു പട്ടണങ്ങ 

ളില് സൂക്ഷിച്ചു; ഓരോ പട്ടണത്തില് ചു 

ററുവട്ടത്തുള്ള നിലത്തിലെ ധാന്യം സൂ 

ക്ഷിച്ചു. അങ്ങനെ യോസേഫ് കടല്കര 

യിലെ മണല്പോലെ എത്രയും വളരെ 

ധാന്യം ശേഖരിച്ചുഖെച്ചു; അളപ്പാ൯ കഴി 

വില്ലായ്ക്കുയാല് അളവു നിത്തിക്കള ഞ്ഞു. 

ക്മാമകാലം വരുംമുമ്പെ യോസേഫിന്നു 

രണ്ടു പുത്രന്മാർ ജനിച്ചു; അവരെ ഓനി 

ലെ പുരോഹിതനായ പോത്തിഫ്േറയുടെ 

മകര ആസ്ത്ത്ത് പ്രസവിച്ചു. എനെറ 

സകലകക്കൃതയും എനെറ പിതൃഭവനം 

ഒക്കെയും ദൈവം എന്നെ മറക്കുമാറാക്കി 

എന്നു പറഞ്ഞു യോസേഫ് തന്െറ ആട്യ 

ജാതന്നു മനശ്ശെ എന്നു പേരിട്ടു. സങ്കട 
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4 ധാന്യം കൊള്ള വാ൯ പോയി, 

നന്ാട്ഥ: 49 ത്തി 

ദേശത്തു ദൈവം എന്നെ വഭ്ധിപ്പിച്ച ഏ 

നു പറഞ്ഞു, അവന് രസണ്ടാമത്തവന്നു എ 

ഫുയീം ഏന്നു പേരിട്ടു. മിസ്ര്യിംദേശ 

തൃതൃണ്ടായ സുഭിക്ഷ തയുയള്ള ഏഴ സംവത്സ 

രം കഴിഞ്ഞപ്പോഠം യോസേഫ് പറഞ്ഞതു 

പോലെ ക്ഷാമമുള്ള ഏഴു സംവത്സരം തൂട 

ങ്ങി; സകലദേശങ്ങളിലും ക്മാമമുണ്ടായി; 

എന്നാല് മിസ്രയിംദേശത്തു എല്ലാടവും ആ 

ഹാരം ഉണ്ടായിരുന്നു, പിന്നെമിസ്ര്യിം 

ദേശത്തു എല്ലാടവും ക്ഷാമം മു ണ്ടായപ്പ്ോഠഠ 

ജനങ്ങ. ആഹാരത്തിന്നായി ഫറവോ 

നോടു നിലവിളിച്ചു; ഫറവോന് മിസ്റ്യി 

മയരോടു ഒക്കെയും: നിങ്ങ യോസേഫി 

നെറ അടുക്കല് ചെല്ലുധി൯; അവ൯ നി 

ങ്ജളോടു പറയുംപോലെ ചെയ്ത്റ് ന ഏന്നു 

പറഞ്ഞു. ക്ഷാമം ഭൂതലത്തിലൊക്കെയും 

ഉണ്ടായി; യോസേഫ പാണ്ടികശാലകഠം 

ഒക്കെയും തുറന്നു, മിസ്്രയിമൃക്കു ധാം 

വിററു; ക്ഷാമം മിസ്രയിംദേശത്തും കഠിന 

മായ്യീന്നു. ഭൂമിയില് എങ്ങും ക്ഷാമം കഠിന 

മായ്മീന്നതു കൊണ്ടു സകലദേശക്കാരും ധാ 

നം കൊള്ളൂ. ഡാ൯ മിഷ്രയിമില് യോസേ 

ഫിനെറ അടുക്കല് വന്നു. 

൪.൨. അദ്ധ്യായം. 

മമിസയയിമില് ധാന്യം മണ്ടെന്നു യാക്കോ 

ബ് അറിഞആപല്പ്പോശ തനെെറ പുത്രന്മാരോടു: 

നിങ്ങ തമ്മില് തമ്മില് നോക്കിനില്ല 

ന്നതു എന്തു? മിസ്രയിമില് ധാന്യം ഉണ്ടെ 

ന്നു ഞാ൯ കേട്ടിരിക്കുന്നു; നാം മരിക്കാതെ 

ജീിപിച്ചിരിക്കേണ്ടതിന്നു അവിടെ ചെന്നു 

അധിടെനിന്നു നമുക്കു ധാന്യം കൊള്ളൂ 

വിന് ഏന്നു പറഞ്ഞു. യോസേഫിനെറ 

സഹോദരന്മാർ പത്തു പേർ മിസ്രയീമില് 

എന്നാല് 

യോസേഫിനെറ അനുജനായ ബെന്യാ 

മീന്നു പക്ഷേ വല്ല ആപത്തും ഭധിക്ും 

ഠിം 
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എന്നുവെച്ചു യാക്കോബ് അവനെ സഹോ 

ഭരന്മാരോടുക്രടെ അയച്ചില്ല. അങ്ങനെ 

ധഗ്ൃം കൊള്ള വാ൯ വരുന്നവരുടെ ഇട 

യില് യിസ്പായേലിനെറ പുത്രന്മാരും വന്നു; 

കനാ൯നദേശത്തും ക്ഷാമം മണ്ടായിരുന്നുവ 

ല്ലോ. 

പതിയായിരുന്നു; അധ൯തന്നേ ആയി 

യോസേഫ് ദേശത്തിന്നു അധി 

രുന്നു ദേശത്തിലെ സകലജനങ്ങമകും 

ധാന്യം ധിററതു; യോസേഫിസെറ സ 

ഹോദരന്മാരും വന്നു അവനെ സാഷ്ടാംഗം 

നമസ്തൂരിച്ചു. 

ഹോദരന്മാരെ കണ്ടാറെ അവരെ അറിഞ്ഞു 

യോസേഫ് തന്െറ സ 

എങ്കിലും അറിയാത്ത ഭാവം നടിച്ചു അവ 

രോടു കഠിനമായി സംസാരിച്ചു: നിങ്ങ 

ഏധിടെന് ന്നു വരുന്നു എന്നു അവരോട്ട 

ചോജിച്ചതിന്നു: ആഹാരം കൊള്ളു വാ൯ 

കനാ൯ദേശത്തൃനിന്നു വരുന്നു എന്നു അ 

വര് പറഞ്ഞു, യോസേഫ് സഹോദര 

ന്മാരെ അറിഞ്ഞു എങ്കിലും അവര് അവ 

നെ അറിഞ്ഞില്ല. യോസേഫ അവരെ 

കുറിച്ച കണ്ടിരുന്ന സ്വപ്ലങ്ങം ഓത്തു 

അവരോട്ടു: നിങ്ങഠം ഒററുകാരാകുന്നു; 

ദേശത്തിനെറ ദൂബ്ബലഭാഗഥം നോകുവാ൯ 

നിങ്ങ വന്നിരിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. 

അവര് അവനോടു: അല്ല, യജമാനനേ, 

അടിയങ്ങറ ആഹാരം കൊള്ളവാ൯ വ 

ന്നിരിക്കുന്നു; ഞങ്ങ ഏല്ലാവരും ഒരാളു 

ടെ മക്കാ; ഞങ്ങ പരമാത്ഥികളാ 

കുന്നു; അടിയങ്ങമ ഒററുകാരല്ല ഏന്നു പ 

റഞ്ഞു. അവന് അവരോടു: അല്ല, നി 

ങ്ങ ദേശത്തിനെറ ഒൂബ്ബലഭാഗം നോക്കു 

വാന് വന്നിരിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. അ 

തിന്നു അവര്: അടിയങ്ങഠ കനാ൯ദേശ 

തുള്ള ഒരാളുടെ മക്കഠ; പന്ത്രണ്ടു സഹോ 

ദരന്മാര് ആകുന്നു; ഇളയയ൯ ഇന്നു ങ്ങ 

ളുടെ അപ്പസെറ അടുക്കല് ഉണ്ടു; ഒരു 

ത്ത൯ ഇപ്പോ ഇല്ല ഏന്നു പറഞ്ഞു. 
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യോസേഫ് അവരരാടു പറഞ്ഞതു: ഞാ൯ 

പറഞ്ഞതുപോലെ നിങ്ങ ഒററുകാ൪ 

തന്നേ. ഇതിനാല് ഞാന് നിങ്ങളെ പ 

രീക്ഷികും; നിങ്ങളുടെ ഇളയസഹോദ 

ര൯ ഇവിടെ വന്നല്ലാതെ, ഫഛറലോനാണ, 

നിങ്ങ ഇധിടെനിന്നു പുറപ്പെടുകയില്ല. 

നിങ്ങളുടെ സഹോദരനെ ക്രട്ടിക്കൊണ്ടു 

വരുവാന് നിങ്ങളില് ഒരുത്തനെ അയ 

പ്പി൯; നിങ്ങളേ ബഭ്ധന്മാരായിരിക്കേ 

ണം; നിങ്ങ നേരുള്ളവരോ എന്നു നി 

ങ്ങളുടെ വാക്കു പരിക്ഷിച്ചറിയാമല്ലേോ; 

അല്ലെന്നു വരികില്, ഫറധോനാണ, നി 

ങ്ങര ഒററുകാ൪ര തന്നേ, അങ്ങനെ അ 

വ൯ അവരെ മൂന്നു ദിവസം തടധില് 

ആക്കി. മൂന്നാംദിവസം യോസേഫ് ആ 

വരോടു പറഞ്ഞതു : ഞാ൯ ദൈവത്തെ ഭയ 

പ്പെടുന്നു; നിങ്ങ ജിധിച്ചിരിക്കേണ്ടതി 

ന്നു ഇതു ചെയ്ത്തി൯: നിങ്ങ പരമാത്ഥികഠം 

എങ്കില് നിങ്ങളുടെ ഒരു സഹോദരന് കാ 

രാധൂഹത്തില് കിടക്കട്ടെ ;നിങ്ങഠം പുറപ്പെ 

ടട, നിങ്ങളുടെ വീടുകളിലെ ബുഭ്ധിമുട്ടിന്നു 

ധാന്യം കൊണ്ടുപോകുവി൯, എന്നാല്, 

നിങ്ങളുടെ ഇമ യസഹോദരനെ എനെറ 

അടുക്കല് കൊണ്ടുവരേണം; അതിനാല് 

നിങ്ങളുടെ വാക്കു നേരെന്നു തെളിയും; 

നിങ്ങ മരിക്കേണ്ടി വരികയില്ല; അവര് 

അങ്ങനെ സമ്മതിച്ചു. ഇതു നമുടെ സ 

ഹോദരനോടു നാം ചെയ്യു ദോഹമാകന്നു; 

അവന് നമ്മോടു കെഞ്ചിയപ്പോഠ നാം 

അവനെറ പ്രാണസങ്കടം കണ്ടാറെയും 

അവനെറ അപേക്ഷ കേട്ടില്ലല്ലോ; അതു 

കൊണ്ടു ഈ സങ്കടം നമുക്കു വന്നിരിക്കുന്നു 

എന്നു അവര് തമ്മില് പറഞ്ഞും അതിന്നു 

രൂബേ൯: ബാലനോടു ദോഷം ചെയ്യ 

രുതെന്നു ഞാന് നിങ്ങളോടു പറഞ്ഞില്ല 

യോ? എന്നിട്ടു നിങ്ങ കേട്ടില്ല ഇപ്പ്പോഠം 

ഇതാ, അവന്െറ രക്തം നമ്മോടു ചോദി 

ഠിം 

ക്കുന്നു എന്നു അവരരാടു പറഞ്ഞു. യോ 

സേഫ് അധഖരോടു സംസാരിച്ചതു ഒ്വിഭാ 

ഷിമുഖാന്തരം ആയിരുന്നതുകൊണ്ടു അ 

വ൯ ഇതു ഗ്രഹിച്ചു എന്നു അവര് അറി 

ഞ്ഞില്ല. അവ൯ അവരെ വിട്ടു മാറി 

പ്പോയി കരഞ്ഞു; പിന്നെ അവരുടെ അ 

ടടക്കല് വന്നു അവരോടു സംസ്രരിച്ചു അ 

വരുടെ ക്രട്ടത്തിതനിന്നു ശിമെയോനെ 

പിടിച്ചു അവര് കാഞ്ജെ ബന്ധിച്ചു. അധ 

രുടെ ചാക്കിരു ധാന്യം നിറെപ്പാനും അ 

വരുടെ ൫വ്യം അവനവനന്െറ ചക്കില് 

തിരികെ ധെപ്പാന്ദം വഗിക്കു വേണ്ടിയ 

ആഹാരം അവക്കു കൊടുപ്പാനും യോസേ 

ഫ് കല്പിച്ച; അങ്ങനെ തന്നേ അവക്കു 

ചെയ്യുകൊടു ത്തു. അവര് ധാന്യം കുഴ്ഴത 

പ്പറത്തു കയററി അവിടെനിന്നു പുറപ്പെട്ടു. 

വഴിയമ്പലത്തില്ധെച്ചു അഖരില് ഒരു 

ത്ത൯ കഴഴതെക്കു തി൯ കൊടുപ്പാ൯ ചാക 

അഴിച്ച പപ്പ്പോഠ തസെറ ദധ്യം ചാക്കിനെറ 

വായ്ക്കരല് ഇരിക്കുന്നതു കണ്ടു, തനെറസ 

ഹോടരന്മാരോടു: എനെറ ഒവൃം എനിക്കു 

തിരികെ കിട്ടി; അതു ഇതാ, എനെറ ചാ 

ക്കില് ഇരിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. അ 

പ്പ്യോഠ അവരുടെ ഉള്ളം തളന്നു, അവര 

വിറെച്ചു: ദൈവം നമ്മോടു ഈ ചെയുതു 

എന്തെന്നു തമ്മില് തമ്മില് പറഞ്ഞു. അ 

വര് കനാ൯ദേശത്തു തങ്ങളുടെ അപ്പ 

നായ യാക്കോബിനെറ അട്ടക്കല് എത്തി 

യാറെ. തങ്ങഠക്കു സംഭവിച്ചതു ഒക്കെയും 

അവനോടു അറിയിച്ച പറഞ്ഞതു: ദേശ 

ത്തിലെ അധിപതിയായലഖന് ഞങ്ങ ദേ 

ശത്തെ ഒററ നോക്കുന്നവര് എന്നു വിചാ 

രിച്ചുഞങ്ങളോടു കഠിനമായി സംസരിച്ചു. 

ഞങ്ങഠം അവനോട്ട : ഞങ്ങദം പരമാത്ഥിക 

ളാകുന്നു, ഞങ്ങ ഒററുകാരല്പ. ആഞങ്ങമു 

ഒരു അപ്പൃനെറ മക്കം; പന്ത്രണ്ടു സ 

ഹോദരന്മാരാകുന്നു; ഒരുത്തന് ഇപ്പോഠം 
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ഇല്ല; ഇളയവന് കനാ൯ദേശത്തു ങ്ങ 

മൂടെ അപ്പുനെറ അടുക്കല് ഉണ്ടു എന്നു 

പറഞ്ഞു. അതിന്നു ദേശത്തിലെ അധി 

പതിയായവധ൯ ഞങ്ങളോട്ട പറഞ്ഞതു: നി 

ങ്ങ പരമാത്ഥികഠ ഏന്നു ഞാ൯ ഇതി 

നാല് അറിയും: നിങ്ങളുടെ ഒരു സഹോ 

ഒഭരനെ എന്െറ അട്ടക്കല് വിട്ടേച്ചു നിങ്ങ 

മൂടെ ധിടുകളിലെ ബുദ്ധിമുട്ടിന്നു ധാന്യം 

വാങ്ങിക്കൊണ്ടു പോകുവി൯. നിങ്ങുടെ 

ഇളയസയഹോങരനെ എന്െറ അടുക്കല് 

കൊണ്ടുവരുധവി൯; അതിനാല് നിങ്ങ 

ഒററുകാരല്ല, പരമാത്ഥികറഠം തന്നേ എന്നു 

ഞാ൯ അറിയും;യ നിങ്ങളുടെ സഹോടര 

നെ നിങ്ങഠക്കു ഏല്പിച്ചതരും; നിങ്ങക്കു 

ദേശത്തു വ്യാപാരവും ചെയ്യാം. പിന്നെ 

60 

അവര് ചാക്കു ഒഗികുമ്പോഠ ഇതാ, ഓരോ 

രുത്തനെറ ചാക്കില് അവനയധനെറ പ 

ണക്കെട്ടു ഇരിക്കുന്നു; അവരും അവരുടെ 

അപ്പനും പണക്കെട്ടു കണ്ടാറെ ഭയപ്പെട്ട 

പോയി. അവരുടെ 

ക്കോബ് അവരോടു: നിങ്ങ ഏന്നെ മ 

ക്കളി ല്ലാത്ത വനാകുന്നു ; യോസേഫ് ഇല്ല, 

ശിമെയോന് ഇല്ല; ബെന്യാമീനെയും നി 

ങ്ങഠ കൊണ്ടുപോകും; സകലവും എനിക്കു 

പ്രതിക്രലം തന്നേ എന്നു പറഞ്ഞു. അതി 

നു രൂബേ൯ അപ്പനോടു: ഏഎസെറ ക 

യ്റില് അവനെ ഏപ്പിക്ക; ഞാ൯ അവ 

നെ നിന്െറ അടുക്കല് മടക്കി കൊണ്ടു 

വരും; ഞാ൯ അവനെ നിനെറ അടു 

ക്കത 

രണ്ടു പുത്രന്മാരെ കൊന്നുകളക എന്നു പ 

കൊണ്ടുവരാത്തപക്ഷം ഏനെറ 

റഞ്ഞു. എന്നാല് അവ൯; എനെറ മക൯ 

നിങ്ങളോടുക്രടെ പോരികയില്ല; അധ 

നെറ ജ്യയേഷ്ട൯ മരിച്ചുപോയി, അധ൯ 

ഒരുത്തനേ ശേഷിപ്പു; നിങ്ങ പോ 

കുന്ന വഴിയില് അവന്നു വല്ല ആപത്തും 

വന്നാല് നിങ്ങ എനെറ നരയെ ട്ടഃഖ 

ം (രാഥദ്ലിം 

അപ്പനായ യാ 

ടട 

ഹം ഞങ്ങളോട്ട പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 

ഉല്പത്തി ൪൩ 

ത്തോടെ പാതാളത്തിലേക്കു ഇ റഞ്ങൂമാറാകും 

മ്േന്നു പറഞ്ഞു. 

൪..൩. അഡ്ധ്യായം, 

ഏന്നാല് ക്ഷാമം ദേശത്തു കഠിനമായി 

തീന്നു. അവര് മിസ്രയീമില്നിന്നു കൊ 

ണ്ടുവന്ന ധാന്യം തിന്നു തീന്നപ്പോഥ അ 

വരുടെ അപ്പ൯ അവരോടു: നിങ്ങ 

ഇനിയും പോയി കുറെ ആഹാരം കൊള്ളു 

വി൯ ഏന്നു പറഞ്ഞു. അതിന്നു യ്യെഫ്ര 

ദാ അവനോടു പറഞ്ഞതു : നിങ്ങളുടെ സ 

ഹോദര൯ നിങ്ങളോടുക്രടെ ഇല്ലാതിരു 

ന്നാല് നിങ്ങ എനെറ മുഖം കാണുക 

യില്ല എന്നു അദ്ദേഹം തിച്ചയായി ഞങ്ങ 

ളോടു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. നീ ഞങ്ങളുടെ 

സഹോദരനെ ഞങ്ങളോടുക്രടെ അയ 

ചഷ്ാല്േ രങ്ങറം ചെന്നു ആഹാരം വാങ്ങി 

ക്കൊണ്ടുവരാം; അയക്കാഞ്ഞാലോ ബങ്ങറാ 

പോകയില്ല. നിങ്ങളുടെ സഹോദര൯ 

നിങ്ങളോടുക്രടെ ഇല്ല എങ്കില് നിങ്ങ 

എന്െറ മുഖം കാണുകയില്ല എന്നു അദ്ദേ 

നി 

ങ്ജഠാക്കു ഇനിയും ഒരു സഹോദരന് ഉണ്ടെ 

നു നിങ്ങം അദ്ദേഹത്തോടു പറഞ്ഞു എ 

നിക്കു ഈ ദോഷം വരുത്തിയതു എന്തിനു 

എന്നു യിസ്റ്രായേല് പറഞ്ഞും അതിന്നു 

അവര്: നിങ്ങളുടെ അപ്പ൯ ജീവിച്ചിരി 

ക്കുന്നുധോ? നിങ്ങറഠക്കു ഇനിയും ഒരു സ 

ഹോദരന് ഉണ്ടോ എന്നിങ്ങനെ അദ്ദേഹം 

ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളുടെ വംശത്തെയും കു 

റിച്ചു താല്പയ്യമായി ചോടിച്ചതു കൊണ്ടു 

ഞുങ്ങശര ഇതൊക്കെയും അറിയി ക്കേണ്ടി 

വന്നു; നിങ്ങളുടെ സഹോദരനെ ഇവി 

ടെ ക്രട്ടിക്കൊണ്ടുവരുധി൯ എന്നു അ 

ദ്ദേഹം പറയുമെന്നു ഞങ്ങഠം അറിഞ്ഞിരു 

നനുധോ എന്നു പറഞ്ഞും പിന്നെ യെഫ്രു 

ഓ തെറ അപ്പനായ യിസ്രായേലിനോടു 
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പറഞ്ഞതു: ഞങ്ങളും നീയും ഞങ്ങളുടെ കു 

ഞ്ഞുകുട്ടികളും മരിക്കാതെ ജിധിച്ചിരിക്കേ 

ണ്ടതിന്നു ബാലനെ എന്നോടുക്രടെ അയ 

ക്ഷേണം; എന്നാല് ഞങ്ങ പോകാം. 

ഞാ൯ അവന്നു വേണ്ടി ഉത്തരധാടിയായി 

രിക്കാം; നി അവനെ എനെറ കയ്യില്നി 

നു ചോദിക്കണം; ഞാ൯ അവനെ നി 

നെറ അടുക്ക കൊണ്ടുവന്നു അവനെ 

നിന്െറ മുമ്പില് നിത്തുന്നില്ലെങ്കിത ഞാ൯ 

സദാകാലം നിനക്കു കുററക്കാരനായിക്കൊ 

ള്ളാം. ആങ്ങഠ താമസിച്ചിരുന്നില്ലെങ്കില് 

ഇപ്പോഠം രണ്ടു പ്രാവശ്യം പോയിവരുമാ 

യിരുന്നു. അപ്പോം അവരുടെ അപ്പ 

നായ യിസ്രായേല് അവരോടു പറഞ്ഞതു: 

അങ്ങനെയെങ്കില് ഇതു ചെയ്ത്രി൯: നിങ്ങ 

മൂടെ പാത്രങ്ങളില് കുറെ സുഗസ്ധപ്പശ, 

കുറെ തേന്, സാഷ്പാണി, സന്നിനായകം, 

ബോടനനണ്ടി, ംവദാമണ്ടി എന്നിങ്ങനെ ദേ 

ശത്തിലെ ധിശേക്ഷധസ്തുക്കളില് ചിലതൊ 

ക്കെയും കൊണ്ടുപോയി അദ്ദേഹത്തിന്നു 

കാഴ്ച ഖെപ്പി൯. ഇരട്ടിദപ്യയും കയ്യ് ല് 

എടുത്തുകൊഠധി൯; നിങ്ങളുടെ ചാക്കി 

നെറ വായ്ക്കല് മടങ്ങിയന്ന 8വ്യവും ക 

യ്യില് തിരികെ കൊണ്ടുപോകുധിന൯; പ 

ക്ഷേ അതു കൈമറിച്ചലായിരിക്കും. നി 

ങ്ങളുടെ സഹോദരനെയും കൂട്ടി പുറപ്പെട്ടു 

അദ്ദേഹത്തിനെറ അടുക്കല് വിണ്ടും ചെ 

അയന നിങ്ങളുടെ മറേറസ 

ഹോദരനെയും ബെന്യാമീനെയും നിങ്ങ 

ളോടുക്രടെ അയക്കേണ്ടതിന്നു സവ്യശക്തി 

യയള്ള ദൈവം അവന്നു നിങ്ങളോട്ട കുരു 

ണ തോന്നിക്കട്ടെ; എന്നാല് ഞാന് മക്ക 

ളില്ലാത്തവനാകേണമെങ്കില് ആകട്ടെ. 

അങ്ങനെ അവര് ആ കാഴ്ണയും ഇരട്ടി 8൮൮ 

വും എടുത്തു ബെവ്യാമീനെയും കൂട്ടി പുറ 

പ്പെട്ടു മിസ്രയീമില് ചെന്നു യോസേഫി 

നെറ മുമ്പില്നിന്നു. അവരോടുക്രടെ ബെ 

ന്യാമീനെ കണ്ടപ്പോ അവ൯ തനെറഗ്റ 

ഫധിചാരകനോടു: നി ഈ പുരുഷന്മാരെ 

ലിട്ടില് ക്രട്ടിക്കോണ്ടുപോക; അവര് ഉച്ചെ 

ക്കു എന്നോടുക്രടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കേണ്ട 

താകയാൽ ശൂഗത്തെ അറുത്തു ഒരുക്കി 

ക്കൊഗക എന്നു കല്പിച്ചു. യോസേഫ് ക 

പ്പിച്ചതു പോലെ അധ൯ ചെയ്യൂ; അവരെ 

യോസേഫിനെറ പിട്ടില് ക്രട്ടിക്കൊണ്ടു 

പോയി. തങ്ങളെ യോസേഫിനെറ 

വിട്ടില് കൊണ്ടുപോകയാല് അവര് ഭയ 

പ്പെട്ടു: ആട്യത്തെ പ്രാവശ്യം നമ്മുടെ ചാ 

ക്കില് മടങ്ങി വന്ന ഭപ്യം നിമിത്തം 

നമ്മെ പിടിച്ച അടിമകളാക്കി നമുടെ 

കഴുതകളെ യ്യം എടുത്തുകൊള്ളേ ണ്ടതിന്നാ 

കുന്നു നമ്മെ കൊണ്ടു വന്നിരിക്കുന്നതു എന്നു 

പറഞ്ഞു. 

ഹചിചാരകനെറ അടുക്കല്ചെന്നു, വീട്ടു 

അച൪ യോസേഫിനെറ ഗു 

വാതില്ലല്ഖെച്ചു അവനോടു സംസാരി 

ഹു കൊള്ളു 

വാ൯ ഞങ്ങ മുന്വെ വന്നിരുന്നു. 

യജമാനനേ, ആഹാരം 

ഞങ്ങ വഴിയമ്പലത്തില് ചെന്നു ചാക്കു 

അഗഴിച്ചപ്പോഗം ഓദരാരുത്തനെറ ൫ധ്യം 

മുഴവനും അവനവനെറ ചാക്കിനെറ വാ 

ഡ്ക്രല് ഉണ്ടായിരുന്നു; അതു ഞങ്ങ വി 

ണ്ടം കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു. ആഹാരം 

കൊള്ള വാ൯ ധേറെ ഒധ്യവും ഞങ്ങ 

കൊണ്ടു വന്നിട്ടുണ്ടു ; ദ്യം ഞങ്ങളുടെ ചാ 

ക്കില് ഖെച്ചതു ആരെന്നു രങ്ങഠക്കു അറി 

ഞ്ഞുക്രടാ എന്നു പറഞ്ഞു. അതിന്നു അ 

വ൯: നിങ്ങംക്കു സമാധാനം; നിങ്ങ 

ഭയപ്പെടേണ്ടാ; നിങ്ങളുടെ ദൈവം, നി 

ങ്ങളുടെ അപ്പുനൈറ ഭൈവം തന്നേ, 

നിങ്ങളൂടെ ചാക്കില് നിങ്ങാംക്കു നിക്ഷേ 

പം തന്നിരിക്കുന്നു; നിങ്ങളുടെ ഭവ്യം 

എനികു കിട്ടി എന്നു പറഞ്ഞു. ശിമെയോ 

നെയും അവരുടെ അടുക്കല് പുറത്തു കൊ 

ണ്ടുവന്നു. പിന്നെ അവസ അവരെ 

ളു 

| 

ളള 

23 

കൂട്ട്. 
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യോസേഫിനെറ പിട്ടിന്നകത്തു കൊണ്ടു 

പോയി; അവക്ു ധെള്ളം കൊടുത്തു, അ 

വര് കാലുകളെ കഴകി; അവരുടെ കഴ 

തകമക്കു അവന് തി൯ കൊടുതുതു. മഉച്ചെ 

ക്കു യോസേഫ് വരുമ്പോഗേക്കു അവ൪ 

കാഴ്ച ഒരുക്കിഖെച്ചു; തങ്ങള്ക്കു ഭക്ഷണം 

അവിടെ എന്നു അധഖ൪ കേട്ടിരുന്നു. 

യോസേഫ് വീട്ടില് വന്നപ്പോ അവര് 

കൈധശമുള്ള കാഴ്ച അകതൃതുകൊണ്ടുചെന്നു 

അവനെറ മുമ്പാകെധഖെച്ചു അവനെ സാ 

മ്ല്രോംഗം നമസ്കരിച്ചു. അവസ അവരോടു 

കുശലപ്രരശൂം ചെയ്യു: നിങ്ങ പറഞ്ഞ 

വൃഭ്ധ൯, നിങ്ങളുടെ അപ്പ൯, സേരഖ്യ മാ 

യിരിക്കുന്നുലവോ? അവന് ജിവനോടിരി 

കുന്നുവോ ഏന്നു ചോടിച്ചു. അതിന്നു 

അധര്: ഞങ്ങളുടെ അപ്പനായ നിനെറ 

അടിയാന്നു സുഖം തന്നേ; അവ൯ ജീവ 

നോടിരിക്കുന്നു എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞുക 

നിഞ്ഞു നമസ്ത്രിച്ചു. പിന്നെ അധവ൯ തല 

മുയത്തി, തനെറ അമ്മയുടെ മകനും ത 

നെറ അനുജനുമായ ബെന്യാമിനെ കണ്ടു: 

നിങ്ങ എന്നോടു പറഞ്ഞ നിങ്ങളുടെ 

ഇളയ സഹോദരനോ ഇവന എന്നു ചോ 

ഭിച്ചു: ടൈവം നിനക്കു കൂപ നങ്ലട്ടെ മക 

നേ എന്നു പറഞ്ഞു. അനുജനെ കണ്ടിട്ട 

യോസേഫിനെറ മനസ്സു മുരുകിയതുകൊ 

ണ്ടു അവന് കരയേണ്ടതിന്നു ബദ്ധപ്പെട്ടു 

സ്ഥലം അന്വേഷിച്ചു, അറയില്ചെന്നു 

അധിടെധഖെച്ചു കരഞ്ഞു. പിന്നെ അ 

വന് മുഖം കഴ്ഴകി പുറത്തുവന്നു തന്നെ 

ത്താ൯ അടക്കി: ഭക്ഷണം കൊണ്ടുവരു 

വി൯ എന്നു കല്പിച്ച. അവര് അവന്നു 

പ്രത്യേകധും അവകു പ്രത്യേകവും, അവ 

നോടുക്രടെ ഭക്ഷികുന്ന മിസ്്രയിമുക്കു പ്ര 

ത്വേകവും കൊണ്ടുവന്നു ഖെച്ചു; മിസ്്യി 

൭൪ എബ്രായരോടുക്രടെ ഭക്ഷണം കഴിക്ക 

യില്ല; അതു മിസ്രയിമൃക്കു വെറുപ്പു ആക 

ധാഠാഥറ്ഠിം 

1 ഉല്പത്തി ൪൪: തി 

നനു. മൂത്തവന് മുതല് ഇളുയവ൯വരെ 833 

പ്രായത്തിന്നൊത്ത വണ്ണം അവരെ അധ 

നെറ മുമ്പാകെ ഇരുത്തി; അവര് അന്നോ 

നം നോക്കി ആശ്ചയ്യപ്പെട്ടു. 

തനെറ മുമ്പില്നിന്നു അവക്കു ഓഹരി 

കൊടുത്തയച്ച ബെന്യാരീനെറ ഓഹരി 

മററവരുടെ ഓഹരിയ്യടെ അഞ്ചിരട്ടിയാ 

യിരുന്നു; അവര് പാനം ചെയ്യു അധ 

നോടുക്രടെ ആഹ്ഹ ച്ചു. 

൪൭.൪... അഡ്ധ്യായം. 

അനന്തരം അധവന് തെറ ഗൃഹവിചാ 

രകുനോട്ട: നി ഇവരുടെ ചാക്കില് പിടി 

പതു ധാന്യം നിറച്ചു, ഓരോരുത്തനെറ 

ദ്രപ്യം അവനധവനന്െറ പചാക്കിനെറ വാ 

യ്ത വെക്കുക. ഇളയവയനെറ ചാക്കി 

നെറ വഖായ്ക്കരത വെള്ളികൊണ്ടുള്ള എന്െറ 

പാനപാത്രധും അവന്െറ ധാ വിചയും 

വെകുക എന്നു കല്പിച്ച; യോസേഫ് ക 

ലിച്ചതൃപോലെ അവസ ചെയ്യു. നേരം 

വെളുൃത്തപ്പോഠം അവരുടെ കഴുതകളുമാ 

യി അവരെ യാത്ര അയച്ചു. അധ൪പ 

ട്ടണത്തില്തനിന്നു പുറപ്പെട്ടു ട്ൂരത്താകും 

മുമ്പെ, യോസേഫ് ത൭൯റ ഗൃഹധിചാര 

കനോട്ട: എഴുന്നേററു ആ പുരുഷന്മാരു 

ടെ പിന്നാലെ ഓടിച്ചെല്ലകഃ ഒപ്പം എത്തു 

മ്പോശ അവരരോടു: നിങ്ങ നന്മെകു പ 

കരം തിന്മ ചെയുതു എന്തു? അതില 

ല്യയോ എന്െറ യജമാനന് കുടിക്കുന്നതു? 

അതിനാലല്പയോ ലക്ഷണം നോക്കുന്നതു ? 

നിങ്ങ ഈ ചെയുതു ഒട്ടും നന്നല്ല എന്നു 

പറക എന്നു കല്പിച്ച. അവന് അവരു 

ടെ അടുക്കല് എത്തിയപ്പോ ഈ വാക്കു 

ക൦ അധഖരോടു പറഞ്ഞു. അവര് അവ 

നോടു പറഞ്ഞതു: യജമാനന് ഇങ്ങനെ 

പറയുന്നതു ഏന്തു! ഈ വക കായ്യം അടി 

യങ്ങഗ ഒരുനാളും ചെയ്തുയില്ല. ഞങ്ങളു. 

അവന് 94 
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ഉല്പത്തി രര കം; ച ദ്ധി 1. 

ടെ ചാക്കിനെറ ലായ്ക്രല് കുണ്ട 8വ്ൃയം ഞ 

ങ്ങ കനാ൯ദേശത്തുനിന്നു നിനെറ അ 

ടക്ക വിണ്ടും കൊണ്ടു വന്നുവല്ലോ; പി 

ന്നെ ങ്ങ നിന്െറ യജമാനനെറ ധി 

ട്ടില്നിന്നു വെള്ളിയും പൊന്നും മോട്ടി 

ക്കുമോ? അടിയങ്ങളിര ആരുടെ പ 

ക്കല് എങ്കിലും അതു കണ്ടാല് അവ൯ മരി 

ക്കട്ടെ;ു ഞങ്ങമും യജമാനന്നു അടിമകളാ 

യിക്കൊള്ള ൦. അതിനാ അവൻ: നി 

ങ്ങ പറഞ്ഞതര്പപോലെ ആകട്ടെ; അതു 

ആരുടെ പക്കല് കാണുന്നുഖോ അവന്൯ 

എനിക്കു അടിമയാകും; നിങ്ങളോ കുററമി 

ല്ലാത്തവരായിരിക്കും. അവര് ബദഭ്ധപ്പെ 

ട്ട ചാക്ു നിലത്തു ഇറക്കി; ഓരേരുത്ത൯ 

താന്താനെറ ചാക്കു അധി, അയ൯ മൂ 

ത്തവനെറ ചാകു തൂടങ്ങി ഇളയവധനേറതു 

വരെ ശോധന കഴിച്ചു. ബെന്യ്യാമി 

നെറ ചാക്കില് പാനപാത്രം കണ്ടുപി 

ടിച്ചു. 

ചുമടു കഴുതപ്പുറത്തു കയററി പട്ടണത്തി 

അപ്പോ അവര് വസ്ത്രം കിറി, 

ലേക്കു മടങ്ങിച്ചെന്നു. യ്യെഫ്രദയും അവ 

സെറ സഹോദരന്മാരും യോസേ്ഫിനെറ 

വിട്ടില് ചെന്നു; അവസ അതുവരെയും 

അധിടെത്തന്നേ ആയിരുന്നു; അവര് അ 

വനെറ മുമ്പാകെ സാഷ്ടാംഗം വിണു. 

യോസേഫ് അവരോട്ട: നിങ്ങഠം ഈചെ 

യ്യൂ പ്രവൃത്തി എന്തു? എന്നെപ്പോലെയുള്ള 

ഒരുത്തന്നു ലക്ഷണവിട്പ അറിയാമെന്നു 

നിങ്ങശ അറിഞ്ഞിട്ടില്ലയോ എന്നു ചോദി 

ചു. അതിന്നു യ്െെഫ്രുദാ: യജമാനനോടു 

ഞങ്ങ എന്തു പറയേണ്ടു? എന്തു ബോധി 

പ്രിക്കേണ്ടു? എങ്ങനെ ഞങ്ങളെത്തന്നേ 

നീ തികരിക്കേണ്ടു? ദൈവം അടിയങ്ങളു 

ടെ അകൂത്യം കണ്ടെത്തി; ഇതാ, ഞങ്ങറ 

യജമാനന്നു അടിമകഠ ; ഞങ്ങളും ആരുടെ 

കയ്യില് പാത്രം കണ്ടുവോ അവയനും 

തന്നേ എന്നു പറഞ്ഞു. അതിന്നു അവന്: 

പ ടട ടട. ളള ഒ. 

യുയു 

അങ്ങനെ ഞാന ഒരുനാളും ചെയ്തുയില്ല; 

ആരുടെ പക്കൽ പാത്രം കണ്ടോ അ 

വന തന്നേ എനിക്കു അടിമയായിരികും; 

നിങ്ങളേ സമധോനത്തോടെ നിങ്ങളൂടെ 

അപ്പനെറ അടുക്കല് പൊയ്യ്്ലോശവി൯ 

എന്നു പറഞ്ഞു. 

അപ്പോം യ്െഹ്രുദാ അടുത്തുചെന്നു പ 18 

റഞ്ഞതു: യജമാന3ന, അടിയന് യജമാ 

നനോടു ഒന്നു ബോധിപ്പിച്ചുകൊള്ളട്ടെ 

അടിയനെറ നേരെ കോപം ജ്വലിക്കരു 

തേ; യജമാന൯ ഫറധോനെപ്പ്പോൊലെയ 

ല്ലോ; 

രനോ ഉണ്ടോ എന്നു യജമാന൯ അടിയ 

നിങ്ങശക്കു അപ്പനോ സദഹാട 

ങ്ങളോടട ചോടിച്ചും അതിന്നു ഞങ്ങ 

യജമാനനോടു: ഞങ്ങധാക്കു വൃഭ്ധനായോ 

രു അപ്പനും അധന്നു വാഭ്ധക്യത്തിര ജു 

നിച്ച ഒരു മകനും ഉണ്ടു; അവന്െറ ജ്ടയേ 

ക്യൂ൯ മരിച്ചുപോയി; അവനെറ അമ്മ 

പ്രസവിച്ചിട്ടു അവന ഒരുത്തനേ ശേഷി 

പുള്ളു; അവ൯ അപ്പുനെറ ഇകഷ്ടനാകുന്നു 

എന്നു പറഞ്ഞു. അപ്പോ യജമാന൯ 

അടിയങ്ങളോടു : എനികു കാണേണ്ടതിന്നു 

അവനെ എനെറ അടുക്കല് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു 

വരുധി൯ എന്നു കല്പിച്ചുവല്ലോ. രങ്ങഥ 

യജമാനനോടു: ബാലന്നു അപ്പനെ പി 

രിഞ്ഞുക്രടാ; പിരിഞ്ഞാല് അചപ്പു൯ മരിച്ചു 

പോകും എന്നു പറഞ്ഞു. അതിന്നു യജമാ 

ന൯ അടിയങ്ങളോടു: നിങ്ങളുടെ ഇളയ 

സഹോദരന് നിങ്ങളോടുക്രടെ വരാതിരു 

ന്നാല് നിങ്ങ എനെറ മുഖം ഇനി കാ 

അുകയില്ല എന്നു കപ്പിച്ചു. അവിടത്തെ 

അടിയാനായ അപ്പനെറ അടുക്കല് ഞങ്ങ 

ചെന്നു യജമാനസെറ വാക്കുകളെ അറി 

യിച്ചു. അനന്തരം ഞങ്ങളുടെ അപ്പു൯ 

നിങ്ങ ഇനിയും പോയി കുറെ ധാന്യം 

നമുക്കു കൊള്ള വിന എന്നു പറഞ്ഞു. 

അതിന്നു ഞങ്ങ: ഞങ്ങനക്കു പൊയ്ത്ുടാ; 
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ജയോ ദര്സോ്ം: 25 

അന്മജന൯ ക്രടെ ഉണ്ടെങ്കില് ഞങ്ങഠം | 

പോകാം; അനുജ൯ ഇല്ലാതെ ഞഞ്ങഠക്കു 

അമദ്ടഹത്തിനെറ മുഖം കാണ്മാ൯ പാടില്ല 

എന്നു പറഞ്ഞും. അപപ്പോഠം അവിടത്തെ 

അടിയാനായ അപ്പ൯ ഞങ്ങളോടു പറ 

ഞതു: എനെറ ഭായ്യ എനിക്കു രണ്ടു വു 

ത്രന്മാരെ പ്രസവിച്ചു എന്നു നിങ്ങ ക്കു 

അറിയാമല്ലോ. അവരില് ഒരുത്ത൯ 

എനെറ അട്ടക്കല്നിന്നു പോയി; അവ 

നെ പറിച്ചു കിറിപ്പോയി നിശ്ചയം എന്നു 

ഞാന ഉറെച്ചു; ഇതുവരെ ഞാ൯ അധ 

നെ കണ്ടിട്ടുമില്ല. നിങ്ങ ഇവനെയും 

കൊണ്ടു പോയിട്ടു അവന്നു വല്ല ആപ 

ത്തും 

യെ മൂൂഃഖത്തോടെ പാതാളത്തില് ഇറങ്ങു 

വന്നാല് നിങ്ങ എനെറ നര 

മാറാക്കും. അതുകൊണ്ടു ഇപ്പോ ബാ 

ലന ക്രടെയില്ലാതെ ഞാ൯ അവിടത്തെ 

അടിയാനായ അചപ്പനെറ അടുക്കല് ചെ 

ല്ൂമ്പോഠം, അവനെറ പപ്രാണ൯ ഇവ 

നെറ പ്രാണനോടു പററിയിരിക്കകൊ 

ണ്ടും 

വ൯ മരിച്ചുപോകും; അങ്ങനെ അടിയ 

ബാല൯ ഇല്ലെന്നു കുണ്ടാല് അ 

ങ്ങ അവിടത്തെ അടിയാനായ അപ്പ 

നെറ നരയെ ടടഃഖത്തോടെ പാതാള. 

ത്തില് ഇറങ്ങുമാറാക്കും. അടിയ൯ന അ 

പ്രനോടു: അവനെ നിനെറ അടുക്കല് 

കൊണ്ടു വരാതിരുന്നാല് ഞാന് എന്നും 

അപ്പന്നു കുററക്കാരനായിക്കൊള്ളാമെന്നു 

പറഞ്ഞും 

ഉ ത്തരവഖാടിയായിരിക്കുന്നു. 

അപ്പനോടു ബാലന്നുലേണ്ടി 

ആകയാല് 

ബാലന്നു പകരം അടിയന യജമാന 

നു അടിമയായിരിപ്പാനും ബാല൯ സ 

ശഹോദരന്മാരോടുക്രടെ പൊയ്യത്ൊഗവാനും 

അന്ുവടിക്കേണമേ. ബാലനക്രൂടെ ഇ 

ല്ലാതെ ഞാ൯ എങ്ങനെ അപ്പുനെറ അടു 

ക്കല് പോകും? അപ്പന്നു ഭധിക്കുന്ന ദോ 

കോം ഞാ൯ കാണേഞണ്ടിവരുമല്ലോ, 

ധാഠാഥറ്ഠിം 
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൪൭.൫. അദ്ധ്യായം. 

അപ്പോ ചുററും നില്ല്ന്നവരുടെ മു 

മ്പില് തന്നെത്താന അടക്കുവാ൯ വഹിയാ 

തെ: എല്ലാവരെയും എനെറ അടുക്കതനി 

നനു പുറത്താക്കുധയിസ എന്നു യോസേഫ് 

വിളിച്ചുപറഞ്ഞു. ഇങ്ങനെ യോസേഫ് 

തസെറ സഹോദരന്മാക്കു തന്നെ വെളി 

പ്പെടുത്തിയപ്പോം ആരും അടുക്കല് ഉ 

ണ്ടായിരുന്നില്ല. അവന ഉച്ചത്തില് ക 

രഞ്ഞു; മിസ്രയിമ്യരും ഫറവോനെറ ഗൃഹ 

വും അതു കേട്ടു. 

രന്മാരോട്ടു: ഞാ൯ യോസേഫ് ആകുന്ന; 

യോസേഫ് സഹോദ ; 

എനെറ അലപ്പ൯ ജീവനോടിരിക്കുന്ന വോ 

എന്നു പറഞ്ഞു. അവസെറ സഹോദര 

ന്മാര് അവസെറ സന്നിധിയില് ഭൂമിച്ചു 

പോയതുകൊണ്ടു അവനോടു ഉത്തരം പ 

റവാ൯ അവക്കു കഴിഞ്ഞില്ല. യോസേ 

ഫ് സഹേദരന്മാരോടു: ഇങ്ങോട്ടു അടു 

തവരുധിന൯ എന്നു പറഞ്ഞു; അവര് അ 

ടുതുതുചെന്നപ്പ്പോഠം അവന പറഞ്ഞതു: നി 

ങ്ങ മിസയിമിലേക്കു വിററുകളുഞഞ നി 

ങ്ങളുടെ സഹോദര൯ യോസേഫ് ആക 

ന്ന ഞാ൯. എന്നെ ഇധിടെ ധിററതു 

കൊണ്ടു നിങ്ങ വൃ സനിക്കേണ്ടാ, ധിഷ്കാ 

ദിക്കയും വേണ്ടാ; ജിവരക്ഷെക്കായി ദൈ 

വം ഏന്നെ നിങ്ങശക്ു മുമ്പെ അയച്ചതാ 

കുന്നു. ദേശത്തു ക്ഷാമം ഉണ്ടായിട്ടു ഇ 

പ്പോ രണ്ടു സംവത്സരമായി; ഉ.ഗധും 

കൊയ ഇല്ലാത്ത അഞ്മു സംവത്സരം ഇ 

നിയ്യം ഉണ്ടു. 

ന്തതി ശേഷ്ടിക്കേണ്ടതിന്നും 

ഭൂമിയില് നിങ്ങഠക്കു സ 

വലിയോരു 

രക്ഷയല് നിങ്ങളുടെ ജീപനെ രക്ഷി 

ക്കേണ്ടതിന്നും ദൈവം എന്നെ നിങ്ങരക്കു 

മുമ്പെ അയച്ചിരിക്കുന്നു. ആകയാൽ നി 

ങ്ങ അല്ല, ദൈവം അത്രെ എന്നെ ഇ 

വിടെ അയച്ചതു; അവന് എന്നെ ഫറ 
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ലോന്നു പിതാവും അവനെറ ഗൃഹത്തിന്നു 

ഒക്കെയും യജമാനനും മിസ്രയിംദേശത്തി 

ന്നൊക്കെയും അധിപതിയും ആക്കിയിരി 

കുന്നും നിങ്ങ ബഭ്ധപ്പെട്ടു എനറ 

അപ്പനെറ അടുക്കല് ചെന്നു അവനോ 

ടു പറയേണ്ടതു എന്തെന്നാല്: നിന്െറ 

മകനായ യോസേഫ് ഇപ്രകാരം പറ 

യുന്നു: ദൈവം എന്നെ മിസ്രയിമിന്നൊ 

ക്കെയും അധിപതിയാക്കിയിരിക്കുന്നു; നി 

താമസിയാതെ എനെറ അടുക്കല് വരേ 

ണം. നി ഗോശെനദദശത്തു പാത്തു 

എനിക്കു സമീപമായിരിക്കും; നിയും മ 

ക്കളും മക്കളുടെ മക്കളം നിസെറ ആടുക 

മും 

ക്കെയും തന്നേ. 

കന്നുകാലികളം നിനക്കുള്ള തൊ 

നിനകും കുടംബത്തി 

ന്നും ന്'നകുള്ള സകലത്തിന്നും ഓരിദ്ം 

നേരിടാതവണ്ണം ഞാന അധിടെ നിന്നെ 

പോഷിപ്പിക്കും; ക്ഷാമം ഇനിയും അഞ്ചു 

സംയത്സരം നില്ലം. ഇതാ, ഞാന് ത 

ന്നേ നിങ്ങളോടു സംസാരിക്കുന്നു എന്നു 

നിങ്ങളും എനെറ അനുജ൯ ബെന്യാമീ 

നം കണ്ണാലെ കാണുന്നുവല്ലോ, മ്സ്രയി 

മില് എനിക്കുള്ള മഹത്വവും നിങ്ങ ക 

ണ്ടതൊക്കെയും അപ്പനെ അറിയിക്കേ 

ണം; എനെറ അപ്പനെ വേഗത്തില് 

ഇധിടെ കൊണ്ടുവരികയും വേണം. അ 

ധവ൯ തനെറ അന്മജ൯ ബെന്യാമീനെ 

കെട്ടിപ്പിടിച്ച കരഞ്ഞു; ബെനസ്യാമീ൯ അ 

വനെയും കെട്ടിപ്പിടിച്ചു കരഞ്ഞു. അ 

ധവ൯ സഹോദരന്മാരെ ഒക്കെയും ചുംബി 

ലു കെട്ടിപ്പിടിച്ചു കരഞ്ഞു? അതിന്െറ 

ശേഷം സഹോദരന്മാർ അവനുമായി സ 

ല്യാപിച്ചു. 

യോസേഫിനെറ സഹോദരന്മാര് വ 

ന്നിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള കേഠധി ഫറവോ 

നെറ അരമനയില് എത്തി; അതു ഫറ 

ധോന്നും അവനെറ ഭൂത്യന്മാക്കും സന്തോ 
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ഷമായി. ഫറവോന് യോസേഫിനോ 

ടു പറഞ്ഞതു: നിനെറ സഹോദരന്മാരോ 

ടു നി പറയേണ്ടതു എന്തെന്നാല്: നി 

ങ്ങാ ഇതു ചെയ്ത്തി൯: നിങ്ങളുടെ മൂഗങ്ങ 

ടൂടെ പുറത്തു ചുമടു കയററി പുറപ്പെട്ടു ക 

നാ൯ ദേശത്തു ചെന്നു നിങ്ങളുടെ അപ്പ 

ക്രട്ടിക്കൊണ്ടു 

എനെറ അടുക്കല് വരുധി൯; ഞാന് നി 

നെയും കുടുംബങ്ങളെയും 

ങ്ജഠകക്ു മിസ്ര്യിംരാജ്യത്തിലെ നന്മ തരും; 

ദേശത്തിനെറ പുഷ്ടി നിങ്ങഠം അന്ദഭധി 

ക്കും. നിനക്കു കല്പന തന്നിരിക്കുന്നു; ഇ 

താകുന്നു നിങ്ങ ചെയ്യേണ്ടതു : നിങ്ങളു. 

ടെ പൈതങ്ങ കും ഭായ്യമാക്കും വേണ്ടി 

മിസ്രയിംദേശആനിന്നു രഥങ്ങഠ കൊണ്ടു 

പോയി നിങ്ങളുടെ അപ്പനെ കയററി 

കൊണ്ടുവരേണം. നിങ്ങളുടെ സാമാന 

ങ്ങളെ കുറിച്ചു ചിന്തിക്കേണ്ടാ; മിസ്്യിം 

ദേശത്തേങ്ങുമുള്ള നന്മ നിങ്ങഠമകുള്ളതു 

ആകുന്നു. യിസ്ധായേലിനെറ പുത്രന്മാര് 

അങ്ങനെ തന്നേ ചെയ്യു; യോസേഫ് അ 

വക്കു ഫറധോനെറ കല്പനപ്രകാരം രഥ 

ങ്ങഠം കൊടുത്തു; വഗിക്കു വേണ്ടുന്ന ആ 

ഹാരവും കൊടുത്തു. അലരില് ഓരോരു 

അന്നു ഓരരോ വസ്ത്രവും ബെന്യമീന്നോ 

മുന്തൂറു ഖെള്ളിക്കാശും അഞ്ചു വസ്ത്രവും 

കൊടുത്തു. അങ്ങനെ തന്നേ അവ൯ 

തനെറ അപ്പന്നു പത്തു കഴുതപ്പുറത്തു 

മിസ്രയിമിലെ വിശേഷസാധനങ്ങളും പ 

തു പെണകുഴ്തപ്പുറത്തു വഴിച്ചെലലിന്നു 

ധാന്യ വും ആഹാരവും കുയററി അയച്ചു. 

അങ്ങനെ അവന തനെറ സഹോടദരന്മാ 

രെ യാത്ര അയച്ചു; അഖര് പുറപ്പെടു 

മ്പോഠ: നിങ്ങറം വഗിയില്ധഖെച്ച ശണ്ണ 

ക്രടരുതെന്നു അവദരാടു പറഞ്ഞു. അ 

'വ൪ മിസ്രയീമില്നിന്നു പുറപ്പെട്ടു കുനാ൯ 

ദേശത്തു അപ്പനായ യാക്കോബിനെറ അ 

ട്ടക്കല് എത്തി. അധയനോടു: യോസേ 
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ഫ് ജീവനോടിരിക്കുന്ന; അവന മിസ്റയിം 

മേശത്തിന്നൊക്കെയും അധിപതിയാകുന്നു 

എന്നു പറഞ്ഞു. അപ്പോ യാക്കോബ് 

സൂംഭിച്ചുപോയി;ു അവര് പറഞ്ഞതു ധി 

ശ്വസിച്ചതുമില്പ. യോസേഫ് തങ്ങളോ 

ട പറഞ്ഞ ധാകുകളൊക്കെയും അവര് 

അവനോടു പറഞ്ഞു; തന്നെ കയററി കൊ 

ണ്ടുപോകുവാ൯ യോസേഫ് അയച്ച രഥ 

ങ്ങളെ. കണ്ടപ്പോ അവരുടെ അപ്പനായ 

യാക്കോബിന്നു ധീണ്ടും ചൈതന്യം വ 

നു. മതി; എസെറ മക൯ യോസേഫ് 

ജീപനോടിരിക്കുന്നു; ഞാന മരികുംമുമ്പെ 

അഖനെ പോയി കാണും ഏന്നു യിസ്റ്റാ 

യേല് പറഞ്ഞു. 

൪.൬. അദ്ധ്യായം. 

അനന്തരം യിസ്രായേല് തനിക്ുള്ള സക 

ലവുമായി യാത്ര പുറപ്പെട്ടു ബേര-ശേബ 

യില് എത്തി തന്െറ പിതാവായ യിസ്്റാ 

ക്കിനെറ ദൈധത്തിന്നു യാഗം കഥിച്ചു, 

ദൈവം യിസ്രായേലിനോടു രാത്രിദശന 

ങ്ങളില്: യാക്കോബേ, യാക്കോഖേ ഏനു 

വിളിച്ചതിന്നു ഞാ൯ ഇതാ എന്നു അവ൯ 

പറഞ്ഞു. അപ്പോം അവ൯:; ഞാ൯ ദൈ 

വം ആകുന്നു; നിനെറ പിതാധിനൊ 

75 ഉല്പത്തി ര൬ 

മക്കളെയും ഭായ്യമാരെയും കയററി കൊ 

ണ്ടുപോയി, തങ്ങളുടെ ആടുമാടുകളെ 

യും കനാ൯ദേശത്തുഖെച്ചു സമ്പാദിച്ച സ 

മ്പത്തുകളെയും കൊണ്ടുപോയി; അങ്ങ 

നെ യാക്കോബും സന്തതികളമെല്ലാം മിര 

യിമില് ഏത്തി. അധ൯ തനെറ പുത്രി 

പുത്രന്മാരെയും പൌത്രിപൊൌത്രന്മാരെയും 

തന്െറ സന്തതികളെയൊക്കെയും കൂട്ടി 

മിസ്രയിമിലേകു കൊണ്ടുപോയി. 

മിസ്രയീമില് വന്ന യിസ്രായേല്മക്കളു 

ടെ പേരുകഠ ആവിതു: യാക്കോബും അ 

വനെറ പുത്രന്മാരും; യാക്കോബിനെറ ആ 

ഒ ജാതനായ രൂബേ൯. രുഖബേനെറ പുത്ര 

ന്മാർ: ഹനോക്, ഫല്ലൂം ഹെസ്രോന്, കമ്മി. 

ശിമെയോനെറ പുത്രന്മാർ: യെമൂ വേല്, 

യാമീ൯, ഓഹര്ട്', യാഖീ൯, സോഹര്, കു 

നാന്ക്കാരത്തിയുടെ മകനായ ശൌല്, 

ലേധിയുടെ പുത്രന്മാര്: ഗേശോ൯, കഹാ 

യ്യെഹ്രടയുടെ വൃത്രന്മാ൪: 

ഏര്, ഓനാ൯, ശേലാ, പേരെസ് , സേര 

ച 

ത്ത , മെരാരി. 

ഹ് ; എന്നാല് ഏ൪, ഓനാന് എന്നിവര് ക 

നാ൯ദേശത്തുധെച്ചു മരിച്ചുപോയി. പേ 

രെസിനെറ പുത്രന്മാര്: ഹെസ്രോന, ഹാ 

മൂ. 

ലാ, പുവ്വാ, യോബ' , ശിമ്മോ൯. 

യിസ്സ്റാഖാരിനൊറ പുത്രന്മാർ: തോ 

സെബൃ 

ഭൈവധം തന്നേ; മിസ്രയീമിലേക്കു പോ | മുന പുത്രന്മാര്: സേരെട് , ഏ3ലാന്, 

കുവാ൯ ഭയപ്പെടേന്ടാ;ു അധിടെ ഞാ൯ 

നിന്നെ വലിയ ജാതിയാകും ഏന്നു അരു 

ളിച്ചെയയൂ.  ഞാ൯ നിന്നോടുക്രടെ മിസ 

യിമിലേക്ു പോരും; ഞാന് നിന്നെ മടക്കി 

വരുത്തും; യോസേഫ് സ്വന്തകൈകൊ 

ണ്ട നിനെറ കണ്ണു അടെക്കും എന്നും അ 

രളിച്ചെയ്യൂ. പിന്നെ യാക്കോബ് ബേര്.. 

ശേബയിതല്നിന്നു പ്യാപ്പെട്ടു; യിസ്റ്റായേ 

ലിനെറ പുത്രന്മാർ അപ്പനായ യാക്കോ 

ബിനെ കയററുധാ൯ ഫാചോന്൯ അയ 

ഷ രഥങ്ങളില് അവനെയും തങ്ങളുടെ 

യഹ്ഹെ യേതം ഇവര് ലേയയുടെ പുത്ര 

ന്മാര്: അവഖഠ അവരെയും യാക്കോബി 

നൊ 

പട്ടന൯- അരാമിരയധെച്ചു പ്രസവിച്ചു; അ 

മകളായ ദീനയെയും അധഖന്നു 

വനൊ പുത്രന്മാരും പുത്രിമാരും എല്ലാം 

ക്രടെ മുപ്പതമൂന്നു പേര് ആയിരുന്നു. 

ഗാദിനെറ പുത്രന്മാര്: സിഫ്യോ൯, ഹറഗ്ലി, 

ശ്രുനീം, ര്േസ്റ്േ ൯, ഏരി, അരോടി, അരേ 

ലീ. 

യിശവാം യിശ്വി, ബെരിയാ; ഇവരുടെ 

ആശേരിനെറ പുത്രന്മാഭ: യിക്താ, 

സഹോദരി സേരേഫ . ബെരീയാധിനെറ 
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പുത്രന്മാ൪: ഹേബെ൪, മല്ക്കീയേല്. ഇ നെ കണ്ട പ്പോഠം കെട്ടിപ്പിടിച്ചു ഏറെനേ 

വര് ലാബാന തനെറ മകളായ ലേയെ 

ക്കു കൊടുത്ത സില്പയുടെ പുത്രന്മാരു; അ 

വഗ യാക്കോബിന്നു ഈ പതിനാറു പേ 

യാക്കോബിനെറ ഭായ്യ 

പുത്രന്മാര്: 

യോസേ 

രെ പ്രസവിച്ചു. 

യായ റാഹേലിസെറ യോ 

സേഫ്, ബെന്യാമീന്. 

ഫിന്നു മിസ്രയിംദേശത്തു മനശ്ശെയും എ 

ഥുയിമും ജനിച്ചു; അധരെ ഓനിലെ പു 

രോഹിതനായ പോത്ത് ഫേറയുടെ മക 

ളയ ആസ്ത്ത്ത് അവന്നു പ്രസവിച്ചു. 

ബെന്യയാമിനെറ പുത്രന്മാര്: ബേല, ബേ 

ഖെ൪, അസ്ധരെല്ം ഗേരാ, നാമാ൯, 

ഏഹീം, രോശ', മുപ്പീം, ഫുപ്പീം, ആരെട് . 

ഇവര് റാഹേല് യാക്കോബിന്നു പ്രസ 

വിച്ച പുത്രന്മാരു എല്ലാംക്രടെ പതി 

ന്നാലു പേര. ഓനെറ പുത്രന്മാര് ഫ്രൂശീം. 

നഛ്മാലിയുടെ പുത്രന്മാർ: യഹസേല്, ഗ്ര 

നി, യേസെ൪, ശില്ലേം. ഇവര് ലാബാ൯ 

തന്െറ മകളായ റാഹേലിന്നു കൊടുത്ത 

ബില്ഹയുടെ പുത്രന്മാ; അവ യാക്കോ 

ബിന്നു ഇവരെ പ്രസവിച്ചു; എല്ലാംക്രടെ 

ഏഴുപേര്. യാക്കോബിനെറ പുത്രന്മാരു 

ടെ ഭായ്ക്മാരെ ക്രട:തെ അവനെറ കടിപ്ര 

ദേശതുതുനിന്നു ജനിച്ചവരായി അധനോടു 

ക്രടെ മിസ്രയിമില് വന്നവര് ആകെ അവു 

പത്താറുപേര. യോസേഫിന്നു മിസ്റ്രയി 

മില്ധെച്ച ജനിച്ച പുത്രന്മാ൪ രണ്ടുപേര്; 

മിസ്രയിലില് വന്നവരായ യാക്കോബി 

നെറ കുടുംബം ആകെ എഴുപതുപേര. 

എന്നാല് ഗോശെനിധേക്കു യോസേഫ് 

തനിക്കു വഴി കാണിക്കേണ്ടതിന്നു അവ൯ 

യെഫ്രദയെ അധനെറ അടുക്കല് മുമ്പിട്ടു 

അയച്ചു; ഇങ്ങനെ അവർ ഗോശെസ൯ര്ദ 

ശത്തു എത്തി. യോസേഫ് രഥം കെട്ടിച്ച 

അപ്പനായ യിസ്രായേലിനെ എതിരേ 

പ്ലാ൯ ഗോശെനിലേക്കു പോയി, അവ 

രം കരഞ്ഞു. യിസ്പ്ായേല് യോര്സഫി 

നോട്ടു: നി ജിവനോടിരിക്കുന്നു എന്നു 

ഞാന നിനെറ മുഖം കണ്ടറിഞ്ഞതു കൊണ്ടു 

ഞാന ഇപ്പോഠം തന്നേ മരിച്ചാലും വേണ്ട 

തില്ല എന്നു പറഞ്ഞു. പിന്നെയോസേഫ് 

സഹോദരന്മാരോടും അപ്പുനെറ കുടുംബ 

ത്തോടും പറഞ്ഞതു: ഞാന് ചെന്നു ഫറ 

വോനോടു : കനാ൯ദേശത്തുനിന്നു എനെറ 

സഹോദരന്മാരും അപ്പനെറ കുടുംബ 

വും എനെറ അടുക്കല് വന്നിരിക്കുന്നു എ 

നനു അറിയിക്കും. അവര് ഇടയന്മാര് ആ 

കുന്നു; കന്നുകാലികളെ ധേയ്ക്കുന്നതു അവ 

രുടെ തൊഴില്; അവർ തങ്ങളുടെ ആടു 

കളെയും കന്നുകാലികളെ യും തങ്ങ ക്കുള്ള 

തെക്കെയും കൊണ്ടു വന്നിട്ടുണ്ടു എന്നു അ 

൮നോടു പറയും. അതുകൊണ്ടു ഫറ 

വോന് നിങ്ങളെ വിളിച്ചു: നിങ്ങളുടെ 

തൊഴില് എന്തു എന്നു ചോടിക്കുമ്പോഠ: 

അടിയങ്ങഠ ബാല്ൃംമുതല് ഇന്നുവരെയും, 

ഞങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരും ഗോ 

പാലകന്മാരാകന്നു എന്നു പറധി൯; എ 

ന്നാല് നിങ്ങശക്കു ഗോശെനില് പാപ്പ്പാ൯ 

സംഗതിയാകം; ഇ ടയന്മാരെല്ലാം മിസ്റ്രയി 

മുക്കു വെറുപ്പല്ലോ. 

൪൫൧൭. അഡ്ധ്യായം. 

അങ്ങനെ യോസേഫ് ചെന്നു: എനെറ 

അപ്പനും സഫോദരന്മാരും അവരുടെ 

ആടുകളം കന്നുകാലികളും അധകുള്ള തൊ 

ക്കെയും കനാ൯ദേശത്തുനിന്നു വന്തു ഗോ 

ശെ൯ ദേശത്തു ഇരിക്കുന്നു എന്നു ൧ഛറധോ 

നെ ബോധിപ്പിച്ചു. പിന്നെ അധ൯ 

തനെറ സഹോദരന്മാരില് അഞ്ചുപേരെ 

ക്രട്ടിക്കൊണ്ടു ചെന്നു ഫറവോനെറ സന്നി 

ധിയിത നിത്തി. അപ്പോ ഫറഖോന്൯ 

അലവനെറ സഹോടരന്മാരോടു: നിങ്ങ 
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മൂടെ തൊഴില് എന്തു ഏന്നു ചോടിച്ചതിന്നു 

അവര് ഫറവോനോടു: അടിയങ്ങളും അ 

ടിയങ്ങളു ടെ പിതാക്കന്മാരും ഇടയന്മാരാകു 

നു എന്നു പറഞ്ഞു. ദേശത്തു താമസി 

പ്രാ൯ രങ്ങാം വന്നിരിക്കുന്നു; കനാ൯ലേ 

ശത്തു ക്ഷാമം കഠിനമായിരിക്കയാല് അടി 

യങ്ങളുടെ ആടുകശക്കു മേച്ചലില്ല; അടി 

യങ്ങഠം ഗോശെന ദേശത്തു പാത്തു കൊള്ള 

ട്ടെ എന്നും അ വ൪ ഫറവോനോടു പറഞ്ഞു. 

ഫറവോന് യോസേഫിനോടു: നിന്െറ 

അപ്പന്ദം സഹോദരന്മാരും നിന്െറ അടു 

ക്കരു വന്നിരിക്കുന്നുവല്ലോ. മിസ്്യിംദേ 

ശം നിനൊ മുമ്പാകെ ഇരികുന്നു; ദേശ 

ത്തിലേക്കും നല്ലഭാഗത്തു നിന്െറ അച്പ 

നെയും സഹോടരന്മാരെയും പാപ്പിക്ക; 

അവര് ഗോശെനദേശത്തൃതന്നേ പാത്തു 

കൊള്ളട്ടെ. അധഖരില് പ്രാപൃന്മാര് മു 

ണ്ടെന്നു നി അറിയുന്നു ഏങ്കില് അവരെ 

എനൊ ആടുമാടുകളുടെ മേല്ധിചാരക 

ന്മാരാക്കി വെക്കുക എന്നു കല്പിച്ചു. യോ 

സേഫ് തന്െറ അപ്പനായ യാക്കോബി 

നെയും അകത്തു കൊണ്ടുചെന്നു, അവനെ 

ഫറലധോന്െറ സന്നിധിയില് നിത്തി, 

യാക്കോബ് ഫറധോനെ അശ്ഗ്രഹിച്ചു. 

ഫറവോന് യാക്കോബിനോടു: ഏത്രവയ 

സ്സ്രായി എന്നു ചോടിച്ചു. യാക്കോബ് ഫറ 

വോഭനാടു: എനെറ പരദേശപ്രയാണ 

ത്തിസെറ കാലം നൂററിരുപ്പതു സംവത്സരം 

എനെറ ആയ്യഷ്ണ്ഠാലം 

ചുരുക്കവും കുക്ടമുള്ളതും അത്രേ; എന്െറ 

പിതാക്കന്മാരുടെ പരദേശപ്രുയാണമായ 

ആയിരികുന്നു. 

ആയുഷ്ട്ഠാലത്തോളം ത്തിട്ടുമില്ല എന്നു 

പറഞ്ഞു. യാക്കോബ് ഫറലോനെ പി 

ന്നെയും അന്ദഗ്രഹിച്ചു ഫറവധോനസെറസ 

ന്നിധിയില്നിന്നു പോയി. 

രം യോസേഫ് തന്െറ അപ്പനെയും 

അനന്ത 

സഹോദരന്മാരെയും കടിപാപ്പിച്ച ; ഥേ 

[1 ടോ ഉപ്പത്തി ൪൭ 

റധലോന് കല്പിച്ചതുപോലെ അവധകു മിയ 

യിംദേശത്തിലേകും നല്ല ഭാഗമായ രമെ 

സേസ് ദേശത്തു അവകാശവും കൊടുത്തു. 

യോസേഫ്” തനെറ അപ്പനെയും സ 

ഹോദരന്മാരെയും അപ്പുനെറ കുടുംബ 

ത്തെ ഒക്കെയും കുഞ്ഞുകുട്ടികളുടെ മ്േണ്ണ 

ത്ത്ിന്നു ഒത്തവണ്ണം ആഹാരം കൊടുത്തു 

രക്ഷിച്ചു. 

ന്നാല് ക്ഷാമം ഏററവും കഠിനമായി 

രുന്നതു കൊണ്ടു ദേശത്തെങ്ങും ആഹാരമി 

ല്ലാതെയായി മിസ്റ്രയിംദേശവും കനാ൯ല 

ശധും ക്ഷാമംകൊണ്ടു വലഞ്ഞു. ജനങ്ങ 

വാങ്ങിയ ധാവ്ൃത്തിന്നു വിലയായി യോ 

സേഫ് മിസ്രയീം ദേശത്തും കനാ൯ ദേശത്തു 

മുള്ള പണം ഒക്കെയും ശേഖരിച്ചു; പണം 

യോസേഫ് ഫറധോനെറ ഗൃഹത്തില് 

കൊണ്ടുവന്നു. മിസ്രയിം ദേശത്തും കനാ൯ 

ഭേശതൃതും പണം ഇല്ലാതെയായപ്പ്യോഠം മി 

സ്രയീല്യ൪ ഒക്കെയും യോസേഫിനെറ അ 

ടക്ക ചെന്നു: രങ്ങമക്കു ആഹാരം തരേ 

ണം; രങ്ങ൦ നിനൊ മുമ്പില് കിടന്നു 

മരിക്കുന്നതു എന്തിന? പണം തീന്നു പോ 

യി എന്നു പറഞ്ഞു. അതിന്നു യോസേ 

ഫ് : നിങ്ങളുടെ ആടുമാടുകളെ തരുവി൯; 

പണം തീന്നു പോയെങ്കില് നിങ്ങളുടെ 

ആടുമാടുകളെ വിലയായി വാങ്ങി ഞാ൯ 

തരാം എന്നു പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ അവര് 

തങ്ങളൂടെ കന്നുകാലികളെ യോസേഫി 

നൊ അടുക്കല് കൊണ്ടുവന്നു; കതിര, 

ആടു, കന്നുകാലി, കഴ്ലറത എന്നിവയെ യോ 

സേഫ് പിലയായി ധാങ്ങി അവക്കു ആ 

ഹാരം കൊടുത്തു; ആയാണ്ടില് അവരുടെ 

കന്നുകാലികളെ എല്ലാം വാങ്ങി ആഹാരം 

കൊടുത്തു അവരെ രക്ഷിച്ചു. ആ ആന്ടു 

കഴിഞ്ഞു പിറെറ ആണ്ടില് അവര് അഖ 

നെറ അടുക്കല് ചെന്നു അയനോട്ട പറ 

ഞ്ഞതു: ഞങ്ങളുടെ പണം ചെലധായി, 
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മൃഗക്കകട്ടങ്ങളും യജമാനന്നു ചേന്നു; ഞങ്ങ 

ളുടെ ശരീരങ്ങളും നിലങ്ങളു മല്ലാതെ യജ 

മംനനെറ മുമ്പാകെ ഒന്നും ശേഷിപ്പ്പില്ല എ 

നുള്ളതു യജമാനനെ ഞങ്ങഠം മറെക്കുന്നി 

ല്ലം ഞങ്ങളും ങ്ങളുടെ നിലവും നി 

സെറ കണ്ണിന്നു മുമ്പില് എന്തിന്നു നശിക്കു 

ന്നു? നി ഞങ്ങളെയും നിലത്തെയും ആ 

ഹാരത്തിന്നു വിലയായി വാങ്ങേണം. 

രങ്ങഠം നിലധുമായി ഫറവോന്നു അടിമ 

കര ആകട്ടെ. 

വനോടിരിക്കേണ്ടതിന്നും നിലം ശ്ര മാ 

ആങ്ങ൦ മരിക്കാതെ ജി 

യി പോകാതിരിക്കേണ്ടതിന്നും ഞങ്ങള്ക്കു 

യധിതൃതു തരേണം. അങ്ങനെ യേസേഫ് 

മിപ്രയിമിലെ നിലം ഒക്കെയും ഫറധോ 

നനു വിലെക്കു വാങ്ങി; ക്ഷാമം പ്രുബല 

പ്പെടുകകൊണ്ടു മിസ്രയിമു& തങ്ങളൂടെ നി 

ഫറധോന്നു ലം വിററു; നിലമെല്ലാം 

ആയി, ജനങ്ങളെയോ അവന മിസ 

യിംദേശത്തിനെറ അററം മുതല് അററം 

വരെ പട്ടണങ്ങളിലേകു കുടിനീക്കി പാ 

പ്പിച്ച. പുരോഹിതന്മാരുടെ നിലം മാത്രം 

അധന ലാങ്ങിയില്ല;; പുരോഹിതന്മാക്കു 

ഫറലധോന്൯ അവകാശം കല്പിച്ചിരുന്നു; ഫ 

റധഖോ൯ അവക്കു കൊടുത്ത അവകാശം 

കൊണ്ടു അവര് ഉപജീവനം കഴിച്ചതി 

നാല് അവര് തങ്ങളൂടെ നിലം ധിററില്ല. 

93 യോസേഫ' ജനങ്ങളോടു: ഞാ൯ ഇന്നു 

നിങ്ങളെയും നിങ്ങളുടെ നിലത്തെയും 

ഫറവോന്നു വിലെക്കു വാങ്ങിയിരിക്ുന്നു; 

നിങ്ങഠക്കു പിത്ുതു ഇതാ; നിലം ധിതെച്ചു 

കൊഠധിസ., പധിളധെടുകുമ്പോഠ നി 

ങ്ങ ഫറലോന്നു അഞ്ചിലൊന്നു കൊടു 

ക്കേണം; നാലോഹരിയോ, വിത്തിന്നു 

വിത്തായിട്ടും നിങ്ങഗക്കും നിങ്ങളുടെ 

പീടുകളിലുള്ള ധക്ും നിങ്ങളൂടെ കുഞ്ഞുകുട്ടി 

കക്കും ആഹാരമായിട്ടും നിങ്ങമക്കു ത 

ന്നേ ഉരിക്കട്ടെ എന്നു പറഞ്ഞു. 

ന്നു അവര്: നി ഞങ്ങളൂടെ ജീവനെ ര 

ക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു; യജമാനന്നു ഞങ്ങളോടു 

ദയയ്യണ്ടായാല് മതി; ഞങ്ങ ഫറലോന്നു 

അടിമകളായിക്കൊള്ളാം എന്നു പറഞ്ഞു. 

അഞ്ചിലൊന്നു ഫറധലോന്നു ചെല്ലേണം 

എന്നിങ്ങനെ യോസേഫ് മിസ്രയീമിലെ 

നിലങ്ങളെ സഭ്ബന്ധിച്ചുവെച്ച ചട്ടം ഇന്നു 

വരെയും നടപ്പാകുന്നു. പുരോഹിതന്മാ 

രുടെ നിലം മാത്രം ഫറവോന്നു ചേന്നി 

ട്ടിലും 
ലെ ഗോശെ൯നദേശത്തു പാത്തു; അവി 

യിസ്പ്ായേല് മിസ്റയിംരാജ്യത്തി 

ടെ അവകാശം സമ്പാടിച്ചു, ഏററവും 

സന്താനപുക്ട്കിയുള്ള വരായി പെരുകി 

വന്നു. 

യാക്കോബ് മിസ്രയീംദേശത്തു വന്നിട്ടു 

പതിനേഴ സംവത്സരം ജിധിച്ചിരുന്നു; 

യാക്കോബിനെറ ആയുഷ്ണ്രാലം ആകെ 

നൂററിനാല്പത്തേഴു സംവത്സരം ആയിരു 

നു. യിസ്പായേല് മരിപ്പാനുള്ള കാലം 

അടുത്തപ്പ്പോം അലന് തനെറ മകനായ 

യോസേഫിനെ വിളിപ്പിച്ചു അധഖനോടു : 

നിനക്കു എന്നോടു കൃപയുണ്ടെങ്കില് നി 

നെറ കൈ എനെറ തുടയി൯കിഴില് ഖെ 

ക്കുക; എന്നോടു ദയയും വിശ്വസൂതയും 

കാണിച്ചു എന്നെ മിസ്രയിമില് അടക്കാ 

തെ, ഞാന് എനെറ പിതാക്കന്മാരെ 

പോലെ നിദകൊള്ളു മ്ചോഠം എന്നെ മിസ്റ്ര 

യിമില്നിന്നു എടുതതുകൊണ്ടുപോയി അ 

വരുടെ ശ്ശൂശാനഭൂമിയില് അടക്കേണം 

എന്നു പറഞ്ഞു. നിനെറ കല്പനപ്രകാരം 

ഞാന് ചെയ്യാം എന്നു അവന പറഞ്ഞു. 

എന്നോടു സത്യം ചെയ്തു എന്നു അധവ൯ പ 

റഞ്ഞു; അവ൯ സത്യവും ചെയ്യൂ; അപ്പോം 

യിസ്രായേൽ കുട്ടിലിനെറ തലെക്കല് നമ 

സ്തൂരിച്ചു. 
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ര..വ൮ം അദ്ധ്യായം. 

അനന്തരം യോസേഫിന്നു: നിനെറ 

അപ്പ൯ ദീനമായി കിടക്കുന്നു എന്നു വത്ത 

മാനം വന്തു; മുടനെ അവന മനറ്റേമ, 

എഫ്രയീം എന്ന രണ്ടു പുത്രന്മാരെയും 

കൂട്ടിക്കൊണ്ടുചെന്നു: നിനെറ മകന യോ 

സേഫ് ഇതാ വരുന്നു എന്നു യാക്കോബി 

നെ അറിയിച്ചു; അപ്പം യിസ്രായേല് 

തന്നെത്താ൯ തുറപ്പിച്ച കട്ടിലിന്മേല് ഇരു 

നനു. യാക്കോ യോസേഫിനോടു പറ 

ഞതു: സവ്വശക്ത്രിയുള്ള ദൈവം കനാ൯ 

ദേശത്തിലെ ലൂസ്സില്വെച്ചു എന് കു പ്രത്യ 

ക്ഷനായി എന്നെ അന്ദഗരഹിച്ചും മ്േന്നോട്ട : 

ഞാ൯ നിന്നെ സന്താനപൃക്ക്ടിയുള്ള വനാ 

ക്കി ചെരുക്കി നിന്നെ ജനസമൂഹമാക്കുക 

യും നിനെറ ശേഷം നിനെറ സന്തതിക്കു 

ഈ ദേശം ശാശ്വതാവകാശമായി കൊട്ടക്ക 

യും ചെയ്യും എന്നു അരുളിച്ചെയയൂ. മിയ്ത്ര 

യിമില് നിനെറ അടുക്കല് ഞാ൯ വരുംമു 

മ്ചെ നിനക്കു മിസ്രയിംദേശതുതുധെച്ചു ജു 

നിച്ച രണ്ടു പുത്രന്മാരായ മനദ്ശയും ഏ 

ഫുയിമും എനിക്കുള്ള വര് ആയിരിക്കട്ടെ; 

രൂബേന്ദം ശിമെയോനും എന്നപോലെ 

അവര് എനികുള്ളവരായിരിക്കട്ടെ. ഇ 

വരുടെ ശേഷം നിനക്കു ജനിക്കുന്ന സ 

ന്തതിയോ നിനക്കുള്ള വരായിരിക്കട്ടെ; അ 

൮൪ തങ്ങളൂടെ അധഖകാശത്തില് തങ്ങളു 

ടെ സഹോദരന്മാരുടെ പേരി൯പ്രുകാരം 

വിളിക്കപ്പെടട്ടെ. ഞാ൯ പട്ടനില്നി 

നനു വരുമോ, കനാ൯ദേശത്തു എഫു 

ത്തില് ഏഎതൃതുവാന അല്പം രം മാത്രമുള്ള 

പ്പോ വഴിയില്വെച്ചു റാഹേല് മരിച്ചു; 

ഞാ൯ അവളെ. അധിടെ ബേത്തേഹെം 

എന്ന ഏഫ്രാത്തിന്നുള്ള വഴിയരികെ അ 

ടക്കം ചെയ്യു. യിസ്പഠയേല് യോസേഫി 

നെറ പുത്രന്മാരെ കണ്ടെപ്പോഠം: ഇവര് ആ 
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രെന്നു ചോടിച്ചും ദൈധം ഇവിടെ എ 

നിക്കു തന്നിട്ടുള്ള പൃത്രന്മാര ഏന്നു യോ 

സേഫ് അപ്പനോടു പറഞ്ഞു. അവരെ 

എനെറ അടുക്കല് കൊണ്ടുവരിക; ഞാ൯ 

അഖരെ അശഗ്രഹിക്കും എന്നു അവ൯ 

പറഞ്ഞു. 

ക്ത വയസ്സുകൊണ്ടു മങ്ങി കാണ്മാ൯ 

എന്നാല് യിസ്പായേലിനെറ 

വഹിയാതിരുന്നു; അവരെ അട്ടക്കല് 

കൊണ്ടുചെന്നപ്പോഠ അവസ അധ 

രെ ചുംബിച്ചു ആലിംഗനം ചെയ്യു. 

യിസ്രായേല് യോസേഫിനോടു: നിനെറ 

മുഖം കാണുമെന്നു ഞാന് പവിചാരിച്ചിരു 

ന്നില്ല; എന്നാല് നിന്െറ സന്തതിയെയും 

എനിക്ു സംഗതി കാണ്മാ൯ ദൈവം 

വരുത്തിയല്ലോ എന്നു പറഞ്ഞു, യോ 

സേഫ അചരെ അധഖനെറ മുഴങ്കാലു 

കഠക്കിടയില്നിന്നു മാററി; സാകഷ്യം 

ഗം നമസ്തരിച്ചു. പിന്നെ യോസേഫ് 

എഫു യിമിനെ വലങ്കൈകൊണ്ടു പിടിച്ചു 

യിസ്റ്രായേലിനെറ ഇടെങ്കക്കു നേരെയും 

മനശ്ശേയെ ഇടങ്കൈകൊണ്ടു പിടിച്ചു യി 

സ്റായേലിനെറ വലങ്കൈക്കു നേരെയുമാ 

യി ഇങ്ങനെ രണ്ടുപേരെയും അവനെറ 

അടുക്കു കൊണ്ടുചെന്നു. യിസ്രായേല് 

വലങ്മൈ നീട്ടി ഇളയ൨നായ എഫ്ുയി 

മിനെറ തലയിലും ഇടങ്മൈ മൂത്തവനായ 

മനശ്ശെയുടെ തലയിലുമായി അങ്ങനെ 

തസെറ കൈകളെ പിണെച്ചു ഖെച്ചു. 

പിന്നെ അവന യോസേഫിനെ അന 

ഗ്രഹിച്ചു: ഏഎനെറ പിതാക്കന്മാരായ അ 

ബ്രാഹാമും യിസ്റ്റാക്കും ഭജിച്ചു പോന്ന ദൈ 

പം, ഞാന് ജനിച്ചനാഠ മുതല് ഇന്നുവ 

രെയും എന്നെ പുലത്തിയിരിക്കുന്ന ദൈ 

വാച എന്നെ സകലദമോഷങ്ങളില്നി 

ന്നും ധിടുധിച്ച ടൂത൯ ഈകുട്ടികളെ അ 

നഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ; ഏനെറ പേരും 

എനെറ പിതാക്കന്മാരായ അബ്ര്രാഹാമി 
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നെറയും യിസ്റ്റാക്കിനെറയും പേരും ഇവ 

രില് നിലനില്ലയമാറാകട്ടെ ; അവര് ഭൂമി 

യില് ക്രട്ടമായിലഭ്ധിക്കട്ടെ എന്നു പറഞ്ഞു. 

അപ്പ൯ വലങ്കൈ എഫു യിമിനെറ തല 

യില്ഖെച്ചു എന്നു യോസേഫ് കട്ട 

പ്പോ അവന്നു അനിക്ടും തോന്നി അ 

പ്രൊ കൈ എഷ്ടുയിമിനെറ തല 

യില്നിന്നു മനശ്ശെയുടെ തലയില് മാ 

ററി ഖെപ്പാ൯ പിടിച്ചു. യോസേഫ് 

അപ്പനോടു: അങ്ങനെയല്ല, എന്െറ 

അപ്പാ; ഇവനര്പ്പാ ആദ്ദജാത൯ു ഇവ 

നൊ തലയില് വലങ്കൈ ഖെക്കേണം 

എന്നു പറഞ്ഞു. എന്നാല് അധനെറ അ 

പ്രസ സമ്മതിക്കാതെ: എനിക്കു അറിയാം; 

മകനേ, എനിക്കു അറിയാം; ഇവനും ഒരു 

വലിയജനമായി തീരും, ഇവനും വഭ്ധി 

ക്കും; എങ്കിലും അനുജന് അവനെക്കാറാ 

അധികം വഭ്ധികും; അധഖസൊ സന്തതി 

ജനസമൂഹമായ്യിരും എന്നു പറഞ്ഞു. അ 

ങ്ങനെ അവസ അന്നു അധഖരെ അഗ്ശഗ്ര 

ഹിച്ചു: ടൈവം നിന്നെ എഡ്ു യിമിനെ 

യും മനശ്ശെയെയും പോലെ ആക്കുമാറാ 

കട്ടെ എന്നു യിസ്പ്ായേല്യ൪ നിനെറ 

ചേര് ചൊല്ലി അഠഃഗ്രഹിക്കും എന്നു പ 

റഞ്ഞു എഫ്രുയിമിനെ മനശ്ശക്കു മുമ്പാ 

ക്കി, യോസേഫിനോടു യിസ്പ്റായേല് 

പറഞ്ഞതു: ഇതാ, ഞാന മരിക്കുന്നു; ടൈ 

വം നിങ്ങളോടുക്രടെ ഇരുന്നു നിങ്ങളെ 

നിങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരുടെ ദേശത്തേക്കു 

മടക്കി കൊണ്ടുപോകും. എനെറ വാളം 

വില്ലുംകൊണ്ടു ഞാ൯ അമോയ്യുരുടെ കയ്യില് 

നിന്നു പിടിച്ചടക്കിയ മലഞ്ചരിവയു ഞാ൯ 

നിനെറ സഹോദരന്മാരുടെ ഓഹരിയില് 

ക്വിഞ്ഞതായി നിനക്ു തന്നിരിക്കുന്നു, 

ര്ധ൯. അദ്ധ്യായം. 

അനന്തരം യാക്കോബ് തനെറ പുത്തന്മാ 

രെ വിളിച്ചു അഖരോടു പറഞ്ഞതു: ക്രടി 

വരുധി൯, ഭാവികാലത്തു നിങ്ങഠക്കു സം 

ഭവിപ്പാന്ദള്ളതു ഞാന നിങ്ങളെ അറി 

യിക്കും. 

യാക്കോബിനെറ പൂത്രന്മാരേ: ക്രടിവന്നു 

കേഷപ്പി൯; 

നിങ്ങുടെ അപ്പനായ യിസ്പായേലിനെറ 

മൊഴികു ചെധിതരുധി൯! 

രൂഖബേനേ, നി എനെറ ആല്പജാതന, 

എനെറ വിയ്യധും എന്റെറ ശക്തിയുടെ ആ 

ടുഫലധും 

ത്രേഷ്ടതയുടെ ന 

ബലത്തിനെറ ധൈശിക്ക്യും തന്നേ, 

വെള്ളംപോലെ തുളുമ്പുന്നവനേ, നി ത്രേ 

ഷനാകയില്ല ; 

നി അപ്പനെറ കിടക്കമേല് കയറി അ 

തിനെ അശുഭ്ധമാക്കി; 

കയറിയ 

ല്ലോ. 

ശിമെയാനും ലേലിയും സഹോടദരന്മാ; 

എനെറ ശയ്യമേല് അലവ൯ 

അവരുടെ വാളകം സാഹസത്തിനെറ 

ആയ്യധങ്ങം. 

എന് ഉള്ളമേ, അവരുടെ മന്ത്രണത്തില് 

ക്രടരുതേ; 

എ൯ മനമേ, അധഖരുടെ യോഗത്തില് 

ചേരരുതേ; 

തങ്ങളുടെ കോപത്തില് അവർ പുരുഷ 

ന്മാരെ കൊന്നു; 

തങ്ങളുടെ ശാറ്റ ത്തില് ക്രററന്മാരുടെ വരി 

യ്യടെച്ചും 

അവരുടെ ഉഗ്രകോപധും കഠിനക്രോധ 

വും ശപ്പിക്കപ്പെട്ടതു ; 

ഞാ൯ അവരെ യാക്കോബില് പകക്കയും 

യിസ്രായേലില് ചിതറിക്കയും ചെയ്യും, 

സഹോദരന്മാർ നിന്നെ 

പകുത്ത 

നിന്െറ കൈ ശത്രുക്കളുടെ കഴ്ചത്തില് 

യെഫ്രുദയേ, 

ഇരിക്ും; 
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അപ്പസെറ മക്കഠം നിസെറ മുമ്പില് നമ | അവന കുതിരയുടെ കുതികാല് കടിക്കും; 

സ്ത്രിക്കും. | പുറത്തു കയറിയവന് മലന്നു വീഴ്ചം. 

യ്െഫ്രുദാ ഒരു ബാലസിംഹം; യഹോവേ, ഞാന നിനെറ രക്ഷെക്കായി 

അവ൯ കുനിഞ്ഞു, സിംഹംപ്പോലെയും 

മകനേ, നി ഇരപിടിച്ചുകയറിയിരിക്കുന്നു; കാത്തിരിക്കുന്നു. 

ഗാദോ, കവച്ചപ്പട അവനെ ഞെരുകും; 

സിംഫിപോലെയും പതുങ്ങിക്കിടക്കുന്നു; (| അവനോ അധരുടെ പിന൯ചടയെ ഞെ 

ആര് അയനെ എഴഎന്നേല്പികും 2 രുകും. 

അവകാശമുള്ള വ൯ വരുചോളംചെങ്കോല് | ആശേരോ, അധവനെറ ആഹാരം വു 

യ്യെഫ്രുദയില്നിന്നും ക്കിയുള്ളതു; 

രാജദണ്ു അവനെറ കാലുകളുടെ ഇട | അവന് രാജകീയസ്വാടൂഭോജനം നല്ലം. 

യില്നിന്നും നീങ്ങിപ്പ്പോകയില്ല; നഛ്മ്രാലി സ്വതന്ത്രയായി നടക്കുന്ന 

ജാതികളുടെ അനുസരണം അധനോടു പേടമാ൯; 

ആകും. | അവന ലാവണ്യ ധാക്കുകഠം സംസാരി 

അവന മുന്തിരിവള്ളിയോടു ചെറുകഴ്ുഴത കടന്നു. 

യെയും യോസേഫ് ഫലപ്രുദമായോരു വൃക്ഷം, 

വിശിക്ടൂമുന്തിരിവള്ളിയോടു തു നിരുറധിന്നരികെ ഫലപ്രദമായോരു വൃ 

െയ്യം കെട്ടുന്നു; ക്ഷം തന്നേ; 

അതിനൊ കൊമ്പുകഠ മതിലിന്മേല് പ അയധന വീഞ്ഞില് തനെറ കൂടുപ്പും 

ദ്രാക്മാരസത്തില് തനെറ ലിറ ₹ അല | ടരുന്നു. 

വില്ലാളിക അധയനെ ധികമിപ്പിച്ച; 

അധനെറ കണ്ണ ധിഞ്ഞുകൊണ്ടു ചുവന്നും അവഖ൪ എയ്ക്കു, അവനോടു പൊരുതു. 

അവനെറ പല്ലു പാലുകൊണ്ടു വെടുതുും | അവനെറ വില്ല ഉറപ്പോടെ നിന്നു; 

ഇരിക്കുന്നു. അധനെറ ഭജും യാക്കോബി൯ ഖല്പഭനെറ 

സെബുൂലൂന സമൃദതീരത്തു വസികും; കയ്യാല് ബലപ്പെട്ടു; 

അവന കുപ്പല്തുറമുലത്തു പാകും; യിസ്രായേലിനെ പാറയായ ഇടയനെറ 

യിസ്സാഖാർ അസ്ഥിബലമുള്ള കഴ്യത;  നി൯ പിതാധിനെറ ദൈവഖത്താല് -- 

അവന തൊഴ്ചതുുകളുടെ മഭ്പ്യ കിടക്കുന്നു. അവന നിന്നെ സഹായികും -- 

വിശ്രാമം നല്ലതെന്നും ദേശം ഇമ്പമുള്ള | സവ്യശക്തനാല് തന്നേ -- അധവ൯ മീതെ 

തെന്നും കണ്ടു, | ആകാശത്തിനെറ അമദ്മഗ്രഹങ്ങളാലും 

അവന് ചുമടിന്നു ചുമല് കൊടുതുതു താഴെ കിടകുന്ന ആഴത്തിനെറ അന്ധഗ്ര 

മരഥിയത്തിന്നു ദാസനായ്മിന്നു. ഹങ്ങളാലും 

ദഓ൯ ഏതൊരു യിസ്ത്രായേല്യഗോത്രധും | മുലയുടെയും ഗഭത്തിനൊയും അയുഗ്രഹ 

പോലെ ങ്ങകളാലും നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കും. 

സ്വജനത്തിന്ു ന്യായപാലനം ചെയ്യും. 

| 

അവനെറപാശ്വം സിദോ൯വരെ ആകം, നാമത്താല് തന്നേ. 

നി൯ പിതാധിനെറ അന്ുഗ്രഹങ്ങര 

ഭ൯ വഴിയിൽ ഒരു പാമ്പും എസ ജനകന്മാരുടെ അന്ദഗ്രഹങ്ങമക്കു 

പാതയില് ഒരു സപ്പുവും ആകുന്നു; മീതെ 

11 
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ശാശ്വതഗിരികളുടെ അററത്തോളം പ്ര 

ബലപ്പെട്ടു 

അവ യോസേഫിനെറ തലയിലും 

തനെെറ സഹോദരന്മാരില് പ്രജവായല 

സെറ നെറുകയിലും വരും. 

ബെന്യാമീന് കടിച്ചുകിറുന്ന ചെന്നായി; 

രാവിലെ അവന ഇരപിടിച്ചു ധിഴ്ചങ്ങും; 

വൈകുന്നേരത്തു അവന കവച്ച പങ്കിടും. 

യിസ്പ്ഠായേല്ഗോത്രം പന്ത്രണ്ടും ഇവ ആ 

കുന്നു; അവരുടെ പിതാധയ അധഖരോടു 

പറഞ്ഞതു ഇതുതന്നേ; അവന അധഖരില് 

ഓരോരുത്തന്നു അവനവഖവസെൌെ അന്ഗ്ര 

ഹം കൊടുത്തു അധഖരെ അനുഗ്രഹിച്ചു. । 

അല൯ അവരോടു ആത്ഞാപിച്ചു പറ 

ഞതു: ഞാ൯ എനെറ ജനത്തോടു ചേരു 

മ്പോസ നിങ്ങ ഹിത്യനായ എഡ നെറ 

നിലത്തിലെ ഗുഹയില് എസെറ പിതാക്ക 

ന്മാരുടെ അടുക്ക എന്നെ അടക്കേണം. ല് 

കനാ൯ദേശത്തു മര്രേക്കു സമീപം, അബ്ബാ 

ഹാം ഹിത്യനായ എഫരേഠനോടു നില 

ത്തോടുക്രടെ ശൂശാനഭൂമിയായി ജന്മം വാ 

ങ്ങിയ മക്പേലാ എന്ന നിലത്തിലെ ഗുഹ 

യില് തന്നേ, അവിടെ അവര് അബ്ര്യാ। 

ഹാമിനെയും അവനെറ ഭായ്യയായ സാറ | 

യെയും യിസ്റ്റാക്കിനെയും അവന്െറ ഭായ്യ 

യായ റിബെക്കയെയും അടക്കി; അധിടെ 

ഞാന ലേയയെയും അടക്കി. ആനിലവും 

അതിലെ ഗുഹയും ഹിത്വരോടു വിലെക്കു 
യ്മ 

വാങ്ങിയതാകുന്നു. യാക്കോബ് തനെറ 

പുത്രന്മാരരോടു ആത്താപിച്ചു തീന്നശേ ഷ്ഠ 

അലന് കാൽ കട്ടിലിന്മേല് എടുത്തു ഖെ 

ചിട്ടു പ്രാണനെ പിട്ടു തെറ ജനത്തോടു 

ചേന്നു. 

൫൦ അദ്ധ്യായം. 

അപ്പോം യോസേഫ് തന്െറ അപ്പ 

നെറ മുഖത്തു വിണു കരഞ്ഞ അവനെ 

82 ദ്ബണ്ടെ 5൭0 

ചുംബിച്ചു 

സുഗന്ധവഗ്ശം 

പിന്നെ തെറ അപ്പന്നു 

ഇടുധാ൯ യോസേഫ് 

തന്െറ ഭാസന്മാരായ ഒെവവ്യന്മാരോടു 

കല്പിച്ചു; വധൈട്യന്മാ൪ യിസ്രായേലിന്നു സു 

ഗന്ധധഗ്ഗം ഇട്ടു. അങ്ങനെ നാല്പതു ടി 

വസം കുഴിഞ്ഞു; സുഗന്ധധഗ്ലം ഇടുവാ൯ 

അത്ര ദിവസം ധേണ്ടിവരും. മിസ്ര്യി 

മ൪ അധനെക്ുറിച്ച എഴുപതു ദിവസം 

വിലാപം കഴിച്ചു. 

അധന്നായുള്ള വിലാപകാലം കഴിഞ്ഞ 

പ്പോ യോസേഫ് ഫറധോനെറ ഥൃൂഫ 

ക്കാരോടു സംസുരിച്ചു: നിങ്ങഠാക്കു എ 

ന്നോടു ദയ ഉണ്ടെങ്കില് നിങ്ങ ഫറവാ 

നോടു: ഏനെറ അപ്പ൯: ഇതാ, ഞാ൯ 

മരികുന്നു; ഞാ൯ കനാനദേശത്തു എനി 

ക്കുവേണ്ടി ധെട്ടിയിരിക്കുന്ന കല്ലറയില് 

തന്നേ നി ഏന്നെ അടക്കേണമെന്നു പ 

റഞ്ഞു എന്നെക്കൊണ്ടു സത്യം ചെയ്യിച്ചി 

ട്ടുണ്ടു, ആകയാല് ഞാ൯ പോയി എസെറ 

അപ്പനെ അടക്കി മടങ്ങിവരുവാ൯ അനു 

വാദത്തിന്നു അപേക്ഷിക്കുന്നു എന്നു ഉണ 

ത്തിപ്പിസ എന്നു പറഞ്ഞു. നിനെറ 

അപ്പന് നിന്നെക്കൊണ്ടു സത്യം ചെയ്യിച്ച 

തുപോലെ നീ പോയി അവനെ അടക്ക 

എന്നു ഫറധഖോന കപ്പിച്ചു. അങ്ങനെ 

യോസേഫ് അപ്പനെ അടക്കുവാ൯ പോ 

യി ഫറവോന്റെറ ഭൃത്യന്മാരും കോധില 

ധികാരികുളും മിസ്രയിംദേശത്തിലെ പ്ര 

മാണികളും യോസേഫിനെറ കുടുംബം 

ഒക്കെയും അവന്െറ സഹോദരന്മാരും 

പിതൃഭവനവും അവനോടുക്രടെ പോയി; 

തങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുകുട്ടികളെ യും ആടുമാടുക 

ഒളുയും മാത്രം അവര് ഗോശെ൯ദേശത്തു 

വിട്ടേച്ചുപോയി. രഥങ്ങളും കുതിരയാളു. 

കളും അവനോടുക്രടെ പോയി; അത്തു 

എത്രയും വലിയ കൂട്ടമായിരുന്നു. അധ൪ 

യോദ്ദാന്നക്കരെയുള്ള ഗോരൈെന൯-ആതാ 

റി 
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ദില് എത്തിയപ്പോ അവിടെവെച്ചു ദ്ര | മ്പോഗസ അവന കരഞ്ഞു. അവനെറസ 1 

തയും ഗൌരവമായ പ്രുലാപം കഴിച്ചു; 

ഇങ്ങനെ അവന് ഏഴുദിവസം തനെറ 

ധിലാപം അച്പനെക്ുറിച്ചു കഴിച്ചു. 

ദേശനിവാസികളായ കനാന്യ൪ ഗോ 

രെ൯-ആതാദിലെ വിലാപം കണ്ടിട്ടു: ഇതു 

മിസ്രയിമ രുടെ മഹാധിലാപം എന്നു പ 

 . 

ആബേല്-മിസ്രയിം എന്നു പേരായി; അതു 

അതുകൊണ്ടു ആ സ്ഥലത്തിന്നു 

യോദ്ദാന്നക്കരെ ആകുന്നു. അവന് കല്പി 

ച്ചിരുന്നതുപോലെ പുത്രന്മാർ അവന്നു 

ചെയ്യു. അവന്മെറ പുത്രന്മാര അവനെക 

നാ൯ദേശത്തേകു കൊണ്ടുപോയി, മര്രേക്കു 

സമീപം അബ്രാഹാം ഹിത്യനായ ഏഫ്രേ 9 

നോടു നിലത്തോടുക്രടെ ശ്ശൂശാനഭൂമിയായി 

ജന്മം വാങ്ങിയ മകുപേലയെന്ന നിലത്തി 

ലെ ഗുഹയില് അയവനെ അടക്കുംചെയ്യൂ. 

യോസേഫ് അപ്പനെ അടക്കിയശേ 

കമാ അവനും സഹോദരന്മാരും അവ 

നെറ 

പോയിരുന്ന എല്ലാവരും മിസ്രയിമിലേക്കു 

അപ്പനെ അടക്കുവാ൯ന ക്രടെ 

മടങ്ങിപ്പോന്നു. അപ്പ൯ മരിച്ചുപോയി 

എന്നു യോസേഫിനന്െറ സഫോദരന്മാ൪ 

കണ്ടിട്ടു: പക്ഷേ യോസേഫ് നമ്മെ ദ്വേ 

കിച്ചു, നാം അവനോടു ചെയു സകല 

ഭോഷത്തിന്നും നമ്മോടു പ്രതികാരം ചെ 

യ്യമെന്നു പറഞ്ഞു. അവര് യോസേഫി 

നെറ അടുക്കല് ആളയച്ചു: അവപ്പ൯ മരി 

കും മുമ്പെ: നി൭സെറ സഹോദരന്മാര് നി 

ന്നോടു ദോഷം ചെയ്യു; അവര് ചെയു 

അതിക്രമവും പപ്പേധും നീ ക്ഷമിക്കേ 

ണം എന്നു യോസേഫിനോടു പറവി൯ 

എന്നു കപ്പിച്ചിരികുന്നു. ആകയാല് അ 

പ്രസെറ ദൈവത്തിന്െറ ദാസന്മാരുടെ 

ടോഹം ക്ഷമിക്കേണ.മേ ഏന്നു പറയിച്ചു. 

അര് യോസേഫിനോടു സംസാരിക്കു 

ഹോദരന്മാര് ചെനു അവനെറ മുമ്പാകെ 

പീണു: ഇതാ, ഒആങ്ങര നിനക്കു അടിമ 

കഠം എന്നു പറഞ്ഞു. യോസേഫ് അവ 

രോടു: നിങ്ങശ ഭയപ്പെടേണ്ടാ; ഞാ൯ 

ദൈവത്തിനെറ സ്ഥാനത്തു ജരിക്കുന്നു 

വോ? നിങ്ങ. എസെറ നേരെ ദോഷം 

വിചാരിച്ചു; ദൈധമോം, ഇന്നുള്ളതുപോ 

ലെ ബഫ്ുജനത്തിനു ജീവരക്ഷ വരു 

ത്തേണ്ടെതിന്നു അതിനെ ഗ്ൃണമാക്കിത്തി 

ത്തു. ആകയാല് നിങ്ങഠം ഭയപ്പെടേണ്ടാ; 

ഞാന നിങ്ങളെയും നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞു 

കുട്ടികളെയും പോററി രക്ഷ്മിക്ും എനു 

പറഞ്ഞ അവരെ ആശ്വസിപ്പിച്ച ധൈ 

യ്യപ്പെടുത്തി. 

യോസേഫും അവന്െറ പിതൃഭവനവും 

മിസ്രയീമില് പാത്തു, യോസേഫ് നൂററി 

പത്തു സംവത്സരം ജീധിച്ചിരുന്നു. എഫു 

യീമിനെറ മൂന്നാം തലമുറയിലെ മക്കളെ. 

യും കണ്ട; മനശ്ശെയുടെ മകനായ മാഖി 

രിനെറ മക്കമ്ടം യോസേഫിനെറ മടി 

യില് വളന്നു. അനന്തരം യേസേഫ് 

തെറ സഹോദരന്മാരോടു: ഞാന് മരി 

ക്കുന്നു; എന്നാല് ദൈധം നിങ്ങളെ സന്ദ 

ശിക്കയും ഈ ദേശത്തുനിന്നു താ൯ അബ്ര്യാ 

ഹാമിനോടും യിസ്റ്റാക്കിനോടും യാക്കോബി 

നോടും സത്യംചെയു ദേശത്തേകു കൊണ്ടു 

പോകയും ചെയ്യും എന്നു പറഞ്ഞു. ദൈ 

വം നിങ്ങളെ സന്ദശിക്ുമ്പോറം നിങ്ങ 

എനെറ അസ്ഥികളെ ഇധിടെനിന്നു കൊ 

ണ്ടുപോകേണമെന്നു പറഞ്ഞു യോസേഫ് 

യിസ്്രായേല്മക്കളെക്കൊണ്ടു സത്യം ൭.ച 

യിച്ചു. യോസേഫ് ഒളററിപ്പത്തു വയ 

സ്തൂള്ള വനായി മരിച്ചു. അവര് അവന്നു 

സുഗന്ധധഗ്ഗം ഇട്ടു അവനെ മിസ്രയിമില് 

ഒരു ശവല്ലേട്ടിയിര ധെച്ചു. 
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പുറപ്പാടുപുസ്തകം 

ന 

ചം അഡ്ധ്യായം. 

ല് റംം്മോമ്ടെ തന്തോനെറ 

കുടുംബസഹിതം മിസ്രയീമില് വന്ന യി 

സ്രായേല്മക്കളുടെ പേരുകര ആവിതു: 

രൂബേ൯, ശിമെയോന്, ലേഖി, യ്വെഫ്രുടാ, 

യിസ്സാഖാർ, സെബുലു൯, ബെന്യാമിന്, 

ഗഥാ6് , ദാന്, നഫ്ു ലി, ആശേര. 

യാക്കോബിനെറ കുടിപ്രദേശത്തുനിന്നു 

ഉത്ഭവിച്ച ദേഹികഠ എല്ലാം ക്രടെ എഴു 

പതു പേര് ആയിരുന്നു യോസേഫോ 

മുമ്പെ തന്നേ മിസ്പയിമില് ആയിരുന്നു. 

യോസേഫും സഹോദരന്മാരെല്ലാവരും 

ആ തലമുറ ഒക്കെയും മരിച്ചു. യിസ്സാ 

യേല്മക്കഠ സന്താനസമ്പന്നരായി അത്യ 

ന്തം വഭ്ധിച്ചു പെരുകി ബലപ്പെട്ടു; ദേശം 

അവരെക്കൊണ്ടു നിാഞ്ഞു. 

അനന്തരം യോസേഫിനെ അറിയാ 

ത്ത പുതിയോരു രാജാധു മിസ്രയിമില് 

ഉണ്ടായി. അവ൯ തനെറ ജനത്തോടു : 

യിസ്്രായേല്ജനം നമ്മെക്കാ ബം്ുല്യ 

ധും ശക്തിയ്യമുള്ള വരാകുന്നു. അവര്പെ 

രുകിട്ടു ഒരു യൃദ്ധം മുണ്ടാകുന്ന പക്ഷം ന 

മുടെ ശത്രുക്കമോടു ചേന്നു നമ്മോടു പൊ 

രുതു ഈ രാജ്യം വിട്ടു പൊയ്കുള വാ൯ സം 

ഗതി വരാതിരിക്കേണ്ടതിന്നു നാം അലഖ 

രോട്ട ബുഭ്ധിയായി പെരുമാറുക, അങ്ങ 

നെ കഠിനവേലകളാല് അവരെ പീഡി 

പ്പിക്കേണ്ടതിന്നു അവരുടെമേല് ഉരഴിയ 

വിചാരകന്മാരെ ആക്കി; അധ പിഥോം, 

റയംസേസ് എന്ന സംഭാരനഗരങ്ങളെ 

ഠിം 

ഫറധോന്നു പണിതു, എന്നാല് അവ൪ 

പിഡി പ്പിക്കുന്തോവും ജനം പെരുകി 

പഭ്ധിച്ചു; അതുകൊണ്ടു അവര് യി 

സ്രായേല്മക്കഠം നിമിത്തം പേടിച്ചു. 

മിസ്രയിമ്യർ യിസ്പരായേതമക്കമളെ ക്കൊണ്ടു 

കഠിനധേല ചെയ്യിച്ചു. കളിമണ്ണും ഇഷ്ട 

കയും വയലിലെ സകലധിധദവലയും 

സംബന്ധിച്ചുള്ള കഠിനപ്രവ്ൃത്തിയാലും അ 

വരെക്കൊണ്ടു കാഠിന്യ ത്തോടെ ചെയ്യിച്ച 

സകലപ്രയത്നത്താലും അവര് അവരുടെ 

ജീവനെ കൈപ്പമക്കി. 

എന്നാല് മിസ്പ്യിംരാജാവു ശിപ്രാ ഏ 

ന്നും പൂവാ എന്നും പേരുള്ള എബ്രായസൂതി 

കമ്മിണികളോടു: എബ്രായസ്ത്രികളുടെ അ 

ടടുക്കല് നിങ്ങ സൂതികമ്മത്തിന്നു ചെനു 

പ്രസവശയ്യയില് അവരെ കാണുമ്പോഠാ 

കട്ടി ആണാകുന്നു എങ്കില് നിങ്ങ അതി 

നെ കൊല്ലേണം; പെണ്ണാകുന്നു എങ്കില് 

ജ്ടിവനോടിരിക്കട്ടെ ഏന്നു കപ്പിച്ചു. സൂ 

തികമ്മിണികളോ ദൈധഖത്തെ ഭയപ്പെട്ടു, 

മിസ്രയിംരാജാവു തങ്ങളോടു കല്പിച്ചതുപോ 

ലെ ചെയ്യാതെ ആണകുഞങ്ങളെ ജീവ 

നോടെ രക്ഷിച്ചു. അപ്പോ മിസ്്രയിം 

രാജാധു സൂയികമ്മിണികളെ വരുത്തി: 

ഇതെന്തൊരു പ്രവൃത്തി നിങ്ങ ആണ 

കുഞ്ഞങ്ങളെ ജീവനോടെ രക്ഷികുന്നതു 

എന്തു എനു ചോടിച്ചു. സൂതികമ്മിണി 

എബ്രായ്്്രീകഠം 

മിസ്രയിമു സ്്റരികളെ പോലെ അല്ല; അ 

കഠം ഫറവോരനാടു : 
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ദേസോ ഇ 

ഖര് നല്ല തിറമുള്ള വരു സൂതികമ്മിണി 

കര അവരുടെ അട്ടക്കല് എത്തുമ്മുമ്പെ 

അവര് പ്രസവധിച്ചുകഴിയും എന്നു പറഞ്ഞു. 

അതുകൊണ്ടു ദൈവം സൂതികമ്മിണികുറം 

കു നന്ചെയ്യു; ജനം വഭ്ധിച്ചു ഏററധ്യം 

ബലപ്പെട്ടു. സൂതികമ്മിണികഠ ദൈധ 

ത്തെ ഭയപ്പെടുകകൊണ്ടു അവ൯ അവക്കു 

കുടുംബവഭ്ധന നല്ലി. പിന്നെ ഫറ 

വോ൯ തനെറ സക്ലജനത്തോട്ടം: ജനി 

ക്കുന്ന ഏതു ആണ്കുട്ടിയെയും നദിയില് 

ഇട്ടുകളുയേണമെന്നും ഏതു പെണ്കുട്ടി 

യെയും ജീവനോടെ രക്ഷിക്കേണമെന്നും 

കല്ലിച്ച. 

൨. അബഡ്ധ്യായം. 

ന്നാല് ചേവധികുടുംബത്തിലെ ഒരു പു 

രുക൯ പോയി ഒരു ലേവ്ൃയകനൃയകയെ 

പരിഗ്രഹിച്ചു. അവഠം ഗഭംധരിച്ചു 

ഒരു മകനെ പ്രസപിച്ചു. അവ൯ സൌ 

നദയ്യമുള്ള വന് ഏന്നു കണ്ടിട്ടു അവനെ മു 

ന്നു മാസം ഒളിച്ചുവെച്ച. അവനെ പി 

ന്നെ ഒളിച്ചുവെപ്പാ൯ കഴിയാതെ ആയ 

പ്പോ അവമ ഒരു ഞാങ്ങണപ്പെട്ടകം 

വാങ്ങി, അതിന്നു പശയും കീലും തേച്ചും 

പൈതലിനെ അതില് കിടത്തി, നദിയു 

ടെ അരികില് ഞാങ്ങണയുടെ ഇടയിത 

വെച്ചു. അവന്നു എന്തു ഭധിക്കുമെന്നു അ 

റിവാ൯ അവനെറ പെങ്ങഠാട്ടരതതുനിന്നു, 

അപ്പോ ഫറവോനെറ പുത്രി നടിയില് 

കളി പ്പാ൯ വന്നു; അവഭമുൂടെ ദഓസിമാർ ന 

ടിതിരത്തുക്രടി നടന്നു; അവഠം ഞാങ്ങണ 

യൂടെ ഇടയില് പെട്ടകം കണ്ടപ്പോഠം അ 

തിനെ എടുത്തുകൊണ്ടു വരുവാ൯ ദാസിയെ 

അയച്ചു. അധ അതു തൂറന്നാറെ പൈ 

തലിനെ കണ്ടു: കുട്ടി ഇതാ, കരയുന്നു. 

അധഖരക്കു അതിനോടു അലിധുതോന്നി: 

ഇതു എബ്രായരുടെ പൈതങ്ങളില് ഒന്നു 

ഠിം 

85 
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വുറപ്പട ൨ 

എന്ന പറഞ്ഞു. അവനസെറ ചെങ്ങര 

ഫറധോനെറ പുത്രിയോട്ട: ഈ പൈത 

ലിന്നു മുല കൊടുക്കേണ്ടതിന്നു ഒരു എബ്രാ 

യസ്്രിയെ ഞാന് ചെന്നു ധിളിച്ചുകൊണ്ടു 

വരേണമോ എന്നു ചോടിച്ചു. ഫറവോ 

നെറ പുത്രി അവളോടു: ചെന്നു കൊണ്ടുവ 

രിക ഏന്നു പറഞ്ഞു. ക൬൭ ചെന്നു പൈ 

തലിനെറ അമ്മയെ വിളിച്ചുകൊണ്ടു വന്നു. 

ഫറധോനെറ പുത്രി അധളോട്ട: നീ ഈ 

ചൈതലിനെ കൊണ്ടുപോയി മുലകൊട്ട 

തു വളത്തേണം; ഞാ൯ നിനക്കു ശമ്പളം 

തരാം എന്നു പറഞ്ഞു. സ്ത്രി പൈതലി 

നെ എടുത്തു കൊണ്ടുപോയി മുലകൊടുത്തു 

വളത്തി. പചൈതല് വളന്നശേഷം അ 

വ അവനെ ഫറവോനെറ പുത്രിയുടെ 

അട്ടക്കല് കൊണ്ടുപോയി, അവന്൯ അ 

വധക്കു മകനായി: ഞാ൯ അവനെ വെ 

ള്ള ത്തില്നിന്നു വലിച്ചെടുതുു എന്നു പറ 

ഞു അവ അവന്നു മോശെ എന്നു പേ 

രിട്ടു. 

ആമ കാലത്തു മോശെ മുതിന്നശേഷം 

അവ൯ തനെറ സഹോദരന്മാരുടെ അടു 

ക്കല് ചെന്നു അവരുടെ ഭാരമുള്ള വേല 

നോക്കി, തനെറ സഹോദരന്മാരില് 

ഒരു എബ്രായനെ ഒരു മിസ്രയീമ്യ൯ അടി 

ക്കുന്നതു കണ്ടു, അവ൯ അങ്ങോട്ടും ഇ 

ങ്ങോട്ടും നോക്കിട്ടു ആരും ഇല്ലെന്നു കണ്ട 

പ്രോഠം മിസ്്യിമൃനെ അടിച്ചുകൊന്നു 

ണലില് മറവു ചെയ്യൂ. പിറേറ ദിവസ 

വും അവന് ചെന്നപ്പോ രണ്ടു എബ്രായ 

പുരുഷന്മാർ തമ്മില് ശണ്ണയിടുന്നതു കണ്ടു, 

അന്യായം ചെയുവനോടു: നിസെറ ക്രട്ടു 

കാരനെ അടിക്കുന്നതു എന്തു ഏന്നു ചോ 

ടിച്ചു. 

ങ്ജമക്കു പ്രഭധും ന്യായാധിപതിയും ആ 

അതിന്നു അവ൯: നിന്നെ ഞ 

ക്കിയവ൯ ആര്; മിസ്രയില്യനെ കൊന്നതു 

പോലെ എന്നെയും കൊല്ലൂവാ൯ ഭാധിക്കു 
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പുറപ്പാടു ൩. 

നനുധോ എന്നു ചോടിച്ചു. അപ്പോം 

കായ്യം പ്രുസിഭ്ധമായിപ്പോയല്ലോ ഏന്നു 

മോശെ പറഞ്ഞു പേടിച്ചും ഫറ ധഖോന്൯ 

ഈ കായ്യം കേട്ടാറെ മോശെയെ കൊല്ലു 

വാ൯ അന്വേഷിച്ചു. മോശെ ഫറവോ 

ന്െറ സന്നിധിയില്നിന്നു ഓടിപ്പോയി, 

മിദ്ന൯ദേശത്തു ചെന്നു പാത്തു; അവ൯ 

ഒരു കിണററിന്നരികെ ഇരുന്നു. മിദ്യാ 

നിലെ പുരോഹിതന്നു ഏഴ പുത്രിമാർ മു 

ണ്ടായിരുന്നു. അവര് വന്നു അപ്പനെറ 

ആടുകമക്കു കുടിപ്പാ൯ ധെള്ളം 

രി തൊട്ടികര നിറെച്ചു. എന്നാല് ഇട 

കോ 

യന്മാർ വന്നു അവരെ ആട്ടിക്കളഞ്ഞു; 

അപ്പ്പോഠം മോശെ എഴ്ഴന്നേററു അവരെ 

സഫായിച്ച അവരുടെ ആടുകളെ കുടി 

പ്പിചു. 
റെഗ്രപലേലിനെറ അടുക്കല് വന്നപ്പോഠം: 

അവര തങ്ങളൂടെ അപ്പനായ 

നിങ്ങ ഇന്നു ഇത്ര ധേഗം വന്നതു ഏങ്ങ 

നെ ഏന്നു അവ൯ ചോടിച്ചു. ഒരു മിസ്്ര 

യീമ്യ൯ ഇടയന്മാരുടെ കയ്യില്നിന്നു ഞ 

ങ്ങളെ ലിടുധിച്ചും ആങ്ങമക്കു വെള്ളം 

കോരി തന്നു ആടുകളെ. കുടിപ്പിച്ച എന്നു 

അവഖര് പറഞ്ഞു. അവന് തനെറ പുത്രി 

മാരേട്ടേ: അപ൯ എധിടെ? നിങ്ങ അ 

വനെ വിട്ടേച്ചു പോന്നതെന്തു? ഭക്ഷണം 

കശിപ്പാ൯ അയനെ ധിട്ളിപ്പിസ എന്നു പ 

റഞ്ഞു. 

പ്രേ സമ്മതമായി അധവ൯ മോശെക്കു 

മോശെക്കു അധഖനോടുക്രടെ പാ 

തനെെറ മക സിപ്പ്പോരയെ കൊടുത്തു. 

അധ ഒരു മകനെ പ്രസധിച്ചു: ഞാ൯ 

അന്യദേശത്തു പരദേശി ആയിരിക്കുന്നു 

എന്നു അവന് പറഞ്ഞു അവന്നു ഗേശോം 

എന്നു പേരിട്ടു. 

ഏറെ നാഠ കഥിഞ്ഞിട്ടു മിസ്്രയിംരാജാ 

വു മരിച്ചും യിസ്റ്രായേല്മക്കഠം അടിമ 

ലേല നിമിത്തം നെടുധിപ്പിട്ടു നിലലി 

ളിച്ചു; അടിമവേല ഹേതുധായുള്ള നി 
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ലവധിളി ദൈധഖസന്നിധിയില് എത്തി. 

ദൈവം അധഖരുടെ നിലവിക്ളി കേട്ടു; ദൈ 94 

വം അബ്രാഹാമിനോടും യിസ്്റാക്കി നോടും 

യാക്കോബിനോടും തനിക്കുള്ള നിയമധും 

ഓത്തു. 

ടാക്ഷിച്ചു; ദൈവം അറിഞ്ഞു. 

ദൈവം യിസ്റ്റായേരിമക്കളെ ക 

൩. അദ്ധ്യായം. 

മോശെ മിദ്യാനിലെ പുരോഹിതനും ത 

സെറ അമ്മായപ്പന്ദമായ യിർത്രോധിനെറ 

ആടുകളെ മേയിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ; അവ൯ 

ആടുകളെ മരുഭൂമിക്കു അപ്പുറതുു ടൈഖ 

ത്തിനെെറ പവ്യതമായ ഹോരേബ് വരെ 

കൊണ്ടുചെന്നു. അവിടെ യഹോവയു 

ടെ ദ്ൂൂത൯ ഒരു മുഠപടപ്പിനെറ നടുധില് 

നിന്നു അഗ്നിജ്വാലയില് അവയന്നു പ്രത്യ 

ക്ഷനായി. അധഖ൯ നോക്കിയാറെ മും 

പടപ്പ തീ പിടിച്ചു കതുതുന്നതും മുഠഠപ 

ടപ്പു വെത്തുപോകാതിരിക്കുന്നതും കണ്ടു, 

മുപടപ്പു ലെത്തുപോകാതിരികുന്ന ഈ 

വലിയ കാഴ്ച എന്തെന്നു ഞാ൯ ചെന്നു 

നോക്കട്ടെ എന്നു മോശെ പറഞ്ഞു. നോ 

ക്കേണ്ടതിനു അവ൯ ധരുന്നതു യഛഹോധഖ 

കുണ്ടപ്പോം ദൈവം മുഠപടപ്പിന്െറ ൩ 

ടടുവില്നിന്നു അവനെ മോശേ, മോശേ 

മ്േന്നു വിളിച്ചു. അതിന്നു അവ൯: ഇതാ, 

ഞാ൯ ഏന്നു പറഞ്ഞു. അപ്പോഠ അവന്; 

ഇങ്ങോട്ടു അടുക്കരുതു ; നി നില്ലന്ന സ്ഥലം 

വിശുഭ്ധഭൂമിയാകയാല് കാലില്നിന്ു ചെ 

രിപ്പു അഴിച്ചുകളുക ഏന്തു കല്പിച്ച. ഞാ൯ 

അബ്രാഹാമിനെറ ദൈധധും യിസ്റ്റാക്കി 

നെറ ദൈവവും യാക്കോബിനെറ ദൈധ 

വുമായി, നിനെറ പിതാധിനെറ ദൈവം 

ആകുന്നു എന്നും അവ൯ അരുളിച്ചെയ്യു. 

മോശെ ദൈവത്തെ നോക്കുവാന് ഭയപ്പെ 

ടട മുഖം മൂടി. 

മിപ്രയിമിലുള്ള എനെറ ജനത്തിനെറ ക 

യഹോവ അരുളിച്ചെയുതു : 

ധാഠാഥറ്ഠിം 
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കുത ഞാന് കുണ്ടു കണ്ടു; മുരഴിയയധിചാരക 

ന്മാര് നിമിത്തമുള്ള അവരുടെ നിലധിളി 

യും കേട്ടു; ഞാ൯ അവരുടെ സകങ്കടങ്ങഥാ 

അറിയുന്നു. അവരെ മിസ്രയിമൃരുടെ 

കയ്യില്നിന്നു വിടുവധിപ്പുനേം ആ ദേശത്തു 

നിന്നു നല്പതും ധിശാലധുമായ ദേശത്തേ 

കു, പാലും തേന്ദം ഒഴുകുന്ന ദേശത്തേകു, 

കനാ, ഹിത്യര്, അമോയ്യൻ, പെരി 

സ്യ൪, ഫിധൃയ൪, യെബ്ദധ്യ൪ എന്നവരു 

ടെ സ്ഥലത്തേക്കു അവരെ കൊണ്ടുപോ 

കുവാനും ഞാ൯ ഇറങ്ങിധന്നിരികുന്നു. 

യിസ്പായേല്മക്കളുടെ നിലധിളി എന്റെറ 

അടുക്കല് ഏത്തിയിരിക്കുന്നു; മിസ്രയിമു& 

അവരെ ഞഛെരുകുന്ന ഞെരുക്കും ഞാ൯ 

കണ്ടിരിക്കുന്നു. ആകയാല് ധരികു; നി 

നെറ ഒനമായ യിസ്റ്ാരയല് മക്കളെ. 

മിപ്രയിമില്നിന്നു പുറപ്പെടു വിക്കേണ്ടതി 

ന്നു ഞാ൯ നിന്നെ ഫറധോനെറ അടുക്കല് 

അയക്കും. മോശെ ദൈവത്തോടു: ഫറ 

ധോനെറ അടുക്കല് പോകുവാനും യിസ്സാ 

യേല്മക്കളെ മിസ്ര്യിമില്നിന്നു പുറപ്പെ 

ടൂവിപ്പാനും ഞാന് എന്തുമാത്രമുള്ള എന്നു 

പറഞ്ഞു. അതിന്നു അവ൯: ഞാന് നി 

ന്നോടുക്രടെ ഇരികും; നി ജനത്തെ മി 

സ്രയിമില്നിന്നു കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വരുമ്പോ 

നിങ്ങ ഈ പവ്വുതത്തിങ്കല് ലൈവത്തെ 

ആരാധി ക്ുമെന്നുള്ളതു ഞാ൯ നിന്നെ അ 

യച്ചതിന്നു അടയാളം ആകും എനു അരു 

ളിച്ചെയ്യൂ. 

യിസ്റ്റായേല്മക്കമൂടെ അടുക്കല് ചെന്നു: 

മോശെ ദൈവത്തോടു: ഞാ൯ 

നിങ്ങളുടെ പിതുക്കന്മാരുടെ ദൈവം എ 

ഒന്ന നിങ്ങളുടെ അടുക്കല് അയച്ചിരിക്കു 

നു എന്നു പറയുമ്ചോര: അവനെറ നാ 

മം എന്തെന്നു അവര് എന്നോടു ചോടി 

ചാല് ഞാ൯ അവരോടു എന്തു പറയേണം 

എന്നു ചോടിച്ചു. അതിന്നു ഭൈധഖം മോ 

ശെയോട്ടു; ഞാ൯ ആകുന്നവന് ഞാന് 

ധാഠാഥറ്ഠിം 
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ആകുന്നു; ഞാ൯ ആകുന്നു എന്നുള്ള വ൯ 

ഏന്നെ നിങ്ങളുടെ അടുക്കല് അയച്ചിരി 

കുന്നു എന്നിങ്ങനെ നി യിസ്പ്ായേരുമക്ക 

ളോടു പറയേണം എന്നു കല്പിച്ചു, ദൈ 

വം പിന്നെയും മോശെയോടു അരുളിച്ചെ 

യ്യൂതെന്തെന്നാല്: നി്! യിസ്പായേല്മക്ക 

ളോടു ഇപ്രകാരം പറയേണം: അബ്രാഹാ 

മിനെറ ദൈവവും യിസ്റ്റാക്കിന്െറ ദൈ 

വധും യാക്കോബിനെറ ദൈവവുമായി 

നിങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരുടെ ദൈവമായ 

യഹോവ എന്നെ നിങ്ങളൂടെ അടുക്കല് 

അയച്ചിരിക്കുന്നു; ഇതു എന്നേകും എന്െറ 

നാമധും തലമുറതലമുറയായി എനെറ്ത്ഞാ 

പകധും ആകുന്നു. നി ചെന്നു യിസ്റ്റാ 

യേരുമൂപ്പന്മാരെ കൂട്ടി അവരോടു: അബ്രാ 

ഹാമിനെറയ്യം യിസ്റ്റാക്കിനെറയും യാക്കോ 

ബിനെറയും ദൈവമായി, നിങ്ങളുടെ പി 

താക്കന്മാരുടെ ദൈവമായ യഹോവ എ 

നികു പ്രത്യക്ഷനായി കല്പിച്ചതു: ഞാ൯ 

നിങ്ങളെയും മിസ്രയീമില് അഖര് നിങ്ങ 

ളോടു ചെയ്യുന്നതിനെയും സന്ദശിക്കുന്നു. 

മിസ്രയിമിലെ കുക്ടൃതയില്നിന്നു കനാ 

൬൮൪, ഹിത്യര്, അമോയ്യൻ, ചെരിസ്പ൪, 

ഫിവ്യ൪, യെബൃസ്യര് എന്നവരുടെ ദേ 

ശത്തേകുു, പാലും തേനും ഒഴ്കുന്ന ദേ 

ശര്രേക്കു നിങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകുവാന് 

ഞാ൯ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു പറക, 

എന്നാത അവര് നിന്െറ വാകു കേശക്ും. 

അപ്പോ നീയും യിസ്്രായേല്മൂപ്പന്മാരും 

മിസ്രയീംരാജാധിനെറ അട്ടക്കല് ചെന്നു 

അവനോടു: ഏബ്രായരുടെ ദൈവമായ 

യഹോവ ഞങ്ങമക്കു ധെളിപ്പെടടുവന്നി 

രിക്കുന്നു. ആകയാൽ ഞങ്ങഠ. മൂന്നു 

ദിവസത്തെ വഴി മരുഭൂമിയില് ചെന്നു 

ദൈവമായ ഞങ്ങളുടെ യഹോവെക്കു 

യാഗം കഴിക്കട്ടെ എന്നു പറവി൯. ഏഎ 19 

ന്നാല് മിസ്ര്യിംരാജാഠു ഭജബചംകൊണ്ടെ 

19 

18 



മര്) 

21 

ലി പുറപ്പാടു രഃ 

ല്ലാതെ നിങ്ങളെ പോകുവാ൯ സമ്മതിക്ക തിന്നു ആകുന്നു. 

യില്ല എന്നു ഞാന് അറിയുന്നു. അതു 

കൊണ്ടു ഞാ൯ എനെെറ കൈനനിീടി മിസ്ര 

യീമിനെറ നടുവില് ചെയ്ത്ാനിരിക്കുന്ന 

അആ്ഭതങ്ങളെ ക്കൊണ്ടൊക്കെയും അതി 

നെ ദണ്ഡിപ്പിക്കും; അതിനെറ ശേഷം അ 

വന് നിങ്ങളെ വിട്ടയകും. ഞാന് മിസഡ്ര 

യീമ്യക്കു ഈ ജനത്തോടു കൂപ തോന്നുമാറാ 

ക്കും; നിങ്ങ പോരുമ്പോ വെറുങ്കയ്യാ 

9 യി പോരേണ്ടിവരികയില്ല. ഓരേ: സ്ത്രി 

താന്താനെറ അയല്ല്ലാരത്തിയോടും വിട്ടില് 

അതിഥിയായി പാക്കുന്നവളോടും വെള്ളി 

യാഭരണങ്ങളും പൊന്നാഭരണങ്ങളും വ 

സ്ര്ൂങ്ങളും ചോദിച്ചുവാങ്ങി നിങ്ങളുടെ പു 

തൃരന്മാരെയും പുത്രിമാരെയും ധരിപ്പിക്കയും 

മിസ്രയീമ്യരെ കൊള്ള യിടുകയും വേണം. 

൪.., അദ്ഥ്യായാം 

അതിന്നു മോശെ: അവര് എന്നെ വി 

ശവസിക്കാതെയും എനെറ വാക്കു കേഠക്കാ 

തെയും: യഹോധ നിനക്കു പ്രത്യക്ഷനായി 

ട്ടില്ല എന്നു പറയും ഏന്നുത്തരം പറഞ്ഞു. 

യഹോവ അധഖനോട്ട: നിനെറ കയ്യില് 

ഇരിക്കുന്നതു എന്തു ഏന്നു ചോദിച്ചു, ഒരു 

വടി എന്നു അവന പറഞ്ഞു. അതുനില 

ത്തിടുക എന്നു കപ്പിച്ച. അവ൯ നില 

ത്തിട്ടു; അതു ഒരു സപ്പ്മായ്യീന്നു; മോശെ 

അതിനെ കണ്ടു ഓടിപ്പോയി, യഹോല 

മോശെയോട്ടു: നിനെറ കൈനനിട്ടി അ 

തിനെ ഖാലിന്നു പിടിക്ക ഏന്നു കല്പിച്ചു. 

അവ൯ കൈ നീട്ടി അതിനെ പിടിച്ചു; 

അതു അവനെറ കയ്യില് വടിയായ്യീന്നു. 

ഇതു അബ്രാഹാമിനെറ ഭദൈധധും യിസ്റ്റാ 

ക്കിസനെറ ദൈവവും യാക്കോബിനെറ ദൈ 

വവും ആയി അവരുടെ പിതാക്കന്മാരുടെ 

ദൈവമായ യഫോധ നിനക്കു പ്രത്യക്ഷ 

നായി എന്നു അവര് ധിശ്വസിക്കേണ്ട 

ധാഠാഥറ്ഠിം 

89 

ച, ത്ത 

(ധ്സഭ 4. 

യഫോവ പിന്നെയും 

അവനോടു: നിന്െറ കൈ മാവ്വിടത്തില് 

ഹട്ടക എന്നു കല്പിച്ചു. അവന കൈമാ 

വ്യിടത്തിത ഇട്ടു; പുറത്തു ഏടുത്തപ്പോഠം 

കൈ ഹിമംപോലെ ധെളത്തു കുഷ്ടമുള്ളതാ 

യി കണ്ട. നിന്െറ കൈ വിണ്ടും മാവ്വി 

ടത്തില്. ഇടുക എന്നു കല്പിച്ചു. അവ൯ 

കൈ വിണ്ടും മാവ്വിടത്തില് ഇട്ടും മാവ്വിട 

ത്തില്നിന്നു പുറത്തെടുത്തപ്പപോഠ, അതു 

വിണ്ടും അവന്െറ മറേറ മാംസംപോലെ 

ആയി കുണ്ടു. എന്നാല് അവര് വിശ്വ 

സിക്കാതെയും ആദ്യത്തെ അടയാളം അ 

നദസരിക്കാതെയും ഇരുന്നാല് അവര് പി 

ന്നത്തെ അടയാളം വിശ്വസിക്കും. ഈ 

രണ്ടടയാളങ്ങളും അവര് വിശ്വസിക്കാ 

തെയും നിന്െറ വാക്കു കേഠക്കാതെയും 

ഇരുന്നാല് നി നടിയിലെ വെള്ളം കോരി 

ഉണങ്ങിയ നിലത്തു ഒഗിക്കേണം; നദി 

യില്നിന്നു കോരിയ വെള്ളം ഉണങ്ങിയ 

നിലത്തു രക്തമായ്യിരും. മോശെ യഹോ 

വോട്ട; കത്താധേ, മുമ്പെ തന്നേയും നി 

അടിയനോട്ട സം സാരിച്ചശേഷവും ഞാ൯ 

വാശ്ലാമത്ഥ്യ മുള്ള വനല്ല: ഞാനു ധിക്കനും 

ആകുന്നു എനു 

പറഞ്ഞു. അതിന്നു യഹോവ അവനോ 

തടിച്ച നാവുള്ള വന്ദം 

ടട: മനുഷ്യന്നു വായി കൊടുത്തതു ആര്? 

അല്ല, മരമനെയും ചെകിടനെയും കാഴ്ണു 

യുള്ള വനെയും കരുടനെയും ഉണ്ടാക്കിയതു 

ആ൪? യഹോവയായ ഞാന് അല്ലയോ? 

ആകയാല് നീ ചെല്ലുക; ഞാ൯ നിന്െറ 

വായോടുക്രടെ ഇരുന്നു നി സംസാരിക്കേ 

ണ്ടതു നിനക്കു ഉുപപദേശിച്ചുതരും .എന്നു 

അരുളി ച്ചെയു. എന്നാല് അവ൯: ക 

ത്താവേ, നിനകു ബോധിച്ച മററാരെയെ 

കിലും അയക്കേണമേ എന്നു പറഞ്ഞു. 

അപ്പോ യഹോധയുടെ കോപം മോശെ 

യുടെ നേരെ ജ്വലിച്ചു, അവ൯ അരുളി 

രം 

11 

12 

14 



ദ്രാശ്ത്ന 

ച്ചെയുതു: ലേധ്യനായ അഹരോ൯ നി 

നെറ സഹോദഒരനല്പയോ? അവന്നു നല്ല 

വണ്ണം സംസാരിക്കാമെന്നു ഞാ൯ അറി 

യുന്നു. അവന് നിന്നെ എതിരേല്പാ൯ 

പുറപ്പെട്ടുവരുന്നു; നിന്നെ കാണുമ്ചോധ 

അവന് ഹൃദയത്തില് ആനന്ദിക്കും. നി 

അവനോടു സംസാരിച്ചു അവന്നു ധാകു 

പറഞ്ഞുകൊടുക്കേണം, ഞാ൯ നിന്െറ 

വായോടും അവനെറ വായയാട്ടംക്ൂടെ ഇ 

രികും;; നിങ്ങ ചെയയ്യണ്ടുന്നതു ഉപദേ 

ശിച്ചു തരും. നിനക്കു പകരം അവ൯ 

ജനത്തോട്ട സംസാരികും; അവ൯ നിന 

കു യായായിരികും, നി അവന്നു ദൈ 

വം ആയിരിക്കും. അടയാളങ്ങമ പ്ര 

വത്തിക്കേണ്ടതിന്നു ഈ വടിയും നിനെറ 

കയ്യില് എടുത്തുകൊഠക. 

പിന്നെ മോശെ തനെറ അമ്മായപ്പനാ 

യ യിത്രോധിനെറ അട്ടക്കല് ചെന്നു അ 

വനോടു: ഞാന് പുറപച്ചെട്ടും മിസ്രയീമിലെ 

എനെെറ സഹോദരന്മാരുടെ അടുക്കല് 

ചെന്ു, അവര് ജിവനോടിരികുന്നുലോ 

എന്നു നോക്കട്ടെ എന്നു പറഞ്ഞു. യിത്രോ 

മോശെയോടു: സമാധാനത്തോടെ പോക 

എന്നു പറഞ്ഞു, യചഛോധ മിദ്യാനില് 

ഖെച്ചു മോശെയോടു: മിസ്്രയിമിലേക്കു മ 

ടങ്ങിപ്പോകു; നിനക്കു ജീവഹാനി വരു 

തുുവാ൯ നോക്കിയവര് എല്ലാവരും മരി 

ചുപോയി എന്നു അരുളികച്ചെയ്യൂ. അങ്ങ 

നെ മോശെ തനെറ ഭായ്യയെയും പുത്രന്മാ 

രെയും കരടി കഴുതപ്പുറത്തു കയററി മിസ്ര 

യിംടേശത്തേക്കു മടങ്ങി; ദൈവത്തിന്െറ 

വടിയും മോശെ കയ്യില് എടുത്തു. യഹോ 

വ മോശെയോടു അരുളിച്ചെയൂതു: നിമി 

സ്രയിമില് ചെന്നെത്തുമ്പോഗ ഞാന് നി 

ന്നെ ഭരമേല്പിച്ചിട്ടുള്ള അആഅദതങ്ങളൊക്കെ 

യും ഫറലോനെറ മുമ്പാകെ ചെയ്ത്ാ൯ ഓ 

ത്തുകൊഠംക;ു എന്നാല് അവന ജനത്തെ 

ം രഥം 

൫9 നിലത്തെ പുറപ്പാടു ര: 

വിട്ടയക്കാതിരിപ്പാ൯ ഞാ൯ അധനെറ 

ഹൃദയം കഠിനമാകും. നീ ഫറധോനോട്ട 

യഹോവ ഇപ്രകാരം അരുളി ച്ചെയ്യന്നു; 

യിസ്രായേല് എനെറ പൃത്ര൯, എനെറ 

ആല്യജാത൯ തന്നേ. എനികു ശുശ്രൂഷ്ഷ 

ചെയ്ത്രാ൯ എനെറ പുത്രനെ ധിട്ടയക്കേ 

ണമെന്നു ഞാ൯ നിന്നോടു കല്പിക്കുന്നു; 

അയനെ ിട്ടയപ്പാ൯ സമ്മതികുന്നില്ലെ 

കില് ഞാ൯ നിന്െറ പുത്രനെ, നിനെറ 

ആല്ല ജാതനെ തന്നേ കൊന്നുകളയും എന്നു 

പറകം എന്നാല് വഴിയില് സത്രത്തില് 

വെച്ചു യഹോവ അവനെ എതിരിട്ടു കൊ 

ല്ലുഡാ൯ ഭാധിച്ചു. അപ്പ്പോശ സിപ്പോരാ 

ഒരു കല്ലത്തി എടുത്തു തനെറ മകനെെറ 

അഗ്രചമ്മം ഛേദിച്ചു അവന്െറ കാല്ലൂല് 

ഇട്ടു: നീ എനിക്കു രക്തമണവാള ൯ എന്നു 

പറഞ്ഞു. 

വിട്ടൊഴിഞ്ഞു; ആ സമയത്താകുന്നു അ 

ഇങ്ങനെ അവ൯ അവനെ 

വര പരിച്ചരേദന നിമിത്തം രക്തമണ 

വാളന എന്നു പറഞ്ഞതു. 

എന്നാല് യഹോവ അഹരോനോട്ട: നി 

മരുഭൂമിയില് മോശെയെ എതിരേല്പാന് 

ചെല്ലുക എന്നു കപ്പിച്ചു; അവന് ചെന്നു 

ഭദൈവത്തിനെറ പവ്ൃതത്തിങ്കല്ധെച്ചു അ 

വനെ എതിരേററു ചുംബിച്ചു. യഹോല 

തന്നെ ഏപ്പിച്ചയച്ച വചനങ്ങളൊക്കെയും 

തന്നോടു കല്പിച്ച അടയാള ങ്ങളൊക്കെയും 

പ്പി 

ന്നെ മോശെയ്യം അഹരോനും പോയി, 

മോശെ അഹരോനെ അറിയിച്ചു. 

യിസ്രായേല്മക്കളു ടെ മൂപ്പന്മാരെ ഒക്കെയും 

ക്രട്ടിവരുത്തി. യഹോവ മോശെയോടു 

കല്പിച്ച വചനങ്ങളെ ല്ലാം അഹരോന് പ 

റഞ്ഞു കേധപ്പിച്ചു, ജനം കാഞ്ങകെ ആ അട 

യാളങ്ങളും പ്രവത്തിച്ചു. അപ്പോം ജനം 

വിശ്വസിച്ചു; യഹോവ യിസ്പായല്മക്ക 

മകെ സന്ദശിച്ച എന്നും തങ്ങളുടെ കക്ഷൃത 

കടാക്ഷിച്ചു എന്നും കേട്ടിട്ടു അവര് കമ്പിട്ട 

നമസ്കരിച്ച. 

കി 
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൫. അദ്ധ്യായം. 

അതിനെറശേഷം മോശെയും അഹരോ 

നം ചെന്നു ഫറധോനോടു: മരുഭൂമിയില് 

എനിക്കു ഉത്സവം കഴിക്കേണ്ടതിന്നു എ 

നെറ ജനത്തെ വിട്ടയക്കേണം എന്നിപ്ര 

കാരം യിസ്പായേലിനെറ ദൈവമായ യ 

ഹോവ കപ്പികുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. അ 

തിന്നു ഫറവോന്: യിസ്പായേലിനെ വിട്ട 

യപ്പ്ാ൯ തക്കവണ്ണം ഞാ൯ യഹോധയ്ുടെ 

വാക്കു കേഗക്കേണ്ടതിന്നു അവ൯ ആര്? 

ഞാ൯ യഹോധയെ അറികയില്ല;ു ഞാ൯ 

യിസ്രായേലിനെ വിട്ടയക്കയുമില്ല എന്നു 

പറഞ്ഞു. അതിന്നു അധര്: എബ്രായരു 

ടെ ദൈവം ഞങ്ങഠക്ു പ്രത ക്ഷനായ്ക്കുന്നി 

രികുന്നു; അവ൯ മഹാമാരിയാലോ വാളാ 

ലോ ഞങ്ങളെ ഭണ്ഡിപ്പിക്കാതിരിക്കേണ്ട 

തിന്നു ങ്ങ മൂന്നു ടിവസത്തെ വഴി 

മരുഭൂമിയില് പോയി, ഞങ്ങളുടെ ദൈവ 

മായ യഹോധെക്കു യാഗം കഴിക്കടെ 

എന്നു പറഞ്ഞു. മിസ്യിംരാജാവു അവ 

രോടു: മോശേ, അഹരോനേ, നിങ്ങഠം 

ജനങ്ങളെ വേല മിനക്കെടുതൃതുന്നതു എന്തു? 

നിങ്ങളുടെ ഉരഥിയധേലെക്ു പോകധി൯ 

എന്നു പറഞ്ഞു. ദേശത്തു ജനം ഇപ്പ്പോഠാ 

വളരെ ആകുന്നു; നിങ്ങ അവരെ അ 

വരുടെ ഉരധഗിയവേല മിനക്കെടുത്തുന്നു 

എന്നും ഫറധോ൯ പറഞ്ഞു. അന്നുഫ 

റപോ൯ ജനത്തിനെറ ഈഥിയധിചാരക 

കപ്പിച്ചതു 
ഇഷ്യക ഉണ്ടാകുവാന് 

ന്മാരോടും പ്രമാണികളോടും 

എന്തെന്നാല്: 

ജനത്തിന്നു മുമ്പിലത്തെപ്പോലെ ഇനി 

വൈക്കോൽ കൊടുക്കരുതു; അവര് തന്നേ 

പോയി വൈക്കോല് ശേഖരിക്കട്ടെ, 

എങ്കിലും 

ത്തെപ്പോലെ തന്നേ അവരുടെ മേല് ചുമ 

ഇഷ്ടകയ്യടെ കണകു മുമ്പില 

ത്തേണം; ഒട്ടും കുറെക്കരുതു. 

ഠിം 

അവര്൪ 
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മടിയന്മാ൪; അതുകൊണ്ടാകുന്നു: ഞങ്ങഠം 

പോയി ഞങ്ങളുടെ ഭൈധവത്തിന്നു യാഗം 

കഴിക്കട്ടെ എന്നു നിലവികികുന്നതു. 

അവരുടെ വേല അതിഭാരമായിരിക്ക 

ട്ടൊ 

അവര് ധ്യയാജഖാക്കുകഠ കേശാക്കരുതു. അ 

അവര് അതില് കഷ്ടച്ചെടട്ടെ; 

ങ്ങനെ ജനത്തിനെറ ഉരഴിയധഖിചാരക 

ന്മാരും പ്രമാണികളും ചെന്നു ജനത്തോടു: 

നിങ്ങഠകു 

നിങ്ങ 

ധൈക്കോല് തരികയില്ല; 

തന്നേ പോയി കിട്ടുന്ന 

ടതുുനിന്നു വൈക്കോല് ശേഖരിപ്പി൯; 

എങ്കിലും നിങ്ങമൂടെ വേലയില് കൂട്ടും 

കുറെക്കയില്ല എന്നു ഫറധോന്൯ കല്പി 

ക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ജനം 

വൈക്കോലിന്നു പകരം താളട്ി! ശേഖരി 

പ്യാ൯ മിയയിംദേശത്തു എല്ലാടധും ചിതറി 

നടന്നു. ഗിയവിചാരകന്മാർ അവരെ 

ഹേമിച്ചു: വൈക്കോല് കിട്ടിവന്നപ്പ്പോ 

ഉള്ളതിന്നു ശരിയായി നിങ്ങളുടെ നിത്യ 

ചേല ദിഖസ്വും തികെക്കേണം എന്നു 

പറഞ്ഞു, ഫറധോനെറ മുരഴിയധിചാര 

കന്മാർ യിസ്രായേതമക്കളുടെ മേല് ആ 

ക്കിയിരുന്ന പ്രമാണികളെ അടിച്ചു: നി 

ങ്ങ ഇന്നലെയും ഇന്നും മുമ്പിചത്തെ 

പ്പ്യോലെ ഇഷ്ടകക തികെക്കാഞ്ഞതു എന്തു 

എന്നു ചോടിച്ചു. അത്ുകൊണ്ടെ യിസ്പാ 

യേതമക്കളുടെ പ്രമാണിക ചെന്നു ഫ 

റര്ധോനോടു നില ചിളിച്ച: അടിയങ്ങളേ 

ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതു എന്തു? അടിയ 

ഞ്ങമക്ു വൈക്കോല് തരാതെ ഇക്ക 

ഉണ്ടാക്കുവിസന എനും അവര് പറയുന്നു; 

അടിയങ്ങളെ തല്ലുന്നു; അതു നിന്െറ ജ 

നത്തിന്നു പാപമാകുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. 

അതിന്നു അവ൯: മടിയന്മാരാകുന്നു നി 

ങ്ങഠം, മടിയന്മാർ; അതുകൊണ്ടു: ഞങ്ങ 

പോയി യഹോവെക്കു യാഗം കഴിക്കട്ടെ 

എന്നു നിങ്ങ പറയുന്നു. പോയി വേല 
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ചെയ്ത്ി൯; വൈക്കോല് തരികയില്ല, ഇ | ഞാ൯ അവക്കു വെളിപ്പെട്ടില്ല. അവര് 

കൃകു കണക്ുപോലെ ഏപ്പിക്കേണം താ 

ന്ദം ഏന്നു കല്പിച്ചു. ഭിചസന്തോറുമുള്ള 

ഇ ഷ്ടൃകക്കണക്കില് ഒന്നും കുറെക്കരുതു 

എന്നു കുപ്പിച്ചപ്പോ തങ്ങ വിക്മത്തി 

ലായി എന്നു യിസ്പ്ായേല്മക്കളുടെ പ്രമാ 

ണികഠം കണ്ട. അവധവര് ഫറധോനെ 

വിട്ടു പുറപ്പെടുമബ്ചോര മോശെയും അഹ 

രോന്ദം വഴിയില് നില്ലയന്നതു കണ്ടു, 

അധഖരോടു;: നിങ്ങ ഫറധോനെറയും 

അവയനെറ ഭൂൃതൃന്മാരുടെയും മുഖാകെ ഞര 

ങ്ങളെ നാററി, ഞങ്ങളെ കൊല്ലുവാ൯ 

അധഖരുടെ കയ്യില് വാഗ കൊടുത്തതു 

കൊണ്ടു യഹോധ നിങ്ങളെ നോക്കി ന്യാ 

യം ധിധിക്കട്ടെ എന്നു പറഞ്ഞു. അപ്പോഠം 

മോശെ യഹോധയുടെ അടുക്കല് ചെന്നു: 

കത്താഡേ, നീ ഈ ജനത്തിന്നു ദോഷം 

വരുത്തിയതു എന്തു? നി എന്നെ അയച്ച 

തു എന്തിന്നു? ഞാ൯ നിനെറ നാമത്തില് 

സം സാരിപ്പാ൯ ഫറവോനെറ അടുക്കല് 

ചെന്നതു മുതല് അധവ൯ ഈ ജനത്തോടു 

ഭോഷം ചെയ്യിരികുന്നു; നിന്െറ ജന 

ത്തെ നി ധിടുധിച്ചതുമില്ല എന്നു പറഞ്ഞു. 

ന്ന. അദ്ധ്യായ. 

യഹോവ മോശെയോടു: ഞാന് ഫറവോ 

നോടു ചെയ്യുന്നതു നീ ഇല്ലോഠം കാണും: 

ശക്തിയൃയള്ള കൈ കണ്ടിട്ടു അധവന്൯ അധ 

രെ ധിട്ടയകും; ശക്തിയുള്ള കൈ കണ്ടിട്ടു 

അധഖരെ തനെറ ദേശത്തുനിന്നു ഓടിച്ചുക 

ഉയും എന്നു അരുളിച്ചെയ്യൂ. 

ദൈവം പിന്നെയും മോശെയോടു അ 

രുളിച്ചെയുതെന്തെന്നാല്: ഞാന് യഹോ 

ഖ ആകുന്നു. ഞാന് അബ്ബാഹാമിന്നും 

യിസ്്റാക്കിന്നും യാക്കോബിന്നും സവ്യൃശ 

ക്തരിയുള്ള ഭൈധമായിട്ടു പ്രത്യക്ഷനായി; 

ഏന്നാല് യഹോവ എന്ന നാമത്താല് 

ഠിം 

പരദേശികളായി പാത കനാ൯ദേശം 

അധഖക്ു കൊടുകു മെന്നു ഞാ൯ അവരോടു 

ഒരു നിയമം ചെയ്യിരിക്കുന്നു, മിസ്റ്യി 

മ്യ൪ അടിമകളാക്കിയിരിക്കുന്ന യിസ്റ്റാ 

യേല് മക്കളുടെ ഞരക്കം ഞാ൯ കേട്ടു എ 

നെറ നിയമം ഓാത്ത്ുമിരിക്കുന്നു. അതു 

കൊണ്ടു നി യിസ്രായേതമക്കളോടു പറ 

യേണ്ടതു എന്തെന്നാല്: ഞാ൯ യഹോധ 

ആകുന്നു; ഞാന് നിങ്ങളെ. മിസ്രയീമ്യരുടെ 

ഈഴിയധവേലയിതിനിന്നു ഉദ്ധരിച്ചു ണവ 

രുടെ അടിമയിതിനിന്നു നിങ്ങളെ വിടു 

വികും;; നീട്ടിയിരിക്കുന്ന ഭഉജംകൊണ്ടും 

മഹാശിക്ഷാവിധികഠം കൊണ്ടും നിങ്ങളെ 

വിണ്ടൈടുകും. ഞാ൯ നിങ്ങളെ ഏനിക്കു 

ജനമാക്കിക്കൊഠകയും ഞാ൯ നിങ്ങശക്ക 

ദൈവമായിരിക്കയും ചെയ്യും. മിസ്റ്രയി 

മുരുടെ ഉരഗിയലവേലയില്നിന്നു നിങ്ങ 

ളെ ഉദ്ധരിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ ഭദൈധഖ 

മായ യഫോവ ഞാ൯ ആകുന്നു എന്നു നി 

ങ്ങ അറിയുംം ഞാന് അബ്രാഹാഥിന്നും 

യിസ്റ്റാക്കിന്നും യക്കോബിന്നും നല്ലമെന്നു 

സത്യം ചെയു ദേശത്തേക്കു നിങ്ങളെ കൊ 

ണ്ടുപോയി, അതു നിങ്ങഠാക്ു അവകാശ 

മായി തരും. ഞാന് യഹോധ ആകുനു. 

മോശെ ഇങ്ങനെ തന്നേ യിസ്ധായേത 

മക്കളോടു പറഞ്ഞു; ഏന്നാല് അവര് മ 

നോധൃയസനംകൊണ്ടും കഠിനമായ അടിമ 

ചേലകൊണ്ടും മോശെയുടെ വാക്കു കേ 

ട്ടില്ല. 
യഹോധഖ പിന്നെയും മോശെയാടു 

അരുളിച്ചെയൂതു: നി ചെന്നു മിസ്രയിം 

രാജാവായ ഫറധവോനോട്ട യിസ്ത്രാ 

യേതമക്കളെ തന്െറ 

വിട്ടയപ്പേ പറക നന്നു കപ്പിച്ചു. 

അതിനു മോശെ: യിസ്ത്റായേല്മക്കഠ 

നെറ വാക്കു കേട്ടില്ല; പിന്നെ ഫറ 
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വേ;൯ എങ്ങനെ കേമകും? ഞാന വാ 

ഗ്വൈഭ മുള്ള വനല്ലല്ലോ എന്നു യഹോവ 

യുടെ സന്നിധിയില് പറഞ്ഞു. അന 

ന്തരം യഹോവ മോശെയോടും അഹരോ 

നോടും അരുളിച്ചെയ്യു, യിസ്റ്ായയല്മക്ക 

ളെ മിസ്രയിംദേശത്തുനിന്നു പുറല്പെടുഖി 

ക്കേണ്ടതിന്നു അവരെ യിസ്പായേല്മക്ക 

ടൂുടെ അടുക്കലേക്കും മിസ്പ്യിംരാജാവായ 

ഫറവഖോനെറ അടുക്കലേകും നിയോഗ്: 

ചയച്ചു. 

അവരുടെ കുടുംബത്ത ലവന്മാര് ആരെ 

ന്നാല്: യിസ്രായേലിനെറ ആല്യജാതനാ 

യ രൂ ബനെറ പുത്രന്മാ൪: ഹനോക, ഫ 

ലം ഹെഃസ്പാ൯, കമ്മി; ഇവ രൂബേന്െറ 

കുലങ്ങ൦ം. ശിമെയോനെറ മകന്മാര്: 

യെമൂവേല്, യാമീ൯, ഓഹദ് , യാഖി൯, 

സോഹർ൪, കനാവൃസ്ര്രിയുടെ മകനായ 

ശൌല്; ഇവ ശിമെയോസെറ കലങ്ങമ. 

വംശപാരയമ്പയ്യപ്രുകാരം ലേവിയുടെ പു 

ത്രന്മാരുടെ ചേരുക ഇവ: ഗേശോ൯, 

കഹാത്ത, മെരാരി; ലേവിയുടെ ആയു 

ഡ്ല്ലാലം നൂററി മുപ്പത്തേഴു സംവത്സരം ആ 

യിരുന്നു. ഗേശോനെറ പുത്രന്മാര്: കുട്ടം 

ബസഹിതം ലിബ്ബിയും ശിമെയിയും 

ആയിരുന്നു. കഹാത്തിനെറ പുത്രന്മാർ: 

അമഭ്രാം, യിസ്റ്റാ൪, ഹെബ്ര്യോ൯, ഉ സ്സിയേല്; 

കംഠാത്തിനെറ ആയുഷ്കാലം ന്ൂററി മുപ്പ 

തൃുമൂന്നു സംവത്സരം. മെരാരിയ്യടെ പു 

ത്രന്മാര്: മഹ്റി, മൂശി ഇവര് വംശപ്പാര 

മ്പയ്യപ്രുകാരം ലേധിയുടെ കലങ്ങഗ ആ 

കുന്നു, അആര്രാം തന്െറ പിതാധയിനെറ 

സഹോദരിയായ യോഖലേബെദിനെ ധി 

വാഹം കഴിച്ചു; അവഠം അവന്നു അഫ 

രോനെയും മോശെയെയും പ്രസ ലിച്ചു: 

അമ്രാമിനെറ ആയ്യായ്്കാലം ന്ൂററി മുപ്പ 

ഭൃത്തഗഗ സംവത്സരം ആയിരുനു. യിസ്റ്റാ 

രിനെറ പുത്രന്മാർ; കോരഹ്, നേഫെ. 

ഠിം 
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ഗ്, സിക്രി. മഉസ്സിയേലിനെറ പുത്ര 

ന്മാര്; മിശായേല്, എഏല്സാഫാ൯, സിത്രി. 

അഹദരാന്൯ അമ്മീനാദാബിനെറ മകളും 

നഹദശോനെറ സഹോദരിയുമായ എലി 

ശേബയെ ഭായ്യയായി പരിഗ്രഹിച്ചു; അ 

വം അവന്നു നാടാബ് അബിീഫ്ര, എലെ 

യാസാ൪, ഈഥാമാര് എന്നിവരെ പ്രസ 

വിച്ചു. കോരഹിനെറ പുത്രന്മാര്: അ 

സ്ര, ഏതക്കാനാം അബീയാസാഫ് ഇവ 

കോരഹൃ കുലങ്ങ൦. അഹരരാനെറ മക 

നായ എലെയാസാര് ഫൂതിയേലിനെറ പു 

ത്രിമംരില് ഒരുത്തിയെ വിധാഹം കഴിച്ചു. 

അവര അവന്നു പിനെഹാസിനെ 

പ്രസവിച്ചു; ഇവര് കലം കലമായി ലേധ്യ 

കടും ബത്തലവന്മാർ ആകുന്നു. നിങ്ങഠം 

യിസ്രായേല്മക്കളെ ഥണം ഗണമായി മി 

സ്രയിംദേശത്തുനിന്നു പുറല്ലെടുയിപ്പി൯ 

എന്നു യഹോവ കല്പിച്ച അഹരോനും 

മോശെയും ഇവര് തന്നേ, യിസ്പായേല് 

മക്കളെ മിസ്രയിമില്നിന്നു പുറപ്പെടുവി 

പ്രാ൯ മിഡ്രയിംരാജാവായ ഫറധോനോ 

ട്ട സംസാരിച്ചവര ഈ മോശെയും അഹ 

രോനും തന്നേ. യഹോധ മിസ്രയിംടേ 

ശത്തുഖെച്ചു മോശെയോടു അരുളിച്ചെയു 

നാളിത്: ഞാ൯ യഹോവ ആകുന്നു; ഞാ൯ 

നിന്നോട്ട കല്പിക്കുന്നതൊക്കെയും നി മിസ്്ര 

യിംരാജാവായ ഫറപധോോനോട്ട പറയേ 

ണം എന്നു യ3ഹാവ മോശെയോടു കല്പി 

ലും അതിന്നു മോശെ: ഞാ൯ വാഥഗ്വൈ 

ഭയമില്ലാത്തവ൯; ഫറ വോ൯ എനെറ വാ 

ക്കു എങ്ങനെ കേശകും ഏന്നു യഹോധയു 

ടെ സന്നിധിയില് പറഞ്ഞു. 

ടം അദ്ധ്യായം. 

യഹോവ മോശെയോട്ട അരുളിച്ചെയു 

തു: നോക്കു, ഞാ൯ നിന്നെ ഫറധാന്ു 

ദൈ വമാക്കിയിരിക്കുന്നു; നിനെറ സഹോ 
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ദര൯ അഹരോ൯ നിനകു പ്രവാചകനാ 

യിരികും. 

തൊക്കെയും നി! പറയേണം; നിന്െറ 

ഞാന നിന്നോടു കല്പിക്കുന്ന 

സഹോദരനായ അഹരോന് യിസ്പാമയല്ൽ 

മക്കളെ തനെറ രേശത്തുനിന്നു പലിട്ടയ 

പ്പാ൯ ഫറധോനോടുട പറയേണം. എ 

ന്നാല് ഞാ൯ ഫറധോനെറ ഫ്ദയം ക 

ഠിനമാകും; മിസ്രയിംദേശതൃതു എനെറ അ 

ട്രയാളങ്ങദും അഅ്ജൃതങ്ങളും പെരുകും. 

ഫറധോ൯ നിങ്ങുടെ വാക്കു കേശക്ക 

യില്ല ഞാന് മിസ്യിമിന്മേല് എന്െറ 

കൈ ധഖെച്ചു വലിയ ശിക്ഷാധിധിക 

ഒുഠല് ഏനെറ ഗണങ്ങള്ദെ, എന്െറ ജു 

നമായ യിസ്രായേല്മക്കളെ തന്നേ, മിസ 

യിംഭേശത്ൃതു നിന്നു പുറപ്പെടുവിക്ും. അ 

ങ്ങനെ ഞാന എനെറ കൈ മിസ്റയിമി 

ന്രേല് നിട്ടി, യിസ്രായേല്മക്കളെ അവരു 

ടെ ഇടയില്നിന്നു പുറപ്പെടുവിക്ുമ്പോര 

ഞാ൯ യഹോവ ഏന്നു മിയ്രയിമ്യ൪ അറി 

യം. 

തങ്ങളോടു 

മോശെയും അഫരര്രാഠം യഹോവ 

കപ്പിച്ചതുപോലെ ചെയ്യു. 

അവര് അങ്ങനെ തന്നേ ചെയ്യു. അവർ 

ഫറഖാനോടുട സംസാരിച്ച കാലത്തു മോ 

ശെക്കു എനണ്ണതു വയസ്സും അഹരരാന്നു എ 

ണ്ത്തുമൂന്നു വയസ്സും ആയിരുന്നു. 

യഹോവ മോശെയാടും അഹരോനോ 

ട്ടും: ഫറ3ഖ൯ നിങ്ങളോടു ഒരു അആദുതം 

കാണിപ്പി൯ എന്നു പറഞ്ഞാല് നീ അഹ 

രോനോടു: നിനെറ വടി എടുത്തു ഫറ 

വോമ൯റ മുമ്പാകെ നിലത്തിടുക എന്നു 

പറയേണം; അതു ഒതു സ്പ്പമായ്യിരും 

നന്നു കല്പിച്ചു. അങ്ങനെ മോശെയും 

അഹരോന്ദം ഫറവധോനെറ അടുക്കല് 

ചെന്ു യഹോവ തങ്ങളോടു കല്പിച്ച 

തുപോചെ ചെയ്യു. അഹരോ൯ തനെറ 

വടി ഫറധോനെറയും അചനെറ ത്യ 

ന്മാരുടെയും മുമ്പാകെ നിലത്തിട്ടു; അതു 

(0 ടി; 

99 പു ൭ 

സപ്പ്യമായ്യിന്നു. അപ്പോ ഫറയധോ൯ 

വിദവാന്മാരെയും ക്ഷൃദക്കാരെയും ലിളി 

പ്പിച്ചു; മിയ്രയിമുൃ മന്ത്രവാടികളായ ഇല 

രും തങ്ങമൂടെ മന്ത്രവാടത്താല് അതു 

പോലെ ചെയ്യു. അവ൪ ഓരോരുത്ത൯ 

താന്താനെറ വടി നിലത്തിട്ടു; അവയും 

സപ്പങ്ങളായ്മിന്നു; എന്നാല് അഹദരാ 

നെറ വടി അവരുടെ വടികളെ ധിഴ്ചങ്ങി 

ക്കതു ഞ്ഞു. 

ഹോവ അരുളിച്ചെയുതുപോലെ കഠിന 

ഫറധോനെറ ഫൃദയമോ, യ 

പ്പെട്ടു; അവന് അധരെ ശ്രഭ്ധിച്ചതുമില്ല. 

അപ്പോ യഡഫോവ മോശെയോടു അ 

രുളിച്ചെയൂതു : ഫറധോനെറ ഹൃദയം ക 

ഠിനപ്പേടിരിക്കുന്നു; ജനത്തെ ധിട്ടയ 

പ്രാ൯ അവധന്നു മനസ്സില്ല. രാധിലെ നീ 

ഫറധോനെറ അടുക്കല് ചെല്ലുക; അവ൯ 

ലെള്ളത്തിനെറ അടുക്കല് ഇറങ്ങിഖരും; 

നീ അധഖനെ കാണമാ൯ നടി തീരത്തു നി 

ല്ല്േണം; സപ്്യമായ്യീന്ന വടിയും കയ്യില് 

എടുത്തൃകൊള്ളേ ണം, 

യേണ്ടതു എന്തെന്നാല്: മരുഭൂമിയില് എ 

അധവനോടു പറ 

ന്നെ ആരാധി പ്പാ൯ ഏസെറ ജനത്തെ 

വിട്ടയക്ക എന്നു കപ്പിച്ചു ഏബ്രായരുടെ 

ഭൈവമായ യഹോവ എന്നെനിനെറ അ 

ടുക്കല് അയച്ചു; നീയോ ഇതുവരെ കേട്ടി 

ല്പം 

നാല് അറിയും എന്നിങ്ങനെ യഹോവ ക 

ഞാ൯ യഹോവ ഏന്നു നി ഇതി 

പ്പിക്കുന്നു; ഇതാ, എന്െറ കയ്യിലുള്ള വടി 

കൊണ്ടു ഞാന് നദിയിലെ വെള്ളത്തില് 

അടികും; അതു രക്തമായ്യിരും. നടിയി 

ലെ മത്സ്യം ചാകും. നടി നാറും; നടിയി 

ലെ വെള്ളം കുടിപ്പാ൯ മിസ്്രയിമൃക്ക അ 

റെപ്പു തോന്നും. യഫോധഖ പിന്നെയും 

മോശെയോട്ട: നി അഹരോനോടു പറ 

യേണ്ടതു എന്തെന്നാല്: നിനെറ വടി എ 

ടൂത്തിട്ടു മിസ്്യിമിലെ െള്ളത്തിന്മേരം 

അവരുടെ നദി, പുഴ, കുളം എന്നിങ്ങനെ 
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അവരുടെ സകലജലാശയങ്ങളുടെ മേലും 

കൈ നീട്ടുക അവ രക്തമായ്യിരും; മിസ 

യീംദേശത്തു എല്ലാടവും മരപ്പാത്രങ്ങളിലും 

കല്പാത്രങ്ങളിലും രക്തം ഉണ്ടാകും എന്നുക 

പ്പിച്ച. മോശെയും അഹരോനും യഹോ 

വ കല്പിച്ചതുപോലെ ചെയ്യു. അവ൯ 

ഫറലോസെറയും അവന്െറ ഭൂൃത്യന്മാരു 

ടെയും മുമ്പാകെ വടി ഓങ്ങി നദിയിലു 

ള്ള വെള്ളത്തില് അടിച്ചു; നദിയിലുള്ള 

ധെള്ളം ഒക്കെയും രക്തമായ്യീന്നു. നടി 

യിലെ മത്സ്യം ചാകയും നദി നാറുകയും 

ചെയ്യൂ. 

മിസ്രയീക്ൃക്കു കഗിഞ്ഞില്ല; മിസ്രയിം ദേശത്തു 

നദിയിലെ ധെള്ളം കുടിപ്പാ൯ 

എല്ലാടധും രക്തം ഉണ്ടായിരുന്നു. മിസ്് 

യിമു മന്ത്രവാദികളും തങ്ങളുടെ മന്ത്രവാദ 

ത്താല് അതുപോലെ ചെയ്യൂ; എന്നാല് യ 

ഹോവ അരുളിച്ചെയ്യിരുന്നതു പോലെ ഫ 

റധോനെറ ഹദയം കഠിനപ്പെട്ടു; അവ൯ 

അവരെ ശ്രുഭ്ധിച്ചതുമില്ല. ഫറധോ൯ 

തിരിഞ്ഞു തന്െറ അരമനയിലേക്കു പോ 

യി ഇതും അവന് ബബ്ദയമാക്കിയില്ല. 

നദിയിലെ ധെള്ളം കുടിപ്പാ൯ കഥഴിധി 

ല്ലായ്ക്കുകൊണ്ടു മിസ്്രയിമ്യ൪ എല്ലാവരും കു 

ടിപ്പാ൯ ധെള്ളത്തിന്നായി നദടിയരികെ 

ഒക്കെയും ഓലി കുഴിച്ചു. 

വ്വം അദ്ധ്യായം. 

യ്യഹോധ നടിയെ അടിച്ചിട്ടു ഏഴ ദിവ 

സം കഴിഞ്ഞപ്പോ മോശെയോടു കല്പി 

ചതു: നി ഫറധലോനെറ അടുക്കല് ചെന്നു 

പറയേണ്ടതു എന്തെന്നാല്: യഹോവ ഇ, 

പ്രകാരം അരുളിച്ചെയ്യുന്നു : എന്നെ ആരാ 

ധിപ്പം൯ എന്െറ ജനത്തെ വിട്ടയക്ക. നീ 

അലരെ ിട്ടയപ്പാ൯ സമ്മതിക്കയി 

ല്ലെങ്കില് ഞാ൯ നിന്െറ രാജ്യത്തെ ഒക്കെ 

നടി 

യില് തവള. അനവധിയായി ജനിക്കും; 

യും തവള യെക്കൊണ്ടു ബാധികും. 

ധിം 

അതു കയറി നിന്െറ അരമനയിലും ശ 

യനഗൃഹത്തിലും കുട്ടിലിന്മേലും നിന്െറ 

ഭൂൃത്യന്മാരുടെ വീടുകളിലും നിനെറ ജന 

ത്തിന്യേലും അപ്പം ചുടുന്ന അടുപ്പുകളിലും 

മായു കുഴെക്കുന്ന തൊട്ടികളിലൂം വരും. 

തവള നിനെറ മേലും നിന്െറ ജനത്തി 

ന്മേലും നിനെറ സകലളത്യന്മാരുടെ മേ 

ലും കയറും. യഹോധപപിന്നെയും മോ 

ശെയോടു: മിസ്്യിംദേശത്തു തവള കയറു 

വാ൯ നടികളി൯മേലും പുഴകളി൯മേലും 

കള ങ്ങളിസമേലും വടിയോടുക്രടെ കൈ 

നീട്ടുക എന്നു നീ അഹരോനോടു പറയേ 

ണം ഏന്നു കപ്പിച്ചു. അങ്ങനെ അഹരോ൯ 

മിസ്രയിദിലെ ധെള്ളങ്ങളി൯മേല് കൈ 

നീട്ടി, തവള കയറി മിസ്ര്രയീംദേശത്തെ 

മൂടി. 

ഒത്താല് അതുപോലെ ചെയ്യ, മിസ്രയീം 

മന്ത്രവാടികളും തങ്ങളുടെ മന്ത്രവാ 

ദേശത്തു തവള കയപറുമാറാക്കി. എന്നാ 

റെ ഫറവോന് മോശെയെയും അഫഹരോ 

നെയും വിളിപ്പിച്ചു: തവള എന്നെയും 

നെറ ജനത്തെയും വിട്ടു നീങ്ങുമാറാ 

ക്കേണ്ടതിന്നു യഹോവയോടു പ്രാത്ഥി 

പ്പി൯. എന്നാല് യഹോവെക്കു യാഗം 

കഴിപ്പാ൯ ഞാന ജനത്തെ വിട്ടയക്കാം 

എന്നു വറഞ്ഞു. മോശെ ഫറയധാനോടു : 

തവള നിന്നെയും നിസനെറ ഗൃഹങ്ങളെ. 

യും വിട്ടു നീങ്ങി നടിയില് മാത്രം ഇരി 

ക്കേണ്ടതിന്നു ഞാ൯ നിനകും നിന്െറ 

ഭൂത്യന്മാക്കും നിന്െറ ജനത്തിന്നും വേ 

ണ്ടി എപ്പോ പ്രാത്ഥിക്കേണം ഏന്നു 

എനിക്കു സമയം നിശ്ചയിച്ചാലും എന്നു 

പറഞ്ഞു. നാളെ എന്നു അവ൯ പറഞ്ഞു; 

ഞങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോധയെപ്പോ 

ലെ ആരുമില്ല എന്നു നീ അറിയേണ്ടതി 

നു നിനെറ വാക്കുപോലെ ആകട്ടെ; 

തവള. നിന്നെയും നിനെറ ഗൃഹങ്ങളെളെയും 

നിന്െറ ഭൃതൃന്മാരെയും ജനത്തെയും വിട്ടു 
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മാറി നദിയില് മാത്രം ഇരിക്കും എന്നു അ 

വ൯ പ്പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ മോശെയും അ 

ഫരോനും ഫറലധോനെറ അടുക്കരുനിന്നു 

ഇറങ്ങി ഫറധോനെറ മേൽ വരുത്തിയ 

തവള നിമിത്തം മോശെ യഹോവഖരയയോട്ട 

പ്രാത്ഥിച്ചു. 

കാരം യഹോവ ചെയ്യൂ; ഗൃഹങ്ങളിലും മു 

മോശെയുടെ പ്രാത്ഥനവ്ര 

ററങ്ങളിലൂും പറമ്പുകളിലും ഉള്ള തവള 

ചത്തുപോയി. അധഖര് അതിനെ ക്രുമ്പാ 

രംക്രമ്പാരമായി ക്രടി; ദേശം നാറുകയ്ും 

ചെയ്യൂ. എന്നാല് സ്വൈരം വന്നു എന്നു 

ഫറയവാന് കണ്ടാറെ യഹോധ അരുളി 

ച്ചെയ്യിരുന്നതു പോലെ അവ൯ തന്െറ 

ദയത്തെ കഠിനമാക്കി അവരെ ശ്രഭ്ധിച്ച 

തുമില്ല. 

അപ്പേഃശം യഹോവ മോശെയോട്ട: നി 

നെറ വടി നീട്ടി നിലത്തിലെ പൊടിയെ 

അടിക്ക എന്നു അഫരോനോടുട പറക. 

ഞതു മിസ്്യിംദേശതൃതു എല്ലാടവും പേ൯ 

ആയ്യിരും എന്നു കല്പിച്ച. അവര് അങ്ങ 

നെ ചെയ്യൂ; അഹര്രാന൯ു വടിയോടുക്രടെ 

കൈ നീട്ടി നിലത്തിലെ പൊടിയെ അ 

ടിച്ചു; അതു മനുഷ്യരുടെ മേലും മൂഗങ്ങ 

ളി൯മേലും പേന് ആയ്മിന്നു; മിസ്രയിംദേ 

ശത്തെങ്ങും നിലത്തിലെ പൊടിയെല്ലാം 

പേ൯ ആയ്യീന്നു. മന്ത്രധാദികളും തങ്ങ 

മൂടെ മന്ത്രധവാദത്താല് പേന് ഉള വാകു 

വാ൯ അതുപോലെ ചെയ്യൂ; അവക്കു കഴി 

ഞ്ഞില്ല താഠ്ദം. മന്ദഷ്യരുടെയും ഉൃഗങ്ങ 

മൂടെയും മേല് പേന് ഉ ഉ വായതുകൊണ്ടു 

മന്ത്രവഃദികംം ഫറവോനോടു: ഇതു ദൈ 

വത്തിനെറ വിരല് ആകുന്നു എന്നു പറ 

ഞ്ഞു; എന്നാല് യഹോവ അരുളിച്ചെയ്യിര 

ന്നതുപോലെ ഫറവധോനെറ ഫലദയം കുഠി 

നപ്പെട്ടു അവ൯ അധയരെ ശ്രഭ്ധിച്ചതുമില്ല. 

പിന്നെ യഹോവ മോശെയോടു കല്പി 

ചതു: നി നാളെ നന്ന രാധിലെ ഏഴു 

ധിം 

റ പുറപ്പാടു ൮ 

ന്നേററു ഫറട3വാനെറ മുമ്പാകെ നില്ല; 

അയന് വെള്ളത്തിസെറ അടുക്കല് വരും. 

നി അവനോടു പറയേണ്ടതു ഏന്തെ 

ന്നാല്: യഫോധയ ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചെ 

യ്ന്നു : 

ജനത്തെ വിട്ടയക്ക. നീ ഏന്െറ ജന 

ഏന്നെ ആരാധി പ്പം൯ ഏനന്െറ 

ത്തെ വിട്ടയക്കയില്ല ഏങ്കില് ഞാന് നി 

സെറമേലും നിനെെറ ഭൃത്യന്മാരുടെമേലും 

നിനെറ ജനത്തി൯മേലും നിനെറ ഗൃഹ 

ങ്ങളിലും നായിച്ചയെ അയക്കും. മിസ 

യിമൃരുടെ വീടുകളും അവ൪ പാക്കുന്ന ദേ 

ശധും നായിച്ചകൊണ്ടു നിറയും, ഭൂമി 

യില് ഞാന് തന്നേ യഹോവ ഏന്നു നി 

അറിയേണ്ടതിന്നു ഏനെറ ജനം പാക്കുന്ന 

ഗോശെ൯ദേശത്തെ അന്നു ഞാന് നായി 

ച്ച വരാതെ ധേര്തിരികും. ഏനെറജു 

നത്തിന്നും നിന്െറ ജനത്തിന്നും മഭ്ധധയ 

ഞാ൯ ഒരു ധ്ൃത്യാസം ധെകും; നാളെ 

ഈ അടയാളം ഉണ്ടാകും. യഹോവ അ 

ങ്ങനെ തന്നേ ചെയ്യൂ: അനവധി നായി 

൧) ഫറധോനെറ അരമനയിലും അധ 

നെറ ഭൃത്യന്മാരുടെ ധീടുകളിലും മിസ്രയീം 

ദേശത്തു എല്ലാടധും വന്നു; നായിച്ചയാല് 

ദേശം നശിച്ചു. അല്ലോ ഫറധോന്൯ 

മോശെയെയും അഹരോനെയും വിളിച്ചു: 

നിങ്ങ പോയി ദേശത്തുഖെച്ചു തന്നേ 

നിങ്ങമൂുടെ ദൈവത്തിന്നു യാഗം കഴി 

പ്രി൯ ഏന്നു പറഞ്ഞു. അതിന്നു മോശെ: 

അങ്ങനെ ചെയ്യൂക്രട; മിസ്രയിമുൃക്കു അ 

റെപ്പായുള്ളതു ഞങ്ങളൂടെ ഭൈധമായ യ 

ഹോധവെക്കു യാഗംകഴിക്കേണ്ടിവരുമല്ലോ; 

മിസ്രയീമൃക്കു അറെപ്പായുള്ള തു അവര് കാ 

ഞ്ങകെ ങ്ങ യാഗം കഴിച്ചാല് അവര് 

ഞങ്ങളെ കല്ലെറികയില്ലയോ? ഞങ്ങളു. 

ടെ ദൈവമായ യഹോധ ഞങ്ങളോടു 

കല്പിച്ചതുപോലെ ഞങ്ങ മൂന്നു ടിസ 

ത്തെ വഴി ല്മൂരം മരുഭൂമിയില് പോയി അ 

4 
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വന്നു യാഗം കഴിക്കേണം എന്നു വറഞ്ഞു. 

അപ്പ്പോ ഫറലധോ൯: നിങ്ങളുടെ ദൈ 

വമായ യഹോധെക്കു മരുഭൂമിയില്വെ 

ച്ചു യാഗംകുഴിക്കേണ്ടതിന്നു നിങ്ങളെ വി 

ട്ടയക്കാം; ത്മതിട്ലരത്തു മാത്രം പോകരുതു; 

എനിക്കു വേണ്ടി പ്രാത്ഥിപ്പി൯ ഏന്നു പറ 

ഞ്ഞു. 

അടുക്കല്നിന്നു പുറപ്പെട്ടു യഹോവരയാടു 

അതിന്നു മോശെ: ഞാന നിന്െറ 

പ്രാത്ഥിക്കും; നാളെ നായിച്ച ഫറവോ 

നെയും ഭൂത്യന്മാരെയും ജനത്തെയും വിട്ട 

നിങ്ങിപ്പോകും. എങ്കിലും യഹോവെക്കു 

യാഗംകഴിപ്പാ൯ ജനത്തെ വിട്ടയക്കാതി 

രികുന്നതിനാല് ഫറധഖോന് ഇനി ചതിധു 

അക്ങനെ 

പ്പെട്ടു യഹോവയോടു പ്രാത്ഥിച്ചു. യഹോ 

വ മോശെയുടെ പ്രാത്ഥനപ്രുകാരം ചെയ്യു; 
! 

നായിച്ച ഒന്നുപോലും ശേഷിക്കാതെ ഫ | 

ചെയ്യരുതു എന്നു പറഞ്ഞു. 

മോശെ ഫറവധോനെറ അടുക്കല്നിന്നു പുറ 

റവോനെയ്യം ഭൂത്യന്മാരെയും ജനത്തെയും 

വിട്ടു നിങ്ങിപ്പോയി, എന്നാല് ഫാ 

വോ൯ ഈ പ്രാവശ്യവും തനെറ ഹൃദയം 

കഠിനമാക്കി ജനത്തെ വിട്ടയച്ചതുമില്പ. ല് 

൯. അദ്ധ്യായം. 

യ)ഹോധ പിന്നെയും മോശെയോട്ടു കല്പി 

ചതു: നി ഫറവോസെറ അടുക്ക്. ചെന്നു 

അവനോടു പറയേണ്ടതു എന്നെന്നാല്: 

ഏബ്ര്രായരുടെ ദൈവമായ യഹോവ ഇപ്ര 

കാരം അരുളി ച്ചെയ്യുന്നു : എന്നെ ആരാ 

ധിപ്പാ൯ എനെറ ജനത്തെ പിട്ടയക്ക. 

ധിട്ടയപ്പാനേ സമ്മതിക്കാതെ ഇനിയും അ 

വരെ തടഞ്ഞു നിത്തിയാത, യഹോധയു 

ട്ടെ കൈ കുതിര, കഴ്ഴത, ഒട്ടകം, കന്നുകാ 

ലി, ആടു എന്നിങ്ങനെ വയലില് നിന 

കുള്ള മുഗങ്ങളിന്മേല് വരും; അതികഠി 

നമായ ധ്യാധിയുണ്ടാകും. യഫഹോല്വയി 

സ്രാമയല്യരുടെ മൂഗങ്ങശക്ും മിസ്രയിമ്യരു 

ധാഠാഥ്ലിം 

പരുധായ്യീന്നു. 

ടെ ഉമൃഗങ്ങമക്കും തമ്മില് ധ്ൃത്യാസം ഖെ 

കും യിസ്രായേല്മക്കഠാക്കുള്ള സകലത്തി 

ലും ഒന്നും ചാകയില്ല. നാമെ യഹോധഖ 

ഈ കായ്യം ദേശത്തു ചെയ്യുമെന്നു കപ്പിച്ചു 

സമയം കുറിച്ചിരികുന്നു. അങ്ങനെ പി 

ഥേറടിപസം യഹോച ഈ കായ്യം ചെയ്യൂ: 

മിസ്രയിമ്യരുടെ മൃഗങ്ങമ ഏല്ലാം ചത്തു; 

യ്യിസ്രായേല്മക്കളുടെ മൃഗങ്ങളോ ഒന്നു 

പോലും ചത്തില്ല. ഫറധാ൯ന് ആള 

യച്ചു; യിസ്പായേല്യരുടെ മൂഗങ്ങം ഒന്നു 

പോലും ചത്തില്ല എന്നു കണ്ടു, ഏഎക്കിലും 

ഫറലധോനെറ ഫുടയം കഠിനപ്പെട്ടു അ 

വ൯ ജനത്തെ ധിട്ടയച്ചതുമില്ല. 

പ്പിന്നെ യഹോധഖ മോശെയോടും അഹ 

രോനോടും:; അടുപ്പിലെ വെണ്ണിര കൈ 

നിറച്ചു വാരുവി൯;ു മോശെ അതു ഫറവോ 

സെറ മുമ്പാകെ ആകാശത്തേക്കു വിതറ 

ട്ടെ. അതു മിസ്രയിംദേശത്തു എല്ലാടധും 

ധൂളിയായി പാറി മിസ്്രയിംദേശത്തൊക്കെ 

യും മന്ദഷ്ചരുടെ മേലും മുഗങ്ങളിന൯മേലും 

പുണ്ണായി പൊങ്ങുന്ന പരുധാകും എന്നു 

കല്പിച്ചു. അങ്ങനെ അവര് അടുപ്പിലെ 

വെണ്ണില് വാരി ഫറധോനൊ മുമ്പാകെ 

നിന്നു. മോശെ അതു ആകാശ്രക്കു 

വിതറിയപ്പോക അതു മനുഷ്യരുടെ മേലും 

മുഗങ്ങളി൯മേലും പുണ്ണായി പൊങ്ങുന്ന 

പരു നിമിത്തം മന്ത 

വാടി കഠാക്കു മോശെയുടെ മുമ്പാകെ നി 

പ്ലാന് കഴിഞ്ഞില്ല; പരു മന്തരധാദികമശക്കും 

എല്പാമി സയിമ്ൃക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു. എ 

ന്നാല് യഹോവ മോശെയോട്ട അരുളി 

ച്ചെയ്യിരുന്നതു പോലെ അവന് ഫറധോ 

നെറ ഫൃദയത്തെ കഠിനമാക്കി; അവ൯ 

അരെ ശ്രഭ്ധിച്ചതുമില്ല. 

അപ്പോഗ യഹോവഖ മോശെയാടു ക 

പ്ലിചതു: നി നന്ന രാധിലെ എഴുന്നേററു, 

ഫറചവോനെറ മുമ്പാകെ നിന്നു അവ 

മി 
0 [ 
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കി 

നോട്ട പറയേണ്ടതു എന്തെന്നാല്: എബ്രാ 

യരുടെ ദൈവമായ യഹോവ ഇപ്രകാരം 

അരുളിച്ചെയുന്നു: എന്നെ ആരാധിപ്പം൯ 

എനെറ ജനത്തെ വിട്ടയക്ക, സവ്ൃഭൂമി 

യിലും എന്നെപ്പോലെ മറെറാരുത്തനുമില്ല 

നന്നു നി അറിയേണ്ടതിന്നു ഈ പ്രാവ 

ശ്യം ഞാ൯ എനെറ ബാധകുമൊക്കെയും 

നിനെറ മേലും നിന്െറ ഭൂത്യന്മാരുടെ മേ 

ലും നിസെറ ജനത്തിന്മേലും അയക്കും. ഇ 

പ്പോഠം തന്നേ ഞാന് എന്െറ കൈ നീട്ടി 

നിന്നെയും നിനെറ ജനത്തെയും മഹാമാ 

രിയാല് ദണ്ഡിപ്പിച്ചു നിന്നെ ഭൂമിയില്നി 

ന്നു ഛേടിച്ചുകള യുമായിരുന്നു. ഏങ്കിലും 

ഏനെറ ശക്തി നിന്നെ കാണിക്കേ 

ണ്ടതിന്നും എന്െറ നാമം സ്വ്ലൂഭൂമി 

യിലും പ്രസ്മാവിക്കപ്പെടേന്തതിന്നും ഞാ൯ 

നിന്നെ നിത്തിയിരികുന്നു. എന്െറ 

ജനത്തെ അയക്കാതിരിപ്പം൯ തക്കവണ്ണം 

നീ ഇനിയും അവരെ തടഞ്ഞു നിത്ൃതുന്നു. 

മിസ്രയിം സ്ഥാപിതമായ നാഠമൃതല് 

ഇന്നുവരെ അതില് മണ്ടായിട്ടില്ലാത്ത 

അതികഠിനമായ കലൃഴ ഞാ൯ നാളെ 

ഈ നേരത്തു ചെയ്യിക്കും. അതുകൊണ്ടു 

ഇപ്പോ ആളയച്ചു നിനെറ മൃഗങ്ങളെ. 

യം വയലില് നിനക്കുള്ള സകലത്തെയും 

അകത്തു വരുത്തിക്കൊറംക. വിട്ടില് വ 

രത്താതെ വയലിൽ കാണുന്ന സകലമന്ു 

ഷ്യ സെറയും മൂഗത്തിനെറയും മേല് കചൃഗ 

പെയ്യുകയ്യം എല്ലാം ചാകയും ചെയ്യും. ഫ 

റധഖോനെറ ഭൂൃത്യന്മാരില് യഹോവയുടെ 

വചനത്തെ ഭയപ്പെട്ടവര് ഓസന്മാരെയും 

മുഗങ്ങളെയും വീടുകളില് വരുത്തി രക്ഷി 

ചു. എന്നാല് യഹോവയുടെ വചനത്തെ 

പ്രുമാണിക്കാതിരുന്നപർ ദാസന്മാരെയും 

മുഗങ്ങളെയും വയലില് തന്നേ വിട്ടേച്ചു. 

മി 

സ്രയിംദേശത്തു എല്ലാടവും മനുഷ്യരുടെ 

പിന്നെ യഫോവധഖ മോശെയോട്ട: 

ധിം 

യം മൃഗങ്ങളുടെയും മേലും മിക്രയീംദേശ 

ത്തുള്ള സകലസസ്ൃയത്തിന്മേലും കല്യഴ വ 

രുവാ൯ നിന്െറ കൈ ആകാശത്തേക്കു 

നീട്ടുക എന്നു കുപ്പിച്ച. മോശെ തെറ 

വടി ആകാശത്തേകു നീട്ടി; അപ്പോം 

യഹോവ യുടിയും കലൃഴയ്യം അയച്ചു; 

തീ ഭൂമിയിലേക്കു പാഞ്ഞിറങ്ങി; യഹോധല 

മിസ്രയിംദേശത്തിന്മേല് കല്ൃഴ പെയ്യിച്ചു. 

ഇങ്ങനെ കല്ൃഗയുയം കല്പഗയോടു ക്രടെ 

വിടാതെ ഇറങ്ങുന്ന തിയും അതിക 

ഠിനമായിരുന്നു; മിസ്രയിംദേശത്തു ജന 

വാസം തുടങ്ങിയതുമുതല് അതിഖെങ്ങും 

ഇതുപോലെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. മിസ്റ്യിംലേ 

ശത്തു എല്ലാടവും മനുഷ്യരെയും മൂഗങ്ങളെ 

യും വയലില് ഇരുന്ന സകലത്തെയും ക 

ലൂഴ സംഹരിച്ചു; കലൃഴ വയലിലുള്ള സ 

കലസസ്ൃ ത്തെയും നശിപ്പിച്ച; പറമ്പി 

ലെ വൃക്ഷത്തെ ഒക്കെയും തകത്തുകളഞ്ഞു. 

യിസ്രായേല് മക്കഠ പാത്ത ഥോശെ൯ദേശ 

തുതു മാത്രം കല്ൃഴ ഉണ്ടായില്ല. അപ്പോഠം 

ഫറധോ൯ ആളയച്ചു മോശെയെയും അ 

ഹദരാനെയും വിളിപ്പിച്ചു അവരോടു: 

ഈ പ്രാവശ്യം ഞാ൯ പാപം ചെയ്യൂ; യ 

ഹോധ നിതിയുള്ളവ൯; ഞാനും എനെറ 

ജനവും ടൂഷ്ടന്മാര, യഹോധയയാടു പ്രാ 

ത്ഥിപ്പി൯; ഈ ഭയങ്കരമായ ഇടിയും ക 

ലൂഴയും മതി. ഞാന് നിങ്ങളെ ധിട്ടയ 

കമാ; 

റഞ്ഞു. 

ണത്തില്നിന്നു പുറപ്പെടുമ്പോ൦ യഹോ 

ഇനി താമസിപ്പിക്കയില്ല എന്നു പ 

മോശെ അയധനോട്ട: ഞാ൯ പട്ട 

വയിങ്കലേക്കു കൈ മലത്തും; ഭൂമി യഹോ 

വെക്കുള്ളതു എന്നു നി അറിയേണ്ടതി 

നനു ഇടിമുഥക്കം നിന്നുപോകും; കല്ൂഗ 

യം പിന്നെ ഉണ്ടാകയില്ല. എന്നാല് നി 

യം നിന്െറ ഭൃത്യന്മാരും യഹോവയായ 

ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടുകയില്ല എന്നു ഞാ൯ 

അറിയുന്നു ഏന്നു പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ 
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4 നെറ ജനത്തെ ധിട്ടയക്കം 

൭൨൧൨൨൭൭൭ വൃറപ്പാട ൧൧ 98 ര്രാധ്വഭ 10 

ചണവും യവധും നശിച്ചുപോയി; യവം 

വൃതം 

എന്നാല് കോതമ്പും ചോളവും വളന്തിട്ടി 

കതിരായും ചണം ഇരുന്നു, 

ല്ലാഞ്ഞതു കൊണ്ടു നശിച്ചില്ല. മോശെഫ 

റധോനെ വിട്ടു പട്ടണത്തിൽനിന്നു പുറ 

പ്പേട്ടു യഹോധയിങ്കലേക്കു കൈ മലത്തി 

യ പ്പോഠം ഇടിമുഴക്കവും ക്ലൃഗയും നിന്നു 

എ 

ന്നാല് മഴയും ക്ലൃഗയും ഇടിമുഴക്കം 

മഗ ഭൂമിയില് ചൊരിഞ്ഞതുഥില്ല. 

നിന്നുപോയി ഏന്നു ഫറധോന് കണ്ടെ 

പ്പോഠം അവ൯ പിന്നെയും പാപം ചെ 

യ്യ; അവനും ഭൃത്യന്മാരും ഹൃദയം കഠിന 

മാക്കി. യഹോഖ മോശെമുഖാന്തരം അ 

രുളിച്ചെയ്യിരുന്നതു പോലെ ഫറധോസെറ 

ഫലദയം കഠിനപ്പെട്ടു, അവ൯ യിസ്റ്ായേല് 

മക്കളെ ലിട്ടയച്ചതുമില്ല. 

൧൦൭, അയഷ്യായം. 

യഹോവ പിന്നെയും മോശെയോടു: നി 

ഫാധോനെറ അടുക്കല് ചെല്ലുക. ഞാസ൯ 

അവനെറ മുമ്പില് എനെറ അടയാളങ്ങ 

ളെ ചെയ്യേണ്ടതിന്നും, ഞാ൯ മിസ്രയീമില് 

പ്രവത്തിച്ച കായ്യങ്ങളും അവരുടെ മദ്ധ്യേ 

ചെയു, അടയാളങ്ങളും നി നിനെറ പുത്ര 

ന്മാരോടും പൌത്രന്മാരോട്ടം വിവരിക്കേ 

ണ്ടതിന്നും ഞാ൯ യഹോവ ആകുന്നു എന്നു 

നിങ്ങഠം അറിയേണ്ടെതിന്നും ഞാ൯ അവ 

നെറയും ഭൂത്യന്മാരുടെയും ഫദയം കഠിന 

മാക്കിയിരിക്കുന്നു എന്നു കല്പിച്ചു; അങ്ങ 

നെ മോശെയും അഹരോനും ഫറവോ 

സെറ അടുക്കല് ചെന്നു അവനോടു പറ 

ഞുതെന്തെന്നാല്: എബ്ബായരുടെ ദൈധ 

മായ യഹോവ ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചെയ്യ 

നു: എന്റെറ മുമ്പാകെ നിന്നെ തന്നേതാ 

പ്രധാന് എത്രത്തോളം നിനകു മനസ്സി 

ല്ലാതിരിക്കും? എന്നെ ആരാധിപ്പാ൯ എ 

ഏഎനെറ ജന 

ത്തെ വിട്ടയപ്പാ൯ നിനക്കു മനസ്സ്ില്ലെ 

ങ്കില് ഞാ൯ നാളെ നിന്െറ രാജ്ൃത്തു 

ഡെട്ടുക്കിളിയെ വരുത്തും. നിലം കാ 

ണ്മാ൯ വഹിയാതവണ്ണം അവ ഭൂതലത്തെ 

മൂടുകയും കല്ൂഴയില് നശിക്കാതെ ശേഷി 

ച്ചിരിക്കുന്നതും പറമ്പില് തളിത്തു വളരു 

ന്ന സകല വ്ൃക്ഷവും തിന്ുകളകയും ചെ 

യ്ക. 

കലഭൂത്യന്മാരുടെയും 

നിന്െറ ഗൃഹങ്ങളും നിസെറ സ 

സകലമിസ്രയിമ്യരു 

ടെയും വിടുകളും അതുകൊണ്ടു നിറയും; 

നിന്ദ പിതാക്കന്മാരെങ്കിലും പിതൃപി 

താക്കന്മാരെങ്കിലും ഭൂമിയില് ഇരുന്ന കാ 

ലംമുതല് ഇന്നുവരെയും അങ്ങനെയുള്ളതു 

കണ്ടിട്ടില്ല, പിന്നെ അവ൯ തിരിഞ്ഞു 

ഫറധോനെറ അടുക്കല്നിന്നു പോയി. 

എ 

തൃത്തോളം ഇവ൯ നമുക്കു കുണിയായിരി 

അടഴപ്പ്പാഠാ ഭൃത്യ ന്മാര് ഫറ വാഞനോട്ടു: 

ക്കും? ആ മയഷ്ച്യരെ തങ്ങളുടെ ദൈവ 

മായ യഹോവയെ ആരാധിക്കേണ്ടതിന്നു 

വിട്ടയക്കേണം; മിസ്റ്രയിം നശിച്ചുപോകു 

ന്നു എന്നു ഇല്പോഴ്ചം നി അറിയുന്നില്ല 

യോ എന്നു വറഞ്ഞു. അപ്പ്പോര ഫറ 

പോന്൯ മോശെയെയും അഹരോനെയും 

വിണ്ടും വരുത്തി അവരോടു: നിങ്ങ 

പോയി നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോധഖ 

യെ ആരാധിപ്പി൯. എന്നാല് പോകേ 

ണ്ടുന്നവര് ആരെല്ലാം? എന്നു ചോദിച്ച 

തിനു മോശെ ഞങ്ങശക്കു യഹോവയുടെ 

ഉത്സ വമുണ്ടാകുകൊണ്ടു ഒങ്ങഠ ഞങ്ങളുടെ 

ബാലന്മാരും വൃദ്ധന്മാരും പുത്രന്മാരും പു 

ത്രിമാരുമായി പോകും; ഞങ്ങളുടെ ആടുക 

ളെയും കന്നുകാലികളെയും ക്രടെ കൊണ്ടു 

പോകും എന്നു പറഞ്ഞു. അവന അവ 

രോട്ടു: ഞാ൯ നിങ്ങളെയും നിങ്ങളുടെ കു 

ഞ്ഞുകട്ടികളെയും ലിട്ടയച്ചാല് യഹോധഖ 

നിങ്ങളോടുക്രടെ ഇരിക്കട്ടെ; നോക്കു 

വി൯; ദോഷമാകുന്നു നിങ്ങളു ടെ ആന്തരം. 

൪ 

10 

ധിം 
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12 
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ര്രാശ്ത്്ധഭ 10 ുറപ്പാഴു ൧ 
അരത്ത 

അങ്ങനെയല്ല, നിങ്ങ പുരുഷന്മാർ പോ | പ്പെട്ടു യഹോവയോടു പ്രാത്ഥിച്ചു. 

യി യഹോവയെ ആരാധിച്ചുകൊഠംധി൯; 

ഇതല്ലോ നിങ്ങ അപേക്ഷിച്ചതു എന്നു 

പറഞ്ഞു 

ന്നിധിയില്നിന്നു ആട്ടിക്കള ഞ്ഞു. 

അവരെ ഫറവോസെറ സ 

അപ്പോ യഹോവ മോശെയോടു: നി 

ലത്തിലെ സകലസസ്വാടികളും കല്ൃഗ 

യില് ശേക്ിച്ചതു ഒക്കെയും തിന്നുകളുയേ 

ണ്ടതിന്നു വെട്ടുക്കിളി മിസ്രയീംദേശത്തു വ 

രുധാ൯ നിന്െറ കൈ ദേശത്തിന്മേല് നി 

ടുക എന്നു പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ മോശെ 

തെറ യടി മിസ്രയിംദേശത്തിന്മേല് നി 

ട്ടി യഹോവ അന്നു പകല് മഴവനും രാത്രി 

മുഴുവന്ദം ദേശത്തിന്മേല് കിഴക്കന് കാററു 

അടിപ്പിച്ചു; പ്രഭാതം ആയപ്പോഠം കിഴ 

ക്ക൯കാററു ധെട്ടുക്കിളിയെ കൊണ്ടുവന്നു. 

വെട്ടുക്കിളി മിസ്്യിംദേശത്തൊക്കെയും 

മിസ്രയിമിനെറ 

ഒക്കെയും അനധലധിയായി വിണു; അതു 

വന്ത 

പോലെ ധഖെട്ടുക്കിളി ഉണ്ടായിട്ടില്ല, ഇനി 

അതു പോലെ ഉണ്ടാകയുമില്ല. അതു ഭൂതല 

ത്തെ ഒക്കെയും മൂടി ദേശം അതിനാല് യു 

രുണ്ടുപോയി; ക്ലൃഴയില് ശേകഷ്കിച്ചതായി 

നിലത്തിലെ സകലസസ്പും വ്ൃക്ഷങ്ങളു 

ടെ സക്ലഫലധും അതു തിന്നുകളഞ്ഞു; 

മിസ്രയിംദേശത്തു ഏങ്ങും വ്ൃക്ഷങ്ങളിലാക 

ട്ടെ നിലത്തിലെ സസ്ൃത്തിലാകട്ടെ പച്ച 

യായ തൊന്നും ശേഷിച്ചില്ല. ഫറവോ൯ 

മോശെയെയും അഹരോനെയും വേഗ 

ത്തില് വിളിപ്പിച്ചു: നിങ്ങളുടെ ദൈവ 

മായ യഹോവയോട്ടം നിങ്ങളോട്ടം ഞാ൯ 

അതു കൊണ്ടു 

ഈ പ്രാവശ്യം മാത്രം നി എന്െറ പാപം 

പാപം ചെയ്യിരികുന്നു. 

ക്ഷമിച്ചു ഈ ഒരു മരണം എന്നെ വിട്ടു 

നിങ്ങുവാ൯ നിങ്ങളുടെ ദൈവമായയഫഹോ 

വയോടു പ്രാത്ഥിപ്പി൯ ഏന്നു പറഞ്ഞു. അ 

വ൯ ഫറധോനെറ അടുക്കല്നിന്നു പുറ 

ഠിം 

അതിക്കകത്തു 

ഹോവയ മഹാശക്ഷതിയുയള്ളോരു പടിഞ്ഞാ 

റ൯കാററു അടിപ്പിച്ചു; അതു വെട്ടുക്കിളി 

യെ ഏടുത്തു ചെങ്കടലില് ഇട്ടുകളഞ്ഞു; മി 

സ്രയിംരാജ്യത്തെങ്ങും ഒരു െട്ടുക്കിളിപോം 

ലും ശേഷിച്ചില്ല. എന്നാല് യഹോധഖ 

ഫറധോനെറ ഫദയത്തെ കഠിനമുക്കി; 

അവന യിസ്രായേല്മക്കളെ. യിട്ടയച്ചതു 

മില്ല. 

അല്പ്പോഠ യഹോധഖ മോശെയോടു: മി 

സ്രയീംദേശത്തു സ്സൂശിക്കത്തക്ക ഇരുഠം ഉ. 

ഞ്ടാകേണ്ടെതിനു നിസെറ കൈ ആകാശ 

ത്തേകു നീട്ടുക എന്നു കല്പിച്ചു. മോശെ 

തന്െറ കൈ ആകാശരേകു നീട്ടി, മി 

സ്രയിംദേശത്തൊക്കെയും മൂന്നു ദിവസ 

ത്തേകു ക്രരിരുട്ടുണ്ടായി. മൂന്നു ദിവസ 

ത്തേക്കു ഒരുത്തനെ ഒരുത്തന് കണ്ടില്ല; 

ഒരുത്തനും തനെറ സ്ഥലം വിട്ടു ഏഴ്ചന്നേ 

ററതുമില്ല. ഏന്നാല് യിയ്യായേല്മക്ക ഗക്കു 

എല്ലാവക്കും തങ്ങളു ടെ വാസസ്ഥലങ്ങളില് 

ഖെളിച്ചം മൃണ്ടായിരുന്മ. അപ്പ്പോഠ ഫ 

റഖോ൯ മോശെയെ വിളിപ്പിച്ചു: നി 

ങഞ്ങഠ്ഠം പോയി യഹോവയെ ആരാധി 

പ്പി൯; നിങ്ങുടെ ആടുകളും കുന്നുകാലി 

കളം മാത്രം ഇഞ്ങു നില്ലട്ടെ; നിങ്ങളുടെ 

കുഞ്ഞുകുട്ടികളും നിങ്ങളോടുക്രടെ പോര 

ട്ടെ എന്നു പറഞ്ഞു. അതിന്നു മോശെ 

പറഞ്ഞതു: രങ്ങഠ ഞങ്ങളുടെ ദൈവ 

മായ യഹോവെക്കു അപ്പിക്കേണ്ടതിന്നു 

യാഗങ്ങനക്കും സ്വ്വാംഗഫഹഫോമങ്ങ ക്കും 

വേണ്ടി മൃഗങ്ങളെയും നി ഞങ്ങമക്ു ത 

രേണം. ഞങ്ങളുടെ മൃഗങ്ങളും ഞങ്ങളോ 

ടക്രടെ പോരേണം; ഒരു കള നുപോലും 

പിമ്പില് ശേഷിച്ചുക്രടാ; ഞങ്ങളുടെ ദൈ 

വമായ യഹോവയെ ആരാധിക്കേണ്ടതി 

നു അതില്നിന്നല്ലോ ഞങ്ങ എടുക്കേ 

ണ്ടതു; ഏതിനെ അപ്പിച്ചു യഫോവയെ 
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പുറപ്പാടു ൧൧. ൧൨ 

ആരാധിക്കേണമെന്നു അവിടെ ഏത്ത 

ധോള. ഞങ്ങ അറിയ്യന്നില്ല. എന്നാല് 

യഹോവ ഫറധോനെറ എദയം കഠിന 

മാക്കി; അവരെ പിട്ടയപ്പാ൯ അവന്നു മ 

നസ്സായില്ല. ഫറധലോോന് അവനോടു: 

എസെറ അടുക്കല്നിന്നു പോക. ഇനി 

തേനെറ മുഖം കാണാതിരിപ്പാ൯ സൂക്ഷിച്ച 

കൊഠക., എനെറ മുഖം കാണുന്ന നാ 

ളില് നീ മരിക്കും എന്നു പറഞ്ഞതിന്നു 

മോശെ: നി പറഞ്ഞതുപോലെ ആകട്ടെ; 

ഞാ൯ ഇനി നിനെറ മുഖം കാണുകയില്ല 

എന്നു പറഞ്ഞു. 

ഹഹം അദ്ധ്യായാ. 

അനന്തരം 

ഞാ൯ 

മിസ്രയിമിന്മേലും വരുത്തും; 

യഹോവ മോശെയയോട്ടു: 

ഒരു ബാധക്രടെ ഫറധോന്യേലും 

അതിനെറ 

ശേഷം അവന് നിങ്ങളെ ഇധിടെനിന്നു 

വിട്ടയകും; വിട്ടയക്കുമ്പോര നിങ്ങളെ. 

ഒട്ടൊഴിയാതെ ഇധിടെനിന്നു ഓടിച്ചുകള 

ഡ്ഡംം 

'യല്ലഹരനോടും ഓരോ സ്ത്രി താന്താനെറ 

ഓരോ പുരുഷന് താന്താനെറ അ 

അയല്ല്ലാരത്തിയോടും ഖെള്ളിയാഭരണ 

ങ്ങളും പൊന്നാഭരണങ്ങളും ചോടിപ്പാ൯ 

നീ ജനത്തോടു പറക ഏന്നു ഒപ്പിച്ച. 

യഹോധ മിയ്ര്രയിമ്യക്കു ജനത്തോടു കൂപ 

തോന്നുമാറാക്കി. പിശേഷാല് മോശെ 

എന്ന പുരുഷനെ മിധ്പ്യിംദേശത്ുതു ഫറ 

ധോനെറ ഭൃത്യന്മാരും പ്രജകളും മഹാശ്രേ 

ക്നായി ധിചാരിച്ചു. 

മോശെ പറഞ്ഞതെന്തെന്നാല്: യഹോ 

വ ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചെയുന്നു: അഭ്ധ 

രാത്രിയില് ഞാന് മിസ്രയിമിന്െറ നടു 

വിതക്രടി പോകും. അപ്പോ സിംഹാ 

സനത്തിത ഇരിക്ുന്ന ഫറവഖോസെറ ആ 

ട്യജാത൯മുതല് തിരികല്ലിങ്കല് ഇരിക്കുന്ന 

ഓസിയുടെ ആദ്യജാത൯വരെയും മിയ 

ഠിം 

100 രാസ 11, 19 

യിംദേശത്തുള്ള കടിഞ്ഞൂല് ഒക്കെയും മൂഗ 

ങ്ങമലടെ ഏല്ലാകടിഞ്ഞുലും ചത്തുപോകും. 

മിസ്രയിംദേശതൃതു എങ്ങും മുമ്പൊരിക്കലും 

തു ണ്ടായിട്ടില്ലാത്തതും ഇനി ഉണ്ടാകാത്തതു 

മായ വലിയോരു നിലധിളി ഉണ്ടാകം. 

എന്നാല് യഫോധ മിസ്രയിമ്ൃക്കും യിസ്റ്രാ 

യേല്ൃക്കും മഭ്ധ്യയ വൃത്യാസം ഡെകുന്നു 

എന്നു നിങ്ങഠം അറിയേണ്ടതിന്നു യിസ്റ്റാ 

യേല്മക്കളില് യാതൊരു മനുഷ്യനെറ 

യോ മൃൂഗത്തിനെറയോ നേരെ ഒരു നായി 

പോലും നാവു അനക്കുകയില്ല, അപ്പോം 

നിന്െറ ഈ സകലളത്യന്മാരും എന്െറ 

അടുക്കല് വന്നു; നിയും നിനെറ കീഴില് 

ഇരിക്കുന്ന സവ്വജനധും ക്രടെ പുറപ്പെടുക 

ഏന്നു പറഞ്ഞു എന്നെ നമസ്തൂരിക്കും; അ 

തിനെറ ശേഷം ഞാ൯ പുറപ്പെടും. അ 

ങ്ങനെ അവന മഗ്രകോപത്തോടെ ഫറ 

ധോനെറ അടുക്കല്നിന്നു പുറപ്പെട്ടു 

പോയി. 

യഹോവ മോശെയോടു; മിസ്രയിംദേ 

ശതൃതു എനെറ അത്ഭുതങ്ങഗ ചെരുകേണ്ട 

തിന്നു ഫറധോന് നിങ്ങളുടെ വാക്കു കേക്കു, 

യില്ല എന്നു അരുളിച്ചെയ്യൂ. മോശെ 

യും അഹരോനും ഈ അത്ഭുതങ്ങളെൊെക്കെ 

യും ഫറധോസെറ മുമ്പാകെ ചെയ്യൂ എങ്കി 

ലും യഹോവ ഫറവോനെറ ഹൃദയത്തെ 

കഠിനമാക്കി; അപ൯ യിസ്രായേതമക്ക 

ളെ തന്െറ ദേശത്തുനിന്നു ധിട്ടയച്ചതുമില്ല. 

൧൨. അഡ്ധ്യായം. 

യ്യഹോവ മോശെയോടും അഹരോനോ 

ടട മി്രയിംദേശത്തുയെച്ചു അരുളിച്ചെ 

യയൂതു എന്തെന്നാല്: ഇര മാസം നിങ്ങഠം 

കു മാസങ്ങളുടെ ആരംഭമായി ആന്ടില് 

ഒന്നാം മാസം ആയിരിക്കേണം. നിങ്ങഠാ 

യിസ്രായേലിനെറ സവ്യസംഘത്തോട്ടും പ 

റയേണ്ടതു എന്തെന്നാല്: ഈ മാസം പ 

ലി 
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ത്താം തിയ്യതി അതതു കടുംബത്തിന്നു ഒരു 

ആട്ടി൯കുട്ടി ചിതം ഓരോരുത്ത൯ ഓരോ 

ആട്ടി൯നകുട്ടിയെ എടുക്കേണം. ആട്ടി൯ 

കുട്ടിയെ തിന്നുവാന് ധീിട്ടിലുള്ളവ൪ പോ 

രായെങ്കില് ആളുകളുടെ എണ്ണത്തിന്നു ഒ 

ത്തവണ്ണം അവനും അവസെറ പലിടിന്ന 

ടുത്ത അയല്ല്ലാരനും ക്രടി അതിനെ എടു 

ക്കേണം. ഓരോരുത്തന് തിന്നുന്നതിനു 

ഒത്തവണ്ണം കണകുനോക്കി നിങ്ങ 

ആട്ടി൯കുട്ടിയെ എടുക്കേണം. ആട്ടിന 

കുട്ടി ഉനമില്ലാത്തതും ഒരു വയസ്സു 

പ്രായമുള്ള ആണുമായിരിക്കേണം; അതു 

ചെമ്മരിയാടോ കോലാടോ ആകാം. ഈ 

മാസം പതിന്നാലാം തിയ്യതിവരെ അതി 

നെ സൂക്ഷിക്കണം. യിസ്രായേല്സഭ 

യുടെ ക്രട്ടമെല്ലാം സന്ധ്യസേമയത്തു അതി 

നെ അറുക്കേണം. അതിനെറ രക്തം 

കുറെ എടുത്തു തങ്ങാഠ തിന്നുന്ന വിട്ടക 

മൂടെ വാതിലിനെറ കട്ടള ക്കാരു രണ്ടിന്മേ 

ലും കറുമ്പടിരമലും പുരട്ടേണം. അനു 

രാത്രി അവർ തീയില് ചുട്ടതായ ആ മാം 

സവും പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പവും തിന്നേ 

ണം; കൈ പ്ൃചീരയോടുക്രടെ അതു 

തിന്നേണം. തലയ്യം കാലും അന്തഭാഗഥ 

ങ്ങളുമായി തിയിൽ ചുട്ടിട്ടല്ലാതെ പച്ചയാ 

യിട്ടോ വെള്ളത്തില് പുഴണങ്ങിയതായിട്ടോ 

തിന്നരുതു. പിറെറന്നാ. കാലര്അക്കു 

അതില് ഒട്ടും ശേഷിപ്പിക്കരുതു; പി 

റെറന്നാധ കാല്അേക്കു ശേഷിക്കുന്നതു 

നിങ്ങ തീയിലിട്ടു ചുട്ടുകളയേണം. അര 

കെട്ടിയും കുലിനമ ചെരിപ്പിട്ടും കയ്യില് 

വടി പിടിച്ചുംകൊണ്ടു നിങ്ങ തിന്നേ 

ണം; തിടുക്കത്തോടെ നിങ്ങ തിന്നേ 

ണം; അതു യഹോവയുടെ പെസഹ 

ആകുനാ. ഈ രാത്രിയില് ഞാന മിസ 

യിംദേശത്ൃതു ക്രടി കടന്നു മിസ്രയിംദേശ 

ത്തുള്ള മനുഷ്യ്യസനെറയും മൂഗത്തിനെറയും 

ധിം 

101 പുറപ്പാടു ൧൨. 

കടിഞ്ഞാലിനെ ഒക്കെയും സംഹഛരികും; 

മിസ്രയീമിലെ സകലദേധന്മാരിലും ഞാ൯ 

ന്യായധിധി നടത്തും; ഞാ൯ യഹോവ 

ആകന്നു. 

ന്മേല് രക്തം അടയാള മായിരികും; ഞാ൯ 

നിങ്ങഠം പാകുന്ന വിടുകളി 

രക്തം കാണുമ്പോഠം നിങ്ങളെ ഒഴിഞ്ഞു 

കടനാപോകും; ഞാ൯ മിസ്റയിംദേശത്തെ 

ബാധിക്കുന്ന ബാധ നിങ്ങഠാകു നാശഹേ 

തുവായ്യിരുകയില്ല. 

ങ്ങധക്ുകു ഓാമ്മനാളായിരിക്കേണം; 

ഈ ദിവസം നി 

നി 

ങ്ങ അതു യഫഹോവെകു ഉത്സവമായി 

ആചരിക്കേണം. തലമുറതലമുറയായും നി 

ത്യനിയമമായും നിങ്ങ അതു ആചരി 

ക്ഷേണം. ഏഴു ദിവസം നിങ്ങ പുളി 

പ്പില്ലാത്ത അപ്പം തിന്നേണം; ഒന്നാം 

ദിവസം തന്നേ പുളിച്ച മാവു നിങ്ങളുടെ 

ലീടടുകളില്നിന്നു നീക്കേണം; ഒന്നാം ദി 

വസംമൃതല് ഏഴാം ദിവസംവരെ ആരെ 

ങ്കിലും പുളിപ്പുള്ള അപ്പം തിന്നാല് ആ 

വനെ യിയസ്രായേലില്നിന്നു ഛേദിച്ചുകുള. 

യേണം. ഒന്നാം ദിവസത്തിലും ഏഗാം 

ദിപസത്തിലും നിങ്ങഗക്കു വിശുഭ്ധസഭാ 

യോഗം ഉണ്ടാകേണം; അന്നു അവരവക്കു 

ധേണ്ടുന്ന ഭക്ഷണം ഒരുകുകയല്ലാതെ ഒരു 

വേലയും ചെയ്യരുതു. പുളിപ്പില്ലാത്ത അ 

പ്രത്തിസെറ പചെരുനാഠ നിങ്ങ ആചരി 

ക്കേണം; ഈ ദി,വസത്തില് തന്നേയാക 

നനു ഞാ൯ നിങ്ങളുടെ ഗണങ്ങളെ മിസ 

യീംഭേശത്തുനിനാ പുറപ്പെടുയിച്ചിരിക്കു 

ന്നതു; അതുകൊണ്ടു ഈ ദിവസം തലമുറ 

തലമുറയായും നിത്യനിയമമായും നിങ്ങ 

ആചരിക്കേണം. ഒന്നാം മാസം പതി 

ന്നാലാം തിയ്യതി വൈകന്നേരംമുതല് 

ആ മാസം ഇരുപത്തൊന്നാം തിയ്യതി 

ധൈകുന്നേരംവരെ നിങ്ങഠ പുളിപ്പില്ലാ 

കേഴ ദിവ തആ് അപ്പം തിന്നേണം. 

സം നിങ്ങളുടെ വിടുകളില് പുളിച്ചമാധു 
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ാി 

പുറപ്പാടു ൧൨. 

കാണരുതു; ആരെജ്ധിലും പുളിച്ചതു തി 

ന്നാല് പരദേശിയായാലും സ്വദേശിയാ 

യാലും അവനെ യിസ്രായേല്സഭയിത 

പൃളിച്ചതു 
യാതൊന്നും നിങ്ങ തിന്നരുതു: നിങ്ങ 

നിന്നു ഛേദിച്ചുകള യേണം. 

ളുടെ വാസസ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം പുളിപ്പി 

ല്ലാത്ത അപ്പം തിന്നേണം. 

അനന്തരം മോശെ യിസ്പായേല്മുപ്പന്മാ 

രെ ഒക്കെയും വിളിച്ചു അവധഖരേോട്ട പറഞ്ഞ 

തു: നിങ്ങമ നിങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങമക്കു 

ഒത്തവണ്ണം ഓരോ ആടിനകുട്ടിയെ തിര 

ഞുടുതൃതു പെസഹയെ അറ്ുപ്പി൯. ഈ 

സോപ്പുചെടിയുടെ ഒരു കെട്ടു എടുത്തു കി 

ണ്ണത്തിലുള്ള രക്തത്തില് മുക്കി കിണ്ണുത്തി 

ലുള്ള രക്തം കറുമ്പടിമേലും കട്ടള ക്കാത 

രണ്ടിന്മേലും തേക്കണം; പിറെറന്നാഠ 

വെമുക്കുംവരെ നിങ്ങളില് ആരും ലിടടി 

നെറ 

യഹോവ മിസ്രയിമ്യരെ ദണ്ഡിപ്പിക്കേണ്ട 

വതിലിന്നു പുറത്തിറങ്ങരുതു. 

തിന്നു കടന്നുവരും; എന്നാല് കുവൃമ്പടി 

മേലും കട്ടളക്കാല് രണ്ടി ന്മേലും രക്തം കാ 

ണുമ്പോഠ യഹോധഖ വാതില് ഒഴിഞ്ഞു 

കടന്നുപോകും; നിങ്ങളുടെ ലിടുകളില് 

നിങ്ങളെ ദണ്ഡിപ്പിക്കേണ്ടതിന്നു സംഹാ 

രക൯ വരുധാ൯ സമ്മത്.ക്കയുമില്ല. ഈ 

കായ്യ്യം നീയും പുത്രന്മാരും ഒരു നിത്യനി 

യമമായി ആചരിക്കേണം. യഹോവ 

അരുളിച്ചെയുതു പോലെ നിങ്ങശക്കു തരു 

വാനിരിക്കുന്ന ദേശത്തു നിങ്ങ എത്തിയ 

ശേഷം നിങ്ങ ഈ കുമ്മം ആചരിക്കേ 

ണം, ഈ കമ്മം എന്നതെന്ു നിങ്ങളുടെ 

മക്കാം നിങ്ങളോട്ട ചോദിക്കുമ്പോ: മി 

ഷ്രയിമൃരെ ദണ്ഡിപ്പിക്കയില് മിപ്രയിമി 

ലിരുന്ന യിസ്രായേല്മക്കളുടെ വീടുകളെ 

ഒഗിഞ്ഞു കടന്നു നമുടെ ലിടുകളെ രക്ഷ്മി 

ച്ച യഹോവയുടെ പെസഹയാഗം ആകു 

ന്നു ഇതു ഏന്നു നിങ്ങശ പറയേണം. 

(ഥം 
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അപ്പ്പോഗ ജനം കുമ്പിട്ടു നമസ്കരിച്ചു. 

യിസ്പായേതമക്കം പോയി അങ്ങനെ 

ചെയ്യു. 

രോനോടും കല്പിച്ചതുപോലെ തന്നേ അ 

യഹോവ മോശെയോടും അഹ 

വ൪ ചെയ്യൂ. 

അദ്ധരാത്രിയിലോം, സിംഹാസനത്തി 

ലിരുന്ന ഫറധോനെറ ആക്ദങാത൯ മു 

തല് കുണ്ടറയില് കിടന്ന തടവുകാരനെറ 

ആല്പജാത൯വരെയും മിസ്്യിംദേശത്തി 

ലെ ആക്ദജാതന്മാരെയും മൂഗങ്ങളുടെ കുടി 

ഞ്ഞലുകളെ യും എല്ലാം യഹോവ സംഹ 

രിച്ചു. 

ത്യ ന്മാരും സകലമിസ്രയിമ്യരും രാത്രി 

ഫറവോനും അചനെറ സകല 

യില് എഴുന്നേററു; മിസ്രയിമില് വലിയോ 

രു നിലവിളി ഉണ്ടായി; ഒന്നു മരിക്കാതെ 

ഒരു പിടും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോം 

അവന് മോശെയെയും അഹരോനെയും 

രാത്രിയില് വിളിപ്പിച്ചു: നിങ്ങഠം യിസ്റ്രാ 

യേല്മക്കളു മായി എഴുന്നേററു എനെറ ജ 

നത്തിനെറ നടുവില്നിന്നു പുറപ്പെട്ടു, നി 

ങ്ങറം പറഞ്ഞതുപോലെ പോയി യഹോ 

വയെ ആരാധിപ്പി൯. നിങ്ങ പറഞ്ഞു 

തുപോലെ നിങ്ങളുടെ ആടുകളെയും കുന്നു 

കാലികളെയും ക്രടെ കൊണ്ടുപൊയ്യ്ൊഠ്ാ 

ധി൯; എന്നെയും അനുഗ്രഹിച്പചി൯ എന്നു 

പറഞ്ഞു. 

ന്ധിച്ചു വേഗത്തില് ദേശത്തുനിന്നു അയ 

മിസ്രയീമ്യ൪ ജനത്തെ നിബ്ഖ 

ച്ച: ഞങ്ങറം എല്ലാവരും മരിച്ചുപോകുന്ന 

അതുകൊണ്ടു 

ജനം കുഴെച്ച മായു പുളി ക്കുന്നതിന്നു മുമ്പെ 

എന്നു അവര് പറഞ്ഞു. 

തൊട്ടികമളോടുക്രടെ ശിലകളില് കെട്ടി ചു 

മലില് എടുത്തു കൊണ്ടുപോയി. യിസ്റ്രാ 

യേത്മക്കഠ മോശെയുടെ വചനം അനു 

സരിച്ചു മിസ്ൂയിമ്യരോടു ധെള്ളിയാഭരണ 

ങ്ങളും പൊന്നാഭരണങ്ങളും വസ്ര്രങ്ങളും 

ചോദിച്ചു. 

ത്തോടു കൃപ തോന്നിച്ചതുകൊണ്ടു അവര് 
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ലി ര്ാസ്ത്സ്ത 19 109 ട് ൧൩ 

ചോടിച്ചതൊക്കെയും അവര് അവക്കു കൊ | ആ മാംസം കട്ടും ടാ ലിയും പുറത്തു കൊണ്ടു 

ടൂത്തു; അങ്ങനെ അവര് മിസ്രയീമ്യരെ 

കൊള്ള യിട്ടു. 

എന്നാല് യിസ്റായേല്മക്ക൦, കുട്ടികഠം 

ഒഥികെ ഏകദേശം ആറു ലക്ഷം പുരുഷ 

ന്മാർ കാല്നടയായി റമസേസില്നിനു 

സുക്കോത്തിലേക്കു യാത്ര പുറപ്പെട്ടു, വലി 

യോരു സമ്മിശ്രപുരുഷാരവും ആടുകമും 

കന്നുകാലികളൂ മായി അനവധി മൃഗങ്ങളും 

മിസ്രയിമില് 

നിന്നു കൊണ്ടുപോന്ന കഴെച്ച മാവുകൊ 

അവരോടുക്രടെ പോന്നു. 

ണ്ടു അവര് പുളിപ്പില്ലാത്ത ദോശ ചട്ട; 

അധരെ മിസ്രയീമില് ഒട്ടും താമസിപ്പിക്കാ 

തെ ഓടിച്ചുകളു കയാല് അതു പുളിച്ചിരു 

ന്നില്ല; അവര് വഗിക്ക ആഹാരം ഒന്നും 

ഒരുക്കിയിരുന്നതുമില്ല. യിസ്റ്രായേല്മ 

ക്കഗ മിസ്റയിമില് കഴിച്ച പരദേശഖവാസം 

നാന്മൂററി മുപ്പതു സംവത്സരമായിരുന്നു. 

നാന്ൂററി മുപ്പതു സംവത്സരം കഴിഞ്ഞിട്ടു, 

ആ ദിവസം തന്നേ, യഹോവയുടെ ഗണ 

ങ്ങ ഒക്കെയും മിസ്രയിംദേശത്തുനിന്നു 

പുറപ്പെട്ടു. 

ദേശത്തുനിന്നു 

യഹോവ അവരെ മിസ്രയിം 

പുറപ്പെടു ധിച്ചതിനാല് 

ഇതു അവന്നു പ്രത്യേകമായി ആചരിക്കേ 

ണ്ടൂന്ന രാത്രി ആകുന്നു; ഇതു തന്നേ യി 

സ്റായയേരുമക്കമ ഒക്കെയും തലമുറതലമുറ 

യായി യഹോവെക്കു പ്രത്യേകം ആചരി 

ക്കേണ്ടുന്ന രാത്രി. 

യഹോവ പിന്നെയും മോശെയോടും 

അഹരോനോടും കല്പിച്ചതു: പെസഹയു 

ടെ ചട്ടം ഇതു ആകുന്നു: അനജാതിക്കാ 

രനായ ഒരുത്തനും അതു തിന്നരുതു. 

ത്ൃന്നാത ഒധ്യം കൊടുത്തു വാങ്ങിയ ദഓസ 

ന്നു ഒക്കെയും പരി ച്യദന ഏററശേഷം 

പരദേശിയും അതു തിന്നാം. ക്രലി 

ക്കാരന്ദം അതു തിന്നരുതു. അതതു 

ലീട്ടില്ലെച്ചു തന്നേ അതു തിന്നേണം; 

പോകരുതു; അതില് ഒരു അസ്ഥിയും 

ഒടിക്കരുതു. യിസ്പായേല്സഭ ഒക്കെയും 

അതു ആചരിക്കേണം. ഒരു അന്യജാ 

തിക്കാര൯ നിന്നോടുക്രടെ പാത്തു യഹോ 

വെക്കു ചെസഹ ആചരിക്കേണമെങ്കില്, 

അധഖന്നുള്ള ആണൊക്കെയും പരി ച്ചടന 

ഏല്ലേഛണം. 

ആചരിക്കേണ്ടതിന്നു അവന്നു അടുത്തുവ 

അതിനെറശേഷം അതു 

രാം; അവ൯ സ്വദേശിയെപ്പപോൊലെ ആ 

കും. പരിച്ചലേദനയില്ലാത്ത ഒരുത്തനും 

അതു തിന്നരുതു. സ്വദേശിക്കും നിങ്ങ 

ളുടെ ഇടയില് ചാകുന്ന പരദേശികും 

ഒരു ന്യായപ്രമാണം തന്നേ ആയിരിക്കേ 

ണം. യിസ്റായേല്മക്കഠ ഒക്കെയും അങ്ങ 

നെ ചെയ്യൂ; യഫേവ മോശെയോടും അ 

ഫഹരോനോടും കല്പിച്ചതുപോലെ തന്നേ അ 

വ൪ ചെയ്യൂ. അനു തന്നേ യഫഹോധഖ 

യിസ്രായേല്മക്കളെ ഗണം ഗണമായി മി 

സ്രയിംദേശത്തുനിന്നു പുറപ്പെടു വിച്ചു. 

൧൩. അദ്ധ്യായം. 

യഹോവ പിന്നെയും മോശെയോട്ട: 

യിസ്രായ്യേല്മക്കളുടെ ഇടയില് മന്ദഷ്യരി 

ലും മൃഗങ്ങളിലും കടിഞ്ളുലായി പിറക്കുന്ന 

തിനെ ഒക്കെയും എനിക്കായി ശുഭ്ധികരി 

ക്ക; അതു എനികുള്ളതു ആകുന്നു എന്നു 

കല്പിച്ചു. അപ്പോ മോശെ ജനത്തോട്ട 

പറഞ്ഞതു: നിങ്ങഠം അടിമ ചിടായ മിസ്റര 

യീമില്നിന്നു പുറപ്പെട്ടുപോന്ന ഈദി 

വസത്തെ ഓത്തു കൊഠാധി൯; യഹോധഖ 

ബലമുള്ള കൈകൊണ്ടു നിങ്ങളെ അവധി 

ടെനിന്നു പുറപ്പെടുവിച്ചു; അതുകൊണ്ടു 

പുളിപ്പുള്ള അപ്പം തിന്നരുതു. ആബി 

ബ്മാസം ഈതിയ്യതി നിങ്ങ പുറപ്പെ 

ട്ട്പോന്നു. എന്നാല് കനായ ൪, ഹിത്യര്, 

അമോയ്യര്, ഹിവ്യ൪, യെബുസ്യ൪ എന്നി 
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കാളി ലുറപ്പ്ാടു ൧൩ 

വരുടെ ദേശമായി യഹോധ നിനക്കു തരു 

മെന്നു നിന്െറ പിതാക്കന്മാരോടു സത്യം 

ചെയ്തും പാലും തേനും ഒഴ്ണകുന്നതുമായ 

ദേശത്തേകു നിന്നെ കൊണ്ടുചെന്നശേഷം 

നീ ഈ മാസത്തില് ഈ കമ്മം ആചരി 

ക്കണം. ഏഴ ടിവസം നി പുളിപ്പില്ലാ 

ത്ത അപ്പം തിന്നേണം; ഏഴാം ടിവസം 

യഫഹോധവെകു ഒരു ഉത്സവം ആയിരിക്കേ 

ണം. ഏഴ ദിവസവും പുളിപ്പില്ലാത്ത 

അപ്പം തിന്നേണം; നിസെറ പക്കല് 

പുളിപ്പുള്ള അപ്പം കാണരുതു; നിനെറ 

അതിക്കകുത്തെങ്ങും പുളിച്ചമാവും കാണ 

രുതു. ഞാ൯ മിസ്രയീമില്നിന്നു പുറല്പെ 

ട്ടമ്പോഠ യഹോവ എനികുേണ്ടി ചെയു 

കായ്യം നിമിത്തം ആകന്നു ഇങ്ങനെ ചെ 

യ്യുന്നതു എന്നു നീ 'ആ ടിയസത്തില് 

നിനെറ മകനോടു അറിയിക്കേണം, 

യഹോവയുടെ ന്യായപ്രമാണം നിന്െറ 

വായില് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതിന്നു ഇതു 

നിനക്കു നിനെറ കയ്യിന്മേല് അടയാള മാ 

യും നിനെറ കണ്ണുകളുടെ നടുവില് ജ്തോ 

പകലക്ഷ്യ മായും ഇരിക്കേണം. ബലമുള്ള 

കൈകൊണ്ടെപല്പോ യഹോവ നിന്നെ മിസ്് 

യീമില്നിന്നു പുറപ്പെടുധിച്ചതു. അതു 

കൊണ്ടു നി ആണ്ടുതോറും നിശ്ചയിക്കുപ്പെ 

ട്ട സമയത്തു ഈ ചട്ടം ആചരിക്കേണം. 

യഹോവ നിന്നോടും നിനെറ പിതാ 

ക്കന്മാരോടും സത്യംചെയുതുപോലെ നി 

ന്നെ കനാന്യരുടെ ദേശത്തു കൊണ്ടുചെ 

നനു അതു നിനക്കു തരുമ്പോഗ കടിഞ്ഞു 

ലിനെ ഒക്കെയും, നിനക്കുള്ള മൃഗങ്ങളുടെ 

കടിഞ്ഞല് പിറധിയെ ഒക്കെയും നീയ 

ഹോധെക്കായി വേര്തിരിക്കേണം; ആ 

ണൊക്കെയും യഹോധെകുള്ളതാകന്നു. 

ഏന്നാല് കഴ്ചതയുടെ കടിഞ്ഞൂലിനെ ഒക്കെ 

യും ആട്ടി൯കട്ടിയെക്കൊണ്ടു വിണ്ടുകൊ 

ള്ളേണം; അതിനെ വീണ്ടുകൊള്ളു ന്നില്ലെ 

ഠിം 
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ങ്കില് അതിന്െറ കുഴ്തുതു ഒടിച്ചുകളുയേ 

ണം. നിനെറ പുത്രന്മാരില് ആളട്ദജാത 

നെ ഒക്കെയും നി ധിണ്ടുകൊള്ളേണം. 

എന്നാല് ഇതു എന്തു എന്നു നാളെ നി 14 

നെറ മക൯ നിന്നോടു ചോടികുമ്പോഗ: 

യഹോവ ബലമുള്ള കൈകൊണ്ടു അടിമ 

വീടായ മിസ്്രയിമില്നിന്നു ഞങ്ങളെ പുറ 

്പെടുധിച്ചു; 

ഞങ്ങളെ ിട്ടയക്കാതിരുന്നപ്പോഠംയഹോ 

ഫറവധോ൯ കഠിനപ്പെട്ടു 

വ മിസ്രയിംദേശത്തു മനുഷ്യന്െറ കടി 

ഞ്ഞൂത്മുതല് ശമുഗത്തിനെറ കുടിഞ്ഞാല്വ 

രെയുള്ള കുടിഞ്ഞല്പിറധിയെ ഒക്കെയും 

അതുകൊണ്ടു കടിഞ്ഞു 

ഞാ൯ 

കൊന്നുകളഞ്ഞു. 

ലായ ആണിനെ ഒക്കെയും 

യഹോവെക്കു യാഗം അപ്പിക്കുന്നു; ഏ 

ന്നാല് എനെറ മക്കളില് കടിഞ്ഞുലിനെ 

ഒക്കെയും ഞാ൯ വിണ്ടുകൊള്ളുന്നു. ഇതു 

നിനെറ കയ്യിന്മേല് അടയാളമായും നി 

നെറ കണ്ണകളുടെ നടുവില് നെററില്പടട 

മായും ഇരിക്കേണം. യഹോധഖ ഞങ്ങളെ 

ബലമുള്ള കൈകൊണ്ടു മിസ്രയീമില്നിന്നു 

പുറപ്പെടുധിച്ചു എന്നു നി അവനോടു പ 

റയേണം. 

ഫറഖോന്ന ജനത്തെ ധിട്ടയച്ചശേഷം 

ഫെലിസ്ത്ര രുടെ ദേശതതൂ ക്രടിയുള്ള വഴി 

അടുത്തതു എന്നുവരികിലും ജനം യുഭ്ധം 

കാണുമ്പോ പക്ഷേ അന്ദതപിച്ചു മി 

സ്രയിമിലേക്കു മടങ്ങിപ്പോകുമെന്നുധെച്ചു 

ദൈവം അവരെ അതിലെ കൊണ്ടുപോ 

യില്ല; ചെങ്കടലരികെയുള്ള മരുഭൂമിയിത 

കരടി ദൈവം ജനത്തെ ചുററി നടത്തി. 

യിസ്രായേല്മക്കാം മിസ്്രയിംദേശത്തുനിനു 

യുഭ്ധസന്നഭ്ധരായി പുറപ്പെട്ടു. മോശെ 

യോസേഫിനെറ അസ്ഥികളും എടുത്തു 

കൊണ്ടുപോന്നു. ദൈവം നിങ്ങളെ സന്ദ 

ശിക്കും നിശ്ചയം; അപ്പോ ഏനെറ അ 

സ്ഥികളും നിങ്ങ ഇവിടെനിന്നു എടുതുതു 
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സ്ഥ 14. 

കൊണ്ടു പോകേണമെന്തു പറഞ്ഞു അവ൯ 

യിസ്രായേല്മക്കളെ ക്കൊണ്ടു ഉറപ്പായി സ 

തൃം ചെയ്യിച്ചിരുന്നു. അധര് സുമക്കോ 

ത്തില്നിന്നു യാത്ര പുറപ്പെട്ടു മരുഭൂമിക്കു 

രികെ ഏഥാമില് പാളയമിറങ്ങി, അവ൪ 

പകലും രാധും യാത്രചെയ്ക്താ൯ തക്കവണ്ണം. 

അവക്കു വഴി കാണിക്കേണ്ടെതിന്നു പകല് 

മേഷസ്പൂംഭത്തിലും അവക്കു വെളിച്ചം 

കൊടുക്കേണ്ടതിന്നു രാത്രി അഗ്നിസൂുംഭത്തി 

ലും യഹോവ അവക്ു മുമ്പായി പൊയ്യ്കൊ 

ണ്ടിരുന്നു. 

അഗ്നിസ്മൂംഭവും ജനത്തിനെറ മുമ്പില്നി 

പകല് മേഷഘസ്മംഭധും രാത്രി 

നനു മാറിയതുമില്ല. 

൧൪.൦ അദ്ധ്യായം, 

യ)ഹോവ പിന്നെയും മോശെയോട്ട കല്പി 

ചതു എന്നെന്നാല്: നിങ്ങഠ തിരിഞ്ഞു 

മിശോലിന്നും കടലിന്നും മദ്ധ്യ) ബാല് 

സെഫോന്നു സമീപത്തുള്ള പിഹഹിരോ 

ത്തിന്നരികെ പാളയം ഇറങ്ങേണമെന്നു 

യിസ്പായേതമക്കളോടു പറക; അതിനെറ 

സമീപത്തു സമടത്തിന്നരികെ നിങ്ങ 

പ്പാളയം ഇറങ്ങണം. എന്നാല് അവര് 

ദേശത്തു ഉഴലുന്നു; മരുഭൂമിയില് കുടുങ്ങി 

യിരിക്കുനം എന്നു ഫറവോന് യിസ്റ്റായേല് 

മക്കളെക്കുറിച്ച പറയും. ഫറധോ൯ അ 

വരെ പിത്തുടരുവാ൯ തക്കവണ്ണം ഞാ൯ 

അവനെറ ഫൃദയം കഠിനമാക്കും. ഞാ൯ 

യഹോവ ആകുന്നു എന്നു മിസ്രയിമ്യര് അ 

റിയേണ്ടതിന്ു ഫറധോനിലും അവന്െറ 

സകലസൈവ്ൃയങ്ങളിലും ഞാ൯ ഏന്നെ 

തന്നേ മഹത്പപ്ലെടുത്തും. അവര് അങ്ങ 

നെ ചെയ്യു. ജനം ഓാടിപ്പ്പോയി എന്നു 

മിസ്്രയിംരാജാധിന്നു അറിധു കിട്ടിയ 

പ്പോഠം ജനത്തെ സംബന്ധിച്ച ഫറധോ 

നെറയും അവനെറ ഉൂത്യന്മാരുടെയും മന 

സ്സ മാറി; യിസ്രായേല്യരെ നമ്മുടെ അടിമ 

] 05 പുറപ്പാടു ൧൪: 

ലേലയില്നിന്നു വിട്ടയച്ചകളഞ്ളുധല്ലോ; 

നാം ഈ ചെയുതു എന്തു എന്നു അവര് പ 

റഞ്ഞു. 

പടയജ്യൂനത്തെയും 

പിന്നെ അവന രഥം കെട്ടിച്ചു 

വിശേഷല്ലെട്ട അറു 

ആറു രഥങ്ങളെയും മിസ്രയിമിലെ സകല 

രഥങ്ങളെയും അവെക്കു വേണ്ടുന്ന തേരാ 

ളികളെയും കരട്ടി, യഹോധ മിസ്്യിം 

രാജാവായ ഫറധോനെറ ഫ്ലടയം കഠിന 

മാക്കിയതിനാല് അവ൯ യിസ്പായേല്മക്ക 

ളെ പിനത്തുടന്നു. ഏന്നാല് യിസ്രായേല് 

മക്ക യുദ്ധസന്നദ്ധരായി പുറപ്പെട്ട 

രുന്നു. ഫറധോനെറ എല്ലാകുതിരയും 

രഥധും കുതിരപ്പടയും സൈന്യ ധുമായി 

മിസ്രയീമ്യർ അവരെ പിത്തുടന്നു; കടല്ലം, 

രയിൽ ബാല്സെഫോന്നു സമീപത്തുള്ള 

പീഹഹിരോത്തിന്നു അരികെ അധര്ർ പാ 

ളുയമിറങ്ങിയിരിക്ുമ്പോര അവരോടു അ 

ടുത്തു. 
യിസ്രായേല്മക്കഠ തല മുയത്തി മിസ്്യി 

ഫറവോന് അടുത്തുവരുമ്പോഠാ 

മ്യ൪ പിന്നാലെ വരുന്നതു കണ്ടു ഏററധും 

ഭയപ്പെട്ടു; 

യോടു നിലധിളിച്ചു. 

യിസ്്രായേല്മക്കഠ യഹോവ 

അവര് മോശെ 

യോടു: മിസ്രയിമില് ശവക്ുഷഗിയില്ലാഞ്ഞി 

ട്ടോ നീ ഞങ്ങളെ മരുഭൂമിയില് മരിപ്പാ൯ 

കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വന്നതു€ നീ ഞങ്ങളെ മിസ്ര 

യിമില്നിന്നു പുറപ്പെടു വിച്ചതിനാല് ഞ 

ങ്ങളോടുട ഈ ചെയുതു ഏന്തു? മിസ്രയി 

മക്ക വേല ചെയ്ത്ാ൯ ഞങ്ങളെ ധിടേണം 

എന്നു ഞങ്ങഠ മിസ്രയിമില്യെച്ചു നിന്നോ 

ടു പറഞ്ഞില്ലയോ? മരുഭൂമിയില് മരിക്കു 

ന്നതിനെക്കാഠം മിയ്ത്രയിമുക്കു വേല ചെയ്യു 

ന്നതായിരുന്ത ഞങ്ങമക്കു നല്ുതു എന്നു 

പറഞ്ഞു. അതിന്നു മോശെ ജനത്തോടു : 

ഭയപ്പെടേണ്ടാ; ഉറെച്ചുനിപ്പി൯; യഹോ 

വ ഇന്നു നിങ്ങഠാകു ചെയ്ത്രാനിരിക്കുന്ന 

രക്ഷ കണ്ടുകൊധധി൯; നിങ്ങ ഇന്നു 

കണ്ടിട്ടുള്ള മിസ്്യിമുരെ ഇനി ഒരുനാളും 
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മള 

പുറപ്പാടു ചര: 

കാണുകയില്ല. യഹോവ നിങ്ങധക്ുലേ 

ണ്ടി യൃഭ്ധം ചെയ്യും; നിങ്ങ മിണ്ടാതിരി 

ല്പി൯ എന്നു പറഞ്ഞു. 

അപ്പ്പോറ യഹോധ മോശെയോടു അ 

രുളിച്ചെയുതു: നി എന്നോടു നിലധഖിളി 

ക്കുന്നതു എന്തു? മുമ്പോട്ടു പോകധാ൯ യി 

സ്രായേതമക്കളോടു പറക. വടി എടു 

തു നിനെറ കൈ കടലിന്മേല് നീട്ടി അ 

തിനെ വിഭാഗിക്ക; യിസ്റ്ായേല്മക്കഠം 

കടലിനെറ നടുവെ ഉണങ്ങിയ നിലത്തു 

ക്രടി കടന്നുപോകും, എന്നാല് ഞാ൯ 

മിസ്രയിമ്യരുടെ ഹൃദയത്തെ കഠിനമാകും; 

അവര് ഇവരുടെ പിന്നാലെ ചെല്ലം; 

ഞാന് ഫറധോനിലും അവന്െറ സകല 

സൈപവ്ൃത്തിലും അവസെറ രഥങ്ങളിലും 

കുതിരപ്പടയിലൂും എന്നെ തന്നേ മഹത്വ 

പ്പെടുത്തും. ഇങ്ങനെ ഞാ൯ ഫറധോനി 

ലും അവന്െറ രഥങ്ങളിലും കുതിരപ്പടയി 

ലും എന്നെത്തന്നേ മഹത്വപ്പെടുത്തുമ്പോഠാ 

ഞാ൯ യഹോവ ആകുന്നു എന്നു മിസ്രയി 

മ്യ൪ അറിയും. അനന്തരം യിസ്ര്രായേല്യ 

രുടെ സൈന്ൃത്തിന്നു മുമ്പായി നടന്ന 

ഭൈവട്ത൯ അവിടെനിന്നു മാറി, അവ 

രുടെ പിന്നാലെ നടന്നു; മേഷസ്ുമംഭവും 

അവരുടെ മുമ്പില്നിന്നു മാറി പിമ്പില് 

പോയി നിന്നു. രാത്രി മുഴുവന്ദം മിസ്റര 

യിമ്യരുടെ സൈസ്വ ധും യിസ്രായേല്യരുടെ 

സൈവ ും തമ്മില് അടുക്കാതവണ്ണം അ 

തു അധയുടെ മദ്ധ്യേ വന്നു; അവകു മേ 

ഫവവും അന്ധകാരവും ആയിരുന്നു; ഇവ 

ക്കോ രാത്രിയെ പ്രകാശമാക്കിക്കൊടുത്തു. 

മോശെ കുടലിന്മേല് കൈ നിട്ടി; യഹോ 

വ അന്നു രാത്രി മുഴുവനും മഹാശക്തിയുള്ള 

ഒരു കിഴക്ക൯കാററുകൊണ്ടു കടലിനെ 

പി൯ധാങ്ങിച്ചു മ ണങ്ങിയ നിലം ആക്കി; 

അങ്ങനെ ഖെള്ളം തമ്മില് വേര്പിരിഞ്ഞു. 

യിസ്റ്രായേല്മക്കഠ ക്ടലിനെറ നടുവില് 

ഠിം 
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ഉ ണങ്ങിയ നിലത്തൂക്രടി നടന്നുപോയി; 

അവരുടെ ഇടത്തും വലത്തും ധെള്ളം 

മതിലായി നിന്നു. മിസ്രയീമ്യർ പിന്തുട 

൯; ഫറലോനെറ കുതിരയും രഥങ്ങളും 

കതിരപ്പടയും എല്ലാം അവരുടെ പിന്നാ 

ചെ കുടലിനെറ നട്ടചധിലേക്കു ചെന്നു, 

പ്രഭാതയാമത്തില് യഹോവ അശഗ്നിമേ 

ഫഘസ്മംഭത്തില്നിന്നു മിസ്രയീമയ സൈവ 

ത്തെ നോക്കി മിസ്രയിമ്യസൈവ്ൃത്തെ 

താറുമാറാക്കി, അവരുടെ രഥചക്രങ്ങളെ 

തെററിച്ചു ഓട്ടം പ്രയാസമാക്കി. അതു 

കൊണ്ടു മിസ്്രയിമ്യ൪: നാം യിസ്പായേലി 

നെ വിട്ടു ഓടിപ്പോക; യഹോവ അവക്ു 

ധേണ്ടി മിസ്്യീമ്യരോടു യൃഭ്ധം ചെയ്യുന്നു 

എന്നു പറഞ്ഞു. 

അപ്പോം യഹോവ മോശെയോടു: 

വെള്ളം മിസ്രയീമ്യരുടെ മേലും അവ 

രുടെ രഥങ്ങളി൯മേലും കുതിരപ്പടയുടെ 

മേലും മടങ്ങിവരേണ്ടതിന്നു കടലിന്മേല് 

കൈ നിട്ടുക എന്നു കല്പിച്ച. മോശെ 

കടലിന്മേസല് കൈ നീട്ടി; പൃുലച്ചെക്കു 

കടല് അതിനെറ സ്ഥിതിയിലേക്ു മടങ്ങി 

വന്നു. മിസ്രയിമ്യര് അതിന്നു എതിരായി 

ഓടി; യഹോധ മിസ്രയിമ്യരെ കുടലി 

ന്െറ നടുധില് തള്ളിയിട്ടു. വെള്ളം 

മടങ്ങിവന്നു അവരുടെ പിന്നാലെ കടലി 

ലേക്കു ചെന്നിരുന്ന രഥങ്ങളെയും കുതിര 

പ്പടയെയും ഫറധോനെെറ സൈവ്ൃയത്തെ 

യ്യും എല്ലാം മുക്കിക്കള ഞു; അവരില് ഒരു 

ത്തസപോലും ശേഷിച്ചില്ല, യിസ്പായേല് 

മക്കഠ കടലിനെറ നട്ടവെ ഉ ണങ്ങിയ നി 

ലത്തുക്രടി കടന്നുപോയി; വെള്ളം അവ 

രുടെ ഇടത്തും വലത്ആം മതിലായി നിന്നു. 

ഇങ്ങനെ യഹോവ ആദിഖസം യിസ്റ്റാ 

യേല്യരെ മിസ്രയിമൃരുടെ കയ്യില്നിന്നു 

രക്ഷിച്ചു; മിസ്രയിമ& കടചല്ലരരയില് ചത്ത 

ടിഞ്ഞു കിടക്കുന്നതു യിസ്രായേല്യര് കാണു 
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ചെയ്യു, 

] 07 

രില് ചെയു ഈ മഹാപ്രവ്ൃത്തി യിസ്പ്ാ। 

യേല്യ൪ കുണ്ടു; ജനം യഹോവയെ ഭയ 

പ്പേട്ടു, യഹോധയിലും അവന്െറ ദാസ 

നായ മോശെയിലും ധിശ്വസിച്ചു. 

൧൫൭൦ അദ്ധ്യായം. 

മോശെയും യിസ്പായേല്മക്കമൂം അന്നു 

യഹോവെക്കു സങ്കിത്തനം പാടി ചൊല്ലി 

യതു എന്നെന്നാല്:: 

ഞാ൯ യഹോവെക്കു പാട്ടുപാടും, അവ൯ 

മഹോന്നത൯: 

കുതിരയെയും അതിന്മേല് ഇരുന്നവനെ 

യും അവന് കടലില് തള്ളിയിട്ടിരികുന്നു. 

എനെറ ബലവും എനെറ ഗീതധും യഹോ 

പയത്രതേ; 

അവന് എനിക്കു രക്ഷയായ്യീന്നു. 

അയധന്൯ എനെറ ദൈവം; ഞാ൯ അവനെ 

സ്തൂതിക്കും; 

അവന് ഏഎനെറ പിതാധി൯ ദ്ദൈം; 

ഞാന് അവനെ പുകട്്തു?* 

യഹോധഖ യുൃഭദ്ധപിര൯; യഹോവ എന്നു 

അവഖനെറ നാമം. 

ഫറവോനെറ രഥങ്ങളെയും സൈന്യ 

ത്തെയും അവ൯ കടലില് തള്ളിയിട്ടു; 

അവന്െറ രഥിപ്രുവരന്മാര് ചെങ്കടലില് 

മുങ്ങിപ്പോയി, 

ആഴി അവരെ മൂടി; അധ൪ കല്ലുപോലെ 

ആഴത്തില് താണു. 

യഹോവ, നിനെറ വലമ്മൈ ബലത്തില് 

മഫത്പപ്പെട്ടു; 

യഹോടഖ, നിനെറ വലങ്കൈ ശത്തുധി 

നെ തകത്തുകളഞ്ഞു. 

നി ഏതിരാളികക്ലെ മഹാപ്രുഭാവത്താല് 

സംഹരികുന്നു; 

നീ നിനെറ ക്രോധം അയകുന്നു; അതു 

അവരെ താള ടിയെപ്പോലെ ഒഫിപ്പിക്കുന്നു. 

ഠിം 

പുറപ്പാടു ൧൭൫ 

കുന്നിച്ചുക്ൂടി; 

പ്ര വാഹങ്ങ൦ ചിറപോലെ നിന്നു; 

ആഴങ്ങറഠ കുടലിനെറ ഉള്ളില് മറെച്ചു 

പ്പോയി, 

ഞാ൯ പിന്തുടരും, പിടികും, കൊള്ള പ” 

ങ്കിടും; 

എന്െറ ആശ അവരാല് പൂത്തിയാകും; 

ഞാ൯ ഏനെറ വാഠം ഉരരുംു എന്െറ 

കൈ അവരെ നിഗ്രഹികും 

ന്നു ശത്രു പറഞ്ഞു. 

നിന്െറ കാററിനെ നീ മതിച്ചു, കുടല് 

അവരെ മൂടി; 

അവര് ഇരയംപോലെ പെരുഖെള്ളത്തില് 

താണും. 

യഹോവേ, ദേവന്മാരില് നിനക്കു തുല്യ൯ 

ആര്? 

വിശുഭ്ധിയില് മഹിമയുള്ള വനേ, സ്പൂതിക 

ളില് ഭയങ്കരനേ, 

അന്ദൂതങ്ങളെ പ്രവത്തിക്കുന്നവനേ, നി 

നക്ു തുല്യ൯ന ആ൪? 

നീ വലമങ്മൈ നിടി, ഭൂമി അവരെ ധി 

ഴങ്ങി. 

നി ധിണ്ടെടുത്ത ജനത്തെ ദയ്യാല് ന 

ടത്തി; 

നിന്െറ വിശുഭ്ധനിധാസത്തിലേക്കു നി 

സെറ ബലത്താല് അവരെ കൊണ്ടുവന്നു, 

ജാതികുഠ കേട്ടു നടുങ്ങുന്നു ; 

ഫെലിസ്മ്ൃനിഖാസികക്കു ഭീതിപിടിച്ചി 

രികുന്നു. 

എദോമു പ്രഭക്കന്മാ൪ ഭ്രമിച്ചു; 

മോവബ്ബയമുയ്വന്മാക്കു കമ്പം പിടിച്ചു; 

കനാ നിവാസികളെ ല്ലാം മരുകിപ്പോ 

കുന്നു. 

ഭയധും ഭീതിയും അവരുടെമേല് വിണു; 

നി൯ ഭൂജമാഹാത്മൃയത്താല് അവര് കല്ല 

പോലെ ആയി; 
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അങ്ങനെ, യഹോവേ, നിന്െറ ഒനം ക 

ടന്നു, 

നീ സമ്പാടിച്ച ജനം കടന്നുപോയി. 

നി അവരെ കൊണ്ടുചെനു തിരുനിലാ 

: സത്തിന്നൊരുക്കിയ സ്ഥാനത്തു, 

യഹോധേ, നിന്നവകാശപവ്വതത്തില് 

നീ അവരെ നട്ടു, 

കുത്താവ്യേ തൃക്കൈ സ്ഥാപിച്ച വിശുദ്ധ 

മന്ടിരത്തിങ്കല് തന്നേ, 

യഹോവ എന്നും എന്നേകും രാജാവായി 

വാഴ്ചം. 

എന്നാല് ഫഫറലോനെറ കുതിര അലഖ 

നെറ രഥവും കുതിരപ്പടയുമായി കടലി 

നെറ നടുധില് ഇറങ്ങിച്ചെന്നല്പ്പോഠ യ 

ഹോവ കടലിലെ വെള്ളം അവരുടെ 

മേല് മടക്കിവരുത്തി; യിസ്രായേല്മക്ക 

മോ കടലിനെറ നടുഖില് ഉണങ്ങിയ നി 

ലത്തുക്രടി കടന്നുപോന്നു. അഹരോനെറ 

സഹോദരി മിയ്യാം എന്ന പ്രവാചകി ക 

യ്കിത തപ്പു ഏടുത്തു, സ്്രികഠം എല്ലാവരും 

തപ്പുകളോടും റൃത്തങ്ങളോടും കരടെ അവ 

മുടെ പിന്നാലെ ചെന്നു. മിയ്യാം അവ 

രോടു പ്രുതിഗാനമായി ചൊല്ലിയതു : 

യഹോവെക്കു പാട്ടുപാടുവി൯, അലവ൯ 

മഹോന്നത൯; 

കുതിരയെയും അതിന്മേല് ഇരുന്നവനെ 

യ്യും അവ൯ കുടലില് തള്ളിയിട്ടിരിക്കുന്നു. 

അനന്തരം മോശെ യിസ്പായേലിനെ 

ചെങ്കടലില്നിന്നു പ്രയാണം ചെയ്യിച്ചു; 

മൂന്നു 

ദിവസം മരുഭൂമിയില് വെള്ളം കിട്ടാതെ 

അവര് ശ്രുര്മരുഭൂമിയില് ചെന്നു, 

സഞ്ചരിച്ചു. മാറയില് ഏത്തിയാറെ, മാ 

റയിലെ ധെള്ളം കുടിപ്പാ൯ അവക്കു കഴി 

ഞ്ഞില്ല; അതു കൈപ്പുള്ള തായിരുന്നു. 

അതുകൊണ്ടു അതിന്നു മാറാ എന്നു പേ 

രിട്ടൂ. അപ്പോ ജനം: ഞങ്ങ എന്തു 

കടികും ഏന്നു യ ലപായി മോശെയുടെ നേ 

ഠിം 

108 രാതന 16 

രെ പിവുപിറുത്തു. 

യോടു അപേക്ഷിച്ചു; യഹോവ അവന്നു 

ഒരു വൃക്ഷം കാണിച്ചുകൊടുത്തു. അവ൯ 

അതു ധെള്ളത്തില് ഇട്ടപ്പോ ധെള്ളം 

മധുരമായി തീന്നു. അധിടെധെച്ചു അ 

വ൯ അവക്കു ഒരു ചട്ടധും പ്രമാണധും നി 

യമിച്ചു; അയിടെധഖെച്ചു അവന അവരെ 

പരിക്ഷിച്ചു: നിന്െറ ദൈവമായ യ 

ഫോവയുടെ വാക്കു നി! ശ്രദ്ധയോടെ 

കേട്ടു അവന്നു പ്രുസാദമുള്ളതു ചെയ്തു 

യ്യും അവനെറ കപ്പനകളെ അന്ദസരിച്ചു 

അവനെറ സകലപധിധികളും പ്രമാണി 

ക്കയും ചെയ്യാല് ഞാ൯ മിസ്്രയിമൃക്കു വരു 

ത്തിയ ധ്യാധികളില്ത ഒന്നും നിനക്കു വരു 

യ ഞാ൯ നിന്നെ സൌഖ്യ മാക്കു 

ന്ന യഹോവ ആകുന്നു എന്നു അരുളിച്ചെ 

യൂ. 

അവിടെ പന്ത്രണ്ടു നിരുറധും എഴുപതു ഈ 

പിന്നെ അവര് ഏലിീമില് ഏത്തി; 

ആഅപ്പനയും ഉണ്ടായിരുന്നു; അവര് അധി 

ടെ ധെള്ളത്തിന്നരികെ പാളയമിറങ്ങി. 

അദ്ധ്യായം, 

അധ൪ ഏലിമില്നിന്നു യാത്രപുറപ്പെട്ടു; 

യിസ്പായേല്മക്കഠ മിസ്രയിംദേശത്തൃനിനു 

പുറപ്പെട്ട രണ്ടാം മാസം പതിനഞ്ചാം തി 

യ്യതി അവരുടെ സംഘം ഒക്കെയും ഏലി 

മിന്നും സിനായികും മഭ്ധ്ധയ ഉള്ള സി൯ 

മരുഭൂമിയില് വന്നു. ആ മരുഭൂമിയില് 

വെച്ചു യിസ്രായേല്മക്കളുടെ സംഘം ഒ 

ക്കെയും മോശെക്കും അഹരോന്നും ധവിരോ 

ധമായി പിവുപിറുത്തു. യിസ്റ്രായേല്മ 

ക്ക അവരോടു: ഞങ്ങ ഇറച്ചിക്കലങ്ങ 

മൂടെ അടുക്കലിരിക്കയും തൃപ്യിയാകും വണ്ണം 

ഭക്ഷണം കഴിക്കയും ചെയു മിസ്്യിംദേ 

ശത്തുഖെച്ചു യഫഹോധയുടെ കയ്യാല് മരി 

ച്ചിരുന്നു എങ്കില് കൊള്ളായിരുന്നു. നി 

ങ്ങംം ഈ സംഘത്തെ മുഴവനും പട്ടിണി 
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യിട്ടു കൊല്ലുവാ൯ ഈ മരുഭൂമിയിലേക്കു 

കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വന്നിരിക്കുന്നു ഏന്നു പറഞ്ഞു. 

അപ്പോം യഹോലഖ മോശെയോടു: ഞാ൯ 

നിങ്ങഠക്കു ആകാശത്തുനിന്നു അപ്പം വ 

മ്മിപ്പിക്കും; ജനം ഏനെറ ന്യായപ്രമാണം 

അനുസരിക്കുമോ ഇല്ലയോ എന്നു ഞാ൯ 

അവരെ പരിക്ഷിക്കേണ്ടതിന്നു അവര് 

പുറപ്പെട്ടു ഓരോ 

ണ്ടതു 

ടിവസത്തേക്കു വേ 

അന്നന്നു പെറുക്കിക്കൊള്ളേ ണം. 

എന്നാല് ത്മറാം ടിവസം അവര് കൊണ്ടു 

വരുന്നതു ഒരുകുമ്പോഠ൦ ദിവസംപ്രതി 

പചെറുക്കുന്നതിനെറ ഇരട്ടി കാണും എന്നു 

അരുളിച്ചെയ്യു. മോശെയും അഹരോനും 

യിസ്റ്രായേല്മക്കളോടു ഒക്കെയും: നിങ്ങ 

ളെ മിസ്രയിംദേശത്ുതുനിന്നു കൊണ്ടുവന്നതു 

യഫഹോധ തന്നേ എന്നു ഇന്നു ധൈകന്നേ 

രം നിങ്ങ അറിയും. പ്രഭാതകാലത്തു 

നിങ്ങ യഹോവയുടെ തേജസ്സു കാണും; 

യഫോധയുടെ നേരെയുള്ള നിങ്ങളുടെ 

പിറുപിറുപ്പു അവന് കേട്ടിരികുന്നു; നി 

ങ്ജഠം ഞങ്ങളുടെ നേരെ പിറുപിറുക്കുവാ൯ 

ഞങ്ങ എന്തുള്ളു ഏന്നു പറഞ്ഞു. മോശെ 

പിന്നെയും: യഹോവ നിങ്ങഠക്ു തിന്നു 

വാ൯ വൈകുന്നേരത്തു മാംസവും പ്രഭാത 

കാലത്തു തൃപ്യ്ിയാകം വണ്ണം അപ്പവും തരു 

മ്പോഠാ നിങ്ങ അറിയും; യഹോവയുടെ 

നേരെ നിങ്ങ പിറുപിറുക്കുന്നതു അ 

വ൯ കേശക്കുന്നു; ഞങ്ങ എന്തുള്ളു? നി 

ങ്ങളുടെ പിറുപിറുപ്പു ഞങ്ങമൂടെ നേരെ 

യല്ല, 

ന്നു പറഞ്ഞു. 

യഫഹോധയുടെ നേരെയത്രേ ഏ 

അഹരോനോടു മോശെ: 

യഹോവയുടെ മുമ്പാകെ അടുതൂതുവരു 

വി൯; അവന് നിങ്ങളുടെ പിറുപിറുപ്പു 

കേട്ടിരിക്കുന്നു എന്നു യിസ്രായേല്മക്കളു 

ടെ സവ്വസംഘത്തോടും പറക ഏന്നു വ 

റഞ്ഞു. അഹരോന് യിസ്ധ്ായേല്മക്കളുടെ 

സവ്വസംഘത്തോടും സംസാരിക്കുമ്പോ 

ഠിം 
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അവർ മരുഭൂമിക്കു നേരെ തിരിഞ്ഞു നോ 

ക്കി, യഹോവയുടെ തേജസ്സു മേഘത്തില് 

ധെളിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതു കണ്ടു. യഹോധഖ 

മോശെയോടു: യിസ്പായേല്മക്കമുടെ പിറു 

പിറുപ്പു ഞാന് കേട്ടിരിക്കുന്നു. നീ അധ 

രോടു സംസാരിച്ചു: നിങ്ങ ധൈകുന്നേ 

രത്തു മാംസം തിന്നും; പ്രഭാതകാലത്തു 

അപ്പംകൊണ്ടു തൃപൃരാകും;; ഞാ൯ നിങ്ങ 

ളുടെ ഭൈധവമായ യഹോവ ആകുന്നു 

എന്നു നിങ്ങ അറിയും എന്നു പറക 

എന്നു കപ്പിച്ചു. വൈകുന്നേരം കാടകം 

വന്നു പാളയത്തെ മുടി; പ്രഭാതകാലതൃതു 

പയ്യിനെ ചുററും മഞ്ഞു വിണു 

കിടന. പവിണുകിടന്ന മഞ്ഞു മാറിയ 

ശേഷം മരുഭൂമിയില് എല്ലാടവും ചെതുമ്പ 

ലിനെറ മാതിരിയില് ഒരു നേരിയ വസ്ത്ര 

ഉറെച്ച മഞ്ഞുപോലെ നിലത്തു കിടകുന്നതു 

കണ്ടു. യിസ്രായേല് മക്കഠം അതു കണ്ടാറെ 

എന്തെന്നു അറിയായ്ക്കുയാല് ഇതെന്തു എന്നു 

തമ്മില് തമ്മില് ചോടിച്ച. മോശെ അധ 

രോടു: ഇതു യഹോവ നിങ്ങധകു ഭക്ഷി 

പ്രാ൯ തന്നിരിക്കുന്ന ആഹാരം ആകുന്നു. 

ഓരോരുത്തന്നു ഭക്ഷിക്കാകുന്നെടത്തോളം 

പെറുക്കിക്കൊരവിന൯; താന്താനെറ ക്രടാ 

രത്തിലുള്ള വരുടെ ഗ്ലേണ്ണത്തിന്നൊത്തവ 

ണ്ണം ആളൊന്നിന്നു ഇടങ്ങഥിചിതം എടുത്തു 

കൊള്ളേണം എന്നു യഹോവ കല്പിച്ചിരി 

ക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. യിസ്രായേല്മക്കറം 

അങ്ങനെ ചെയ്യു. ചിലര് ഏറെയും ചി 

ലര് കുറെയും പെറുക്കി. ഇടങ്ങഥികൊ 

ണ്ടു അളന്നപ്പോഗ ഏറെ ചെറുക്കിയഖന്നു 

ഏറെയും കുറെ പെറുക്കിയവന്നു കുറവും 

കണ്ടില്ല; ഓരോരുത്തന് താന്താന്നു ഭക്ഷി 

ക്കാകുന്നെടത്തോളം പ്പെറുക്കിയിരുന്നു. 

പ്പിറെറന്നാളേക്കു ആരും കട്ടും ശേഷിപ്പി 

15 

16 

19 

ക്കരുതെന്നു മോശെ പറഞ്ഞു. എങ്കിലും 90 

ചിലര മോശെയെ അനുസരിക്കാതെ 
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പിറെറന്നാളേകു കുറെ ശേഷിപ്പിച്ചു; 

അതു കൂമിച്ചു നാറി; മോശെ അധ 

രോടു കോപിച്ചു. അധർ൪ രാധിലേതോ 

റും അവന്നവന്നു ഭക്ഷിക്കാകുന്നെടത്തോ 

ളം പെറുകും;; ലെയില് മുക്കുമ്പോഠ അതു 

മു രുകിപ്പോകും. എന്നാല് തആറാം ദിവ 

സം അവര് ആളൊൊന്നിന്നു ഈരണ്ടിടങ്ങ 

ഗിലപിതം ഇരട്ടി ആഹാരം ശേഖരിച്ചു. 

അപ്പ്പോഠ സംഘ്പ്രമാണികഠം എല്ലാവ 

രും വന്നു മോശെയോടു അറിയിച്ചു. 

അവധ൯ അവരോടു: അതു യഹോവ ക 

പ്പിചതു തന്നേ; നാളെ സ്വസ്ഥത ആകു 

നു യഹോധെക്കു പിശുഭ്ധമായുള്ള ശ 

ബത്ത്. ചുൂടുഖാനുള്ളതു ചൂടുവി൯; പാകം 

ചെയ്ത്ാനുള്ളതു പാകുംചെയ്ത്ി൯; ശേക്കിക്കു 

ന്നതൊക്കെയും നാള ത്തേക്കു സൂക്ഷിച്ചുധെ 

പ്പി൯. 

അതു പിറെറന്നാളേക്ു സൂക്ഷിച്ചുവെച്ച; 

കൂമിച്ചതുമില്ല. 

അപ്പ്പോഗ മോശെ പറഞ്ഞതു: ഇതു ഇന്നു 

മോശെ കല്പിച്ചതു പോലെ അവര് 

അതു നാറിപ്പോയില്ല, 

ഭക്ഷിപ്പി൯; ഇന്നു യഹോധയുടെ ശബ്ബ 

ത്ത് ആകുന്നു; ഇന്നു അതു ധെളിയില് 

കാണുകയില്ല. ആറു ദിപസം നിങ്ങ 

അതു ചെറുക്കേണം; ശബ്ബത്തായ ഏഴാം 

ദിപസത്തിലോ അതു മണ്ടാകയില്ലം 

എന്നാല് ഏഴാംദിവസം ജനത്തില് ചി 

ലര് പെറുക്കുവാ൯ പോയാറെ കണ്ടില്ല. 

അപ്പ്പോം യഹോവ മോശെയോട്ട: എ 

നെറ കല്പനകളും ന്യായപ്രമാണങ്ങളും 

പ്രമാണിപ്പാ൯ നിങ്ങധക്കു എത്രത്തോളം 

മനസ്സ്സില്ലാതിരികും? നോക്കുവി൯, യഹോ 

വ നിങ്ങഗകു ശബ്ബത്ത് തന്നിരിക്കുന്നു; അ 

തുകൊണ്ടു ആറാം ദിവസം അവന് നി 

ങ്ജഠംക്ു രണ്ടു ദിവസത്തേക്കുള്ള ആഹാരം 

തരുന്ത; നിങ്ങ താന്താങ്ങളുടെ സ്ഥല 

തുതു ഇരിപ്പി൯; ഏഴാം ദിവസം ആരും ത 

നെറ സ്ഥലത്തുനിന്നു പുറപ്പെടരുതു ഏന്നു 

ധിം 
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കുലപ്പിച്ചു. അങ്ങനെ ജനം ഏഴാം ദിഖ 

സം സ്വസ്ഥമായിരുന്നു. യിസ്റ്ായേല്യ൪ 

ആ സാധനത്തിന്നു മന്നാ എന്നു പേരിട്ടു; 

അതു കൊത്തമ്പാലരിപോലെയും വെള്ള 

നിറമുള്ളതും തേ൯ക്ൂട്ടിയ ദോശയോടൊ 

ത്ത രുചിയ്യള്ളതും ആയിരുന്നു. പിന്നെ 

മോശെ: യഹോവ കപ്പിക്കുന്ന കായ്യം ആ 

വിതു: ഞാ൯ നിങ്ങളെ മിസ്രയിംദേശത്തു 

നിന്നു കൊണ്ടുവരുമന്പോഗ നിങ്ങമരക്കു മരു 

ഭൂമിയില് ഭക്ഷിപ്പാ൯ തന്ന ആഹാരം നി 

ങ്ങളുടെ തലമുറകഠം കാണേണ്ടതിന്നു സൂ 

ക്ഷിച്ചലെപ്പം൯ അതില്നിന്നു ഒരിടങ്ങഴി 

നിറച്ചെടുക്കേണം എന്നു പറഞ്ഞു. അ 

ഫരോനോടട മോശെ: ഒരു പാത്രം എടുത്തു 

അതില് ഒരു ഇടങ്ങഴി മന്നാ ഇട്ടു നിങ്ങ 

ഭൂടെ തലമുറകമക്കുലേണ്ടി സൂക്ഷിപ്പാ൯ 

യഹോധയുടെ മുമ്പാകെ ഖെച്ചുകൊമക 

എന്നു പറഞ്ഞു. യഹോവ മോശെദയാടു 

കല്പിച്ചതുപോലെ അഹരോന് അതു സാ 

ക്ഷയ സന്നിധിയില് സൂക്ഷിച്ചുവെച്ചു. കുടി 

പാപ്പുള്ള ദേശത്തു എത്തുവോളം യിസ്റ്റാ 

യേരുമക്കഠ നാല്പതു സംവത്സരം മന്നാ 

ഭക്ഷിച്ച. കനാ൯ദേശത്തിസെറ അതി 

രില് എത്തുധോളം അവര് മന്നാ ഭക്ഷിച്ചു. 

ഒരു ഇടങ്ങഴി (ഓമെ൪) പറ (ഏഫുയുടെ 

പത്തില് ഒന്നു ആകുന്നു, 

൧൭. അദ്ധ്യായം. 

അനന്തരം യിസ്രായേല്മക്കളടെ സംഘം 

എല്ലാം സി൯മരുഭൂമിയില് നിന്നു പുറല്പെ 

ടം യഹോയയുടെ കപ്പനപ്രകാരം ചെയു 

പ്രയാണങ്ങളില് രെഫിദിമില് ഏത്തി 

പാളയമിറങ്ങി; അധിടെ ജനത്തിന്നു കു 

ടിപ്പാ൯ വെള്ള മില്ലായിരുന്നു. അതുകൊ 

ണ്ടു ജനം മോശെയോടു: ഞങ്ങമകു- കുടി 

പ്രാ൯ വെള്ളം തരിക എന്നു കലഹിച്ചു 

പറഞ്ഞതിന്നു മോശെ അവരേട്ട: നി 
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യായ ര്രാസ്ത്ന്ഃ 19 

ങ്ങമ എന്നോടു എന്തിന്നു കലഹിക്ുന്നു 2 

നിങ്ങ യഛഹോധഖയെ പരിക്ഷിക്കുന്നതു 

മന്തു എന്നു പറഞ്ഞൂ. ജനത്തിന്നു അധി 

നന്നാ ടെധെച്ചു ദാഹി ച്ചതു കൊണ്ടു 

ജനം മോശെയുടെ നേരെ പിറുപിറുത്തു: 

ഞങ്ങളും മക്കമും ഞങ്ങളുടെ മൃഗങ്ങളും ഓ 

ഹംകൊണ്ടു ചാകേണ്ടുതിന്നു നി ഞങ്ങളെ. 

മിസ്രയിമില്നിന്നു കൊണ്ടുവന്നതു ഏന്തി 

ന്ദ ഏന്നു പറഞ്ഞും മോശെ യഹോധ 

യോടു നിലവിളിച്ചു: ഈ ജനത്തിന്നു 

ഞാന് ഏന്തു ചെയ്യേണ്ടു? അവര് എന്നെ 

കല്ലെറിവാ൯ പോകുന്നുവല്ലോ എന്നു പ 

റഞ്ഞു. 

യേല്മൂപ്പന്മാരില് ചിലരെ ക്രട്ടിക്കൊണ്ടു 

യഹോവ മോശെയോടു: യിസ്റ്റാ 

നീ! നദിയെ അടിച്ച വടിയും കയ്യില് 

എടുത്തു ജനത്തിനെറ മുമ്പാകെ കടന്നു 

പചോക. ഞാന് ഹോരേബില് നിസനെറ 

മുമ്പാകെ പാറയുടെ മേൽ നില്ല; 

നീ പാറയെ അടിക്കേണം; മുടനെ ജന 

ത്തിന്നു കുടിപ്പാ൯ ലെള്ളം അതില്നിന്നു 

പുറപ്പെടും ഏന്തു കല്പിച്ചു. യിസ്പ്ായേല്മൂ 

പ്പന്മാ൪ കാങ്ങെ മോശെ അങ്ങനെ ചെയ്യു. 

യിസ്റ്രായേല്മക്കളടെ കലഹം നിമിത്ത 

വും യഫോവ ഞങ്ങളുടെ ഇടയില് ഉണ്ടോ 

ഇല്ലയോ എന്നു അവര് യഫഹഫോധയെ പ 

രീക്ഷിക്ക നിമിത്തധും അവ൯ ആ സ്ഥല 

ത്തിന്നു മസ്സാ (പരീക്ഷ) ഏന്നും മെരീബാ 

(കലഹം) എന്നും പേരിട്ടു. 

രെഫീദീമില്ധെച്ചു അമാലേകു വന്നു 

യിസ്രായേലിനോടു യൃഭ്ധം ചെയ്യു. അ 

പ്പോ മോശെ യോശുവയോടു: നി ആമു 

കളെ തിരഞ്ഞെടുത്തു പുറപ്പെട്ടു അമാലേക്കി 

നോടു യൃഭ്ധം ചെയ്തു; ഞാ൯ നാളെ കുന്നി൯ 

മുകളില് ഭൈവത്തിനെറ വടി കയ്യില് പി 

ടിച്ചും കൊണ്ടു നില്ല എന്നു പറഞ്ഞു. മോ 

ശെ തന്നോടു പറഞ്ഞതുപോലെ യോശുവ 

ചെയ്യു, അമാലേക്കിനോടു പൊരുതു; എ 

1 11 ടാ പുറപ്പാട ക്വു 

ന്നാരു മോശെയും അഹരോനും ഫ്രുരും കു 

ന്നി൯മുകളില് കയറി. 

തുയത്തിയിരിക്കുമ്പോഠ യിസ്രായേല് ജയി 

ക്കും; കൈ താഴ്സ യിരിക്കുമ്ചോമ അമാ 

ലേക ജയിക്കും. 

കൈക്കു ഭാരം തോന്നിയപ്പോ അവ൪ 

ഒരു കല്ലു എടുത്ുതുഖെച്ചു, അവധവ൯ അതി 

ന്മേല് ഇരുന്നു; അഹരോന്മം ഫ്രുരും ഒരു 

ത്ത൯ ഇപ്പുറത്തും ഒരുത്ത൯ അപ്പുറത്തും 

നിന്നു അവന്െറ കൈ താങ്ങി; അങ്ങ 

നെ അവനെറ കൈ സൂയ്യ൯ അസ്മൂമിക്കും 

വരെ ഉ റെച്ചുനിന്നു. 

ക്കിനെയും അവസെറ ജനത്തെയും വാളി 

നെറ വായ്ക്ക ലയാല് തോല്പിച്ച. 

വ മോശെയോടു: നീ ഇതു ഓമ്മെക്കുയിട്ടു 

ഒരു പുസമകത്തില് എഴുതി യോശുവയെ 

കേഠപ്പിക്ക; ഞാന് അമാലേക്കിനെറ ഓമ്മ 

ആകാശത്തിനെറ കിീിഴിതനിന്നു അശേ 

മോം മായിച്ചുകളയും ഏന്നു കല്പിച്ച. 

ന്നെ മോശെ ഒരു യാഥപിഠം പണിതു, 

അതിന്നു യഹോധനിസ്റസ്റി (യഹോവ എ 

മോശെ കൈ 11 

എന്നാല് മോശെയുടെ 12 

യോശുവ അമാലേ 13 

യഹോ 14 

പി 15 

നെറ കൊടി) ഏന്നു പേരിട്ടു. യഹോവ 16 

യൂടെ സിംഹാസനത്താണ യഹോവെക്കു 

അമാലേക്കിനോടു തലമുറതലമുറയായി യു 

ഭ്ധം ഉണ്ടു എന്നു അവന് പറഞ്ഞു. 

൧൮.൦ അദ്ധ്യായം. 

ദൈലം മോശെകും തെറ ജനമായ 

യിസ്റ്രായേലിന്നും വേണ്ടി ചെയുതു ഒക്കെ 

യൂം യഫഹഫോധ യിസ്പായേലിനെ മിയ്റ്രയി 

മില്നിന്നു പുറപ്പെടുധിച്ചതും മിട്യാനിലെ 

പുരോഹിതനായി മോശെയുടെ അമ്മായ 

പ്രനായ യിത്രോ കേട്ടൂ. അപ്പോം മോ 

ശെയുടെ അമ്മായപ്പനായ യിത്രോ മോശെ 

മടക്കി അയച്ചിരുന്ന അവനെറ ഭായ്യ സി 

അവളൂടെ രണ്ടു പുത്രന്മാ 

രെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പുറപ്പെട്ടു. ഞാസ അ 

പ്പോറയെയും 

ഉ 

3 



10 

11 

തി ച 

൬ ദേശത്തു പരദേശിയായി എന്നു അവന് ത്തില് തന്നേ. 

പറഞ്ഞതുകൊണ്ടു അവരില് ഒതത്തന്നു 

ഗേഷോം എന്നു പേര്. ഏഎനെറ പിതാ 

ധിനെറ ദൈവം എനിക്ു തുണയായി 

എന്നെ ഫറവോനെറ വാളിങ്കല്നിന്നു 

രക്ഷിച്ച ഏന്നു അവ൯ പറഞ്ഞതുകൊണ്ടു 

മററവന്നു എലി 3യസെര് ഏന്നു പേര്. 

എന്നാല് മോശെയുടെ അമ്മായപ്പനായ 

യിത്രോ അവന്െറ പുത്രന്മാരോടും അവ 

നെറ ഭായ്യയോടുംക്രടെ, മോശെ പാളയമി 

റങ്ങിയിരുന്ന മരുഭൂമിയില് ദൈധത്തി | 

നെറ പവ്വതത്തിങ്കല് അവസെറ അടുക്കത 

വന്നു. നിനെറ അമ്മായപ്പ൯ യിത്രോ 

എന്ന ഞാനും നിന്െറ ഭായ്യയും രണ്ടു പു 

ത്രന്മാരും നിന്െറ അടുക്കല് വന്നിരിക്കു 

ന്നു എന്നു അവ൯ മോശെയോടു പറയിച്ചു. 

മോശെ തെറ അമ്മായപ്പുനെ എതിരേ 

പ്പാ൯ ചെന്നു വണങ്ങി അവനെ ചുംബി 

ചൂ അവർ തമ്മില് കശലപ്ര്രശം ചെയ്യു 

ക്രടാരത്തില് വന്നു. മോശെ തന്െറ അ 

മ്മായപ്പനോടു യഹോവ യിസ്പായേലിന്നു 

ധേണ്ടി ഫറധോനോടും മിസ്രയിമ്യരോടും 

ചെയുതു ഒക്കെയും വഴിയില് തങ്ങമക്ു 

നേരിട്ട പ്രയാസം ഒക്കെയും യഹോധഖ ത 

ങ്ങളെ രക്ഷിച്ച പ്രകാരധും വിവരിച്ച പ 

റഞ്ഞു, യഹോധ മിയ്ര്രയിമ്യരുടെ കയ്യില് 

നിന്നു യിസ്രായേലിനെ ലിടുലിച്ചതിനാല് 

അവക്കു ചെയു ഏല്ലാനന്മനിമിത്തവും 

യിത്രോ സന്തോഷിച്ചു. യിത്രോ പറ 

ഞതെന്നെന്നാല് :; നിങ്ങളെ മിസ്രയിമ്യരു 

ടെ കയ്യില്നിന്നും ഫറധോനെറ കയ്യില് 

നിന്നും രക്ഷിച്ച മിസ്രയീമ്യരുടെ കൈക്കി 

ഗിതനിന്നു ജനത്തെ ലിടുധിച്ചിരിക്കുന്ന 

യഹോധ സ്തൂതിക്കപ്പെടുമാറാകട്ടെ. യഹോ 

വ സകലദേധവന്മാരിലും വലിയവ൯ 

എന്നു ഞാ൯ ഇപ്പ്യോഠ അറിയുന്നു. അ 

തേ, ഇവരോടു അവര് അഹങ്കരിച്ച കായ്യ 

ധാഠഥദ്റിം 

112 ദ്രാസ്ത്ധഭ 18 

മോശെയുടെ അമ്മായപ്പ 

നായ യിത്രോ ദൈവത്തിന്നു ഹോമവും 

ഫനനയാഗധും കഴിച്ചു; അഹരോനും യി 

സ്രായേല്മൂപ്പന്മാരെല്ലാവരും വന്നു മോശെ 

യുടെ അമ്മായപ്പനോടുക്രടെ ദൈധസ 

ന്നിധിയില് ഭക്ഷണം കഴിച്ചു. പിറെറ 

ന്നാം മോശെ ജനത്തിന്നു ന്യായം വിധി 

പ്രാ൯ ഇരുന്നു; ജനം രാവിലേ തുടങ്ങി 

വൈകുന്നേരം വരെ മോശെയുടെ ചുററും 

നിന്നു. അവന് ജനത്തിന്നു വേണ്ടി ചെ 

യ്യന്നതൊക്കെയും മോശെയുടെ അമ്മായ 

പ്ര൯ കണ്ടപ്പോ: നീ ജനത്തിന്നുവേണ്ടി 

ചെയ്യുന്ന ഈ കായ്യം എന്തു? നീ ഏകനാ 

യി വിസ്മൂരിപ്പാ൯ ഇരിക്കയും ജനം ഒക്കെ 

യും രാവിലേ തുടങ്ങി വൈകുന്നേരം വരെ 

ചെയ്യുന്നതു 

മോശെ 

നിനെറ ചുററും നില്ല്യും 

എന്തു എന്നു അവ൯ ചോടിച്ചു. 

തസെറ അമ്മായപ്പനോടു: ദൈവത്തോടു 

ചോടിപ്പാ൯ ജനം എന്െറ അടുക്കല് വ 

രുന്നു. അവക്കു ഒരു കായ്യം ഉണ്ടാകു 

മ്പോര അവര് എനെറ അടുക്കല് വരും. 

അവക്കു തമ്മിലുള്ള കായ്യം ഞാ൯ കേട്ടു 

യിധിക്കയും ദൈവത്തിന്െറ കപ്പനകളും 

പ്രമാണങ്ങളും അവരെ അറിയിക്കയും 

ചെയ്യും എന്നു പറഞ്ഞു. അതിന്നു മോശെ 

യയുടെ അമ്മായപ്പ൯ അവനോട പറഞ്ഞതു: 

നി ചെയ്യുന്ന കായ്യം നന്നല്ല; നീയും നി 

ന്നോടുക്രടെയുള്ള ഈ ജനവും ക്ഷിണിച്ചു 

പോകം; ഈ കായ്യം നിനക്കു അതിഭാര 

മാകുന്നു; ഏകനായി അതു നിധത്തിപ്പാ൯ 

ആകയാല് എ 

നെറ വാക്കു കേക്കു; ഞാന് ഒരാലോചന 

നിനക്കു കഴിയുന്നതല്ല. 

പറഞ്ഞുതരാം. ദൈവം നിന്നോടുക്രടെ 

ഇരിക്കും; നി ജനത്തിന്നു വേണ്ടി ദൈധ 

സന്നിധിയില് ഇരിക്കു; നീ കായ്യങ്ങളെ 

ദൈഖസന്നിധിയില് കൊണ്ടുചെല്ലുക. 

അവക്കു കലപ്പനകമം അ ഷൈ പ്ലെ ളി പില തവ 
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്രാസ്സഭ 10 അജാത 

രേശിക്കയും നടക്കേണ്ടുന്ന വഴിയും ചെ 

യ്യേണ്ടുന്ന പ്രവൃത്തിയും അവരെ അറിയി 

ക്കയും ചെയ്തു. അതല്ലാതെ, ദൈഖഭക്ത 

ന്മാരും സത്യ വാന്മാരും, ഭടൂരാഭായം വെറു 

ക്ന്നവരുമായ പ്രാപ്്ിയുള്ള പുരുഷന്മാരെ 

സകലജനത്തില്നിന്നും തിരഞ്ഞെടുത്തു 

അധഖരെ ആയിരംപേകു അധിപതിമാരാ 

യും ന്റുചേക്കു അധിപതിമാരായും അമ്പ 

തുചേക്കു അധിപതിമാരായും പതുതുപേക്കു 

അധിപതിമാരായും നിയമിക്ക. അവ൪ 

എല്ലാസമയത്തും ജനത്തിന്നു ന്യായംധി 

ധിക്കട്ടെ; വലിയ കായ്യം ഒക്കെയും അ 

ധർ നിന്െറ അടുക്കല് കൊണ്ടുവരട്ടെ; 

ചെറിയ കായ്യം ഒക്കെയും അവര് തന്നേ 

തീക്കട്ട; ഇങ്ങനെ അവര് നിന്നോടുക്ര 

ടെ വഹിക്കുന്നതിനാല് നിനക്ു ഭാരം കു 

റയും. 

അതു അന്ദവടിക്കയും ചെയ്യാ നിനകു 

നി ഈ കായ്യം ചെയ്തുയും ദൈവം 

നിന്നുപൊറുക്കാം. ഈ ജനത്തിന്നൊക്കെ 

യും സമാധാനത്തോടെ തങ്ങളുടെ സ്ഥല 

ത്തേക്കു പോകയഷ്ുമാം. മോശെ തെറ 

അമ്മായപ്പനെറ വാക്കുകേട്ടു, അവ൯ പ 

റഞ്ഞതു പോലെ ഒക്കെയും ചെയ്യൂ. മോശെ 

ഏല്ലായി സ്റ്രായേലില്നിന്നും പ്രാപ്യിയുള്ള 

പുരുഷന്മാരെ തിരഞ്ഞെടുതുതു അവരെ 

ആയിരംപേക്കു അധിപതിമാരായും ൭൨൮ 

പേക്ു അധിപതിമാരായും അമ്പതുപേക്കു 

അധിപതിമാരായും പത്തുചേകു അധി 

പതിമാരായും ജനത്തിന്നു തലവന്മാരാ 

ക്കി. അവര് എഏല്ലാസമയത്തും ജനത്തിന്നു 

ന്യായം ലിധിച്ചുവന്നു; വിഷമമുള്ള കായ്യം 

അവര് മോശെയുടെ അടുക്കല് കൊണ്ടു 

വരും; ചെറിയ കായ്യം ഒക്കെയും അവ൪ 

തന്നേ തിക്കും. അതിസെറ ശേഷം 

മോശെ തസെറ അമ്മായപ്പനെ യാത്ര 

അയച്ചു; അവന സ്വദേശരആക്കു മടങ്ങി 

പ്പോയി. 

119 ത്ത] പുറപ്പാടു ൧൯ 

൧൯. അദ്ധ്യായം. 

യിസ്പായേല്മക്കുംം മിസ്രയിംദേശത്തുനി 

നനു പൃറപ്പെട്ടതിസെറ മൂന്നാം മാസത്തില് 

അതേടിവസം അവര് സിനായിമരുഭൂമി 

അവര് രെഫിടിമില്നി 

നനു യാത്ര പുറപ്പെട്ടു, സിനായിമരുഭൂമി 

യിരു ഏത്തി. 

യില് വന്നു, മരുഭൂമിയില് പാള യമിറങ്ങി; 

അധിടെ പവ്വതത്തിന്നു ഏതിരെ യിസ്സാ 

യേല് പാളയമിറങ്ങി, മോശെ ദൈധ 

തആ്തിനൊ അടുക്കല് കയറിച്ചെന്നു; യഹോ 

വ പവ്യതത്തില്നിന്നു അധനോടു വിളി 

ചു ഒപ്പിച്ചതു: നി യാക്കോബ് ഗൃഹത്തോടു 

പറകയും യിസ്ത്രായേല്ിമക്കളോടു അറിയി 

ക്കയും ചെയയ്യണ്ടതെന്തെന്നാല്: ഞാ൯ മി 

സ്രയിമൃയ രോടു ചെയുതും നിങ്ങളെ കഴ്ഴക 

ന്മാരുടെ ചിറകിന്മേല് , വഫിച്ചു എനെറ 

അടുക്കല് വരുത്തിയതും നിങ്ങ കണ്ടു 

വല്ലോ. ആകയാല് നിങ്ങ എന്െറ 

വാക്കു കേട്ടു അനുസരിക്കയും ഏനെെറ 

നിയമം പ്രമാണിക്കയും ചെയ്യാല് നി 

ങ്ങ എനികു സകലജാതികളിലുംഖെച്ചു 

പ്രത്യേ കസവ്പത്തായിരികും; ഭൂമി ഒക്കെ 

നിങ്ങ ഏനിക്കു 

ഒരു .പുരോഹിതരാജത്വധും വിശുദ്ധജന 

വും ആകും. 

കോട്ട പറയേണ്ടുന്ന വചനങ്ങഠം ആകുന്നു. 

യ്യും എനിക്കുള്ള തല്ലോ. 

ഇവ നി യിസ്പായേല്മക്കു 

മോശെ വന്നു ജനത്തിനെറ മൂപ്പന്മാരെ 

വിളിച്ചു, യഹോല തന്നോടു കപ്പിച്ച ഈ 

വചനങ്ങളൊക്കെയും അവരെ പറഞ്ഞു 

കേഠം്പിച്ച. യഹോധ കപ്പിച്ചതൊക്കെ 

യും ങ്ങ ചെയ്യും ഏന്നു ജനം ഉത്തരം 

പറഞ്ഞു. മോശെ ജനത്തിനെറ വാക്കു 

യഫോധയുടെ സന്നിധിയില് ബോധി 

പ്പിച്ച. യഹോവ മോശെയോടു: ഞാ൯ 

നിന്നോടു സംസാരിക്കുമ്പോ ജനം കേഠം 

ക്കേണ്ടതിന്നും നിന്നെ ഏഎന്നേകും വിശ്വ 
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സിക്കേണ്ടതിന്നും ഞാ൯ ഇതം, മേഷതമ 

സ്റ്റില് നിനെറ അടുക്കല് വരുന്നു ഏന്നു അ 

രുളിച്ചെയ്യു, ജനത്തിനെറ വക്കേ മോശെ 

യഹോവയോടു ബോധിപ്പിച്ചു. യഹോ 

വ പിന്നെയും മോശെയോടു കല്പിച്ചതു : 

നീ ജനത്തിനെറ അടുക്കല് ചെന്നു ഇന്നും 

നാളെ യും അവരെ ശുഭ്ധീകരിക്കു; അവര് 

വ്യ്്രം അലക്കി, മൂന്നാം ദിവസത്തേക്കു 

ഒരുങ്ങിയിരിക്കട്ടെ; മുന്നാം ദിവസം യ 

ഹോഖ സകലജനവും കാങ്ങകെ സീനായി 

പധ്യതത്തില് ഇറങ്ങും. ജനം പവ്യത 

ത്തില് കയറാതെയും അതിനെറ അടിയാ 

രം തൊടാതെയും ഇരിപ്പാ൯ സൂക്ഷിക്കേ 

ണം എന്നു പറഞ്ഞു നീ അവക്കായി ചുററും 

അതിർ തിരിക്കേണം; പവ്യൃതം തൊടുന്ന 

വ൯ ഏല്ലാം മരണശിക്ഷ അനുഭധിക്കേ 

ണം. കൈ തൊടാതെ അവനെ കല്ല 

റിഞ്ഞോ ഏയയ്യോ കൊന്നുകളുയേണം; മൃഗ 

മായാലും മനുഷ്ച്യനായാലും ജീിവനോടിരി 

ക്കരുതു. കാഹളം ദീഷ്ചമായി ധ്വനിക്കു 

മ്പോഠ അവര് പവ്വതത്തിന്ു അടുതുതുവര 

ട്ടെ. മോശെ പവ്യതത്തില്നിന്നു ജനത്തി 

നെറ അട്ടക്കല് ഇറങ്ങിച്ചെന്നു ജനത്തെ 

ശുദ്ധീകരിച്ച; അവർ ഡസ്ത്രം അലക്കുക 

യും ചെയ്യൂ. അവ൯ ജനത്തോടു: മൂന്നാം 

ഭിപസത്തേക്കു ഒരുങ്ങിയിരിപ്പി൯; നി 

ങ്ങളുടെ ഭായ്യമാരുടെ അടുക്കല് ചെല്ലരുതു 

എന്നു പറഞ്ഞു. മുന്നാം ടിപസം നേരം 

വെളുത്തപ്പോ ഇടിമുഴക്കവും മിന്നലും 

പവ്യതത്തിത കാർമേഷവും മഫാഗംഭീിര 

മായ കാഫള ധ്വനിയും ഉണ്ടായി; പാളയ 

ത്തിലുള്ള ജനം ഒക്കെയും നടുങ്ങി, ദൈ 

വത്തെ എതിരേപ്പാ൯ മോശെ ജനത്തെ 

പാള യത്തില്നിന്നു പുറപ്പെടുയിച്ചു; അ 

വര് പവ്യൃതത്തിനെറ അടിവാരത്തു നി 

നനു. യഹോവ തീയില് സിനായിപവ്വു 

തത്തില് ഇറങ്ങുകുയാല് അതു മുഴുവനും 

ധാഠാഥ്ഠിം 

1 14. മ്ലാഗസ്ത്വദ 90 

വുകുകൊണ്ടു മൂടി; അതിന്െറ പുക തച്ചു 

യിലെ പുകപോലെ പൊങ്ങി; പവ്വ 

തം ഒക്കെയും ഏററവും കുലുങ്ങി. കാഹള 

ധ്വനി ടിഘമായി .ഉറച്ചറച്ച വന്നപ്പോ 

മോശെ സംസാരിച്ചു; ദൈവം ഉച്ചത്തില് 

അവനോടു ഉത്തരം അരുളി. യഹോവ 

സീനായിപവ്വതത്തില് പവ്വൃതത്തിസെറ 

കൊടുമുടിയില് ഇറങ്ങി; യഹോവ മോ 

ശെയെ പവ്വൃതത്തിനെറ കൊട്ടമുടിയിചേ 

ക് വിളിച്ചു; മോശെ കയറിച്ചെന്നു. 

യഹോവ മോശെയോടു കപ്പിച്ചതെന്തെ 

ന്നാല്: ജനം നോക്കേണ്ടതിന്നു യഹോധഖ 

യുടെ അടുക്കല് കടന്നുവന്നിട്ടു അവരില് 

പലരും നശിച്ചപോകുാതിരിപ്പ൯ നീ ഇ 

റങ്ങിച്ചെന്നു അവരോടു അമച്ചയായി ക 

പ്പിക്ക. യഹോവയോടു അടുക്കുന്ന പുരോ 

ഫിതന്മാരും യഹോവ അവക്ു ഹാനി വ 

രത്താതിരിക്കേന്തതിന്നു തങ്ങളെ ശുഭ്ധി 

കരിക്കട്ടെം മോശെ യഹോധഖയയോട്ട: ജ 

നത്തിന്നു സിനായിചവ്വതത്തില് കയറു 

വാ൯ പാടില്ല; പവ്ൃതത്തിന്നു അതിര് തി 

രിച്ചു അതിനെ ശുഭ്ധമാക്കുക എന്നു നീ 

ഞങ്ങളോടു അമച്ചയായി കല്പിച്ചിട്ടുണ്ടെല്ലേം 

എന്നു പറഞ്ഞു. യഹോവ അവനോടു: 

ഇറങ്ങിപ്പോക; നി അഹരോനുമായി കു 

യറിവരികു എന്നാല് പുരോഹിതന്മാരും 

ജനധും യഹോവ അവക്കു നാശം വരുത്താ 

തിരിക്കേണ്ടതിന്ന അവന്െറ അട്ടക്കല് 

കയറുവാ൯ അതിര് കടക്കരുതു. അങ്ങ 

നെ മോശെ ജനത്തിനെറ അടുക്കല് ഇറ 

ങ്ങിച്ചെന്നു അവരോടു പറഞ്ഞു. 

൨. അബഡ്യ്യായം. 

ദൈപം ഈ വചനങ്ങളൊക്കെയും അരു 

ളിച്ചെയ്യു: അടിമവധിടായ മിസ്രയിംദേശ 

തതുനിന്നു നിന്നെ കൊണ്ടുവന്ന യഹോലഖവ 

യായ ഞാന് നിനെറ ദൈവം ആകുന്നു. 
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യ്മ 

10 
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ദ്ാ്നന്അഭ ൭0 

ഞാനല്ലാതെ അന ദൈവങ്ങമ നിനക്കു 

ഉണ്ടാകരുതു. 

മീതെ 

സ്വഗ്ലത്തില് എങ്കിലും താഴെ ഭൂമിയില് 

ഒരു ധിഗ്രഹം മണ്ടാക്കരുതു; 

എങ്കിലും ഭൂമിക്കു കീഴെ വെള്ളത്തില് ഏ 

ങ്കിലും മുള്ള യാതൊന്നിനെറ പ്രതിമയും 

അരുതു. അവയെ നമസ്ത്റരിക്കയോ സേ 

വിക്കയോ ചെയ്യരുതു. നിന്െറ ദൈധ 

മായ യഹോവയായ ഞാ൯ തീക്സ്തയുള്ള 

ദൈവം ആകുന്നു; എന്നെ പകെകുന്നവ 

രില് പിതാക്കന്മാരുടെ അകൃത്യം മൂന്നാമ 

ത്തെയും നാലാമത്തെയും തലമുറവരെ മക്ക 

എന്നെ സ്നേ 

ഹിച്ചു എനെറ കപ്പനകളെ പ്രമാണിക്ക 

ളുടെ മേല് സന്ദശിക്കയും 

ന്നവക്കു ആയിരം തലമുറ വരെ ഒയകാ 

ണിക്കയും ചെയ്യന്നു. 

നിന്െറ ദൈവമായ യഹോവയുടെ 

നാമം വൃഥാ എടുക്കരുതു; തസെറ നാമം 

വൃഥാ എടുകുന്നവനെ യഹോവ ശിക്ഷി 

ക്കാതെ വിടുകയില്ല. 

ശബ്ബത്ത് നാളിനെ ശുദ്ധീകരിപ്പാ൯ ഓ 

ക്ക, ആറു ടിഖസം അഭ്ധ്വാനിച്ചു നിനെറ 

വേല ഒക്കെയും ചെയ്യു. ഏഴാം ദിവ 

സം നിനെറ ദൈവമായ യഹോവയുടെ 

ശബ്ദത്ത' ആകുന്നു; അന്നു നീയും നിന്െറ 

പുത്രന്ദം പുത്രിയും നിനെറ വേലക്കാരനും 

വേലക്കരേത്തിയും നിന്െറ കന്നുകാലിക 

ളും നിനെറ പടിവാതില്ലംകതുതുള്ള പരദേ 

ആറു 

ദിവസംകൊണ്ടു യഫോവ ആകാശവും 

ശിയയം ഒരു വേലയും ചെയ്യരുതു 

ഭൂമിയും സമുദവും അവയിലുള്ള തൊക്കെ 

യ്യും ഉണ്ടാക്കി, ഏഴാം ദിവസം സ്വസ്ഥ 

മായിരുന്നു; അതുകൊണ്ടു യഹോവ ശബ്ബു 

ത്ത് നാളിനെ അയഗ്രഹിച്ചു ശുഭദ്ധീകരിച്ചി 

രികുന്നു. 

നിന്െറ ദൈവമായ യഹോവ നിനക്കു 

തരുന്ന ദേശത്തു നിനകു ദീഘ്ായുസ്സുന്ടാ 

ധിം 

112 പുറപ്പാടു ൨ഠ 

കുവാ൯ നിനെറ അച്പുനെയും അമ്മയെ 

യും ബഫ്മാനിക്ക. 

കല ചെയ്യരുതു. 

വ്യഭിചാരം ചെയ്യരുതു. 

മോഷ്ടിക്കരുതു. 

ക്രട്ടുകാരനെറ നേരെ കള്ളസ്സാക്ഷ്യം 

പറയരുതു. 

ക്രട്ടുകാരനെറ ഭവനത്തെ മോഹിക്കരു 

തു; കൂട്ടുകാരനെറ ഭായ്യയെയും അവസെറ 

ഭസനെയും ദാസിയെയും അവനെറ കാ 

യെയും കഴ്ണതയെയും ക്രട്ടുകാരന്നുള്ള യാ 

തൊന്നിനെയും മോഹിക്കരുതു. 

ജനം ഒക്കെയും ഇടിമുഗക്കവും മിന്നലും 

കാഹള ധ്വനിയും പവ്യതം പുകയുന്നതും 

കണ്ടു; ജനം അതു കണ്ടപ്പോ വിറെച്ചു 

കൊണ്ടു മ്ൂരതൃതു നിന്നു. അധർ മോശെ 

യോട്ട: നീ ഞങ്ങളോടു സംസാരിക്ക; ഞ 

ങ്ങ കേട്ടുകൊള്ളം; ഞങ്ങ മരിക്കാതി 

രിക്കേണ്ടതിന്നു ദൈവം ഞങ്ങളോടു സം 

സാരിക്കരുതേ എന്നു പറഞ്ഞു. മോശെ 

ജനത്തോടു : ഭയപ്പെടേണ്ടാ; നിങ്ങളെ പ 

രീക്ഷിക്കേണ്ടതിന്നും നിങ്ങ പാപം ചെ 

യ്യാതിരിപ്പാ൯ അവങ്കലുള്ള ഭയം നിങ്ങ 

കു മുണ്ടായിരിക്കേണ്ടെതിന്നും അത്രേ ടൈ 

വം വന്നിരിക്കുന്നതു എന്നു പറഞ്ഞു. അങ്ങ 

നെ ജനം ഒ്രതുനിന്നു; മോശെയോ ലൈ 

വം ഇരുന്ന ഇരുളിന്നു അടുതൃതുചെന്നു. 

അപ്പ്യോഠം യഹോവ മോശെയോടുകപ്പി 

ച്ചതു: നീ യിസ്രായേല്മക്കളോടു ഇപ്രുകാ 

രം പറയേണം: ഞാ൯ സ്വഗ്ലത്തില്നിന്നു 

നിങ്ങളോടു സംസാരിച്ചതു നിങ്ങ കണ്ടി 

രികുന്നുവല്ലോ. എന്െറ സന്നിധിയില് 

വെള്ളികൊണ്ടുള്ള ദേവന്മാരെയോ പൊ 

നനുകൊണ്ടുള്ള ദേവന്മാരെയോ നിങ്ങ 

തു ണ്ടാക്കരുതു. എനിക്കു മണ്ണുകൊണ്ടു ഒരു 

യാഗപീഠം ഉ ണ്ടാക്കി അതിന്യേല് നിന്െറ 

ഫഹോമയാഗങ്ങളെ യും സമാധഡാനയാഗങ്ങ 
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.കളെയയം അപ്പിക്കേണം. 

ളെയും നിനെറ ആടുകളെയ്യം കന്നുകാലി 

ഞാ൯ എനെറ 

നാമത്തിനെറ സ്കരണ സ്ഥാപിക്കുന്ന ഏതു 

സ്ഥലത്തൃം ഞാന് നിനെറ അടുക്കല് വന്നു 

നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കും. കല്ലുകൊണ്ടു ഏ 

നിക്കു യാഗപീഠം ഉണ്ടാക്കുന്നു ഏങ്കില് ചെ 

ത്തിയ കല്ലുകൊണ്ടു അതു പണിയരുതു ; 

നിനെറ ആയുധംകൊണ്ടു അതിനെ തൊ 

ട്ടാല് നി അതിനെ അശുഭ്ധമാക്കും. എ 

നെറ യാഥപിഠത്തിങ്കല് നിന്െറ നഗ്നത 

കാണാതിരിപ്പാ൯ നീ അതിങ്കല് പടിക 

ളാല് കയറരുതു, 

൨൧൦ അദ്ധ്യായാ. 

അധരുടെ മു൯പാകെ നീ ധെക്കേണ്ടുന്ന 

ന്യായങ്ങളാധിതു: ഒരു എബ്രായഭാസ 

നെ വിലെക്കു ഖാങ്ങിയാല് ആറു സംവ 

ത്സരം സേവേധിച്ചിട്ടു ഏഗാം സംവത്സര 

ത്തില് അവന് ഒന്നും കൊട്ടക്കാതെ സ്വത 

നനായി പൊയ്യ്ൊള്ളട്ടെ, ഏകനായി 

വന്നു എങ്കില് ഏകനായി പോകട്ടെ; അ 

വന്നു ഭായ്യയുണ്ടായിരുന്നു എങ്കില് ഭായ്യയയം 

അയവനോടുക്രടെ പോകട്ടെ, അവനെറ 

യജമാന൯ അവന്നു ഭായ്യയെ കൊടുക്കയും 

അവ അവന്നു പുത്രന്മാരെയോ പുത്രി 

മാരെയോ പ്രുസധിക്കയും ചെയ്യിട്ടുണ്ടെ 

ങ്കില് ഭായ്്യയും മക്കളും യജമാനന്നു ഇരി 

ക്കേണം; അവന് ഏകനായി പോകേ 

ണം. എന്നാല് ദാസ൯: ഞാ൯ എ 

നെറ യജമാനനെയും എന്റെറ ഭായ്യയെ 

യും മക്കളെയും സ്നേഹിക്കുന്നു ; ഞാന സ്വ 

തന്ത്രനായി പോകയില്ല ഏന്നു തീത്തു പ 

റഞ്ഞാല് യജമാന൯ അവനെ ദൈധഖ 

സന്നിധിയില് ക്രട്ടിക്കൊണ്ടെ ചെന്നു കുത 

കിനെറയോ കട്ടള ക്കാലിനെറയോ അടു 

ക്കല് നിവറുത്തീട്ടു സൂചികൊണ്ടു അവനെറ 

കാതു കുത്തി തുളെക്കേണം; പിന്നെ 

ധാഠാഥ്ലിം 

അവന ഏഎന്നേകും അവന്നു ദാസനംയി 

രിക്കേണം. 

ഒരുത്തന് തെറ പുത്രിയെ ദാസിയാ 

യി ധിററാല് അവ ദാസന്മാർ പോകു 

ന്നതൃപോലെ പോകരതുതു. അവളെ ത 

നിക്കു സംബന്ധത്തിന്നു നിയമിച്ച യജമാ 

നന്നു അവളെ ബോധിക്കാതിരുന്നാല് അ 

വളെ വിനണ്ടെടുപ്പാ൯ അവ൯ അന്ദവടി 

ക്കേണം; അവളെ ചതിച്ചതുകൊണ്ടു അ 

ന്ൃജാതികു വിററുകള വാ൯ അവന്നു അ 

ധികാരമില്ല. അവ൯ അവളെ തസനൊ 

പുത്രന്നു നിയമിച്ചു എങ്കില് പുത്രിമാരുടെ 

ന്യായത്തിന്നു തക്കവണ്ണം അധളോടു പെ 

രുമാറേണം. അയധഖന്ന മറെറാരുത്തിയെ 

പരിഗ്രഫിച്ചാല് ഇവളുടെ ഉപജീവന 

വും ഉടുപ്പും വിവാഹമുറയ്യം കുറെക്കരുതു . 

ഈ മൂന്നു കായ്യധും അവ൯ അധഠക്കു ചെ 

യ്യാതിരുന്നാല് അവളെ പണം വാങ്ങാതെ 

വെറുതെ ധിട്ടയക്കേണം. 

ഒരു മന്മഷ്യനെ അടിച്ചുകൊല്ലുന്നവ൯ 

മരണശിക്ഷ അജഭധിക്കേണം. അവ൯ 

കരുതിക്രുട്ടാതെ അങ്ങനെ അവനെറ ക 

യ്യാല് സംഭവിപ്പാ൯ന് ദൈവം സംഗതി 

വരുത്തിയതായാല് അവ൯ ഓാടിപ്പോകേ 

റ 

ന്നാല് ഒരുത്ത൯ കരുതിക്രടട്ടി ക്രട്ടുകാര 

ണ്ടുന്ന സ്ഥലം ഞാന് നിയമിക്ും. 

നെ ചതിച്ചു കൊന്നതെങ്കില് അവ൯ മരി 

ക്കേണ്ടതിന്നു നി അവനെ എനെറ യാഗ 

പീഠത്തിങ്കല്നിന്നും പിടിച്ച കൊണ്ടുപോ 

കേണ. 

തനെറ അപ്പനെടയാ അമ്മയെയോ 

അടിക്കുന്നവ൯ മരണശിക്ഷ അന്ദഭധി 

ക്കേണാ, 

ഒരുത്തന് ഒരാളെ. മോഷ്ട്ടിച്ചിട്ടു അവ 

നെ വില്ലൃയാകട്ടെ അവനെറ കൈവശം 

അവനെ കണ്ടു പിടിക്കയാകട്ടെ ചെയ്യാത 

അവന മരണശിക്ഷ അന്ദഭധിക്കേണം. 
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തന്െറ അപ്പനെയോ അമ്മയെയോ 

ശപികുന്നവ൯ മരണശിക്ഷ അനുഭധി 

ക്കേണം. 

മനുഷ്യര് തമ്മില് ശണ്ണക്രടിട്ടു ഒരുആന്൯ 

മററവനെ കല്ലകൊണ്ടോ മുക്ട്ടികൊണ്ടോ 

കുത്തിയതിനാല് അവധവ൯ മരിച്ചപോകാ 

തെ കിടപ്പിലാകയും പിന്നെയും എഴ 

ന്നേററു വടി ഉരന്നി ധവെളിയിത നടക്ക 

യും ചെയ്യാല് കുത്തിയവനെ ശിക്ഷ്മിക്കരു 

ത; എങ്കിലും അവ൯ അവന്െറ മിനക്കേ 

ടിന്നുധേണ്ടി കൊടുത്തു അവനെ നല്ലവ 

ണ്ണം ചികിത്സിപ്പിക്കേണം. 

ഒരുത്ത൯ തനെറ ഓസനെയോ ദാസി 

യെയോ തല്ക്ഷണം മരിച്ചുപോകത്തുക്ക 

വണ്ണം വടികൊണ്ടു അടിച്ചാല് അവനെ 

നിശ്ചയമായി ശിക്ഷിക്കേണം. എങ്കിലും 

അവന് “ഒന്നു രണ്ടു ദിവസം ജീധിക്ലിരു 

ന്നാല് അവനെ ശിക്ഷിക്കരുതു; അവ൯ 

അവനെറ മുതലല്ലോ. 

മനുഷ്യര് തമ്മില് ശണ്ണക്രടിട്ടു ഗഭിണി 

യായ ഒരു സ്ത്രിയെ അടിച്ചതിനാല് ഗഭം 

അലസിയതല്ലാതെ അവക്കു മറെറാരു 

ദോഷവും വന്നില്ലെങ്കില് അടിച്ചവ൯ ആ 

സ്റ്രീയുടെ ഭത്തായു ചുമത്തുന്ന പിഴ കൊടു 

ക്കേണം; നയായാധിപന്മാ൪ ധിധികുമ്ോ 

ലെ അവ൯ കൊടുക്കേണം. മററു ദോഷം 

വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കില് ജീവന്നു പകരം ജിവ൯ 

കൊടുക്കേണം. കണ്ണിന്നു പകരം കണ്ണ; 

പല്ലിന്നു പകരം പല്ലു; കൈക്കു പകരം 

കൈ; കാലിന്നു പകരം കാല്; പൊള്ള 

ലിന്നു പകരം പൊള്ളല്; മുറിവധിന്നു പ 

കരം മുറിധു ;തിണപ്പിന്നു പകരം തിണപ്പു. 

ഒരുത്ത൯ അടിച്ചു തനെറ ഭാസന്െെറ 

യോ ഭാസിയയുടെയോ കണ്ണു കളഞ്ഞാല് അ 

വ൯ കണ്ണിന്നു പകരം അധനെ സ്വതന്ത്ര 

നായി വിട്ടയക്കേണം. അവന് തന്െറ 

ഓസനെറയോ ഭാസിയുടെയോ പല്ലു അ 

ഠിം 
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ടിച്ചു തകത്താല് അവ൯ പല്ലിന്നു പകരം 

അവനെ സ്വതന്ത്രനായി ധിട്ടയക്കേണം. 

ഒരു കാള ഒരു പുരുഷനെയോ സ്്രിയെ 

യോ കുത്തിക്കൊന്നാല് ആകാളയെകല്ലെ 

റിഞ്ഞു കൊല്ലേണം; അതിന്െറ മാംസം 

തിന്നരുതു; കാള യുടെ ഉടമസ്ഥനോ കററ 

ല് 

മില്ലാത്തവ൯. എന്നാല് ആകാള മുമ്പെ 29 

തന്നേ കുതൃതുന്നതായും മഉടമസ്ഥ൯ അതു 

അറിഞ്ഞുമിരിക്കെ അവ൯ അതിനെ സൂ 

ക്ഷിക്കായ്്ുകൊണ്ടെ അതു ഒരു പുരുഷ 

നെയോ സ്ര്രിയെയോ കൊന്നുകള ഞ്ഞാല് 

ആ കാളയെ കല്ലെറിഞ്ഞു കൊല്ലേണം; 

അതിനസെറ ഉടമസ്ഥനും മരണശിക്ഷ അ 

ന്ദഭവിക്കേണം. ഉദ്ധാരണദധ്യം അവ 

നെറ മേല് ചുമത്തിയാല് തനെറ ജീവ 

നെറ വീണ്ടെടുപ്പിന്നായി തന്െറ മേല്, 

ചുമത്തിയതു ഒക്കെയും അവന് കൊടുക്കേ 

ണം. അതു ഒരു ബാലനെ കത്തിയാലും 

ഒരു ബാലയെ കുത്തിയാലും ഈ ന്യായപ്ര 

കാരം അവനോടു ചെയ്യേണം. കാള 

ഒരു ദാസനെയോ ദാസിയെയോ കുത്തി 

യാല് അവ൯ അവരുടെ ഉടമസ്ഥന്നു 

മുപ്പതു ശേക്കെല് വെള്ളി കൊടുക്കേണം; 

കാളയെ കൊന്നുകള.കയും വേണം. 

ഒരുത്ത൯ ഒരു കഗി തുറന്നുധെകുകുക 

യോ കുഴി കഴിച്ച അതിനെ മൂടാതിരിക്ക 

യോ ചെയ്യിട്ടു അതില് ഒരു കാളയോ കഴ 

തയോ വിണാല്, കുഴിയുടെ ഉ ടമസ്ഥ൯ 

വിലകൊടുത്തു അതിന്െറ യജമാനന്നു ത 

വലി വരുത്തേണം; എന്നാല് ചത്തു പോയതു 

അവനുള്ള തായിരിക്കേണം. 

ഒരുത്തനെറ കാള മറെറാരുത്തനെറ 

കാളയെ കുത്തീട്ടു അതു ചതുതുപോയാല് 

അവര് ജീവനോടിരിക്കുന്ന കാളയെ 

്യിററ അതിനെറ ധില പകത്തെടുക്കേ 

ണം; ചത്തൃപോയതിനെയും പകത്തെടു 

ക്കേണം. അല്ലങ്കില് ആ കുള മുമ്പെ 
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പുറപ്പാടു ൨൨ 

തന്നേ കുത്തുന്നതു എന്നു അറിഞ്ഞിട്ടും ഉട 

മസ്ഥ൯ അതിനെ സൂക്ഷിക്കാതിരുന്നു എ 

കില് അവന കാളെക്കു പകരം കാളുയെ 

കൊട്ടക്കേണം ; 

അവന്നുള്ള തായിരി ക്കേണം. 

൨൨, അഡ്യ്യായം. 

ഒരുത്തന് ഒരു കാളയെയോ ഒരു ആടി 

__ 118 -- 

എന്നാല് ചത്തുപോയതു 

നെയോ മോഷ്ടിച്ചു അറുക്കുകയാകുട്ടെ വി 

ല്ലകയാകട്ടെ ചെയ്യാ അവന് ഒരു കാ 

മെക്ക അഞ്ച കാളയെയും, ഒരു ആടിന്നു | 

നാലു ആടിനെയും പകരം കൊടുക്കേണം. 

കള്ള൯ വിടു മുറിക്കുമ്പോഠ പിടിക്കപ്പെട്ടു 

അടികൊണ്ടു മരിച്ചുപോയാല് അവനെ 

൫ 

ന്നാല് അതു നേരം ധെളുത്തശേഷമാകുന്നു 

സംബന്ധിച്ച രക്തപ്പാതകം ഇല്ല. 

എങ്കില് രക്തപാതകം ഉണ്ടു. കുള്ള൯ശ 

രിയായിട്ട പ്രതിശാന്തി ചെയ്യേണം; അ 

വ൯ വകയില്ലത്തേവനെങ്കില് തനെറ 

മോഷണം നിമിത്തം അധനെ വില്ല 

ണം. മോഷണയസ്റൂവായ കാളയെയോ 

കഴുതയെയോ ആടിനെയോ ജിവനോ 

ടെ അവന്െറ കൈവശം കണ്ടുപിടിച്ചാല്. 

അയന ഇരടി പകരം കൊടുക്കേണം. 

ഒരുത്തന് ഒരു വയലോ: മുന്തിരിത്തോ 

ട്ടമോ തീററിക്കയാകട്ടെ തനെറ കുന്നുകാ 

ലിയെ അഴിച്ചുധിട്ടു അതു മറെറാരുത്ത 

നെറ വയലില് മേയുകയാകട്ടെ ചെയ്യാല് 

അവന തനെറ വഖയലിലുള്ളതില് ഉത്തമ 

മായതും തന്െറ മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിലുള്ള 

തില് മത്തമമായതും പകരം കൊടു 

ക്കേണം. 

തി ധിണ്ട കാടു കത്തീട്ടു കററക്രകട്ടമോ 

ധിളധോ നിലമോ വെത്തുപോയെജില് 

തീ കത്തിച്ചവ൯ പകരം കൊട്ടക്കേണം. 

ഒരുത്തന് ക്രട്ടുകാരനെറ പററില് പ 

ണമോ വല്ല സാധനമോ സ്ൂക്ഷിപ്പാ൯ 

ധിം 

! യില് കൊണ്ടുപോകേണം. 
| 

രാസ 2 

ഏപ്പിച്ചിരിക്കെ അതു അവനെറ വിട്ടില് 

നിന്നു കള ധുപോയാല് കള്ള നെ പിടികി 

ട്ടി ഏന്നുവരികില് അവന് ഇരട്ടി പകരം 

കൊടുക്കേണം. കള്ളനെ പിടികിട്ടാതി 

ന്നാല് ആ വിട്ടുകാര൯ ക്രട്ടുകാരനെറ 

വസ്തവിന്മേൽ കൈ ധെച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നു 

അറിധാ൯ അവനെ ദൈവസന്നിധി 

കാണാതെ 

പോയ കാള, കഴ്ഴത, ആടു, വസ്ത്രം മുതലായ 

യാതൊന്നിനെയ്യം സംബന്ധിച്ചു ഇതു എ 

നിക്കുള്ളതു ഏന്നു ഒരുവ൯ പറഞ്ഞു കുററം 

ചുമത്തിയാല് ഇരുപാട്ടുകാരുടെയും കായ്യ്യം 

ദൈധസന്നിധിയില് വരേണം; കററ 

ക്കാരനെന്നു ദൈവം ധിധിക്കുന്നവ൯ കൂട്ടു 

കാരന്നു ഇരട്ടി പകരം കൊടുക്കേണം. 

ഒരുത്ത൯ ക്രട്ടുകാരസെറ പക്കല് കഴ്ഴത, 

കാമ, ആടു എന്നിങ്ങനെ ഒരു മുഗത്തെ 

സൂക്ഷിപ്പാ൯ ഏല്പിച്ചിരിക്കെ അതു ചത്തു 

പോകയോ അതിന്നു വല്ല കേടു തട്ടുക 

യോ ആരും കാണാതെ കള വുപോകയോ 

ചെയു ക്രട്ടുകാരനെറ വസ്മൂധിന്മേല് 

അവധവ൯ കൈ ഡെച്ചിട്ടില്ല എന്നു യ 

ഹോവയെക്കൊണ്ടുള്ള സത്യം ഇരുപാട്ടു 

കാക്കും തീച ആയിരിക്കേണം; ഉടമ 

സ്ഥ൯ അതു സമ്മതിക്കേണം; മററവ൯ 

പകരം കൊടുക്കേണ്ടാ. എന്നാല് അതൃ 

അവനെറ പക്കല്നിന്നു കളവുപോയി 

എന്നുവരികില്ത അവന് അതിനെറ ഉടമ 

സ്ഥന്നു പകരം കൊടുക്കേണം. അത്തു 

കടിച്ചു കീറിപ്പേയെങ്കില് അധവ൯ അതി 

ന്നു സാക്ഷ്യം കൊണ്ടെവരേണം; കടിച്ചു 

കിറി പ്പോയതിന്നു അവ൯ പകരം കൊടു 

ക്കേണ്ടാ. 

ഒരുത്തന് ക്രട്ടുകാരനോടു വായസ്റ്റ വാങ്ങീട്ടു 

ഉടമസ്ഥ൯ അരികെ ഇല്ലാതിരിക്കെ ലല്ല 

കേട്ട ഭധിക്കയോ ചത്തൃപോകയോ ചെ 

ല് അവന് പകരം കൊെൊടക്കേണെം, ഴു 
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ര്രാസ്ത്്ന: ൭3 മായോ 

ഉടമസ്ഥ൯ന അരികെ ഉണ്ടായിരുന്നാല് 

അവന് പകരം കൊടുക്കേണ്ടാ; അതു ക്ര 

ലിക്ു വാങ്ങിയതെങ്കിൽ അതിന്നു ക്രലി 

യയണ്ടല്ലോ. 

വധിവഹേത്തിന്നു നിയമിക്കപ്പെടാത്ത 

ഒരു കന്കയെ ഒരുത്ത൯ വശീകരിച്ചു 

അധഖളോടുക്രടെ ശയിച്ചാല് അവന് സ്ത്രീ 

ധനം കൊടുത്തു അവളെ ധിഖാഫം ക 

ഗിക്കേണം. അവളെ അധഖന്നു കൊ 

ടൂപ്പാ൯ അവര്ടെ അപ്പന്നു അശേഷം 

മനസ്സ്സില്ലെങ്കിൽല് അവ൯ കനൃകമാരുടെ 

സ്റ്രിധനത്തിന്നു ഒത്തവണ്ണം പണം കൊ 

ടട ക്കണം. 

ക്മൂദക്കാരത്തിയെ നി ജിവനോടെ 

വെക്കരുതു. 

മൃഗത്തോടുക്രടെ ശയിക്കുന്ന ഏവനും 

മരണശിക്ഷ അനുഭധിക്കേണം. 

യഫഹോധെക്കു മാത്രമല്ലാതെ വേറെ 

ദൈവങ്ങഗകു യാഗം കഥികുന്നവനെ 

നിമൃലമാക്കേണം, പരദേശിയെ പീ 

ഡിപ്പിക്കരുതു ഉപദധിക്കയുമരുതു; നി 

ങ്ങഠം മിസ്രയിംദേശത്തു പരദേശികഠം 

ആയിരുന്നുവല്ലോ, വധിധവയെയും അ 

നാഥനെയും നിങ്ങ ക്കേശിപ്പിക്കരുതു. 

അധഖരെ വല്ലപ്രകാരത്തിലും ക്കേശിപ്പി 

ക്കയും അവര്. എന്നോടു നിലധിളിക്കയും 

ചെയ്യാല് ഞാ൯ അവരുടെ നിലധിളി 

കേഠകും;യ എന്െറ കോപവും ജ്വലികും; 

ഞാ൯ വാഠംകൊണ്ടു നിങ്ങളെ കൊല്ലം; 

നിങ്ങളുടെ സ്ത്രീക വിധധമാരും നിങ്ങ 

മുടെ ചൈതങ്ങറം അനാഥരുമായി തിരും. 

എ൫സെറ ജനത്തില് നിനെറ അടുക്കലു 

ഒ്ള ഒരു ഒരിടന്നു പണം വായ്ക്കു കൊടു 

ത്താല് പൊലികടക്കാരനെപ്പോലെ ഇരി 

ക്കരുതു; അവനോടു പലിശ വാങ്ങുകയും 

അരുതു. നി ക്ൂട്ടുകാരനെറ വസ്ത്രം പ 

ണയം വാങ്ങിയാല് സൂയ്യ൯ അസുമിക്കും 
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മുമ്പെ മടക്കിക്കൊടുക്കേണം. അത്ുമാത്ര 

മമല്ലാ അവനെറ പുതപ്പു അതുമാത്രമ 

ല്ലോ അവന്െറ ശരീരം മൂടുന്ന വസ്തം; 

അവന് പിന്നെ എന്തോന്നു പുതെച്ചു കി 

ടകും? അവന് എന്നോടു നിലധിളിക്ു 

മ്പോഠ ഞാന് കേക്കും; ഞാ൯ കൂപയുള്ള 

വനല്ലോ. 

നീ ദൈവത്തെ ദൂക്കിക്കരുതു; നിന്െറ 

ജനത്തിനെറ അധിപതിയെ ശപിക്കയു 

മരുതു. നിന്െറ ധിള.ും ദാവകധഗ്ഗധും 

അപ്പിപ്പാ൯ താമസിക്കരുതു; നിന്െറ പു 

ത്രന്മാരില് ആദ്യജാതനെ എനിക്കു തരേ 

ണം. നിനെറ കാളകളിലൂും ആടുകളി 

ലും അങ്ങനെ തന്നേ; അതു ഏഴ്ചദിവസം 

തള്ള യോടുക്രടെ ഇരിക്കട്ടെ; എട്ടാംടിവ 

സം അതിനെ ഏഎനിക്ു തരേണം. നി 

ങ്ങാ എനിക്കു ധിശുഭ്ധന്മാരായിരിക്കേ 

ണം; കാട്ടൂളൃഗം കടിച്ചുകീറിയ മാംസം 

തിന്നരുതു. നിങ്ങ അതിനെ നായ്ത്രഗക്കു 

ഇട്ടുകള യേണം., 

൨൩. അദ്ധ്ൃയ യാ, 

വ്ൃയാജവത്തമാനം പരത്തരുതു; കള്ള 

സാക്ഷിയായിരിപ്പാ൯ ദുക്ടനോടുക്രടെ ചേ 

രരുതു. ബഹുജനത്തെ അനുസരിച്ചു 

ദോഷം ചെയ്യരുതു; ന്യായം മറിച്ചുകളു 

വഡാ൯ ബഹുജനപചക്ഷം ചേന്നു വ്യവഹാര 

ത്തില് സാക്ഷ്യം പറയരുതു. ദരിദനെറ 

൮ വഫാരത്തില് അവനോടു പക്ഷം കാ 

ണിക്കുരുതു. 

നിനെറ ശത്രുധിനെൊ കാളയോ കഴ്ഠ 

തയോ വഴിതെററിയതായി കണ്ടാല് അ 

തിനെ അവന്െറ അടുക്കൽ തിരികെ 

കൊണ്ടുപോകേണം. നിന്നെ ദ്വേഷി 

കുന്നവനെറ കഴ്ചത ചുമടി൯കിഴെ കിട 

ക്കുന്നതു കണ്ടാല് അവനെ പധിചംരിച്ചു 

അതിനെ അഴിച്ചു യിടുവാ൯ മടിച്ചാലും 
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അഗഴിച്ചുധിടുവാ൯ അവന്നു സഹായം ചെ 

യ്യേണം. 

നിങ്ങളുടെ ഇടയിലുള്ള ദരിദനെറ വ്യ 

വഹരേത്തില് അവധനെറ ന്യായം മറിച്ചു 

കളയരുതു. കുള്ളക്കായ്യം വിട്ടു അകന്നിരി 

ക്ക; കുററമില്ലാത്തവനെയും നീതിമാനെ 

യും കൊല്പരുതു; ഞാ൯ ദുഷ്ടനെ നീതിക 

രിക്കയില്ലല്ലോ, സമ്മാനം കാഴഗ്ഗയുള്ള വ 

രെ കുരുടാകുകയും നീതിമാന്മാരുടെ വാ 

ക്കുകളെ. മറിച്ചകളുകയും ചെയ്യുന്നതു കൊ 

ണ്ടു നീ സമ്മാനം വാങ്ങരുതു. പരദേശി 

യെ ഉപടപിക്കരുതു : നിങ്ങ മിസ്്യിംലേ 

ശതൃതു പരദേശികളായിരുന്നതു കൊണ്ടു പ 

രദേശിയുടെ അന്ദഭവം അറിയുന്നു വല്ലോ. 

ആറു സംവത്സരം നിനെറ നിലം വി 

തെച്ചു വിള വു ഏടുത്തുകെൊഠക. ഏഴാം 

സംവത്സരത്തിലോ അതു ഉഴവു ചെയ്യാ 

തെ ധെറുതെ ഇട്ടേക്ക; നിന്െറ ജനത്തി 

ലെ ഒരിടന്മാര് അഛഹോവ്ൃത്തി കഗിക്കടെ ; 

അവ൪ ശേകഷിപ്പികുന്നതു കാട്ടുമൂഗങ്ങഠം 

തിന്നട്ടെ. നിന്െറ മുന്തിരിത്തോട്ടവും 

ഒലിധുവ്വക്ഷധും സംബന്ധിച്ചും അങ്ങനെ 

തന്നേ ചെയ്തു. ആറു ദിവസം വേല 

ചെയ്തു; ഏഴാം ദിവസം നിന്െറ കാളയും 

കഴ്ഴതയും ലിശ്രമിപ്പാനും നിനെറ ഭാസി 

യുടെ പൃത്രന്ദം പരദേശിയും ആശ്വസിപ്പാ 

നും വേണ്ടി നി സ്വസ്ഥമായിരിക്കേണം. 

ഞാന് നിങ്ങളോടു കല്പിച്ച ഏല്ലാററിലും 

സൂക്ഷ്രതയോടിരിപ്പി൯; അന ദൈധങ്ങ 

ളുടെ നാമം കീത്തിക്കരുതു; അതു നിന്െറ 

വായില്നിന്നു കേശക്കയും അരുതു. 

സംവത്സരത്തില് മൂന്നു പ്രാവശ്യം ഏ 

റുളി 
പ്പില്ലാത്ത അപ്പത്തിനെറ ഉത്സവം ആച 

നികു ഉത്സവം ആചരിക്കേണം. 

രിക്കേണം;ു ഞാ൯ നിന്നോടു കപ്പിച്ചതു 

പോലെ ആബീബ് മാസത്തില് നിശ്ചയി 

ചു സമയതുതു ഏഴ ദടിപസം പുളിപ്പില്ലാത്ത 
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അപ്പം തിന്നുക; അന്നല്ലോ നി മിസ്റയി 

മില്നിന്നു പുറപ്പെട്ടുപോന്നതു. ഏന്നാല് 

വെറുങ്കയ്യോടെ നിങ്ങ എനെറ മു൯പാ 

കെ വരരുതു. വയലില്, വിതെച്ച വിത 

യുടെ ആള്ടഫലമെടുക്കുന്ന കൊയ്ത പെ 

രുനാളൂം ആന്ടവുതിയില് വയലില്നിന്നു 

നിനെെറ വേലയുടെ ഫലം ക്രട്ടിത്തിരു 

മ്പോഠം കായ്ക്കുനിപ്പെരുനാളമ്ദം ആചരിക്കേ 

ണം. സംവത്സരത്തില് മൂന്നു പ്രാവശ്യം 

നിനെറ ആണുങ്ങള് ഏല്ലാം കുത്താവായ 

യഹോവയുടെ മു൯പാകെ വരേണം. 

ഏഎനെറ യാഗരക്യം പുളിപ്പുള്ള അല്പ 

ത്തോടുക്രടെ അപ്പിക്കരുതു; ഏനെറ യാഗ 

മേദസ്സ് ഉ ഷാ കാലംവരെ ഇരിക്കയുമരുതു. 

നിനെറ ഭൂമിയുടെ ആദ്യ ധിള ധുകളിലെ 

പ്രഥമഫലം നിനെറ ദൈവമായ യഹോ 

വയുടെ ആലയത്തില് കൊണ്ടുവരേണം. 

ആടിനകുട്ടിയെ തള്ളയുടെ പാലില് പാ 

കം ചെയ്യരുതു. 

ഇതാ, 

തിന്നും ഞാന് നിയമിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥല 

ത്തേകു നിന്നെ കൊണ്ടുപോകേണ്ടതിന്നും 

ഞാന് ഒരു ദൂതനെ നിനെറ മുമ്പില് അ 

യക്കുന്നു. നീ അവനെ ശ്രദ്ധിച്ചു അവ 

സെറ വാക്കു കേശക്കേണം; അവനോടു 

ധികടിക്കരുതു; അവന് നങ്ങളുടെ അതി 

ക്രമങ്ങളെ ക്ഷമിക്കയില്ല; എന്െറ നാമം 

അവനില് മുണ്ടു. ഏന്നാല് നി അധ 

നെറ വാക ശ്രഭ്ധയോടെ കേട്ടു ഞാ൯ 

കല്പിക്ുന്നതൊക്കെയും ചെയ്യാല് നിന്നെ 

പകെക്കുന്നവരെ ഞാന് പകെകും; നി 

ന്നെ ഞബെരുകുന്നവരെ ഞാ൯ ഞെരുകും. 

എെറ ദ്രൂുത൯ നിനക്കു മുമ്പായി നടന്നു 

നിന്നെ അമോയ്യര്൪, ഫിത്യ൪, ചെരിസ്യ൪, 

കനാന്യ൪, ഫിധ്യ൪, യെബസ്യര് ഏന്നി 

വരുടെ ദേശത്തേക്കു കൊണ്ടുപോകും; അ 

വരെ ഞാ൯ നിമ്മൂലമാക്ും. അവരുടെ 

വഴിയില് നിന്നെ കാരക്കണ്ടെ : 
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ദേവന്മാരെ നമസ്ത്റരിക്കരുതു; അവയെ 

സേധിക്കരുതു; അവരുടെ പ്രവൃത്തിക 

പോലെ പ്രുവത്തിക്കരുതു; അവരെ അ 

ശേഷം നശിപ്പിച്ചു അവരുടെ വിഗ്രഹ 

ങ്ങളെ. തകതൃതുകളയേണം. നിങ്ങളുടെ 

ദൈവമായ യഹോവയെ തന്നേ സേലി 

പ്രി൯; എന്നാല് അവയ൯ നിന്െറ അപ്പ 

ത്തെയും വെള്ളത്തെയും അന്ദഗ്രഹികും; 

ഞാ൯ രോഗങ്ങളെ നിന്െറ നടുവില്നി 

നനു അകുററിക്കളയും. ഗാഭം അലസുന്ന 

വളം മച്ചിയും നിനെറ ദേശത്തു ഉണ്ടാക 

യില്ല; നിന്െറ ആയുഷ്ട്ാലം ഞാ൯ വു 

ത്തിയാക്കും. എന്െറ ഭീതിയെ ഞാ൯ 

നിന്െറ മുമ്പില് അയച്ചു നീ ചെല്ലുന്നെട 

ത്തുള്ള ജാതികളെ. ഒക്കെയും അമ്പരപ്പി 

ക്കയും നിനവെറ സകലശത്രുക്കളെയും നി 

നെറ മുമ്പില്നിന്നു ഓടിക്കയും ചെയ്യും. 

നിനെറ മുമ്പില്നിന്നു ഹിധ്യനെയും കു 

നാന നെയും ഹിത്യനെയും ഓടിച്ചുകള 

വാ൯ ഞാന് നിനക്കു മുമ്പായി കുടുന്നലി 

നെ അയക്കും. ദേശം ശ്രു൬ മാകാതെ 

യും കാട്ടുളൂഗം നിനക്കു ബധേയായി പെ 

രുകാതെയും ഇരിപ്പാന് ഞാ൯ അധരെ 

ഒരു സംവത്സരത്തിന്നകത്തു നിസെറ മു 

മ്പില്നിന്നു ഓടിച്ചുകളു കയില്ല. നീസ 

ന്താനസമ്പന്നമായി ദേശം അടക്കുന്നതു 

വരെ ഞാ൯ അവരെ കറ്റെശ്ശു കുറെശ്ശു നി 

നെറമുമ്പിതനിന്നു ഓടിച്ചുകളുയും. ഞാ൯ 

നിനെറ ദേശം ചെങ്കടല് തുടങ്ങി ഫെലി 

സ്മ രുടെ കടല്വരെയും മരുഭൂമി തുടങ്ങി 

നടിവരെയ്ും ആകും; ദേശത്തിലെ നിവാ 

സികളെ നിങ്ങളുടെ കയ്യില് ഏല്പിക്കും; 

നി അധരെ നിസെറ മുമ്പില്നിന്നു ഓടി 

ചുകളുയേണം. അധരരാടു എങ്കിലും അ 

വരുടെ ദേവന്മാരോടു ഏങ്കിലും നി ഉടമ്പ 

ടി ചെയ്യരുതു. നി എന്നോടു പാപം ചെ 

യ്യാ൯ അവര് ഹേതു വായിത്തീരാതിരിക്കേ 

ഠിം 
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ണ്ടതിന്നു അവര് നിനെറ ദേശതു വസി 

ക്കരുതു. നി അവരുടെ ദേവന്മാരെ സേ 

വിച്ചാല് അതു നിനകു കണിയായി തീരും. 

൨൪൭... അദ്ധ്യായം. 

ആധവന്൯ പിന്നെയും മോശെയോടു: നി 

യും അഹരോനും നാഭാബും അബിഫ്രുവും 

യിസ്റ്ായേല്മൂപ്പന്മാരിരു ഏഴുപതു പേരും 

യഹോവയുടെ അടുക്കല് കയറിവന്നു ഒൂര 

തുതുനിന്നു നമസ്തുരിപ്പി൯. മോശെ മാത്രം 

യഹോവെക്കു അടുതുതുവരട്ടെ. അവര് 

അടുത്തുവരരുതു; ജനം അവനോടുകൂടെ 

കയറിവരികയുമരുതു ഏന്നു കുലപ്പിച്ച. 

എന്നാറെ മോശെ വന്നു യഹോവയുടെ 

വചനങ്ങളും ന്യായങ്ങളും എല്ലാം ജനത്തെ 

അറിയിച്ചും യഹോവ കുലപ്പിച്ച സകല 

കായ്യങ്ങളും ഞങ്ങഠം ചെയ്യും ഏന്നു ജന 

മൊക്കെയും ഏകശബ്ദത്തോടെ ഉത്തരം പ 

റഞ്ഞു. 

ങ്ങളൊക്കെയും ഏഴുതി അതികാലത്തു എഴു 

മോശെ യഹോവയുടെ വചന 

ന്നേററു പവ്വുതത്തിനെറ അടിവാരത്തു 

ഒരു യാഗപിഠധും യിസ്റ്റായേലിസെറ പ 

നത്രണ്ടു ഗോത്രങ്ങളുടെ സംബ്ല്യെക്കൊആവ 

ണ്ണം പന്ത്രണ്ടു തൂണും പണിതു. പിന്നെ 

അവന് യിസ്രായേല് മക്കളില് ചില ബാല്യ 

ക്കാരെ അയച്ചു; അവര ഹോമയാഗങ്ങളെ 

കഴിച്ചു യഹോവെക്കു സമാധാനയാഗങ്ങ 

മായി കാളകളെയും അപ്പ്ിച്ച. മോശെ 

രക്തത്തില് പാതി എടുത്തു പാത്രങ്ങളില് 

ഒഴിച്ചു; രക്തത്തില് പാതി യാഗപിഠത്തി 

ന്മേല് തളിച്ചു. അവന നിയരപുസ്മകം 

എടുത്തു ജനം കേമക്കെ വായിച്ചു. യ 

ഫഹോവധ കപ്പിച്ചതൊക്കെയും ഒങ്ങറ അ 

നുസരിച്ച നടക്കുമെന്നു അവര് പറഞ്ഞു. 

അപ്പോം മോശെ രക്തം എടുത്തു ജനത്തി 

ന്നേല് തളിച്ചു: ഈ സകലവചനങ്ങളും 

ആധാരമാക്കി യഹോധ നിങ്ങളോടു ചെ 
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യിരിക്കുന്ന നിയമത്തിസെറ രക്തം ഇതാ 

നന്ന പറഞ്ഞു. അനന്തരം മോശെയും 

അഹരോനും നാദാബും അബീഫ്രുധും യി 

സ്രായേതമൂപ്പന്മാരില് എഴുപതു പേരും 

ക്രടെ കയറിച്ചെന്നു. അവര് യിസ്പായേ 

ലിനെൌറ ഭൈവത്തെ കണ്ടു; അവന്െറ 

പാടങ്ങമാക്കു കീഴെ നീലക്കല്ലു പടുത്ത 

തളം പോലെയും ആകാശത്തിനെറ സ്വ 

ച്ൃത പോലെയും ആയിരുന്നു. യിസ്ററാ 

യേതമക്കളൂടെ പ്രമാണിക കു തൃക്കയ്യാല് 

ഒന്നും ഭവിച്ചില്ലു അവര് ദൈവത്തെ 

കണ്ടു ഭക്ഷണപാനിയങ്ങമ കഴിച്ചു. 

പിന്നെ യഹോധ മോശെയോടു: നി 

എന്െറ അടുക്കല് പവ്വൃതത്തില് കയറിവ 

ന്നു അവിടെ ഇരിക്ക; ഞാ൯ നിനക്കു കല്പ 

ലകുകളും നി അവരെ ഉ പദേശിക്കേണ്ടതി 

ന്നു ഞാന് എഴ്തിയ ന്യായപ്രമാണവും ക 

പ്നകളും തരും ഏന്നു അരുളിച്ചെയ്യും 

അങ്ങനെ മോശെയും അവനെറ ശുശ്രൂഷ 

ക്കാരനായ യോശുവയും ഏഴുന്നേററു, മോ 

ശെ ദൈവത്തിന്െറ പവ്ൃതത്തില് കയറി, 

അവന് മൂപ്പന്മാരോടു: ഞങ്ങഠ നിങ്ങളു 

ടെ അട്ടക്കത മടങ്ങി വരുധഖോമും ഇധി 

ടെ താമസിപ്പി൯; അഹരോനും ഫ്രുരും 

നിങ്ങളോടുക്രടെ ഉണ്ടല്ലോ; ആക്കെങ്കിലും 

വല്ല കായ്യവുമുണ്ടായാല് അവന് അവരു 

ടെ അട്ടക്കല് ചെല്ലട്ടെ എന്നു പറഞ്ഞും 

അങ്ങനെ മോശെ പവ്വുതത്തില്ു കയറി 

പ്പോയി; ഒരു മേഘം പവ്യൃതത്തെ മൂടി. 

യഫഹോധയുടെ തേജസ്സും സീനായിചവ്വത 

ത്തില് ആധസിച്ചു. മേഛൃം ആറുദിവ 

സം അതിനെ മൂടിയിരുന്നു; അവന് ഏ 

ഗാം ദിവസം മേഷത്തിനെറ നട്ടധില് 

നിന്നു മോശെയെ വിളിച്ചു, യഹോവയു 

ടെ തേജസ്സിനെറ കാഴ്ച പവ്വൃതത്തിനെറ 

മുകളില് കതൃതുന്ന തിപോലെ യിസ്പായേല് 

മക്കക്കു തോന്നി. മോശെയോ മേഘ 

ധിം 
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ത്തിനൊ നടുലില് പവ്വുതത്തില് കയറി. 

മോശെ നാല്പതു പകുും നാല്പതു രാവും 

പവ്വൃതത്തില് ആയിരുന്നു. 

൨.൫. അഘഡ്ധ്യായം. 

ഡയ്യഹോവ മോശെയോടു കപ്പിച്ചതു എ 

ന്തെന്നാല്: എനിക്കു വഴിപാടു കൊണ്ടു 

വരുഖാ൯ യിസ്ധരായേല്മക്കളോടു പറകു 

നല്ല മനരസ്സാടെ തരുന്ന ഏവനോടും നി 

ങ്ങ. ഏഎനികുേണ്ടി വഴിപാടു വാങ്ങേ 

ണം. അവരോടു വാങ്ങേണ്ടുന്ന വഴിപാ 

ടോ: പൊന്നു, ഖെള്ളി, താരം; നില 

നൂത, ധൂമനൂത, ചുയപ്പുന്രു, പഞ്ഞി 

മുത കോലാട്ടുരോമം, ചുയപ്പിച്ച ആട്ടു 

കൊററന്തോല്, തഹശുതോത, ഖദിരമരം; 

വിളക്കിന്നു ദ്ദേണ്ണ്ണം അഭി ചഷകതലത്തി 

ന്നും പരിമള ധ്മൂപത്തിന്നും സുഗന്ധധഗ്ഗം, 

എഫോടിന്നും മാര്പതക്കത്തിന്നും പതി 

പ്പാ൯ ഗോമേഒകക്കല്ലു, രത്നങ്ങ൦ം മ്േന്നിവ 

തന്നേ. ഞാന് അവരുടെ നടയില് വ 

സിപ്പാ൯ അവര് എനിക്ക ഒരു ധിശുഭ്ധ 

മന്ദിരം ഉണ്ടാക്കേണം. തിരുനിധാസധും 

അതിന്െറ ഉപകരണങ്ങളും ഞാ൯ കാ 

ണികുന്ന മാതൃക്പ്രകാരമൊക്കെയും ത 

ന്നേ ഉണ്ടാക്കേണം. 

ഖദിരമരംകൊണ്ടു ഒരു പെട്ടകം ഉണ്ടാ 

ക്കേണം; അതിന്നു രണ്ടര മുഗം നീളവും 

ഒന്നര മുഗം ധിതിയും ഒന്നര മുഴം തയ 

രധും ധേണം., അതു മുഴുവനും തങ്കം 

കൊണ്ടു പൊതിയേണം; അകത്തും പുറ 

തും പൊതിയേണം; അതിന്െറ മേല് 

ചുററും പൊന്നുകൊണ്ടുള്ള ഒരു വക്കും മു 

ണ്ടാക്കേണം. അതിന്നു നാലു പൊ൯ധഖ 

കയം വാപ്പ്രിച്ച നാലു കാലിലും ഇപ്പുറതുു 

രണ്ടു വള.യധും അപ്പുറത്തു രണ്ടു വളയവു 

മായി തറെക്കേണം. ഖദിരമരംകൊണ്ടു 

തണ്ടൂുകഠം ഉണ്ടാക്കി പൊന്നുകെണ്ടേെ പൊ 
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തിയേണം. തണ്ടുകളാത പ്പെട്ടകം ചുമ 

ക്രേണ്ടതിന്നു പെട്ടകത്തിന്െറ പാശ്വങ്ങ 

ളിലുള്ള വളയങ്ങളില് അവ ചെലുത്തേ 

ണം, തണ്ടൂകഠ പെട്ടകത്തിനെറ വളയ 

ങ്ങളില് ഇരിക്കണം; അവയെ അതിൽ 

നിന്നു മരരരുതു. ഞാ൯ തരുവാനിരിക്കു 

ന്ന സാക്ഷ്യം പെട്ടകത്തില് വെക്കേണം. 

തങ്കംകൊണ്ടു കൃപാസനം ഉണ്ടാക്കേണം; 

അതിന്െറ നീളം രണ്ടര മുഴധും വിതി 

ഒന്നര മുഴവും ആയിരിക്കേണം. പൊ 

നനുകൊണ്ടു രണ്ടു കെരൂബുകളെ ഉണ്ടാക്കേ 

ണം; കൃപാസനത്തിനെറ രണ്ടു അററത്തും 

അടിപ്പുപണിയായി പൊന്നുകൊണ്ടു അ 

വയെ ഉണ്ടാക്കേണം. ഒരു കെരൂബി 

നെ ഒരു അററത്തും മറേ കെരൂബിനെ 

മറേറ അററത്തും മുന്ടാക്കേണം. കെരൂ 

ബുകളെ കൂപാസനത്തില്നിന്നുള്ള വയാ 

യി അതിനെറ രണ്ടു അററത്തും മുണ്ടാക്കേ 

ണം. കെരുബുകഠം മേലോട്ടു ചിറകു ധി 

ടത്തി ചിറകുകൊണ്ടു കൃപാസനത്തെ മൂടു 

കയം തങ്മില് അഭിമുഖമായിരിക്കയും ലേ 

ണം. കെരൂബുകളുടെ മുഖം കൃപപാസന 

ത്തിന്നു നേരെ ഇരിക്കേണം. കൂപാസ 

നത്തെ ചെട്ടകത്തിന്മിതെ ഖെക്കേണം; 

ഞാന് തരുധാനിരിക്കുന്ന സാക്ഷ്യം പെട്ട 

കത്തിന്നകത്തു ഖെക്കേണം. അപധിടെ 

ഞാ൯ നിനക്കു പ്രത്യക്ഷനായി കൃപാസ 

നത്തിന്മേല്നിന്നും സാക്ഷ്യപ്പെട്ടകത്തി 

ന്മേല് നില്ലുന്ന രണ്ടു കെരൂബുകളുടെ ന 

ടുവില്നിന്നും യിസ്പറായേല്മക്കുഠക്കായി 

ഞാ൯ നിഃന്നാടു കപ്പിപ്പാനിരിക്കുന്ന സ 

കലവും നിന്നോടു അരുളിച്ചെയ്യും. 

ഖദിരമരംകൊണ്ടു ഒരു മേശ ഉണ്ടോക്കേ 

ണം. അതിന്െറ നീളം രണ്ടു മുഴധും 

ചീതി ഒരു മുഴവും ഉയരം ഒന്നര മുഥധയം 

ആയിരിക്കേണം. അതു തങ്കംകൊണ്ടു 

പൊതിഞ്ഞു ചുററും പൊന്നുകൊണ്ടു ഒരു 

ധിം 
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വകും തണ്ടുക്കേണം. ചുററും അതിന്നു 

നാലു വിരല് ലിതിയുള്ള ഒരു ചട്ടയും ച 

ട്ടത്ത്ിന്നു ചുററും പൊന്നുകൊണ്ടു ഒരു വ 

കും ഉണ്ടാക്കേണം, അതിന്നു നാലു 

പൊ൯വളയം ഉണ്ടാക്കേണം; വളയം നാ 

ലു കാലിനെറയും പാശ്വങ്ങളില് തറെര്ക്കേ 

ണം. മേശ ചുമക്കേണ്ടതിന്നു തണ്ടു ചെ 

ലുത്തുഖവാ൯ ധേണ്ടി വളയം ചട്ടത്തിനു 

ചേന്നിരിക്കേണം. തണ്ടുകഠം ഖദിരമരം 

കൊണ്ടു ഉണ്ടാക്കി പൊന്നുകൊണ്ടു പൊതി 

യേണം; അവകൊണ്ടു മേശ ചുമക്കേണം. 

അതിന്െറ തളികകളും കരഞണ്ടികളും പക 

രുന്നതിന്നുള്ള കടങ്ങളും കിണ്ടികളൂം ഉണ്ടാ 

ക്കേണം; തങ്കംകൊണ്ടു അവധ്യെ ഉണ്ടാ 

ക്കേണം. മേശമേല് നിത്യം കാഗ്ലയല്പം 

എനെറ മ൯പാകെ ധെര്ക്കണം. 

തങ്കംകൊണ്ടു ഒരു നിചധിളക്കു ഉണ്ടാ 

ക്ഷേണം. നിലവിളക്കു അടിപ്പുപണി 

യായിരിക്കേണംം അതിന്െറ ചുവടും 

തണ്ടും പുത്തുപുടങ്ങളും മുട്ടുകളും വൃൂക്കമ്ടം 

അതില്നിന്നു തന്നേ ആയിരിക്കേണം. 

നിലധിളക്കിനെറ മൂന്നു ശാഖ ഒരു വശ 

തുതുനിന്നും നിലധികൂക്കിനെറ മൂന്നു ശാഖ 

മറേറ വശത്തുനിന്നും ഇങ്ങനെ ആറു ശാ 

ഖ അതിനെറ പാശ്വങ്ങളില്നിന്നു പുറ 

പ്പെടേണം. ഒരു ശാഖയില് ഓരോ മുട്ടം 

ഓരോ പൂധുമായി ബദാംപ്യൃപോലെ മൂന്നു 

വൃത്കൂപുടവധും മറെറാരു ശാഖയില് ഓരോ 

മുട്ടും ഓരോ വൃധുമായി ബദഭാംപ്യപോലെ 

മൂന്നു പുത്കൂപൃടധും ഉണ്ടായിരിക്കേണം; 

നിലധിമള ക്കിതനിന്നു പുറപ്പെടുന്ന ആറു 

ശാഖെക്കും അങ്ങനെ തന്നേ വേണം. 

വിളക്കുതത്തിലോ മുട്ടുകളോടും പൂക്കളോടും 

കൂടിയ ബെദാംപൂപോലെ നാലു പുങ്കൂുവുടം 

മു ണ്ടായിരിക്കേണം. അതില്നിന്നുള്ള 

രണ്ടു ശാഖെകു കീഥെ ഒരു മുട്ടും മററു രണ്ടു 

ശാഖെക്കു കീഗെ ഒരു മുട്ടും മററു രണ്ടു ശാ 
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ഖെകു കിഴെ ഒരു മുട്ടും ഇങ്ങനെ നിലധി 

ഉ ക്കില്നിന്നു പുറപ്പെടുന്ന ആറു ശാഖെ 

ക്കും വേണം. അധയുടെ മുട്ടുകളും ശാഖ 

കളം അതില്നിന്നു തന്നേ ആയിരിക്കേ 

ണം; മുഴുവനും തങ്കം കൊണ്ടു ഒററ അടി 

പ്യപണി ആയിരിക്കേണം. അതിനു 

ഏഴ ടീപം ഉണ്ടാക്കി നേരെ മുല്പോട്ടു പ്ര) 

കാശിപ്പ൯ തക്കവണ്ണം ടീപങ്ങളെ കൊള്ള. 

ത്തേണം. അതിസനെറ ചവണകളം ക 

രിന്തിരിപ്പാത്രങ്ങളും തങ്കംകൊണ്ടു ആയി 

രിക്കേണം. അതും ഈ ഉപകരണങ്ങഠം 

ഒക്കെയ്യം ഒരു താലത്തു തങ്കംകൊണ്ടു ഉണ്ടാ 

മക്കേണം. പവ്വതത്തില്ധെച്ചു കാണിച്ചു 

തന്ന മാതൃകപ്രുകാരം അവയെ ഉണ്ടാക്കു 

വാ൯ സൂക്ഷിച്ചുകൊള്ളേ ണം. 

൨ന്നം അഡ്ധ്യായാ. 

തീരനിചംസത്തെ പിരിച്ച പഞ്ഞിനൂല് 

നീലനൂല്, ധൂഗുന്ദൂല്, ചുവപ്പുനൂല് എന്നി 

വകൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ പത്തു മൂടുശിലകൊണ്ടു 

തീക്കേണം;; നെയ്തു കാരനെറ ചിത്രപ്പ 

ണിയായ കെരൂബുകഠ ഉള്ളവയായി അ 

വയെ ഉണ്ടാക്കേണം. ഓാരോ മുൂടുശീലെ 

ക്കു ഇരുപത്തെട്ടു മുഴം നീളവും ഓരോ മൂ 

ടശിലെക്കു നാലു മുഗം വിതിയും ഇങ്ങനെ 

മൂടുശീലെക്കെല്ലാം ഒരു അളവു ആയിരി 

ക്കേണം. അഞ്ചു മൂടുശീല ഒന്നോടൊന്നു 

ഇണെച്ചിരിക്കേണം; മറേറ അഞ്ചു മൂടു 

ശീലയും ഒന്നോടൊന്നു ഇണെച്ചിരിക്കേ 

ണം. ഇങ്ങനെ ഇണെച്ചുണ്ടാക്കിയ ! 

ന്നാമത്തെ വിരിയുടെ അററത്തള്ള മൂടുശി 

ലയുടെ വിളുമ്പില് നീലന്ദൂല്കൊണ്ടു ക 

ണ്ണി മണ്ടാക്കേണം; രണ്ടാമത്തെ വിരിയു 

ടെ പുറത്തെ മൂടുശിലയുടെ വിളുമ്പിലും 

അങ്ങനെ തന്നേ ഉണ്ടാക്കേണം. ഒരു 

മൂടുശിലയില് അമ്പതു കണ്ണി ഉ്ടാക്കേ 

ണം; രണ്ടാമത്തെ വിരിയിലുള്ള മൂടുശില 

ഠിം 

യുടെ ധിമുമ്പിലും അമ്ഖതു കണ്ണി ഉണ്ടാ 

ക്കേണം; കണ്ണി നേക്കുനേരെ ആയിരി 

ക്കേണം. പൊന്നുകൊണ്ടു അമ്പതു കൊ 6 

ഒതുതും ഉണ്ടാക്കേണം; തിരുനിഖാസം ഒ 

ന്നായി രിപ്പാ൯ തക്കവണ്ണം മൂടുശീലകളെ 

കൊട്ട തതുകൊണ്ടു ഒന്നിച്ചു ഇ ണെക്കേണം. 

തിരുനിവാസത്തിന്മേൽത മൂടുധിരിയായി 7 

കോലാട്ടുരോമംകൊണ്ടു മൂടുശീല ഉണ്ടാക്കേ 

ണം; പതിനൊന്നു മൂടുശീല വേണം. 

ഓരോ മൂടുശീലെക്കു മുപ്പതു മുഴം നീളവും 8 

ഓരോ മൂടുശീലെക്കു നാലു മുഗം വീതിയും 

ഇങ്ങനെ മൂടുശീല പതിനൊന്നിന്നും ഒരു 

അളയ ആയിരിക്കേണം. അഞ്ചുമൂടു 9 

ശീല ഒന്നായും ആറു മൂടുശില ഒന്നായും 

ഇണെച്ചു ആറാമത്തെ മൂടുശീല ക്രടാരത്തി 

നെറ മു൯വശത്തു മടക്കി ഇടേണം, ഇ 10 

ണെച്ചുണ്ടാക്കിയ ഒന്നാമത്തെ വിരിയുടെ 

അററത്തുള്ള മുടുശീലയുടെ വിഭ്ല്പില് അ 

വ്പതു കണ്ണിയും രണ്ടാമത്തെ വിരിയിലെ 

മൂടുശീലയുടെ വിളുമ്പില് അമ്പതു കണ്ണി 

യ്യും ഉണ്ടാക്കേണം. താരൂംകൊണ്ടു അമ്പ 11 

തു കൊളുത്തും ഉണ്ടാക്കി കൊളുത്തു കണ്ണി 

യില് ഇട്ടു കൂടാരം ഒന്നായിരിക്കത്തക്കവ 

ണ്ണം ഇ ണെച്ചുകൊള്ളേ ണം. മുടുവിരിയു 19 

ടെ മൂടുശിലയില് മിച്ചമായി കുവിഞ്ഞുകിട 

ക്കുന്ന പാതി മുടുശീല തിരുനിധാസത്തി 

നെറ പി൯വശത്തു തുങ്ങിക്കിടക്കേണം. 

മൂടുവിരിയുടെ മൂടുശീല നീളത്തില് ശേ 13 

ഷിപ്പുള്ളതു ഇപ്പുറത്തു ഒരു മുഴവും അപ്പൂറ 

ആ ഒരു മുഗവും ഇങ്ങനെ തിരുനിവാസ 

ത്തെ മുൂടേണ്ടുന്നതിന്നു അതിന്െറ രണ്ടു 

പാശ്വങ്ങളിലും തൂങ്ങിക്കിടക്കേണം., ചു 14 

വപ്പിച്ച ആട്ടുകൊററന്തോല് കൊണ്ടു മൂടു 

വിരിക്കു ഒരു പുറമൂടിയും അതിനെറ മി 

തെ തഹശുതോല്കൊണ്ടു ഒരു പുറമൂടിയും 

ഉണ്ടാക്കേണം. 

തിരുനിഖവാസത്തിന്നു ഖടിരമരംകൊ 15 
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ണ്ട നിവഖിരെ നില്ല്ന്ന പലകകമ്ും മൃണ്ടാ 

ക്കേണം.,. ഓാരോ പലകെക്കു പത്തുമുഴം 

നിളധും ഒന്നര മുഗം ധിതിയും ഉണ്ടായിരി 

ക്കേണം. ഓരോ പലകെക്ു ഒന്നോടൊ 

ന്നു ചേന്നിരിക്കുന്ന രണ്ടു കുടുമ ഉ ണ്ടായിരി 

ക്ഷേണം; തിരുനിവാസത്തിനെറ പലകെ 

ക്കു ഒക്കെയും അങ്ങനെ തന്നേ ഉണ്ടാക്കേ 

ണം. തിരുനിവാസത്തിന്നു പലകകറഠം 

ഉണ്ടാക്കേണം; തെക്ുധശത്തേക്കു ഇരു 

പതു പലക, ഇരുപതു പലകെകും താ 

ഴെ ധെള്ളികൊണ്ടു നാല്പതു ചുവടു, ഒരു 

പലകയുടെ അടിയില് രണ്ടു കുടടുമെകു 

രണ്ടു ചുവടും മറെറാരു പലകയുടെ അടി 

യിര രണ്ടു കുടുമെകു രണ്ടു ചുവടും ഇങ്ങ 

നെ ഇരുപതു പലകയുടെയും അടിയില് 

ലെള്ളികൊണ്ടു നാല്പതു ചുവടു ഉണ്ടാക്കേ 

ണം. തിരുനിധാസത്തിനെറ മറുപുറ 

ത്തു വടക്കുവശരത്തകു ഇരുപതു പലകയും 

ഒരു പലകയ്ൃയടെ താഴെ രണ്ടു ചുവടു, 

മറെറാരു പലകയുടെ താഴെ രണ്ടു ചുവ 

ടു, ഇങ്ങനെ അവെക്കു നാല്പതു ഒവള്ളിച്ചു 

ടും ഉണ്ടാക്കേണം, തിരുനിഖാസത്തി 

നെറ പി൯ധഖശത്തു പടിഞ്ഞാറോട്ടു ആറു 

പലക ഉണ്ടാക്കേണം. തിരുനിവാസ 

ത്തിനെറ രണ്ടു വശത്തുമുള്ള മൂലെക്കു ഈ 

രണ്ടു പലക ഉണ്ടാക്കേണം. ഇധതാഴെ 

ഇരട്ടിയായിരിക്കേണം; മേലററത്തോ ഒ 

ന്നാം വളയംവരെ തമ്മില് ചേന്നു ഒററ 

യായിരിക്കേണം; രണ്ടിന്നും അങ്ങനെ ത 

ന്നേ വേണം; അവ രണ്ടു മൂലെകും ഇരി 

ക്കണം. ഇങ്ങനെ എട്ടു പലകയും അ 

വയുടെ ധഖെള്ളിച്ചുവടു, ഒരു പലകയുടെ 

അടിയില് രണ്ടു ചുവടു മറെറാരു പലകയു 

ടെ അടിയില് രണ്ടു ചുവടു ഇങ്ങനെ പതി 

നാറു ഖെള്ളിച്ചുവടും വേണം. ഖദിരമ 

രംകൊണ്ടു അന്താഴങ്ങം മുണ്ടാക്കേണം; 

തിരുനിവാസത്തിനെറ ഒരു ഭാഗത്തെ 

ഠിം 
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പലകെക്കു അഞ്ചു അന്താഴം തിരുനി 

വാസത്തിനെറ മറുഭാഗത്തെ പലക്കെകു 

അഞ്ചു അന്താഴം, തിരുനി ധാസത്തിനെറ 

പടിഞ്ഞാറെ ഭാഗത്തു പി൯വശത്തെ പ 

ലകെക്കു അഞ്ഞു അന്താഴം. നടുവില 

തരെ അന്താഴം പലകയുടെ നടയില് 

ഒരു അററത്തൃനിന്നു മറെറ അററത്തോളം 

ചെല്ലുന്നതായിരിക്കേണം. പലക പൊ 

നുുകൊണ്ടു പൊതികയും അന്താഴം ചെലു 

തുുുവാനളള്ള അധയുടെ വളയങ്ങര പൊ 

ന്നുകൊണ്ടു ഉണ്ടാക്കുകയും വേണം; അന്താ 

ഗങ്ങം പൊന്നുകൊണ്ടു പൊതിയേണം. 

അങ്ങനെ പവ്ൃതത്തില്ധെച്ചു കാണിച്ചു 

തന്ന പ്രമാണപ്രുമാരം നി തിരുനിഖാ 

സം നിധിത്തേണം, 

നീലനൂല്, ധൂമുനൂല്, ചുവപ്പുനൂല്, പി 

രിച്ച പഞ്ഞിയല് എന്നിവകൊണ്ടു ഒരു 

തിരശ്ശീല ഉണ്ടാക്കേണം; നെ കാരനെറ 

ചിത്രപ്പണിയായ കെരൂബുകളു ള്ള തായി 

അതിനെ ഉണ്ടാക്കേണം. പൊന്നു പൊ 

തിഞ്ഞതും പൊ൯കൊള്ടത്തുള്ളതും വെള്ളി 

കൊണ്ടുള്ള നാലു ചുവടിന്മേല് നില്ലന്നതു 

മായ നാലു ഖദിരസ്മംഭങ്ങളിന്മേല് അതു 

രൂക്കിയിടേണം. കൊളുത്ആര്കളില് തിര 

ശ്ശീല രൂക്കി സാക്ഷ്യപ്പെട്ടകം തിരശ്ശീലെ 

ക്കകത്തു കൊണ്ടുചെന്നു വെക്കേണം; തിര 

ശ്രീല പിശുഭ്ധസ്ഥലവും അതിധിശുഭ്ധസ്ഥ 

ലവും 

ക്കേണം. 

തമ്മില് ലേര്തിരിക്കുന്നതായിരി 

അതിധിശുഭ്ധസ്ഥലത്തു സാ 

ക്ഷ്യപ്പെട്ടകത്തി൯മീതെ കൂുപാസനം ലെ 

ക്കേണം. തിരശ്ശീലയുടെ പുറമെ മേശയും 

മേശെക്കു ഏതിരെ തിരുനിവാസത്തിനെറ 

തെക്കുഭാഗത്തു നിലപിളക്കും വെക്കേണം; 

മേശ വടകുഭാഗത്തു വെക്കേണം, നില 

നൂല്, ധൂഥന്ദൂല്ം ചുയപ്പന്ദൂല്, പിരിച്ച 

പഞ്ഞിനൂല് എന്നി വകൊണ്ടു ചിത്രത്ത യ്യല് 

പണിയായ ഒരു മറയും ക്രടാരത്തിനെറ 

8 

29 

30 

31 

34 

6 

36 
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ഖദിരമരംകൊണ്ടു അഞ്ചു രൂ ണാണ്ടാക്കി 

പൊന്നുകൊണ്ടു പൊതിയേണം. അവ 

യൂടെ കൊളുത്തു പൊന്നുകൊണ്ടു ആയിരി 

ക്കേണം; അവെക്കു താമ്രംകൊണ്ടു അഞ്തു 

. ചുവടും വാപ്പിക്കേണം. 

9 

൨൭൦ അഡ്ധ്യായം. 

അഞ്ചു മുഴം നിളവും അഞ്ചു മുഗം വീതി 

യമായി ഖദിരമരംകൊണ്ടു യാഗപിഠം | 

ഉണ്ടാക്കേണം; യാഗപിഠം സമചതുരവും 

മുന്നു മുഴം ഉയരവും ആയിരിക്കേണം. 

അതിനെറ നാലു കോണിലും കൊമ്പുണ്ടാ 

ക്കേണം; കൊമ്പു അതില്നിന്നു തന്നേ 

ആയിരിക്കേണം; അതു താഭുംകൊണ്ടു 

പൊതിയേണം. അതിലെ ബെണ്ണീ൪ 

എടുക്കേണ്ടതിന്നു ചട്ടികളും അതിന്െറ 

ചട്ടുകങ്ങളു.ം കിണ്ണൂങ്ങളും മു൦കൊള്ള. ത്തുക 

ൂം തീക്കലശങ്ങളും ഉണ്ടാക്കേണം; അതി 

സെറ ഉപകരണങ്ങളൊക്കെയും താം 

കൊണ്ടു ഉണ്ടാക്കേണം, അതിന്നു താരം 

കൊണ്ടു വലപ്പണ്ിയായി ഒരു ജാലധും മു 

ണ്ടാക്കേണം; ജാലത്തിന്മേല് നാലു കോ 

ണിലും നാലു താരൂവളയം ഉണ്ടാക്കേണം. 

ജാലം യാഥപീഠത്തിനെറ പകുതിയോ 

ളം എത്തുംവണ്ണം താഴെ യാഥപിഠത്തി 

നെറ ചുറരുപടിക്കു കീഴായി വെക്കേണം. 

യാഗപിഠത്തിന്നു ഖദിരമരംകൊണ്ടു ത 

ണ്ടുകമ ഉണ്ടാക്കി താമ്രംകൊണ്ടു പൊതി 

യേണം. തണ്ടൂുകഠം വളയങ്ങളില് ഇടേ 

ണം; യാഗപിഠം ചുമക്കുമ്പോഠ തണ്ടുകഠം 

അതിസെറ രണ്ടു ഭാഗഥആം ഉണ്ടായിരിക്കേ 

ണം. പചകകൊണ്ടു പൊള്ളയായി അ 

തു ഉണ്ടാക്കേണം; പവ്ൃതത്തില്ധെച്ചു കാ 

ണിച്ചുതന്നപ്രകാരം തന്നേ അതു മണ്ടാ 

ക്കേണം, 

തിരുനിവാസത്തിന്നു പ്രാകാരവും ത 

ഠിം 

വാതിലിന്നു ഉണ്ടാക്കേണം. മറശ്ശീലെക്ു | ണ്ടാക്കേണം; തെക്കെ ഭാഗത്തേക്കു പ്രാകാ 

രത്തിന്നു പിരിച്ച പഞ്ഞിനൂല് കൊണ്ടു ഒരു 

ഭാഗത്തേക്കു നൂറു മുഗം നീളത്തില് മറ 

ശീല ധേണം. അതിനെറ ഇരുപതു 

തൂണും അധഖയുടെ ഇരുപതു ചുവടും താ 

ഗരം കൊണ്ടും തൂണുകളുടെ കൊളുത്തും മേല് 

ചുററുപടികളും വെള്ളികൊണ്ടും ആയി 

। രിക്കേണം, 

എം പരം പയ പം 

അങ്ങനെ തന്നേ വടക്കെ 

ഭാഗത്തേക്കു നൂറു മുഗം നിളത്തില് മറശ്ശീ 

ല വേണം; അതിന്െറ ഇരുപതു തൂണും 

അവയുടെ ഇരുപതു ചുടും താര്രംകൊ 

ണ്ടും തൂണുകളുടെ കൊളുത്തും മേതചുററു 

പടികളം വെള്ളികൊണ്ടും ആയിരിക്കേ 

ണം. പടിഞ്ഞാറെ ഭാഗരത്അേക്കു പ്രാകാ 

രത്തിനെറ വീതിക്കു അമ്പതു മുഴം നീള 

ത്തില് മറശ്ശീലയും അതിന്നു പത്തു തൂണും 

അവെക്കു പത്തു ചുവടും വേണം. കിഴ 

ക്കെ ഭാഗത്തേക്കും പ്രാകാരത്തിനെറ വി 

തി അമ്പതു മുഴം ആയിരിക്കേണം. ഒരു 

ഭാഗത്തേക്കു പതിനഞ്ചു മുഗം നീളമുള്ള 

മറശ്ശീലയും അതിന്നു മൂന്നു തൂണും അഖെ 

ക്ക മൂന്നു ചുവടും വേണം. മറെറ ഭാഗ 

ത്തേകും പതിനഞ്ചു മുഗം നിളമുള്ള മറ 

ശ്ലീലയും അതിന്നു മൂന്നു തൂണും അവഡഖെക്കു 

മൂന്നു ചുവടും വേണം. ഏന്നാല് പ്രരാകാ 

രത്തിനെറ വാതിലിന്നു നിലനൂത, വ്യൂ 

ആല്, ചുയപ്പൂന്ുത, പിരിച്ച പഞ്ഞിനൂല് 

ഏന്നിവകൊണ്ടു ചിത്രത്തയയല്പണിയാ 

യി ഇരുപതു മുഴം നിളമുള്ള ഒരു മറയും 

അതിനാ നാലു തൂണും അധെകു നാലു ചു 

വടും വേണം. പ്രാകാരത്തിനെറ എല്ലാ 

തൂണുകശക്കും വെള്ളികൊണ്ടു മേതച്ചുറവു 

പടി വേണം; അവയുടെ കൊളുതുതു ലെ 

ള്ളിികൊണ്ടും അവയുടെ ചുവടു താര്്രംകൊ 

ണ്ടും ആയിരിക്കേണം. പ്രരാകാരത്തിന്നു 

നാനൂറു മുഴം നീളവും എല്ലാടവും അമ്പതു 

മുഗം ധിതിയും അഞ്ചു മുഗം ഉയരധും ഉണ്ടാ 
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യിരിക്കേണം; അതു പിരിച്ച പഞ്ഞിനൂൽ 

കൊണ്ടും ചുവടു താഴ്രംകൊണ്ടും ആയിരി 

ക്കേണം. തിരുനിചാസത്തിലെ സകല 

ശുശ്രൂകഷെക്കുമുമ്ള മുപകരണങ്ങളൊക്കെ 

യൂം അതിന്െറ ഏല്ലാകററികമ്ടം പ്രാകാ 

രത്തിനെറ എല്ലാകുററികളും താരുംകൊണ്ടു 

ആയിരിക്കേണം. 

വിളക്കു നിരന്തരം കത്തിക്കൊണ്ടിരി 

ക്കേണ്ടതിന്നു യിസ്രായേല് മക്ക വിളക്കി 

ന്നു ഇടിച്ചെടുത്ത തെളിധുള്ള ഒലിധെണ്ണ 

നിന്െറ അടുക്കല് കൊണ്ടുവരുവാ൯ അവ 

രോട്ട കല്പിക്ക. സമാഗമനക്രടാരത്തില് 

സക്ഷ്യത്തിന്നു മുമ്പിലുള്ള തിരശ്ശീലെക്കു 

പുറത്തു അഹരോനും അവനെറ പുത്രന്മാ 

രും അതിനെ വൈകുന്നേരം മുതല് പ്ര 

ഭാതം വരെ യഫോധേയുടെ മുമ്പാകെ ക 

ത്തു വാത്തക്കവണ്ണം ചെക്കേണം; ഇതു യി 

സാമയതമക്കഠകു തലമുറതലമുറയായി എ 

ന്നേകുമുള്ള ചട്ടമായിരിക്കേണം. 

൨ ൮. അദ്ധ്യായം. 

നിന്െറ സഹോദരനായ അഹരേനെ 

യും അവനെറ പുത്രന്മാരെയും എനികു 

പുരോഹിതശുശ്രൂഷ ചെയ്യേണ്ടതിന്നു യി 

സ്രായേല്മക്കള്ു ടെ ഇടയില്നിനം നിന്െറ 

അടുക്കല് വരുത്തുക; അഹരോനെയും അ 

ഫഹരോനെറ പുത്രന്മാരായ നാമാബ്, അ 

ബിഫ്ര, എലെയാസാർ, ഈഥാമാര് എന്നി 

വരെയും തന്നേ, നിന്െറ സഫോടര 

നായ അഹരോന്നു ധേണ്ടി മഹത്വത്തി 

ന്നും അലങ്കാരത്തിന്നുമായി വിശുദ്ധവും 

ഉണ്ടാക്കേണം. അഹരോന് എനികു പു 

രമോഹിതശുശ്ര്രൂഷ ചെയ്ത്ാ൯ തക്കവണ്ണം 

അവനെ ശുഭ്ധീകരിക്കേണ്ടതിന്നു അവന്നു 

വസ്്രം ഉ.ണ്ടാക്കേണമെന്നു ഞാ൯ ജ്താനാ 

ത്മാധുകൊണ്ടു നിറെച്ചിരിക്കുന്ന സകല 

അഞമാനികളോട്ടം നി പറയേണം. അ 

ഠിം 

൮൪ ഉണ്ടൊക്കേണ്ടുന്ന വസ്ര്രമോ: പതക്കം, 

ഏഫോട് . നീളക്കുപ്പായം, ചിത്രത്തയ്യലു 

ളള നിലയങ്കി, മുടി, നടുക്കെട്ടു ഏന്നിവ 

തന്നേ. നിനെറ സഹോദരനായ അഫ 

രോ൯ എനികു പുരോഹിതശുശ്രൂഷ ചെ 

യയ്യ്യണ്ടെതിന്നു അവര് അവന്നും അവന്െറ 

പുത്രന്മാകും വിശുഭ്ധധ്്രും മുണ്ടാക്കേ 

ണം. അതിന്നു പൊന്നു, നീലനൂല്, ധൂ 

മൂന്തൂത, ചുവപ്പുന്നുല്്, പിരിച്ച പഞ്ഞിനൂല് 

എന്നിവ എടുക്കേണം, 

പൊന്നു, നീലനൂല്, ധൂളനൂല്, ചുവപ്പു 

ആല്, പിരിച്ച പഞ്ഞിനൂല് ഏഎന്നിവകൊ 

ണ്ടു നെയ്യു കാരനെറ ചിത്രപ്പണിയായി 

ഏഫോദ് ഉണ്ടാക്കേണം. അതിനെറ 

രണ്ടു അററത്തോടു ചേന്നതായി രണ്ട ചു 

മരുക്കണ്ടം ഉണ്ടായിരിക്കേണം, അങ്ങ 

നെ അതു തമ്മില് ഇണെച്ചിരിക്കേണം. 

അതു കെട്ടിമുറുക്കുവാ൯ അതിന്യേലുള്ളതാ 

യി ചിത്രപ്പണിയായ നടുക്കെട്ടു അതില് 

നിന്നു തന്നേ അതിനെറ പണിപോലെ 

പൊന്നു, നീലനൂല്, ധ്ൂമനൂരം ചുവപ്പു 

നത, പിരിച്ച പഞ്ഞിനൂല് എന്നിവകൊ 

അത്ത ക്രടാതെ രണ്ടു 

ശഗോമേദകക്കല്ലു ഏടുത്തു അധയില്ൽ യിസ്സാ 

ണ്ടു ആയിരിക്കേണം. 

യേല്മക്കടടടെ പേർ കൊത്തേണം. 

അവരുടെ പേരുകളില് ആറു ഒരു കല്ലി 

ലൂം ശേശാമുള്ള ആറു മറെറ കല്ലിലും അവ 

രുടെ ജനനക്രമത്തില് ആയിരിക്കേണം, 

രത്നശിപ്പിയുടെ പണിയായി മുദക്കൊത്തു 

പോലെ രണ്ടു കല്ലിലും യിസ്ര്രായേല്മക്കളു 

ടെ പേര കൊത്തേണം; അവ പൊന്തട 

കല്ല രണ്ടും ഏ 

ഫോടദിനെറ ചുമല്ക്കണ്ടങ്ങളിന്മേല് യി 

ങ്ങളില് പതിക്കേണംം 

സ്രായേല്മക്കുശക്കു വേണ്ടി ഒഓാമ്മക്കല്ലായി 

ധവെക്കേണം; അഹദര:൯ യഹോവയുടെ 

മുമ്പാകെ അവരുടെ പേര് ഓാമ്മെക്കായി 

തനെറ രണ്ടു ചുമലിന്യേലും വഹിക്കേണം. 
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പൊന്നു കൊണ്ടു തടങ്ങഠം മുണ്ടാക്കേണം. 

തങ്കംകൊണ്ടു ചരടുപോലെ മ്ുറിച്ചുകത്ുതു 

പണിയായി രണ്ടു സരപ്പളിയും ഉണ്ടാ 

ക്കേണം; മുറിച്ചുകുത്തുപണിയായ സര 

പ്രളി തടങ്ങളില് ചേക്കേണം. ന്യായ 

ധിധിപ്പതക്കം ചിത്രപ്പണിയായിട്ടു ഉണ്ടാ 

ക്കണം; അതു ഏദഫാടിമെറ പണി 

ക്കൊത്തതായി പൊന്നു, നിലതത, ധൂമ 

ന്ത ചുയല്ലുന്ദുല്, പിരിച്ച പഞ്ഞിനൂല് 

എന്നിവകൊണ്ടു ഉണ്ടാക്കേണം. അതു 

സമചത്ുരധും ഇരട്ടയും ഒരു ചാണ നീള 

മുള്ളതും ഒരു ചാണ ധിതിയുള്ളതും ആയി 

രിക്കേണം. അതില് കല്പതിപ്പായി 

നാലു നിര കല്ലു പതിക്കേണം; താര്രമണി, 

പിതരത്നം, മരതകം എന്നിവ ഒന്നാമ 

ത്തെ നിര, രണ്ടാമത്തെ നിര; മാണി 

കയം, നിലക്കല്ല, ല്യം. മൂന്നാമത്തെ 

നിര: പത്മരാഗം, ധൈഡൂയ്യം, സുഗന്ധി 

ക്കല്ലും 

ശോമേഒകം, സൂയ്യകാന്തം. 

നാലാമത്തെ നിര: പൃള്കൂരാഗം, 

അവ അതതു 

തടത്തില് പൊന്നില് പതിച്ചിരിക്കേണം. 

ഈ കല്ലൂ യിസ്രായേതമക്കളുടെ പേരോ 

ടടക്രടെ അവരുടെ പേരപോലെ പന്ത്ര 

പന്ത്രണ്ടു ഗശഗോത്തങ്ങ 

ളില് ഓരോന്നിനെറ പേർ അധഖയില് 

ണ്ടുയിരിക്കേണം; 

മുദക്കൊത്തായി കൊത്തിയിരിക്കേണംം 

പതക്കത്തിന്നു ചരടുപോലെ മുറിച്ചുകുതു 

പണിയായി തങ്കംകൊണ്ടു സരപ്പുളി ഉ 

ണ്ടാക്കേണം. പതക്കത്തിന്നു പൊന്നു കൊ 

ണ്ടു രണ്ടു വട്ടക്കണ്ണി മ ണ്ടാക്കി പതക്കത്തി 

നെറ രണ്ടു അററത്തും വട്ടക്കണ്ണി ധെക്കേ 

ണം. പൊന്നുകൊണ്ടു മുറിച്ചുകുത്തുപ 

ണിയായ സരപ്പ ളി രണ്ടും പരുക്കത്തിനെറ 

അററങ്ങളില് മുള വട്ടക്കണ്ണി രണ്ടിലും 

കൊളുത്തേണം. മുറിച്ചുകുതുുപണിയാ 

യ രണ്ടു സരപ്പള് പിയുടെ മറെറ അററം 

രണ്ടും രണ്ടു തടത്തില് കൊളുത്തി ഏഫോ 

ഭിനെറ ചുമല്ക്കണ്ടങ്ങളില് അതിന്െറ 

മു൯ഭാഗത്തു ഖെക്കേണം. പൊന്നുകൊ 

ണ്ടെ രണ്ടു വട്ടക്കണ്ണി ണ്ടാക്കി പതക്കത്തി 

നെറ മറെറ രണ്ടു അററത്തും ഏഫോടി 

നൊ കിഗററത്തിന്നു നേരെ അതിനെറ 

വിദ്ൂ്പില് അകത്തായി ധെക്കേണം. 

പൊന്നുകൊണ്ടു വേറെ രണ്ടു വട്ടക്കണ്ണി 

ഉണ്ടാക്കി, ഏഫോടിനെറ മു൯ഭാഗത്തു 

അതിനെറ രണ്ടു ചുമല്ക്കണ്ടത്തിന്മേല് 

താഴെ അതിനെറ ഇണെല്പിന്നരികെ ഏ 

ഫോടിനെറ നടുക്കെട്ടിന്നു മേലായി ഖെ 

ക്കേണം. പതക്കം ഏഫോദി സെറ നടുക്കെ 

ട്ടിന്നു മേലായിരിക്കേണ്ടെതിന്നും ഏഫോ 

ടിരു ആടാതിരിക്കേണ്ടതിന്നും അതിനെറ 

വട്ടക്കണ്ണികളാത ഏഫോടിനെറ വട്ടക്ക 

ണ്ണികളോടു നീലനാടകൊണ്ടു കെട്ടേണം. 

അങ്ങനെ അഹരോന് ധിശുഭ്ധമന്ദിര 

ത്തില് കുടക്കുമ്പോഠം ന്യായധിധിപ്പത 

ക്കത്തില് യിസ്രായേല്മക്കളുടെ പേർ എ 

പ്പോഴും യഹോവയുടെ മുമ്പാകെ ഓമ്മെ 

ക്കായിട്ടു തന്െറ ഫൃദയത്തിന്മേല് വഹി 

ക്കേണം, ന്യായവിധിപ്പതക്കത്തിന്നകു 

ത്തു ഉരറീമും തുമ്മീമും (ധെളിപ്പാടും സത്യ 

വും) വെക്കേണം; അഹടരോ൯ യഹോവ 

യൂടെ സന്നിധാനത്തിങ്കല് കടകുയ്ചോ 

അവ അധനെറ ഫ്ൃടയത്തിന്മേല് ഇരി 

ക്കേണം; അഹരോന് യിസ്രായേല്മക്കഠര 

കുള്ള ;ന്യയധിധി ഏഎപ്പേഴ്ചം യഹോഖ 

യുടെ മു൯പാകെ തനെറ ഹൃദയത്തിന്മേല് 

വഹിക്കേണം. 

ഏഫോടിനെറ അങ്കി മുഴുവനും നില 

ആല് കൊണ്ടു ഉുണ്ടാക്കേണം. അതിനെറ 

നടുവില് തല കുടപ്പാ൯ ഒരു ഒവാരം ധേ 

ണം; ദ്വാരത്തിന്നു നെയ്തു പണിയായ 

ഒരു നാട ചുററിലും വേണം; അതു കീറി 

ല്പോകാതിരിപ്പാ൯ കവചത്തിനെറ ല്വാരം 

പോലെ അതിന്നു ഉണ്ടായിരിക്കേണം. 

26 
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94 

90 

37 
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നീലയല്, ധൂതുനൂത, ചുയല്ലുന്ൂല് എന്നി 

വകൊണ്ടു ചുററും അതിനെറ വിളുമ്പില് 

മാതള പ്പഥങ്ങളും അവയുടെ ഇടയില് 

ചുററും പൊന്നുകൊണ്ടു മണികളും ഉണ്ടാ 

ക്കേണം. അങ്കിയുടെ വിളുമ്പില് ചുററും 

ഒരു പൊന്മണി ഒരു മാതളപ്പഴം, ഒരു 

പൊന്മണി ഒരു മാതളപ്പഴം, ഇങ്ങനെ 

ധേണം. ശുശ്രൂഷ ചെയ്തുയില് അഹ 

രോന് അതു ധരിക്കേണം. യഹോധഖ 

യൂടെ മുമ്പാകെ വധിശുഭ്ധമന്ദിരത്തിത 

കടക്കുമ്ചോഴ്ഴം പുറത്തു വരുഃമ്പാഴം അ 

൮൯ മരിക്കാതിരിക്കേണ്ടതിന്നു അതി 

നെറ ശബ്ദും കേഠക്കേണം. 

തങ്കം കൊണ്ടു ഒരു പട്ടം ഉണ്ടാക്കി അ 

തില് “യഹോവെക്കു ധിശുഭ്ധം?” എന്നു 

മുദക്കൊത്തായി കൊത്തേണം. അതു മുടി 

മേല് ഇരിക്കേണ്ടതിന്നു നിലച്ചരടു കൊണ്ട 

കെട്ടണം; അതു മുടിയുടെ മു൯ഭാഗത്തു 

ഇരിക്കേണം. യിസായയതമക്കര തങ്ങ 

മുടെ സകലവിശുഭ്ധവഴിപാടുകളിലും ശു 

ദ്ധീികരിക്കുന്ന വിശുഭ്ധവസ്മൂക്കള്ടടെ കുററം 

അഹദരാ൯ വഫിക്കേണ്ടതിന്നു അതു അ 

ഹരോസെറ നെററിയില് ഇരിക്കേണം; 

യഹോവയുടെ മുമ്പാകെ അവക്കു പ്രസാ 

ദം ലഭിക്കേണ്ടതിന്നു അതു ഏഎപ്പോഴ്ചം അ 

വന്റെറ നെററിയില് ഇരിക്കേണം. പ 

ഞ്ഞിനൂല് കൊണ്ടു ഉള്ളങ്കിയയം വിചിത്തപ്പ 

ണിയായി നെയ്യേണം; പഞ്ഞിന്ദല് കൊ 

ണ്ട മുടിയും ഉണ്ടാക്കേണം; നടുക്കെട്ടും 

ചിത്രത്തയ്യല്പണിയായിട്ടു ഉണ്ടാക്കേണം. 

അഫരോനെറ പുത്രന്മാക്കു മഹത്വത്തിന്നും 

അലങ്കാരത്തിന്നുമായിട്ടു അങ്ധി, നടുക്കെട്ടു, 

തലപ്പാവു എന്നില ഉണ്ടാക്കേണം. അവ 

നിനെറ സഹോദരനായ അഹരോനെ 

യും അവനെറ പുത്രന്മാരെയും ധരിപ്പി 

ക്കേണം; അവര് എനികു പുരോഹിതശു 

ശ്രൂക ചെയധ്യേണ്ടതിന്നു അവരെ അഭി 

ഠിം 

120 

൨ യ യം 
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കേകധും കരപൃൂരണവും ചെയ്യൂ ശുഭ്ധീക 

രിക്കേണം. അവരുടെ നഗ്നത മറെ 

പ്പാ൯ അവക്കു ചണനൂല് കൊണ്ടു കാല് ച 

ട്ടയും ഉണ്ടാക്കേണം; അതു അര തുടങ്ങി 

തുടവരെ എത്തേണം. അഹരരാനും അ 

വനെറ പുത്രന്മാരും യിശുഭ്ധമന്മിരത്തില് . 

ചെയ്ത്ാ൯ സമാഗമനക്രടാര ശുശ്രൂഷ 

ത്തില് കുടക്കുമ്പോഗോ യാഗപിഠത്തി 

നെറ അടുക്കു ചെല്ലുമ്പോഥോ കുററം 

ചുമന്നു മരിക്കാതിരിക്കേണ്ടതിന്നു അവ൪ 

അതു ധരിക്കേണം. അവന്നും അധ 

നെറ സന്തതിക്കും അതു എന്നേക്കുമുള്ള 

ചട്ടം ആയിരിക്കേണം. 

൨൯. അദ്ധ്യായം. 

അച൪ എനിക്കു പുരോഹിതശുശ്രൂഷ 

ചെയ്ത്ാ൯ അവരെ ശുഭ്ധീികരിക്കേണ്ടതിനു 

നി അധഖകു ചെയ്യേണ്ടതു എന്തെന്നാല്: 

ഒരു കാളക്കിടാവിനെയും മനമില്ലാത്ത 

രണ്ടു ആട്ടുകൊററന്നെയും പുളിപ്പില്ലാത്ത 

അപ്പുവും ഏഐണ്ണ ചേത്ത പുളിപ്പില്ലാത്ത 

ദോശകളം എണ്ണ പിരട്ടിയ പുളിപ്പില്ലാത്ത 

വടകുമ്ൂം ഏടുക്കേണം; കോതമ്പുമാധൃയകൊ 

ണ്ടു അവ ഉണ്ടാക്കേണം. അവ ഒരു 

കൊട്ടയില് ഖെച്ച കാള യോടും രണ്ടു ആട്ടു 

കൊററനോടടംക്രടെ കൊട്ടയില് കെണ്ട 

വരേണം. അഹരോനെയും അവനെറ 

പുത്രന്മാരെയും സമാഗമനക്രടാരത്തിനെറ 

വാതില്ല്ൃത വരുത്തി വെള്ളംകൊണ്ടു കുഗ്൭ 

കേണം. പിന്നെ വസ്ര്രം എടുത്തു അഹ 

രോനെ ഉള്ളങ്കിയും ഏഫോടിനെറ അങ്കി 

യും ഏഫോടുടം പതക്കവും ധരിപ്പിച്ച അ 

വസെറ അരെക്കു ഏഫോടിനെറ നടുക്കെ 

ടട കെട്ടേണം. അവനെറ തലയില് മുടി 

ഖെച്ചു വിശുഭ്ധപട്ടം മുടിമേല് ഖെക്കേ 

ണം, പിന്നെ അഭിഷേകതെലം എ 

ടുത്തു തലയില് ഒഴിച്ചു അവനെ അഭിഷേ 

17 

42 

43 
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കം ചെയയ്യണം. അവനെറ പുത്തന്മാ 

രെയും കൊണ്ടുവന്നു അങ്കി ധരിപ്പ്ിക്കേ 

ണം. അഹഫരോനെറയ്യം പുത്രന്മാരുടെ 

യ്യം അരെക്കു നടുക്കെട്ടു കെട്ടി അവക്കു 

തലപ്പായു വെക്കേണം. പൌരോഹിത്യം 

.അവക്കു നി തയ വേകാശമായിരിക്കേണം. 

പിന്നെ നീ അഹരോന്നും അവനെറ പുത്ര 

ന്മാക്കും കരപൂരണം ചെയ്യേണം. നീകാ 

ഉള യെ സമഃഗമനക്രടാരത്തിനെറ മുമ്പാകെ 

വരുത്തേണം; അഹരോനും അവനെറ 

പുത്രന്മാരും കാളയുടെ തലമേല് കൈധഖെ 

ക്കേണം. പിന്നെ സമാഥമനക്രടാരത്തി 

നെറ വാതില്ലല് യഹോവയുടെ മുമ്പാകെ 

കാളയെ അറുക്കേണം. കാളയുടെ രക്തം 

കുറെ എടുതുതു നിനെറ വിരല്കൊണ്ടു യാ 

ഗപിഠത്തിനെറ കൊമ്പുകളിന്മേല് പുര 

ട്ടി ശേഷമുള്ള രക്തം ഒക്കെയും യാഗഥപി 

ത്തിന്െറ ചുധട്ടില് ഒഴിക്കേണം. കടല് 

പൊതിഞ്ഞിരിക്കുന്ന മേദസ്സു ഒക്കെയും ക 

രളിന്മേല് ഉള്ള വപയ്യം മൂത്രപിണ്ഡം 

രണ്ടും അവയുടെ മേലുള്ള മേദസ്സും എടുത്തു 

യാഗപീഠത്തിന്മേല് ധെച്ചു ഭഹിപ്പിക്കേ 

ണം. കാളയുടെ മാംസവും തോലും ചാ 

ണകധും പാളയത്തിന്നു പുറതൃതു തിയിൽ 

ഇട്ടു ചുട്ടുകളയേണം. ഇതു പാപയാഗം, 

പിന്നെ ഒരു ആട്ടകൊററനെ എടുക്ക 

ണം; അഹരോനും അധവനെറ വൃത്രന്മാ 

രും ആട്ടുകൊററനെറ തലമേൽ കൈ വെ 

ക്കേണം. ആട്ടുകൊററനെ അറുത്തു അ 

തിനെറ രക്തം എടുത്തു യാഥചിഠത്തി 

ന്മേല് ചുററും തളിക്കേണം. ആട്ടുകൊ 

ററനെ ഖണ്ഡഖേണ്ഡമായി മുറിച്ചു അതി 

നെറ കുടലും കാലും കഴകി ഖണ്ഡങ്ങളുടെ 

മേലും അതിനെറ തലയ്യടെ മേലും ലെ 

ക്കേണം. ആട്ടുകൊററനെ മുഴുവന്ദം യാ 

ശപിഠത്തിന്മേല് വെച്ചു ദഹിപ്പിക്കേണം. 

ഇതു യര്ഹാവെക്ു ഹോമയാഗം, യര്3ഹാ 

ഠിം 

വെക്കു സൌരഭ്യവാസനയായ ദഹനയാ 

ഗം തന്നേ. പിന്നെ നീ മറെറ ആട്ട 

കൊററനെ എടുക്കേണം; അഹഫദരോനും 

അധഖനെറ പുത്രന്മാരും ആട്ടുകൊററനെറ 

തലമേൽ കൈ വെക്കേണം, ആട്ടുകൊ 

ററനെ അറുത്തു അതിസനെറ രക്തം കുറെ 

എടുത്തു അഹരോനെറ വലത്തെ കാതിന്നും 

അവനെറ പുത്രന്മാരുടെ വലത്തെ കാതി 

ന്നും അവരുടെ വലത്തെ കഷ്യുടെ പെരു 

വിരലിന്നും വലത്തെ കാലിനെറ പെരു 

വിരലിന്നും പുരട്ടി രക്തം യാഥപപിഠത്തി 

ന്മേത ചുററും തളിക്കേണം. പിന്നെനി 

യാഗപിഠത്തിന്മേലുള്ള രക്തവും അഭിക്ഷേ 

കതൈലവും കുറ്റ എടുത്തു അഹരോ 

സെറമേലും അവനെറ ധ്ര്രൂത്തിന്മേലും 

അവനെറ പൃത്രന്മാരുടെമേലും അവരുടെ 

വസ്ത്രത്തിന്മേലും തളിക്കേണം; ഇങ്ങനെ 

അധന്ദം അവനെറ ധനസ്ത്രരവും അവനെറ 

പുത്രന്മാരും അവരുടെ വസ്ത്രും ശുഭ്ധിക 

രിക്കപ്പെടും. അതു കരപൂരണത്തിനെറ 

ആട്ടുകൊററ൯ ആകകൊണ്ടു നീ അതി 

നെറ മേദസ്സും തടിച്ച വാലും കുടല് പൊ 

തിഞ്ഞിരിക്കുന്ന മേദസ്സും കരളിന്മേലുള്ള 

വപ്പയും മുത്രപിണ്ഡം രണ്ടും അവയുടെമേ 

ലുള്ള മേദസ്സും വലത്തെ കൈക്കുറകം യ 

ഹോധഖയുടെ മുമ്പാകെ വെച്ചിരിക്കുന്ന പു 

ളിപ്പില്ലാത്ത അച്ഛത്തിനെറ കൊട്ടയില്നി 

ന്നു ഒരു അപ്പവും എണ്ണ പകന്ന അപ്പമായ 

ഒരു ദോശയും ഒരു വടയും എടുക്കേണം. 

അതു ഒക്കെയും അഫഹരോനെറ കയ്യിലും 

അവനെറ പുത്രന്മാരുടെ കയ്യിലും വെച്ച 

യഹോവയുടെ സന്നിധിയില് നീരജ 

നാപ്പുണമായി നീരാജനം ചെയ്യേണം. 

പിന്നെ അവരുടെ കയ്യില്നിന്നു അവ 

വാങ്ങി യാഗപീഠത്തിന്മേല് ഹോമയാഗഥ 

ത്തിന്നു മീതെ യഹോധയ്യടെ സന്നിധി 

യില് സ്െരരഭ്യയ വാസനയായി ഒഹിപ്പ്യിക്കേ 
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ണം; ഇതു യഹോവെക്കു ദഹനയാഗം. 

പിന്നെ അഹരോനെറ കുരപൂരണത്തിന്നു 

ള്ള ആട്ടുകൊററനെറ നെഞ്ചു എടുതുതുയ 

ഹോവയുടെ സന്നിധിയില് നീരാജനാപ്പ 

ണമായി നീരാജനം ചെയ്യേണം; അതു 

നിനെ ഓഹരിയായിരികും. അഫരോ 

നെറയും അവസെറ പുത്രന്മാരുടെയും കര 

പൂരണത്തിന്നുള്ള ആട്ടുകൊററനെറ നീ 

രാജനമധും ഉദച്ചയുമായി നീരാജനാപ്പണ 

മായ നെഞ്ചും ഉഭച്ചാപ്യണമായ കൈക്കുറ 

കും നി ശുഭ്ധികരിക്കേണം. അതു ഉടച്ചാ 

പ്യണമാകകൊണ്ടെ യിസ്രായേല് മക്കളുടെ പ 

ക്കതുനിന്നു നിത്യ വകാശമായിട്ടു അഹരോ 

നും അവനെറ പുത്രന്മാകും ഉള്ളതായിരി 

ക്കേണം; അതു യിസായേല്മക്കമ അപ്പി 

ക്കുന്ന സമാധാനയാഗത്തിനെറ മഉടച്ചാപ്പ) 

ണമായി യഹോവെക്ള്ള ഉടച്ചാപ്പണം 

തന്നേ ആയിരിക്കേണം. അഹദരരോനെറ 

വിശുദ്ധവസ്ത്രം അധവനെറശേഷം അവ 

നെറ പുത്രന്മാകുള്ള താകേണം; അതു ധ 

രിച്ച അവര് അഭിഷേകവും കുരപൂരണ 

വും പ്രാപിക്കേണം. അവനെറ പുത്രന്മാ 

രില് അവന്ത പകരം പുരോഹിതനായി 

വിശുഭ്ധമന്ദിരത്തിലെ ശുശ്രൂഷ ചെയ്ത്രാ൯ 

സമാഗമനക്രടാരത്തില് കടക്കുന്നവന് ഏഴ 

ദിവസം അതു ധരിക്കേണം. കരപപൂരണ 

ത്തിനെറ ആട്ടുകെററനെ എടുത്തു അതി 

നെറ മാംസം ധിശുഭ്ധമായോരു സ്ഥലത്തു 

വെച്ചു പാകം ചെയ്യേണം. ആട്ടുകൊററ 

നെറ മാംസവും കൊട്ടയിലുള്ള അപ്പധും അ 

ഹരരാനും അവനെറ പുത്രന്മാരും സമാഥ 

മനക്രടാരത്തിനെറ വാതില്ലഛല്ഖെച്ചു തി 

ന്നേണം. അവരുടെ കരപൃരണത്തിന്നും 

വിശുഭ്ധീകരണത്തിന്നും ധേണ്ടി പ്രായ 

ശ്ചിത്തം കഴിക്കുന്ന വസ്തുക്കളെ അവര് 

തിന്നണം; അവ ധിശുഭധമായിരിക്ക 

യാല് അന്൬൯ തിന്നരുതു. കരപൂരണ 

ധിം 
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യാഗത്തിനെറ മാംസത്തിലും അച്പത്തിലും 

വല്ലതും പ്രഭാതകാലം വരെ ശേഷിച്ചിരു 

ന്നാല് ആ ശേഷിപ്പു തിയിൽ ഇട്ടു ചുട്ടുകള. 

യേണം; അതു വിശുഭ്ധമാകകൊണ്ടു തിന്ന 

രുതു. 

ചുതുപോലെ ഒക്കെയും നി അഹരോന്നും 

അങ്ങനെ ഞാ൯ നിന്നേട്ട കല്പി 

അവനെറ പൃത്രന്മാക്കും ചെയ്യേണം; ഏഴ 

ടിവസം അവക്കു കരവൂരണം ചെയയ്യേണം. 

പ്രായത്ചിത്തത്തിന്നായി ടിവസേന ഓ 

രോ കാള ഖയെ പാപയാഗഥമായിട്ടു അപ്പ്ിക്കേ 

ണം; യാഗപിഠത്തിന്നും പ്രായശ്ചിത്തം ക 

ഴിച്ച പാപശുഭ്ധി വരുത്തുകയും അതിനെ 

ശുഭ്ധികരിക്കേണ്ടതിന്നു അഭിഷേകം ചെ 

യ്ക്കുയും വേണം. ഏഴുദിവസം നി യാഗ 

പീഠത്തിന്നായി പ്രായശ്ചിത്തം കഴിച്ചു അ 

തിനെ ശുഭ്ധികരിക്കേണം; യാഗപീഠം 

അതി ധിശുഭ്ധമായിരിക്കേണം;; യാഗഥപിഠ 

ത്തെ തൊടുന്നവനൊക്കെയും വിശുഭ്ധനാ 

യിരിക്കേണം, 

യാഗപീഠത്തിന്മേല് അപ്പ്ിക്കേണ്ടതു 

എന്തെന്നാല്; ദിവസന്തോറും നിരന്തരം 

ഒരു വയസ്സ പ്രായമുള്ള രണ്ടു ആട്ടി൯കുടി; 

ഒരു ആട്ടി൯കുട്ടിയെ രാവിലേ അപ്പി 

ക്കേണം; മറെറ ആടി൯കുട്ടിയെ വൈകു 

ന്നേരത്തു അപ്പ്ിക്കേണം. ഇടിച്ചെടുത്ത 

കാല്ഹി൯ എണ്ണ പകന്നിരിക്കുന്ന ഒരു 

ഇടങ്ങഴി നേരിയ മാവും പാനിയയാഗമാ 

യി കാല്ഹിന് ധിഞ്ഞും ആട്ടി൯കുട്ടിയോടു 

ക്രടെ അപ്പിക്കേണം. മറെറ ആട്ടി൯കു 

ട്ടിയെ രാധിലത്തെ ഭോജനയാഗശത്തിനാം 

അതിനെറ പാനീയയാഗശത്തിന്നും ഒത്തവ 

ണ്ണം ഒരുക്കി സൌരഭ്യവാസനയായി യ 

ഹോധെക്കു ദഹനയാഗമായി ധൈകന്നേ 

രതു അപ്പിക്കേണം. ഞാ൯ നിന്നോടു 

സംസാരിക്കേണ്ടതിന്നു നിങ്ങഗക്കു ലെളി 

പ്പെടുവാരുള്ള സമാഗഥഗമനക്രടാരത്തിനെറ 

വാതില്ല,ല്ധെച്ചു യഹോധയുടെ മുമ്പാ 
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കെ ഇതു നിങ്ങഠക്കു തലമുറതലമുറയാ 

യി നിരന്തരഹോമയാഗമായിരിക്കേണം. 

അധിടെ ഞാ൯ യി സായേതമക്കരക്ുകു ലെ 

ളിപ്പെടും. അതു എനെറതേജസ്സിനാല് 

ശുഭ്ധികരിക്കപ്പെടും. ഞാ൯ സമാഗമന 

ക്രടാരവും യാഥപപിഠവും ശുഭ്ധികരിക്കും. 

ഞാ൯ അഹരോനെയും അവനെറ പുത്ര 

ന്മാരെയും എനിക്കു പുരോഹിതശുശ്രൂഷ 

ചെയ്യേണ്ടതിന്നു ശുഭ്ധീകരിക്ും. ഞാ൯ 

യി സായേല്മക്കളുടെ മഭ്ധ്യേ വസിക്കയും 

അവക്കു ടൈ വമായിരിക്കയും ചെയ്യും. 

അവരുടെ മദ്ധ്യേ വസിക്കേണ്ടതിന്നു 

അവരെ മിസയിംഭേശതൃതുനിന്നു കൊണ്ടെ 

വന്നവനായി അവരുടെ ദൈവമായ യ 

ഫോവ ഞാ൯ ആകുന്നു എന്നു അവര് അറി 

ഡ്യം; ഞാ൯ അവരുടെ ഭൈവമായ യഹോ 

വ തന്നേ, 

൩ 0. അഗഡ്ധ്യായം. 
ത്ത 

ധൂപം കാട്ടുവാ൯ ഒരു ധ്ൂപപിഠവും ഉ. 

ണ്ടാക്കേണം; ഖടിരമരംകൊണ്ടു അതു ഉ 

ണ്ടാക്കേണം. അതു ഒരു മുഗം നീളധും 

ഒരു മുഗം വീതിയുമായി സമചതുരവും ര 

ണ്ടു മുഗം ഉയരധ്യം ആയിരിക്കേണം, അ 

തിനെറ കൊമ്പുകമ അതിത്നിന്നു തന്നേ 

ആയിരിക്കേണം. അതിനെറ മേപ്പല 

കയും ചുററും അതിസെറ പാശ്വങ്ങളും 

കൊമ്പുകളും ഇങ്ങനെ അതു മുഴവന്ദം 

തങ്കം കൊണ്ട പൊതിയേണം, അതിന്നു 

ചുററും പൊന്നുകൊണ്ടു ഒരു വക്കും മണ്ടാ 

ക്കേണം. ചുമക്കേണ്ടതിന്നു തണ്ടു ചെലു 

തുവാ൯ അതിന്െറ വക്കിന്നു കീഥെ ഇ 

ഈരണ്ട പൊ൯വളയവും 

അതിന്െറ രണ്ട പാശ്വ 

രു പുറത്തും 

ഉണ്ടാക്കേണം. 

ത്തിലും അവയെ ഉണ്ടാക്കേണം, തണ്ടു 

ക ഖദിരമരംകൊണ്ടെ ഉണ്ടാക്കി പൊന്നു 

പൊതിയേണം. സാക്ഷ്യ പെട്ടകത്തി 
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നെറ മുമ്പിലും ഞാ൯ നിനക വെളിപ്പെ 

ടുവാന്മള്ള ഇടമായി സാക്ഷ്ൃത്തിന്മിതെ 

യ്യുള്ള കൃപാസനത്തിനെറ മുമ്പിലും ഇരി 

ക്കുന്ന തിരശ്ശിലെകു മുമ്പാകെ അതു ഖെ 

ക്ഷേണം. അഹരരോന് അതിന്മേല് സു 

ഗന്ധധ്മൂപം കൂട്ടേണം; അവനു ദിനംപ്ര 

തി കാലത്തു ടീപം തുടെക്കുമ്പോഠ അങ്ങ 

നെ ധ്മൂപം കാട്ടേണം. തഅഫരോസ 

വൈകുന്നേരം ടീപം കൊളത്തുമ്പോഴ്ചം 

അങ്ങനെ സുഗന്ധധൂപം കാട്ടേണം. അ 

തു തലമുറതലമുറയായി യഹോവയുടെ മു 

മ്പാകെ നിരന്തരധ്മൂപം ആയിരിക്കേണം. 

നിങ്ങ. അതിന്മേല് അന്യധൂപമോ ഹോ 

മയാഗമോ ഭോജനയാഗമോ അപ്പിക്കരു 

തു; അതിന്മേല് പാനിയയാഗം ഒഴിക്കയു 

മരുതു. സംവത്സരത്തിതു ഒരിക്കല് അ 

ഫഹരോ൯ അതിനെറ കൊമ്പുക൪ക്കുധേ 

ണ്ടി പ്രായശ്ചിത്തം കഴിക്കേണം; പ്രായ 

ശ്വിത്തത്തിന്നുള്ള പാപയാശത്തിനെറ ര 

ക്തം കൊണ്ടു അവ൯ തലമുറതലമുറയായി 

വഷാന്തരപ്രായശ്ചിത്തം കഴിക്കേണം; 

ഇതു യഹോവെക്കു അതിധിശുഭ്ധം, 

യഹോവ പിന്നെയും മോശെയോടു 

കല്പിച്ചതു എന്തെന്നാല്: യിസ്പായേല്മക്ക 

മൂുടെ ജനസംഖ്യ എടുക്കേണ്ടതിന്നു അവ 

രെ എണ്ണൂമ്പോഠം അവരുടെ മഭ്ധ്യേ ബാധ 

ഉണ്ടാകാതിരിപ്പാ൯ അവരില് ഓരോരു 

ത്ത൯ താന്താനെറ ജീവന്നു വേണ്ടി യഹോ 

ധെക്കു ധിണ്ടെടുപ്പുവില കൊടുക്കേണം. 

എണ്ണപ്പെടുന്നവരുടെ ക്രട്ടത്തില്ത ഉം 

പ്പെടുന്ന ഏവരും വധിശുഭ്ധമന്ദിരത്തിലെ 

രൂക്കപ്രകാരം അരശേക്കെല് കൊടുക്ക 

ണം. ശേക്കെത എന്നതു ഇരുപതു ഗേ 

ആ അരശേക്കെല് യഹോവെക്കു 

റ്റേണ്ണപ്പ 

ടുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തില് ഇരുപതു വയസ്സും 

൪9. 

വഴിപാടു ആയിരിക്കേണം. 

അതിന്നു മിതെയുമുള്ളവനെല്ലാം യഹോ 

140 

11 

ച 

19 

14 



ര്രാസ്്നമ 30 

നിങ്ങ | 

മുടെ ജീപന്നുവേണ്ടി പ്രായത്ചിത്തം കഴി 

15 വെക്കു വഴിപാട്ട കൊടുക്കേണം. 

പ്രാ൯ നിങ്ങം യഹോവെക്കു വഴിപാടു 

കൊടുക്കുമ്പോര ധനവാന് അരശേക്കെ 

ലില് അധികം കൊടുക്കരുതു; ദരിദ൯ കു 

10 റെച്ചു കൊടുക്കയും അരുതു, ഈ പ്രായ 

ത്ധിത്തദപ്യം നീ യിസ്രായേല്മക്കളോടു 

വാങ്ങി സമാഗമനക്രടാരത്തിനെറ ശുശ്രൂ 

ഷെക്കായി കൊടുക്കേണം. നിങ്ങുടെ 

ജീവന്നുവേണ്ടി പ്രായത്തിത്തം കഴിക്കേ 

ണ്ടതിന്നു അതു യഹോവയുടെ മുമ്പാകെ 

യിസ്റ്ായേല്മക്കകുവേണ്ടി ഒരു ജ്ഞാപ 

കമായിരിക്കേണം. 

17 യഹോവ പിന്നെയും മോശെയോടുക 

18 പ്പിച്ചതു എന്തെന്നാല്: കഴ്ഴകേണ്ടതിന്നു 

ഒരു താരുത്തൊടടിയും അതിന്നു ഒരു താഥ്ു 

ക്കാലും ഉണ്ടാക്കേണം; അതിനെ സമാഥ 

മനക്രടാരത്തിന്നും യാഗപീഠത്തിന്നും മ 

ഭയ ഖെച്ചു അതില് ധെള്ളം ഒഥിക്കേ 

ണം. അതിങ്കല് അഹരോനും അവ 

നെറ പുത്രന്മാരും കയ്യും കാലും കഴ്ക്കേ, 

ണം. അവര് സമാഗമനക്രടാരത്തില് 

കടക്ഷയോ യഹോവെക്കു ദഹനയാഗം | 

കഴിക്കേണ്ടതിന്നു യാഗപിഠത്തിങ്കത ശു 

ശ്രൂഷ്കിപ്പാ൯ ചെല്ലുകയോ ചെയ്യുമ്പോഠം 

മരിക്കാതിരിക്കേണ്ടതിന്നു ധെള്ളംകൊണ്ട 

കഴുകേണം. അവര് മരിക്കാതിരിക്കേ 

ണ്ടതിന്തു കയ്യും കാലും കഴുകേണം; അതു 

അവക്ു തലമുറതലമുറയായി ഏന്നേക്കു 

മുള്ള ചട്ടം ആയിരിക്കേണം. 

യഹോവ പിന്നെയും മോശെയോടുക 

പ്പിച്ചതു എന്തെന്നാല്: മേത്തരമായ സു 

ക്കപ്രുകാരം അഞ്ഞൂറു ശേക്കെല് അയഞ്ഞ 

മൂരും അതില് പാതി ഇരുനൂററമ്പതു ശേ 

ക്കെരു സുഗന്ധലവംഗവധും അഞ്ഞൂറു ശേ 

ഗന്ധധഗ്ലമായി ധിശുഭ്ധമന്ദിരത്തിലെ തൂ 

ക്കെല്. വഗനത്തൊലിയ്ും ഒരു ഹി൯ ഒലി 

ധിം 

1 99 പുറപ്പാടു ൩ഠ 

ഖെണ്ണ്യും ഏടുത്തു തൈലക്കാരനെറ ധി 

ഒുപ്രകാരം ചേതൃതുണ്ടാക്കിയ വിശുഭ്ധമായ 

അഭികേകതെലമാഭക്കണം; അതു ധി 

ശുഭ്ധമായ അഭിഷകേകതൈലമായിരിക്കേ 

ണം. അതിനാല് നി സമാഗമനക്രടാര 

വും സാക്ഷ്യ പെട്ടകവും മേശയും അതി 

നെറ ഉപകരണങ്ങളൊക്കെയും നിലധി 

ക്കും അതിസെറ ഉപകരണങ്ങളും ധൂപ 

പീഠധും ഹോമയാഗപിഠധും അതിന്െറ 

ഉപകരണങ്ങളൊക്കെയും തൊട്ടിയും അ 

തിനെറ കാലും അഭിഷേകം ചെയ്യേണം. 

അവ അതിധിശുഭ്ധമായിരിക്കേണ്ടതിന്നു 

അവയെ ശുദ്ധീകരിക്കേണം; അവയെ 

തൊടുന്നവനൊക്കെയും വിശുഭ്ധനായിരി 

ക്കേണം. അഹരോനെയും അവന്െറ 

പുത്രന്മാരെയും എനിക്കു പുരോഹിതശുത്രൂ 

ഷ ചെയ്യേണ്ടതിന്നു നി അഭിഷേകം ചെ 

യൂ ശുഭ്ധികരിക്കേണം. യിസായേല്മ 

ക്കളോടു നി പറയേണ്ടതു എന്നെന്നാൽ: 

ഇതു നിങ്ങമുടെ തലമുറകളില് ഏനിക്കു 

വിശുദ്ധമായ അഭിഷേകതൈലം ആയി 

രിക്കേണം. അതു മന്ഭഷ്യസെറ ദേഹ 

ത്തിന്മേല് ഒഗിക്കരുതു; അതിന്െറ യോ 

ഗപ്രകാരം അതുപോലെയുള്ളതു നിങ്ങഠം 

ഉണ്ടാക്കുകയും അരുതു; അതു ധിശുഭ്ധമാ 

കുന്നു; അതു നിങ്ങറഠകു ധിശുദ്ധമായിരി 

തൈലം ക്കേണം. അതുപോലെയുള്ള 

| ഉണ്ടാക്കുന്നവനെയും അതില്നി ന്നു അന 

നനു കൊടുകുന്നവനെയും അവസനെറ ജന 

ത്തില്ുനിന്നു ഛേദിച്ചുകളയേണം. 

യഹോവ പിന്നെയും മോശെയോട്ട ക 

പ്പിച്ചു എന്തെന്നാല്: നി നറുംപശ, ഗുല്ല 

ലു, ഹല്ബാനപ്പശ എന്നി സുഗന്ധധഗ്ഗവും 

നിമ്മലസാസ്പ്ാണിയും എടുക്കേണം; എ 

ല്ലാം ഒരുപോലെ തൂക്കം ആയിരിക്കേണം. 

അതിരു മപ്പും ചേത്തു തൈലക്കാരനെറ 

ധിട്ലപ്രകാരം നിമ്മലധും വിശുഭ്ധധ്യമായ 

26 

റ! 

30 
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നാടാ പുറപ്പാടു ൩.൧ 

ധൂപവഗ്ശമാക്കേണം. 

നും ഇടിച്ചു പൊടിയാക്കി, ഞാ൯ നിനക്കു 

വെളിപ്പെടുവാനുള്ള സമാഗമനക്രടാര 

ത്തിലെ സാക്ഷ്യത്തിന്നു മുമ്പാകെ ധെക്കേ 

ണം; അതു നിങ്ങമക്കു അതിധിശുഭ്ധമാ 

യിരിക്കേണം. ഈ ഉണ്ടാക്കുന്ന ധൂപവ 

ശുത്തിനെറ യോഗശത്തിന്നു ഒത്തതായി നി 

ഞ്ങമശക്കു ഉണ്ടാക്കരുതു; അതു യഫോഖവെ 

ക്കു വിശുഭ്ധമായിരിക്കേണം. മണക്കേ 

ണ്ടതിന്നു അതുപോലെയ്ുള്ളതു ആരെങ്കി 

ലും ഉണ്ടാക്കിയാല് അവനെ അവനെറ 

ജനത്തില്നിന്നു ഛേദിച്ചുകള യേണം. 

൩.൧. അദ്ധ്യായം. 

യഹോലഖ പിന്നെയും മോശെയോടു ക 

പ്പിച്ചതു എന്തെന്നാല്: ഇതാ, ഞാ൯ 

യെഫ്രുദാഗോത്രത്തിരു ഫ്രുരരിനെറ മക 

നായ മരരിയുടെ മക൯ ബെസലേലിനെ 

പേര് ചൊല്ലി വിളി ച്ചിരിക്കുന്നു. അവ൯ 

കൌശലപ്പണികളെ സങ്കപ്പിച്ച ചെയ്ത്രാ 

നും പൊന്ന, വെള്ളി, താരും എന്നിവ 

കൊണ്ടു പണി ചെയ്ത്യാന്ം രത്നം ഖെട്ടി 

പതിപ്പാന്ദം മരത്തില് കൊത്തുപണി ചെ 

യ്ക്രാന്ദം 

ഉണ്ടാക്കുവാനും ഞാ൯ അവനെ ഭിധ്യാ 

സകലവിധമായ പണിത്തരം 

ത്മാവിനാല് ജ്ഞാനവും ബുഭ്ധിയും അറി 

വും സകലധിധസാമത്ഥ്യ വുംകൊണ്ടു നി 

റെച്ചിരിക്കുന്നു. ഞാ൯ ദാ൯ഗോത്രത്തില് 

അഹിസാമാക്കിനെറ മകനായ ഒഹൊ 

ലിയാബിനെ അവനോടുക്രടെ ആക്കുക 

യും സകലജ്ഞാനികളുടെ ഹൃദയത്തിലും 

ജ്ഞാനം നച്ലയകയയം ചെയ്യിരിക്കുന്നു. ഞാ൯ 

നിന്നോടു കപ്പിച്ചതു ഒക്കെയും അവര് ഉ 

ണ്ടാക്കും, സമാഗമനക്രടാരധും സാക്ഷ്യ 

പെട്ടകവും അതിന്ീതെയുള്ള കൃപാസന 

വും ക്രടാരത്തിന്െറ ഉപകരണങ്ങളൊ 

ക്കെയും മേശയും അതിനെറ മുപകര 

ധിം 

1 94. 

നി അതില് ഏതാ 

ദ്ാസത്സം 31 

ണങ്ങമും തങ്കംകൊണ്ടുള്ള നിലധികകും 

അതിസനെറ ഉപകരണങ്ങളൊക്കെയും ധ്മൂ 

പപീഠധും ഹോമയാഥപിഠധും അതി 

നെറ ഉ പകരണങ്ങളൊക്കെയും തൊട്ടിയും 

അതിന്െറ കാലും വിശേഷയനസ്ധ്ൂങ്ങളും 

പുരോഹിതനായ അഹരോനെറ വിശു 

ഭ്ധവസ്ത്രൂങ്ങദും പുരോഹിതശുശ്രൂഷെക്കാ 

യിട്ടു അവനെറ പുത്രന്മാരുടെ വന്രൂങ്ങളും 

അഭിചഛഷേകതൈലലും വിശുദ്ധമന്ദിരത്തി 

നുള്ള സുഗന്ധധ്മയപവഗ്ഗവും ഞാ൯ നി 

ന്നോടു കപ്പിച്ചതു പോലെ ഒക്കെയും അവര് 

ഉത്ഭാക്ും, 

യഹോവ പിന്നെയും മോശെ യാടു ക 

പ്പിച്ചതു: നി യിസ്പായേല്മക്കളോടു പറ 

യേണ്ടതു എന്തെന്നാല്: നിങ്ങ എന്റെറ 

ശബ്ദത്തുകളെ ആചരിക്കണം. ഞാ൯ 

നിങ്ങളെ ശുദ്ധികരിക്കുന്ന യഹോവയാ 

കുന്നു എന്നു അറിയേണ്ടതിന്നു അതു തല 

മുറതലമുറയായി എനികും നിങ്ങനക്ും 

മഭ്ധ്യയ ഒരു അടയാളം ആകുന്നു, അതു 

കൊണ്ടു നിങ്ങഠം ശബ്ബത്ത' ആചരിക്കേ 

ണം; അതു നിങ്ങഠക്കു വിശുദ്ധം ആകുന്നു. 

അതിനെ അശുഭ്ധമാക്കുന്നവ൯ മരണശി 

ക്ഷ അരുഭധിക്കേണം. ആരെങ്കിലും അ 

ന്നു വേല ചെയ്യാല് അവനെ അയവയനൊ 

ജനത്തിനെറ ഇടയിതനിന്നു ഛേടി്ചുക 

ളുയേണം. ആറുടിവസം വേല ചെയ്യ 

ണം; എന്നാല് ഏഗാം ഭിവസം സ്വസ്ഥ 

മായ്യള്ള ശബ്ബദൃത്തായി യഹോവെക്കു വിശു 

ഭ്ധം ആകുന്നു; ആരെങ്കിലും ശബ്ബത്ത് 

നാളില് വേല ചെയ്യാല് അവ൯ മരണശി 

ക്ഷ അനുഭവിക്കേണം. ആകയാല് യി 

സ്രായേതമക്ക. തലമുറതലമുറയായി ശ 

ബ്ൃത്തിനെ നിത്യനിയമമായിട്ടു തതൃച 

രിക്കേണ്ടതിന്നു ശബ്ബത്തിനെ പ്രമാണി 

ക്കേണം. അതു എനിക്കും യിസ്രായേല് 

മക്കുഠകും മദ്ധ്യേ എന്നേക്കും ഒരു അട 

12 

ടി 



18 

മ്ലാസ്്്നമ 35 ടി 

യാളം ആകുന്ന; ആറു ദിവസംഒകാണ്ട 

ല്ലോ യഹോയധവ ആകാശത്തെയും ഭൂമിയെ 

യും ഉണ്ടാക്കിയതു; ഏഴാം ദിവസം അ 

വ൯ സ്വസ്ഥമായിരുന്നു ധിശ്രമിച്ച. 

അവ൯ സിീനായിപവ്യതത്തില് വെച്ച 

മോശെയോടു അരുളിച്ചെയൂ കഥിഞ്ഞശേ 

മോം ദൈവത്തിനെറ വിരല്കൊണ്ടു എഴ 

തിയ കപ്പലകുകളായ സാക്ഷ്യ പലക രണ്ടും 

അവനെറ പക്കല് കൊടുത്തു. 

൩.൨. അദ്ധ്യായം. 

൨ന്നാത മോശെ പവ്വ തത്തില്നിന്നു ഇു 

റങ്ങിവരുവാ൯ താമസിക്കുന്നു എന്നു ജനം 

കണ്ടപ്പപോഗ ജനം അഹരോനെറ അടു 

ക്കല് വന്നുക്രടി അവനോടു: നി എഴന്നേ 

റ൨൮ു, ഞങ്ങളൂടെ മുമ്പില് നടക്കേണ്ടതിന്നു 

ഒരു ദൈവത്തെ ഉണ്ടാക്കി തരിക; ഞങ്ങ 

ളെ മിസ്രയിംഭേശത്തുനിന്നു പുറപ്പെടുവി 

ചു കൊണ്ടുവന്ന പുരുഷനായ ഈ മോശെ 

ക്കു എന്തു ഭവിച്ചു എന്നു ഞങ്ങ അറിയു 

ന്നില്ലല്ലോ എന്നു പറഞ്ഞു. അഹരോ൯ 

അവരോടു: നിങ്ങളുടെ ഭായ്യമാരുടെയും 

പുത്രന്മാരുടെയും പുത്രിമാരുടെയും കാതി 

ലെ പൊ൯കുണകു പറിച്ച എസെറ അടു 

ക്കല് കൊണ്ടുവരുധി൯ എന്നു പറഞ്ഞു. 

ജനം ഒക്കെയും തങ്ങളൂടെ കാതില്നിന്നു 

പൊ൯കുണുക്കു പറിച്ചു അഹരോസെറ 

അടുക്കത കൊണ്ടുവന്നു. അവന് അതു 

അവരുടെ കയ്യില്നിന്നു വാങ്ങി, ഒരു കൊ 

തുതുളികൊണ്ടെ ഭാഷവരുത്തി ഒരു കുളക്കു 

ട്ടിയെ വാത്തുണ്ടാക്കി. അപ്പ്പോഥ അ 

വ൪: യിസായേലേ, ഇതു നിന്നെ മിസ്ര 

യിംദേശത്തുനിന്നു കൊണ്ടുവന്ന നിനെറ 

ദൈവം ആകുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. അഹ 

രരോന് അതു കണ്ടാറെ അതിന്നു മുമ്പാകെ 

ഒരു യാഗപീഠം വണിതു: നാളെ യഹോ 

വെകു ഒരു ഉത്സവം എനു വിളിച്ചപറ 

ധിം 

] 95 

) 

| 

| 
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ഞ്ജ. പിറെനന്നാഠ൦ം അവര് അതികാല 

തുത എഴുന്നേററു ഹോമയാഥങ്ങഠ കഴിച്ചു 

സമാധാനയാഗങ്ങ്ടം അപ്പിച്ചു ജനം ഭ 

ക്ഷിപ്പാനും കുടിപ്പാനും ഇരുന്നു കളി പ്പാ൯ 

ഐ ഗ്ല 3ന്നറവു. 

അപ്പാ യഹോവ മോശെയോടു: നി 

ഇറങ്ങിച്ചെല്ലുക; നീ മി സയിംദേശത്തുനി 

നനു കൊണ്ടുവന്ന നിന്െറ ജനം തങ്ങളെ 

തന്നേ വകളാക്കിയിരിക്കുന്നും ഞാന് അ 

വരോട്ട കല്പിച്ച വഴി അവര് വേഗത്തില് 

വിട്ടുമാറി ഒരു കാളകുട്ടിയെ വാത്തുണ്ടാക്കി 

നമയ്ത്കരിച്ചു അതിന്നു യാഗം കഴിച്ചു: യി 

സായേലേ, ഇതു നിന്നെ മിസയിംദേശത്തു 

നിന്നു കൊണ്ടുവന്ന നിനെറ ദൈവം ആ 

കുന്നു എന്നു പറയുന്നു എന്നു അരുളിച്ചെയ്യൂ. 

ഞാ൯ ഈജനത്തെ നോക്കി, അതു മുശ്ശാഠ) 

മുള്ള ജനം ആകുന്നു എന്നു കണ്ടു. 

കൊണ്ടു ഏനെറ കോപം അധകു ഖിരോ 

അതു 

ധമായി ജ്വലിച്ചു ഞാ൯ അവരെ ഒഹിപ്പി 

ക്കേണ്ടതിന്നു എന്നെ ധിടുക; നിനൊ 

ഞാ൯ വലിയാരു ജാതിയാക്കും എന്നുറ 

യഹോവ മോശെയോടു അരുളിച്ചെയയു. 

എന്നാല് മോശെ തസെറ ദൈവമായ യ 

ഫഹോവയയോടു അപേക്ഷിച്ചു പറഞ്ഞതു : 

യഹോവേ, നി മഹാബലംകൊണ്ടും ഭൂജവധി 

യ്യംകൊണ്ടും മി സയീംദേശത്തുനിന്നു കൊ 

ണ്ടുവന്ന നിന്െറ ജനത്തിന്നു യിരോധമാ 

യി നിന്െറ കോപ്പം ജ്വലിക്കുന്നതു എന്തു? 

മലകളില്ധഖെച്ചു കൊന്നുകള. വാനും ഭൂതല 

ത്തിതനിന്നു നശിപ്പിപ്പാനും അവരെ ദോ 

കമാത്തിന്നായി അവന് കൊണ്ടുപോയി എ 

നു മിസ്രയിമ്യരെക്കൊണ്ടു പറയിക്കുന്നതു 

തന്തിന്നു? നിനെറ മഗ്രമകോപം വിട്ട 

തിരിഞ്ഞു നിനെറ ജനത്തിന്നു വരുവാനു 

ള്ള ഈ അനത്ഥത്തെക്കറിച്ചു അന്തതപി 

ക്കേണടമ, നിനെറ ദാസന്മാരായ അ 

ബ്രാഹാഃമിനെയും യിസ്റ്റാക്കിനെയും യിസ്പാ 

€ 

7 
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യേലിനെയും ഓക്കേണമേ. ഞാന് നിങ്ങ 

മൂടെ സന്തതിയെ ആകാശത്തിലേ നക്ഷ 

തങ്ങളെ പ്പോലെ വഭ്ധിപ്പിക്കയും ഞാ൯ 

അരുളിച്ചെയൂ ഈ ദേശം ഒക്കെയും നിങ്ങ 

മൂടെ സന്തതിക്കു കൊടുക്കയും അവര് അ 

തിനെ എന്നേക്കും അവകാശമായി പ്രാപി 

ക്കയും ചെയ്യുമെന്നു നി നിന്നെക്കൊണ്ടു ത 

ന്നേ അധരോടു സത്യംചെയ്യുവല്ലോ. 

അലപ്പ്പോഗ യഹോവ തനെറ ജനത്തിന്നു 

വരുത്തും എന്നു കപ്പിച്ച അനത്ഥത്തെക്കു 

റിച്ചു അതുതപിച്ചു. 

മോശെ തിരിഞ്ഞു പവ്ൃതത്തില് നിന്നു 

ഇറങ്ങി; സാക്ഷ്യത്തിനെറ പലക രണ്ടും 

അധഖനെറ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. പലക 

ഇപ്പുറവും അല്പ റധയമായി ഇരുവശത്തും 

എഴ്ചതിയതായിരുന്നു. പലക ദൈവത്തി 

ന്െറ പണിയും പലകയില് പതിഞ്ഞ ഏ 

ത്തു ദൈധത്തിനെറ ഏഴ്ചത്ുതും ആയിരു 

നനു. ജനം ആത്തുവിളിക്കുന്ന ഘോഷം 

ദയാശുവ കേട്ടപ്പോ അവ൯ മോശെയോ 

ടു: വാളയത്തില് യയുഭ്ധഘോഷം ഉണ്ടു എന്നു 

പറഞ്ഞു. അതിന്നു അവ൯: ജയിച്ചു ആ 

ക്കുന്നവരുടെ ഘോഷമല്ല, തോററു നി 

ലവിളിക്കുന്നവരുടെ നിലധിളിയുമല്ല. പ്ര 

തിഗാനം ചെയ്യുന്നവരുടെ ഘോഷമത്രേ 

ഞാസ൯ കേശക്കുന്നതു എന്നു പറഞ്ഞു. അ 

വന് പാളയത്തിന്നു സമിപിച്ചപ്പോഠം കാ 

ളകുുട്ടിയെയും നുത്തങ്ങളെയും കണ്ടു. അ 

പ്പ്ോശ മോശെയുടെ കോപം ജ്വലിച്ച അ 

വ൯ പലക്കളെ കയ്യില്നിന്നു എറിഞ്ഞു 

പവ്യൃതത്തിനെറ അടിധാരത്തുഖെച്ച പൊ 

്ടിച്ചുകളഞ്ഞു. 

കാള കുട്ടിയെ അവന് എടുതു തിയിൽ ഇട്ടു 

അവര് ഉണ്ടാക്കിയിരുന്ന 

ചുട്ടു അരെച്ചു പൊടിയാക്കി ധെള്ളത്തില് 

വിതറി യിസ്രായേല്മക്കളെ. കടിപ്പിച്ചു. 

മോശെ അഹരോനോടു: ഈ ജനത്തി 

ന്നേല് ഇത്ര വലിയ പാപം വരുത്തുവാ൯ 
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ദിച്ചും അതിന്നു അഹരോന് പറഞ്ഞതു: 

യജമാനനെറ കോപം ജ്വലിക്കരുതേ ; ഈ 

ജനം ദോഷത്തിലേക്കു ചാഞ്ഞിരിക്ുന്നതെ 

നനു നി അറിയുന്നുവല്ലോ. ഞങ്ങമരക്കു മു 

മ്പായി നടഭക്കണ്ടതിന്നു ഒരു ദൈവത്തെ 

ഉണ്ടാക്കി തരേണം; ഞങ്ങളെ മിസയിംദേ 

ശതുുനിന്നു കൊണ്ടുവന്ന പുരുഷനായ ഈ 

മോശെക്കു എന്തു ഭവിച്ചു എന്നു ങ്ങാ അ 

റിയുന്നില്ലല്ലോ എന്നു അവര് എന്നോടു പ 

റഞ്ഞു. ഞാ൯ അവരോടു: പൊന്തുള്ളവ* : 

അതു വറിച്ചെടുക്കട്ടെ എന്നു പറഞ്ഞു. അ 

വര് അതു എനെറ പക്കല് തന്നു; ഞാ൯ 

അതു തീയിത ഇട്ടു ഇ കാളക്കുട്ടി പുറതുതു 

വന്നു. അവരുടെ ധിരോധികമകു മു 

മ്പാകെ അവര ഹാസ്യ മാകുഅക്കു വണ്ണം 

അഹരോന് അവരെ അഴിച്ചുധിട്ടുകളുക 

യാല് ജനം കെട്ടഴിഞവരായി എന്നു ക 

ണ്ടിട്ടു മോശെ പാളയത്തിനെറ വാതി 

ലുൽ നിന്നുകൊണ്ടു: യഹോവയുടെ പക്ഷ 

ത്തില് മുള്ള വ൯ എസെറ അടുക്കല് വരട്ടെ 

എന്നു പറഞ്ഞു. എന്നാറെ ലേവ്യര് എല്ലാ 

വരും അവനെറ അടുക്കല് വന്അക്രടി. 

! അവ൯ അവരോടു: നിങ്ങ ഓാദരാരു 

ത്ത൯ താന്താനെറ വാഗ അരെക്ു കെടി 

പാള യത്തില്ക്രടി പാതില്തോറ്ും കടന്നു 

ഓരോരുത്തന താന്താനെറ സ3ഹാദര 

നെയും താന്താനെറ സ്ന്റേഹിതനെയും 

താന്താനെറ ക്രട്ടുകാരനെയും കൊന്നുക 

ഉധി൯ എന്നിങ്ങനെ യിസ്രായേലിനെ 

ദൈവമായ യഹോവ കല്പിക്കുന്നു എന്നു 

പറഞ്ഞു. ലേവ്യര് മോശെ പറഞ്ഞതുപോ 

ലെ ചെയ്യൂ അന്നു ഏകദേശം മൂവായിരം 

പേര് ധിണു. യഹോധ ഇന്നു നിങ്ങശക്ു 

അനുഗ്രഹം നല്ലേണ്ടതിന്നു നിങ്ങ 

ഇന്നു ഓാരരോരുത്ത൯ താന്താനെറ ഒക 

ന്നും താന്താനന്െറ സഹോദരന്നും വിരോധ 
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മായി യഹോധെകു നിങ്ങളെ തന്നേ ഏ 

പ്പിച്ചുകൊടുപ്പി൯ എന്നു മോശെ പറഞ്ഞും 

പിറെറന്നാര മോശെ: ന് 'ങ്ങര ഒരു 

മഹാപാപം ചെയ്യിരിക്കുന്നു; ഇപ്പോ 

ഞാ൯ യഹോവയുടെ അടുക്കല് കുയറിച്ചെ 

ലൂ പക്ഷേ നിങ്ങളു ടെ പാപത്തിന്നു വേ 

ണ്ടി പ്രായത്ധിത്തം വരുത്തുവാ൯ എനിക്കു 

ഇടയകും എന്നു പറഞ്ഞ. അങ്ങനെ 

മോശെ യഫഹോധയുടെ അടുക്കല് മടങ്ങി 

ച്ചെന്നു പറഞ്ഞതു ഏന്നെന്നാര: അയ്യോ, 

ഈ ജനം മഹാപാതകം ചെയ്യൂ പൊന്നു 

കൊണ്ടു തങ്ങരക്കു ഒരു ദൈവത്തെ ഉണ്ടാ 

ക്കിയിരിക്കുന്നു. എങ്കിലും നി അവരുടെ 

പാപ്പം ക്ഷമിക്കേണമേ; അല്ലെങ്കില് നി 

എഴുതിയ നിന്െറ പൃസുകത്തില്നിന്നു 

എന്െറ പേര് രായിച്ചുകളു യേണമേ. 

യഹോവ മോശെര്യാടു. ഏന്നോടടം പാ 

പം ചെയുവസന്െറ പേർ ഞാന് എ 

നെറ പുസൂകത്തില്നിന്നു മായിച്ചുകള യും. 

ആകയാല് നി പോയി ഞാന് നിന്നോടു 

അരുളിച്ചെയൂ ദേശത്തേക്കു ജനത്തെ കൂട്ടി 

ക്കൊണ്ടു പോക; എനെറ ദൂതന് നിനെറ 

മുമ്പില് നടകും. ശുന്നാല് എനെറ 

സന്ദശനദിലസത്തില് ഞാ൯ അവരുടെ 

പാപം അവരുടെമേല് സന്ദശികും എന്നു 

അരുളിച്ചെയ്യു. അഫരോ൯ ഉണ്ടാക്കിയ 

കാളകുട്ടുയെ ജനം ഉണ്ടാക്കിച്ചതാകുകൊ 

ണ്ട യഹോവ അധരെ ദണ്ഡിപ്പിച്ചു. 

൩൩.. അങഷ്യ്യായം. 

അനന്തരം യഹോധ മോശെയോടു കപ്പി 

ചതു എന്തെന്നാല്: നീയും മിസയിംദേശ 

തനിന്നു നി കൊണ്ടുവന്ന ജനവും ഇധി 

ടെനിന്നു പുറപ്പെട്ടു, നിനെറ സന്തതിക്കു 

കൊട്ടുക്കുമെന്നു ഞാ൯ അബ്രാഹാമിനോടും 

യിസ്റ്റാക്കിനോടും യാക്കോബിനോടും സ 

തൃംചെയു ദേശത്തേക്കു, പാലും തേനും 

ധാരം 

1977 പുറപ്പാടു ൩൨൩ 

ഒഴുകുന്ന ദേശത്തേകു തന്നേ പോകധിന്൯,. 

ഞാ൯ ഒരു ദ്രൂതനെ നിനക്കു മുമ്പായി അ 

യക്കും; കനാന്യ൯, അമോയ്യ൯, ഹിത്യ൯, 

പെരിസ്പ൯, ഹിവ്യന൯, യെബുസ്യന്൯ എ 

ന്നിവരെ ഞാ൯ ഓടിച്ച കളയും. വഴി 

യില്ധെച്ചു ഞാ൯ നിന്നെ നശിപ്പിക്കാതി 

രിക്കേണ്ടതിന്നു ഞാ൯ നിനെറനടുധില് ന 

ടക്കയില്ല; നി മുശ്ശാഠൃമു്ള ജനം ആകുന്നു. 

ദോഷകരമായ ഈ വചനം കകേട്ടപ്പോറ്ന 

ജനം ഒൂഃഖിച്ചു; ആരും തനെറ ആഭരണം 

ധരിച്ചതുമില്ല, നിങ്ങ ദുശ്ശാഠയരുള്ള ജ 

നം ആകുന്നു; ഞാന ഒരു നിമിഷനേരം 

നിന്െറ നട്ടധിര നടന്നാൽ നിന്നെ സം 

ഹഫരിച്ചുകളയ്യം; അതുകൊണ്ടു ഞാന് നി 

ന്നോടു ഏന്തു ചെയ്യേണം എന്നു അറിയേ 

ണ്ടതിന്നു നി നിനെറ ആഭരണം നിക്കി 

ക്കള ക എന്നിങ്ങനെ യിസ്രായേല്മക്കളോടു 

പറക ഏന്നു യഹോവ മോശെയോടു കല്പി 

ച്ചിരുന്നു. അങ്ങനെ ഹോരേബ് പവ്യൃത 

ത്തിങ്കല് തുടങ്ങി യിസ്രായേല് മക്കം ആട 

രണം ധരിച്ചില്ല. 

മോശെ ക്രടാരം എടുത്തു പാളയത്തിന്നു 

പുറത്തു പാളയത്തിരനിന്നു ഒ്രൂരത്തു അടി 

ചു; അതിന്നു സമാഗമനക്രടാരം എന്നു 

പേര് ഇട്ടു. യഹോവയെ അഹ്വേഷിക്കു 

ന്നവനെല്ലാം പുറപ്പെട്ടു പാളുയത്തിന്നു 

പുറത്തുള്ള സമാഥനക്രടാരത്തിലചേക്കു ചെ 

നുര. മോശെ ക്രടാരത്തിലേക്കു പോക 

മ്വോമ ജനം ഒക്കെയും ഏഴുന്നേററു ഓ 

രോരുത്ത൯ താന്താനെറ ക്രടാരവാതില്ലുത. 

നിന്നു, മോശെ ക്രടാരത്തിന്നകുത്തു കട 

കുധോളം അവനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരു 

ന്നു, മോശെ ക്രടാരത്തിൽ കടകുമ്പോമ 

മേഘ സുംഭം ഇറങ്ങി ക്രടാരവാതില്ലഛല് നി 

ല്യം യഹോധഖവ മോശെയോടു സംസാരി 

ക്കയും ചെയ്യു. 

ഖുല് മേഷസ്സുംഭം നില്ലയന്നതു കണ്ടു. ജനാ 

ജനം എല്ലാം ക്രടാരവാതി 
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എല്ലാം എഴുന്നേററു ഓരോരുത്തന് താന്താ 

നെറ ക്രടാരവാതില്ലല്ഖെച്ചു നമസ്കരിച്ചു. 

ഒരുത്ത൯ തനെറ സ്ന്റേഹിതനോടു സം 

സാരികുന്നതു പോലെ യഹോവ മോശെ 

യോടു അഭിമുഖമായി സംസാരിച്ചു. പി 

ന്നെ അവന് പാളയത്തിലേക്കു മടങ്ങി 

വന്നു; അവന്െറ ശുത്രൂഷക്കാരനായി ന 

നെറ ചുത്രനായ യോശുവ എന്ന ബാല്യ 

ക്കാരനോ ക്രടാരത്തെ ധാിട്ടുപിരിയാതി 

രുന്നു. 

മോശെ യഹോവര്യാടു പറഞ്ഞതു എ 

ന്തെന്ല്: ഈ ജനത്തെ ക്രട്ടിക്കൊണ്ട 

പോക എന്നു നീ ഏന്നോടു കല്പിച്ചു വല്ലോ; 

എങ്കിലും ആരെ എന്നോടുക്രടെ അയക്കു 

മെന്നു അറിയിച്ചുതന്നില്ല; എന്നാല്: 

ഞാ൯ നിന്നെ അടുത അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു; 

എനിക്കു നിന്നോടു കൃപ തോന്നിയിരിക്കു | 

നനു എന്നു നി അരുളിച്ചെയ്യിട്ടുണ്ടല്ലോ. 

ആകയാല് എന്നോടു ക്ൃപയുണ്ടെങ്കില് 

നിനെറ വഴി എന്നെ അറിയിക്കേ 

ണമേ; നിനക്കു എന്നോടു കൃപയ്ുയണ്ടാകു 

വാന്തക്കവണ്ണും ഞാ൯ നിന്നെ അറിയ്യമാ 

റാകുട്ടെ; ഈ ജാതി നിന്െറ ജനം എന്നു 

ഓക്കേണമേ. അതിന്നു അവ൯: എനൊ 

സാന്നിഭ്ധ്യം നിന്നോടുക്രടെ പോരും; 

ഞാന് നിനക്കു സ്വസ്ഥത നല്ലം എന്നു 

അരുളിച്ചെയ്യു. അവന് അവനോടു: 

തിരുസാന്നിഭ്ധ്യം എന്നോടുക്രടെ പോ 

രുന്നില്ല എങ്കില് ഞങ്ങളെ ഇധയിടെനിന്നു 

നി പുറപ്പെടു ഖിക്കരുതേ. എന്നോടും 

നെറ ജനത്തോടും കൃപ ഉണ്ടെന്നുള്ളതു 

ഏതിനാരത അറിയും? നി ഞങ്ങളോടു 

ക്രടെ പോരുന്നതിനാലല്ലയോ? അങ്ങ 

നെ ഞാനും നിനെറ ജനവധും ഭൂതല 

| 

ത്തിലുള്ള സകലജാതികളിലുംവെച്ചു ധി 

ശേഷതയ്യള്ള വരായിരികും 

റഞ്ഞു. 

ധിം 

എന്നു ലി 

യഹോധഖ മോശെയോടു: നീ പറഞ്ഞ 

ഈ ധാക്ുപോലെ ഞാന് ചെയ്യം; മേനി 

ക്കു നിന്നോടു കൃപ തോന്നിയിരിക്കുന്നു ; 

ഞാ൯ നിന്നെ അടുത്തു അറിഞ്ഞുമിരിക്കു 

ന്നു എന്നു അരുളിച്ചെയ്യൂ. അലപ്പോ അ 

വ൯: നിനെറ തേജസ്സു എനിക്കു കാണി 

ചുതരേണമേ ലേന്നപേക്ഷിച്ച. അതി 

നു അവ൯: ഞാ൯ എനെറ മഫിമഖഒക്കെ 

യും നിന്െറ മുമ്പാകെ കടക്ുമാറാക്കി യ 

ഹോവയുടെ നാമത്തെ നി നെറ മുമ്പാകെ 

ഘോകഷിക്ും; കൃപ ചെയ്തെ എനിക 

മനസ്സുള്ള വനോടു ഞാ൯ കൂപ ചെയ്യും 

കരുണ കാണിപ്പാ൯ എന്.'കു മനസ്സുള്ള വ 

ന്നു ഞാ൯ കരുണ കാണിക്കും എന്നരുളി 

ച്ചെയ്യൂു. നിനക്കു എനെറ മുഖം കാണ്മാ൯ 

കഴികയില്ല; ഒരു മന്ദഷ്യന്ദം എന്നെക 

ണ്ടു ജീവനോടെ ഇരിക്കയില്ല എന്നും അ 

വ൯ കല്പിച്ചു. ഇതാ, എസെറ അടുക്കല് 

ഒരു സ്ഥലം ഉണ്ടു; അവിടെ ആ പാറ 

മേല് നി നില്ലേചേണം, എനെറ തേജ 

സ്സ കുടന്നുപോകടുമ്പാഠ ഞാ൯ നിന്നെ 

പാറയുടെ ഒരു പിളപ്പിത ആക്കി ഞാ൯ 

കടന്നു പോക3വാളം എനെറ കൈകൊം 

ണ്ടു നിന്നെ മറെക്കും. പിന്നെ ഏനെറ 

കൈ നികും; നി എന്െറ പി൯ഭാഗം 

കാണും; എനെറ മുഖമോ കാണായതല്ല 

എന്നും യഹോധഖ അരുളിച്ചെയ്യൂ. 

൩൪... അദ്ധ്യായം. 

യയഹോധഖ പിന്നെയും മോശെയോടു കു 

ല്ലിച്ചതു എന്തെന്നാല്: മുമ്പിലത്തേഖ 

പോലെ രണ്ടു കല്പലക ചെത്തിക്കൊഥാക; 

എന്നാല് നി പൊട്ടിച്ചുകളു ഞ്ഞ മുമ്പില 

ത്തെ പലകയില് ഉണ്ടായിരുന്ന വചന 

ങ്ങളെ ഞാ൯ ആ പലകയില് എഴുതും. 

നീ രാധവിലേ ഒരുങ്ങി രാധിചേ തന്നേ 

സീനായിപവ്വതത്തില് കയറി: പവ്വൃത 

1; 
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്) 

ദ്രാസ്്സ: 34 അന്ത 

ത്തിനെറ മുകളില് ഏഎനെറ സന്നിധി 

യില് വരേണം. നിന്നോടുക്രടെ ആരും 

കയറരുതു ; പവ്ൃതത്തിലെങ്ങും ആരെയും 

കാണരുതു. പവ്യൃതത്തി൯ അരികെ ആ 

ടുകളോ കുന്നുകാലികളോ മേയ്യകയും അ 

രുതു, അങ്ങനെ മോശെ മുമ്പിലത്തേഖ 

പോലെ രണ്ടു കല്പലക ചെത്തി, അതികാ 

ലത്തു ഏഴന്നേററു യഹോധതന്നോടു ക 

പ്പിച്ചതു പോലെ സിനായിചപവ്വതത്തില് ക 

യറിറു കല്പലക രണ്ടും കയ്യില് എടുത്തുകൊ 

ണ്ടു പോയി. അപ്പേഗ യഹോവ മേഘ 

ത്തില് ഇറങ്ങി അധിടെ അവനെറ അടു 

ക്കല്നിന്നു യഹോധയ്യടെ നാമത്തെ ഘോ 

മിച്ചു. യഫഹോഖ അവനെറ മുമ്പാകെ 

കടന്നു ഘോകഷ്മിച്ചതു എന്തെന്നാല്: യ 

ഹോവ, യഹോവയായ ദൈവം, കരുണ 

യും കൃപയുമുള്ളവ൯; ദീിഘൃക്ഷമയും മഹാ 

ദയയും വിശ്വസ്ൂതയുമുള്ളവ൯ം ആയി 

രം ആയിരത്തിന്നു ദയ പാലിക്ുന്നവ൯; 

അകൃത്യവും അതിക്രമവും പാപ്പയും ക്ഷ 

മികുന്നവ൯; കുററമുള്ള വനെ വെറുതെ 

വിടാതെ പിതാക്കന്മാരുടെ അകൂത്യം മക്ക 

മുടെമേലും മക്കളുടെ മക്കളുടെ മേലും മൂ 

ന്നാമത്തെയും നാലാമത്തെയും തലമുറ 

യോളം സന്ദശിക്കുന്നവ൯. എന്നാറെ 

മോശെ ബദ്ധപ്പെട്ടു സാഷ്ട്ാംഗം വിണു 

നമസ്ത്രിച്ച: കുത്താലേ, നിനക്കു എ 

ന്നോടട കൃപയുണ്ടെങ്കില് കുത്തായധു ഞങ്ങ 

ളുടെ മഭ്ധ്യേ നടക്കേണമേ. ഇതു മുശ്ശാ 

ൃമുഭ്ള ജനം തന്നേ എങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ 

അകൂത്യധും പാപധും ക്ഷമിച്ച ഞങ്ങളെ 

നിനെറ അധകാശമാക്കേണേമേ എന്നു 

പറഞ്ഞു. അതിന്നു അവ൯ അരുളിച്ചെ 

യ്യൂതെന്തെന്നാല്: ഞാന് ഒരു നിയമം ഉ. 

ണ്ടാക്കുന്നു. ഭൂമിയിലെങ്ങും ഒരു ജാതിയി 

ലും സംഭധിച്ചിട്ടില്ലാത്ത അജു മങ്ങഠ നി 

സെറ സവ്വൂജനത്തിന്നും മുമ്പാകെ ഞാ൯ 

ധിം 

199. പുറപ്പാടു ൩൪: 

ചെയ്യം; നീ സഹധാസം ചെയ്യൂപചോരു 

ന്ന ജനം ഒക്കെയും യഹോവയുടെ പ്രവൃ 

ത്തിയെ കാണും ഞാന് നിന്നോടു ചെ 

യ്്യാനിരിക്കുന്നതു ഭയങ്കരമായുള്ളതു തന്നേ. 

ഇന്നു ഞാന് നിന്നോടു കല്പിക്കുന്നതു സൂ 

ക്ഷിച്ചുകൊഠക; അമോയ്യ൯, കനാ൬൯, 

ഫിത്യ൯, പെരിസ്യ൯, ഹിവ്യ൯, യെബ്ൃ 

സ്യ൯ എന്നിവരെ ഞാന് നിനെറ മുമ്പില് 

നിന്നു ഓടിച്ചുകളുയും. നി ചെല്ലുന്ന ദേ 

ശത്തിലെ നിവാസികളമോടു നീ ഒരു ഉട 

മ്പടി ചെയ്യാതിരിപ്പാ൯ കരുതിക്കൊഠാക; 

അല്ലാഞ്ഞാല് അതു നിനെറ മദ്ധ്യ ഒരു 

കണിയായിരിക്കും. നിങ്ങഠ അവരുടെ 

ബലിപിഠങ്ങളെ ഇടിച്ചു വിഗ്രഹങ്ങളെ 

തകതൃതു അശേരപ്രുതിക്ടുകളെ ധെട്ടിക്കള 

യേണം. അന്യഭൈധത്തെ നമസ്തൂരിക്കു 

രുതു; യഹോധയുയടെ നാമം തിക്ഛക്ക൯ എ 

ന്നാകുന്നു; അവ൯ തിക്ണയതയുള്ള ദൈവം 

തന്നേ. ആ ദേശത്തിലെ നിഖാസിക 

ളോടു ഉടമ്പടി ചെയ്തുയും അവരുടെ ദേ 

വന്മാരോടു അവര് പരസംഗം ചെയ്യൂ 

അവരുടെ ദേവന്മാക്കു ബലി കഴിക്കു 

മ്പോഠ നിന്നെ വിളിക്കയും നി ചെന്നു 

അവരുടെ ബലികമ തിന്നുകയും അധ 

രുടെ പുത്രിമാരിതനിന്നു നിനെറ പുത്ര 

ന്മാക്കു ഭായ്യമാരെ എടുക്കയും അവരുടെ 

പൃത്രിമാ൪ തങ്ങളുടെ ദേവന്മാരോടു പര 

സംഗം ചെയ്യുമ്പോ നിനെറ പുത്രന്മാ 

രെക്കൊണ്ടു അവരുടെ ദേവന്മാരോടു പ 

രസംഗം ചെയ്യിക്കയും ചെയ്ത്ാസ ഇടവര 

രുതു. 

പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പത്തിനെറ ഉത്സവം 

ദേവന്മാരെ വാത്ൃതുണ്ടാക്കരുതു. 

നീ ആചരിക്കേണം. ഞാന് നിന്നോടു 

കല്പിച്ചതുപോലെ ആബിബ് മാസത്തില് 

നിശ്ചയിച്ച സമയത്തു ഏഴ ദിവസം പു 

ളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പം തിന്നേണം; ആബി 

ബ് മാസത്തിലദല്ലാ നീ മിസയീമില്നി 
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൧0 

പുറപ്പാടു ൩൪: 

ന്നു റുറല്ലെട്ടുപോന്നതു. ആദ്യം ജനി 

ക്കന്നതൊക്കെയും നിനെറ ആടുകളുടെ 

ഡം കന്നുകാലികളുടെയും ക്രട്ടത്തില് കുടി 

ഞ്ഞുലായ ആണ ഒക്കെയും എനിക്കുള്ള തു 

ആകുന്നു, എന്നാല് കഴ്ചതയുടെ കടിഞ്ഞൂ 

ലിനെ ആട്ടി൯കുട്ടിയെക്കൊണ്ടു വിണ്ടു 

കൊള്ളേണം. വിണ്ടു കൊള്ളു ന്നില്ലെങ്കില് 

അതിനെറ കഴത്തു ഒടിച്ചുകളുയേണം. 

നിസെറ പുത്രന്മാരില് ആല്പജാതനെ ഒ 

ക്കെയും വീണ്ടുകൊള്ളേ ണം. വെറുങ്ക 

യ്യോടെ നിങ്ങ എനെറ മുമ്പാകെ വര 

രുതു. ആറുടിവസം വേലചെയ്യേണം; 

ഏഗാം ദിവസം സ്വസ്ഥമായിരിക്കേണം; 

വധിതകാലമോ കൊയ്മ കാലമോ ആയാലും 

സ്വസ്ഥമായിരിക്കേണം. കോതമ്പുകൊ 

യിലെ ആല്ടഫലോത്സവമായ വാരോത്സ 

വവും ആനണ്ടറുതിയില് കായ്ക്കനിപ്പെരുനാ 

ഒം നീ ആചരിക്കേണം, സംവത്സര 

ത്തില് മൂന്നു പ്രാവശ്യം വുരുഷന്മാരൊ 

ക്കെയും യിസായേലിനെറ ദൈവമായി 

യഹോവയായ കത്താവിനെറ മുമ്പാകെ 

വരേണം, ഞാ൯ ജാതികളെ നിനെറ 

മുമ്പില്നിന്നു ഓടിച്ചുകളഞ്ഞു നിന്െറ 

അതൃത്തികളെ വിശാലമാകും; നീ സംവ 

ത്സരത്തില് മൂന്നു പ്രാവശ്യം നിന്െറ ദൈ 

വമായ യഹോവയുടെ മുമ്പാകെ ചെല്ല 

വാ൯ കയറിപ്പേയിരിക്കുമ്പോം ഒരു 

നുഷ്യനും നിന്െറ ദേശം മോഹിക്കയില്ല. 

എനെറ യാശരക്തം പുളിപ്പുള്ള അപ്പ 

ത്തോടുക്രടെ അപ്പിക്കരുതു. പെസഫ 

ചെരുനാളിലെ യാഗം പ്രഭാതകാലംവരെ 

വെച്ചേക്കരുതു, നിന്െറ നിലത്തിലെ 

ആട്ട വിള ധിനെറ ആദ്യഫലം നിന്െറ 

ദൈവമായ യഹോവയുടെ ആലയത്തില് 

കൊണ്ടുവരേണം. കോലാട്ടി൯കുട്ടിയെ 

അതിനെറ തള്ളയുടെ പാലില് പാകം 

ചെയ്യരുതു. യഹോധ പിന്നെയും മോ 

ധാഠാാറ്ഠിം 
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ക്കൊധക; ഈ വചനങ്ങഗം ആധാരമാ 

ശെയോട്ട : വചനങ്ങളെ ഏഴ തി 

ക്കി ഞാ൯ നിന്നോടും യിസായേലിനോടും 

നിയമം ചെയ്യിരിക്കുന്നു എന്നു അരുളി 

ച്ചെയ്യു. 

കഗഴിക്കാതെയ്യം 

അവന് അവിടെ ഭക്ഷണം 

വെള്ളം കുടിക്കാതെയും 

നാപ്പതു പകലും നാല്പതു രാധും യഹോവ 

യോടുക്രടെ ആയിരുന്നു; അവന് പത്തു 

കല്പനയായ നിയമത്തിനെറ വചനങ്ങ 

ളെ പലകയില് എഴുതിക്കൊടുത്തു. 

അവന് തന്നോടു അരുളിച്ചെയുതു നി 

മിത്തം തനെറ മുഖത്തിനെറ ത്വക്ക് പ്രകാ 

ശിച്ചു എന്നു മോശെ സാക്ഷ്യത്തിനെറ വ്വ 

ലക രണ്ടും കയ്യില് പിടിച്ചുകൊണ്ടു സീ 

നായിപവ്വൃതത്തില്നിന്നു ഇറങ്ങുമ്പോഠ്ം 

അറിഞ്ഞില്ല. അഹരോനും യിസ്രാമയല് 

മക്ക എല്ലാവരും മോശെയെ നോക്കിയ 

പ്പോഠം അവനെറ മുഖത്തിനെറ ത്വകു 

പ്രകാശിക്കുന്നതു കുണ്ടു; അതുകൊണ്ടു അ 

വ൪ അധനെറ അടുക്കല് ചെല്ലുവാ൯ ഭയ 

പ്പെട്ടു. 

പ്പോ അഹരോനും സഭയിലെ പ്രമാണി 

മോശെ അഖവരെ വിളിച്ചു; അ 

കഠ ഒക്കെയും അവന്െറ അട്ടുക്കരു മട 

ങ്ങിവന്നു; മോശെ അവരോടു സംസാരി 

ച്ചം 

മക്ക ഒക്കെയും 

അതിസനെറ ശേഷം യിസ്സായേല് 

അവനെറ അടുക്കൽ 

ചെന്നു. സിനായിപവ്യതത്തില്ധെച്ചു 

യഹോവ തന്നോടു അരുളിച്ചെയുതൊ 

ക്കെയും അവ൯ അവരോടു ആത്തോപിച്ചു. 

മോശെ അധഖരോടു സംസാരിച്ച കഴി 

ഞആപ്പോംം അവന് തനെറ മുഖത്തു ഒരു 

മൂടുപടം ഇട്ടു. മോശെ യഹോവയോടു 

സംസാരിക്കേണ്ടതിന്നു അവനെറ സന്നി 

ധാനത്തിത കടക്കുമ്പോര പുറത്തു വ 

രുധഖോളം മൂടുപടം നീക്കിയിരികും; ത 

ന്നോടു കല്പിച്ചതു അവ൯ പുറത്തു വന്നു 

യിസ്രായേല്മക്കളോട്ട പറയും. യിസ്സാ 

31 
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യേല്മക്കുഠ മോശെയുടെ മുഖത്തിനെറ 

ത്വക്കു 

കൊണ്ടു മോശെ അവനോടു സംസാര് 

പ്രകാശിക്കുന്നതായി കുണ്ടമ്തു 

ക്കേണ്ടതിന്നു അകത്തു കടക്കുവോളം മൂടു 

പടം പിന്നെയും തനെറ . മുഖത്തു ഇട്ടു 

ഒകെളള്ളു. ൦. 

൩൨൭൫, അഷ്ഡ്യായം. 

അനന്തരം മോശെ യിസ്രായേല്മക്കളുടെ 

സംഷ്ചത്തെ ഒക്കെയും ക്രട്ടി അവരോടു 

പറഞ്ഞതു: നിങ്ങഠ ചെയ്ത്ാ൯ യഹോവ 

കല്പിച്ച വചനങ്ങംം ആവിതു: ആറുഭി 

വസം വേല ചെയ്യേണം; ഏഴാം ദിവസം 

നിങ്ങഗക്കു വിശുദ്ധമായി യഹോവയുടെ 

മഹാസ്വസ്ഥതയ്യള്ള ശബ്ബത്ത് ആയി 

രിക്കേണം; അന്നു വേല ചെയ്യുന്നവ൯ 

എല്ലാം മരണശിക്ഷ അന്ദഭധിക്കേണം. 

ശബ്ബത്ത് നാളില് നിങ്ങുടെ വാസസ്ഥല 

ങ്ങളില് ഏങ്ങും തി കുത്തിക്കരുതും 

മോശെ പിന്നെയും യിസ്രായേല്മക്ക 

മൂടെ സവ്വസഭയോടും പറഞ്ഞതു: യഹോ 

വ കല്പിച്ചതു എന്തെന്നാല്; നിങ്ങളുടെ 

ഇടയില്നിന്നു യഹോധെക്കു ഒരു വഴി 

പാടു എടുപ്പി൯. നല്ല മനസ്സുള്ള വനെല്ലാം 

യഹഛഹോധെക്കു വഗിപാട്ട കൊണ്ടുവരേണം, 

പൊന്നു, വെള്ളി, താരം, നീലനൂല്, 

ധൂുന്ദൂരു, ചുവപ്പുനൂല്, പഞ്ഞിനൂത, കോ 

ചുവപ്പിച്ച ആട്ടുകൌററ 

ന്തോത,, തഹശുതോല്,, ഖദിരമരം, 

ലാട്ടുരോമം, 

വി 

ളക്കിന്നു ത്േണ്ണൂ, അഭി കോക തൈലത്തി 

നും പരിമള ധ്മൂപത്തിന്നും സുഗന്ധഖഗ്ഗം, 

ഗോദേദഒകക്കല്ലു, ഏഫോടിന്നും പതക്കത്തി 

നും പതിക്കേണ്ടുന്ന കല്ലു എന്നിവ തന്നേ. 

നിങ്ങളില് മമോനികളായ ഏല്ലാവരും വ 

നു യഹോവ ക്പ്പിച്ചിരികുന്നതു ഒക്കെയും 

ഉണ്ടാക്കേണം. തിരുനിവാസം, അതി 

നെറ മൂടുധിരി, പുറമൂടി, കൊളുത്തുകഠം, 

1 41 നി പുറപ്പാടു ൩൫ 

പവലകകഗ, അന്താഴങ്ങ൦, രതൂണകറ, ചു 

വടുകഠം, പെട്ടകം, അതിന്െറ തണ്ടുക൦ം, 

കൃപാസനം, മറയുടെ തിരശ്ശീല, മേശ, 

അതിനസെറ തണ്ടുകഗ, ഉപകുരണങ്ങ൦ം 

ഒക്കെയും, കാഗ്യപ്പം, വെളിച്ചത്തിന്നു 

നിലധലിളകു, അതിന്െറ ഉപകരണങ്ങഠം, 

അതിനെറ ദിപങ്ങംം, വിളക്കിന്നു ശ്ശണ്ണം 

ധൂപപീഠം, അതിനെറ തണ്ടുകുര, അഭി 

കഷേോക൭തെലം, സുഗന്ധധ്മപവഗ്ഗം, തിരു 

നിയാസത്തിലേക്കുള്ള പ്രവേശനവാതി 

ലിനെറ മറശ്ശീല, ഫോമയാഥപീഠം, 

അതിനെ താശുജാലം, തണ്ടുകമ, അതി 

നെറ ഉപകരണങ്ങഠ ഒക്കെയും, തൊട്ടി, 

അതിന്െറ കാത, പ്രാകാരത്തിനെറ മറ 

ശ്ലീലകമ, അതിനെറ തൂണുകംം, ചുവടു 

കഠം, പ്രാകാരവാതിലിനെറ മറ, തിരു 

നിവാസത്തിനെറ കുററികഠം, പ്രാകാര 

ത്തിനെറ കുററികഠം, അധയുടെ കയറു 

കഠം, ധിശുഭ്ധമന്ദിരത്തില് ശുശ്രൂഷ ചെ 

യ്റാ൯ ധിശേഷവധസ്ത്രുങ്ങം, പുരോഹിത 

നായ അഹരോസെറ വിശുഭ്ധധന്ധ്ൂം, 

പുരോഹിതശുശ്രരൂഷെക്കായി അവനെറ 

പുത്രന്മാരുടെ വന്പ്രൂങ്ങഠം എന്നിവ തന്നേ. 

അപ്പോം യിസ്രായേല്മക്കളൂടെ സ്വ 

സഭയും മോശെയുടെ മുമ്പില്നിന്നു പുറ 

്പെട്ടു, 

സ്സില് താല്പയ്യധും തോന്നിയവ൯ ഏല്ലാം 

ഫൃദയത്തിരു ഉത്സാഹവും മന 

സമാഗമനക്രടാരത്തിനെറ പ്രവ്ൃത്തികും 

അതിന്െറ സകലശുശ്രൂുഷെക്കും വിശു 

ഭ്ധയസ്ത്രുങ്ങഗാക്ും വേണ്ടി. യഹോധെക്കു 

വഴിപാടു കൊണ്ടുവന്നു. പുരുഷന്മാരും 

സ്ര്്രീകളുമായി ഓഭായ്യമനസ്സുള്ളവ൪ എല്ലാ 

വരും യഹോവെക്കു പൊ൯വഴിപാടു 

കൊടുപ്പാ൯ നിശ്ചയിച്ചവരൊക്കെയും വ 

ഉ, കുണകും, മോതിരം, മാല മുതലായ 

സകല ചിധപചൊന്നാഭരണങ്ങളും കൊണ്ടു 

വന്നു. 
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34 മത്ഥ്യ വും കൊണ്ടു നിറെച്ചിരിക്കുന്നു. 

പുറപ്പാടു ൨൬ 

ആത, പഞ്ഞിനൂല്, കോലട്ടുരോമം, ചുവ 

പ്പിച്ച ആട്ടുകൊററന്തോൽ തഹശുതോല് 

എന്നിവ കൈവശമുള്ള വര് അതു കൊണ്ടു 

വന്നു. വെള്ളിയും താമ്രവും വഴിപാടു 

കൊടുപ്പാ൯ നിശ്ചയിച്ചവനെല്ലാം യഹോ 

കൂര്ൂ 
ഷയിലെ എല്ലാപണിക്കുമായി ഖടിരമരം 

വെക്കു വഴിപാടു കൊണ്ടുവന്നു. 

കൈവശമുള്ളവ൯ അതു കൊണ്ടുവന്നു. 

സാമത്ഥ്യ മുള്ള സ്്്രീകഠം ഒക്കെയും തങ്ങളു. 

ടെ കൈകൊണ്ടു മററ നീലദ്യലും ധനു 

ലും ചുവപ്പുര്മുലും പഞ്ഞിതൂലും കൊണ്ടുവ 

നനു. സാമത്ഥ്യ ത്താല് ഹൃദയത്തില് മുത്സാ 

ഹം തോന്നിയ സ്ത്്രികഠം ഒക്കെയും കോലാ 

ട്ടുരോമം ൫൨൨൮. പ്രമാണികഠം ഏഫോടി 

ന്നും പതക്കത്തിന്നും പതിക്കേണ്ടുന്ന കല്ല 

കമം ഗോമേദകക്കല്ലുകളൂ.ം ധെളിച്ചത്തി 

നും അഭിഷേകതൈലത്തിന്നും സുഗന്ധ 

ധൂപത്തിന്നുമായി പരിമള വഗ്ഗധും ന്രേണ്ണ 

യും കൊണ്ടുവന്നു. മോശെ മുഖാന്തരം 

യഹോവ കല്പിച്ച സകലപ്രവൃത്തിക്കുമായി 

കൊണ്ടുചരുവാ൯ യിസായേല്മക്കളില് 

ഒായ്യമനസ്സുള്ള സകലപുരുഷന്മാരും സ്ത്രീ 

കളും യഹോധെക്കു സ്വമേധാദാനം കൊ 

ണ്ടുവന്നു. 

എന്നാല് മോശെ യിസ്രായേല്മക്കളോട്ട 

പറഞ്ഞതു: നോകുധി൯; യഹോവയെ 

ഫ്രദാഥോത്രത്തില് ഫ്രരിനെറ മകനായ 

മരരിയുടെ മക൯ ബെസലേലിനെ പേര് 

ചൊല്ലി വിളിച്ചിരിക്കുന്നു. കൌശലപ്പ 

ണികളെ സങ്മപ്പിച്ചണ്ടാക്കുവാനും പൊ 

ന്നും ധെള്ളി, താമ്രം എന്നിവകൊണ്ടു പ 

ണി ചെയ്യാനും രത്നം ധെട്ടി പതിപ്പാ 

നും മരത്തില് കൊതുുപണിയായ സകല 

വിധക്ൌശലപ്പണിയും ച്ചെയ്ത്ാനും അ 

വ൯ ടിവ്യാത്മാധിനാല് അവനെ ജ്ഞാന 

വും ബുഭ്ധിയും അറിധും സകലവിധസാ 

അ 

ധാഠാഥറ്ഠിം 

142 രാഗ്ത്സ്ട: 36 

വനെറ മനസ്സിലും ഓ൯ഗശോത്രത്തില് അ 

ഹീസാമാക്കിനെറ മകനായ ഒഹൊലി 

യാബിനെറ മനസ്സിലും മററുള്ള വരെ പഠി 

പ്പിപ്പാ൯ അവന് തോന്നിച്ചിരിക്കുന്നു. 

കൊത്തുപണിക്കാരനെറയും കെൌശലല്പ 

ണിക്കാരനെറയും നീലന്ദൂുത, ധൂമന്ദൂുത, 

ചുവപ്പന്ദൂര, പഞ്ഞിവൂുല് എന്നിവകൊ 

ണ്ട പണി ചെയ്യുന്ന തയ്യല്ല്ഛാരനെറയും 

ന്നെ കാരനെറയും ഏതുതരം ശിപ്പപ്പണി 

ചെയ്യുന്നവരുടെയും കൌശലപ്പണികഠം 

സങ്കപ്പിച്ചുന്ടാക്കുന്നവരുടെയും സകലധി 

ധപ്രവൃത്തിയും ചെയസ്ററാ൯ അവ൯ അധ 

രെ മനസ്സില് ്താനംകൊണ്ടു നിറെച്ചിരി 

കുന്ന, 

൩ ന്നം അദ്ധ്യായം. 

ബ്െസലേലും ഒഹൊലിയാബും വിശുദ്ധ 

മന്ദിരത്തിലെ ശുശ്രരഷെക്കു യഫഹോധ ക 

പ്പിച്ചതു പോലെ ഒക്കെയും സകലപ്രവൃത്തി 

യും ചെയ്ത്രാ൯ അറിയേണ്ടതിന്നു യഹോവ 

ജ്ഞാനവും ബുദ്ധിയും നല്ലിയ സകലജ്താ 

നികുളും പ്രവൃത്തി ചെയ്യേണം. 

അങ്ങനെ മോശെ ബെസലേലിനെ 

ഒഹൊലിയാബിനെയ്യം യഹോവ യം 

മനസ്സില് ജ്ഞാനം നല്ല്യിയിരുന്ന എല്ലാ 

വരെയും പ്രവൃത്തിയില് ചേരുവാ൯ മന 

സ്റ്റീല് ഉത്സാഹം തോന്നിയ എല്ലാവരെയും 

വിളിച്ചുവരുത്തി. വിശുഭ്ധമന്ദിരത്തിലെ 

ശുശ്രൂഷയുടെ പ്രവൃത്തി ചെയ്ത്നേ യിസ്റ്രാ 

യേല്മക്ക൦ കൊണ്ടുവന്ന വധിപാടു ഒ 

ക്കെയും അവര് മോശെയയടെ പക്കരുനിന്നു 

വാങ്ങി; ഏന്നാല് അവര് പിന്നെയും രാവി 

ലെര്തോറും സ്വമേധാദാനങ്ങളെ അധ 

നെറ അടുക്കല് കൊണ്ടുവന്നു. അപ്പോ 

വിശുഭ്ധമന്ദിരത്തിനെറ സകലപ്രപ്ൃത്തി 

യും ചെയ്യുന്ന ഞ്ഞോനികഠം ഒക്കെയും 

താന്താ൯ ചെയ്യൂവന്ന പണി നിത്തി 
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വന്നു മോശെയോടു: യഹോവ ചെ 

യ്യാ൯ കപ്പിച്ച ശുശ്രൂഷയുടെ പ്രവൃത്തിക്കു 

വേണ്ടതിചധികമായി ജനം കൊണ്ടുവരു 

ന്നു എന്നു പറഞ്ഞു, അതിന്നു മോശെ: 

പുരുഷന്മാരകേട്ടെ സ്ര്രികളാകട്ടെ വിശു 

ഭ്ധമന്ടിരത്തിനെറ വഴിപാടുവകെക്കു മേ 

ലാല് പ്രവൃത്തി ചെയ്യണ്ട എന്നു കപ്പിച്ചു; 

അവര് അതു പാളയത്തിൽ പ്രസിഭ്ധമാ 

ക്കി. അങ്ങനെ ജനം കൊണ്ടുവരുന്നതു 

നിത്തലായി, കിട്ടിയ സാമാനങ്ങളോ 

സകലപ്രുപൃത്തിയും ചെയ്ത്യാസ വേണ്ടുലോ 

ളയും അധികവും ഉണ്ടായിരുന്നു. 

പണി ചെയ്യുന്നവരില് ജ്ഞാനികമായ 

ഏല്ലാവരും പഞ്ഞിനൂല്, ഡ്ലൂനൂല്, ചുയപ്പു 

നൂല് എന്നിവകൊണ്ടുള്ള പത്തു മൂടുശീല 

കൊണ്ടു തിരുനിവാസം ഉണ്ടാക്കി; നെയ 
ത്ത --- 

കാരസനെറ ചിത്രപ്പണിയായ കെരൂബുകളു 

ള്ള തായിട്ടു അതിനെ ഉണ്ടാക്കി. ഓാരോ 

മൂടുശീലെക്കു ഇരുപത്തെട്ടു മുഴം നീള വും 

ഓരോ മൂടുശീലെക്കു നാലു മുഴം വിതിയും 

ഉണ്ടായിരുന്നു; എല്ലാമൂടുശിലക ക്കും ഒരു 

അളവു തന്നേ. അഞ്ചു മൂടുശില ഒന്നോ 

മറെറ അഞ്ചു മൂടു 

ശീലയും ഒന്നോടൊന്നു ഇണെച്ചു. അ 

ടൊന്നു ഇണെച്ചു; 

ങ്ങനെ ഇണെച്ചുണ്ടാക്കിയ ഒന്നാമത്തെ 

വിരിയുടെ അററത്തുള്ള മൂടുശിലയുയടെ ധി 

മുന്പില് നിലനൂല് കൊണ്ടു കണ്ണിക ഠം ഉണ്ടാ 

ക്കി; രണ്ടാമത്തെ വിരിയുടെ പുറത്തെ മൂ 

ടടശീലയുടെ വയിദ്മന്പിലും അങ്ങനെ തന്നേ 

ഉണ്ടാക്കി, ഒരു മൂടുശിീലയില് അമ്പതു ക 

ണ്ണി ഉണ്ടാക്കി; രണ്ടാമത്തെ വിരിയുടെ 

പുറത്തെ മൂടുശീലയുടെ വിളൂമ്പിലും അ 

തു കണ്ണി ഉണ്ടാക്കി; കണ്ണ്ികഠം നേക്കു 

നേരെ ആയിരുന. അവ൯ പൊന്നുകൊ 

ണ്ടു അമ്പതു കൊളത്ുതും ഉണ്ടാക്കി; കൊ 

മുത്ുതുകൊണ്ടു മൂടുശിലകളെ ഒന്നോടൊ 

നു ഇണെച്ചു; അങ്ങനെ തിരുനിഖാസം 
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ഒന്നായി തീന്നു. തിരുനിവാസത്തിന്യേല് 

മൂടിഖിരിയായി കോലാട്ടുരോമം കൊണ്ടുള്ള 

മൂടുശീലകഠ ഉണ്ടാക്കി, പതിനൊന്നു മൂടു 

ശിലയായി അവയെ ഉണ്ടാക്കി, ഓാരോ 

മൂടുശീലെക്കു മുപ്പതു മുഴം നീളവും ഓരോ 

മൂടുശീലെക്കു നാലു മുഗം വീതിയും ഉണ്ടാ 

യിരുന്നു; മൂടുശില പതിനൊന്നിന്നും 

ഒരു അളവു തന്നേ. അധവന് അഞ്ചു 

മൂടുശീല ഒന്നായും ആറു മൂടുശീല ഒന്നായും 

ഇണെച്ചു. ഇങ്ങനെ ഇണെച്ചുണ്ടാക്കിയ 

ഒന്നാമത്തെ വിരിയുടെ അററത്തുള്ള മൂടു 

ശീലയുടെ വിഭ്മന്പില് അമ്പതു കണ്ണിയും 

രണ്ടാമത്തെ വിരിയുടെ അററത്തുള്ള മൂടു 

ശീലയുടെ വിളുമ്പില് അമ്പതു കണ്ണ്ണിയും 

ഉണ്ടാക്കി, ക്രടാരം ഒന്നായിരിക്കേണ്ടതി 

നനു അതു ഇണെപ്പ്ാ൯ താര്ൂംകൊണ്ടു അ 

മ്പതു കൊളുത്തും ഉണ്ടാക്കി. ചുവപ്പിച്ച 

ആട്ടുകൊററന്തോല് കൊണ്ട ക്രടാരത്തിന്നു 

ഒരു പുറമൂടിയും അതിനെറ മീതെ തഹ 

ശുതോല്കൊണ്ടു ഒരു പുറമൂടിയും അവ൯ 

ഉണ്ടാക്കി. 

ഖദിരമരംകൊണ്ടു തിരുനിവാസത്തി 

ന്നു നിലിരെ നില്ലന്ന പലകകളും ഉണ്ടാ 

ഓരോ പലകെക്ു പത്തു മുഗം നി 

വും ഓരോ പലക്കക്ു ഒന്നര മുഴം വീതി 

യ്യും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓാധരോ പലകെക്കു 

തമ്മില് ചേന്നിരിക്കുന്ന ഈരണ്ടു കുടുമ ഉ 

തിരുനിവാസ ണ്ടായിരുന്നു; ഇങ്ങനെ 

ത്തിനെറ എല്ലാപലകെക്കും ഉണ്ടാക്കി. 

അയ൯ തിരുനിവാസത്തിന്നു പലക ഉണ്ടാ 

ക്കിയതു തെകുവശത്തേക്കു ഇരുപതു പല 

ക: ഒരു പലകയുടെ അടിയില് രണ്ടു കു 

ടടുമെകു രണ്ടു ചുവടും മറെറാരു പലകയുടെ 

അടിയില് രണ്ടു കുടുമെക്കു രണ്ടു ചുവടും 

ഇങ്ങനെ ഇരുപതു പലകയുടെ അടി 

യില് വെള്ളികൊണ്ടു നാല്പതു ചുവടു അ 

വന് ഉണ്ടാക്കി. തിരുനിധഖാസത്തിനന്െറ 

മമ 

23 

2൭ 



26 

ടട രം] 

ടിം 

30 

1 

ടിയ 

4 

36 

ടട ടട ടട 

പുറപ്പാടു ൩൭ മാധ 37 

മറുപുറതുു വടക്കുവശത്തേക്കും ഇരുപതു | 

പലക ഉണ്ടാക്കി. ഒരു പലകയുടെ അ 

ടിയില് രണ്ടു ചുവടും മറെറാരു പലകയ്യു 

ടെ അടിയില് രണ്ടു ചുവടും ഇങ്ങനെ അ 

വെക്കു നാല്പതു വെള്ളിച്ചുവടു ഉണ്ടാക്കി. 

തിരുനി വാസത്തിനെറ പടിഞ്ഞാറെ വശ 

ത്തേക്കു ആറു പലക ഉണ്ടാക്കി. തിരു 

നിവാസത്തിനെറ ഇരുവശത്തുമുള്ള കോ 

ണുകഠക്കു ഈരണ്ട പലക ഉണ്ടാക്കി. 

അവ താഴെ ഇരട്ടയായും മേലററത്തു ഒ 

ന്നാമത്തെ വളയംവരെ തമ്മില് ചേന്നു ഒ 

രണ്ടു മൂലയിലുമുള്ള 

ഇ 

ററയായ്യം ഇരുന്നു, 

രണ്ടിന്നും അങ്ങനെ തന്നേ ചെയ്യൂ. 

ങ്ങനെ എട്ടു പലകയുംയരാരോ പലകയുടെ 

അടിയിരു ഇരരണ്ടു ചുവടായി പതിനാറു 

വെള്ളിച്ചുവടും ഉണ്ടായിരുന്നു. 

ഖജിരമരം കൊണ്ടു അന്താഴങ്ങളും ഉണ്ടാ 

ക്കി തിരുനിധാസത്തിനെറ ഒരു വശ 

ത്തെ പലകെക്കു അഞ്മു അന്താഗം; തിരു 

നിവാസത്തിനെറ മറുവശത്തെ പലകെ 

ക്കു അഞ്മു അന്താഴം; തിരുനിവാസത്തി 

സെറ പടിഞാറെ ഭാഗത്തു പി൯വശ 

ത്തെ പലകെക്കു അഞ്ച്യ അന്താഴം, നടു 

ധിലത്തെ അന്താഗം പലകയുടെ ഒത്തന 

വില് ഒരു അററത്തുനിന്നു മഠറെറ അററ 

ത്തോളം ചെല്ലുവാ൯ തക്കവണ്ണം ഉണ്ടാക്കി, 

പലകകഠ പൊന്നുകൊണ്ടു പൊതിഞ്ഞു; 

അന്താഴം ചെലുത്തുവാനുള്ള അവയുടെ 

വളയങ്ങഠ പൊന്നുകൊണ്ടു ഉണ്ടാക്കി, അ 

ന്താഴം പൊന്നുകൊണ്ടു പൊതിഞ്ഞു. 

നീലനൂല്, ധൂന്ൂതം ചുവപ്പുനൂല്, പ 
ഞ്ഞിനൂല് എന്നിവകൊണ്ടു അവ൯ ഒരു 

തിരശ്ശീലയും ഉണ്ടാക്കി; ന്നെയ്ത്കുകാരനെറ 

ചിത്രപ്പണിയായ കെരൂബുകളു ള്ള തായിട്ടു 

അതിനെ ഉണ്ടാക്കി. അതിന്നു ഖദിരമ 

രംകൊണ്ടു നാലു തൂണും ഉണ്ടാക്കി, പൊ 

നനുകൊണ്ടു പൊതിഞ്ഞു; അധയുടെ കൊ 

ധാഠാഥറ്ഠിം 
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മൂത്തുകം പൊന്നുകൊണ്ടു ആയിരുന്നു; അ 

വെകു ധെള്ളികൊണ്ടു നാലു ചുവട്ട വാ 

പ്പിച്ചും ക്രടാരത്തിനെറ ലാതിലിന്നു നീ 

ലന്ദൂത, ധൂുന്ദൂരം ച്യവപ്പുന്ദുത, പഞ്ഞി 

നൂല് എന്നിവകൊണ്ടു ചിത്രത്തയ്ല്ല്ാര 

നെറ പണിയായ ഒരു മറശ്ശീലയും അതി 

ന്നു അഞ്ചു തൂണും അവെക്കു കൊടുത്തും 

ഉണ്ടാക്കി; അവയുടെ കമിഴ്ചകളും മേത 

 ചുററുപടികളും പൊന്നുകൊണ്ടു പൊതി 

ഞ്ഞ; എന്നാല് അവധയ്ുടെ ചുവടു അഞ്ചും 

| താഥ്ംകൊണ്ടു ആയിരുന്നതു. 

൩൭൭ അദ്ധ്യായ. 

ബ്വെിസെലേരല് ഖദിരമരം 

കൊണ്ടു ഉണ്ടാക്കി. അതിന്നു രണ്ടര മുഗം 

പ്പെട്ടകം 

നീള വും ഒന്നര മുഴം ലിതിയും ഒന്നര മുഗം 

ഉയരവും ഉണ്ടായിരുന്നു. അതു അകവും 

പുറയും പൊന്നുകൊണ്ടു പൊതിഞ്ഞു, ചു 

ററും അതിന്നു പൊന്നുകൊണ്ടെ ഒരു വകു 

ഉണ്ടാക്കി. അതിനെറ നാലു കാലിന്നും ഇ 

ക്ലുറത്തു രണ്ടു വളയം അപ്പുറത്തു രണ്ടു വള 

യം ഇങ്ങനെ നാലു പൊ൯വളയം വാപ്പ 

മട 

ളം ഉണ്ടാക്കി പൊന്നുകൊണ്ടു പൊതിഞ്ഞു. 

അവന് ഖദിരമരംകൊണ്ടു തണ്ടുക 

പെട്ടകം ചുമക്കേണ്ടതിന്നു ആ തണ്ടു പെ 

ട്ടകത്തിനെറ പാശ്വങ്ങളിലുള്ള വളയങ്ങ 

ളില് ചെലുത്തി. അവന തങ്കംകൊണ്ടു 

കൃപാസനം ഉണ്ടാക്കി അതിന്നു രണ്ടര 

മുഴം നീള ധും ഒന്നര മുഴം ധിതിയ്യും ഉണ്ടാ 

യിരുനും അവന് പൊന്നുകൊണ്ടു രണ്ട 

കെരൂബുകളെ ഉണ്ടാക്കി കൃപാസനത്തി 

നെറ രണ്ടു അററത്തും അവയെ അടിപ്പു 

പണിയായി ഉണ്ടാക്കി, ഒരു കെരൂബ് 

ഒരു അററത്തും മറെറ കെരൂബ് മറെറ 

അററത്തും ഇങ്ങനെ കെരൂബുകളെ കൃപാ 

സനത്തിനെറ രണ്ടു അററത്തും അതിരു 

നിന്നു തന്നേ തള്ള വയായിട്ടു ഉണ്ടാക്കി. 
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9 കെരുബുകഠം മേലോട്ടു ചിറകു വിടത്തു 

നി 

ചിറകകൊണ്ടു കൃപാസനത്തെ മൂടുകയും 

തമ്മില് അഭിമുഖമായിരിക്കയും ചെയ്യൂ; 

കെരൂബുകളുടെ മുഖം കൃപാസനത്തിന്നു 

നേരെ ആയിരുന്നു. 

അവന് ഖദിരമരംകൊണ്ടു മേശ ഉണ്ടാ 

ക്കി. അതിന്നു രണ്ടു മുഴം നിമവും ഒരു 

മുഗം വീതിയും ഒന്നര മുഗം ഉയരധും മണ്ടാ 

യിരുന്നു. അതു തങ്കംകൊണ്ടു പൊതിഞ്ഞു 

ചുററും പൊന്നുകൊണ്ടു ഒരു വക്കു ഉണ്ടാ 

ക്കി. ചുററും അതിന്നു നാലു വിരല് വീ 

തിയുള്ള ഒരു ചട്ടധും ഉണ്ടാക്കി. ചട്ടത്തി 

നനു ചുററും പൊന്നുകൊണ്ടു ഒരു വക്കു ഉ. 

ണ്ടാക്കി, അതിന്നു നാലു പൊ൯വളയം 

വാത്ത നാലു കാലിനെറയും ഓരോ പാ 

ശ്വത്തിരു തറെച്ച. മേശ ചുമക്കേണ്ടതി 

ന്നു തണ്ടുകഠ ചെലുത്തുവാ൯ വളയങ്ങാഠ 

ചട്ടത്തോടു ചേന്നിരുന്നു. മേശ ചുമക്കേ 

ണ്ടതിന്നുള്ള തണ്ടുകഠഠ ഖദിരമരംകൊ 

ണ്ടു ഉണ്ടാക്കി പൊന്നുകൊണ്ടു പൊതിഞ്ഞു. 

മേശമേലുള്ള ഉപകരണങ്ങളായ തളിക 

കളും കരണ്ടികളു.ം കിണ്ടികളും പകരു 

വാ൯ ഉപയോഗിക്ടന്ന കുടങ്ങളും തങ്കം 

കൊണ്ടു ഉണ്ടാക്കി. 

ത്അവന് തങ്കംകൊണ്ടു നിലധിളക്കു ഉ 

ണ്ടാക്കി വിളകു അടിപ്പുപണിയായി തൂ 

ണ്ടാക്കി; അതിന്െറ ചുവടും തണ്ടും പൂത്തു 

പടങ്ങളും മുട്ടുകളും പൂക്കളും അതില്നിന്നു 

നിലവിള ക്കിന്െറ 

ഒരു വശത്തുനിന്നു മൂന്നു ശാഖ, അതിന്െറ 

തന്നേ ആയിരുന്നു. 

മറെറ വശത്തുനിന്നും മൂന്നു ശാഖ, ഇങ്ങ 

നെ ആറു ശാഖ അതിനെറ വാശ്വങ്ങ 

ളില്നിന്നു പുറപ്പെട്ടു. ഒരു ശാഖയില് 

ഓരോ മുട്ടും ഓരോ പൂധുമായി ബദാംവൂ 

പോലെ മൂന്നു പുത്കൂപുടധും മറെറാരു ശാ 

ഖയില് ഓരോ മുട്ടും ഓരോ പൂധുമായി ബ 

ദാംപൂപോലെ മൂന്നു പൃങ്ജ്ുപുടധും ഇങ്ങ 

ധാഠാഥറ്ഠിം 
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നെ നിലധിള ക്കിരുനിന്നു പുറപ്പെട്ട ശാഖ 

ആറിലും ഉണ്ടായിരുന്നു. വിക കുതണ്ടി 

ലോ മുട്ടുകളും വൃക്കള്ടു മായി ബദാംപൂൂപോ 

ലെ നാലു പൃള്കൂപ്യടം ഉണ്ടായിരുന്നു. അ 

തില്നിന്നുള്ള രണ്ടു ശാഖെകു കീഴെ ഒരു 

മുട്ടം അതില്നിന്നുള്ള മറെറ രണ്ടു ശാഖെ 

ക്കേ കിഴെ ഒരു മുട്ടും അതില്നിന്നുള്ള ശേ 

കോം രണ്ടു ശാഖെക്കു കീഴെ ഒരു മുട്ടും ഇങ്ങ 

നെ അതില്നിന്നു പുറപ്പെടുന്ന ശാഖ ആ 

മുട്ടുകളും 

ശാഖകളും അതിരിനിന്നു തന്നേ ആയിരു 

റിന്നും കീഴെ ഉണ്ടായിരുന്നു, 

ന്നു; അതു മുഴുവനും തങ്കം കൊണ്ടുള്ള ഒററ 

അടിപ്പുപണിയായി രുന്നു, അവ൯ അ 

തിനന്െറ ഏഴ ദീപധും അതിനെറ ചവ 

ണകുളും കരിന്തിരിപ്പാത്രങ്ങളും തങ്കംകൊ 

ണ്ടു ഉണ്ടാക്കി. ഒരു താലന്തു തങ്കംകൊ 

ണ്ടു അവന് അതും അതിനെറ ഉപകരണ 

ങ്ങളൊക്കെയ്യം ഉണ്ടാക്കി, 

അവന് ഖദിരമരംകൊണ്ടു ധൂപപീഠം 

ഉണ്ടാക്കി; അതു ഒരു മുഴം നിളയും ഒരു 

മുഗം വിതിയയം ഇങ്ങനെ സമചതുരം ആ 

യിരുന്നു. അതിന്നു ഉയരം രണ്ടു മുഴം 

ആയിരുന്നു. അതിനെറ കൊമ്പുകുര അ 

തീരുനിന്നു തന്നേ ആയിരുന്നു. അവധവ൯ 

അതും അതിനെറ മേപല്പലകയും ചുററും 

അതിനെറ പാശ്വങ്ങളും കൊമ്പുകള്ം ത 

ങകംകൊണ്ടു പൊതിഞ്ഞു; അതിന്നു ചുററും 

പൊന്നുകൊണ്ടു ഒരു വക്കു ഉണ്ടാക്കി. 

അതു ചുമക്കേണ്ടതിന്നു തണ്ടു ചെലുത്തു 

വാന് വക്കിന്നു കീഴെ രണ്ടു പാശ്വത്തി 

ലുള്ള ഓരോ കോണിങ്കലും ഓരോ പൊന് 

വളയം ഉണ്ടാക്കി, ഖദിരമരംകൊണ്ടു 

തണ്ടുകളും ഉണ്ടാക്കി പൊന്നുകൊണ്ടു പൊ 

തിഞ്ഞു. അവ൯ വിശുഭ്ധമായ അഭികേ 

കുതൈലവധും നല്ല സുഗന്ധമുള്ള നിമ്മല 

ധൂപവഖഗ്ഗവും തൈലക്കാരനെറ ധില്ടപ്ര 

കാരം ഉണ്ടാക്കി, 
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അപ്പ. അദ്ധ്യായം. 

അവന് ഖദിരമരംകൊണ്ടു ഹോമയാഗഥ 

പീഠം ഉണ്ടാക്കി; അതു അഞ്ചു മുഗം നിള 

വും അഞ്ചു മുഗം വീഗിയും ഇങ്ങനെ സമ 

ചതുരവും മൂന്നു മുഴം ഉയരവുമുള്ള തായിരു 

൯൬. അതിനെറ നാലു കോണിലും നാലു 

കൊനു ഉണ്ടാക്കി; കൊമ്പുക൦ അതില് 

നിന്നു തന്നേ ആയിരുന്നു. താഥ്രം കൊണ്ടു 

അതു പൊതിഞ്ഞു. ചട്ടി, ചട്ടുകം, കല 

ശയ മുമക്കൊടുത്തു, രിക്കലശം ഇങ്ങനെ 

പീഠത്തിനെറ ഉപകരണങ്ങളൊക്കെയും 

ഉണ്ടാക്കി; അതിന്െറ ഉപകരണങ്ങളൊ 

ക്കെയും താഥ്രപകൊണ്ടു ഉണ്ടാക്കി. അവ൯ 

യാഗപിഠത്തിന്നു വലപ്പണിയായ ഒരു 

താഥ്രജാലം ഉണ്ടാക്കി; അതു താഴെ അതി 

നെറ ചുററുപടിക്കു കിഴെ അതിന്െറ 

പാതിയോളം എത്തി. താഥ്മജാലത്തിനന്െറ 

നാലു അററത്തിന്നും തണ്ടു ചെലുത്തുവം൯ 

നാലു വളയം വാത്തു. ഖദിരമരംകൊ 

ണ്ടു തണ്ടുകളും ഉണ്ടാക്കി താശുംകൊണ്ടു 

പൊതിഞ്ഞു. യാഗപീഠം ചുമക്കണ്ടമി 

ന്നു അതിനെറ പ:ശ്വങ്ങളിലുള്ള വളയ 

ങ്ങളില് ആ രംണ്ടുകര ചെലുത്തി; യാഥ 

പീഠം 

ണ്ടാക്കി. 

വലകുകൊണ്ടു പൊള്ളയായി ഉ 

സമാഗഥമനക്ൂടാരത്തിനെറ ഖാതില്ലത 

സേഖ ചെയ്യൂവന്ന സ്ത്രികളുടെ ഒപ്പണ 

ങ്ങഗകൊണ്ടു. അവന് താഥ്രത്തൊട്ടിയും 

അ തിനെറ താശുക്കാലും ഉണ്ടാക്കി. 

അവന് പ്രാകാരവും തുണ്ടാക്കി; തെക്കു 

വശത്തെ പ്രാകാരത്തിന്നു പിരിച്ച പഞ്ഞി 

ആല് കൊണ്ടുള്ള നൂറു മുഴം മറശ്്രീഖ ഉണ്ടാ 

യിരുന്നു. അതിന്നു ഇരുപതു തുൂണുംതൂണു 

കാക്കു ഇരുപതു താഷച്ചുവടും ഉണ്ടായി 

രുന്നു. തൂണുകളുടെ കൊളുത്തും മേതചുററു 

പടിയും വെള്ളി ആയിരുന്നു. വടക്കുവ 
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പതു തൂണും രൂണുക്ധക്കു ഇരുപതു താഥ്ര 

ചുവടും ഉണ്ടായിരുന്നു; തൂണുകളുടെ കൊ 

മുതുതും മേതചുററുപടിയും വധെള്ളി ആ 

യിരുന്നു. പടിഞ്ഞാറുധശത്തു അമ്പതു 

മുഗം മറശ്ശീലയും അതിന്നു പത്തു തൂണും 

രുണുകുമുകു പത്തു ചുവടും ഉണ്ടായിരുന്നു; 

തൂണുകളുടെ കൊള്ുതുതും മേല് ചുററുപടി 

യ്യും വെള്ളി ആയിരുന്നു. കിഴക്കുവശ 

ത്തു മറശ്ശീല അമ്പതു മുഴം ആയിരുന്നു. 

വാതിലിനെറ ഒരു വശത്തു മറശ്ശീല പതി 

നഞ്ചു മുഴവും അതിന്നു മൂന്നു തൂണും അ 

വെക്കു മൂന്നു ചുവടു ഉണ്ടായിരുന്നു. 

മറെറവശത്തും അങ്ങനെ തന്നേ ഇങ്ങ 

നെ പ്രാകാരവാതിലിനെറ ഇപ്പുറത്തും 

അപ്പുറത്തും പതിനഞ്ചിതു മുഴം മറശ്ശീല 

യും അതിന്നു മുമ്മുന്നു തൂണും മുമ്മൂന്നു ചുവ 

ടും ഉണ്ടായിരുന്നു. ചുററും പ്രാകാരത്തി 

നെറ മറശ്ശില ഒക്കെയും പിരിച്ച പഞ്ഞി 

നത് കൊണ്ടു ആയിരുന്നു. തൂണുകരക്കു 

ള്ള ചുവടു താമുംകൊണ്ടും രതൂണ്ടകളുടെ 

കൊളുത്തും മേല്ചുററുപടിയും വെള്ളി 

കൊണ്ടും കുമിക്സകഠ വെള്ളി പൊതി്'ഞവ 

യം പ്രാകാരത്തിനെറ രൂണുടകമ ഒക്കെ 

യും വെള്ളികൊണ്ടു മേല്ചുററുപടിയ്യള്ള 

വയും ആയിരുന്നു. എന്നാല് പ്രാകാര 

വാതിലിനെറ മറശ്ശീല നീലനൂല്, ധ്യൂു 

1? ചുവപ്പുനൂല്, പിരിച്ച പഞ്ഞിനൂല് 

എന്നിവകൊണ്ടു ചിത്രത്തയ്യല്പണി ആ 

യിരുന്നു; അതിനെറ നീളം ഇരുപതു മു 

ഗവും അതിന്െറ ഉയരമായ വിതി പ്രാ 

കാരത്തിനെറ മറശ്ശീലെക്കു സമമായി അ 

ഞു മുഴവും ആയിരുന്നു. അതിന്െറ 

രതൂണ്ട നാലും അധയുടെ ചുവടു നാലും താ. 

ഗ്രമായിരുന്നു; കൊളുത്തും കുമിഴുകഠ പൊ 

തിഞ്ഞിരുന്ന തകിടും മേല്ചുററുപടിയും 

വെള്ളി ആയിരുന്നു. തിരുനിവാസത്തി 
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ന്നും പ്രാകാരത്തിന്നും നാലു പുറവുമുള്ള 

കുററിക൦ ഒക്കെയ്യം താമ്രം ആയിരുന്നു. 

മോശെയുടെ കല്പന അനുസരിച്ചു പു 

രോഹിതനായ അഹ3രാനെെറ മക൯ ഈ 

ഥാമാര് മുഖ:ന്തരം ലേവ്യരുടെ ശുത്ര്രൂഷ 

യാല് കണക്കു ക്രടിയതു പോലെ സാക്ഷ്യ 

ക്രടാരമെന്ന തിരുനിവാസത്തിന്നുണ്ടായ 

ചെലവു എന്തെന്നാല്: യ്യവഹ്രദാഗോത്ത 

തമില് ഫ്രുരിനെറ മകനായ ഉരരിയുടെ 

ക൯ ബെസദലേല് മോശെയോടു യഹോ 

വ കല്പിച്ചു മാക്കെഷ്യം ഉണ്ടാക്കി. അവ 

നോടുക്രടെ ഓന് 3ഗാത്രത്തില് അഹിസാ 

മാക്കിനെറ മകനായി കൊത്തുപണിക്കാര 

നും കൌശലല്പണിക്കാരനും നീലനൂല്, 

ധയൂഥനൂല്, ചുവപ്പുനൂല്, പഞ്ഞിനൂല് എന്നി 

വകൊണ്ടു ചിത്രത്തയ്യത്പണി ചെയ്യുന്നല 

നുമായ ഒഹൊലിയാബും ഉണ്ടായിരുന്നു. 

വിശുഭ്ധമന്ദിരത്തിനെറ സകലപ്രവ്വ 

ത്തിയ്യടെയും പണിക്കു വഴിപാടായി വനു 

ഉപയോഗഥിച്ച പൊന്നു വധിശുഭ്ധമന്ദിര 

ത്തിലെ ശക്കപ്രകാരം ആകെ. ഇരുപ 

എഴ്ചനൂററിമുപ്പതു 

സഭയില് ചാ 

ത്തൊമ്പതു താലേന്തും 

ശേക്കെലും ആയിരുന്നു, 

ത്അപ്പേട്ടവരുടെ വെള്ളി വിശുഭ്ധമന്ധിര 

ത്തിലെ തൂക്കപ്രകാരം ൯൯൫൨൮ താലന്തും ആ 

യിരത്തെഴുന്ൂറെറഴ്പത്തഞ്ചു ശേക്കെലും 

ആയിരുന്നു, ഇരുപതു ധ്യസ്സുമു തല് 

മേരലാട്ടു പ്രായ മുള്ള വരായി ചാആപ്പെട്ട 

വരുടെ എണ്ണത്തില് ഉറാപ്പെട്ട ആറുല 

ക്ഷത്തിമൂ വായിരത്ത.ഞ്ഞുററമ്പതു പേരില് 

ഓരോരുത്തന്നു ഓരോ ബെക്കാ വി 

തമായിരുന്നുു അതു വഡിശുദ്ധമന്ദിരത്തി 

ലെ ശുക്കപ്രകാരം അര ശേക്കെല് ആകു 

ന്മ. വിശുഭദ്ധമഡിരത്തിനെറ ചുവടുക 

മും മറശ്ശിലയുടെ ചുവടുകളും വാകുന്നതി 

ന്നു ഒരു ചുവടിന്നു ഒരു താലത്തു ധിതം 

നൂറു ചുവടിന്നു നൂറു താലന്തു വെള്ളി 

ഠിം 
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ചെലവായി, ശേഷിപ്പുള്ള ആയിരത്തെ 

ഴു നൂറെറഴചപത്തഞ്മു 

അവന് തൂണുക ക്കു കൊമ്ടത്തു ഉണ്ടാക്കു 

ശേക്കെല്കൊണ്ടു 

കയം കുമിഗ് പൊതികയും മേല്ചുററുപടി 

ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്തൂ. വഴിപാടു വന്ന 

താരം എഴുപതു താലന്തും രണ്ടായിരത്തി 

നാനൂറു ശേക്കെലും ആയിരുന്നു. അതുകൊ 

ണ്ടു അവന് സമാഗമനക്രടാരത്തിനെറ 

വാതിലിന്നുള്ള ചുവടുകളും താശൂയാഗപി 

വും അതിന്െറ താഴ്രജാലധും യാഗഥപി 

ഠത്തിനെറ ഉപക്രണങ്ങളൊക്കെയും 

ചുററും പ്രാകാരത്തിനെറ ചുവടുകളും പ്രാ 

കാരവാതിലിനാള്ള ചുവടുകളും തിരുനി 

വാസത്തിനെറ എല്ലാകററികളും ചുററും 

പ്രാകാരത്തിനെറ കുററികളൂും ഉണ്ടാക്കി. 

൩൯. അഭ്ധ്യായം. 

യാഹാഖവ മോശെയോടു കപ്പിച്ചതുപോ 

ലെ അവ൪ നീലനൂല്, ധൂഥനൂതം ചുവപ്പു 

ആല് .എന്നിവകൊണ്ടു വിശുദ്ധമന്ദിരത്തി 

ലെ ശുശ്രൂഷെക്കായി ധിശേഷയധസ്ദ്രുവും 

അഹരോന്നു വിശുഭ്ധവസ്ത്രൂവും ഉണ്ടാക്കി. 

പൊന്നു, നീലതൂല്, ധൂഗുന്തൂത, ചുവ 

പ്പന്ൂത, പിരിച്ച പഞ്ഞ് നല് എന്നിവ 

നിചയയൃത, 

ധൂഗനൂത, ചുയപ്പുന്നൂല്, പഞ്ഞിനൂല് ഏ 
നിവയുടെ ഇടയില് ചിത്രപ്പണിയായി 

നി 

കൊണ്ടു ഏ3ഫാട ഉണ്ടാക്കി, 

നെയ്യണ്ടതിന്നു അവര് പൊന്നു അടിച്ചു 

നേരിയ തകിടാക്കി ന്ളൂലായി കണ്ടിച്ചു. 

അവര് അതിന്നു തക്കിത ഇണെച്ചിരിക്കു 

ന്ന ചുമല്ക്കണ്ടങ്ങഠ ഉണ്ടാക്കി; അതു 

രണ്ടു അററത്തും ഇണെച്ചിരുന്നു. അതു 

കെട്ടി മുറുക്കുവാ൯ അത് ന്രേലുള്ള തായി 

ചിത്രപ്പണിയായ നടുക്കെട്ടു, യഹോധ 

മോശെയോടു കല്പിച്ചതുപോലെ അതില് 

നിന്നു തന്നേ, അതിനെ പണിപോലെ 

പൊന്നു, നീലനൂല്, ധൂൃനൂതൃ ചുവച്ഛു 
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[1 

പുറപ്പാടു ൩൯ 

ആത, പിരിച്ച പഞ്ഞിനൂല് എന്നിവകൊ 

ണ്ടു ആയിരുന്നു, 

മുദരക്കൊത്തായിട്ടു യിസ്രാരയേല്മക്കള്ടടെ 

പേ൪ കൊത്തിയ ഗോമേദടകക്കല്ലുകളെ അ 

വര് പൊന്തടങ്ങളില് പതിച്ചു. യഹോ 

വ മോശെയോടു കല്പിച്ചതുപോലെ അ 

വ൯ യിസ്രായേല്മക്കഠക്കുവേണ്ടി ഏഫോ 

ടിന്െറ ചുമല്ക്കണ്ടങ്ങളി ന്മേല് ഓമ്മക്കല്ല 

ക ഖെച്ചു. 

അവന് ഏഫോാടിസനെറ പണിപോലെ 

ചിത്രപ്പണിയായിട്ടു പൊന്നു, നീലനൂല്, 

ധൂമൂനൂത, ചുവപ്പുനൂല്, പിരിച്ച പഞ്ഞി 

നൂല് എന്നിവകൊണ്ടു പതക്കവും ഉണ്ടാ 

ക്കി. അതു സമചതുരമായിരുന്നു; പത 

ക്കം ഇരട്ടയായി ഉണ്ടാക്കി: അതു ഒരു 

ചാണ് നീളവും ഒരു ചാണ് വീതിയും ഉ 

ളതായി ഇരട്ട ആയിരുന്നു. അവര് 

അതില് നാലു നിര രത്നം പതിച്ചു: താര 

മണി, പിതരത്നം, മരതകം; ഇതു ഒന്നാ 

മത്തെ നിര, രണ്ടാമത്തെ നിര: മാണി 

ക്യം, നീലകുല്ല, വ്ജും. മൂന്നാമത്തെ 

നിര; പത്മരാഗം, വധൈഡുയ്യം, സുഗന്ധി 

ക്കല്ലു. 

പുത്തൂരാഗം, സൂയ്യകാന്തം; അവ അതതു 

നാലാമത്തെ നിര: ഗോമേദകം, 

തടത്തില് പൊന്നില് പതിച്ചിരുന്നു. 

ഈ കല്ലുകമ യിസ്രായേല്മക്കളുടെ പേരു 

കളോടുശുടെ അവരുടെ പേര്പോലെ 

പന്ത്രണ്ടു ആയിരുന്നു; പന്ത്രണ്ട ഗോത്ര 

ങ്ങളില് ഓരോന്നിനെറ പേർ അധഖയില് 

മുദക്കൊത്തായി കൊത്തിയിരുന്നു. പത 

ക്കത്തിന്നു ചരടുപോലെ മുറിച്ചുകുതുപ 

ണിയായി തടം കൊണ്ടു സരപ്പളികളം 

ഉണ്ടാക്കി, പൊന്നുകൊണ്ട രണ്ട വളയ 

വും രണ്ടു കണ്ണിയും ഉണ്ടാക്കി വളയം 

രണ്ടും പതക്കത്തിനെറ രണ്ടു അററത്തും 

ഖെച്ചു. പൊന്നുകൊണ്ടുള്ള രണ്ടു സര 

പ്രഭി അവർ പതക്കത്തിനെറ അററത്തു 

ധാഠാഥറ്ഠിം 

148 മാന്ത്സ 39 

രണ്ടു വളയത്തിലും കൊളുത്തി. രണ്ടു 

സരപ്പളിയുടെയും അററം രണ്ടും അവര് 

കണ്ണ്ണിരണ്ടിലും കൊളുത്തി ഏഫോടദിനെറ 

ചുമല്ക്കണ്ടങ്ങളിന്മേല് മുസഭാഗത്ുതുധെച്ചു. 

അവര് പൊന്നുകൊണ്ടു വേറെ രണ്ടു 

കണ്ണി ഉണ്ടാക്കി പതക്കത്തിനെറ മറെറ 

രണ്ടു അററത്തും ഏദഫാദിനെറ കീഗററ 

ത്തിന്നു നേരെ അകത്തെ വിഭ്ൂമ്പില് 

ധെച്ചു, അവര് വേറെ രണ്ടു പൊ൯ക 

ണ്ണി ഉണ്ടാക്കി ഏഫോടിനെറ മു൯ഭാഗത്തു 

രണ്ടു ചുരല്ക്കണ്ടങ്ങളില് താഴെ അതി 

നെറ ഇണെലപ്പിന്നരികെ ഏഫോദിനെറ 

നടുക്കെടിന്നു മേലായി വെച്ചു, പതക്കം 

൫ ൭2ഫാദിസെറ നടുക്കെട്ടിന്നു മേലായി ഇ 

രിക്കേണ്ടതിന്നും അതു ഏഫോദില് ആടാ 

തിരിക്കേണ്ട തിന്നും ദൈവം മോശെയോടു 

കല്പിച്ചതുപോലെ അവ൪ അതു കണ്ണ്ിക 

ളാല് ഏഫോടിനെറ കണ്ണികളോടു നില 

നാടകൊണ്ടു കെട്ടി. 

അവന് ഏഫോടിസെറ അങ്കി മുഴുവ 

ന്ദം നിലന്ൂല് കൊണ്ടു ന്റെ പണിയായി 

ഉണ്ടാക്കി, അങ്കിയുടെ നടുവില് കുവച 

ത്തിനെറ ദവാരംപോലെ ഒരു ദ്വാരധും 

അതു കിറാതിരിക്കേണ്ടതിന്നു ചുററും ഒരു 

നാടയും വെച്ചു. അങ്കിയുടെ വിളുമ്പില് 

നീലനൂല്, വൂഥനൂത, ചുവപ്പുനൂല്, പിരി 

ച പഞ്ഞിനൂല് എന്നിവകൊണ്ടു മാതളപ്പുഴ 

ങ്ങഠം ഉണ്ടാക്കി, തങ്കംകൊണ്ടു മണികളും 

ഉണ്ടാക്കി; മണിക അങ്കിയുടെ വിളൂ 

മ്പില് ചുററും മാതള പ്പഴങ്ങളുടെ ഇടയില് 

ഖെച്ചു. ശുത്രൂഷെക്കുള്ള അങ്കിയുടെ വില്ല 

മ്പില് ചുററും ഒരു മണിയും ഒരു മാതളല്പ 

ഗവും ഒരു മണിയും ഒരു മാതളപ്പഴവും 

ഇങ്ങനെ യഹോധ മോശെയോടു കല്പിച്ച 

തുപോലെ തന്നേ ഖെച്ചു. 

അഹരോന്നും പുത്രന്മാക്ും പഞ്ഞിനൂല് 

കൊണ്ടു നെയ, പണിയായ അങ്കിയും പ 
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ദ്ാസ്ത്നം: 20 

ഞ്ഞിന്മല് കൊണ്ടു മുടിയും പഞ്ഞിന്മുല്രകൊ 

ണ്ടു അലങ്കാരമുള്ള തലച്പായും പിരിച്ച പ 

99 ഞ്ജിന്ൂല് കൊണ്ടെ കാല്ച്ചട്ടയും പ്പിരിച്ച 

പഞ്ഞിനൂല്, നീലനൂല്, ധൂുനൂല്, ചുവ 

പ്ൂനൂല് എന്നിവകൊണ്ടു ചിത്രത്തയ്യല്പ 

ണിയായ നടുക്കെട്ടും യഹഫോഖ മോശെ 

യോട്ട കല്പിച്ചതു പോലെ തന്നേ ഉണ്ടാക്കി, 

830 അവര് തങ്കംകൊണ്ടു ധിശുഭ്ധമുടിയുടെ 

നെററില്പട്ടം ഉണ്ടാക്കി, അതില് ““യഹോ 

ഖെകു വലിശുഭ്ധം?” എന്നു മുടദക്കൊത്തായു 

31 ഒ്ള ഒരു എഏഴത്തു കൊത്തി. അതു മുടി 

മേല് കെട്ടേണ്ടതിന്നു അതില് നിീലദയ്യത 

നാട കോത്തു; യഹോവ മോശെയോടു 

കല്പിച്ചതു പോലെ തന്നേ. 

39 ഇങ്ങനെ സമാഗമനക്രടാരമെന്ന തി 

രുനിഖാസത്തിനെറ പണി ഒക്കെയും 

തീന്നു: യഹോഖ മോശെയോടു കല്ലിച്ച 

തുപോലെ ഒക്കെയും യിസാദയതമക്കഠ 

ചെയ്യൂ. അങ്ങനെ തന്നേ അവര് ചെയ്യൂ. 

]3 അവര് തിരുനിധാസം മോശെയ്ൃയടെ 

അടുക്കല്. കൊണ്ടുവന്നു; ക്രടാരധും അതി 

നെറ ഉപകരണങ്ങളൊക്കെയും കൊള്ള. 

തുു, പലക, അന്താഴം, തൂണ്, ചുവടു, 

ന] ചുവപ്പിച്ച ആട്ടുകൊററന്തോല് കൊണ്ടുള്ള 

പുറമൂടി, തഫശുതോല്കൊണ്ടുള്ള പുറമൂ 

$ ടി, മറയുടെ തിരശ്ശീല, സാക്ഷൃപെട 

അതിനെറ തണ്ടു, കലപാസനം, കഠം 

6 മേശ, അതിന്െറ ഉപകരണങ്ങളൊക്കെ 

7 യും, കാഗ്ലയപ്പം, 

വിളക്കു, കത്തിച്ചുവെപ്പാനുള്ള. ടിപങ്ങം, 

തങ്കം കൊണ്ടുള്ള നില 

അതിനെറ ഉപകരണങ്ങളൊക്കെയുംം 

8 വെളിച്ചത്തിന്നു എണ്ണ, പൊന്നുകൊണ്ടുള്ള 

ധൂപപീഠം, അഭിഷേകതൈലം, സുഗന്ധ 

ധൂപവലഗ്ഗം; കരൂടാരവാതിലിന്നുള്ള മറശ്ശീല, 

2) തമ്രേം കൊണ്ടുള്ള യാഗപീഠം, അതിന്െറ 

താക്രജാലം., തണ്ടു, അതിന്െറ ഉപകരണ 

ങ്ങള്ളൊക്കെയും; തൊട്ടി, അതിനെറ കാല്, 

1 490 പുറപ്പാടു രാ 

പ്രാകാരത്തിനെറ മറശ്ശീല, തൂണ്, അതി 

നെറ ചുവടു, പ്രാകാരവാതിലിനന്െറ മറ 

ശ്ശീല, അതിന്െറ കയറു, കുററി, സമാഗ 

മനക്രടാരമെന്ന തിരുനിധാസത്തിലെ ശു 

ശ്രൂകഷെക്കുള്ള മപകരണങ്ങളൊക്കെയും, 

വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിലെ ശുശ്രരഷെക്കായി 

വിശേഷവന്്ും, പുരോഫിതശുശ്രൂകെ 

ക്കുള്ള അഫരോനെറ ധിശുഭ്ധവസ്ത്രും, അ 

വനെറ പുത്രന്മാരുടെ വസ്ത്രും ഇങ്ങനെ 

യഹോവ മോശെയോടു കല്പിച്ചതു പോലെ 

ഒക്കെയും യിസ്റ്രായേല്മക്കഠം എല്ലാപണി 

യ്യും തീത്തു. 

നോക്കി, 

മോരെ പണി ഒക്കെയും 

യഹോഖ കപ്പിച്ചതുപോലെ 

തന്നേ അവര് അതു ചെയ്യൂ തീത്തിരുന്നു 

ഏന്നു കുണ്ടു മോശെ അവരെ അയശഗ്ര 

ഹിച്ചു. 

൪൫.0. അദ്ധ്യായം. 

അനന്തരം യഹോവ മോശെയോടു അ 

രുളിച്ചെയൂതു എന്തെന്നാല്: ഒന്നാം മാ 

സം ഒന്നാം തിയ്യതി നീ സമാശമനക്രടാ 

രമെന്ന തിരുനിധാസം നിധിക്കേണം. 

സാക്ഷ്യ പെട്ടകം അതില്യെച്ചു തിരശ്ശീല 

കൊണ്ടു പെട്ടകം മറെക്കേണം. മേശ 

കൊണ്ടുവന്നു അതിന്െറ സാധനങ്ങഠ 

ക്രമത്തില് വധെക്കേണംം നിലവികക്കു 

കൊണ്ടുവന്നു അതിന്െറ ദീപം കെള്ള. 

ത്തേണം. ധൂപത്തിന്നുള്ള പൊ൯പിഠം 

സാക്ഷ്യ പെട്ടകത്തിന്നു മുമ്ധിര ഖെച്ചു തി 

രുനിഖാസവയാതിലിനെറ മറശ്ശീല തൂക്കേ 

ണം. സമാഗമനക്രടാരമെന്ന തിരുനിവാ 

സത്തിനെറ വാതിലിന്നു മുമ്പില് ഹോമ 

യാഥപീിഠം വെക്കേണം. സമാഥമനക്ര 

ടാരത്തിന്നും യാഗപീഠത്തിന്നും നടുവില് 

തൊട്ടി ഖെച്ചു അതിത ഖവെള്ളം ഒഴിക്കേ 

ണം, ചുററും പ്രാകാരം നിധിത്തു പ്രാ 

കാരവാതിലിനെറ മറശ്ശീല തൂക്കേണം. 
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20 

വും അധിലുള്ള സകലവും അഭിഷേകം 

ചെയ്യൂ അത്തും അതിസെറ ഉപകരണങ്ങ 

ളൊക്കെയും ശുദ്ധീകരിക്കേണം; അതു 

വിശുഭ്ധമായിരിക്കേണം. ഹോമയാഗഥ 

പീഠവും അതിന്െറ ഉപകരണങ്ങഗ ഒ 

ക്കെയും അഭിഷകം ചെയ്യൂ യ:ഥപിഠം ശു 

ദ്ധ്കരിക്കേണം; യാഗപീഠം അതിധിശു 

ഭ്ധമായിരിക്കേണം. തൊട്ടിയും അതി 

സെറ കാലും അടിരകഷകം ചെയ്യൂ ശുഭ്ധിക 

രിക്കേണം. അഹരോനെയ്യം പുത്രന്നാ 

രെയും സമാഥമനക്രടാരത്തിനൊ വാതി 

ല്ല,ല് കൊണ്ടുവന്നു അവരെ െള്ളംകൊ 

ണ്ടു കഴുകേണം. അഹദരാനെ ധിശുഭ്ധ 

വസ്ത്രം ധരിപ്പിച്ച, എനിക്കു പുരോഹിത 

ശുശ്രൂഷ ചെയയ്യണ്ടതിന്നു അവനെ അകി 

ഷേകം ചെയ്യൂ ശുദ്ധീകരിക്കേണം. അ 

വസെറ പുത്രന്മാരെ വരുത്തി അങ്ജിധ 

രിപ്പിച്ചം 

ചെയ്യേണ്ടതിന്നു അവരുടെ അപ്പനെ അ 

എനിക്കു പുരോഹിതശുശ്രൂഷ 

ഭ്രിഛകോകം ചെയുതുപോലെ അവരെയും 

അഭിഷേകം ചെയയ്യണം; അ വരുടെ അഭി 

കേകും ഹേതുധായി അധഖകു തലമുറതലമു 

റയോളം നിത്യപൌരോഫി മയം ഉണ്ടായി 

രിക്കണം. മോശെ അങ്ങനെ ചെയ്യൂ; 

യഹോവ തന്നോടു കല്പിച്ചതുപോലെ ഒ 

ക്കെയും അവ൯ ചെയ്യു. 

ഇങ്ങനെ രണ്ടാം സംവത്സരം ഒന്നാം 

മാസം ഒന്നാം തിയ്യതി തിരുനിഖാസം നി 

വിത്തു. 

ക്കുകയും അതിന്െറ ചുവടു മഉറപ്പിക്കയും 

മോശെ തിരുനിവാസം നിധി 

പലക നിറുത്തുകയും അന്താഴം ചെലുത്തു 

കയും തൂണു നാട്ടുകയും ചെയ്യൂ. . അവ൯ 

മൂടുയിരി തിരുനിധാസത്തിന്മേല് ധിരിച്ചു 

അതിഷീതെ മൂടുധിരിയുടെ പുറമൂടിയും 

വിരിച്ചു; യഹോവ മോശെയോടു കല്പിച്ച 

തുര്പാലെ തന്നേ, അവ൯ സാക്ഷ്യം എടു 

ധാഠാഥറ്ഠിം 

തണ്ടു ചെലുത്തി പെട്ടകത്തിന്നു മീതെ ക്ല 

പാസനം ധെച്ചു. പെട്ടകം തിരുനിധാ 

സത്തില് കൊണ്ടു വന്നു മറയുടെ തിരശ്ശീല 

തൂക്കി സാക്ഷ്യ പെട്ടകം മറെച്ചു; യഹോവ 

മോശെയോടു കല്പിച്ചതുപോലെ തന്നേ, 

സമാഥമനക്രടാരത്തില് തിരുനിഖാസത്തി 

നെറ വടക്കുവശത്തു തിരശ്ശിലെക്ു പുറത്താ 

യി മേശധെച്ചു. അമിന്മേല് യഹോധയു 

ടെ സന്നിധിയില് അപ്പം അടുക്കിവെച്ച; 

യഹോവ മോശെഃയാടു കല്പിച്ചതുപോലെ 

തന്നേ, സമാഗമനക്ൂടാരത്തില് മേശെക്കു 

നേരെ തിരുനിധാസത്തിനെറ തെകുഖ 

ശത്തു നിലധിളക്കു ഖെക്കയയം യഹോധഖ 

യൂടെ സന്ന് 'ധിയില് ദീപം കൊളു.തതുകയ്യം 

ചെയ്യു; 

തുപോലെ തന്ന. 

യഹോവ മേഃശെയോട്ട കല്പിച്ച 

സമാഗഥഗമനക്രൂടാര 

ത്തില് തിരശ്ശീലയുടെ മു൯വശത്തു പെ;ന്നു 

കൊണ്ടുള്ള ധ്ൂപപിഠം ധെക്കയും അതി 

ന്മേത സുഗസന്ധധ്മുപവഗ്ഗം ധ്മൂപിക്കയ്യം 

ചെയ്യൂ; യഹോധഖ മോശെരയാടു കല്പിച്ചതു 

പോലെ തന്നേ, അവന് തിരുനിവാസ 

ത്തിനെറ വാതിലിന്നുള്ള മറശ്ശീല തൂക്കി. 

ഹോമയാഥപിഠം സമാഗഥമനക്രടാരമെന്ന 

തിരുനിവാസത്തിനെറ വാതിലിന്നു മു൯വ 

ശത്തു ഖെക്കയയം അതിന്മേല് ഹോമയാഗഥ 

വും ഭോജനയാഗവും അപ്പ്ിക്കയും ചെയ്യു. 

യഹോവ മോശെയോടു കല്പിച്ചതു പോലെ 

തന്നേ. സമാഗമനക്രടാരത്തിന്നും യാഗ 

പിഠത്തിന്നും നടടുധില് അവന് തൊട്ടി 

വെക്കയും കഴ്ഴകേണ്ടയിന്നു അതില് ഖെ 

ള്ളം ഒഴിക്കയും ചെയ്യു. മോശെയും അ 

ഹദരാനും അവനെ പൃത്രന്മാരും അതില് 

കയ്യും കാലും കഴകി. അവര് സമാഗഥ 

മനക്രടാരത്തില് കുടക്കുമ്പോഴം യാഥപി 

ത്തിങ്കത ചെല്ലൂമ്പോഴ്ചം ക്കാലുകുഠം 

ക്കും; യഹോവ മോശെയോടു കല്പി 
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ചതു പോലെ തന്നേ. അവന് തിരുനിവാ 

സത്തിന്നും യാഗഥപിഠത്തിന്മും ചുററും പ്രാ 

കാരം നിറുത്തി; പ്രാകാരവാതിലിനെറ 

മറശ്ശീല തൂക്കി, ഇങ്ങനെ മോശെ പ്ര 

ത്ത്തി സമാപിച്ചു. 

അപ്പാ മേഘം സമാഗമനക്ൂടാര 

ത്തെ മൂടി, യഹോധയുടെ തേജസ്സു തിരു 

നിധാസത്തെ നിറെച്ചു. മേഘം സമാഗ 

മനക്ൂടാരത്തിന്മേല് അധിധഖസിക്കയും യ 

ഹോചയുടെ തേജസ്സു തിരുനിവാസത്തെ 

നിറെക്കയും ചെയുതു കൊണ്ടു മോശെക്ു 

1 1 ലേവ്യവുസുകം ൧ 

അകത്തു കടപ്പാ൯ കഴിഞ്ഞില്ല. യിസാ 

യേരുമക്കഠ തങ്ങളൂടെ സകലപ്രയാണ 

ങ്ങളിലും മേഘം തിരുനിവാസത്തിന്മേൽ 

നിന്നു ഉയരുമ്ചോധ യാത്ര പുറല്ലെടും. 

മേഘം മയരാതിരുന്നാല് അതു ഉയരും 

നാവരെ അവര് യാത്രപുറപ്പെടാതിരി 

കും, യിസ്രാമയല്യരുടെ സകലപ്രയാ 

ണങ്ങളിലും അവരെല്ലാവരും കാങ്ങകെ 

പകല്സമയത്തു തിരുനിധസത്തി ഡല് 

യഹോവയുടെ മേഘവും രാത്രിസ്മയത്തു 

അമിത അഗ്നിയ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. 

അട 

[ഡ്നവഡട 

ലേവ്യപുസ്തകം 

ഹം അയഘ്ധ്യായം. 

ഡ്പം.ംംപ സമാഗമനക്രടാരത്തില്ലെ 

ചു മോശെയെ വിളിച്ചു അവനോടു അരുളി 

ച്ചെയയതു: നി യിസ്രായേല്മക്കമോടു സം 

സരിച്ചു അവരോടു പറയേണ്ടതു എന്തെ 

ന്നാല്; നിങ്ങളില് ആരെങ്കിലും യഹോ 

വെക്കു വഴിപാടു കഴിക്കുന്നു എങ്കില് കുന്നു 

കാലികളോ ആടുകളേഠ ആയ മൃഗങ്ങളെ 

വഴിപാടു കഴിക്കേണം. 

അവൻ പലഴിപാടായി കന്നുകാലിക 

ളില് ഒന്നിനെ ഹോമയാഗം കശഗികുന്നു 

വെങ്കില് മനമില്ലാത്ത ആണിനെ അപ്പി 

ക്കേണം;; യഹോവയുടെ പ്രസാദം ലഭി 

പ്രാ൯ തക്കവണ്ണം അവ൯ അതിനെ സമാ 

ഗമനക്രടാരത്തിനെറ വാതില്ലഛല് വെച്ചു 

അച്്യിക്കേണം. അവ൯ ഹോമയാശത്തി 

സെറ തലയില് കൈ ധെക്കേണം; എ 

ന്നാല് അതു അവധന്നുധേണ്ടി പ്രായശ്ചി 

ത്തം വരുത്തുവാ൯ അധഖനെറ പേക്കു സു 

ഗ്രാഹു മാകും. അവന് യഹോധയുടെ 

സന്നിധിയില് കുമേക്കിടാവിനെ ആ 

റുക്കേണം; അഹ 3രാനെറ പുത്രന്മാരായ 

പുരോഹിതന്മാർ അതിന്െറ രക്തം കൊ 

ണ്ടുവന്നു സമാഥഗമനക്രടാരത്തിനൊ വാ 

തില്ലല് ഉള്ള യാഗപിഠത്തിന്മേല് ചുററും 

തളിക്കേണം. അവ൯ ഷഹോമയാഗമൂഥ 

ത്തെ തോലുരിച്ചു ഖണ്ഡംഖണ്ഡ മായി മുി 

ക്കേണംം പൃരോഹിതനായ അഹരരാ 

നെറ പുത്രന്മാര് യാഗപീഠത്തിന്മേല് തി 

ഇട്ടു തീിയുടെമേല് ധിറകു അടു ക്കേണം. 

പിന്നെ അഹരോനെറ പുത്രന്മാരായ പു 
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രോഹിതന്മാർ ഖണ്ഡങ്ങളും തലയും മേട സെറ തീ൯പണ്ടം മലത്തോടുക്രടെ പറി 

മ്മം യാഗപിഠത്തില് തിയുടെമേലുള്ള വി 

റകിന്മിതെ അടുക്കിലെക്കേണം. അതി 

സെറ കുടലും കാലും അവ൯ വെള്ളത്തില് 

കഴുകേണം. പുരോഹിത൯ സകലവും 

യാഗപീഠത്തിന്മേല് ഹോമയാഗമായി ഒ 

ഹിപ്പിക്കേണം; അതു യഹോവെക്കു സൌ 

രഭ്യവാസനയായ ദഹനയാഗം. 

ഹോമയാഗത്തിന്നുള്ള അധയനെറ വഴി 

പാടു ആടടി൯ക്രട്ടത്തിലെ ഒരു ചെമ്മരി 

യാടോ കോലാടോ ആകുന്നുവെങ്കിൽ ഈ 

നമില്ലാത്ത ആണിനെ അവന് അപ്പി 

ക്കണം. അയധയ൯ യഹോധയ്യുടെ സന്നി 

ധിയില് യാഗപീഠത്തിനെറ വടക്കുവശ 

ത്തൂവെച്ചു അതിനെ അറുക്കേണം; അഹ 

രോനെറ പുത്രന്മാരായ പുരോഹിതന്മാ൪ 

അതിന്െറ രക്തം യാഥപിഠത്തിന്മേല് 

ചുററും തളിക്കേണം. അധ൯ അതിനെ 

തലയോടും 7ട മസ്റസ്റാടുംക്രടെ ഖണ്ഡംഖണ്ഡ 

മായി മുറിക്കേണം; പുരോഹിത൯ന അവ 

യെ യാഗപീഠത്തില് തീയുടെമേലുള്ള വി 

റകി൯മീിമെ അടുക്കിലെക്കേണം. കുടലും 

കാലും അവ൯ ധെള്ളത്തില് കഴ്ഴകേണം; 

പൃരോഫിത൯ സകലവും കൊണ്ടുവന്നു 

ഹോമയാഗമായി യഫോധെക്കു സ്ൌരഭയ 

വാസനയുള്ള ദഹനയാഗമായി യാഥപി 

ഠത്തിന്മേല് ദഹിപ്പിക്കേണം. 

യഹോവെക്കു അവനെറ വഴിപാട്ട പ 

റവജുതിയില് ഒന്നിനെക്കൊണ്ടുള്ള ഹോ 

മയാഗമാകുന്നു എങ്കില് അവ൯ കുറുപ്രരാ 

ധിനെയോ: പ്രാവി൯കുഞ്ഞിനെരയാ വഴി 

പാടായി അപ്പ്ിക്കേണം. പുരോഹിതന് 

അതിനെ യാഗപിഠത്തിനെറ അട്ടുക്കരു 

കൊണ്ടുവന്നു തല പിരിച്ചപറിച്ചു യാഗ 

പിഠത്തിറ്മേല് ദഹിപ്പിക്കേണം; അതി 

സെറ രക്തം യാഗപിഠത്തിനെറ പാഠ്ര്വ 

അതി ത്തിങ്കല് പിഴിഞ്ഞുകളുയേണം. 
തത്തു 

നന്നാനന്നത്തത്്തത്തത്മാ്തത്തതയെതതരതതതതളത്തതത്തതത്തത്തതതന്തത്തത്ത്ത്ത 

ച്ചെടുതുതു യാഥപിീഠത്തിനെറ അരികെ 

കിഗക്കുവശത്തു ധഖെണ്ണീരിടുന്ന സ്ഥലത്തു 

ഇടേണം. 

റകോടുക്രടെ പിള ക്കേണം; പുരോഹിത൯ 

അതിനെ യാഗപിഠത്തില് തിീയുടെമേലു 

ഒ്ള ധിറകിന്മീതെ ഭഫിപ്പിക്കേണം;ു അതു 

ഹോമയാഗമായി യഹോധെക്കു സൌരഭയ 

ധവാസനയായ ദഹനയാഗം 

൨. അദ്ധ്യായ ഠം 
രു 

ആരെങ്കിലും യഹോവെക്കു ഭോജനയാഗ 

മായ വഴിപാടു കഴികുമ്പോര അധവസെറ 

വഴിപാട്ട നേരിയ മാധു ആയിരിക്കേ 

ണം; അവന അതിന്മേല് ന്േണ്ണ ഒഗിച്ച 

കുത്തുരുക്കധ്യം ഇടേണം. അഹരോനെറ 

പുത്രന്മാരായ പുരോഹിതന്മാരുടെ അടു 

ക്കല് അതു കൊണ്ടുവരേണം. അവ൯ 

മായും എണ്ണയും ഒരു കൈ നിറച്ചും കുത്തു 

രുക്കം മുഴുവനും എടുക്കേണം; പുരോഹി 

തന് അതു നിധേല്യമായി യാഗപീഠത്തി 

ന്മേല് ദഹിപ്പിക്കേണം; അതു യഹോധെ 

ക്കു സെരരഭ്യവാസനയായ ദഹനയാഠാം. 

എന്നാല് ഭോജനയാഗത്തിനെറ ശേഷ് ച്ചു 

അഹരോന്നും പുത്രന്മാക്കും ഇരിക്കേണം. 

യഫഹോധെക്കുള്ള ദഹന യാഗങ്ങളില് ഇതു 

അതിധിശുഭ്ധം. 

അടുപ്പതുുധെച്ചു ചുട്ടതു നീ ഭോഭന 

യാഗമായി കഴിക്കുന്നു എങ്കില് അതു ന 

രിയ മാധുകൊണ്ടുണ്ടാക്കിയതായി എന്ന 

ചേത്ത പുളിപ്പില്ലാത്ത ദോശകളോ എസ്സ 

പുരട്ടിയ പുളിപ്പില്ലാത്ത വടകളോ ആ 

യിരിക്കേണം. നിനെറ വഴിപാടു ചടി 

യില് ചുട്ട ഭോജനയാഗം ആകുന്നു€വ 

ജില് അതു എണ്ണ ചേത്ത പുളിപ്പില്ലാത്ത 

നേരിയ മാവ്യകൊണ്ടു ആയിരിക്കേണം. 

അതു ക്ഷണംകഷണമായി നുറുക്കി അ 

അതിനെ രണ്ടാക്കാതെ ചി 1 

പ 

0 

൨൨ 



10 

12 

13 
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തിന്മേല് എണ്ണ ഒഴിക്കേണം; അതു ഭോ 

ജനയാഥം. നിനെറ വഴിപാടു മരുളി 

യില് ചുട്ട ഭോജനയാഗം ആകുന്നുധെ 

ങ്കില് അതു ഏ്േണ്ണ ചേത്ത നേരിയ മാധു 

കൊണ്ടു ഉണ്ടാക്കേണം. യവകൊണ്ടു ഉ. 

ണ്ടാക്കിയ ഭോജനയാഗം നി യഹോധെ 

ക്കു കൊണ്ടുവരേണം; അതു പുരോഹിത 

നെറ അടുക്കല് കൊണ്ടുചെല്ലുകയും അ 

ധ൯ അതു യാഥപിഠത്തിങ്കല് കൊണ്ടു 

പേകേയും വേണം. പുരോഫിത൯ ഭോ 

ജനയാശത്തിനെറ നിവേദ്യം ഏടുത്തു യാ 

ശപിഠത്തിന്മേല് യഹോവെക്കു സെൌരഭ്യ 

വാസനയായ ഒഹനയാഗമായി ദഒഫില്പി 

ക്കേണം. ഭോജനയാഗത്രിനെറ ശേ 

ഷ്കിപ്പയ അഹരോന്നും പുത്രന്മാകും ഇരി 

ക്കേണം; അതു യഹോവെക്ുള്ള ദഹന 

യാഗങ്ങളില് അതിവധിശ്ുഭ്ധം. നിങ്ങഠം 

യഫോവെകു കഴിക്കുന്ന യാതൊരു ഭോജ 

നയാഗവും പുളിപ്പുള്ള തായി ഉണ്ടാക്കരുതു ; 

പുളിച്ചതു ഒന്നും യാതൊരു വക തേനും 

യഹോവെക്കു ദഹനയാഗമായി ഒഫിപ്പി 

ക്കരുതു. അവ ആല്ൃഫലങ്ങളുടെ വഴി 

എ 

കിലും സെരരഭ വാസനയായി യാഗപി 

പാടായി യഹോവെക്കു അപ്പിക്കാം. 

ത്തിന്മേല് അവ കയറരുതു. നിന്െറ 

ഭോജനയാഗത്തിന്നു ഒക്കെയും ഉപ്പു ചേ 

ക്കേണം; നിന്െറ ദൈധത്തിന്െറ നി 

യമത്തി൯ ഉല്ല ഭോജുനയാഗകത്തിന്നു ഇ 

ല്ലാതിരിക്കരുതു; ഏല്ലാവഴിപാടിന്നും ഉപ്പു 

ചേക്കേണംം 

നിനെറ ആകൃഫലങ്ങളുടെ ഭോജന 

യാഗം യഹോധെക്കു കഴിക്കുന്ന എങ്കില് 

കതിര് ചുട്ടു മതി ആ മണികറാ ആദ്ഫല 

ങ്ങമൂ ടെ ഭോജനയാഗമായി അപ്പ്ിക്കേണം. 

അതിന്മേല് എണ്ണ ഒഗിച്ചു അതി൯മിതെ 

കുത്തുരുക്കവും ഇടേണം; അതു ഒരു ഭോജ 

ഉതിത്ത മണിയിലും മ്േണ്ണ്യി 

ലൂം കുറേശ്ശൂയ്യം കുത്തുരുക്കം മുഴുവനും വു 

രോഹിത൯ നിധേദ്ട മായി ഒഹിപ്പിക്കേ 

ണം; അതു യഹോധെക്ു ഒരു ദഹന 

യാശംം, 

൩. അദ്ധ്യായം. 

ഒരുവനെെറ വഥിപാടു സമാധാനയാഗം 

ആകുന്നുധെങ്കില് കന്നുകാലികളില് ഒന്നി 

നെ അപ്പ്ികുന്നതായാല് ആണാകട്ടെ 

പെണ്ണാകട്ടെ മനമില്ലാത്തതിനെ അവ൯ 

യഹോവയുടെ സന്നിധിയില് അപ്പിക്കേ 

ണം. തനെറ വഴിപാടിനെറ തലയില് 

അഖവ൯ കൈവെച്ചു സമാഗശമനക്ൂടാര 

ത്തിസെറ വാത് ല്ലഛല്ഖെച്ചു അതിനെ 

അറുക്കേണം; അഹരോനെറ പുൃത്രന്മാരാ 

യ പുരോഹിതന്മാർ അതിന്െറ രക്തം 

യാഥപീഠത്തിന്മേല് ചുററും തളിക്കേണം. 

അവന് സമാധാനയാഗകത്തിതനിന്നു കു 

ടര പൊതിഞ്ഞിരിക്കുന്ന മേദസ്സും കുടലി 

മൂത്രപി 

ണ്ഡം രണ്ടും അവയുടെ മേല് കടിപ്രദേശ 

തുതുള്ള മേദസ്സും മൂത്തപിണ്ഡത്തോടുക്രടെ ക 

രളിന്മേലുള്ള വപയ്യം നിക്കി യഹോവെക്കു 

ന്മേലിരികുന്ന സകലമേദസ്സും 

ദഹനയാഗമായി അപ്പ്റിക്കേണം. അഹ 

രോനെറ പൃത്രന്മാര് യാഗപപീഠത്തില് തി 

യൂടെ മേലുള്ള വിറകിന്മേല് ഹോമയാഥ 

ത്തി൯ മീതെ അതു ദഫിപ്പിക്കേണം; അതു 

യഹോവെക്കു സെരരഭയ വാസനയായ ദഹ 

നയാഗംം 

യഹോധെക്കു സമാധാനയാഗമായുള്ള 

വഴിപാടു ആടു ആകുന്നു എങ്കില് ആണാ 

കട്ടെ പെണ്ണാകട്ടെ മനമില്ലാത്തതിനെ 

അപ്പിക്കേണം. ഒരു കുഞ്ഞാടിനെ വഴി 

പടോയിട്ടു അപ്പിക്കുന്നു എങ്കില് അതിനെ 

യഹോധയുടെ സന്നിധിയില് അപ്പിക്കേ 

ണം. തനെറ വഥിപാടിനെറ തലയില് 

അവ൯ കൈവധെച്ചു സമാഗമനക്രടാരത്തി 

20) 

[പ] 



അന്നതിനെ ന്ത 

1 4 

11 

19 

14 

190 

10 

17 

ലായ ലേവ്യ പുനസ്പുകം ര: 

നൊ മുമ്പാകെ അദിനെ അറുരക്കണം; | 

തഹരോന്െറ പൃത്രന്മാർ അതിസെറ ര 

ക്തം യാഥപീഠത്തി 3നമല് ചുററും തളിക്കേ 

ണം. അവന് സമ:ധ:നയ:ഗഥതമിരനി 

ന്നു അതിനെ മേദസ്സും തടിച്ചവതേ മുഴ 

വന്ദം -- ഇതു തണ്ടെല്ലിഭ.ല്നിന്നു പറിച്ചു 

കളയേണം -- കുടല് പൊതിഞ്ഞിരിക്കുന്ന 

മേദസ്സും കുടലി മന്േലുള്ള സകലമേദസ്സും 

മൂത്രപിണ്ഡം രണ്ടും അധഖയ്യടെ മേല് കടാ 

പ്രദേശത്തുക്ള മേഃസ്സ്സും മൂതരപിണ്ഡത്തോടു 

ക്രടെ കരളിന്മേലുള്ള വപയും നീക്കി യ 

ഹോധെക്കു ദഹനയാഗമായി അപ്പിഃക്കു 

ണം, പുടരാഹിത൯ അതു യാഗപപിഠ 

ത്തിന്മേല് ദഹിപ്പിക്കേണം; അതു യഹോ 

വെക്കു ദഹനയാഗ ഭോജനം. 

അധവനെറ വഴിപാടു കോലാടു ആകു 

ന്നു എങ്കില് അവ൯ അമിനെ യഹോധഖ 

യുടെ സന്നിധിയില് കൊണ്ടു ചരേണം. 

അ തിസെറ തലയില് അവസ കൈധ്െവെച്ചു 

സമാഗഥമനക്രടാരത്തിനെറ മുമ്പാകെ അ 

തിനെ അറുക്കേണം; അഹദരാനൊറ പു 

തൂനാ൪ അ മിനെറ രക്തം യാഗഥപിഠത്തി 

ന്മേല് ചുററും തളിക്കേണം. അമില് 

നിന്നു കടത പൊയിഞ്ഞിരിക്കുന്ന മേസ്സും 

കുടലിന്മേലുള്ള സകലമേദസ്സും മുതൃപി 

ണ്ഡം രണ്ടും അവയുടെ മേര ക്ടിപ്രദേ 

ശതൃതുഭ്ള മേദസ്സും മുത്രപിണ്ഡങ്ങദമോടുക്ര 

ടെ കരളിന്മേലുള്ള വപയ്യം നീക്കി അ 

വ൯ യധഹാധെക്കു ദഹനയാഗമായി ത 

പുരോ 

ഹിത൯ അതു യാഗപീഠത്തിന്മേല് ദഹി 

നെറ വഴിപാടു അപ്പ്ിക്കേണം. 

പ്പിക്കേണം; അതു സെരരഭ്യ വാസനയാ 

യ ദഹനയാഗാഭാജനം; മേദസ്സ്സൊക്കെയ്യം 

മേടസ്സ്സും 

രക്തവും തിന്നരുതു എന്നുള്ളതു നിങ്ങ 

യഹോധെകുള്ളതു ആകുന്നു. 

ളുടെ സകല വാസസ്ഥലങ്ങകിലും നിങ്ങ 

ക്കു തലമുറതലമുറയായി എന്നേകുമുള്ള 

ചട്ടം ആയിരിക്കേണം. 

ണി 1 ന്ഥ 4 

൪.., അഷ്ധ്യായം. 

യഹോധ പിന്നെയും മോശെയോടു അ 

രുളിച്ചെയൂമൂ: നി യി സായ തമക്ക ളോടു 

പറരയണ്ടതു എന്നെന്നാല്: ചെയ്യരു 

രെന്നു യഹോവ കല്പിച്ചിട്ടുള്ള വല്ല കായ്യ 

ത്തിലും ആരെങ്കിലും അബദ്ധ വശാല് പി 

ഴെച്ചു ആ വക വല്ലതും ചെയ്യാല് -- അഭി 

കിക്ത നായ പുരോഹിതന് ജനത്തിന്മേല് 

കുററം വരത്തക്കവണ്ണം പാപം ചെയ്യൂ എ 

കിരു താന് ചെയു പാപ്പം നിമിത്തം അ 

വന് യഹോധെക്കു പാപയാഗമായി ഉ 

നമിപല്പാത്ത ഒരു കാളക്കിടാഖിനെ അപ്പി 

ക്ഷണം. അധന് ആ കാളയെ സമാഗ 

മന കൂടാരത്തിനെറ വാതില്ലഛല് യഹോധഖ 

യ്യടെ സന്നിധിയില് കൊണ്ടു വന്നു കാള 

യ്യടെ തലയില് കൈഖെച്ചുയഹോ വയുടെ 

സന്നിധിയില് കാളയെ അറുക്കേണം. 

അഭി ഷിക്തനായ പുരോഹിതന് കാളയു 

ടെ രക്തം കുറെ എടുത്തു സമാഗമന കൂടാ 

രത്തിത കൊണ്ടുവരേണം. പുരോഹി 

ത൯ രക്തത്തില് വിരല് മുക്കി യഹോധഖ 

യുടെ സന്ന് ഡിയില് വിശുഭ്ധമന്ദിരത്തി 

നൊ തിരശ്ശീലെക്കു മുമ്പില് ഏഴ പ്രാവ 

ശ്യം തളിക്കേണം. പുരോഹിതന് രക്തം 

കുറെ യഹോധഖയുടെ സന്നിധിയില് സമാ 

ഗമനക്രടാരത്തിലുള്ള സുഗന്ധവഗ്ലത്തി൯ 

ധൂപപിഠത്തിനെറ കൊമ്പുകളില് പുര 

ട്ടേണം; കാളയുടെ ശേഷം രക്തം മുഴുവ 

നും സമാഗമനക്രടാരത്തിനെറ വാതില്ലല് 

ഉള്ള ഹോമയഃഗപിഠത്തി നെറ ചുവട്ടില് 

ഒഴിച്ചുകളയേണം. വാപയാഗത്തിന്നുള്ള 

കാളയ്യടെ സകലമേദസ്സും കുടത പൊ 

ത്ിഞ്ഞിരിക്കുന്ന മേഃസ്സും കടലിന്നമേലുള്ള 

സകലടേടസ്റ്റും അതില്നിന്നു നിക്കണം. 

മൃത്രപി്ഡം രണ്ടും അവയുടെരേരു കടി 

പ്രദേശത്തുള്ള മേദസ്സും മൂത്തപിണ്ഡങ്ങളോ 

ത്ത് 

ധാഠാഥറ്ഠിം 



കം ക. കം ക. പി കം. കം 

ളം ഘം... ഘാ ഡം. 

ക പം 

19 ചുവട്ടില് ഒഗിച്ചുകള യേണം. അതിനെറ | 

12നിഥ് 4 

ടടുക്രടെ കരളിന്മേലുള്ള വപയും അവന് 

എടുക്കേണം. സമാധാനയാഗകത്തിന്നുള്ള 

കാള യില്നിന്നു എടുത്തതു പോലെ തന്നോ 

പുരോഹി മ൯ ഹോമയാഗഥപിഠത്തിന്മേല് 

അതു ദഹിപ്പിക്കേണം. കാളയുടെ തോ 

ലും മാംസം മുഴുവനും തലയും കാലുകളും 

2 കുടലും ചാണകവുമായി കാളയെ മുഴുവ 

നം അവന് പാളയത്തിന്നു പുറത്തു വെ 

ണ്ണി൪ ഇടുന്ന വെടിപ്പുള്ള സ്ഥലത്തു കൊണ്ടു 

പോയി ധിറകിന്മേല് ഖെച്ചു തീയിട്ടു 

ചുട്ടുകളയേണം; ഖെണ്ണി൪ ഇടുന്നേടതതു 

ഖെച്ചുതന്നേ അതു ചുട്ടുകളയേണം. 

യിസ്രായേല്സഭ മുഴവനും അബദ്ധ 

വധാല് പിഴെക്കയും ആ കായ്യം സഭയു 

ടെ കണ്ണിന്നു മറഞ്ഞിരിക്കയും, ചെയ്യരുതെ 

നനു യഹോച കപ്പിച്ചിട്ടുള്ള വല്ലുകായ്യത്തി 

ലും അവര് പാപം ചെയ്യൂ കുററക്കാരായി 

തിരുകയും ചെയ്യാല്, ചെയു പാപം അ 

വര് അറിയ്യമ്പോഗര സഭ ഒരു കാളക്കിടാ 

വിനെ പാപ്പയാഥമായി അപ്പിക്കേണം; 

സമാഗശമനക്രടാരത്തിനെറ മുമ്പാകെ അ 

തിനെ കൊണ്ടുധന്നിട്ടു സഭയിലെ മൂപ്പ 

ന്മാർ യഹോചയ്യടെ സന്നിധിയില് കാള 

യുടെ തലയില് കൈ ഖെക്കേണം; യഹോ 

വയ്യടെ സന്നിധിയില് കാളയെ അറുക്ക 

യം ലേണം., അഭിഷിക്തനായ പുരോ 

ഫിതന്൯ കാളയുടെ രക്തം കുറെ സമാഗമ 

നക്രടാരത്തില് കൊണ്ടുവരേണം. പുരോ 

ഹിത൯ രക്തത്തില് വിരല് മുക്കി യഹോ 

വയുടെ സന്നിധിയില് തിരശ്ശീലെക്കു മു 

മ്പില് ഏഴ്ച പ്രാവശ്യം തളിക്കേണം. അ 

വ൯ സമാഗമനക്രൂടാരത്തില് യഹോവയു 

ടെ സന്നിധിയിലുള്ള പിഠത്തിസെറ കൊ 

1] 05 

വിരത കൊണ്ടു കുറെ എടുത്തു ഹോമയാഗഥ 

| 

ലേ വ്യ പുസ്തകം ര 

മേദസ്സ് ഒക്കെയും അവന് അതിരുനിന്നു 

മടുത്തു യാഗപീഠത്തിന്മേല് ദഹിപ്പിക്കേ 

ണം. പാപയാഗകത്തിന്നുള്ള കാളയെ അ 

വ൯ ചെയുതുപോലെ തന്നേ ഈകാകശുയെ 

യ്യും ചെയ്യണം; അങ്ങനെ തന്നേ ഇതി 

നെയും ചെയ്യേണം; ഇങ്ങനെ പൃരോഹി 

ത൯ അവകു ഖേണ്ടി പ്രായത്ച്ിത്തം കഴി 

ക്കേണം; എന്നാല് അതു അവരോടു ക്ഷമി 

കടം. പിന്നെ അവന് കാളയെ പാളയ 

ത്തിന്നു പൃറതൃതു കൊണ്ടുപോയി മുമ്പില 

ത്തെ കാള യെചുട്ടുകള ഞ്ഞതു പോലെ ഇതി 

നെയ്യും ചൂട്ടുമള യേണം; ഇതു സളെക്കു 

വേണ്ടിയുള്ള പാപയാഗം. 

ഒരു പ്രമാണി പാപം ചെയ്തുയും, ചെ 

യ്യരുതെന്നു തനെറ ദൈവമായ യഹോഖ 

കപ്പിച്ചിട്ടുള്ള വല്ലകായ്യത്തിലും അബഭ്ധവ 

ശാല് പിഴെച്ചു കുററക്കാരനായി തീരുകയും 

ചെയ്യാ അവ൯ ചെയു പാപ്പം അവന്നു 

ബോശ്ധ്യമായി എങ്കില് അവ൯ ഉയനമില്ലാ 

ത്ത ഒരു ആങ്കോലാട്ടിനെ വഴിപാടായി 

കൊണ്ടുവരേണം. അയധവന്൯ ആടിസനെറ 

തലയില് കൈഖെച്ചു യഹോധയുടെ സ 

ന്നിധിയില് ഹോമയാഗമൃഗത്തെ അറുക്കു 

ന്ന സ്ഥലത്തുഖെച്ചു അതിനെ അറുക്കേ 

ണാ; അതുഒരു പാപയാഗം. പിന്നെവു 

രോഹിതന് പാപയാശഗത്തിസനെറ രക്തം 

പിഠത്തിനെറ കൊമ്പുകളില് പുരട്ടി ശേ 

കാം രക്തം ഫോമയാഥപിഠത്തിനെറ ചുവ 

അതിനെറ മേ ട്ടില് ഒഴിച്ചുകളയേണം. 

 ഭസ്സു ഒക്കെയും അവ൯ സമാധാനയാഗഥ 

ത്തിനെറ മേദസ്സുപോലെ യാഥപിഠത്തി 

ന്മേല് ദഹിപ്പിക്കേണം; ഇങ്ങനെ പുരരോ 

ന്പകളില് കുറെ പുരട്ടണം; ശേഷം ര | ഹിത൯ അവനെറ പാപംനിമിത്തം അവ 

ക്തം മുഴ വനും സമാഗമനക്രടാരത്തിനെറ | ന്നുധേണ്ടി പ്രായശ്ചിത്തം കഴിക്കണം; 

വാതില്ലലുള്ള ഹോമയാഗപിഠത്തിനെറ | എന്നാല് അതു അചനോടു ക്ഷമികും,. 

ധാഠാഥറ്ഠിം 

ദേശത്തെ ജനത്തില് ഒരുത്ത൯ ചെയ്യ 
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രുതെന്നു യഹോവ കല്പിച്ചിട്ടുള്ള വല്ലകാ 

യ്യത്തിലും അബഭ്ധവശാല് പിഴെച്ചു കു 

ററക്കാരനായി തീന്നാല് പാപം അവന്നു 

ബോഭ്ധ്യമായി എങ്കില് അവന് ചെയു 

പാപംനിമിത്ത.ം മനമില്ലാത്ത ഒരു പെ 

ണ്കോലാട്ടിനെ വഴിപാടായി കൊണ്ടുവ 

രേണം. പാപയാഗമൃഗത്തിനെറ തല 

യില് അവന് കൈ ഖെച്ചിട്ടു ഹോമയാഗഥ 

ത്തിനെറ സ്ഥലത്തുഖെച്ചു പപേയ:ഗളു 

ശത്തെ അറുക്കേണം. പുരോഹിതന് അ 

തിനെറ രക്തം വിരല്കൊണ്ടു കുറെ ഏട 

തു ഹോമയാഥപിഠത്തിനെറ കൊമ്പുക 

ളില് പുരട്ടി, ശേഷം രക്തം ഒക്കെയും 

യാഗപീഠത്തിനെറ ച്ുഖട്ടില് ഒഴിച്ചുകള 

യേണം. അതിന്െറ മേദസ്സു ഒക്കെയും 

സമാധാനയാഗശത്തിതനിന്നു മേദസ്സു ഏടു 

ക്കുന്നതുപോലെ എടുത്തു പൃരോഹിത൯ 

യാഗപീഠത്തിന്മേല് യഹോധെക്ു സൌര 

ഭൃവാസനയായി ദഹിപ്പിക്കേണം; ഇങ്ങ 

നെ പുരോഹിതന് അവന്നുവേണ്ടി പ്രാ 

യശ്ചിത്തം കഴിക്കേണം; എന്നാല് അത്തു 

അവനോടു ക്ഷമിക്ും, 

അവന് പാപയാഗമായി ഒരു ആട്ടി൯ 

കുട്ടിയെ കൊണ്ടുവരുന്നു എങ്കില് ഉരനമി 

ല്ലാത്ത പെണ്ണാട്ടിനെ കൊണ്ടുവരേണം. 

പാപയാഗളൃഗത്തിനെറ തലയില് അവ൯ 

കൈ വെച്ച ഫഹോമയാഗമൂഗത്തെ അരുക്കു 

ന്ന സ്ഥലതതുധഖെച്ചു അതിനെ പാപയാഥ 

മായി അറുക്കേണം. പൃരോഹിതന പാപ 

യാഗത്തിനെറ രക്തം വിരല് കൊണ്ടു കുറെ 

എടുതു ഹോമയാഥപീഠത്തിനെറ കൊമ്പു 

കളില് പുരട്ടി, ശേഷം രക്തം ഒക്കെയും 

യാഥപിഠത്തിനെറ ചുഖട്ടില് ഒഗിച്ചുകള 

യേണം. അതിനെറ മേദസ്സു ഒക്കെയും 

സമാധാനയാഗത്തില്നിന്നു ആട്ടിനകുട്ടി 

യൂടെ മേദസ്സു എടുക്കുന്നതുപോലെ അവ൯ 

മേടുക്കേണം; പുരോഹിത൯ യാഥപീഠ 

ഠിം 

150 ജോയി ഠി 2 

ത്തിന്മേല് യഹോവയുടെ ദഹനയാഗങ്ങ 

ളെപ്പോലെ അവയെ ദഹിപ്പിക്കേണം; 

അവന് ചെയു പാപത്തിന്നു പുരോഹി 

ത൯ ഇങ്ങനെ പ്രായശ്ചിതആം കുഴിക്കേ 

ണം; ഏന്നാല് അതു അവനോടു ക്ഷമികും. 

൫, അദ്ധ്യായം. 

ഒരുത്ത൯ സത്യ വാചകം കേട്ടിട്ടു, താ൯ 

സാക്ഷിയായി കാണുകയോ അറികയോ 

ചെയുതു അറിയിക്കാതെ അങ്ങനെ പാപം 

ചെയ്യാല് അവന് തനെറ കുററം വഹി 

ക്കേണം. ശ്രഭ്ധിയില്ലാത്ത കാട്ടുതൂഗത്തി 

നെറ പിണമോം ശുഭ്ധിയില്ലാത്ത നാട്ടുളൂഗ 

ത്തിനെറ പിണമോ ശുഭ്ധിയില്ലാത്ത ഇഴ 

ജാതിയുടെ പിണമോ ഇങ്ങനെ വല്ല അ 

ശുദ്ധവസ്ത്കുവും ഒരുത്ത൯ തൊടുകയും അതു 

അവന്നു മറഖായിരിക്കയും ചെയ്യാല് അ 

വസ അശുഭ്ധന്ദം കുററക്കാരനും ആകുന്നു. 

അല്ലെങ്കില് യാതൊരു അശുഭ്ധിയാലെങ്കി 

ലും അശുഭ്ധനായ ഒരു മനുഷ്യ്യനെറ അശു 

ഭ്ധിയെ ഒരുത്ത൯ തൊടുകയും അതു അവ 

നനു മറവധായിരിക്കയും ചെയ്യാല് അതു അ 

റിയുയ്ചോഠം അവ൯ കുററക്കാരനാകും, 

അല്ലെങ്കില് മനുഷ്യ൯ നിവ്വിചാരമായി 

സത്യം ചെയ്യുന്നതുപോലെ ദോഷം ചെ 

യ്രാനോ ഗുണം ചെയ്താനോ ഒരുത്ത൯ ത 

നെറ അധരങ്ങശകൊണ്ടു നിസ്ിചാരമാ 

യി സത്യം ചെയ്തുയും അതു അവന്നു മറവാ 

യിരിക്കുയും ചെയ്യാല് അവന് അതു അറി 

യുമ്പോഠം അങ്ങനെയുള്ള കായ്യത്തില് അ 

ആ വക കായ്യ 

ത്രില് അയഖവ൯ കുററക്കാരനാകുമ്പോ 

വന കുററക്കാരനാകും. 

താ൯ പാപം ചെയ്യു എന്നു അവ൯ ഏററുപ 

റയേണം. താ൯ ചെയു പാപം നിമിത്തം 

അഖധന് യഹോവെക്കു അകൃത്യയാഗമായി 

ചെമ്മരിയാട്ടി൯കുട്ടിയോ കോലാടി൯കടി 

യോ ആയ ഒരു പെണ്ണടട്ടിനെ പാാപയാഥ 

ധാ 
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മായി കൊണ്ടുവരേണം ; പുരോഹിത൯ അ 

വന്നുധേണ്ടി അലഖവനെറ പാപംനിമിത്തം 

പ്രായത്ച്വിത്തം കുഴിക്കേണം. ആട്ടി൯കു 

ട്ടിക്ു അവന്നു വകയില്ലെങ്കില് താ൯ ചെയു 

പാപംനിമിത്തം അവന് രണ്ടു കുവൃപ്രാവി 

നെയോ രണ്ടു പ്രാവി൯കുഞ്ഞിനെയോ ഒ 

ന്നിനെ പാപയാഗമായും മറേറതിനെ 

ഹോമയാഗമായും യഹോവെക്കു കൊണ്ടുവ 

രേണം. അയധയ൯ അവയെ പുരോഹിത 

ന്െറ അടുക്കല് കൊണ്ടുവരേണം; അവ൯ 

പാപയാഗകത്തിന്നുള്ളതിനെ മുമ്പെ അപ്പി 

ച്ചു അതിസെറ തല കഴുത്തില്നിന്നു പിരി 

ചുപറിക്കേണം; എന്നാല് രണ്ടായി പിള. 

ക്കരുതു. അവ൯ പാപയാശകത്തിനെറ 

രക്തം കുറെ യാഥപീഠത്തിന്െറ പാശ്വ 

ത്തില് തളിക്കേണം; ശേഷം രക്തം 

യാഥപിഠത്തിനെറ ചുധട്ടില് പിഴിഞ്ഞു 

കളയേണം; ഇതു പാപയാഗം. രണ്ടാമ 

ത്തേതിനെ അവ൯ നിയമപ്രകാരം 

ഹോമയാഗമായി അപ്പ്ിക്കേണം; ഇങ്ങ 

നെ പുരോഹിതന് അവന് ചെയു പാപം 

നിമിത്തം അവന്നുവേണ്ടി പ്രായശ്ചിത്തം 

കഴിക്കേണം; എന്നാരു അതു അവനോടു 

ക്ഷമികും. 

ന്ത് 

ഠി [ ലേധ്യ പുസ്പുകും ൫ 

കായ്യത്തില് അവ൯ ചെയു പാപംനിമി 

ത്തം അവന്നുവേണ്ടി പ്രായശ്ചിത്തം 

കഴിക്കേണം; എന്നാല് അതു അധവ 

നോടു ക്ഷമിക്കും; ശേകഷിപ്പുള്ളതു ഭോജ 

നയാഗംപോലെ പുരോഹിതന്നു ഇരി 

ക്കേണം. 

യഹോവ പിന്നെയും മോശെയോടു അ 

രുളിച്ചെയുതു എന്തെന്നാല്: ആരെങ്കിലും 

യഹോവയുടെ വിശുദ്ധവസ്തൂക്കളെ സംബ 

ന്ധിച്ചു അബഭ്ധവശാല് അതിക്രമം ചെയ്യു 

പിഴെച്ചു എങ്കില് അവന് തനെറ അകൂത്യ 

ത്തിന്നു വിശുഭ്ധമന്ദിരത്തിലെ രൂക്കപ്രകാ 

രം നീ മതിക്ുന്ന വിലെക്കുള്ളതായി മന 

മില്ലാത്ത ഒരു ആട്ടുകെഠററനെ അകൃത്യയാ 

ഗമായി യഹോവെക്കു കൊണ്ടുവരേണം, 

വിശുദ്ധവസ്ത്രക്കളെ സംബന്ധിച്ചു താ൯ 

പപിഴെച്ചതിന്നു പകരം മുതലും അതിനോട്ട 

അഞ്ചിലൊന്നു ക്രട്ടിയും അവന് പുരോ 

ഹിതന്നു കൊടുക്കേണം; പൃരോഹിതന 

അകൃത്യ യാഗത്തിന്നുള്ള ആട്ടുകൊററനെ 

ക്കൊണ്ടു അവന്നുധേണ്ടി പ്രായത്ചിത്തം 

കഗിക്കേണം; എന്നാല് അതു അവനോടു 

ക്ഷമിക്കും. 

ചെയ്യരുതെന്നു യഹോവ കപ്പിചിട്ടുള്ള 

രണ്ടു കുറുപ്രാവിന്നോ രണ്ട പ്രാവി൯ വല്ലകായ്യത്തിലും ആരെങ്കിലും പിഴെച്ചിട്ടു 

കുഞ്ഞി ന്നോ അവന്നു വകയില്ലെങ്കില് പാ 

പം ചെയുവ൯ പാപയാശകത്തിന്നു ഒരിട 

ങ്ങഗി നേരിയ മാവു വഴിപാടായി കൊണ്ടു 

വരേണം; അതു പാപയാഗം ആകകൊ 

ണ്ടു അതിന്മേല് ണ്ണ ഒഗിക്കരുതു ; കുന്തുരു 

ക്കം ഇടുകയും അരുതു. അധ൯ അതു പു 

രോഹിതനെറ അടുക്കല് കൊണ്ടു വരേണം; 

പുരോഹിത൯ നിധേട്ടമായി അതില് 

നിന്നു കൈ നിറച്ചെടുത്ുതു യാഥപചീഠത്തി 

ന്നമേല് യഹോധെക്ുള്ള ദഹനയാഗങ്ങളെ 

പ്പോലെ ദഹിപ്പിക്കേണം; ഇതു പാപയാ 

ഇങ്ങനെ പുരോഹിതന് ആ വക 

അധവന്൯ അറിയാതിരുന്നാലും കുററക്കാരനാ 

കുന്നു; അവന തനെറ കുററം വഹിക്കേ 

ണം. അധ൯ അക്ൃത്യയാഗത്തിന്നായി 

നിനെറ മതിപ്പ്പോലെ ഉനരമില്ലാത്ത ഒ 

രു ആട്ടുകൊററനെ പൃരോഹിതനെറ അ 

ടടക്കല് കൊണ്ടുവരേണം; അവന് അബദ്ധ 

വശാല് പിഴെച്ചതും അറിയാതിരുന്നതു 

മായ പിഴെക്കായി പുരോഹിത൯ അവന്നു 

വേണ്ടി പ്രായശ്ചിത്തം കഥിക്കേണം; എ 

ഇതു 

അകൃത്യയാഗം; അവ൯ യഫോധയോടു 

ന്നാല് അതു അവനോടു ക്ഷമിക്കും. 

അകൃത്യം ചെയ്യൂധല്ലോ. 
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യം ടാ ട്ട് ടികെ 

ലേധൃയ വ൮൭൩്കും൦ം ൬ 

൬. അദ്ധ്യായം. 
൨ 

യഹോവ പിന്നെയും മോശെയോട്ട അ 

രംളിച്ചെയൂതു എന്തെന്നാല്: ആരെങ്കിലും 

പിഴെച്ചു യഹേ:൨യോടു അതിക്രമം ചെ 

യൂ തന്െറ പക്കല് ഏല്പിച്ച വസ്തുവിനെ 

യോ പണയം ഖെച്ചതിനെയയോ മോഷണ 

കായ്യത്തെയാ സ.ബന്ധിച്ചു ക്രട്ടുകാര 

നോടു ഭോഷ്കു പറക എങ്കിലും ക്രട്ടുകാര 

നോടു വഞ്ചന ചെയ്തു എങ്കിലും കാണാ 

തെപോയ വസ്തു കണ്ടിട്ടു അതിനെക്കുറിച്ചു 

ഭേ:ഷ്ക്കു പറഞ്ഞു മന്ുഷ്യ്യ൯ പിഴെക്കുന്ന ഈ 

വക വല്ല കായ്യത്തിലും കള്ള സ്സത്യം ചെയ്തു 

എങ്കിലും ചെയ്യിട്ടു 

ററക്കാരനായാല് താ൯ മോഷ്ക്കിച്ചരതോ വ 

അവന പിഴെച്ചു കു 

ഞ്ചിച്ചെടുത്തതോ തനെറ പക്കല് ഏപ്പിച്ച 

തോ കാണാതെ പോയിട്ടു ത൦൯ കണ്ടതോ 

താ൯ കള്ള സ്സ്ത്യം ചെയ്യു എടുത്തതോ ആ 

യതൊക്കെയും മുത ലോടു അഞ്ചിലൊന്നു ക്രു 

ട്ടി പകരം കൊടുക്കണം; അകുത്യയാഗം 

കഴികുന്ന നാളില് അവ൯ അതു ഉടമസ്ഥ 

ന്നു കൊടുക്കേണം. അകൃതൃയയാഗത്തി 

ന്നായിട്ടു അവ൯ നിന്െറ മതിപ്പുപോചെ 

ഈനമില്ലാത്ത ഒരു ആട്ടുകൊറഠനെ യ 

ഹോഖവക്കു അകൃത്യയാഗമായി പുരേഹി 

വു 

രോഹിതന്൯ യഫഹോവയ്യടെ സന്നിധിയിരു 

തനെെറ അടുക്കല് കൊണ്ടുവരേണം. 

അവധന്നുധേണ്ടി പ്രായശ്ചിത്തം കഴിക്കേ 

ണം; ഏന്നാല് അവന് അകൂൃത്യമായി ചെ 

യ്യൂതൊക്കെയും അവയനാടു ക്ഷമികും. 

യഹോവ പിന്നെയും മോശെയോടു 

അരുളിച്ചെയൂതു: നി അഹഭരാനോടും 

വൃുത്രന്മാരോടും 

ന്നാല്: ഹോമയാഗശത്തിനെറ പ്രമാണമാ 

കപ്പി ക്കേണ്ടതു എന്തെ 

വിതു: ഹോമയാഗം രാത്ര; മുഴുവനും ഉ 

ഷാസ്സുവരെ യാഗപിഠത്തിന്മേലുള്ള വിറ 

കിന്മേല് ഇരിക്കയും യാഥപിഠത്തിലെ തി 

ഠിം 

] 09 

] 

) 

4 

ലു രര ി തത്തി 

ഡിസ 6 

അതിനാല് കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കഷ്യം വേ 

ണം, പുരോഹിതന് പഞ്ഞിനൂല് കൊ 

ണ്ടുള്ള അങ്കി ധരിച്ച പഞ്ഞിന്ദുത കൊണ്ടു 

ള്ള കാതചട്ടയാല് തനെറ നഗ്നത മറെച്ചു 

കൊണ്ടു യാഥപിഠത്മി ന്മേല് ഹോമയാഗം 

ഒഹിച്ചുണ്ടായ വെണ്ണി൪ എടുത്തു യാഗപി 

ഠത്തിനൊ ഒരു വശത്തു ഇടേണം. അ 

വ൯ വസ്ത്രം മാറി വേറെ വസ്ത്രം ധയിച്ചു 

പാളയത്തിന്നു പുറത്തു, വെടിപ്പുള്ള ഒരു 

സ്ഥലത്തു ഖെണ്ണിൽ കൊണ്ടു പോകേണം. 

യാഗഥപിഠത്തില് തി കെട്ടുപോകാതെ കു 

ത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കേണം; പുരോഹിതന് ഉ 

ഷസ്സ്റുമതാറും അതിന്മേല് വിറകു കത്തിച്ചു 

ഹോമയാഗം അടുക്കിഖെച്ച അതി൯മീതെ 

സമാധാനയാഗങ്ങളുടെ മേദസ്സു ദഹില്പി 

ക്കേണം. യാഗപീഠത്തിന്മേല് തി കെട്ടു 

പോകാതെ എപ്പോഴും കത്തിക്കൊണ്ടിരി 

ക്കേണം. 

ഭേജനയാഗത്തിനെറ പ്രമാണമായി 

തു: അഹഭരരാനെറ പുത്രന്മാർ യ3ഹോധ 

യയടെ സന്നിധിയില് യാഥപീഠത്തിനെറ 

മുമ്പില് അതു അപ്പ്ിക്കേണം. ഭോജന 

യാഗത്തിസെറ നേരിയ മാധില്ന് ന്നും 

എഐണ്ണയിതനിന്നും കൈന്റച്ചും ഭോജന 

യാഗത്തിന്മേലുള്ള കുന്തുരുക്കം മുഗ്ണവന്ദം 

ടുത്തു നിധേള്യ മായി യാഗപിഠത്തി 

ണ്മേത യഹോധെകു സെരഭ് വാസനയാ 

യി ദഹിപ്പിക്കേണം. അമിനെറ ശേ 

ഷില്പ അഹരോനും പുത്രന്മാരും തിന്നേ 

ണം; ഒരു ധിശുഭ്ധസ്ഥലത്തുഖെച്ചു അതു 

പൃളിപ്പില്ലാത്തതായി തിന്നേണം; സമാ 

ഗമനക്രടാരത്തിനെറ പ്രാകാരത്തില്ലെ 

അതു പുളിച്ച 

എസെറ ഭഒഹന 

ചയ അതു തിന്നേണം. 

മായു ക്രട്ടി ചുടരുതു 
യാഗങ്ങളിരുനിന്നു അതു ഞാ൯ അധഖ 

രുടെ ഓഹരിയായി കൊടുത്തിരിക്കുന്നു; 

അതു പാപയാഗംപോലെയും അകൂത്യയാ 

10 
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ഗംപോലെയും അതിധിശുഭ്ധം, അഹ | തൊടുന്നവ൯ എല്ലാം വിശുദ്ധനായിരി 

രോനൊ മക്കളില് ആബങ്ങമക്കു ഒക്കെ 

യും അതു തിന്നാം യഹോധവയ്യടെ ഒ 

ഫനയാഗങ്ങളില് അതു നിങ്ങമക്കു തല 

മുറതലമുറയായി ശാശ്വതാവകാശം ആകു 

ന്ന; അതിനെ തൊടുന്ന൨വ൯ എല്ലാം വി 

ശുഭ്ധനായിരിക്കേണം. 

യഹേ:വ പിന്നെയും മോശെരയാട്ട 

അരുഭ്ളിച്ചെയുതു എന്തെന്നാല്: അഹരോ 

ന്നു അടികഷോകം കഴിയ്യന്ന ദിവസം അഖ 

നും പുത്രന്മാരും യഹോവെക്കു കഴിക്േകേണ്ടു 

ന്ന വഴിപാടാധിതു; ഒരു ഇടങ്ങഴി നേ 

രിയ മധോിൽ പാതി രാധിലേയും പാതി 

ഖൈകുന്നേരധും നിരന്തര3ഭാജനയാഥ 

മായി അപ്പിമക്കണം. അതു എണ്ണ ചേര്തു 

ചട്ടിയിര ചുടേണം; അതു കുതിത്ൃു കൊ 

ണ്ടുവരേണം; ചുട്ട ക്ഷണങ്ങറം ഭോജന 

യാഗമായി യഫഹോധെകു സെരരഭ്യ വാസ 

നയായി അപ്പ്ിയക്കണം. അധഖനൊ പു 

തൂന്മാരില് അഡന്നു പകരം അഭിഷേകം 

പ്രാപിക്കുന്ന പുരോഹിതന്ദം അതു അപ്പി 

ക്കേണം; ഏന്നേകുമുള്ള ചട്ടമായി അതു 

മുഴുവനും യഹോധഖെകു ദഹിപ്പിക്കണം; 

പുരോഹിതനെറ ഭോജനയാഗം മുഴുവനും 

ഒഹിപ്പ്ിക്കേണം; അതു തിന്നരുതു. 

യഫഹോവഖ പിന്നെയും മോശെയോടു 

അരുളകളിച്ചെയൂതു: നി അഹരരോമനാടും 

പുത്ൃതന്മാരോടും പറയേണ്ടതു എന്തെന്നാല്: 

പപയാഗത്തിന്െറ പ്രുമാണമാവധിതു : 

ഹോമയാഗമൃഗത്തെ അറുക്ുന്ന സ്ഥലത്തു 

ഖെച്ച പപേയാഗമൃഗത്തെയും യമഹാച 

യുടെ സന്നിധിയില് അറുക്കേണം; അതു 

അതിവിശുഭ്ധം. പാഡത്തിന്നു വേണ്ടി 

അതു അപ്പിക്കുന്ന പുരോഫ് ത൯ അതു തി 

ന്നേണം; സമാഗമനക്രടാരത്തിനൊ പ്രാ 

കാരത്തില് ഒരു വിശുഭ്ധസ്ഥചത്തുഖെച്ചു 

അതു തിന്നേണം. അതിനെറ മാംസം 

കം അകം. 

ക്കേണം; അതിനെൊ രക്തം ഒരു ലസ്ത്രൂ 

ത്തിരു തെറിച്ചാര അതു ധീണതു ഒരു ചി 

ശുഭ്ധസ്ഥലത്തുധെച്ചു കഴ്ുമകണം. അതു 

വേവിച്ച മണ്ചാത്രം ഉടെച്ചുകള യേണം; 

ചെമ്പുക്ലത്തിരു വേവിച്ചു എങ്കില് അത്തു 

തേച്ചു മഗക്കി വെള്ള കൊണ്ടു കഴുകേണം. 

പു വരോഹിതകലത്തിലെ ആണുങ്ങളൊക്കെ 

യയം അതു തിന്നേണം; 

ശുദ്ധം. 

അതു അതിധി 

എന്നാല് വിശുദ്ധമന്മിരത്തില് 

പ്രായശ്ചിത്തം കഴിപ്പം൯ സമ:ഗമനക്രടാ 

രത്തിന്നകത്തു രക്തം കൊണ്ടു വരുന്ന പാ 

പയാഗത്തെ തിന്നരുതു: അതു തിയിര ഇട്ടു 

ചൃടടുകളുയേണംം 

ഒ. അദ്ധ്യായം. 

അകുത്യയാഗത്തിനൊ പ്രമാണമാധിതു : 

അതു അമിധിശുഭ്ധം. ഹോമയാഥമുഗഥ 

ത്തെ അറുകുന്ന സ്ഥലത്തുവെച്ചു അക്ത്യ 

യാഗമൂഗത്തെയും അറുക്കണം; അമി 

നെറ രക്തം യാഗപീഠത്തിന്മേല് ചുററും 

തളിക്കേണം. അയിനെറ സകലമേദസ്സും 

തടിച്ച വാലും കുടല് പൊയിഞ്ഞിരികുന്ന 

മേഭസ്സും 

മേല് കടിപ്രദേശത്തുള്ള മേദസ്സും മൂതുപി 

ണ്ഡങ്ങ ളോടുക്രടെ കരളിന്മേലുള്ള വപയും 

മൂതതപിണ്ഡം രണ്ടും അഖയ്യടെ 

ഏടുത്തു പുരോഹിതന് യാഥപിഠത്തി 

ന്നേല് യഹോധെകു ദുഹനയാഥമായി ഒ 

ഹിപ്പിക്കേണം; അതു അകൃമ്യയാഗം. 

പൃരോഫിതകലത്തിലെ തആണ്ടങ്ങളൊക്കെ 

യും അതു തിന്നേണം; ഒരു വിശുഭ്ധസ്ഥ 

ലത്തുഖെച്ച അതു തിന്നേണം; അതു അ 

'ിവിശുഭ്ധം, പപ്പേയാഗഥംപോലെ തന്നേ 

അക്ലത്യയാഗധും ആകുന്നു; അവെകു പ്രമാ 

ണവും ഒന്നു തന്നേ; പ്രായത്തിത്തം കഴി 

ക്കുന്ന പയരോഹഫിതന്നു അതു ഇരിക്കണം. 

പു രാഹിതന് ഒരുത്തനെ ഹോമയാഗം 

8 

29 

930 

ധാഠാഥ്ഠിം 
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അപ്പികുമ്പോഠം അപ്പിച്ച പൃരോഹിതന്നു 

ഹോരയാഗമുഗത്തിനെറ തോല് ഇരിക്കേ 

ണംം അടുപ്പതുയെച്ചു ചുടുന്ന ഭോജന 

യാഗം ഒക്കെയും ഉരുളിയിലും ചട്ടിയിലും 

ഉണ്ടാക്കുന്നതു ഒക്കെയും അപ്പിക്കുന്ന പുരോ 

ഹിതന്നു ഇരിക്കേണം. എണ്ണ ചേത്തതോ 

ചേക്കാത്തതോ ആയ സകലഭോജനയാ 

ഗവും അഹരോനെറ സകലപുത്രന്മാക്കും 

ഒരുപോലെ ഇരിക്കേണം. 

യഹോവെക്കു അപ്പ്ിക്കുന്ന സമാധാന 

യാഗത്തിനെറ പ്രമാണം ആവിതു: അ 

തിനെ സ്പയോത്രമായി അപ്പ്ിക്കുന്നു എങ്കില് 

അവന സ്്ോത്രയാഗര്ത്തോടുക്രടെ എണ്ണ 

ചേത്ത പുളിപ്പില്ലാത്ത ഭോശകളും ഏണ്ണ 

പുരട്ടിയ പുളിപ്പില്ലാത്ത വടകളും എണ്ണ 

ചേത്തു കുതിത്ത നേരിയ മാധുകൊണ്ടുണ്ടാ 

സ്നോ 

തൃരമായുള്ള സമാധാനയാഗത്തോടുക്ൂടെ പു 

ക്കിയ ദോശകളൂം അപ്പിക്കേണം. 

ളിച്ച മാവൃകൊണ്ടുള്ള ദോശകളും ഭോജന 

ആ എല്ലാ 

ചഴിപാടിലും അതതു വകയില്നിന്നു ഓ 

യാഥമായി അപ്പിക്കേണം. 

രോന്നു യഹോധെക്കു നീരാജനാപ്പണമാ 

യിട്ടു അപ്പിക്കേണം;; അതു സമാധാനയാ 

ഗത്തിസനെറ രക്തം തളിക്കുന്ന പുരോഹി 

എന്നാല് സ്ോത്രമാ 

യ്യൂള്ള സമാധാനയാഗത്തിനെറ മാംസം, 

തന്നു ഇരിക്കേണം. 

അപ്പ്ിക്കുന്ന ദിപസത്തില് തന്നേ തി 

ന്നേണം; അയില് ഒട്ടും പ്രഭാതംവരെ 

ശേഷ്ിപ്പിക്കരുതു. അപ്പിക്കുന്ന യാഗം 

ഒരു നേച്ചയോ സ്വമേധാദാനമോ ആകു 

ന്നു എങ്കില് യാഗം അപ്പ്ിക്കുന്ന ടിവസ 

ത്തില് തന്നേ അതു തിന്നേണം; അതില് 

ശേഷിപ്പുള്ളതു പിറെറന്നാളും തിന്നാം. 

യാഗമാംസത്തില്ത മൂന്നാം ദിവസംവരെ 

ശേഷിക്കുന്നതു തീയില് ഇട്ടു ചുടുക 

ളുയേണം.,. സമാധാനയാശത്തിനെറ 

മാംസത്തില് ഏതാനും മൂന്നാം ദിവസം 

ഠിം 
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തിന്നാല് അതു പ്രസാദമായിരിക്കയില്ല ; 

അപ്പ്ികുന്നവന്നു കണക്കിടുകയുമില്ല;ു അ 

തു അറെപ്പായിരികും; അതു തിന്നുന്ന 

വ൯ കുററം വഹിക്കേണം. ശുഭ്ധിയില്ലാ 

ത്ത വല്ലതിനെയും തൊട്ടപോയ മാംസം 

തിന്നരുതു; അതു തീയില് ഇട്ടു ചുട്ടുകള 

യേണം; ശേഷം മാംസമോ ശുഭ്ധിയുള്ള വ 

ന്നെല്ലാം തിന്നാം. എന്നാല് അശുദ്ധി 

തനെറ മേല് ഇരികുമ്പോഠ ആരെങ്കിലും 

യഹോവെകുള്ള സമാധാനയാഗങ്ങളുടെ 

മാംസം തിന്നാല് അധനെ അവന്െറ 

ജനത്തില്നിന്നു ഛ്ഛേടിച്ചുകളുയേണം. 

മനുഷ്യ നെറ അശുഭ്ധിയെയോ അശുഭ്ധള 

ഗത്തെയോ ശുദ്ധിയില്ലാത്ത വല്ല അറെ 

പ്പിനെയോ ഇങ്ങനെ ശുഭ്ധിയില്ലാത്ത 

യാതൊന്നിനെയും ആരെങ്കിലും തൊട്ടിട്ടു 

യഫഹോവെകുള്ള സമാധനേയാഗങ്ങളുടെ 

മാംസം തിന്നാല് അവനെ അവനെറ 

ജനത്തില്നിന്നു ഛേദിച്ചുകളയേണം. 

യഹോവ പിന്നെയും മോശെയോടു 

അരുളിച്ചെയുതു : ന്! യിസ്രായേതമക്ക 

കോട്ട പറയേണ്ടതു എന്നെന്നാല്: ചെമ്മ 

രിയാടിനെറയോ കോലാടിനെറയോ കാ 

ളൂയുടെയോ മേദസ്സു നിങ്ങറ്റ അശേഷം 

തിന്നരുതു. താനേ ചത്തതിനെറ മേ 

ഒസ്സും പറിച്ചുകീറിപ്പോയതിനെറ മേദസ്സും 

കൊള്ളിക്കാം; മററു എന്തിന്നെജിലും 

തിന്നുക മാത്രം അരുതു. യഹോധെകു 

ദഹനയാഗമായി അപ്പ്ിച്ച ഉൃഗത്തിനെറ 

മേദസ്സു ആരെങ്കിലും തിന്നാല് അവനെ 

അയധനെറ ജനത്തില്നിന്നു ഛേദിച്ചുക 

തുയേണം., നിങ്ങളൂടെ വാസസ്ഥലങ്ങ 

ളില് എങ്ങും യാതൊരു പക്ഷിയുടെയും 

മൃഗത്തിനെറയും രക്തം നിങ്ങഠ ഭക്ഷിക്ക 

രുതു. 

എല്ലാം അവസെറ ജനത്തില്നിന്നു ഛേ 

വല്ല രക്തവും ഭക്ഷികുന്നവനെ 

ദിച്ചുകളയേണം. 
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യഹോവ പിന്നെയും മോശെയോടു 

അരുളിച്ചെയുതു: നീ യിസ്യായേതമക്കളോ 

ടു പറയേണ്ടതു എന്തെന്നാല്: യഹോ 

ധെക്കു സമാധാനയാഗം അപ്പിക്കുന്നവ൯ 

തസെറ സമാധാനയാഗത്തില്നിന്നു യ 

ഹോധെക്ു വഴിപാടു കൊണ്ടുവരേണം. 

സ്വന്തകയ്യാല് അവന അതു യഹോവയു 

ടെ ദഹനയാഗമായി കൊണ്ടുവരേണം; 

യഹോവയുടെ സന്നിധിയില് നീരാജ 

നാപ്പണമായി നിരാജനം ചെയ്യേണ്ടതിന്നു 

നെരഞ്ചാടുക്ൂടെ മേദസ്സും കൊണ്ടുവരേ 

ണം. പുരോഹിതന് മേദസ്സു യാഗപ്പിഠ 

ത്തിന്മേല് ദഹിപ്പിക്കേണം; എന്നാല് നെ 

ഞ്യ അഹരോന്നും പുൃത്രന്മാകും ഇരിക്കേ 

ണം. നിങ്ങളൂടെ സമാധാനയാഗങ്ങ 

ളില് വലത്തെ കൈകുറക മദച്ചാപ്പണ 

ത്തിന്നായി നിങ്ങ പുരോഹിതനെറ പ 

ക്കല് കൊടുക്കേണം. അഹരോനെറ പയ 

ത്രന്മാരില് സമാധാനയാഗഥങ്ങമുടെ രക്ത 

ലും മേടസ്സസും അപ്പിക്കുന്നവന്നു തന്നേ വല 

ത്തെ കൈകുറകു ഓഫരിയായിരിക്കേണം, 

യിസ്രായേല്മക്കളുടെ സമാധാനയാഗങ്ങ 

ളില്നിന്നു നിരാജനത്തിനെറ നെഞ്ചും 

ഉദച്ചയുടെ കൈക്ുറകും ഞാ൯ എടുത്തു 

പുരോഹിതനായ അഹരോന്നും പൂത്രന്മാ 

ക്കും യിസായേതമക്കളില്നിന്നുള്ള ശാശ്വ 

താവകാശമായി കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. 

ഇതു അഹരോനെയും . പുത്രന്മാരെയും 

യഹോവെക്കു പൃരോഹിതശുശ്രൂക്ഷചെ 

യ്്യാ൯ പ്രതിഷ്ടിച്ച നാഠാമുതല് യഹോവ 

യ്യടെ ദഹനയാഗങ്ങളില്നിന്നു അഹദ3രാ 

ന്നുള്ള ഓഹരിയും അവനെറ പുത്രന്മാകു 

യിസ്പ്റായേല് 

മക്ക അതു അവക്കു കൊടുക്കേണമെന്നു 

താന അവരെ അഭിഷേകം ചെയ്യൂ നാ 

ളില് യഹോവ കപ്പിച്ചു; അതു അവക്കു 

തലമുറതലമുറയായി ശാശ്വതാവകാശം ആ 
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പ ന നം ടം പാ ന പ ടത 

ലേധൃയ പുസ്ുകം ൮ 

കുന്മ. . ദഹനയാഗം, ഭോജുനയാഗാ പാ 

പയാഥഗം, അകൃത്യയാഗം, കരപപൂരണയാ 

ഗം, സമാധാനയാഗം എന്നിവയെ സം 

ബന്ധിച്ചുള്ള പ്രമാണം ഇതു തന്നേ. 

യഹോവെക്കു തങ്ങളുടെ വഴിപാടുകഠം 

കഥഴിപ്പാ൯ അവന് യിസ്പായേല്മക്കുളോടു 

സീനായിമരുഭൂമിയില്ഖെച്ചു അരുളിച്ചെ 

യ്യു നാളില് യഹോവ മോശെയോടു സി 

നായിപ്പവ്ൃതത്തില്ഖെച്ചു ഇവ കപ്പിച്ചു. 

൮൮. അഡ്ധ്യായം. 

യഹോവ പിന്നെയും മോശെയോടു; 

നീ അഹരോനെയും അവനോടുക്രടെ അ 

വനെറ പുത്രന്മാരെയും ഖസന്രൂം, അഭിഷേ 

കതൈലം, പാപയാഗകത്തിന്നുള്ള കാള, 

രണ്ടു ആട്ടുകൊററന്മാ൪, കൊട്ടയില് പുളി 

പ്പില്ലാത്ത അപ്പും എന്നിവയ്യമായി കൊണ്ടു 

വരികയും സഭയെ മുഴുവനും സമാഗമ 

നക്രടാരത്തിനെറ വാതില്ലല് ക്രട്ടുകയും 

ചെയ്തു എന്നു കല്പിച്ചു. യഹോവ തന്നോ 

ടട കപ്പിച്ചതു പോലെ മോശെ ചെയ്യൂ; സഭ 

സമാഗമനക്രടാരത്തിനെറ വാതില്ലത 

വന്നുക്രടി. മോശെ സഭടയാട്ട: യഹോ 

വ കല്പിച്ച കായ്യം ഇതാകുന്നു എന്നു പറ 

ഞ്ഞു. 

രെയും അടുക്കല് വരുത്തി അവരെ ഖെ 

മോശെ അഹരോനെയും പുത്തന്മാ 

ള്ളംകൊണ്ടു കഴുകി. അവനെ ഉള്ളങ്കി 

ഇടുധിച്ചു നടുക്കെട്ടു കെട്ടിച്ച അങ്കി ധരി 

പ്പിച്ച ഏഫോട് ഇടുധിച്ച ഏ3ഫാടിനെറ 

ചിത്രപ്പണിയായ നടുകെട്ടു കെട്ടിച്ചു അ 

ത്.നാല് അതു മുറുക്കി, അവനെ പത 

ക്കം ധരിപ്പിച്ചു; പതക്കത്തില് മനറീമും 

തുമ്മീമും ഖെച്ചു. അധനെറ തലയില് 

മുടി യെച്ചു; മുടിയുടെമേല് മു൯വശത്തു 

വിശുഭ്ധകിരീടമായ പൊ൯പട്ടം വെച്ചു; 

യഹോവ മോശെയോടു കല്പിച്ചതു പോലെ 

തന്നേ 

ഉ 1 
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ടുത്തു ക്രടാരലും അതിലുള്ള തൊക്കെയും അ 

ഭിഷേകം ചെയ്യു ശുഭ്ധികരിച്ചു. അതില് 

കുറെ അവ൯ യാഥപീഠത്തിന്മേല് ഏഗ്ഗ 

പ്രാവശ്യം തളിച്ചു യാഗപിഠവും അതി 

നെറ ഉപകരണങ്ങളൊക്കെയും തൊട്ടി 

യൂം അതിനെറ കാലും അഭിക്കേകം ചെയ്യു 

ശുഭ്ധീകരിച്ച. അവന അഹഫരോനെറ 

തലയില് അഭിഷേകതൈലം ഒഴിച്ചു അ 

വനെ അഭിഷേകം ചെയ്യു ശുഭ്ധീകരിച്ചു. 

മോശെ അഹരോനസെറ പുത്രന്മാരെ വരു 

ത്തി, അങ്കി ധരിപ്പിച്ച നടുക്കെട്ടു കെട്ടി 

ച്ചു തലല്പ്യാവും ഇടുധിച്ചു; യഹോവ മോ 

ശെയോടു ക്ല്പിച്ചതു3പാലെതന്നേ. അ 

വന പാപയാഗത്തിന്നുള്ള കാളയെ കൊ 

ണ്ടുവന്നു: പാപയാഗത്തിന്നുള്ള കാളയു 

ടെ തലയില് അഹരോനും വുത്രന്മാരും 

കൈവെച്ചു. അവന് അതിനെ അറു 

തുത; മോശെ അതിനെറ രക്തം എടുത്തു 

വിരല്കൊണ്ട യാഥപീഠത്തിനെറ കൊ 

മ്പുകളില് ചുററും പുരട്ടി യാഗഥപിഠം ശു 

ഭ്ധീകരിച്ചു; ശേഷം രക്തം യാഥപ്പിഠത്തി 

നെറ ചുപ്പട്ടില് ഒഴിച്ചു, അതിന്നുധേണ്ടി 

പ്രായശ്ചിത്തം കഴിച്ചു അതിനെ ശുഭ്ധീക 

രിച്ചു. 

കരളിന്മേലുള്ള വപയും 

കുടലിന്മേലുള്ള. സകലമേദസ്സും 

മൂത്രപിണ്ഡം 

രണ്ടും അവയുടെ മേടസ്റസറം മോശെ എടു 

തുത യാഥപിഠത്തിന്മേല് ദഹിപ്പിച്ചു. എ 

ന്നാല് കാളയെയും അതിനെറ തോല്, 

മാംസം, ചാണകം എന്നിവയെയും അവ൯ 

പാളയത്തിന്നു പുറത്തു തീയില് ഇട്ടു ചുട്ടു 

കളഞ്ഞു യഹോവ മോശെയോട്ട കല്പിച്ച 

തുപോലെ തന്നേ, അവ൯ ഹോമയാഗ 

ത്തിന്നുള്ള ആട്ടു കൊററനെയും കൊണ്ടുവ 

നനു: അഫരോരം പുത്രന്മാരും ആട്ടുകൊ 

ററനെറ തലയില് കൈ ഖെച്ചു. അവസ 

അതിനെ അറുത്തു; മോശെ അതിനെറ 

രക്തം യാഗപീഠത്തിന്മേല് ചുററും തളിച്ചു. 

ഠിം 

1ല്ന്വ്ഥു 9 

ആട്ടുകൊററനെ ഖണ്ഡംഖണ്ഡമായി ഖ 

ണ്ഡിച്ചുു മോശെ തലയും ഖണ്ഡങ്ങളും 

മേദസ്സും ദഹിപ്പിച്ച. അവന് അതിനെ? 

കുടലും കാലും വെള്ളംകൊണ്ടു കഴ്ഴകി; 

മോശെ ആട്ടു കൊററനെ മുഴുവനും യാഗ 

പീഠത്തിന്മേല് ദഹിപ്പിച്ചു; ഇതു സൌര 

ഭൂവാസനയായ ഹോമയാഗമായി യഹോ 

വെക്കുള്ള ദഹനയാഥം; യഹോവ മോ 

ശെയോടു കുപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നേ. അ 

വ൯ കരപൃൂരണത്തിന്നുള്ള ആട്ടുകൊററ 

നായ മറെറ ആട്ടുകൊററനെയും കൊണ്ടു 

പുത്രന്മാരും അട്ട 

കൊററനെറ തലയില് കൈ ഖെച്ചു. 

വന്നു; അഹരോനും 

അവന്൯ അതിനെ അറുത്തു; മോശെ അ 

തിനെറ രക്തം കുറെ എടുത്തു അഹരോ 

സെറ വലത്തെ കാതിന്നേലും വലത്തെ 

കയ്യുടെ പെരുധിരലിന്മേലും വലത്തെ 

കാലിനെറ പെരുധിരലിന്ദേലും പുരട്ടി. 

അവ൯ അഹരോനെറ പുത്രന്മാരെയും വ 

ത്തി; മോശെ രക്തം കുറെ അവരുടെ 

വലത്തെ കാതിന്നേലും വലത്തെ കയ്യുടെ 

പെരുവിരലിന്മേലും വലത്തെ കാലി 

നെറ പെരുവിരലിന്മേലും പുരട്ടി; ശേ 

കം രക്തം മോശെ യാഥപീഠത്തിന്മേല് 

ചുററും തളിച്ചു. മേദസ്സും തടിച്ചുവാലും 

കുടലിന്യേധുള്ള സകലമേദസ്സും കരളി 

ന്മേലുള്ള വപയും മൂത്രപിണ്ഡം രന്ന്ും അ 

പയുടെ മേദസ്സും വലത്തെ കൈക്കുറകും 

അവന എടുത്തു, 

ന്നിധിയിലുള്ള 

യഹോവയു;ടഭ സ 

പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പം 

ഇരിക്കുന്ന കൊട്ടയില്നിന്നു പുളിപ്പില്ലാ 

ത്ത ഒരു അപ്പവും എണ്ണുയപ്പമായ രു ടോ 

ശയം ഒരു വടയും ഏടുത്തു മേദസ്സു ന്മേലും 

കൈക്ുറകിന്മേലും വെച്ചു. അവയൊ 

ക്കെയും അഹരോനെറ കയ്യിലും അവ 

നെറ പുത്രന്മാരുടെ കയ്യിലും റെ ച്ചു യ 

ഹോധെകു നിരാജനം ചെയ്യൂ. പിന്നെ 

ചാ 

| 

ക] പ 
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28 
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മോശെ അവയെ അവരുടെ കയ്യില്നി 

നനു എടുത്തു യാഗപീഠത്തിന്മേല് യാഗ 

ത്തി൯മീതെ ദഹിപ്പിച്ചു. ഇതു സെരരഭു) 

വാസനയായ കരപൂരണയാഗം, യഹോ 

വെക്കുള്ള ദഹനയാഥം തന്നേ. മോശെ 

അതിസെറ നെഞ്ചു എടുത്തു യഹോവയു 

ടെ സന്നിധിയില് നീരാജനാപ്പണമായി 

നീരാജനം ചെയ്യൂ അതു കരപൂരണത്തി 

നെറ ആട്ടു കൊററനില് മോശെക്കുള്ള ഓ 

ഹരി ആയിരുന്നു; യഹോവ മോശെയയോ 

ടട കല്പിച്ചതുപോലെ തന്നേ. മോശെ അ 

ഭിഷേചേകതൈലധും യാഥപിീഠത്തിന്യേലു 

ള്ള രക്തവും കുറേശ്ശ എടുതു അഹരോ 

നെറ മേലും അവനെറ വന്ദ്രുത്തിന്മേലും 

അവനെറ പുത്രന്മാരുടെ മേലും പുത്രന്മാ 

രുടെ വ്ര്രൂത്തിന്വേലും തളിച്ചു; അഹരോ 

നെയും അവനെറ ധ്സ്്രരത്തെയും അധ 

നെറ പുത്രന്മാരെയും പുത്രന്മാരുടെ വനര 

ങ്ങളെയും ശുദ്ധീകരിച്ചു. അഫഹരോനോ 

ട്ടം അവനെറ പുത്രന്മാരോടും മോശെ പ 

റഞ്ഞതു എന്നെന്നാൽല്: മാംസം നിങ്ങ 

സമാഗമനക്രടാരത്തിസെറ വയാതില്ലഛല് 

വെച്ചു പാകംചെയ്തു, അഹരോരംം പുത്ര 

ന്മാരും അതു തിന്നേണമെന്നു എനിക 

കപ്പനയുണ്ടോയതു പോലെ അവിടെവെച്ചു 

അതും കരപ്ൂരണത്തിനെറ കൊട്ടയില് 

ഇരിക്കുന്ന അപ്പവും തിന്നുവി൯. മാംസ 

ത്തിലും അപ്പത്തിലൂം ശേഷികുന്നതു നി 

ങ്ങ തീയില് ഇട്ടു ചുട്ടുകളയേണം. 

നിങ്ങളുടെ കരപൂരണടിവസങ്ങഠം തിക 

യുധോളം നിങ്ങഠം ഏഴു ടിപസരത്േകു 

സമാഗമനക്രടാരത്തിനെറ വാതില് വിട്ടു 

പുറത്തു പോകരുതു; ഏഴു ദിവസം അ 

വന് നിങ്ങക്കു കരപൂരണം ചെയ്യും. 

നിങ്ങ ക്കുവേണ്ടി പ്രായത്ചിത്തം കഴി 

പ്രനേ ഇന്നു ചെയുതു പോലെ ഇനിയും ചെ 

യ്യേണ്ടതിന്നു യഹോധ കല്പിച്ചിരിക്ുന്നു. 

ധാഠാഥറ്ഠിം 

ചേധ്യ പുസ്മുകം ൯ 

ആകയാൽ നിങ്ങ മരിക്കാതിരിപ്പാ൯ 

ഏഴ ദിവസം രാധും പകലും സമാഗമന 

ക്രടാരത്തിനെറ വാതില്ലഛല് പാതു യഹോ 

വയുടെ കല്പന അനുസരിക്കേണം; ഇങ്ങ 

നെ എന്നോടു കുല്പിച്ചിരിക്കുന്നു. യഹോ 

വ മോശെ മുഖാന്തരം കല്പിച്ച സകലകാ 

യ്യങ്ങളെ യും അഹരോനും അവനെറ പു 

ത്രന്മാരും ചെയ്യു. 

ന്, അദ്ധ്യായം. 

എട്ടാം ടിപസം മോശെ അഹരോനെയും 

പൃത്രന്മാരെയും യിസ്രായേല്മൂപ്പന്മാരെയും 

ധിളിച്ചു, അഹരോനോടു പറഞ്ഞതു എ 

ന്തേന്നാല്: നി പാപയാഗത്തിന്നായി ഈ 

നമില്ലാത്ത ഒരു കാളകുട്ടിയെയും ഹോമ 

യാശത്തിന്നായി മരനമില്ലാത്ത ഒരു ആട്ടു 

കൊററനെയും എടുത്തു യഫഹഫോധയുടെ സ 

ന്നിധിയില് അപ്പിക്കേണം. എന്നാല് 

യിസ്രായേല്മക്കളോടു നീ പറയേണ്ടതു 

എന്തെന്നാല്: യഹോവയുടെ സന്നിധി 

യില് യാഗം കഴിക്കേണ്ടതിന്നു നിങ്ങ 

പാപയാഗത്തിന്നായി മനമില്ലാത്ത ഒരു 

കോലാട്ടിനെയും ഹോമയാഗത്തിന്നായി ഒ 

രു വയസ്സു പ്രായമുള്ള ഉരനമില്ലാത്ത ഒരു 

കാള കുട്ടിയെയും ഒരു വയസ്സു പ്രായമുള്ള 

മരനമില്ലാത്ത ഒരു ചെമ്മരിയാട്ടിന്കുടി 

യെയും സമാധാനയാഗത്തിന്നായി ഒരു 

കാളയെയും ഒരു ചെമ്മരിയാട്ടുകൊററനെ 

യും എണ്ണ ചേത്ത ഭോജനയാശത്തെയും എ 

ടൂപ്പി൯; യഹോവ ഇന്നു നിങ്ങള്ക്കു പ്രത്യ 

ക്ഷനാകും. മോശെ കല്പിച്ചവയെ അധവ൪ 

സമാഗഥമനക്രടാരത്തിന്നു മുമ്പില് കൊണ്ടു 

വന്നു; സഭ മുഴുവനും അടുത്തുവന്നു യഹോ 

പയുടെ സന്നിധിയില് നിന്നു. അ 

പ്പോ മോശെ ; നിങ്ങ ചെയ്യേണമെന്നു 

യഹോവ കപ്പിച്ച കായ്യം ഇതു ആകുന്നു; 

യഹോവയുടെ തേജസ്സു നിങ്ങശക്കു പ്രത്യ 
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ക്ഷമാകും എന്നു പറഞ്ഞു. അഫരോനോ 

ലേവ്യപുസുകം ചാ ന്ഥം 10 

കൊണ്ടുവന്നു അതും നിയമപ്രുകാരം അ 

ടു മോശെ: നി യാഠഥപിഠത്തിനെറ അടു 

ക്കല് ചെന്നു യഹോവ കപ്പിച്ചതുപോലെ 

നിനെറ പാപയാഗവും ഹോമയാഗേവും 

അപ്പിച്ചു നിനക്കും ജനത്തിന്നും വേണ്ടി 

പ്രായശ്യിത്തം കഴിച്ച ജനത്തിനെറ വധി 

പാടു അപ്പിച്ച അവക്കായിട്ടും പ്രായശ്ചി 

തആഅം കഴിക്ക എന്നു പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ 

അഹരോന് യാഥപിഠത്തിനെറ അട്ടക്കത 

ചെന്നു തനിക്ു വേണ്ടി പാപയാശത്തിന്നു 

ആള കാളകുട്ടിയെ അറുത്തു; അഹരോ 

നെറ പുത്രന്മാര് അതിസെറ രക്തം അവ 

സെറ അടുക്കല് കൊണ്ടുവന്നു; അവ൯ ര 

ക്തത്തില് വിരല് മുക്കി യാഥപിഠത്തി 

സെറ കൊമ്പുകളില് പുരട്ടി ശേഷം ര 

ക്തം യാഗപിഠത്തിന്െറ ചുധട്ടില് ഒഴിച്ചു. 

പാപയാഗത്തിനെറ മേദസ്സും മുത്രപിണ്ഡ 

ങ്ങളും കരളിന്മേലുള്ള വപയും അവ൯യാ 

ഗപിഠത്തിന്മേല് ദഹിപ്പിച്ചു; യഹോല 

മോശെയോടു കല്പിച്ചതു പോലെതന്നേ. 

അതിന്െറ മാംസവും തോലും അവന പാ 

ളയത്തിന്നു പുറത്തു തിയിൽ ഇട്ടു ചുട്ടുകള 

ഞ്ഞു. 

തത; അഹരോനെറ പുത്തന്മാര് അതിനെറ 

അവ൯ ഹോമയാശഗത്തെയ്യം അറു 

രക്തം അവനസെറ അടുക്കല് കൊണ്ടുവന്നു; 

അവന് അതു യാഥപിഠത്തിന്മേല് ചുററും 

തളിച്ചു. അവര് ഖണ്ഡംഖണ്ഡമായി ഹോ 

മയാഗവും അതിനെറ തലയും അവനെറ 

അടുക്കല് കൊണ്ടുവന്നു അവന അവയെ 

യാഗപീഠത്തിന്മേല് ദഹിപ്പിച്ച. അവ൯ 

അതിനെറ കുടലും കാലും കഴുകി യാഗഥപി 

ഠത്തിന്മേല് ഹോമയാഗത്തി൯ മീതെ ദഹി 

പ്പിച്ച; അവന് ജനത്തിനെറ വഴിപാടു 

കൊണ്ടുവന്നു: ജനത്തിന്നു വേണ്ടി പാപ 

യാഗഥത്തിന്നുള്ള കോലാടിനെ പിടിച്ചു അ 

റുത്തു മുമ്പിലത്തേതിനെപ്പോലെ പാപയാ 

16 ഗമായി അപ്പിച്ചു. അവ൯ ഹോമയാഗം 

പ്പിച്ച. അപ൯ ഭോജനയാഗം കൊണ്ടു 

വന്നു അതില്നിന്നു കൈനിറെച്ചു എടുത്തു 

കാലത്തെ ഹോമയാഗത്തിന്നു പുറമെ യാ 

ഥപിഠത്തിന്മേല് ദഹിപ്പിച്ചു. പിന്നെ അ 

വ൯ ജനത്തിന്നു വണ്ടി സമാധാനയാഗഥ 

ത്തിന്നുള്ള കാളയെയും ചെമ്മരിയാട്ടുകൊ 

ററനെയും അറുത്തു; അഹ 3രാനെറ പുത്ര 

ന്മാർ അതിസെറ രക്തം അവനെറ അടു 

ക്കല് കൊണ്ടുവന്നു; അവന അതു യാഗ 

കാളയു 

ടെയും ആട്ടുകൊററനെറയും മേഃസ്സ്റം തടി 

പീഠത്തിന്മേര ചുററും തളിച്ചു. 

൧ുവാലും കുടല് പൊതിഞ്ഞിരികുന്ന മേദ 

സ്സം മൂത്രപിണ്ഡങ്ങളും കരളിന്മേലുള്ള വപ 

യം കൊണ്ടുവന്നു. അവര് മേദസ്സു നെഞ്ചു 

കണ്ടങ്ങളു ടെ മേല് ഖെച്ചു; അവന മേദസ്സു 

യാഥപിഠത്തിന്മെല് ദഹിപ്പിച്ചു. എന്നാല് : 

നെഞ്ചുകണ്ടങ്ങളും വലത്തെ കൈക്കുറകും 

മോശെ കല്പിച്ചതുപോലെ അഹര്രാ൯ യ 

ഹോധയുടെ സന്നിധിയില് നിരാജനാപ്പ 

ണമായി നിരാജനംചെയ്യു. പിന്നെ അ 

ഹര്രോ൯ ജനത്തിന്നു നേരെ കൈഉയത്തി 

അവരെ ആശിവ്വഭിച്ചു; പാപയാഗവും 

ഹോമയാഗവും സമാധാനയാഗവധും അപ്പി 

ചവിട്ടു അവ൯ ഇറങ്ങിപ്പോന്നു. മോശെ 

യും അഹരോന്ദം സമാഥമനക്രടാരത്തില് 

കടന്നിട്ടു പുറത്തുവന്നു ജനത്തെ ആശി 

വൃദിച്ച; അപ്പ്പോഗ യഹോവയുടെ തേ 

ജസ്സു സകലജനത്തിന്നും പ്രത്യക്ഷമായി. 

യഹോവയുടെ സന്നിധിയില്നിന്നുതീപൃ 

പ്പെട്ടു യാഗപീഠത്തിന്മേല് ഉള്ള ഹോമയാ 

ഗധും മേദസ്സും ദഹിപ്പിച്ചു; ജനമെല്ലാം അ 

തു കണ്ടപ്പോഠം ആത്തു സാഷ്ടാംഗം വിണു. 

൧൦. അദ്യായം. 

അനന്തരം അഹരര്രാനെറ പുത്രന്മാരായ 

നാദാബും അബിീഹ്രധും ഓരോ ധ്മൂപകല 

24 
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ശം എടുത്തു അതില് തീ ഇട്ടു അതിന്മേല് 

ധൂപധഗ്ഗധും ഇട്ടു, അങ്ങനെ തങ്ങളോടു 

കല്ലിച്ചതല്ലാത്ത അന്വാഗ്നി യഹോവയുടെ 

സന്നിധിയില് കൊണ്ടുവന്നു. ഉടനെ 

യഹോവയുടെ സന്നിധിയില്നിന്നു തി 

പുറപ്പെട്ടു അവരെ ദറഹിപ്പിച്ചുകളഞ്ങു; 

അവര് യഹോധയുടെ സന്നിധിയില് മരി 

ചുപോയി. അപ്പോ മോശെ: ഏന്നോ 

ടട അടുക്കന്നവരില് ഞാന് ശുദ്ധീകരിക്ക 

പ്പേടും; സവ്വജനത്തിനെറയും മുമ്പാകെ 

ഞാന മഹത്വപ്പെടും എന്നു യഹോവ അ 

രുളിച്ചെയുതു ഇതു തന്നേ എന്നു അഹരോ 

നോടു പറഞ്ഞു. അഫരോനോ മിണ്ടാതി 

രുന്നു. പിന്നെ മോശെ അഹരോനസെറ 

ഇള.യപ്പന് ഉസ്സിയേലിനെറ പുത്രന്മാരായ 

മീശായേലിനെയും എത്സാഫാനെയും ധി 

ഒളിച്ച അവരോടു: നിങ്ങ അടുത്തുചെന്നു 

നിങ്ങളുടെ സഹോദരന്മാരെ ധിശുഭ്ധമ 

ടിരത്തിനെറ മുമ്പില്നിന്നു പാളയത്തി 

ന്നു പുറത്തു കൊണ്ടുപോകുവി൯ എന്നു പ 

റഞ്ഞു. 

അടുത്തുചെന്നു അവരെ അവരുടെ അങ്കി 

മോശെ പറഞ്ഞതുപോലെ അവര് 

കമോടുക്രടെ പാളയത്തിന്നു പുറത്തു കൊ 

ണ്ടുപോയി. പിന്നെ മോശെ അഹരോ 

നോടും അവനെറ പുത്രന്മാരായ ഏലെയാ 

സാരോടും ഇരഥാമാരോടും: നിങ്ങഠം മരി 

ക്കാതെയും സപ്വസഭയ്യടെയും മേല് കോ 

പം വരാതെയും ഇരിപ്പാ൯ നിങ്ങളു ടെ തല 

മുടി പിച്ചിപ്പറിക്കരുതു; നിങ്ങളുടെ വ്രും 

കിറുകയും അരുതു; നിങ്ങളുടെ സഹോ 

ദരന്മാരായ യിസ്ര്ായേല്ഗൃഹം ഒക്കെയും 

യഹോവ ദഹിപ്പിച്ച ദഹനംനിമിത്തം കര 

യട്ടെ. നിങ്ങളോ മരിച്ചുപോകാതിരി 

ക്കേണ്ടതിന്നു സമാഗമനക്രടാരത്തിനെറ 

വാതില് വിട്ടു പുറത്തു പോകരുതു; യഹോ 

വയുടെ അഭികേകതെൈലം നിങ്ങളുടെ 

ലേവ്യ പൃനസനുകം ൧൧ 

അവര് മോശെയുടെ വചനംപോലെ 

തന്നേ ചെയ്യൂ. 

യഹോവ അഹരോനോടു അരുളിച്ചെ 

ഷ്യതു : 

ചൂുപോകുാതിരിക്കേണ്ടതിന്നു സമാഥമന 

നീയും നിനെറ പുത്രന്മാരും മരി 

കൂടാരത്തില് കടക്കുമോ വീഞ്ഞും മട 

വും കുടിക്കരുതു. ഇതു നിങ്ങധക്കു തല 

മുറതലമുറയായി എന്നേകുമുള്ള ചട്ടുമായി 

രിക്കേണം. ശുഭ്ധവും അശുഭ്ധവും മലി 

നവും നിമ്മലധും തമ്മില് നിങ്ങ വകതി 

രിക്കേണ്ടതിന്നും യഹോവ മോശെ മുഖാ 

ന്തരം യിസ്റ്രായേല്മക്കളോട്ട കല്പിച്ച സക 

ലപ്രമാണങ്ങളും അവരെ മുപദേശിഭക്ക 

ണ്ടതിന്നും തന്നേ. 

അഹരോനോടും അവനെറ ശേകഷ്ചി 

കു്ള പുത്രന്മാരായ എലെയാസാരോടും 

ഈഥാമാരോടും മോശെ പറഞ്ഞതെന്നതെ 

ന്നാല്: യഹോവയുടെ ദഹനയാഗങ്ങളില് 

ശേഷിപ്പുള്ള ഭോജനയാഗം നിങ്ങ എടു 

തു യാഥപീഠത്തിനെറ അടുക്കല് ഖെച്ചു 

പുളിപ്പില്ലാത്തതായി ഭക്ഷിപ്പി൯; അതു അ 

തിയിശുദ്ധം. അതു ഒരു വിശുഭ്ധസ്ഥല 

തു വെച്ച ഭക്ഷിക്കേണം; യഹോവയുടെ 

ഒഹനയാഗങ്ങളില് അതു നിനക്ുള്ള അ 

വകാശവും നിന്െറ പുത്രന്മാകുള്ള അധ 

കാശധും തൃകുന്നു; ഇങ്ങനെ എന്നോട്ട 

കപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. നീിരാജനത്തിസെറ 

നെഞ്ചും മഉദച്ചയുടെ കൈക്ുറകും നിയും 

നിനെറ പുത്രന്മാരും പുത്രിമാരും ഖെടിപ്പ 

ള്ളോരു സ്ഥലത്തു ഖെച്ചു തിന്നേണം; 

യിസ്റ്രായേല്മക്കുളടെ സമാധാനയാഗങ്ങ 

ളില് അവ നിനകുള്ള അവകാശവും 

നിനെറ മക്കനക്കുള്ള അവകാശവുമായി 

നല്ല്ിയിരിക്കുന്നു. മേദസ്സിസെറ ദഹന 

യാഥങ്ങളോടുക്രടെ അവര് യഹോവയുടെ 

സന്നിധിയില് നീരാജനം ചെയ്യ്യേണ്ടതി 

മേല് ഇരിക്കുന്നുവല്ലോ എന്നു പറഞ്ഞു. | ന്നു മുടച്ചയുടെ കൈക്കുറകം നീരാജന 

ന്തി ന്തത്തള്ത് 
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ത്തിനെറ നെഞ്ചും 

അതു യഹോധഖ കപ്പിച്ചതൃപോലെ ശാ 

ശവതാവകാശമായി നിനകും 

മക്കമുക്ുകും ഇരിക്കേണം. 

പിന്നെ പാപയാശമായ കോലാടിനെ 

ക്കുറിച്ചു മോശെ താല്പയ്യമായി അന്വേ 

മിച്ചു ഏന്നാല് അതു ചുട്ടുകള ഞ്ഞിരുന്നു; 

അപ്പാ അവ൯ അഹരോനെറ ശേഷി 

പള്ള പുത്രന്മാരായ എലെയാസാരരോടും 

ഈഥാമാരോടും കോപിച്ചു: പാപയാഗം 

അതിവധിശുഭ്ധധും സഭയുടെ അകകത്യം 

നിക്കിക്കള വാന്ദം അഖക്കുധേണ്ടി യഹോ 

വയുടെ സന്നിധിയില് പ്രായശ്ചിത്തം 

കഥിപ്പാന്ദം നിങ്ങശക്കു തന്നതുമായിരി 

ക്കെ നിങ്ങഠംം അതു ഒരു ധിശുഭ്ധസ്ഥലത്തു 

വെച്ചു ഭക്ഷിക്കാഞ്ഞതു എന്തു? അതിന്െറ 

രക്തം വിശുഭ്ധമന്ദിരത്തിന്നകുതുതു കൊണ്ടു 

വന്നില്ലല്ലോ ഞാ൯ ആത്തോപിച്ചതുപോ 

ലെ നിങ്ങ അതു ഒരു വിശുദ്ധസ്ഥലത്തു 

ഖെച്ചു ഭക്ഷിമക്കണ്ടതായിരുന്നു എന്നു വ 

റഞ്ഞു. 

യോട്ടു:; ഇന്നു അവര് തങ്ങളുടെ പാപയാ 

അല്പ്പോഠം അഹരേനേ മോശെ 

ഗവും ഹോമയാഗവധും യഹോധയുടെ സ 

ന്നിധിയില് അപ്പി ചു; എനിക്കു ഇങ്ങനെ 

ഭധിച്ചുയല്ലേ; ഇന്നു ഞാന് പാപയാഗം 

ഭക്ഷിച്ചു എങ്കില് അതു യഹോവെക്കു പ്ര 

സാദമായിരിക്കുമോ എന്നു പറഞ്ഞു. ഇതു 

കേട്ടപ്പോ മോശെക്കു ബോധിച്ചു. 

൧ഹ൧ം അഷഘ്ധ്യായം. 

യഹോവ പിന്നെയും മോശെയോട്ടും അ 

ഹരോനോട്ടും അരുളിച്ചെയുതു: നിങ്ങ 

യിസ്രായേതമക്കളേടു പറയേണ്ടതു എ 

നത്തെന്നാല്:: ഭൂമിയിലുള്ള സകലമൂഗങ്ങളി 

ലും നിങ്ങശക്ു തിന്നാകുന്ന മുഗങ്ങഠം ഇയധ: 

മൃഗങ്ങളില് കുളമ്പു പിളന്നിരിക്കുന്നതും 

കുളമ്പു രണ്ടായി പിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നതും അ 

ധാഠാഥറ്ഠിം 

കൊണ്ടുവരേണം; ' യവിറക്കുന്നതു മായതൊക്കെയും 

നിനെറ 

നിങ്ങ 

കു തിന്നാം. എന്നാല് അയവധിറകുന്നവ 

യിലും കുളമ്പു പിളന്നിരിക്കുന്നവയിലും 

 നിങ്ങഠം തിന്നരുതാത്തവ ഇവ: ഒട്ടകം; 

അയവിറകുന്നു എങ്കിലും കുളമ്പു പിളന്ന 

തല്ലായ്ക്കു കൊണ്ടു അതു നിങ്ങഠക്കു അശുദ്ധം. 

കഴിമുയത; അയധിറക്കുന്നു എങ്കിലും കുള 

മ്പു പിള ന്നതല്ലായ്ക്കയാല് അതു നിങ്ങശക്കു 

അശുഭ്ധം. മുയത; അയവിറക്കുന്നു ഏ 

ങ്കിലും കുളമ്പു പിള ന്നതല്ലായ്ക്കുയാല് അതു 

നിങ്ങഗക്കു അശുഭ്ധം. പന്നി; കുളമ്പു 

പിള ന്നതായി കുളമ്പു രണ്ടായി പിരിഞ്ഞി 

രിക്കുന്നതു തന്നേ എങ്കിലും അയധിറക്കു 

ന്നതല്ലായ്ത്കയാല് അതു നിങ്ങഠക്കു അശു 

ഭ്ധം. ഇവയുടെ മാംസം നിങ്ങ തിന്ന 

രുതു; പിണം തൊടുകയും അരുതു; ഇവ 

നിങ്ങറാക്കു അശൂഭ്ധം. 

വെള്ളത്തിലുള്ള എല്ലാററിലുംഖെച്ചു 

നിങ്ങഗക്കു തിന്നാകുന്നവ ഇവ: കടലു 

കളിലും നടികളിലും ഉള്ള ധെള്ളത്തില് 

ചിറകും ചെതുമ്പലും ഉള്ളവ ഒക്കെയും 

നിങ്ങള്ക്കു തിന്നാം. എന്നാല് കടലുക 

ളിലും നടികളിലും ഉള്ള ധെള്ളത്തിത 

ചലനം ചെയ്യുന്ന എല്ലാററിലും വെള്ളത്തി 

ലുള്ള സകലജന്തുക്കളിലും ചിറകും ചെത്ു 

മ്പലുമില്ലാത്തതു ഒക്കെയും നിങ്ങഗക്കു അ 

ലെപ്പായിരിക്കേണം. അധ നിങ്ങമക്കു 

അറെപ്പായി തന്നേ ഇരിക്കേണം; അവ 

യ്യടെ മാംസം തിന്നരുതു; അവയുടെ 

പിണം നിങ്ങധക്കു അറെപ്പായിരിക്കേ 

ണം. ചിറകും ചെതുമ്പലും ഇല്ലാതെ 

വെള്ളത്തില് ഉള്ളതൊക്കെയും നിങ്ങമരക്കു 

അറെപ്പു ആയിരിക്കേണം. 

പക്ഷികളില് നിങ്ങഥക്കു അറെല്പാ 

യിരിക്കേണ്ടുന്നവ ഇവ: അധഖയെ തിന്ന 

രുതു; അവ അറെപ്പു ആകുന്നു: കഴ്ഴക൯, 

ചെമ്പരുന്തു, കടതറാഞ്ച൯ം ഗ്ൃദ്ധം, അ 

[ചി] 
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തതു വിധം പരുന്തു, അതതു ധിധം കാക്കു, 

ഒട്ടകപ്പക്ഷി, പുള്ള, കടല്കാക്ക, അതതു 

വിധം പ്രാപ്പിടിയ൯, നത്തു, നീക്കാക്ക, 

ക്രമ൯, മൂങ്ങ, വേഴാമ്പല്, കടുമ്മച്ചാത്ത൯, 

പെരിഞാറ, അതതു വിധം കൊകും, കുളു 

ക്കോഴി, നരിച്ചിര് എന്നിവയും ചിറ 

കുള്ള ഇഴജാതിയില് നാലുകാല്കൊണ്ടു 

നടക്കുന്നതു ഒക്കെയും നിങ്ങശകു അറെ 

ല്രായിരിക്കേണം. ഏങ്കിലും ചിറകുള്ള 

ഇഗജാതിയിത നാലുകാതകൊണ്ടു നടകു 

ന്ന എല്ലാററിലും നിലത്തു കുതിക്കേണ്ടതി 

ന്നു കാലിന്മേല് തുട ഉള്ളവയെ നി 

ഞ്ങമക്കു തിന്നാം. ഇവയിത അതതു വി 

ധം ഖെട്ടൂക്കിളി, അതതു വിധം ധിട്ടിതം 

അതതു വിധം ചിവിടും അതതു ധിധം 

തുള്ള൯ എന്നിവയെ നിങ്ങശകു തിന്നാം, 

നാലുകാലുമുള്ള ഇഗ 
ജാതി ഒക്കെയും നിങ്ങള്ക്കു അറെപ്പായി 

ചിറകും ശേഷാം 

രിക്കേണം. 

അവയാല് നിങ്ങ അശുദ്ധരാകും; 

അവയുടെ പിണം തൊടുന്നവനെല്ലാം 

സന്ധ്യ വരെ അശുഭ്ധ൯ ആയിരിക്കേണം. 

അവയുടെ പിണം വഹിക്കുന്നവനെല്ലാം 

വസ്ര്രൂം അലക്കി സന്ധ്യവരെ അശുഭ്ധനാ 

യിരിക്കണം, കുളമ്പു പിളന്നതെങ്കിലും 

കളമ്പു രണ്ടായി പിരിയാതെയും അയവി 

റക്കാതെയും ഇരിക്കുന്ന സകലമൃഗവും 

നിങ്ങഠാക്ുു അശുദ്ധം; അവയെ തൊടുന്ന 

ചനെല്ലാം അശുദ്ധന് ആയിരിക്കേണം. 

നാലുകാല് കൊണ്ടു നടക്കുന്ന സകലമൂഗഥ 

ങ്ങളിലും ഉള്ളങ്കാല് പതിച്ചു നടക്കുന്നവ 

ഒക്കെയും നിങ്ങഗക്ു അശുദ്ധം; അവയു 

ടെ പിണം തൊടുന്നവനെല്ലാം സന്ധ്യധവ 

രെ അശുഭ്ധ൯ ആയിരിക്കണം, അധ 

യുടെ പിണം വഹിക്കുന്നവ൯ വസ്ത്രും അ 

ലക്കി സന്ധ്യവരെ അശുഭ്ധനായിരിക്കേ 

ണം അവ നിങ്ങശക്ു അശുഭ്ധം. 

ഠിം 

107 ലേവ്യ പുസ്മുകം ൧൧ 

നിലത്തു ഇഴയുന്ന ഇഴജാതിയില് നി 

ങ്ങഗക്കു അശുഭ്ധമായവ ഇവ: പെരിച്ചാ 

ഗി, ഏലി, അതതു വിധം ഉടുമ്പു, അളുങ്കം 

ഓത്തു, പല്ലി, അരണ, തുരവ൯. ഏല്ലാ 

ഇഗഴജാതിയിലും ഒവച്ചു ഇവ നിങ്ങധാകു 

അശുഭ്ധം; അവ ചത്തശേഷം അവയെ 

തൊടുന്നവനെല്ലാം സന്ധ്യവരെ അശു 

ഭ്ധ൯ ആയിരിക്കേണം. ചത്തശേഷാം 

അവയില് ഒന്നു ഏതിന്മേല് എങ്കിലും വി 

ണാല് അതൊക്കെയും അശുഭ്ധമാകം; 

അതു മരപ്പാത്രമോ വസ്രരമോ തോലോ ചാ 

ക്കുശിലയോ വേലെക്കു ഉപധയാഥികുന്ന 

പാത്രമോ എന്തായാലും വെള്ളത്തില് ഇ 

ടേണം; അതു സന്ധ്യവരെ അശുഭ്ധമായി 

രിക്കേണം; പിന്നെ ശുഭ്ധമാകും. അവ 

യില് യാതൊന്നെജ്ിലും ഒരു മണചാത്ര 

ത്തിന്നകുതു ധിണാല് അതിന്നകത്തുള്ളതു 

ഒക്കെയും അശുഭ്ധമാകും; നിങ്ങ അതു 

ഉടെച്ചുകളുയേണം. തിന്നുന്ന യല്ല സാ 

ധനത്തിന്മേലും ആ വെള്ളം ധിണാല് 

അതു അശുഭ്ധമാകും; കടിക്കുന്ന വല്ല പാ 

നീയവും ആ വക പാത്രത്തില് ഉണ്ടെ 

ങ്കില് അതു അശുഭ്ധമാകും. അവയില് 

ഒന്നിനെറ പിണം വഖല്ലതിന്നേലും വി 

അശുഭ്ധമാകും ; 

അടുദപ്പാ തീച്ചട്ടിയോ ഇങ്ങനെ എന്താ 

ണാത അതു ഒക്കെയും 

യാലും അതു തകത്തുകളയേണം; അവ 

അശുദ്ധം ആകുന്നു; അവ നിങ്ങധശകു അ 

ശുഭ്ധം ആയിരിക്കേണം. എന്നാല് നി 

രുറധും ധവെള്ളമുമ്ള കിണറും ശുഭ്ധമായി 

രികും; പിണം തൊടുന്നവനോ അശുദ്ധ 

നാകും. ഖിതെക്ുന്ന വിത്തായ വല്ല ധാ 

നൃത്തിന്മേലും അവയില് ഒന്നിനെറ പി 

ണം ധിണാലും അതു ശുദ്ധമായിരികും. 

എന്നാല് വിത്തില് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടു അ 

വയില് ഒന്നിനെറ പിണം അതിന്മേല് 

വീണാല് അതു അശുദ്ധം. 
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ലേധ്യ പുസ്ുകം ൧൨ 

നിങ്ങഠകു തിന്നാകുന്ന ഒരു മുഗം ച 

ത്താല് അതിനെറ പിണം തൊടുന്നവ൯ 

സന്ധ്യവരെ അശുഭ്ധ൯ ആയിരിക്കേണം. 

അതിന്െറ പിണം തിന്നുന്നവ൯ വസ്്ൂം 

അലക്കി സന്ധ്യവരെ അശുഭ്ധനായിരി 

ക്കേണം; അതിസനെറ പിണം വഹിക്കുന്ന 

വനും വ്രസ്ര്രം അലക്കി സന്ധ്യവരെ അശു 

ഭ്ധനായിരിക്കേണം. 

നിലത്തു ഇഴയുന്ന ഇഴജാതിയെല്ലാം 

അറെപ്പാകുന്നു; അതിനെ തിന്നരുതു. 

മ രസ്സകൊണ്ടു ചരിക്കുന്നതും നാലുകാല് 

കൊണ്ടു നടക്കുന്നതും അല്ലെങ്കില് അനേ 

കം കാലുള്ളതായി നിലത്തു ഇഴയുന്നതുമാ 

യ യാതൊരു ഇഴജാതിയെയും നിങ്ങ 

തിന്നരുതു; അവ അറെപ്പാകുന്നു. യാ 

തൊരു ഇഴജാതിയെക്കൊണ്ടും നിങ്ങളെ. 

തന്നേ അറെപ്പാക്കരുതു; അവയാല് നി 

ങ്ങ മല് നപ്പലെടുമാറു നിങ്ങളെത്തന്നേ 

അശുദ്ധമാക്കുകയും അരുതു. ഞാന നി 

ങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോവ ആകുന്നു; 

ഞാ൯ വിശുഭ്ധനാകയാല് നിങ്ങ നി 

ങ്ങളെ തന്നേ വിശുദ്ധീകരിച്ചു വിശുഭ്ധ 

ന്മാരായിരിക്കേണം; ഭൂമിയില് ഇഗയുന്ന 

യാതൊരു ഇഴജാതിയാലും നിങ്ങളെ 

തന്നേ അശുഭ്ധമാക്കരുതു. ഞാന് നി 

ങ്ങഠംക്ു ഭദൈവമായിരിക്കേണ്ടതിന്നു നി 

ങ്ങളെ മിസ്രയിംദേശത്തുനിന്നു പുറപ്പെടു 

വിച്ച യഹോവ ആകുന്നു; ഞാ൯ വിശു 

ഭ്ധനാകയാല് നിങ്ങളും വിശുഭ്ധന്മാരായി 

രിക്കേണം. 

ശുദ്ധധും അശുഭ്ധവും തമ്മിലും തിന്നാ 

കുന്ന മൃഗത്തെയും തിന്നരുതാത്ത മൃഗത്തെ 

യൂം തമ്മിലും വക്തിരിക്കേണ്ടതിന്ു ഇതു 

പക്ഷികളെ യ്യം മൃഗങ്ങളെയും വെള്ള 

ത്തില് ചലനം ചെയ്യുന്ന സകലജന്തുക്ക 

ളെയും നിലത്തു ഇഗയ്യുന്ന ജന്തുക്കളെയും 

പററിയ്യള്ള പ്രമാണം ആകുന്നു. 

ഠിം 
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൧൨. അദ്ധ്യായം. 

യഹോവ പിന്നെയും മോശെയോടു അ 

രുളിച്ചെയൂതു: നി യിസ്റ്രായേല്മക്കളോടു 

പറയേണ്ടതു എന്തെന്നാല്: ഒരു സ്ത്രി ശഭം 

ധരിച്ചു ആണ്കുഞ്ഞിനെ പ്രസവിച്ചാത 

അവഠം ഏഴ ദിവസം അശുഭ്ധയായിരി 

ക്കേണം; ജതുവിനെറ മാലിന്യകാലത്തെ 

ന്നപോലെ അവ അശുഭ്ധയായിരിക്കേ 

ണം. എട്ടാം ടിവസം അവനെറ അഗ്ര 

പീ 

ന്നെ അവയ മുപ്പത്തുമുന്നു ടിഖസം തന്െറ 

ചമ്മം പരിച്ഛേദന ചെയ്യേണം. 

രക്തശുഭ്ധിീകരണത്തില് ഇരിക്കേണം; 

അവളുടെ ശുഭ്ധീകരണകാലം തികയുന്ന 

തുവരെ അവമ യാതൊരു ധിശൂഭ്ധവ 

സ്മൂവും തൊടരുതു ; വിശുഭ്ധമന്ദിരത്തിലേ 

ക്കു വരികയും അരുതു. പചെണ്കഞ്ഞി 

നെ പ്രുസധിച്ചാല് അധ രണ്ടു ആഗ്ലു 

വട്ടം ജതുകാലത്തെന്നപോലെ അശുഭ്ധ 

യായിരിക്കേണം; പിന്നെ അവുപത്താറു 

ദിവസം തനെറ രക്തശുഭ്ധികരണത്തിത 

ഇരിക്കേണം. മകന്നു യധേണ്ടിടയാ മ 

കശക്കു വേണ്ടിയോ. അവളുടെ ശുദ്ധികര 

ണകാലം തികഞുശേഷം അവ ഒരു വ 

യസ്സ പ്രായമുള്ള ആട്ടിന്കുട്ടിയെ ഹോമ 

യാഗത്തിന്നായിട്ടും ഒരു പ്രാധി൯മഞ്ഞി 

നെയോ ഒരു കുറുപ്രാവിനെയോ പാപ 

യാഗത്തിന്നായിട്ടും സമാഗമനക്രടരത്തി 

നെറ വാതില്ലഛത പുരോഹിതനെ അടു 

ക്കേ കൊണ്ടുവരേണം. അവധവ൯ അതു 

യഹോവയുടെ സന്നിധിയില് അപ്പിച്ചു 

പ്രായശ്ചിത്തം കഴിക്കേണം; എന്നാല് 

അവളുടെ രക്തസ്രവം നിന്നിട്ടു രരവഠ൦ 

ശുഭ്ധയാകും, ഇതു ആണകഞ്ഞിനെയോ 

പെണ്കഞ്ഞിനെയോ പ്രസവിച്ച വക്കു 

ള്ള പ്രമാണം. 

ടെ പക്കല് വകയില്ല എങ്കിര രേവ 

ആട്ടി൯കുട്ടിക്കു അവളു. 
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രണ്ടു കുറുപ്രാവിനെയോ രണ്ടു പ്രാവി൯ 

കുഞ്ഞിനെയോ ഒന്നിനെ ഹോമയാഗകത്തി 

ന്നും മറേറതിനെ പാപയാഗകത്തിന്നുമായി 

കൊണ്ടുവരേണം; പുരോഹിത൯ അവാം 

ക്കുവേണ്ടി പ്രായത്മിത്തം കഴിക്കേണം; 

എന്നാല് അവഠ ശുഭ്ധയാകും. 

൧൩. അഘ്ധ്യായാം. 

യഹോധഖ പിന്നെയും മോശെയോടും അ 

അരുളിച്ചെയുതു എന്നെ 

ഒരു മന്ഷ്യനെറ ത്വക്കിന്മേല് 

ഫരോനോട്ടം 

ന്നാൽ: 

തിണപ്പോ ചുണങ്ങോ വെളുത്ത പുള്ളി 

യോ ഇങ്ങനെ കുഷത്തിനെറ വടു കണ്ടാല് 

അവനെ പുരോഹിതനായ അഹരോനെറ 

അടുക്കലോ പുരോഹിത്ന്മാരായ അവ 

നെറ പുത്രന്മാരില് ഒരുത്തനെറ അടുക്ക 

ലോ കൊണ്ടുവരേണം. പൃരോഹിത൯ 

ത്വക്കിന്മേല് ഉള്ള വടു നോക്കേണം; വടു 

വിന്നകത്തുള്ള രോമം വെളുത്തതും വടു ത്വ 

ക്കിനെക്കാഠ കുഴിഞ്ഞതും ആയി കണ്ടാല് 

അതു കുഷ്ടാലക്ഷണം; പുരോഹിത൯ അധ 

നെ നോക്കി അശുഭ്വനെന്നു ധിധിക്കേ 

ണം. അധനെറ ത്വക്കിന്മേല് പുള്ളി 

വെളുത്തതും ത്വക്കിനെക്കാളും കുഴിഞ്ഞിരി 

ക്കാത്തതും അതിന്നകത്തുള്ള രോമം വെളു 

ത്തിരിക്കാത്തതും ആയ് കണ്ടാല് പൃരോ 

ഫിത൯ ആ ലക്ഷണമുള്ള വനെ ഏഗ് ടിവ 

സതത്തേക്കു അകത്താക്കി അടെക്കേണം, 

ഏഴാം ദിവസം പുരോഹിത൯ അവനെ 

നോക്കേണം; വടു ത്വക്കിന്മേല് പരക്കാ 

തെ, കണ്ട സ്ഥിതിയില് നില്ലുന്നു എങ്കില് 

പുരോഹിതന് രണ്ടാം പ്രാവശ്യം അവ 

നെ ഏഴ ടിവസത്തേക്കു അകത്താക്കി അ 

ടെക്കേണം. ഏഴാംദിവസം പുരോഹി 

തന് അവനെ വിണ്ടും നോക്കേണം; വട്ട 

മങ്ങിയതായും ത്വക്കിന്മേല് പരക്കാതെ 

യും കണ്ടാല് പുരോഹിത൯ അവനെ 

109 ലേവ്യ പുസ്പുകം ൧൩. 

ശുദ്ധിയുള്ള വന് എന്നു വിധിക്കേണം; അ 

തുചുണങ്ങത്രേ. അവ൯ യസ്ര്രം അലക്കി 

ശുഭ്ധിയയള്ള വനായിരിക്കേണം. അവ൯ 

ശുഭ്ധികരണത്തിന്നായി തന്നെത്താന് പു 

രേഹിതനെ കാണിച്ചശേഷം ചുണങ്ങു 

ത്വക്കിന്മേല് അധികമായി പരന്നാല് അ 

വ൯ പിന്നെയും തന്നെത്താ൯ പുരോഹി 

തനെ കാണിക്കേണം. ചുണങ്ങു ത്വക്കി 

ന്നേല് വരക്ുന്നു എന്നു പുരോഫിത൯ ക 

ണ്ടാല് പുരോഹിതന് അവനെ അശുഭ്ധ 

നെന്നു ധിധിക്കേണം; അതു കഷ്ടം 

തന്നേ. 

കുഷ്ടുത്തിനെറ ലക്ഷണം ഒരു മനുഷ്യ 

നിര ഉണ്ടായാല് അവനെ പുരോഹിത 

നെറ അട്ടക്കല് കൊണ്ടുവരേണം, പുരോ 

ഹിത൯ അവനെ നോക്കേണം; ത്വക്കി 

ന്മേല് ധെളുത്ത തിണലപ്ല്യണ്ടായിരിക്കയും 

അതിലെ രോമം ധെളുത്തിരിക്കയും തിണ 

പ്പിൽ പച്ചമാംസത്തിനെറ ലക്ഷണം 

ത ണ്ടായിരിക്കയും ചെയ്യാല് അതു അലഖ 

സെറ ത്വക്കില് പഥകിയ കഷ്ടം ആകുന്ന; 

പുരോഹിതന് അയനെ അശുദ്ധന് എന്നു 

വിധിക്കേണം; അവന് അശുഭ്ധന:ക 

കൊണ്ടു അവനെ അകത്താക്കി അടെക്ക 

രുതു. 
പരന്നു രോഗിയുടെ തലതൊട്ടു കാല്വ 

കുഷ്ടം ത്വക്കില് അധികമായി 

രെ പുരോഹിതന് കാണുന്നേടത്തൊക്കെ 

യും വട്ട ത്വക്കില് ആസകലം മൂടിയി 

രിക്കുന്നു എങ്കില് പുരോഹിത൯ നോക്കേ 

ണം; കുഷ്ടം അവനെറ ദേഹത്തെ മുഴുവ 

നരം മൂടിയിരുന്നാല് അവന് വടുവധുള്ള വ 

നെ ശുഭ്ധിയുള്ള വനെന്നു വിധിക്കേണം; 

ആസകലം വെള്ള യായി തീന്ന; അവ൯ 

ശുഭ്ധിയുള്ള വ൯ ആകുന്നു. ഏന്നാല് പച്ച 

മാംസം അവനില് കണ്ടാല് അവ൯ അശു 

ഭധ൯. പുരോഹിത൯ പച്ചമാംസം നോ 

ക്കി അവനെ അശുദ്ധനെന്നു വിധി 

ച 

1 1 
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ലാം 

ലേവ പൃൃനസനുകം ൧൩ 1ഥ്ഥ 13 

ക്കേണംം 

കുന്റ്ം 

മാറി ധെള്ളയായി തീന്നാല് അവന് 

പച്ചമാംസം അശുഭ്ധം; അത്തു 

തന്നേ, എന്നാല് പച്ചമാംസം 

പുരോഹിതനൊ അടടക്കല് വരേണം, 

പുരോഹിത൯ അവനെ നോക്കേണം; 

വടു വെള്ളയായി തിന്നു എങ്കില് പുരോ 

ഹി ത൯ വടുഖുള്ള വനെ ശുഭ്ധിയുള്ള വനെ 

ന്നു വിധിക്കേണം; അവ൯ ശുദ്ധിയുള്ള 

ധവ൯ തന്ന. 

ദേഫത്തിനെറ ത്വക്കില് പരുധുണ്ടാ 

യിരുന്നിട്ടു സൊൌഖ്യമായ ശേഷം പരു 

വിന്െറ സ്ഥലത്തു ധെമുത്ത തിണപ്പ്ോോ 

ചുവപ്പോടുക്രടിയ വെളുത്ത പുള്ളിയോ 

ഉണ്ടായാല് അതു പുരോഹിതനെ കാണി 

ക്കേണം. പുരോഹിതന് അതു നോക്കേ 

ണം; അതു ത്വക്കിനെക്കാഠ കഴിഞ്ഞതും 

അതിലെ രോമം വെളു ത്തതുമായി കുണ്ടാല് 

പുരോഫിത൯ അവനെ അശുദ്ധനെന്നു 

വിധിക്കേണം; അതു പരുധിതനിന്നു 

ണ്ടായ കഷ്ടടരോഗം. എന്നാല്. പുരോഹി 

ത൯ അതു നോക്കി അതില് ധെളുത്ത 

രോമം ഇല്ലാതെയും അതു ത്വക്കിനെക്കാഠം 

കുഴിഞ്ഞിരിക്കാതെയും നിറം മങ്ങിയും ക 

ണ്ടാല് പുരോഹിത൯ അവനെ ഏഴു ദിവ 

സത്തേക്കു അകത്താക്കി അടെക്കേണം. 

അതു ത്വക്കിന്മേല് അധികം പരന്നാല് 

പുരോഹിത൯ അവനെ അശുഭ്ധനെന്നു 

വിധിക്കേണം; അതു കുഷ്ടചക്ഷണം ത 

ന്നേ. എന്നാല് ധഖെളുത്ത പുള്ളി പരക്കാ 

തെ, കണ്ട നിലയില് തന്നേ നിന്നു എ 

കില് അതു പരുധിനെറ വടു അത്രേ. 

പുരോഹിതന് അവനെ ശുദ്ധിയുള്ള വനെ 

ന്നു വിധിക്കേണം. 

അല്ലെങ്കില് ദേഹത്തിനെറ ത്വക്കിത 

തീപ്പൊള്ളല് ഉണ്ടായി പൊള്ളലിനെറ 

വടു ചുവപ്പോടുക്രടി വെളുത്തോ വെളു. 

തൂ തന്നേയോ ഇരികുന്ന പുള്ളി ആയി 

തിന്നാല് പുരോഫിത൯ അതു നോക്കേ 

ണം; പള്ളിയിലെ രോമം ധെള്ളയായി 

തീന്നു ത്വക്കിനെക്കാഠം കുഴിഞ്ഞുകണ്ടാല് 

പൊള്ള ലില് ഉണ്ടായ കഷ്ട്ടം ആകയാല് 

പുരോഹിത൯ അവനെ അശുഭ്ധനെന്നു 

വിധിക്കേണം അതു കുക്ടുലക്ഷണം ത 

ന്നേ. എന്നാല് പുരോഹിതന് അതു നോ 

ക്കിട്ടു പുള്ളിയില് ധെളുത്തരോമം ഇല്ലാ 

തെയും അതു ത്വക്കിനെക്കാര കുഴിഞ്ഞിരി 

ക്കാതെയും നിറം മങ്ങിയ്യം കണ്ടാല് പുരോ 

ഫിത൯ അലനെ ഏഴ ദിവസത്തേകു 

അകത്താക്കി അടെക്കേണം. ഏഗാംദിവ 

സം പുരോഹിതന അവനെ നോക്കേണു 

അതു ത്വക്കിന്മേല് പരന്നിരുന്നാല് പൃ 

രോഫിത൯ അയനെ അശുദ്ധനെന്നു വി 

ധിക്കേണം; അതു കഷ്ടുലക്ഷണം തന്നേ. 

എന്നാല് പുള്ളി ത്വക്കിന്മേല് പരക്കാതെ, 

കണ്ട നിലയില് തന്നേ നില്ലയും നിറം 

മങ്ങിയിരിക്കയും ചെയ്യാല് അതു തീപ്പൊ 

ള്ള ലിനെറ തിണല്ലു ആകുന്നു; പുരോഹഫി 

ത൯ അവനെ ശുദ്ധിയുള്ള വനെന്നു വി 

ധിക്കേണം; അതു തിപ്പൊൊള്ളലിനെറ തി 

ണപ്പത്തേ. 

ഒരു പുരുഷന്നു ഏങ്കിലും ഒരു സ്ട്രിക്കു 

എങ്കിലും തലയിലോ താടിയിലോ ഒരു വടു 

ഉണ്ടായാല് പുരോഹിതന് വട്ട നോക്കേ 

ണം; അതു ത്വക്കിനെക്കാഠം കുഴിഞ്ഞും 

അതില് പൊനനിറമായ നേമ്മയുള്ള 

രോമം ഉള്ളതായും കണ്ടാല് പുരോഹിതന് 

അവനെ അശുദ്ധനെന്നു ധിധിക്കേണം; 

അതു റുററാകുന്നു; തലയിലോതാടിയിലോ 

ഉള്ള കുഷ്ടം തന്നേ. പൃരോഹിതന്൯ പു 

ററിനെറ വടുധിനെ നോക്ുമ്പോഠ അതു 

ത്വക്കിനെക്കാഠം കഴിഞ്ഞിരിക്കാതെയും അ 

തില് കറുത്ത രോമം ഇല്ലാതെയും കണ്ടാല് 

പുരോഹിതന് പുററു വടടധുള്ള വനെ ഏഴ്ചദി 

വസത്തേകു അകത്താക്കി അടെക്കേണം. 
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നരി 13 

ഏഗാം ദിവസം പുരോഹിത൯ വടുധിനെ 

നോക്കേണം; പുററു പരക്കാതെയും അ 

തില് പൊനനിറമുള്ള രോമം ഇല്ലാതെയും 

പുററിനെറ കാസ ത്വക്കിനെക്കാ കുഴി 

ഞ്ഞിരിക്കാതെയും തുരുന്നാല് അവന് 

ക്ഷൌരം ചെയ്യിക്കേണം; എന്നാല് പു 

ററില് ക്ഷെരരം ചെയ്യരുതു; പുരോഫഹി 

തന് പുററുള്ള വനെ പിന്നെയും ഏഴു ദിവ 

സത്തേക്കു അകത്താക്കി അടെക്കേണം. 

ഏഴാം ദിവസം പൃരോഹിതന് പുററു നോ 

ക്കേണം; പുററു ത്വക്കിന്മേല് പരക്കാതെ 

യും കാഴ്ലെക്കു തവക്കിനെക്കാഠ കഴിഞ്ഞി 

രിക്കാതെയും ഇരുന്നാല് പുരോഹിതസ൯ 

അവനെ ശുദ്ധിയുള്ള വനെന്നു ധിധിക്കേ 

ണം; അവ൯ ഡസ്ത്രരം അലക്കി ശുഭ്ധിയുള്ള 

വനായിരിക്കേണം. എന്നാല് അവനെറ 

ശുഭ്ധികരണത്തിനെറ ശേഷം പുററു ത്വ 

ക്കിറ്േല് പരന്നാൽ പുരോഹിത൯ അവ 

നെ നോക്കേണം; പുററു ത്വക്കിന്മേല് 

പരന്നിരുന്നാല് പൃരോഫിത൯ പൊ൯ 

നിറമുള്ള രോമം അന്വേഷിക്കേണ്ടാ; അ 

വ൯ അശുഭ്ധ൯ തന്നേ. എന്നാല് വൃററു 

കണ്ട നിലയില് തന്നേ നില്ലയന്നതായും 

അതില് കറുത്ത രോമം മുളെച്ചതായും കു 

ണ്ടാല് പുററു സ്യ മായി; അവന് ശു 

ഭ്ധിയുള്ള വ൯; പുരോഫിത൯ അവനെ 

ശുഭ്ധിയുള്ള വനെന്നു വിധിക്കേണം. 

ഒരു പുരുഷന്നോ സ്ര്രിക്കോ ദേഹത്തി 

നെറ ത്വക്കില് ധെളുത്ത പുള്ളി ഉണ്ടാ 

യാല് പുരോഹിതന് നോക്കേണം; ദേ 

ഹത്തിനൊ ത്വക്കില് മങ്ങിയ വെള്ളപ്പു 

ള്ളി ഉണ്ടായാല് അതു ത്വക്കില് ഉണ്ടാകുന്ന 

ചുണങ്ങു; അവ൯ ശുഭ്ധിയുള്ള വ൯. 

തലമുടി കൊഴിഞആവനോ കഷണ്ടി 

ക്കാരനത്രേ; അവന് ശുഭ്ധിയുള്ള വ൯, 

തലയില് മുന്വശത്തെ രോമം കൊഴിഞ്ഞ 

വ൯ മു൯കുഷണ്ടിക്കാര൯;; അവ൯ ശുഭ്ധി 

ധാഠാഥറ്ഠിം 

1/1 ലേധ്ൃയ പുസന്യകം ൧൩. 

യുള്ള വ൯, പി൯കഷണ്ടിയിലോ മു൯ 

കഷണ്ടിയിലോ ചുവപ്പോടുക്രടിയ വെ 

ള്ള പ്പു്ളയയണ്ടായാല് അതു അവനെറ 

പി൯കഷണ്ടിയിലോ മു൯ക ഷണ്ടിയിലോ 

ഉത്ഭവിക്കുന്ന കുഷ്ടം. പൃുരോഹിത൯ അ 

തു നോക്കേണം; അവനന്്റെറ പി൯ക 

ഷാണ്ടിയിലോ മു൯കുഷണ്ടിയിലോ ത്വ 

ക്കില് കുഷ്ടത്തിനെറ കാഴ്ണുപോലെ വടു 

വിനെറ തിണപ്പ്യ ചുവപ്പോടുക്ൂടി വെമൂ 

ത്തതായിരുന്നാല് അവന് കുക്ടടരരോഗി; 

അവന അശുദ്ധന് തന്നേ; പുരോഹിതന് 

അവനെ അശുഭ്ധ൯ ഏന്നു തി വിധി 

ക്കേണം;; അവന്നു തലയില് കഷ്ടടരോഗഥം 

ഉണ്ടു, 

വടു യുള്ള കഷ്ടരോഗിയുടെ ധ്ര്രൂം കി 

റിക്കളയേണം; അവയസെറ തല മൂടാതി 

രിക്കേണം; അവ൯ അധരം മൂടിക്കൊ 

ണ്ടിരിക്ഷയയം അശുഭ്ധ൯ അശുഭ്ധ൯ എന്നു 

വിളിച്ചപറകുയും വേണം. അവന്നു 

രോഗം മുള്ള നാഠാഒക്കെയും അവ൯ അ 

ശുഭ്ധനായിരിക്കേണംല അവധവ൯ അശു 

ഭ്ധ൯ തന്നേ; അവ൯ തനിച്ചു പാകക്കേ 

ണം; അവനെറ പാപ്പു പാളയത്തിന്നു 

പുറത്തു ആയിരിക്കേണം, 

ആട്ടുരോമഖസ്ത്രരമോ 

ആയ ഏതു ഡന്ത്രത്ത്ിലെങ്കിലും 

ചണവസ്്രമോ 

ചണം 

കൊണ്ടോ ആട്ടുരോമംകൊണ്ടോ ഉള്ള പാ 

വില് ഏങ്കിലും മടയിലെങ്കിലും തോലിലെ 

കിലും തോല്കൊണ്ടു ഉണ്ടാക്കിയ യാതൊ 

രു സാധനത്തില് ഏങ്കിലും കുഷ്ടൃത്തിനെറ 

വട്ട വുണ്ടായി വസ്ത്രൂത്തിത എങ്ങിലും തോലി 

ലെങ്കിലും കിളി ഉടയിലെങ്കി 

ലും തോല്കൊണ്ടുള്ള യാതൊരു സാധന 

ത്തിലെങ്കിലും വടു ഇളമ്പച്ചയോ ഇളഞ്ചു 

വപ്പ്പോ ആയിരുന്നാല് അതു കുക്ടലക്ഷ 

ണം ആകുന്നു; അതു പുരോഹിതനെ കാ 

ണിക്കേണം. പുരോഹിതന് വടു നോ 
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ക്കി വടുവുള്ളതിനെ ഏഴു? ദിവസമഅആക്ു | നിന്നു നിങ്ങിപ്പോയി എങ്കില് അതിനെ 

അകത്തിട്ടു അടെക്കേണം. അവന് ഏഴാം 

ദിവസം വടുധിനെ നോക്കണം; വസ്ത്ര 

ത്മതിചോ പാവിലോ മരടയിലോ തോല 

ലോ തോതകൊണ്ടു ഉണ്ടാക്കിയ യാതൊരു 

വണിയിലോ വടു പരന്നിരുന്നാല് ആ 

വടു കഠിനകഷ്ടും; അതു അശുഭ്ധമാകുന്നു. 

വട്ടുവുള്ള സാധനം ആആട്ടി൯രോമംകൊ 

ണ്ടോ ചണംകൊണ്ടോ ഉള്ള വസ്രൂമോ 

പാവോ ടയോ തേല് കൊണ്ടുള്ള എന്തെ 

ജിലു ദമാ ആയിരുന്നാലും അതു ചുട്ടുകള 

യണം; അതു കഠിനകക്ടും; അതു തി 

എന്നാൽ 

വടു വന്ത 

ത്തിലോ പാവിലോ മരടയിലോ തോൽ 

യിരു ഇ ടട ചുട്ടുകളയേണം. 

പൃരോഹിത൯ നോക്കേണം; 

കൊണ്ടുള്ള യാതൊരു സാധനത്തിലോ 

പരന്നിട്ടില്ല എങ്കില് പുരോഹിത൯ വടു 

വുള്ള സാധനം കഴകുവാ൯ കല്പിക്കേണം; 

അതു പിന്നെയും ഏഴ ദിവസത്തേക്കു അ 

കുത്തിട്ടു അടെക്കേണം. കഴുകിയശേഷം 

പൃരോഹിത൯ വടു നോക്കേണം; വടു 

നിറം മാറാതെയും പരക്കാതെയും ഇരു 

ന്നാല് അതു അശുഭ്ധം ആകുന്നു; അതു 

തീയില് ഇട്ടു ചുട്ടുകളയേണം; അതു അ 

തിനെറ അകുത്തോ പുറത്തോ തിന്നെടുകു 

ന്ന വ്രണം. പിന്നെ പുരോഹിത൯ നോ 

ക്കേണം; കഴുകിയ ശേഷം വടുവിനെറനി 

റം മങ്ങി എങ്കില് അവ൯ അതിനെ വ്ര 

ത്തില്നിന്നോ തേോലില്തനിന്നോ പായില് 

നിന്നോ ഈടയില്നിന്നോ കിറിക്കളരയേ 

ണം. അതു ഖന്ദ്രുത്തിലോ പാവിലോ ഉയ 

ടയിലോ തോല്കൊണ്ടുള്ള യാതൊരു സാ 

ധനത്തിലോ കാണുന്നു എങ്കില് അതു പട 

രുന്നതാകുന്നു; വടുവുള്ളതു തീയില് ഇട്ടു ചു 

ട്ടുകളുയേണം. എന്നാല് വ്ര്രരമോപംധോ 

ഉദടയോ തോല്കൊണ്ടുള്ള യാതൊരു സാ 

ധനമോ കഴ്ക്യശേഷം വടു അവയില് 

രണ്ടാം പ്രാവശ്യം കഴുകേണം; അപ്പ്പോഠം 

അതു ശുഭ്ധമാകും. 

മോ കൊണ്ടുള്ള വന്്രൂത്തിരു എങ്കിലും പാ 

വില് ഏങ്കിലും ടയില് എങ്കിലും തോല് 

കൊണ്ടുള്ള യാതൊന്നിലെങ്കിലും ഉള്ള കുക്ടു 

ത്തിന്റ വടു വിനെക്കുറിച്ചു അതു ശുഭ്ധ 

മെന്നോ അശുഭ്ധമെന്നോ വിധിപ്പാന്നള്ള 

പ്രമാണം ഇതു തന്നേ. 

൧൪... അദ്ധ്യായം. 

യഹോവ പിന്നെയും മോശെയോട്ട അ 

രുളിച്ചെയൂതു: കുക്ടരോഗിയുടെ ശുഭ്ധി 

കരണദി വസത്തില് അവനെ സംബന്ധി 

ചുള്ള പ്രമാണമാധിത്തു: അവനെ പുരോ 

ഫഹിതനെറ അടുക്കല് കൊണ്ടുവരേണം. 

പുരോഫിതന്൯ പാള യത്തിന്നു പുറത്തു ചെ 

ല്പേണം; കുഷ്ടരോഗിയുടെ കുഷ്ടം സുഖ 

മായി എന്നു പുരോഹിതന് കണ്ടാല് ശുഭ്ധീ 

കരണം കഴിവാനുള്ള വന്ധധവേണ്ടി ജിവ 

നം ശുഭ്ധിയുമുള്ള രണ്ടു പക്ഷി, ദേവദാരു, 

ചുവപ്പുന്ത, ഈസോപ്പു എന്നിവയെ 

കൊണ്ടു വരുവാന് കപ്പ്ിക്കേണം. പുരോ 

ഹിത൯ ഒരു പക്ഷിയെ ഒരു മണ്പാത്ര 

ത്തിലെ ഉറവുധഖെള്ളത്തിന്മിതെ അറുപ്പാ൯ 

കല്പിക്കേണം. ജിവനുള്ള പക്ഷി, ദേവ 

ഭാരു, ചുവപ്പുനൂല്, ഇരസോല്പു എന്നിവ 

യെ അവന് എടുത്തു ഇവയെയും ജിവനു 

ള്ള പക്ഷിയെയും ഉറധുവെള്ള ത്തിന്മിതെ 

അറുത്ത പക്ഷിയുടെ രക്തത്തില് മുക്കി 

കുഷുശുഭ്ധീകരണം കഴിയാനുള്ള വ ന്െറ 

മേല് ഏഴു പ്രാവശ്യം തളിച്ചു അ൨നെ 

ശുദ്ധിയുള്ള വനെന്നു വിധിക്കയും 5ടിവ 

നുള്ള പക്ഷിയെ വെളിയില് വിട്ടകയും 

വേണം. ശുഭ്ധികരണം കഴിയുന്നവ൯ 

വ്രസ്ര്രം അലക്കി രോമം ഒക്കെയും ക്ഷെരരം 

ചെയ്യിച്ചു വെള്ളത്തില് കുളിക്കേടനം; 

ആട്ടരോമമോ ചണ 28 
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എന്നാല് അവന് ശുദ്ധിയുള്ള വനാകും; അ വലങ്കയ്യുടെ വിരല് മുക്കി വിരല്കൊണ്ടു 

തിനെറ ശേഷം അവ൯ പാളയത്തില് 

ചെന്നു തനെറ ക്രടാരത്തിന്നു പുറമേ 

ഏഴു ദിവസം പാക്കേണം, ഏഗാം ടി 

വസം അവന് തലയും താടിയും പുരിക 

യും എല്ലാം വെടിപ്പാക്കേണം; ഇങ്ങനെ 

അവ൯ സകലരോമവും ക്ഷൌരം ചെയ്യി 

ചു വ്രസ്ര്രം അലക്കുകയും ദേഹം വ്വെള്ള. 

ത്തില് കഴുകുകയും വേണാ; എന്നാല് അ 

വന് ശുഭ്ധിയയള്ള വനാകും. എട്ടാം ദിവ 

സം അവന് ഈനമില്ലാത്ത രണ്ട ആണ് 

കുഞ്ഞാടിനെയും ഒരു വയസ്സു പ്രായമുള്ള 

മരനമില്ലാത്ത ഒരു പെണ്കുഞ്ഞാടിനെയും 

ഭോജനയാഗമായിട്ടു എണ്ണ ചേത്ത മൂന്നി 

ടങ്ങഥി നേരിയ മാവും ഒരു കുററി എണ്ണ 

യും 

കഴിക്കുന്ന പുരോഹിത൯ ശുദ്ധികരണം 

കൊണ്ടുവരേണം. ശുഭ്ധീകരണം 

കഴിയുന്നവനെ അവയുമായി യഹോവ 

യ്യുടെ സന്നിധിയില് സമാഗമനക്രടാര 

വു 

രോഹിത൯ ആണകഞ്ഞാടുകളില് ഒന്നി 

എണ്ണയും എടുത്തു അകൂത്യയാ 

ഗമായി അടപ്പിച്ച യഹോവയുടെ സന്നി 

ത്തിനെറ വാതില്ലഛല് നിത്തേണം. 

നെയും 

ഡിയില് നീരാജനം ചെയ്യേണം. അവന് 

വിശുദ്ധമന്ദിരത്തില് പാപയാഗത്തെയും 

ശഹോമയാഗത്തെയ്യം അറുക്കുന്ന ഇ ടത്തുവെ 

ചയ കുഞ്ഞാടിനെ അറുക്കേണം; അകൃത്യയ 

യാഗം പാപയാഗംപോലെ പുരോഹിത 

നഅള്ളതു ആകുന്നു; അതു അതിധിശുഭ്ധം. 

പുഭരാഹിത൯ അകൃതയയാഗത്തിനെറ ര 

ക്തം കുറെ എടുത്തു ശുദ്ധികരണം കുഥിയു 

ന്നവനെറ വലത്തുകാതിന്മേലും വലത്തു 

കയ്യുടെ പെരുലിരലിദനേലും വലത്തുകാ 

ലിനെറ പെരുധിരലിന്മേലും പുരട്ടേണം. 

പിന്നെ പുരോഫിത൯ ആ എണ്ണ കുറെത 

നെറ ഇടത്തെ ഉള്ളങ്കയ്യില് ഒഴിക്കേണം. 

ചുരോഹിത൯ ഇടങ്കയ്യില് ഉള്ള എണ്ണയില് 

ധാഠാഥറ്ഠിം 

ഏഴ പ്രാവശ്യം യഹോധയുടെ സന്നിധി 

യില് എണ്ണ തളിക്കേണം, ഉള്ളങ്കയ്ക്കില് 

ശേഷിച്ച എണ്ണ കുറെ പുരോഫിത൯ ശു 

ഭ്ധീകരണം കുഴിയുന്നവനെറ വലത്തു 

കാതിന്മേലും വലത്തുകയ്യടെ പെരുധിര 

ലിന്മേലും വലത്തൃുകാലിനെറ പചെരുവിര 

ലിന്മേലും അകൃത്യയാഗത്തിനെറ രക്ത 

ത്തിന്മിതെ പുരട്ടേണം. പുരോഹിത 

നെറ ഉള്ള ങ്കയ്ക്കില് ശേഷിപ്പുള്ള ഐലണ്ണ അ 

വ൯ ശുദ്ധീകരണം കഴിയുന്നവനെറ ത 

ലയില് ഒഴിച്ച യഹോധയുടെ സന്നിധി 

യില് അവന്നു വണ്ടി പ്രായശ്ചിത്തം ക 

ഗിക്കേണം. വുരോഹിത൯ പാപയാഗം 

അപ്പ്ിച്ചു അശുഭ്ധിപോക്കി ശുഭ്ധീകരിക്ക 

പ്പെടുന്നവന്നു വേണ്ടി പ്രായശ്ചിത്തം കഴി 

ശേഷം ഹോമയാഗഥ്ഥത്തെ അറുക്കേ 

ണം. പുരോഹിതന് ഹോമയാഗവും ഭോ 

ജനയാഗധയം യാഗപീഠത്തിന്മേല് അപ്പി 

ക്കേണം; അങ്ങനെ പുരോഹിത൯ അവ 

നുവേണ്ടി പ്രായശ്ചിത്തം കഴിക്കേണം; 

എന്നാല് അവ൯ ശുദ്ധിയുള്ള വ൯ ആകും. 

അവ൯ ഒരിഭ്രദ്ം അത്രേകു വകയില്ലാത്ത 

വന്ദം ആകുന്നു എങ്കില് തനികു വേണ്ടി 

പ്രായശ്ചിത്തം കഴിക്കേണ്ടതിന്നു നിരാജ 

നത്തിന്നായി അകൃത്യ യാഗമായിട്ടു ഒരു കു 

ഞ്ഞാടിനെയും ഭോജനയാഥമായിട്ടു എണ്ണ 

ചേത്ത ഒരിടങ്ങഴി നേരിയ മാവും ഒരു 

കുററി എണ്ണയും പ്രാപ്ലിപോലെ രണ്ടുകു 

റുപ്രാവിനെയോ രണ്ടു പ്രാധി൯കുഞ്ഞി 

നെയോ ഒന്നിനെ പാപയാഗമായിട്ടും 

മറേറതിനെ ഹോരയാഗമായിട്ടും എടുതു 

തന്െറ ശുഭ്ധീകരണത്തിന്നായി എട്ടാം 

ടിചസം സമാഗഥമനക്രടാരത്തിനെറ വാ 

തില്ലത യഹോധയുടെ സന്നിധിയില് 

പൃരോഹിതനെറ അടുക്കല് കൊണ്ടുവരേ 

ണം. പൃരോഹിത൯ അകൃത്യയാഗത്തി 
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ന്നുള്ള ആട്ടി൯കുട്ടിയെയും എണ്ണയും എടു 

ത യഹോവയുടെ സന്നിധിയില് നിരാ 

ജനം ചെയ്യണം. അവ൯ അകൂത്യയാ 

ഗത്തിന്നുള്ള ആട്ടി൯കുട്ടിയെ അറുക്കേ 

ണം; പുരോഹിത൯ അകൂൃത്യയാഗത്തി 

നെറ രക്തം കുറെ എടുത്തു ശുഭ്ധീകരണം 

കഗിയ്യന്നവനെറ വലതൃതുകാതിന്മേലും വ 

ലത്തുകയ്യുടെ പെരുവിരലിന്മേലും വലത്തു 

കാലിനെറ പെരുവിരലിന്മേലും പുരട്ടേ 

ണം, പുരോഹിത൯ എണ്ണ കുറെ തെറ 

൨) 

രോഹിത൯ ഇടത്തൂുകയ്യില് ഉള്ള എണ്ണ 

കുറെ വലത്തുകയ്യടെ വിരല്കൊണ്ടു യ 

ഇടത്തെ ഉള്ളങ്കയ്യില് ഒഴിക്കേണം. 

ഹോവയുടെ സന്നിധിയില് ഏഴ പ്രാവ 

ശ്യം തളിക്കേണം. പുരോഹിതന് ഉള്ളും 

കയ്യിലുള്ള എണ്ണ കുറെ ശുഭ്ധികരണം കഴി 

യുന്നവനെെറ വലത്തുകാതിന്മേലും വലത്തു 

കയ്യുടെ പെരുവിരലിന്മേലും വലത്തുകാ 

ലിനെറ പെരുവിരലിന്മേലും അകൃത്യയാ 

ഗത്തിനെറ രക്തം ഉർള്ളേടത്തു പുരട്ടേണം. 

പുരോഹിതനെറ ഉള്ളങ്കയ്യില് ശേക്കിപ്പു 

ളള എണ്ണ അവ൯ ശുദ്ധികരണം കഴിയു 

ന്നവനെറ തലയില് ഒഴിച്ചു അവന്നുവേ 

ണ്ടി യഹോവയുടെ സന്നിധിയില് പ്രാ 

യത്തിത്തം കഴിക്കേണം. അവന് പ്രാപ്യി 

പോലെ കുറുപ്രാധുകളിലോ പ്രാവി൯ക 

ഞ്ഞുങ്ങളിലോ ഒന്നിനെ പാപയാഗമായി 

ട്ടം മറേറതിനെ ഹോമയാഗമായിട്ടും ഭോ 

ജനയാഥത്തോടുക്രടെ അപ്പിക്കേണം; ഇ 

ങ്ങനെ പൃരോഹിത൯ ശുഭ്ധികരണം കഴി 

യുന്നവന്നുവേണ്ടി യഹോവയുടെ സന്നി 

ധിയില്, പ്രായശ്ചിത്തം കഗിക്കേണം. 

ഇതു ശുഭ്ധീകരണത്തിന്നു വേണ്ടി വകയി 

ല്ലാത്ത കുഷ്ടുരോഗിക്കുള്ള പ്രമാണം. 

യഹോവ പിന്നെയും മോശെയോടും 

അഹരോനോടും അരുളിച്ചെയുതു എന്തെ 

ന്നാല്: ഞാ൯ നിങ്ങശക്ു അവകാശമാ 

ധാഠാഥറ്ഠിം 
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യ്യി തരുന്ന കുനാ൯ ദേശത്തു നിങ്ങ ഏ 

ത്തിയശേഷം ഞാ൯ നിങ്ങളുടെ അവകാ 

ശദേശത്തു ഒരു വിട്ടില് കുഷ്യുബാധ വരു 

തുതുമ്പോശ വിട്ടുടമസ്ഥന൯ു വന്നു വീട്ടില് 

കഷ്ടുലക്ഷണമുള്ള പ്രകാരം എനിക്കു തോ 

ന്നുന്നു എന്നു പുരോഹിതനെ അറിയിക്കേ 

ണം. അപ്പോം വിട്ടിലുള്ള സകലവും 

അശുദ്ധമാകാതിരിപ്പാ൯ പുരോഹിത൯ വ 

ടട നോക്കേണ്ടതിന്നു ചെല്ലും മുമ്പെ വിട്ടു 

ഒധിച്ചിടടവാ൯ കല്പിക്കേണം; പിന്നെ പു 

രോഹിതന്൯ വീടു നോക്കുവാ൯ അകത്തു 

ചെല്ലേണം. അവ൯ വടു നോക്കേണം; 

ധിട്ടിനെറ ചുവരില് ഇളമ്പച്ചയ്യം ഇളഞ്ച്യ 

വപ്പുമായ കത്തുക ഉണ്ടായിട്ടു അവകാ 

ക്ലെക്കു ചുവരിനെക്കാഠം കുഗിഞ്ഞതായി ക 

ണ്ടാല് പൃരോഹിതന് വിടു വിട്ടു വാതി 

ലുൽ വന്നു വിടു ഏഴുടിവസത്തേക്കു അടെ 

ച്ചിടേണം. ഏഴാം ടിധസം പൃരോഹി 

ത൯ വിണ്ടും ചെന്നു നോക്കേണം; വടു 

വീട്ടിനെറ ചുവരില് പരന്നിട്ടുണ്ടെങ്കില് 

വടുധുള്ള കല്ലു നീക്കി പട്ടണത്തിന്നു പുറ 

തു ഒരു അശുദ്ധസ്ഥലത്തു ഇടുവാന് പൃ 

രോഹിത൯ കല്പിക്കേണം. പിന്നെ വീട്ടി 

നെറ അകം ഒക്കെയും ചുരണ്ടിക്കേണം; 

ചുരണ്ടിയ മണ്ണ പട്ടണത്തിന്നു പുറത്തു ഒരു 

അശുദ്ധസ്ഥലത്തു കളയേണം. പിന്നെ 

വേറെ കല്ലു എടുതുതു ആ കല്പിന്നു പകരം 

വെക്കേണം; വേറെ കുമ്മായം വിട്ടിന്നു 

തേക്കയും വേണം. അങ്ങനെ കല്ല നി 

ക്കുകയും വിടു ചുരണ്ടുകയും കുമ്മായം തേ 

ക്കയും ചെയൂദശേഷം വട്ട പിന്നെയും വീ 

ട്ടില് ഉണ്ടായിവന്നാല് പ്യരോഹ് ത൯ 

ചെന്നു നോക്കേണം; വടു വീട്ടില് പര 

ന്നിരുന്നാല് അതു വിട്ടില് തിന്നെടും ഒന്ന 

കുഷ്ടം തന്നേ; അതു അശുദ്ധം ആക്ന്നു. 

വീട്ടിനെറ കല്ലും മരധും കമ്മായധയം ഇടി 

ചുപെളിച്ചു പട്ടണത്തിന്നു പുറത്തു ഒരു 
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അശുഭ്ധസ്ഥലത്തു കൊണ്ടുപോയി കുളയേ 

ണം. വീടു അടെച്ചിരുന്ന കാലത്തു 

ഏപ്പ്പോഗെങ്കിലും അതിന്നകുതുതു കടക്കു 

ന്നവ൯ സന്ധ്യവരെ അശുദ്ധിയുള്ള വനാ 

യിരിക്കേണം. പിട്ടില് കിടകുന്നവ൯ 

വ്രും അലകക്കേണം; ആ വീട്ടില്വെച്ചു 

ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നവന്ും വ്ന്്രം അലക്കേ 

ണം. വീിട്ടിന്നു കുമ്മായം തേച്ചശേഷം 

പുരോഹിത൯ അകത്തു ചെന്നു നോക്കി 

വീട്ടില് വടു പരന്നിട്ടില്ല ഏന്നു കണ്ടാല് 

വടു മാറിപ്പപോയതു കൊണ്ടു പുരോഹിത൯ 

ആ വീടു ശുഭ്ധിയുള്ളതു എന്നു ധിധിക്കേ 

ണം. അപ്പോം അവന് വിടു ശുഭ്ധീകരി 

ക്കേണ്ടതിന്നു രണ്ടു പക്ഷി, ദേവദാരു, ചുവ 

പ്ന്ൂല്, ഈസോപ്പു എന്നിവയെ ഏടുത്തു 

ഒരു പക്ഷിയെ മണ്പാത്രത്തിലുള്ള ഉറവു 

വെള്ള ത്തിന്മിതെ അറുക്കേണം. പിന്നെ 

ഈസേല്ലു, ചുവപ്ലുന്തൂല്്, 

ജീവനുള്ള പക്ഷി എന്നിവയെ എടുതു 

ദേവദാരു, 

അറുത്ത പക്ഷിയുടെ രക്തത്തിലും ഉറവു 

വെള്ളത്തിലും 

പ്രാവശ്യം 

രക്തം, ഉറവുലവെള്ളം, ജീവനുള്ള പക്ഷി, 

മുക്കി വിട്ടിന്മേത ഏഴ 

തളിക്കേണം. പക്ഷിയുടെ 

ദേവദാരു, ഈസോല്പു, ചുവപ്പുനൂല് എന്നി 

വയെക്കൊണ്ടു വീടു ശുദ്ധീകരിക്കേണം, 

ജി വന്ദള്ള പക്ഷിയെ പട്ടണത്തിന്നു പു 

റതതു ധെളിയില് ധിടേണം; അങ്ങനെ 

കഴി വീട്ടിന്നുവേണ്ടി പ്രായശ്ചിത്തം 

ക്കണം; എന്നാല് അതു ശുഭ്ധമാകും. 

ഇതു സകലകക്ടത്തിന്നും വട്ടവിന്നും 

പൃററിന്നും വ്ൃസ്രൂത്തിനെറയും വീട്ടിന്െറ 

യും കുഷ്ടത്തിന്നും തിണപ്പ്ിന്നും ചുണ 

ങ്ടിന്നും ചിരങ്ങിന്നും വെളുത്തപുള്ളി 

ക്കും ഉള്ള പ്രമാണം. എപ്പ്പോശ അശുദ്ധ 

മെന്നും എടുപ്പാഠം ശുഭ്ധമെന്നും അറിയേ 

ണ്ടതിന്നു ഇതു കുക്ടുത്തെ കുറിച്ചുള്ള പ്ര) 

മാണംം 

൧൭. അദ്ധ്യായം. 

യ്യഹഛോവ പിന്നെയും മോശെയോടും 

അഹദരാനോടും അരുളിച്ചെയുതു: നി 

ങ്ങഠം യിസ്പായേതമക്കളോടു പറയേണ്ടതു 

എന്തെന്നാല് : ആക്കെങ്കിലും തനെറ അം 

ഗത്തില് ശുക്ശസ്രവം ഉണ്ടായാല് അവന് 

സ്രവത്താല് അശുദ്ധ൯ ആകുന്നു. അവ 

നെറ സ്രവത്താലുള്ള അശുഭ്ധിയാവിതു : 

അവനെറ അംഗം സ്രവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാ 

ലും അവനെറ അംഗം സ്രവിക്കാതെ അട 

ഞ്ഞിരുന്നാലും അതു അശുദ്ധി തന്നേ. സ്സ 

വക്കാര൯ കിടക്ുന്ന കിടക്ക ഒക്കെയും അ 

ശുഭ്ധം; അവന് ഇരിക്കുന്ന സാധനമൊ 

ക്കെയും അശുഭ്ധം. അവനെറ കിടക്ക 

തൊടുന്ന മന്ദഷ്യ൯ വസ്ര്രും അലക്കി വെ 

ള്ളത്തില് കളിക്കയും സന്ധ്യ വരെ അശുഭ്ധ 

നായിരിക്കയും വേണം. പസ്രവക്കാര൯ 

ഇരുന്ന സാധനത്തിന്യേത ഇരിക്കുന്നവ൯ 

വ്രും അലക്കി വെള്ളത്തില് കുളിക്കയും 

സന്ധ്യവരെ അശുഭ്ധ൯ ആയിരിക്കയും 

വേണം. പ്രവക്കാരനെറ ദേഹം തൊട്ട 

ന്നവ൯ വസ്രൂം അലക്കി വെള്ളത്തില് കു 

ളിക്കയും സന്ധ്യവരെ അശുഭ്ധനായിരിക്ക 

യും വേണം. സ്രവക്കാരന് ശുദ്ധിയുള്ള 

വസെറമേല് തുപ്പിയാല് അവന് വസ്ത്രം 

അലക്കി വെള്ളത്തില് കുളിക്കയും സന്ധ്യ 

വരെ അശുഭ്ധനായിരിക്കയും വേണം. 

സ്രവക്കാര൯ കയറിപ്പോകുന്ന ഏതു വാഹ 

നധും അശുദ്ധമാകും. അവനെറ കിഴെ 

ഇരുന്ന ഏതിനെയും തൊടുന്നവനെല്ലാം 

സന്ധ്യ വരെ അശുഭ്ധനായിരിക്കേണം; അ 

വയെ വഹിക്കുന്നവന് വന്തം അലക്കി 

ധെള്ളത്തില് കുളിക്കയും സന്ധ്യവരെ അ 

ശുഭ്ധനായിരിക്കയും വേണം. സ്രവക്കാ 

ര൯ ധെള്ളംകൊണ്ടു കൈകഴുകാതെ ആ 

രെ എങ്കിലും തൊട്ടാല് അവ൯ വസ്ത്രം അ 
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ലക്കി വെള്ളത്തില് കുളിക്കയും സന്ധ്യധവ 

രെ അശുഭ്ധനായിരിക്കയും വേണം. സ്വ 

ക്കാര൯ തൊട്ട മണപാത്രം ഉടെച്ചുകളുയേ 

ണം; മരവപ്പാത്രമെല്ലാം വെള്ളംകൊണ്ടു കു 

ഗകേണം. സ്രവക്കാരന സ്വം മാറി ശു 

ഭ്ധിയുവള്ള൯ ആകുമ്പോ ശുദ്ധീകരണ 

ത്തിന്നായി ഏഴു ദിവസം എണ്ണിട്ടു വസ്ത്രം 

അലക്കി ദേഹം ഒഴ്ചക്കുവെള്ളത്തില് കുഴ 

കേണം; എന്നാല് അയ൯ ശുദ്ധിയുള്ള വ൯ 

ആകും, എട്ടാം ദിവസം അവന് രണ്ടു കുറു 

പ്രാവിനെയോ രണ്ടു പ്രാവി൯കുഞ്ഞിനെ 

യോ എടുത്തു സമാഥമനക്രടാരത്തിനെറ 

സന്നിധി 

യില് വന്നു അവയെ പൃരോഹിതസനെറപ 

വാതില്ലത യഹോവയുടെ 

ക്കല് കൊടുക്കേണം. പൃരോഹിത൯ അ 

വയില് ഒന്നിനെ പാപയാഗമായിട്ടും 

റേറതിനെ ഹോമയാഗമായിട്ടും അപ്പ്ിക്കേ 

ണം; ഇങ്ങനെ പുരോഹിത൯ അവന്നുലേ 

ണ്ടി യഹോധയുടെ സന്നിധിയില് അധവ 

നെ സ്രവത്തിന്നു പ്രായശ്ചിത്തം കഴിക്കേ 

ണം. ഒരുത്തന്നു ബിജം പോയാല് അ 

വ൯ തനൊ ദേഹം മുഴവനും വെള്ള ത്തില് 

കച്ചകുകുയും സന്ധ്യവരെ അശുഭ്ധ൯ ആ 

യിരിക്കയും വേണം, ബിജം വിണ സ 

കലവസ്്രരവും എല്ലാതോലും വെള്ളത്തില് 

കഴ്ണകുകയും അതു സസ്ധ്യവരെ അശുഭ്ധമാ 

പുരുഷനും സ്ര 

യം തമ്മില് ബിജസ്ു ലനത്തോടുക്രടെ ശ 

യിരിക്കയും വേണം. 

യിച്ചാല് ഇരുവരും വെള്ളത്തില് കുളിക്ക 

യ്യും സന്ധ്യവരെ അശുഭ്ധരായിരിക്കയും 

വേണം. 

ഒരു സ്ത്രിക്കു സ്രവമുണ്ടായി അവളുടെ 

അംഥസവം രക്തം ആയിരുന്നാല് അവ 

ഏഴ ദിവസം അശുഭ്ധയായിരിക്കേണം; 

അവളെ തൊടുന്നവനെല്ലാം സന്ധ്യവരെ 

അശുഭ്ധനായിരിക്കേണം. അവളുടെ അ 

ശുഭ്ധിയില് അവ ഏതിന്മേലെങ്കിലും കി 

ധാഠാഥറ്ഠിം 

0 ചാ 70 15 

ടന്നാല് അതൊക്കെയും അശുഭ്ധമായിരി 

ക്കേണം; അവശ ഏതിന്മേലെങ്കിലും ഇരു 

ന്നാല് അതൊക്കെയും അശുഭ്ധമായിരിക്കേ 

ണം. അവ്ളുടെ കിടക്ക തൊടുന്നവനെ 

ല്യാം വ്രും അലക്കി വെള്ളത്തില് കുളിക്ക 

യും സന്ധ്യവരെ അശുഭ്ധനായിരിക്കയും 

വേണം, അവഠ ഇരുന്ന ഏതൊരു സാ 

ധനവും തൊടുന്നവനെല്ലാം വസ്ത്രം അല 

ക്കി വെള്ള ത്തില് കുളിക്കയും സന്ധ്യവരെ 

അശുഭ്ധനായിരിക്കയും വേണം. അവളു 

ടെ കിടക്കമേലോ അവഠം ഇരുന്നതിന്മേ 

ലോ ഉള്ള ഏത്തൊന്നെങ്കിലും തൊട്ടന്നവ൯ 

സന്ധ്യവരെ അശുഭ്ധനായിരിക്കേണം. 

ഒരുത്ത൯ അവളോടുക്രടെ ശയിക്കയും 

അവളൂടെ അശുഭ്ധി അവന്മേല് ആകയ്യം 

ചെയ്യാല് അവ൯ ഏഴ ദിവസം അശുദ്ധ 

നായിരിക്കേണം; അവ൯ കിടക്കുന്ന കിട 

ഒരു സ്ര്രിക്ു 

ജ്ൃതുകാലത്തല്ലാതെ രക്ത സവം ഏറിയ ദി 

ക്ക ഒക്കെയും അശുഭ്ധമാകും. 

വസം ഉണ്ടാകുയോ ജതുകാലം കവിഞ്ഞു 

സ്രവിക്കയോ ചെയ്യാല് അവളുടെ അശു 

ഭ്ധിയുടെ സ്രവകാലം ഒക്കെയും ജുതുകാ 

ലംപോലെ ഇരിക്കേണം; അധ അശു 

ഭ്ധയായിരിക്കേണം. രക്തസ്രവമുള്ള കാ 

ലത്തെല്ലാം അവ കിടക്കുന്ന കിടക്ക 

യൊക്കെയും ജ്ടതുകാലത്തിലെ കിടക്ക 

പോലെ ഇരിക്കേണം; അവാ ഇരി 

ക്കുന്ന സാധനമൊക്കെയും ജതുകാലത്തി 

ലെ അശുഭ്ധിപോലെ അശുഭ്ധമായിരി 

ക്കേണം. അവ തൊടുന്നവനെല്ലാം അ 

ശുഭ്ധനാകം? അവന് വസ്്രും അലക്കി 

വെള്ള ത്തില് കുളിക്കയും സന്ധ്യവരെ അ 

ശുദ്ധനായിരിക്കയും വേണം. രക്തധവം 

മാറി ശുദ്ധിയുള്ള വളഠയാല് അവ ഏഴ. 

ദിവസം എണ്ണ്ിക്കൊള്ളേണം;; അതിനെറ 

ശേഷം അവ ശുദ്ധിയുള്ള വളാകും. 

എട്ടാം ദിവസം അധ രണ്ടു കറുപ്രാവി 
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നെ3യാ രണ്ടു പ്രാവി൯കുഞ്ഞിനെ ദയാ 

എടുത്തു സമാഗമനക്രടാരത്തിനെറ വാതി 

ല്ലഛത വുരോഹിതസെറ അടുക്കല് കൊ 

ണ്ടുവരേണം. പുരോഹിതന് ഒന്നിനെ 

പാപയാഗമായിട്ടും മറേറതിനെ ഹോ 

മയാഥഗമായിട്ടും അപ്പ്ിക്കേണം; ഇങ്ങനെ 

പുരോഹിതന് അധമക്കുധേണ്ടി യഹോ 

വയുടെ സന്നിധിയില് അവളുടെ അശു 

ഭ്ധിയുടെ രക്തസവംനിമിത്തം പ്രായശ്ചി 

അം കഴിക്കേണം, 

യിസ്രായേല്മക്കളുടെ നടുധിലുള്ള എ 

ന്െറ നിവാസം അവര് അശുഭ്ധമാക്കിട്ടു 

തങ്ങളുടെ അശുദ്ധികളില് മരിക്കാതിരി 

ക്കേണ്ടതിന്നു നിങ്ങ അവരുടെ അശു 

ഭ്ധികളെക്ുറിച്ചു അധരെ ഇങ്ങനെ പ്ര 

ബോധിലപ്പിക്കേണം. 

ഇതു ്രവക്കാരന്നും ബീജസ്പ ലന 

' ആരാല് അശൂഭ്ധനായവഖന്നും ജതു സംബന്ധ 

മായ ദീിനമുള്ള വരക്കും സ്രവമുള്ള പുരുഷ 

ന്നും സ്ത്രീക്കും അശുഭ്ധയോടുക്ൂടെ ശയികു 

ന്നവന്തം ഉള്ള പ്രമാണം. 

ഹ൧ന്ന. അഷ്യ്യായം. 

ആഹരോനെറ രണ്ടു പുത്രന്മാര യഹോ 

വയുടെ സന്നിധിയില് അടുതുുചെന്നിട്ടു 

മരിച്ചുപോയ ശേഷം യഹോവ മോശെ 

യോടു അരുളിച്ചെയുതു എന്തെന്നാല്: 

കൃപാസനത്തിനീതെ മേഘത്തില് ഞന് 

വെളിപ്പെടുന്നതു കൊണ്ടു നിന്െറ സഹോ 

ഭരനായ അഫരോന്൯ മരിക്കാതിരിക്കേണ്ട 

തിന്മ വിശുഭ്ധമന്ദിരത്തില് തിരശ്ശീലെ 

ക്കകത്തു പെട്ടകുത്തിന്മേലുള്ള കൃപാസന 

ത്തിന് മുമ്പില് എല്ലാസമയത്തും വരരുതു 

എന്നു അയനോടു പറയേണം. പാപ 

യാഗത്തിന്നു ഒരു കാളക്കിടാവിനോടും 

ആട്ടുകൊററ 

നോടുംക്രടെ അഫടരാ൯ ധിശുദ്ധമന്ദിര 

ഹോമയാഗത്തിന്നു ഒരു 

ഠിം 
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ത്തില് കടക്കേണംം അവന് പഞ്ഞി 

ആൂതകൊണ്ടുള്ള വിശുദ്ധമായ അങ്കി ധരി 

ച്ച ദേഹത്തില് പഞ്ഞിനൂല്കൊണ്ടുള്ള 

കാല്ചട്ട ഇട്ടു പഞ്ഞിനൂല് കൊണ്ടുള്ള നട്ട 

ക്കെട്ടു കെട്ടി പഞ്ഞിരൂതകൊണ്ടുള്ള മുടി 

യും ധെക്കേണം;; ഇവ വിശുദ്ധവസ്ത്രം 

ആകയാല് അവന് ദേഹം ധെള്ളത്തില്ത 

കഴ്ഴകീട്ടു അവയെ ധരിക്കേണം, അവ൯ 

യിസ്രായേതമക്കളടെ സഭയുടെ പക്കല് 

നിന്നു പാപയാഗത്തിന്നു രണ്ടു കോലാ 

ട്ടുകൊററനെയും ഹോമയാഗത്തിന്നു ഒരു 

ആട്ടുകൊററനെയും വാങ്ങേണം. തനി 

ക്കുവേണ്ടിയുള്ള പാപയാശത്തിനെറ കാ 

യെ അഹരോന് അടപ്പിച്ചു തനിക്കും കുടും 

ബത്തിന്നുംധേണ്ടി പ്രായശ്ചിത്തം കഴി 

ക്ഷണം. അവന് ആ രണ്ടു കോലാട്ടു 

കൊററനെ കൊണ്ടുവന്നു സമാഗമനക്രടാ 

രത്തിനെറ വാതില്ല,ത യഹോവയുടെ 

സന്നിധിയില് ന്ദിത്തേണം, പിന്നെ 

അഹരോ൯ യഫഹോധെക്ു എന്നു ഒരു ചി 

ട്ടും അസസ്സ്സേലിന്നു എന്നു മറെറാരു ചിട്ടും 

ഇങ്ങനെ രണ്ടു കോലാട്ടുകൊററന്നും ചിട്ടി 

ടേണം, യഹോവെക്ുള്ള ചിട്ട വിണ 

കോലാട്ടുകൊററനെ അഹരോ൯ കൊണ്ടു 

വന്നു പാപയാഗമായി അപ്പ്ിക്കേണം. 

അസസ്നസ്സേലിന്നു ചീട്ടു വിണ കോലാട്ടുകൊ 

ററനെയോ., അതിനാല് പ്രായശ്ചിത്തം കു 

ഗിക്കേണ്ടതിന്നും അതിനെ അസസ്റ്സേലി 

ന്നു മരുഭൂമിയിലേക്കു വിട്ടയക്കേണ്ടതിന്നു 

മായി യഹോധയുടെ സന്നിധിയില് ജീ 

വനോടെ നിത്തേണംം പിന്നെ തനി 

ക്ുലേണ്ടിയുള്ള പാപയാഗത്തിനെറ കാ 

യെ അഹരോ൯ അപ്പ്രിച്ചു തനികും കുടും 

ബത്തിനുംധേണ്ടി പ്രായശ്ചിത്തം കഴിച്ചു 

തനിക്കു വേണ്ടിയുള്ള പാപയാശഗത്തിനെറ 

കാളയെ അറുക്കേണം, അധവ൯ യഹോ 

വയുടെ സന്നിധിയില് യാഗപചിഠത്തി 

1. 
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ന്നേല് ഉള്ള തിക്കനല് ഒരു കലശത്തില് 

നിറെച്ചു സെരരഭ്യമുള്ള ധൂപവശ്ുഷുണ്ണം 

കൈ നിറയ എടുതു തിരശ്ശീലെക്കകത്തു 

കൊണ്ടുവരേണം. താന് മരിക്കാതിരി 

ക്കേണ്ടതിന്നു ധൂപത്തിനെറ മേഘം സാ 

ക്യ ത്തിന്മേലുള്ള കൃപാസനത്തെ മറെ 

പ്പാ൯ തക്കവണ്ണം അവ൯ യഹോവയുടെ 

സന്നിധിയില് ധൂപധഗ്ഗം തീയില് ഇടേ! 

ണം. അധവ൯ കാളയുടെ രക്തം കുറെ 

മേടുതുതു വിരല്കൊണ്ടു കിഴക്കോട്ടു കൂപാ 

സനത്തിന്മേത തളിക്കേണം; അവ൯ 

രക്തം കുറെ തന്െറ വിരതകൊണ്ടു കൃപാ 

സനത്തിനെറ മുമ്പിലും ഏഴ പ്രാവശ്യം 

തളിക്കേണം. പിന്നെ അവ൯ ജനത്തി 

നനുവേണ്ടിയുള്ള പാപയാഗത്തിസെറ കോ 

ലാട്ടുകൊററനെ അറുത്തു രക്തം തിരശ്ശീ 

ലെക്കകതുതു കൊണ്ടുവന്നു കാള യുടെ രക്തം 

കൊണ്ടു ചെയൂതുപോലെ ഇതിനെറ ര 

ക്ര. കൊണ്ടും ചെയ്യൂ അതിനെ കൃപാസ 

നത്തിന്മേലും കൃപാസനത്തിനെറ മുമ്ചി 

ലും തളിക്കേണം. യിസ്പായേല്മക്കളുടെ 

കലപാപവധുമായ ലംഘനങ്ങാം നിമിത്ത 

വും അവ൯ വിശുഭ്ധമന്ദിരത്തിന്നു പ്രായ 

ത്വിത്തം കഴിക്കേണം; അവരുടെ ഇട 

യില് അവരുടെ അശുഭ്ധിയുടെ നടുധില് 

ഇരിക്കുന്ന സമാഗമനക്രടാരത്തിന്നും അ 

വ൯ അങ്ങനെതന്നേ ചെയ്യേണം. അവ൯ 

വിശൂഭ്ധമന്ദിരത്തില് പ്രായശ്ചിത്തം കഴി 

പ്രാ൯ കടന്നിട്ടു പുറത്തു വരുന്നതുവരെ 

സമാഥമനക്രടാരത്തിര ആരും ഉണ്ടായി 

രിക്കരുതു; ഇങ്ങനെ അവന തനികും 

കുടുംബത്തിന്നും യിസ്രായേലിനെറ സ്വ്വ 

സഭെകും വേണ്ടി പ്രായശ്ചിത്തം കഴിക്കേ 

ണം. പിന്നെ അവന് യഫോവയുടെ 

സന്നിധിയിലുള്ള യാഥപീഠത്തിങ്കല് ചെ 

ന്നു അതിന്നും പ്രായശ്ചിത്തം കഴിക്കേണം, 

അശുഭ്ധികഠ നിമിത്തവും അവരുടെ സ 
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കാളയുടെ രക്തവും കോലാട്ടു കൊററനെറ 

രക്തവും കുറേശ്ശ എടുതുതു പീഠത്തിനെറ 

കൊമ്പുകളില് ചുററും പുരട്ടേണം. അ 

വ൯ രക്തം കുറെ വിരതകൊണ്ടു ഏഴും പ്രാ 

വശ്യം അതിന്മേല് തളിച്ചു യി സായേല്ുമ 

ക്കളുടെ അശുഭ്ധികളെ നീക്കി വെടിപ്പാ 

ക്കി ശുദ്ധികരിക്കേണം. അവന് വിശുഭ്ധ 

മന്ടിരത്തിന്നും സമാഗഥഗമനക്രടാരത്തിന്നും 

യാഗപീഠത്തിന്നും ഇങ്ങനെ പ്രായത്യിത്തം 

കഴിച്ചു തീന്നശേഷം ജീവനോടിരിക്കുന്ന 

കോലാട്ടു കൊററനെ കൊണ്ടുവരേണം. 

ജിവനോടിരിക്കുന്ന കോലാട്ടു കൊററനെറ 

തലയില് അഹരോന് കൈ രണ്ടും വെച്ചു 

യി സ്വായേല്മക്കളുടെ എല്ലാകററങ്ങമും സ 

കലപാപങ്ങളൂ.മായ ലംഘനങ്ങളൊക്കെയും 

ഏററു പറഞ്ഞു കോലാട്ടുകൊററന്െറ തല 

യില് ചുമത്തി, നിയമിക്കപ്പെട്ട ഒരു ആ 

ളുടെ കൈധഖശം അതിനെ മരുഭ്ൂരമിയിലേ 

കു അയക്കേണം. കോലാട്ടുകൊററ൯ ആ 

വരുടെ കുററങ്ങളെ ഒക്കെയും ശ്രു൬ പ്ര 

ദേശത്തേക്കു ചുടന്നു കൊണ്ടു പേംകേണഠു 

അച൯ കോലാട്ടു കൊററനെ മരുഭൂമിയില് 

വിടേണം. പിന്നെ അഹരോ൯ സമാ 

ഗമനക്രടാരത്തില് വന്നു താ൯ വിശുദ്ധ 

മന്ദിരത്തില് കടന്നപ്പോഠം ധരിച്ചിരുന്ന 

പഞ്ഞിനൂല് വ്രസ്ര്രം നീക്കി അവിടെ വെ 

ച്ചേക്കേണംം അയ൯ ഒരു വിശുഭ്ധസ്ഥല 

തുതുവെച്ചു വെള്ളംകൊണ്ടു ദേഹം കഴ്ഴകി 

സ്വന്തവസ്ര്രും ധരിച്ചു പുറത്തുവന്നു ത 

നെറ ഹോമയാഥവും ജനത്തിനെറ ഹോ 

മയാഗവും അപ്പ്ിച്ചു തനിക്കും ജനത്തിന്നും 

വേണ്ടി പ്രായശ്ചിത്തം കഴിക്കേണം. അ 

വ൯ പാപയാഗത്തിനെറ മേഭസ്സറ യാഗ 

ആട്ട 
കൊററനെ അസസ്സ്സേലിന്നു കൊണ്ടുപോ 

പീഠത്തിന്മേരു ദഫിപ്പിക്കേണം. 

യി വിട്ടവ൯ ധസ്ര്ൂം അലക്കി ദേഹം ഖെ 

്ളത്തില് കഴ്ഴകിട്ടുമാത്രൂമേ പാളയത്തില് 
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വരാധു. വിശുഭ്ധമന്ദിരത്തില് പ്രായ 

ശ്ധിത്തം കഴിക്കേണ്ടതിന്നു രക്യം കൊണ്ടു 

പോയ പാപയാശത്തിനെറ കാളയെയും 

കോലാട്ടുകൊററനെയും പാളയത്തിന്നു പു 

റത്തു കൊണ്ടുപോകണം; അവയുടെ 

തോലും മാംസവും ചാണകവും തിയിൽ 

ഇട്ടു ചുട്ടുകളുമയേണംം അധഖയെ ചുടുക 

ളുഞ്ഞവ൯ വ്രും അലക്കി ദേഹം ഖെ 

ള്ളത്തില് കഴ്ഴകിട്ടു മാത്രമേ പാളയത്തില് 

വരാലും 

ഇതു നിങ്ങനക്ു എന്നേക്കുമുള്ള ചട്ടം 

ആയിരിക്കേണം; ഏഴാം മാസം പത്താം 

ത്വിയ്യതി നിങ്ങ ആത്മതപനം ചെയ്യേ 

ണം; സ്വദേശിയും നിങ്ങളുടെ ഇടയില് 

പാക്കുന്ന പരദേശിയും യാതൊരു വേല 

യും ചെയ്യരുതു. 

ല്ലോ യഹോവയുടെ സന്നിധിയില് നി 

ആ ടിവസത്തില് അ 

ങ്ങളെ ശുഭ്ധീകരിക്കേണ്ടതിന്നു നിങ്ങള്ക്കു 

ധേണ്ടി പ്രായശ്ചിത്തം കഥിക്കയും നിങ്ങ 

മുടെ സകലപാപങ്ങളും നീക്കി നിങ്ങളെ 

ശുഭ്ധീകരിക്കുയും ചെയ്യുന്നതു. അതു നി 

ശബ്ബ 
നിങ്ങ ആത്മ 

ഞ്ജഠകു ധിശുദ്ധസ്വസ്ഥതയ്യള്ള 

ത്ത ആയിരിക്കേണം. 

തപനം ചെയ്യേണം; അതു നിങ്ങമധകു 

എയന്നേകുമുള്ള ചിട്ട മാകുന്നു, അപ്പന്നു 

പകരം പൃരോഹിതശുശ്രൂഷചെയ്താ൯ അ 

ഭികേകം പ്രാപിക്കയും പ്രുതിക്ട്ിക്കപ്പെ 

ട്ടുകയും ചെയൂ പുരോഹിതന് തന്നേ പ്രാ 

യശ്ചിത്തം കഴിക്കേണം. അവന് വയിശു 

ഭ്ധയസ്ധ്രമായ പഞ്ഞിൂല്വസ്ത്രും ധരിച്ചു 

വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിന്നു പ്രായശ്ചിആം കഴി 

ക്കേണം; സമാഗമനക്രൂടാരത്തിന്നും യാഥ 

പീഠത്തിന്നും പ്രായശ്ചിത്തം കഴിക്കേണം; 

പുരോഹിതന്മാക്കും സഭയിലെ സകലജ 

നത്തിന്നുംധേണ്ടി പ്രായശ്ചിത്തം കഴി 

ഒരിക്കല് ക്കേണംം. സംവത്സരത്തില് 

യിസ്രായേല്മക്കഠാക്കുവേണ്ടി അവരുടെ 

ഠിം 

1/9) 

ലന്ത തത്തി 

നി ലേവ്യ പുസ്ുകം ൧൭ 

സകലപാപങ്ങംക്കായിട്ടും പ്രായ ത്ചിത്തം 

കഗിക്കേണ്ടതിന്നു ഇതു നിങ്ങറാകു എന്നേ 

ക്കമുള്ള ചട്ടം ആയിരിക്കേണം; യഹോ 

വ മോശെയോടു കല്പിച്ചതുപോലെ തന്നേ 

അഖവ൯ ചെയ്യു. 

൧കെ അഘ്ധ്യായാ. 

യഹോവ പിന്നെയും മോശെയോടു അ 

രുളിച്ചെയുതുൂ: നി അഹരോനോടും വു 

ത്രന്മാരോടും എല്ലായിസ്രായേല്മക്കളോടടം 

പറയേണ്ടതു എന്തെന്നാല്: യഫോവ്വക 

പ്പിച്ച കായ്യം ആചിതു: യിസ്ായേല്ഥു 

ഹത്തില് ആരെങ്കിലും കാളയെയോ ആ 

ട്ടി൯കടിയെയോ കോലാടിനെയോ പാള 

യത്തില്ധെച്ചെങ്കിലും പാളയത്തിന്നു പൃ 

റത്തുവെച്ചെങ്കിലും അറുക്കയും അതിനെ 

യഹോവയുടെ ക്രടാരത്തിസെറ മുമ്പില് 

യഹോവെക്കു വഴിപാടായി അപ്പ്ിക്കേ 

ണ്ടതിന്നു സമാഗമനക്രടാരത്തിനെറ വാ 

തില്ലൃല് കൊണ്ടു വരാതിരിക്കയും ചെയ്യാല് 

അതു അവന്നു രക്തപാതകമായി എണ്ണ 

ണം; അവന് രക്തം ചൊരിയിച്ചു; ആ 

മന്ദഷ്യനെ അവനെറ ജനത്തിനെറ നടു 

വില്നിന്നു ഛേടിച്ചുകളുയേണം, യി 

സ്രായേല്മക്കുഠം വെളിയ്യടേശത്തുഖെച്ചു 

അപ്പിച്ചുവരുന്ന യാഗങ്ങളെ യഹോധെ 

കു സമാധാനയാഗങ്ങളുായി അപ്ല്ിക്കേണ്ട 

തിന്നു സമാഗമനക്രടാരത്തിനെറ വാതി 

ലത പുരോഹി തന്െറ അടുക്കല് യഹോ 

വയുടെ സന്നിധിയില് കൊണ്ടു വരേണ്ട 

താകുന്നു. പൃരോഹിത൯ അവയുടെ 

രക്തം സമാശമനക്രടാരത്തിനെറ വാതി 

ല്രല് യഹോവയുടെ യാഗപീഠത്തിന്മേല് 

തളിച്ചു മേദസ്സു യഹോധെക്കു സെരരഭ്യ 

വാസനയായി ഒഹിപ്പിക്കേണം. അധഖ൪ 

പരസംശമായി പിന്തുടരുന്ന ഭൂതങ്ങഗക്ക 

ഇനി തങ്ങളുടെ ബലികഠം അപ്പ്ിക്കരുതു ; 

ഉ3₹ 
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ഇതു തലമുറതലമുറയായി അവകു എന്നേ 

ക്ുമുള്ള ചട്ടം ആയിരിക്കേണം. 

നി! അവരോടു പറയേണ്ടതു ഛഏരന്ത 

ന്നാല്: യി ഡായേല്ഗൃഫത്തിലോ നിങ്ങ 

ളുടെ ഇടയില് പാകുന്ന പരദേശികളി 

ലോ ആരെങ്കിലും ഹോമയാഗ3മാ ഫനന 

യാഗമോ അപ്പ്പിക്കയും അതു യഹോധെകു |, 

അപ്പ്ിക്കേണ്ടതിന്നു സമാഗമനക്രടാരത്തിി 

നെറ വാതില്ലല് കൊണ്ടേ വരാതിരിക്കയും 

ചെയ്യാല് അവനെ അധഖനെറ ജനത്തില് 

നിന്നു ഛേടിച്ചുകള യേണം., 

യേരിഗൃഹത്തിലോ നിങ്ങളുടെ ഇടയില് 

പാക്കുന്ന പരദേശികളിലോ ആരെങ്കിലും 

വല്ല രക്തധും ഭക്ഷിച്ചാല് രക്തം ഭക്ഷിച്ച 

വസെറ നേരെ ഞാ൯ ട്ടഷ്ട്രിവെച്ചു അവ 

നെ അവസെറ ജനത്തിനെറ ഇടയില് 

നിന്നു ഛേടിച്ചുകളയും. മാംസത്തിനെറ 

ജിവന് രക്തത്തില് അല്ലോ ഇരിക്കുന്നതു ; 

യാഗപീഠത്തിന്മേല് നിങ്ങമക്കുവേണ്ടി 

പ്രായശ്ചിത്തം കഴിപ്പാ൯ ഞാ൯ അതു നി 

ങ്ജഠക്കു തന്നിരിക്കുന്നു; രക്തമല്ലോ ജി 

വ൯മൂലമായി പ്രായശ്ചിത്തം ആകുന്നതു. 

അതു കൊണ്ടത്രേ നിങ്ങളിരു യാതൊരുത്ത 

നം രക്തം ഭക്ഷിക്കരുതു ; നിങ്ങളൂടെ ഇട 

യില് പാക്കുന്ന പരദേശിയും രക്തം ഭക്ഷി 

ക്കരുതു എനു ഞാ൯ യിസായേതമക്കളോടു 

മല്പിച്ചതു. 

യിസ്രായേല്മക്കളിലോ നിങ്ങുടെ ഇ 

ടയില് പാക്കുന്ന പരദേശികളിലോ ആ 

രെങ്കിലും തിന്നാകുന്ന ഒരു മൃഗത്തെയോ 

പക്ഷിയെയോ വേട്ടയാടി പിടിച്ചാല് 

അവന അതിനെറ രക്തം കളഞ്ഞു മണ്ണിട്ടു 

മൂടേണം. സകലജഡത്തിനെറയും ജി | 

വ൯ അമിനെറ ജിവഡാധാരമായ രക്തം 

തന്നേ. അതുകൊണ്ടത്രേ ഞാ൯ യിസ്ധാ 

യേല്മക്കളോട്ട: യാതൊരു ജഡത്തിനെറ 

രക്തവും നിങ്ങ ഭക്ഷിക്കരുതു എന്നു ക 

യി സാ 

ല് 

| 
[| 

തി ല്ലി: ജിപ൯ 

അതിനെറ രക്തമല്ലോ; അതു ഭക്ഷിക്കുന്ന 

വനെയെല്ലാം ഛേടിച്ചുകുുയേണം. താ 

നേ ചത്തതിനെയോ പറിച്ചുകിറിച്പോയ 

തിനെരയാ തിന്നുന്നവനൊക്കെയും സ്വ 

ദേശിയായാലും പരദേശിയായാലും ഖനം 

അലക്കി വെള്ളത്തില് കുളിക്കയും സന്ധ്യവ 

രെ അശുദ്ധനായിരിക്കയും വേണം; പി 

ന്നെ അവ൯ ശുദ്ധിയുള്ള വനാകും. വന്യം 

അലക്കാതെയും ദേഹം കുഴ്കാതെയും 

ഇരുന്നാല് അധ൯ കുററം വഹിക്കേണം. 

൧൮. അഡ്ധ്യായം. 
രു 

യഹോവ പിന്നെയും മോശെയോടു അ 

രുളിച്ചെയയതു: നി യിഡായേല്മക്കുളോടു 

പറയേണ്ടതു എന്തെന്നാല്: ഞാ൯ നിങ്ങ 

ആകുന്നു; 
നിങ്ങ പാത്തിരുന്ന മിസ്രയിം 3ദശത്തി 

മുടെ രഭരൈവ്വമായ യഠഹാവ 

ലെ നടപ്പ്പോലെ നിങ്ങ നടക്കരുതു; 

ഞാ൯ നിങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകുന്ന ക 

നാ൯ ദേശത്തിലെ നടപ്പപോലെയും അ 

രുതു; അവരുടെ മയ്യാട ആചരിക്കരുതു. 

എനെറ വിധികളെ അനുസരിച്ചു എനെറ 

ചട്ടങ്ങളെ പ്രമാണിച്ചു നടക്കേണം; 

ഞാന് നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോധ 

ആകുന്നു. ആകയാല് എനെറ ചട്ടങ്ങളും 

ന്യായങ്ങളും നിങ്ങഠം പ്രമാണിക്കേണം; 

അയയെ ചെയ്യുന്ന മരുഷ്യ൯ അവയാല് 

ജിവികുംു ഞാ൯ യഹോവ ആകുന്നു. 

നിങ്ങളില് ആരും തനിക്കു രക്തസം 

ബന്ധമുള്ള യാതൊരുത്തരുടെയും നഗ്നത 

അനാവ്ൃതമാക്കുവാ൯ തക്കവണ്ണം അവ 

രോടു അടുക്കരുതു; ഞാ൯ യഹോവ ആ 

കുന്നു, നിനെറ അപ്പനെറ നഗ്നതയും 

അമ്മയുടെ നഗ്നതയും അനാവ്പതമാക്കുരുതു. 

അവ നിനെറ അമ്മയാകുന്നു; അവളു. 

ടെ നഗ്നത അനാവൃതമാക്കരുതു. 

10 

൦. 

അപ്പ 
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നെറ ഭായ്യയുടെ നഗ്നത അനാവ്ൃതമാക്ക 

രുതു; അതു നിനെറ അച്പനെറ നഗ്നതയ। 

ല്ലോ. 

കളോ ആയ നിന്െറ സഹോളഭരിയുടെ 

അപ്പനെറ മകളേം അമ്മയുടെ മ 

നഗ്നത അനാവ്പതമാക്കരുതു: വീട്ടില് ജ 

നിച്ചവരായാലും പുറമെ ജനിച്ച വരായാ 

ലും അവരുടെ നഗ്നത അനാവൃതമാക്കരുതു, 

നിന്െറ മകുനെെറ മകളുടെ നഗ്നതയോ 

മകളുടെ മകളുടെ നഗ്നതയോ അനാവൃത 

മാക്കരുതു; അവരുടെ നഗ്നത നിനേറതു 

തന്നേയല്ലോ. നിനെറ അപ്പന്നു ജനി 

ചുവളും അപ്പനെറ ഭായ്യയുടെ മകളുമായ 

വളുടെ നഗ്നത അനാവൃതമാക്കരുതു; അ 

അപ്പ 

നെറ സഹോദരിയുടെ നഗ്നത അനാവ്വ | 

വ നിനെറ സഹോടരിയല്ലോം 

തമാക്കരുതു; അവ അപ്പനെറ അടുത്ത 

ചാച്ചക്കാരത്തിയല്ലോ. അമ്മയുടെ സ 

ഹോടരിയുടെ നഗ്നത അനാവൃത മാക്കരു 

തുടു അവഠം നിനെറ അമ്മയുടെ അടുത്ത 

ചാചക്കാരത്തിയല്ലോ. അപ്പനെറ സ 

ഫോദരനെറ നഗ്നത അനാവൃതമാക്കരുതു; 

അവന്െറ ഭായ്യയോടു അടുക്കയുയമരുതു ; 

നി 

നെറ മരുമകളുടെ നഗ്നത അനാവ്പതമാക്ക 

രുതൂ; 

അല്ലോ; 

അവ നിന്െറ ഇളയമ്മയല്ലോ. 

അവ നിന്െറ മകനെറ ഭായ്യ 

അവളുടെ നഗ്നത അനാവ്മതമാ 

ക്കരുതു. സഹോദരന്െറ ഭായ്യയുടെ ന 

ഗത അനാവൃതമാക്കരുതു; അതു നിനെറ 

സഫഹോടരനെറ നഗ്നതയല്ലോ. ഒരു സ്ത്രി 

യുടെയും അവമ്മടെ മകളുടെയും നഗ്നത 

! അനാവൃതമാക്കരുതു; അവളുടെ മകനെറ 

1 8 

യോ മകളൂടെയോ മകളുടെ നഗ്നത അനാ 

വൃതമാകുമാറു അവരെ പരിഗ്രഹിക്കുരുതു ; 

അതുടു 

ഭായ്യ ജ്"വനോടിരികുമ്പോഠം 

അവര് അടുത്ത ചാച്ചക്കാരല്ലോ; 

ദു്ലമ്മം. 

അഖളെ ട്ടഃഖിപ്പിപ്പാ൯ അഖമുടെ സ 

ഫോദരിയുടെ നഗ്നത അനാവ്ൃത മാകു മാറു 

ഠിം 

161 നന്തി ാും വുസ്മുകം ൧൮ 

അവളെ കരുടെ പരിഗ്രഹിക്കരുതു. 

സ്്പി ജതുനിമിത്തം 

കു മ്പോഠ അവളുടെ നഗ്നത അനാവ്പൃത 

കൂടൂ 
ക:രനെറ ഭായ്യയോടുക്രടെ ശയിച്ച അവ 

ഒരു 

അശുഭ്ധയായിരി 

മാക്കുമാറു അവളോടു അടുക്കരുതു. 

ളെക്കൊണ്ടു നിന്നെ അശുഭ്ധനാക്കരുതു. 

നിന്െറ സന്തതിയില് ഒന്നിനെയ്യം മോ 

ലെക്കിന്നു അപ്പിച്ച നിന്െറ ഭൈധഖത്തി 

ന്െറ നാമത്തെ അശുദ്ധമാക്കരുതു; ഞാ൯ 

സ്ര്രീയോടു എന്ന 

ശയിക്ക 

യഹോവ ആകുന്ന, 

പോലെ 

രുതു; അതു ക്ദേച്ഛതത. 
ത്തോടുംക്രടെ ശയിച്ചു അതിനാല് നിന്നെ 

പുരുഷനോടുകൂടെ 

യാതൊരു മൂഗഥ 

അശുഭ്ധനാക്കരുതു;ു യാതൊരു സ്ത്രീയും 

ഒരു മൂഗത്തോടുക്രടെ ശയിക്കേണ്ടതിന്നു 

അതിന്െറ മുമ്പില് നില്ലയും അരുതു; 

അതു നികൃഷ്ടം. 

തുവയില് ഒന്നുകൊണ്ടും നിങ്ങളെ ത 

ന്നേ അശുഭ്ധരാക്കുരുതു ;  ഞാ൯ നിങ്ങളുടെ 

മുമ്പില്നിന്നു നിക്കിക്കള യന്ന ജാതികഠ 

ഇവയാല് ഒക്കെയും തങ്ങളെത്തന്നേ അശു 

ഭ്ധരാക്കിയിരികുന്നു. ദേശധും അശുദ്ധ 

മായി തിന്നു; അതുകൊണ്ടെ ഞാ൯ അതി 

നെറ അകൃത്യം അതിന്മേല് സന്ദശിക്ുന്നു; 

ദേശം തന്െറ നിഖാസികളെ ഛട്ദിച്ചുകള 

യുന്നു, ഈ മ്ളേച്ഛത ഒക്കെയും നിങ്ങ 

കു മുന്വെ ആ ദേശത്തുണ്ടായിരുന്ന മന്ദ 

ഷ്യേര് ചെയ്യു, ദേശം അശുഭ്ധമായി തീന്നു. 

നിങ്ങാംകു മുമ്ചെ ഉണ്ടായിരുന്ന ജാതിക 

ളെ ദേശം ഛട്ടിച്ചുകള ഞതുപോലെ നി 

ഞ്ജഠം അതിനെ അശുഭ്ധമാക്കീട്ടു നിങ്ങളെ 

യും ഛദ്ദിച്ചുകള യാതിരിപ്പാ൯ നിങ്ങ 

എന്റെറ ചകട്ടങ്ങദൂം വിധികളും പ്രുമാണി 

ക്കേണം; ഈ മ്േച്ഛഛതകളില് യാതൊന്നും 

സ്വദേശിയാകട്ടെ നിങ്ങളുടെ ഇടയില് 

പാക്കുന്ന പരദേശിയാകട്ടെ ചെയ്യരുതു. 

ആരെങ്കിലും ഈ ആ ലും പി... 
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ഏതെങ്കിലും ചെയ്യാല് അങ്ങനെ ച്ചെയ്യുന്ന 

വരെ അവരുടെ ജനത്തില്നിന്നു ഛേദി 

ചുകളുയേണം. ആകയാല് നിങ്ങമക്ു 

മുമ്പേ നടന്ന ഈ ക്ലേ ച്ഛമയാഭകളില് യാ 

തൊന്നും ചെയ്യാതെയ്യം അവയാത അശു 

ദ്ധരാകാതെയും ഇരിപ്പാ൯ നിങ്ങ എ 

നെറ പ്രമാണങ്ങളെ പ്രമാണിക്കേണം; 

ഞ്രാ൯ നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോധഖ 

ആകുന്നു. 

൧൯. അഷഘ്ധ്യായം. 

യഹോവ പിന്നെയ്യം മോശെയോട്ട അരു 

ളിച്ചെയൂതു: നി യിസ്രാമയല്മക്കളൂടെ സ 

വൃസഭയയോടും പറയേണ്ടതു എന്നെന്നാല് : 

നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോധഖ എന്ന 

ഞാൻ വിശുദ്ധനാകയാല് നിങ്ങളും വി | 

ശുദ്ധരായിരിപ്പി൯. നിങ്ങ ഓട്രാരു 

ത്ത൯ താന്താനെറ അമ്മയെയും അപ്പനെ 

യം ഭയപ്പെടേണം; എനെറ ശബ്ബത്തുകഠം 

പ്രമാണിക്കേണം; ഞാ൯ നിങ്ങുടെ ഭൈ 

വമായ യഹോധ ആകുന്നു. വിഗ്രഹങ്ങ 

കുടെ അടുക്കലേക്കു തിരിയരുതൂ; ദേവന്മാ। 

രെ നികങ്ങഠക്കു വാത്തുണ്ടാക്കരുതു ; ഞാ൯ 

നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോവ ആകുന്നു. 

യ ഫോധെക്കു സമാധാനയാഗം അപ്പികുു 

ന്നു എങ്കില് നിങ്ങള്ക്കു പ്രസാദം ലഭിപ്പാ൯ 

തക്കവണ്ണം അപ്പ്ിക്കേണം, അസപ്പിക്കുന്ന 

ദിവസവും പിറഠെനന്നാളും അതു തിന്നാം; 

ശേഷിക്കുന്നതു മൂന്നാം ദിവസംധഖരെ 

തിയിൽ ഉട്ടു ചുടടുകളുയേണം. മൂന്നാം 

ദിവസം തിന്നു എന്നുവരികില് അതു 

അറെപ്പാകുന്നു ; പ്രസ്ധാദമാകയില്ല, അതു 

തിന്നുന്നവന കറം വഹിക്കും; യഹോ 

ഖവെകു വിശുഭ്ധമായതു അവ൯ അശുദ്ധ 

മാക്കിയ പ്ലോ; അവനെ അധനെറ ജന 

ത്തില്നിന്നു ഛേദിച്ചുകളയേണം. 

നിങ്ങളുടെ നിലത്തിലെ വിള നിങ്ങഠം 
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കല് ഇരിക്കരുതു. 

മോ 1നിഥ് 19 

കൊയ്ക്കുമ്പോഠ വയലിനെറെറ അരിക തിതയ്ു 

കൊയ്യരുതു; നിനെറ കൊയിരു കാലാ 

പെറുക്കയും അരുതു. നിന്െറ മുന്തിരി 

ത്തോട്ടത്തിരു കാലാ പറിക്കരുതു; നിന്െറ 

മുന്തിരിത്തോട്ടത്തില് വിണുകിട്ക്കുന്ന പ 

ഗം പെറുക്കയും അരുതു. അവയെ ഒരിദ 

ന്നും പരദേശികും ധിട്ടേക്കേണം; ഞാ൯ 

നിങ്ങളു ടെ ഭൈവമായ യഹോധഖ ആകുന്നു, 

മോക്ക്ിക്കരുതു, ചതിക്കരുതു ; ഒരുത്തനോടു 

ഒരുത്ത൯ ഭോഷ്ണ്ുപറയരുതു. എനെറനാമ 

ത്തെക്കൊണ്ടു കള്ള സ്സുത്യം ചെയ്യൂ നിനെറ 

ഭൈധഖത്തിനെറ നാമത്തെ അശുഭ്ധമാക്ക 

രുതുു ഞാ൯ യഹോവ ആകുന്നു. ക്രട്ടുകാ 

രനെ പിഡിപ്പിക്കരുതു; അവന്െറ വസ്ധ 

കവച്ച ചെയ്തുയും അരുതു; ക്രലിക്കാരനെറ 

ക്രലി പിറൊന്നു രാവിലെവരെ നിനെറ 

ചെകിടനെ ശപി 

ക്കരുതു; കുരുടന്െറ മുമ്പില് ഇടച്ച വെക്ക 

രതു ; നിനെറ ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടേണം; 

ഞാ൯ യഹോവ ആകുന്നു. ന്വായവധിസ്താ 

രത്തില് അന്യായം ചെയ്യരുതു ; എളിയവ 

നെറ മുഖം നോക്കാതെയും വലിയഖവനെറ 

മുഖം ആദരിക്കാതെയും നിനെറ ക്രട്ടുകാര 

ന്നു നീതിയേടെ ന്യായം ധിധിക്കേണം. 

നിനെറ ജനത്തിനെറ ഇടയില് ഏഷണി 

പറഞ്ഞു നടക്കരുതു; ക്രട്ടുകാരനെറ മരണ 

ത്തിന്നായി നിഷ്ക്ുകിക്കരുതു ; ഞാ൯ യഹോ 

സഹോദരനെ നിന്െറ 

കൂട്ടുകാര 

നെറ പാപം നിനെറ മേല് വരാതിരി 

വ ആകുന്ു, 

ഹൃദയത്തില് ട്വേഷിക്കരുതു; 

പ്രാ൯ അവനെ താല്പയ്യമായി ശാസിക്കേ 

ണം. പ്രതികാരം ചെയ്യരുതു; നിന്െറ 

ജനത്തിനെറ മക്കളോടു പക ധെക്കരുതൂ; 

കൂട്ടുകാരനെ നിന്നെപ്പോലെ തന്നേ സ്നേ 

ഫിക്കേണം;ു ഞാ൯ യഹോവ ആകുന്നു. 

നിങ്ങഠം എഏനെറ ചട്ടങ്ങറ പ്രമാണിക്കേ 

ണാം. രണ്ടു തരം മൂഗങ്ങമ്ളെ തമ്മില് ഇണ 
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ചേക്കരുതു; നിന്െറ വലയലില് ക്രട്ടുവിതുതു 

വിതെക്കുരുതു; രണ്ടുവക സാധനം കലന്ന 

ധ്ര്രരം ധരിക്കരുതു. ഒരു പുരുഷന്നു നി 

യമിച്ചവമൂം വിണ്ടെടുക്കപ്പെടുകയോ സ്വാ 

തന്ദ്്യം കിട്ടുക യോ ചെയ്യാത്തേവളൂ മായ ഒരു 

ഓസിയോടുക്രടെ ഒരുത്ത൯ ശയിച്ചാല് 

അവരെ ശിക്ഷിക്കേണം. എന്നാല് അ 

൮൦ സ്വാതന്ത്രയമില്ലാത്തവളായാല് അവ 

രെ കൊല്ലരുതു. അവന് യഫോവെക്കു 

അകൂത്യയാഗത്തിന്നായി സമാധമനക്രടാ 

രത്തിനെറ ഡാതില്ലഛത ഒരു ആട്ടുകൊറാ 

നെ കൊണ്ടുവരേണം. അവന് ചെയു 

പാപത്തിന്നായി പൃരോഹിതന൯ അകൃത്യ 

യാഗത്തിനെറ ആട്ടുകൊററനെക്കൊണ്ടു 

അവന്നു 3 വണ്ടി യഹോധഖയുടെ സന്നിധി 

യില് പ്രായത്യിത്തം കഴിക്കേണം; എ 

ന്നാല് അവ൯ ചെയു പാപം അധഖനോടു 

ക്ഷമിക്കും. നിങ്ങ ദേശത്തു എത്തി ഭ 

ക്ഷണത്തിന്നു ഉതകുന്ന സകലധിധപ്വക്ഷ 

ങ്ങദം നട്ടശേഷം നിങ്ങഠക്കു അവയുടെ 

ഫലം പരിച്ചേടന കഴിയാത്തതുപോലെ 

ആയിരിക്കേണം; അതു മൂന്നു സംവത്സര 

ത്രേക്കു പരിച്ച്യേടനയില്ലാത്തതുപോലെ 

ഇരിക്കേണം; അതു തിന്നരുതു. നാലാം 

സംവത്സരത്തില് അതിന്െറ ഫലമെല്ലാം 

യഹോവയുടെ സ്പ്ോത്രത്തിന്നായിട്ടു ശുഭ്ധ 

മായിരിക്കേണം. അഞ്ചാം സംധഖത്സര 

ത്തിലോ നിങ്ങശകു അതിസനെറ ഫലം തി 

ന്നാം; അങ്ങനെ അതിനെറ അന്ഭഭവം 

നിങ്ങഠകു പഭ്ധിച്ചുവരും; ഞാ൯ നിങ്ങളു 

ടെ ദൈവമായ യഫോവ ആകുന്നു. രക്ത 

ത്തോട്ടക്രടിയുള്ളതു തിന്നരുതു ; ആഭിചാരം 

ചെയ്യരുതു ; മുഫ്രത്തം നോക്കരുതു; നിങ്ങ 

ളുടെ തലമുടി ചുററും വിമൂനു വടിക്കരുതു ; 

താടിയുടെ അററം ധിരൂപമാക്കരുതു. 

രിച്ചവന്നുധേണ്ടി ശരിരത്തിത മുറിധുണ്ടാ 

ക്കരുതു; മെയ്യേരു പച്ചകത്തരുതു; ഞാ൯ 
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യഹോവ ആകന്നു, ദേശം വേശ്യാവൃത്തി 

ചെയ്യൂ ദുഷ്ണുമ്മംകൊണ്ടെ നിറയാതിരിക്കേ 

ണ്ടതിന്നു നിനെറ മകളെ വേശ്യാവ്ൃത്ത്ികു 

ഏപ്പിക്കരുതു. നിങ്ങഠം എന്െറ ശബ്ബത്തു 

കഠം പ്രമാണിക്കയും എന്െറ ധിശുഭ്ധമ 

ന്ടിരത്തോടു ഭയഭക്തിയുള്ള വരായിരിക്ക 

യും വേണം; ഞാന് യഹോധഖ ആകുന്നു. 

ധെളിച്ചപ്പാടന്മാരുടെയും മന്ത്രധാടികമു 

ടെയും അടുക്കല് പോകരുതു. അവരാല് 

അശുഭ്ധരായ്യിരുവാ൯ തക്കവണ്ണം അവരെ 

അന്വേക്കിക്കയും അരുതു. ഞാന് നിങ്ങളു. 

ടെ ഭൈവമായ യഹോവ ആകുന്നു. നര 

ചയന്െറ മുമ്പാകെ എഴുന്നേല്ലയും വ്ൃഭ്ധ 

നെറ മുഖം ബഫ്ഗുമാനിക്കുയയം നിന്െറ ദൈ 

വത്തെ ഭയപ്പെടുകയും വേണം; ഞാ൯ 

യഹോവ ആകുന്നു. പരദേശി നിന്നോ 

ടൂശ്രടെ നിങ്ങളു ടെ ദേശതൃതു പാത്തംല് അ 

വനെ ഉപദവിക്കരുതു. നിങ്ങളോടുക്ര 

ടെ പാക്കുന്ന പരഭേശി നിങ്ങക്ു സ്വലേ 

ശിയെപ്പോലെ ഇരിക്കണം; അവനെ 

നിന്നെപ്പോലെ തന്നേ സ്നേഹിക്കേണം; 

നിങ്ങളും മിസയിംദേശത്തു പരദേശികളാ 

യിരുന്നു വലല്ലാറു ഞാന് നിങ്ങുടെ ദൈവ 

മായ യഫോവ ആകുന്നു. ന്യായധിസ്മാ 

രത്തിലൂം അളവിലും തൂക്കത്തിലും നിങ്ങഠം 

അന്യായം ചെയ്യരുതു. ഒത്ത തുലാസ്റസ്ും ഒ 

ആ കട്ടിയും ഒത്ത പറയും ഒത്ത ഇടങ്ങഴി 

യും നിങ്ങഠക്ു ഉണ്ടായിരിക്കേണം; ഞാ൯ 

നിങ്ങളെ മി സയിംദേശത്തുനിന്നു പുറപ്പെ 

ടവിച്ച നിങ്ങമൂടെ ഭൈവമായ യഹോധ 

ആകുന്നു. നിങ്ങ എനെറ എല്ലാചട്ടങ്ങ 

ഭം സകലധിധികളും പ്രമാണിച്ചു അനു 

സരിക്കേണം; ഞാ൯ യഹോവ ആകുന്നു. 

൨. അഷഡ്ധ്യായം. 

യഹോവ പിന്നെയും മോശെയോടു അ 

രുളിച്ചെയൂതു: നി യിസ്രായേല്മക്കളോടു 
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പറയേണ്ടതു എന്തെന്നാല്: യിസായല് 

മക്കളിചോ യിസായേലില് വന്നു പാക്കു 

ന്ന പരദേധികളിലോ ആരെങ്കിലും ത 

നെറ സന്തതിയില് ഒന്നിനെ മോലെക്കി 

ന്നു കൊടുത്താല് അവന് മരണശിക്ഷ 

അന്ദഭവിക്കേണം; ദേശത്തിലെ ജനം 

അയനെ കല്ലെറിയേണം. അവ൯ ത 

നെറ സന്തതിയെ മോലെക്കിന്നു കൊട്ട 

ത്തതിനാല് എനെറ ധിശുഭ്ധമന്ദിരം മലി 

നമാകുകുയും എന്െറ വിശുഭ്ധനാമം അ 

ശുഭ്ധമാക്കുകയും ചെയുതുകൊണ്ട ഞാ൯ 

അവനെറ നേരെ ട്ടക്ട്ടിലെച്ച അവനെ 

അവന്െറ ജനത്തില്നിന്നു ഛേദിച്ചുക 

ള യ്യഠം 

മോലെക്കിന്നു കൊട്ടക്ുമ്പോഠം ദേശത്തി 

അവന തനസെറ സന്തതിയെ 

ലെ ജനം അവനെ കൊല്ലാതെ കണ്ണുടെ 

ചുകളു ഞ്ഞാല് ഞാ൯ അവന്നും കുടുംബ 

ത്തിന്നും നേരെ ദ്ടഷ്ട്ിലെച്ചു അവനെയും 

അവനെറ പിന്നാലെ മോലെക്കിനോട്ട 

പരസംഗം ചെയ്താ൯ പോകുന്ന എല്ലാവ 

രെയും അവരുടെ ജനത്തിനെറ നടുവില് 

നിന്നു ഛേദിച്ചുകളയും. വെളിച്ചപ്പാട 

ന്മാരുടെയും മന്ത്രവാദികളുടെയും പിന്നാ 

ലെ പരസംഗം ചെയ്ത്ാ൯ പോകുന്നവ 

നെറ നേരെയും ഞാന് ട്ടക്ട്ടിലെച്ചു അവ 

നെ അവന്െറ ജനത്തില്നിനു ഛേടി 

൧ുതള യ്യം. 

ളെത്തന്നേ ശുഭ്ധീകരിച്ചു വിശുഭ്ധന്മാരാ 

ആകയാല് നിങ്ങ നിങ്ങ 

യിരിപ്പി൯; ഞാ൯ നിങ്ങളുടെ ദൈധമായ 

യഹോവ ആകുന്നു. എനെറ ചട്ടങ്ങഠ 

പ്രമാണിച്ചു ആചരിപ്പി൯;ു ഞാ൯ നിങ്ങ 

ളെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന യഹോവ ആകുന്നു. 

അപ്പനെയോ അമ്മയെയാ ശപിക്കുന്ന 

വ൯ മരണശിക്ഷ അന്ദഭധിക്കേണം; 

അവന അപ്പനെയും അമ്മയെയും ശപി 

ചു; അവനെറ രക്തം അവനെറ മേല് 

ഇരിക്കും. ഒരുത്തനെറ ഭായ്യയുമായി ൮ 
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ഭിചാരം ചെയ്യുന്നവന്, ക്രട്ടുകാരനെറ ഭാ 

യ്യയ്യമായി വ്ൃഭിചാരം ചെയ്യുന്ന വ്യഭിചാ 

രിയും വ്യഭിചാരിണിയും തന്നേ, മരണശി 

ക്ഷ അന്ുഭധിക്കേണം. അപ്പനെറ ഭാ 

യ്യയോടുക്രടെ ശയിക്കുന്നവന് അപ്പനെറ 

നഗ്നത അനാവ്ൃതമാക്കുന്നു;ു ഇരുവരും മര 

ണശിക്ഷ അന്ദഭപിക്കേണം; അധരുടെ 

രക്തം അവരുടെമേല് ഇരിക്കും, ഒരു 

ത്തന മരുമകളോടുക്രടെ ശയിച്ചാല് ഇരു 

വരും മരണശിക്ഷ അന്ദഭഭധിക്കേണം; 

അധ൪ നികൃഷ്ടകമ്മം ചെയ്യു; അവരുടെ 

സ്റ 

യോടുക്രടെ ശയിക്കുന്നതുപോലെ ഒരു 

രക്തം അവരുടെമേല് ഇരിക്കം, 

ത്ത൯ പുരുഷനോടു ക്രടെ ശയിച്ചാല് ഇരു 

വരും ക്ലേച്ചുത ചെയ്യൂ; അവര് മരണശി 

ക്ഷ അനുഭവിക്കേണം; അവരുടെ രക്തം 

അവരുടെ മേല് ഇരികും. ഒരു പുരുഷ൯ 

ഒരു സ്ര്രിയെയും അവളുടെ അമ്മയെയും 

പരിഗ്രഹിച്ചാല് അതു ടുഷ്ടുമ്മം; നിങ്ങളു ടെ 

ഇടയില് ദൂുഷ്ലുമ്മം ഇല്ലാതിരിക്കേണ്ടതിന്നു 

അവനെയും അവരെയും തീയില് ഇട്ടു ചു 

ട്ടുകളുയേണം. ഒരു വപുരുക൯ മൃൂഗത്തോടു 

ക്രടെ ശയിച്ചാല് അവന് മരണശിക്ഷ അ 

ന്ദഭവിക്കേണം ; മുഗത്തെയും കൊല്ലേണം. 

ഒരു സ്ത്രി യാതൊരു ഭൂഗത്തോടെങ്കിലും 

ചേന്നു ശയിച്ചാല് സ്റ്രിയെയും മൃഗത്തെ 

യും കൊല്ലേണം; അവര് മരണശിക്ഷ 

അനുഭവിക്കേണം; അവരുടെ രക്തം അ 

വരുടെ മേല് ഇരിക്കും. ഒരു പുരുഷന 

തനെറ അപ്പുനെറ മകളോ അമ്മയുടെ 

മകളോ ആയ തനെെറ സഹോദരിയെ 

പരിഗ്രഹിച്ച അവളൂടെ നഗ്നത കാണുക 

യും അവര അവനെറ നഗ്നത കാണുക 

യും ചെയ്യാല് അതു ലങ്ഫ്ലാകരം; അവരെ 

അവരുടെ ജനത്തിനെറ മുമ്ഖില്ധെച്ചു 

തന്നേ സംഹരിച്ചുകളുയേണം; അവന 

സംഫോദരിയുടെ നഗ്നത അന:വ്ൃതമാക്കി; 
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അവന് തനെറ കുററം വഹികും. ഒരു 

പുരുഷന് ജതു വായ സ്ത്രരീയോടുക്രടെ ശയി 

ചയ അവളുടെ നഗ്നത അനാവ്ൃതമാടടി 

യാല് അവന അവളുടെ സ്രവം അനാവ്വ 

തമാക്കി ന) അവളും തനെറ രക്തസ്രവം അ 

നാവ്ൃതമാക്കി;; ഇരുവരെയും അവരുടെ 

ജനത്തിനെറ ഇടയില്നിനു ഛേദിച്ചു 

കളയേണ.ംം നിനെറ അമ്മയുടെ സ 

ഹോടരിയുടെയോ അപ്പസെറ സഫോദ 

രിയുടെയോ നഗ്നത അനാവൃതമാക്കരുതു; 

അങ്ങനെത്തവന് തനെറ അടുത്ത ചാച്ച 

ക്കാരത്തിയെ അനാവ്വതയാക്കുന്നു വല്ലേ; 

അവര് തങ്ങളുടെ കുററം വഫിക്കും. ഒരു 

പുരുഷന് ഇളയപ്പനൈ ഭായ്യയോടുക്രടെ 

ശയിച്ചാല് അവന് ഇളയപ്പനെറ നഗ്ന 

ത അനാവൃതമാക്കി; അവര് തങ്ങളുടെ 

പാപം വഹികും; അവര് സന്തതിയില്ലാ 

ത്തവരായി മരിക്കേണം. ഒരുത്ത൯ സ 

ഹോദരനെറ ഭായ്യയെ പരിഗ്രഹിച്ചാല് 

അതു മാലി ൦; അവ൯ സഹോദരസെറ 

നഗ്നത അനാവ്പതമാക്കി; അവര് സന്തതി 

യില്ലാത്തവ൪ ആയിരിക്കേണം. 

ആകയാല് നിങ്ങ൦ കുടിയിരിക്കേണ്ട 

തിന്നു ഞാന് നിങ്ങളെ കൊണ്ടു3പാകുന്ന 

ദേശം നിങ്ങളെ ഛദ്ദിച്ചുകളു യാതിരിപ്പാ൯ 

രൃനെറ എല്ലാചട്ടങ്ങളും സകലധിധി 

കളും പ്രമാണിച്ചു ആചരിക്കേണം. ഞാന് 

നിങ്ങളൂടെ മുസപില്നിന്നു നീക്കിക്കളയു 

ന്ന ജാതിയുടെ ചട്ടങ്ങളെ അനുസരിച്ചു 

നടക്കരുതു; ഈ ക്യ്യങ്ങളെ ഒക്കെയ്യം 

ചെയുതു കൊണ്ടു അവര് എനിക്കു അറെ 

പ്പായി തിന്നു. നിങ്ങഠം അവരുടെ ദേ 

ശത്തെ കൈവശമാകും എന്നു ഞാന് നി 

ങ്ങളോടു കപ്പിച്ചുവല്ലോ; പാലും തേനും 

ഒഗുഗകുന്ന ആ ദേശം നിങ്ങ കൈവശമാ 

ക്കേണ്ടതിന്നു ഞാ൯ അതിനെ നിങ്ങ മക്ക 

തരും; ഞാന നിങ്ങളെ ജാതികളില്നിന്നു 

ധാഠാഥ്ഠിം 
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വേവുൃതിരിച്ചവനായി നിങ്ങുടെ ദൈവ 

മായ യഹോവ ആകുന്നു. ആകയാല് 

ശുദ്ധിയുള്ള മഉൃഗവധും ശുദ്ധിയില്ലാത്ത മൂഗ 

വും തമ്മിലും, ശുഭ്ധിയില്ലത്തേ പക്ഷിയും 

ശുഭ്ധിയുള്ള പക്ഷിയും തമ്മിലും നിങ്ങഠം 

വൃത്യാസം വെക്കേണം; ഞാന് നിങ്ങക്കു 

അശുദ്ധമെന്നു ധേറുതിരിച്ചിട്ടുള്ള മൃഗ 

ത്തെക്കൊണ്ടും പക്ഷിയെക്കെഴണ്ടും നില 

ത്തു ഇഴയുന്ന യാതൊരു ജനത്തുവിനെക്കൌ 

ണ്ടും നിങ്ങളെത്തന്നേ അറെപ്പാക്കരുതു. 

നിങ്ങഠം എനിക്കു വിശുഭ്ധന്മാരായിരിക്കേ 

ണം യഹോവയായ ഞാ൯ വിശുഭ്ധനംക 

കൊണ്ടു നിങ്ങളും എനിക്കു വിശുദ്ധന്മാരാ 

യിരിക്കേണം; നിങ്ങ എനിക്കുള്ള വരാ 

യിരിക്കേണ്ടതിന്നു ഞാ൯ നിങ്ങളെ ജാതി 

കളില്നിന്നു വേറുതിരിച്ചിരികുന്നു. 

വെളിച്ചപ്പാടോ മന്ത്രവാടമോ ഉള്ള വു 

രുഷ൯ ആകട്ടെ സ്്രിയാകട്ടെ മരണശി 

ക്മ അന്ദഭധിക്കേണം; അവരെ കല്ലെറി 

ഞ്ഞ കൊല്ലേണം; അവരുടെ രക്തം അവ 

രുടെമേല് ഇരികും. 

൨൧. അദ്ധ്യായം. 

യഹോവ പിന്നെയും മോശെയോടു അ 

രുളിച്ചെയൂതു : അഹരോനെറ പുത്രന്മാരം 

യ പുരോഹിതന്മാരോടു പറയയേണ്ടതെ 

ന്തെന്നാല്: പുരോഹിതന് തന്െറ ജന 

ത്തില് ഒരുവനെറ ശധത്താല് തന്നെ 

ത്താ൯ മലിനമാക്കരുതു. എന്നാല് തനെെറ 

അമ്മ, അപ്പ൯, മകന്, മകഠം, സഹോട 

ര൯, 

ക.ന്യകയയമായ സഹോടരി എന്നിങ്ങനെ 

തനിക്കടുത്തവളും ഭത്താധില്ലാത്ത 

യൃള്ള ഉററ ചാച്ചക്കാരാത അവന്നു മലി 

നനാകാം, അവന് തനെറ ജനത്തില് 

പ്രമാണിയായിരിക്കയാല് തന്നെത്താ൯ മ 

ലിനമാക്കി അശൂഭ്ധനാക്കരുതു. അവര് 

തലമുടി വടിക്കയും താടിയുടെ അററം കു 

24 

25 

26 



140 

11 

ഇ ലി ലേധ്യ പുസ്ൃകം ൨൧ 

ത്രിക്കയും ശരിരത്തില് മുറിധുണ്ടാക്കുകയും 

അരുതു; തങ്ങളുടെ ഭടൈധത്തിനെറ നാ 

മത്തെ അശുഭ്ധമാക്കാതെ തങ്ങളൂടെ ദൈ 

വത്തിന്നു വിശുഭ്ധന്മാരായിരിക്കേണാ; 

അയധര്൪ തങ്ങളുടെ ദൈവഖത്തിനെറ ഭോ 

ജനമായ യഹോവയുടെ ദഹനയാഗങ്ങം 

അപ്പ്ിക്കുന്നു; ആകയാല് അവര് ധിശുഭ്ധ 

ന്മാരായിരിക്കേബം. വേശ്യയെയോ ടന്ന 

ടപ്പുകാരത്തിയെയോ അധര് വിവാഹം 

കഴിക്കരുതു; ഭത്താധു ഉപേക്ഷിച്ചുകള 

ഞവളെയും വിവാഹം കഴിക്കരുതു; അ 

വ൯ തെറ ദൈവത്തിന്നു വിശുദ്ധ൯ 

ആകുന്നു. അതുകൊണ്ട നി അഖനെ 

ശുദ്ധികരിക്കേണംടു അവഖ൯ നിന്െറ 

ദൈധത്തിന്നു ഭോജനം അപ്പ്ിക്കുന്നവ 

നാകുയാല് നി അവനെ ശുഭ്ധികരി 

ക്കേണം; അവ൯ നിനക്കു യിശുഭദ്ധനാ 

യിരിക്കേണം? നിങ്ങളെ ശുഭദ്ധീകരിക്കു 

ന്ന യഹോവയായ ഞാന് ധിശുദ്ധ൯ ആ 

കുന്നു. പൃരോഹിതനെറ മകം ടന്നടല്ലു 

ചെയ്യൂ തന്നെത്താന് അശുഭദ്ധയാക്കിയാത 

അവഠം തനൊ അല്പുനെ അശുഭ്ധനാ 

ക്കനാ; അവളെ തീയില് ഇട്ടു ചുട്ടുകള 

യേണം. ) 

അഭിഷേകതൈലം തലയില് ഒഗിക്കു 

പ്പെട്ടപനും വനം ധരിപ്പാ൯ പ്രതിഷ്ട്ട 

ക്കപ്പെട്ട വനമായി തനെറ സഹോദരന്മാ 

രില് മഹാചൃയരോഹിതനായലവന് തനെറ 

തലമുടി പിച്ചിപ്പറിക്കയും വ്രും കിറു 

കയും അരുതു. അവന യാതൊരു ശവ 

ത്തോടും അടുക്കുകയും തനെറ അപ്പനാ 

ലോ അമ്മയാലോ അശുദ്ധനാകയും അ 

രുതു. 

റത്തിറങ്ങുകയും 

ധിശുദ്ധമന്ദിരം ലിട്ടു അവന് പൃ 

തനൊ ദൈവത്തി 

സെറ പിശുഭ്ധമന്ദിരം അശുദ്ധമാക്കുകയും 

അരുതു; അവധവനെറ ദൈധത്തിനൊൌൊ അ 

ഭിഷേകതൈലമായ സംസ്കാരം അവനെറ | 
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മേരു ഇരിക്കുന്നു; ഞാ൯ യഹോവ ആ 

കുന്നു. കന്യകയായ സ്ത്രിയെ മാത്രമേ 

അവന് വധിധാഫം കുഴിക്കാധു. വയിധധഖ, 

മു പേക്ഷിക്കപ്പെട്ടവഠം, ടുന്നടപ്പുകാരത്തി, 

വേശ്യ ഇങ്ങനെയുള്ള വരെ അവന് വിവാ 

ഹം കഴിക്കരുതു; സ്വജനത്തിലുള്ള ക൬ 

കയെ മാത്രമേ ധിഖാഫം കഴിക്കാവു. 

അവന് തനെറ സന്തതിയെ തനെറ ജന 

ത്തിനെറ ഇടയില് അശുദ്ധമാക്കരുതു ; 

ഞാ൯ അവനെ ശുൂഭ്ധികരികുന്ന യഹോ 

൮ ആകന്നു. 

യഹോവ പിന്നെയും മോശെരയാടു 

അരുളിച്ചെയുതു: നി അഹരോനോടു 

പറയേണ്ടതു എന്തെന്നാല്: നിസനെറ സ 

ന്തതിയില് അംഗഹീനനായവ൯ നി 

നെറ ദൈവത്തിന്െറ ഭോജനം അപ്പി 

അടുതുുവരരുതു, 

ത്ത 

പ്രാ൯ ഒരിക്കലും 

അംഗഥഹിനനായ യാതൊതത്തന്ദം 

ടുത്തുവരരുതു; കുരുട൯, മുടന്ത൯, പതി 

കാലൊടിഞ്ഞ 

കൂനന, മു 

ണ്ട൯, പൂക്കണ്ണ൯, ചൊറിയ൯, പൊരി 

മൂക്കസ, അധികാംഗ൯, 

വ൯, കയ്യൊടിഞഞ വ൯, 

ച്ചുണങ്ങ൯ു, ഷണ്ഡ൯ എന്നിങ്ങനെയുള്ള 

വരും അതുതു, പുരോഫിതനായ അ 

ഹരോനെറ സന്തതിയില് അംശഹഫീന 

നായ ഒരുത്തനും യഹോധവയുടെ ദഹ 

നയാഗങ്ങ൦ അപ്പ്ിപ്പാ൯ അടുത്തുവര 

രുതു;ു അവ൯ അംഗഫിന൯; അധ൯ 

തന്െറ ദൈധത്തിസെറ ഭോജനം അപ്പി 

പ്പാ൯ അടുത്തുവരരുതു. തനെെറ ഭടൈധ 

ത്തിനെറ ഭോജനമായ  അതിപരിശുഭ്ധ 

മായവയുഠ വിശുദ്ധമായവയുയം അവന്നു 

ഭക്ഷിക്കാം. എങ്കിലും തിരശ്ശീലയുടെ 

അടുക്കല് ചെല്ലുകയും യാഥപീഠത്തിങ്കല് 

അടുതുവരികയും അരുതു; അവ൯ അം 

ഗഹീിനനല്ലോ; അവന് ഏനെറ വിശുദ്ധ 

സാധനങ്ങളെ അശുഭ്ധമാക്കരുതു; ഞാ൯ 

1 

14 

18 

മു 
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അധ്വരെ ശുഭ്ധികരികുന്ന യഹോധ | നങ്ങ ഭക്ഷിക്കാം; അതു അവന്െറ 

ആകുന്നു. മോശെ ഇതു അഹദരാനോടും  ആഹാരമല്ലോ. താനേ ചത്തതിനെയും 8 

പുത്രന്മാരോടും ഏല്ലായിസായേല്മക്കളോ 

ട്ടം പറഞ്ഞു. 

൨൨. അഡ്ധ്യായം. 

യഹോധ പിന്നെയും മോശെയോടു അ 

രുളിച്ചെയുൂതു ഏന്തെന്നാല്: യിസായയല് 

മക്കം എനിക്കു ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന വിശുദ്ധ 

സാധനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചു അഹ ടരാന്ദം 

അവന്െറ പുത്രന്മാരും സൂക്ഷിച്ചനില്ലേം; 

ണമെന്നും എനെറ വിശ്ുഭ്ധനാമത്തെ അ 

ശുഭ്ധമാക്കരുതെന്നും അചരോടു പായേ 

ണം; ഞാന് യഹോവ ത്ആകുന്നു. നീഅ 

വരോടുട പറയേണ്ടതു എന്നെന്നാല്: നി 

ങ്ങളുടെ തലമുറകളില് നിങ്ങളൂടെ സകല 

സന്തതിയിലും ആരെങ്കിലും അശുഭ്ധനാ 

യിരികുമബ്ചോധ യിസ്രായേല് മക്ക യഹോ 

വെക്കു ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന വിശുഭധസാധന 

ങ്ങമോട്ട അടുത്താല് അവനെ എനെറ 

മുമ്പില്നിന്നു ഛേടിച്ചുകള യേണം; ഞാ൯ 

[1 യു യഹോവ ആകന്ു. അഹര്രോനന്െെറസ 

ന്തതിയില് ആരെങ്കിലും കഷ്ടരോഥിയോ 

ശുക്ധ വക്കാരനോ ആയാല് അവന് ശു 

ദ്ധനായിത്തിരുംവരെ വിശുഭ്ധസ്ധാധന 

ങ്ങമ ഭക്ഷിക്കരുതു; ശവത്താല് അശുഭ്ധ 

മായ യാതൊന്നെങ്കിലൂം തൊട്ടന്നവനും 

ബിജസ്സു ലനം ഉണ്ടായവന്ും അശുഭ്ധി 

വരുത്തുന്ന യാതൊരു ഇഴ ങാതിയെ ഏങ്കി 

ലും വല്ല അശുഭ്ധിയുമുണ്ടായിട്ടു അശുഭ്ധി 

വരുത്തുന്ന മനുഷ്യനെ എങ്കിലും തൊടുന്ന 

വന്ദാ ഇങ്ങനെ തൊട്ടൂയിണ്ടിയവ൯ 

സന്ധ്യവരെ അശുഭ്ധനായിരിക്കേണം; 

അയധയ൯ ദേഹം ധെള്ളത്തില് കഴ്ചകിയല്ലാ 

തെ ധിശുഭ്ധസാധനങ്ങഠ ഭക്ഷിക്കരുതു. 

സൂയ്യ൯ അനസ്ധൂമിച്ചശേകും അവ൯ ശുഭ്ധ 

നാകും; പിമ്നെ അവന്നു ധിശുഭ്ധസാധ 

ധാഠാഥ്ഠിം 

പറിച്ചുകിറിപ്പോയതിനെയും തിന്നിട്ടു 

തന്നെത്താ൯ അശുദ്ധമാക്കരുതു ഞാ൯ 

യഫോവധവ ആകുന്നു. ആകയാല് അധ 

മെനെറ പ്രമാണങ്ങളെ ന്സ്സാരമാക്കി 

തങ്ങളുടെ മേരു പാപം വരുത്തുകയും അ 

തിനാരു മരിക്കയും ചെയ്യാതിരിപ്പാ൯ അ 

വ പ്രമാണിക്കേണം ഞാ൯ അവരെ ശു 

ദ്ധീകരിക്കുന്ന യഹോവ ആകുനു. യാ 

തൊരു അന്നം ധിശുഭ്ധസാധനം ഭക്ഷി 

ക്കരുതു ; പുരോഹിതനെറ അട്ടക്കത വനു 

പാക്കുന്നവനം ക്രലിക്കാരന്മം വിശൂഭ്ധസാ 

ധനം ഭക്ഷിക്കരുതു. എന്നാല് പുരോഹി 

ത൯ ഒരുത്തനെ വിലെക്കു വാങ്ങിയാല് 

അവന്നും വിട്ടില് പിറന്നുണ്ടായഖന്നും ഭ 

ക്ഷിക്കാം; ഇവകു അധനെറ ആഹാരം ഭ 

ക്ഷമിക്കാം. പുരരാഹിത നെറ മകം അന്യ 

കട്ടും ബക്കാരന്നു ഭായ്യയായാല് അധ വി 

ശുഭ്ധസാധനങ്ങക്കായ വഴിപാട്ട ഒന്നും & 

ക്ഷിക്കരുതു. പുരോഹിതനെറ മകാഠം വി 

ധവദയാ ഉ പേക്ഷിക്കപ്പെട്ടവളേഃ ആയി 

സന്തതിയില്ലാതെ അപ്പനെറ വിട്ടിലേകു 

തനെറ ബാല്യ ത്തില് എന്നപോലെ മടങ്ങി 

വന്നാല് അവഠാക്കു അപ്പനെറ ആഹാരം 

ഭക്ഷിക്കാം; ഏന്നാല് യാതൊരു അന്വന്ദം 

അതു ഭക്ഷിക്കരുതു. ഒരുത്ത൯ അബദ്ധ 

വശാല് ധിശുഭ്ധസാധനം ഭക്ഷിച്ചപോ 

യാല് അവ൯ വിശുഭ്ധസാധനം അഞ്ചില് 

ഒരംശവും കരട്ടി പുരോഹിതന്നു കൊടുടക്കേ 

ണം. യി സായയതമക്കര യഹോധവ്വെക്കു 

അപ്പിക്കുന്ന ധിശുഭ്ധസ:ധനങ്ങറം അശു 

ദ്ധമാക്കരുതു. അവരുടെ ധിശുഭ്ധസാധ 

നങ്ങ ഭക്ഷികുന്നതില് അ വരുടെ മേല് 

അകൂത്ൃയത്തിനെറ കുററം വരുത്തരുതു ; 

ഞാ൯ അവരെ ശുഭ്ധികരിക്കുന്ന യഹോധ 

ആകന്നു. 

ഉച 

10 

12 



൮8 അരുളിച്ചെയൂതു : 

1൭ 

ലാ 

ലേവ്യ പുസ്ക൦ ൨൩. 105 യിന്്വ്ഥ് 23 

യഹോവ പിന്നെയും മോശെയോടു | നിന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള ഒന്നിനെയും വാ 

നി അഹരോനോടും 

പുത്രന്മാരോടും എല്ലായി സായേല്മക്കമളോ 

ടും പറരയണ്ടതു എന്തെന്നാല്: യിസാ 

യേല്ഗൃഹത്തിലോ യിസായേലില് ഉള്ള. 

പരദേശികളിലോ ആരെങ്കിലും യഹോ 

വെക്കു ഹോമയാഗമായിട്ടു അപ്പിക്കുന്ന വ 

ല്ല നേച്ചകളാകട്ടെ സ്വമേധാദാനങ്ങളാകു 

ട്ടെ ഇവയില് ഏതെങ്കിലും ഒരു വഴിപാട്ട 

കഥികുന്നു എങ്കില് നിങ്ങശക്കു പ്രസാദം 

ലഭിപ്പാന്തക്കലണ്ണം അതു മാടുകളില്നി 

ന്നോ ചെകമ്മരിയാട്ടകളില്നി ന്നോ കോലാ 

ടുകളില്നി ന്നോ ഉനമില്പാത്ത ഒരു ആ 

ണായിരിക്കേണം. മനമുള്ള യാതൊ 

ന്നിനെയും നിങ്ങ അപ്പ്പിക്കരുതു; അതി 

നാല് നിങ്ങള്ക്കു പ്രുസ്ധാദം ലഭിക്കയില്ല. 

ഒരുത്ത൯ നേച്ചനിവ്ൃത്തിക്കായിട്ടോ സ്വ 

മേധാദാനമായി ട്ടോ യഹോവെകു മാടുക 

ളില്നിന്നാകുട്ടെ ആടടകളിതനിന്നാകടടെ 

ഒന്നിനെ സമാധാനയാഗമായിട്ടു അപ്പി 

ക്കുമ്പോഠ അതു പ്രസാടമാകുധാന്തക്കവ 

ണ്ണം മരനമില്ലാത്തതായിരിക്കേണംടറു അ 

തിന്നു ഒരു കുറവും ഉണ്ടായിരിക്കരുതൂ. 

കുരുടു, ചതവു, മുറിവും മുഴ, ചൊറി, പുഴ 

ക്കടി എന്നിവയുള്ള യാതൊന്നിനെയും യ 

ഹോവെക്കു അപ്പിക്കരുതു; ഇവയില് ഒ 

ന്നിനെയും യഹോവെക്കു യാഗപപീഠത്തി 

ന്രേല് ദഹനയാഗമായി അപ്പ്പിക്കരുതു. 

അപയവങ്ങളില് ഏതെങ്ചിലും നീളം ക്രൂടി 

യോ കറഞ്ഞോ ഇരിക്കുന്ന കാളയെയ്യം കു 

ഞ്ഞാടിനെയും സ്വദേധാദാനമായിട്ടു അ 

പ്ലിക്കാം; എന്നാല് നേച്ചയായിട്ടു അതു പ്ര 

സാദമാകയില്ല, വരി ചതെച്ചതോ എടു 

ത്തുകള ഞഞതോ മഉടെച്ചതോ മുറിച്ചുകളുഞ്ഞ 

തോ ആയുള്ള തിനെ നിങ്ങ യഹോവെ 

ക്കു അപ്പ്ിക്കരുതു; ഇങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ 

ദേശത്തു ചെയ്യരുതു. അന്യനെറ കയ്യില് 

ധാഠാഥറ്ഠിം 

ങ്ങി നിങ്ങദുടെ ദൈവത്തിന്െറ ഭോജന 

മായിട്ടു അപ്പ്രിക്കരുതു ; അവെക്ു കേടും കുറ 

വും ഉള്ളതുകൊണ്ടു അവയാൽ നിങ്ങമാക്കു 

പ്രസാദം ലഭിക്കയില്ല. 

യഹോവ പിന്നെയും മോശെയോട്ടു 

അരുളിച്ചെയുതു എന്തെന്നാല്: ഒരുകുാ 

യോ ചെമ്മരിയാടോ കോലാടോ പിറ 

ന്നംല് ഏഴു ടിവസം തള്ളയുടെ അടുക്കരു 

ഇരിക്കേണം; എട്ടാം ദിവസംമുതല് അതു 

യഹോവെക്കു ദഹനയാഗമായി പ്രസാദ 

മാകും. പശുധിനെയോ പ്പെണ്ണാടിനെ 2: 

യോ അതിനെയും കുട്ടിയെയും ഒരു ദില 

സത്തില് അറുക്കരുതു. യഹോവെകു 

സ്ഫ്ോത്രയാഠഥം അപ്പ്വിക്കുമ്പോഠ അതു 

പ്രസാദമാകത്തക്കവണ്ണം അപ്പ്ിക്കേണം. 

അന്നു തന്നേ അതിനെ തിന്നേണം; 

രാവിലെവരെ അതില് ഒട്ടും 

ഞാ൯ യഹോവ ആകുന്നു. 

ശേഷിപ്പി 

ക്കരുതു ; 
ആകയാല് നിങ്ങ എനെറ ക്ല്പനകഠം 

പ്രമാണിച്ചു ആചരിക്കേണം; ഞാ൯ 

യഹോവ ആകുന്നു. എനെറ ധിശുഭ്ധ 

നാമത്തെ നിങ്ങ അശുദ്ധമാക്കരുതു ; 

യിസ്രായേല്മക്കളൂുടെ ഇടയില് ഞാ൯ 

ശുഭ്ധികരിക്കപ്പെടേണം; ഞാ൯ നിങ്ങ 

ളെ ശുഭ്ധികരികുന്ന യഹോധ ആകുന്നു. 

നിങ്ങഗകു ദഭൈവമായിരിക്കേണ്ടതിന്നു 

മിസ്യീംദേശതുതുനിന്നു നിങ്ങളെ കൊണ്ടു 

വന്ന ഞാ൯ യഹോവ ആകുന്നു. 

൨ ൩. അദ്ധ്യായം, 

യഹോവ പിന്നെയും മോശെയോടു അ 

രുളിച്ചെയുതുഃ: നി യിസ്രായേല്മക്കളോ 

ടട പറയേണ്ടതു : എഏനെറ ഉത്സവങ്ങഠം, യി 

ശുഭ്ധസഭായോഗം വിളിച്ചക്രട്ടേണ്ടന്ന യ 

ഹോയയുടെ ഉത്സവങ്ങഠ ആധിതു: ആവു 3 

ദിവസം വേല ചെയ്യേണം; ഏഴാം ടിവ 
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രി 

10 

11 

ന്ഥ ൭3 

സം വിശുഭ്ധസഭായോഗം ക്രടേണ്ടുന്ന സ്വ 

സ്ഥതെക്കുള്ള ശബ്ബത്ത്. അന്നുഒരുചേ 

ലയും ചെയ്യരുതു; നിങ്ങളുടെ സകലധഖാ 

സസ്ഥലങ്ങളിലും അതു യഹോവയുടെ ശ 

ബ്ബൃത്ത് ആകുന്നു. 

അതതുകാലത്ൃതു ധിശുഭ്ധസഭായോഗം 

വിളിച്ചുക്രമട്ടണ്ടന്ന യഹോവയുടെ ഉത്സ 

വങ്ങ ആവിതു: ഒന്നാംമാസം പതി 

ന്നാലാം തിയ്യതി സസ്ധ്യസമയതന്തു യഹോ 

വയുടെ പെസഹ. ആ മാഡം പതിന 

ഞ്ചാം തിയ്യതി യഹോവെക്ു പുളിപ്പില്ലാ 

ആ അപ്പുത്തിനെറ പെരുനാഠ;ു ഏഴ” 

ദിവസം പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പം തിന്നേ 

ണം. ഒന്നാം ദിവസം നിങ്ങമക്കു വി 

ശുഭ്ധസഭംയോഗം ഉണ്ടാകേണം; സാമാ 

൬൮ വേല യാതൊന്നും ചെയ്യരുതു, നിങ്ങഠം 

ഏഴ ദിവസം യഹോവെക്കു ദഹനയാഗം 

അപ്ല്റിക്കേണം;ു ഏഴാം ദിവസം ധിശുഭ്ധ 

സഭായോഗം; അന്നു സാമാന്യവേല യാ 

തൊന്നും ചെയ്യരുതു . 

യഹോവ പിന്നെയും മോശെയോടു 

അരുളിച്ചെയൂതു : നി യിസ്രായേല്മക്കമളോ 

ടു പറയേണ്ടതു എന്തെന്നാല്: ഞാ൯ നി 

189 ലേ യയ പുസ്തുമം ൨൩. 

നേരിയ മാവൃയ ആയിരിക്കേണം; അതു 

യഹോവെക്കു സെരരഭ്യ വാസനയായുള്ള 

ദഹനയാഗം; അതിനെറ പാനിയയാഗം 

ഒരു നാഴി വീഞ്ഞു ആയിരിക്കണം. നി 

ങ്ങളുടെ ദൈവത്തിന്നു വഴിപാടു കൊണ്ടു 

വരുന്ന ടിപസംധരെ നിങ്ങ അപ്പമാക 

ട്ടെ മലരാകട്ടെ കയിരാകട്ടെ തിന്നരുതു ; 

നിങ്ങളുടെ സകലധാസസ്ഥലങ്ങളി ലും 

ഇതു തലമുറതലമുറയായി നിങ്ങധക്കു എ 

ന്നേകുമുള്ള ചട്ടം ആയിരിക്കേണം. 

ശബ്ബത്തിനെറ പിറെറനന്നാമമുതത, 

നിങ്ങ നിരാജനത്തിനെറ കററ കൊട്ടു 

വന്ന ദിവസംമുതല് തന്നേ, എണ്ണി ഏഴ 

ശബ്ദത്ത' തികയേണം. ഏഴാമത്തെ ശ 

ബൃത്തിനൊ പിറെറന്നാഠംവരെ അ൯ 

പതു ദിവസം എണ്ണി യഹോധെക്കു പുതി 

യ ധാന്യംകൊണ്ടു ഒരു ഭോജനയാഗം അ 

പ്പിക്കേണം. നീരാജനത്തിന്നു രണ്ടിട 

ങ്ങഗി മാധുകൊണ്ടു രണ്ടപ്പം നിങ്ങളൂടെ 

വാസസ്ഥലങ്ങളിരുനിന്നു കൊണ്ടുവരേ 

ണം; അതു നേരിയ മാധ്യകൊണ്ടുള്ളതും 

പുളിപ്പിച്ച ചുട്ടതും ആയിരിക്കേണം; അ 

തു യഹോധെക്കു ആല്യധിളധു. അല്പ 

ങ്ജഠാകു തരുന്ന ദേശത്തു നിങ്ങ ഏത്തി  ത്തോടുക്രടെ ഒരു വയസ്സു പ്രായമുള്ള 

യശേഷം അതിലെ വിള ധെടുക്കുമ്പോഠം നമില്ലാത്ത ഏഴ ചെമ്മരിയാട്ടി൯കുട്ടിയെ 

നിങ്ങളുടെ കൊെയുിലെ ആദ്യത്തെ കററ | യും ഒരു കാള കുട്ടിയെയും രണ്ടു മുട്ടാടിനെ 

പുരോഹിതനെറ അടുക്കല് കൊണ്ടുവരേ 

ണം. 

തിന്നു അധവ൯ ആ കററ യഹോവയുടെ 

സന്നിധിയില് നിരാജനം ചെയയ്യേണം. 

ശബ്ദത്തിനെറ പിറെറന്നാര പൃുരോഹി 

ത൯ അതു നീരാജനം ചെയ്യേണം. കററ 

നീരാജനം ചെയ്യുന്ന ദിവസം നിങ്ങഠം 

യഹോധെക്ുകു ഹോമയാശമായി ഒരു വയ 

സ്റ പ്രായമുള്ള ഉനമില്ലാത്ത ഒരു ആണാ 

13 ട്ടി൯കുട്ടിയെ അപ്പിക്കേണം. അതിന്െറ 

യും അപ്പ്റിക്കേണം; അവയും അവയുടെ 

നിങ്ങഥക്കു പ്രസാദം ലഭിക്കേണ്ട  ഭോജനയാഥവധും പാനിയയാഗധും യഹോ 

വെക്കു സെരരഭയ വാസനയായ ഭഹനയാ 

ഗമായി യഹോധെക്ു ഹോമയാഥമായി 

രിക്കേണം. ഒരു കോലാട്ടുകൊററനെ 

പാപയാഗമായും ഒരു ലയസ്സു പ്രായമുള്ള 

രണ്ടു ആടിന൯കുട്ടിയെ സമാധാനയാഥമാ 

യം അപ്പിക്കണം. പുരോഫിത൯ അച 

യെ ആളട് വിള ധിനെറ അപ്പത്തോടും 

രണ്ടു ആട്ടി൯കുട്ടിയോടുംക്രടെ യഹോധ 

ഭോജനയാഗം എണ്ണ ചേത്ത രണ്ടിടങ്ങഴി | യൂടെ സന്നിധിയില് നീരാജനം ചെയ്യേ 

ധാഠാഥറ്ഠിം 
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ണം; അവ പുരോഫിതന്നുവേണ്ടി യഹോ 

വെകു വിശുഭദ്ധമായിരിക്കേണം, അന്നു 

തന്നേ നിങ്ങഠം വിശുദ്ധസഭായോഗം വി 

ളിച്ചുക്രട്ടേണം; അന്നു സാമാന്യവേല യാ 

തൊന്നും ചെയ്യരുതു; ഇതു നിങ്ങളുടെ സ 

കലധാസസ്ഥലങ്ങളിലും തലമുറതലമുറ 

യായി നിങ്ങഠക്കു ഏന്നേക്കളുള്ള ചട്ടം ആ 

യിരിക്കേണം. 

നിങ്ങുടെ നിലത്തിലെ വിളവു എടു 

ക്കുമ്പോര വയലിനന്െറ അരികു തീത്തു 

കൊയ്യരുതു; കാലാ പെറുക്കുകയുമരുതു ; 

അതു ദരിടന്നും പരദേശികും ധിട്ടേക്കേ 

ണം ഞാന് നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ യ 

ഹോവ ആകുന്നു, 

യഹോവ പിന്നെയും മോശെയോടു 

അരുളിച്ചെയുതു : നി യിസായേല്മക്കളോ 

ട് പറയേണ്ടതു എന്തെന്നാല്: ഏഥാം മാസം 

ഒന്നാം തിയ്യതി നിങ്ങഠക്കു കാഹള ധ്വനി 

യുടെ ഞ്തോവകധും വിശുഭ്ധസഭയോഥ 

മുള്ള സ്വസ്ഥടിധവസവധുമായിരിക്കേണം. 

അന്നു സാമാന്യവേല യാതൊന്നും ചെ 

യ്യതെ യഹോവെക്കു ദഹനയാഗം അപ്പി 

ക്കേണംം 

യഫോധഖ പിന്നെയും മോശെയോടു 

അരുളിച്ചെയുതു: ഏഴാം മാസം വത്താം 

തിയ്യതി പാപപരിഹാരദിവസം ആകു 

അ. അന്നു നിങ്ങമുക്കു വിശുദ്ധസഭാ 

യോഗം ഉണ്ടാകേണം; നിങ്ങ ആത്മ 

തപനം ചെയ്തുയും യഹോധെക്കു ദഹന 

യാഗം അപ്പ്ിക്കയും വേണം. അന്നുനി 

ങ്ങ യാതൊരു വേലയും ചെയ്യരുതു; 

അതു നിങ്ങളുടെ ഭദൈധമായ യഹോധഖ 

യ്യടെ സന്നിധിയില് നങ്ങരകുേണ്ടി 

പ്രായശ്ചിത്തം കഴിക്കേണ്ടതിന്നുള്ള പാ 

പപരിഹാരദിവസം, അന്നു ആത്മതപ 

നം ചെയ്യാത്ത ഏവനെയും അവനെറ 

ജനത്തില്നിന്നു ഛേദിച്ചുകളയേണം, 
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അന്നു ആരെങ്കിലും വല്പവേലയും ചെ 

യ്യാല് അവനെ ഞാന് അവധവനെറ ജന 

ത്തിനെറ ഇടയില്നിന്നു നശിപ്പിക്കും. 

യാതൊരു വേലയും ചെയ്യരുതു; ഇതു നി 

ഞ്ങഠക്കു തലമുറതലമുറയായി നിങ്ങളുടെ 

സക്ലവാസസ്ഥലങ്ങളിലും ഏന്നേക്കുമുള്ള 

ചട്ടം ആയിരിക്കേണം. അതു നിങ്ങറം 

കു സ്വസ്ഥതെകുള്ള ശബ്ബത്ത ; അന്നു 

നിങ്ങ ആത്മതപനം ചെയ്യേണം. ആ 

മാസം ഒമ്പതാം തിയ്യതി വൈകുന്നേരം 

മുതല് പിറെറന്നാശ വൈകുന്നേരംവരെ 

ന് ങ്ങറഠം ശബ്ബത്ത' ആചരിക്കേണം. 

യഹോവ പിന്നെയും മോശെയോട്ട 

അരുളി ച്ചെയയതു : നീ യി സായേല് മക്കളോ 

൭ പറരയണ്ടതു എന്നെന്നാല്: ഏഴാം മാ 

സം പതിനഞ്ചാം തിയ്യതിമുതത ഏഴ ദി 

വസം 

ആകുന്നു. 

ഭധസഭായോഗം 

യഹോഖധക്കു ക്രടാരപ്പെരുനാഠം 

ഒന്നാം ടിവസത്തില് വിശു 

ഉണ്ടാകേണം; അന്നു 

സാമാന്യ വേല യാതൊന്നും ചെയ്യരുതു. 

ഏഴ ദിവസം യഫോധെക്കു ദഹനയാഗം 

അപ്പ്റിക്കേണം; എട്ടാം ദിവസം നിങ്ങറം 

ക്കു വിശുഭ്ധസഭ:യോഗം ഉണ്ടാകേണം; 

യഭഹാവെക്കു ഭഹനയാഥവും അപ്പിക്കേ 

ണം, അന്നു അന്ത്യ സഭായോഗം; സാമാ 

൬ വേല യാതൊന്നും ചെയ്യുരുതു. 

യഹോവയ്യടെ ശബ്ബത്തുകളും നിങ്ങളു 

ടെ വഴിപാടുകളും നിങ്ങളു ടെ ഏല്ലാനേച 

കളും നിങ്ങ യഫഹോധെക്ു കൊട്ടക്ുന്ന 

സകല സ്വ മേധാടാനങ്ങളും കരടാതെ അ 

തതു ദിവസത്തില് യഹോധഖെക്കു ദഹന 

യാഗവ്യം ഹോമയാഗവും ഭോജനയാഗവും 

പാനിയയാഗവും അപ്പ്ിക്കേണ്ടതിന്നു വി 

ശുഭധസഭ.യോശകങ്ങാ വിളിച്ചുക്രട്ടേണ്ടുന്ന 

യഫോവയുടെ ഉത്സവങ്ങമ ഇവ തന്നേ, 

ഭൂമിയുടെ ശേഖരിച്ചശേഷം ഫലം 

ഏഥാം മാസം പതിനഞ്ചാം തിയ്യതി യഹോ 
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വെകു ഴു ദിവസം ഉത്സവം ആചരിക്കേ 

ണം; ആഅല്യദിപസം വിശുഭ്ധസ്വസ്ഥത; 

എട്ടാം ടിവസധും വിശുഭ്ധസ്വസ്ഥത. ആ 

ട്യദിവസം ഭംഗിയുള്ള വൃക്ഷങ്ങളുടെ ഫല 

വും ഈത്തപ്പനയുടെ കുരുത്തോലയും തഥെ 

ച്ചിരികുന്ന വ്ൃക്ഷങ്ങമുടെ കൊമ്പും ആററ 

ലരിയും എടുത്തുകൊണ്ടു നിങ്ങുടെ ലൈ 

വമായ യഫോധയുടെ സന്നിധിയില് ഏ 

ഇ ഭിവസം സന്തോഷിക്കേണം. 

ത്സരം തോറും ഏഴടി വസം യഛഹോവെക്ു 

ഈൌ ഉത്സവം ആചരിക്കേണം; ഇതു തലമു 

റതലമുറയായി നിങ്ങഠക്കു എന്നേക്കുമുള്ള 

ചട്ടം; ഏഴാം മാസത്തില് അതു ആചരിക്കേ 

ണം. ഞാന് യിസ്രായേരുമക്കളെ മിസ 

യീംദേശത്തുനിന്നു കൊണ്ടുവന്നപ്പോഗ അ 

വരെ കൂടാരങ്ങളില് പാപ്പിച്ചു എന്നു നി 

ങ്ങളുടെ സന്തതിക ൦ അറിവാന് നിങ്ങഥം 

ഏഴ ദിവസം ക്രടാരങ്ങളില് പാക്കേണം; 

യിസ്രായേലിലെ സ്വദേശികഠം ഒക്കെയും 

ക്രടാരങ്ങളില് പാക്കേണം; ഞാന് നിങ്ങ 

മൂടെ ഭൈധമായ യഹോധ ആകുന്നു. 

അങ്ങനെ മോശെ യഹോധയ്ുടെ ഉത്സവ 

ങ്ങളെ യിസ്രായേല്മക്കളോടു അറിയിച്ചു. 

൨൪൭... അദ്ധ്യായം. 

യഹോവ പിന്നെയും മോശെയോടു അ 

രുളിച്ചെയുതു എന്തെന്നാല്: ദീപങ്ങഠ 

നിത്വം കുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കേണ്ടതിന്നു യി 

സ്രായേല്മക്കുഠ നിലവിളക്കിന്നു ഇടിച്ചെ 

ടുത്ത തെളിവുള്ള ഒലിധെണ്ണ നിന്െറ അ 

ട്ടക്കത കൊണ്ടുവധരേണമെന്നു അവരരോടു 

കല്പിക്ക. സമാഗമനക്രടാരത്തില് സാ 

ക്ഷ്യത്തിനെറ തിരശ്ശീലെകു പുറത്തു ധൈ 

കുന്നേരംമുതല് രാധിലെവരെ കുത്തേ 

തിന്നു അഹരോന് ത്തു യഹോവയുടെ 

191 ലേ ി പുസ്യകും ൨൪൭: 

എനന്നേകുമുള്ള ചട്ടം ആകുന്നു. അധവ൯ 

നിത്യവും യഹോധയുടെ സന്നിധിയില് 

 തട്ടനില വിള ക്കിന്മേല് ദിപങ്ങര ഒരുക്കി 

വെക്കേണം. 

നി നേരിയ മാവു എടുത്ത അതുകൊണ്ടു 

പന്ത്രണ്ടു ദോശ ചുടേണം; ഓരോ ദോശ 

രണ്ടിടങ്ങഴി മാവുകൊണ്ടു ആയിരിക്കേ 

ണം. അവയെ യഹോവയുടെ സന്നി 

സംവ | ധിയില് തങ്കമേശമേത രണ്ടു അടുക്കായിട്ടു 

ഒരോ അടുക്കില് ആറാറു വിതം വെക്കേ 

ണം. ഓരോ അടുക്കിന്മേല് നിമ്മലമായ 

കുത്തുരുകും വെക്കേണം; അതു അച്പത്തി 

ന്മേരു നിധേട്യ മായി യഹോവെക്കു ദഹന 

യാഗമായിരിക്കേണം. അവന് അതു 

നിത്യനിയമമായിട്ടു യി ഡ്ായേതമക്കളോടു 

വാങ്ങി ശബ്ബത്തുതോറും യഹോധയുടെ സ 

ന്നിധിയില് നിരന്തരമായി അടുക്കിധെ 

ക്കേണം. അതു അഹരോന്നും പുത്രന്മാ 

ക്കും ഉള്ളതായിരിക്കണം; അവര് അതു 

ഒരു വിശുഭ്ധസ്ഥലത്തുഖെച്ചു തിന്നേണം; 

അതു അവന്നു ശശ്വതാവകാശമായി 

യഹഛഹോധഖയുടെ ദഹനയാഗങ്ങളില് അതി 

വിശുഭ്ധം ആകുന്നു, 

അനന്തരം ഒരു യിസായേല്യസ്്ര്രീയുടെ 

യും ഒരു മിസയി മല്ല സെറയും മകനായ ഒരു 

ത്ത൯ യിസ്പായേല് മക്കളുടെ മദ്യ പുറ 

പ്പേട്ടു; യിസ്പായേല്യസ്്രരീയുടെ ഈ മകനും 

ഒരു യിസ്രാരയേല്യനും തമ്മിരു പാളയ 

ത്തില് ധഖെച്ചു ശഗ്ലായിട്ടു. യി സായേല്യ സ്ത്രി 

യുടെ മകന തിരുനാമം ദൂഷ്കിച്ചു ശപിച്ചു; 

അതുകൊണ്ടു അവര് അവനെ മോശെയ്യ 

ടെ അടുക്കല് കൊണ്ടുവന്നു; അവന്െറ 

അമ്മെക്ു ശെലോമീത്ത്' ഏന്നു പേര്, 

അവഠം ഓ൯ഗോത്രത്തില് ടിബ്രി എന്നൊ 

രുവനെറ മകളായിരുന്നു. യഹോധവയ്ു 

സന്നിധിയില് നിത്യം ഒരുക്കിധെക്കേ ടെ അരുളപ്പടടേ കിട്ടേണ്ടതിന്നു അവര് 

ണം; ഇതു തലമുറതലമുറയായി നിങ്ങഠകു 

ധിം 

അവനെ തടധില് യെച്ചു. 
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അപ്പോ യഫോവ മോശെയോടു അ 

രുളിച്ചെയൂതു : ശപിച്ചവനെ പാളയത്തി 

ന്നു പുറത്തു കൊണ്ടുപോക;ു; 

ല്ലാവരും അവനെറ തലയില് കൈധഖെച്ച 

ശേഷം സഭയൊക്കെയും അവനെ കല്ലേ 

റിഞ്ങു കൊല്ലേണം. എന്നാൽ യിസാ 

യേല്മക്കളോടട നി പറയേണ്ടതു എന്തെ 

ന്നാല്: ആരെങ്കിലും തനെറ ദൈവത്തെ 

ശപിച്ചാല് അവന തന്െറ പാപം വഹി 

ക്കും. യഹോവയുടെ നാമം ഒൂഷ്ിക്കുന്ന 

വന് മരണശിക്ഷ അന്ദഭവിക്കേണം; സ 

ഭയൊക്കെയും അയനെ കല്ലെറിയേണം; 

പചരദേശിയാകട്ടെ സ്വദേശിയാകട്ടെ തി 

രുനാമത്തെ ദൂഷ്ടിക്കുന്നവ൯ മരണശിക്ഷ 

അനുഭവിക്കേണം. മരുഷ്ച്യനെ കൊല്ലു 

ന്ന൮വ൯ മരണശിക്ഷ അന്ദഭഭവിമക്കണം. 

മൃഗത്തെ കൊല്ലുന്നവ൯ മൂഗത്തിന്നു പ 

കരം ശുഗത്തെ കൊടുക്കേണം. ഒരു 

ത്തന് ക്രട്ടുകാരന്നു കേടു വരുത്തിയാല് 

അവന് ചെയ്ൃതുപോലെ തന്നേ അധ 

നോടും ചെയ്യേണം, ഒടിവിന്നു പക 

രം ഒടിവു, കണ്ണിന്ന പകരം 

പല്ലു; 

അവന മറേവധന്നു കേടുവരുത്തിയതു 

കണ്ണും 

പല്ലിന്നു പകരം ഇങ്ങനെ 

പോലെ തന്നേ അവന്നും വരുത്തേണം. 

മൃഗത്തെ കൊല്ലൂന്നവ൯ അതിന്നു പകരം 

കൊടുക്കേണം; 

വ൯ 

നിങ്ങഠാക്ു പരദേശികും സ്വദേശികും 

മയധഷ്യ്യ നെ കൊല്ലുന്ന 

ഒരു പ്രമാണം തന്നേ ആയിരിക്കേണം; 

ഞാ൯ നിങ്ങമൂടെ ദൈവമായ യഹോധ 

ആകുന്നു. 

നനു പുറത്തു കൊണ്ടുപോയി കല്ലെറി 

ടൂഷിച്ചവനെ പാളയത്തി 

യേണമെന്നു മോശെ യിസ്പായയല്മക്കു 

കോട പറഞ്ഞു. യഹോവ മോശെയോ 

ടു കല്പിച്ചതുപോലെ യിസ്പായേല്മക്ക 

ചെയ്യു. 

ഠിം 

കേട്ടവര് എ, 

മരണശിക്ഷ അന്ഭവിക്കേണം. 

൨ ൫. അഡ്ധ്യായം. 

യഛഹഛോധഖ സിനായിപവ്ൃതത്തില്ഖെച്ചു 

മോശെയോടു അരുളിച്ചെയുതു: നീയി 

സ്രായേല്ിമക്കമളോടു പറയേണ്ടതു എന്നെ 

ന്നാല്: ഞാ൯ നിങ്ങനകു തരുന്ന ദേശത്തു 

നിങ്ങ എത്തിയശേഷം ദേശം യ ഹോ 

വെകു ശബ്ബത്ത് ആചരിക്കേണം, ആവു 

സംവത്സരം നിനെറ നിലം വിതെക്കേ 

ണം അവ്വണ്ണം ആറു സംവത്സരം നി 

സെറ മുന്തിരിത്തോട്ടം വള്ളിത്തല മുറിച്ചു 

അനുഭവം എടുര്ക്കണംം. ഏഗാഠം സംവ 

ത്സരത്തിലോ ദേശത്തിന്നു സ്വസ്ഥതയുള്ള 

ശബ്ബത്തായ യഹോധയുടെ ശബ്ബത്ത് ആ 

യിരിക്കണം നിനെറ നിലം ഖിതെക്ക 

യും മുന്തിരിത്തോട്ടം വള്ളിത്തല മുറിക്കയും 

ചെയ്യരുതു. നിന്െറ കൊയ്യു നെറ പടു 

വിള ധു കൊയ്യുകയും വള്ളിത്തല മുറിക്കാ 

അ മുന്തിരി ത്തോട്ടത്തിലെ പഴം പറിക്കു 

യും അരുതു; അതു ദേശത്തിന്നു ശബ്ബത്താ 

ണ്ടു ആകുന്നു. ദേശത്തിനെറ ശബ്ബത്തില് 

താന വിള യുന്നതു നിങ്ങളുടെ ആഹാര 

മായിരിക്കേണം; നിനകും നിന്െറ ദസ 

ന്നും ഭാസിക്കും ക്രലിക്കാരന്നും നിന്നോടു 

ക്രടെ പാക്കുന്ന പരദേശിക്കും നിന്െറ 

കന്നകാലിക്കും കാട്ടുുഗത്തിന്നും അതി 

സെറ അന്ദഭവഖം ഒക്കെയും ആഹാരമായി 

രിക്കേണം, 

പിന്നെ ഏഴു ശബ്ബൃത്താണ്ടായ ഏറേ 

സംവത്സരം എണ്ണേണം; അങ്ങനെ ഏഴ 

ശബ്ബൃത്താണ്ടായ നാപ്പത്തൊ൯പതു സംഖ 

ത്സരം കഴിയേണം. അടപ്പാഠം ഏഴാം 

മാസം പത്താം തിയ്യതി മഹാധ്വനികാഫ 

കം ധ്വനിപ്പി ക്കണം; പാപപരിഹാരദി 

വസത്തിത നിങ്ങഠ നിങ്ങളുടെ ദേശത്തു 

ഏല്ലാടവും കാഹളം ധ്വനിപ്പിക്കേണം. 

അ൯പതാം സംവത്സരത്തെ ശുദ്ധീകരിച്ചു 10 

ടി 

പ 

[പ 



നിധ 25 

ദേശത്തെല്ലാടധും സകുലനിവധാസികുറാ 

കടം സ്വാതന്ത്യ  പ്രസിഭ്ധമാക്കേണം; അ 

൫ നിങ്ങശക്കു യോബേതസംവത്സരമഃയി 

രിക്കേണം; നിങ്ങഠ താന്താനെറ അവകാ 

ശത്തിലേക്കു മടങ്ങിപ്പോകേണം; ഓരോരു 

തന് തന്താനെറ കുടുംബത്തിലേകും മട 

11 ഞ്ങിപ്പ്പോകേണം. അന്പതാം സംവയത്സ 

രം നിങ്ങാംകു യോബല്സംവഖത്സരമാ 

യിരിക്കേണം; അതില് നിങ്ങഠം വിതെ 

ക്കയോ പടുവിഉ വൂ കൊയ്ക്രയോ വള്ളിത്ത 

ല മുറിക്കാത്ത മുന്തിരിവള്ളിയുടെ പഴം 

19 പറിക്കയോ ചെയ്യരുതു. അതു യോ 

ബേല്സംവത്സരം ആകുന്ന; അതു നി 

ങ്ങഠക്കു ധിശുദ്ധമായിരിക്കേണം; ആയാ 

ണ്ടത്തെ അന്ദഭധവം നിങ്ങ വയലില്നി 

ഇങ്ങ 

നെയുള്ള യോബേല്സംവത്സരത്തില് നി 

13 ന്നുതന്നേ എടുത്തു തിന്നേണം. 

ങ്ങ താന്താനെറ അവക്മശത്തിലേക്ു മ 

14 ടങ്ങിപ്പോക്കേണം. കൂട്ടുകാരന്നു ഏന്തെ 

ങ്കിലും ധില്ല്ഛയോ കൂട്ടുകാരനോടു എന്തെ 

ങ്കിലും വാങ്ങുകയോ ചെയ്യാല് നിങ്ങാം 

തമ്മില് തമ്മില് അന്യായം ചെയ്യരുതു. 

15“ യോബേല്സംവത്സരത്തിനെറ പിമ്പുള്ള 

സംവത്സരങ്ങളുടെ സംക്വയെകു ഒത്തവണ്ണം 

നിനെറ . 

അന്മഭവമുള്ള സംവത്സരങ്ങളുടെ സാ്ല്യെ 

കൂട്ടുകാരനോടു വാങ്ങേണം; 

കു ഒത്തവണ്ണം അവന നിനക്കു വില്ല, 

16 ണം. . സംവത്സരങ്ങ൦ ഏറിയിരുന്നാത 

വില ഉയത്തേണം; സഹവത്സരങ്ങഠം കുറ 

ഞ്ഞിരുന്നാല് വില താഗ്ലേണം; അനുഭ 

വത്തിനെറ കാലസംഖ്ലെക്കു ഒത്തവണ്ണം 

17 അവന് നിനക്കു വില്ലന്നു. ആകയാല് 

നിങ്ങമം തമ്മില് തമ്മില് അന്യായം ചെ 

യ്യരുതു ; നിനെറ ഭൈവത്തെ ഭയപ്പെടേ 

ണം; ഞാന നിങ്ങളുടെ ഭൈവമായ യ 

18 ഹോവ ആകുനു. അതുകൊണട്ടെ നിങ്ങഠം 

എനെറ കപ്പനകഠ അനുസരിച്ചു ഏന്റെറ 

ധാഠാഥദ്ലിം 
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പ കം 

ലേവൃപുസുകം ൨൫ 

ധിധികുര പ്രമാണിച്ചു ആചരിക്കണം; 

എന്നാല് നിങ്ങ ദേശത്തു നിഭയം വസി 

ക്കും. ഭൂമി അതിനെറ ഫലം തരും; നി 

ഞ്ജ തൃപ്്ിയായി ഭക്ഷിച്ചു അതില്. നിഭ 

യം വസിക്ും. എന്നാല് ഏഴാം സംവ 

ത്സരത്തില് ഞങ്ങ എന്തു ഭക്ഷികും? ൭ 

ഒട വിതെക്കയും ഞങ്ങളുടെ അനുഭവ 

മെടുക്കയും ചെയ്യരുതല്ലോ എന്നു. നിങ്ങഠം 

പറയുന്നുവെങ്കില് ഞാ൯ ആറാം സംവ 

ത്സരത്തില് നിങ്ങധരക്ക എന്െറ അരന്ദ 

ഗ്രഹം അതമ്കുയും അതു മൂന്നു സംവത്സ 

രരേക്ുള്ള അന്ദഭവം തരികയും ചെയ്യം. 

എടാം സംവത്സരത്തില് നിങ്ങ വി 

ഒതക്കയും ഒ൯പതാം സംവത്സരംവരെ 

പഴയ അന്മഭവം കൊണ്ടു ഉപജിീവിക്കയും 

വേണം; അതിന്െറ അന്ദഭവം വരുംവ 

രെ പഴയതുകൊണ്ടെ ഉപജിധിച്ചുകൊ 

ള്ളേണം. നിലം ജന്മം വില്ലഛരതു; ദേ 

ശം എനികുള്ളതു ആകുന്നു; നിങ്ങാം എ 

നെറ അടുക്കല് പരദേശികളും വന്നുപാ 

നിങ്ങദുടെ അവ 

കാശമായ ദേശത്തൊക്കെയും നിലത്തിന്നു 

കുന്നവരും അത്തേ. 

വീണ്ടെടുപ്പു സമ്മതിക്കേണം. 

നിസെറ സഹോദരന്  ദ്രിദനാഷ്യി 

നനു തന്െറ അവകാശത്തില് ഏതാന്ദം വി 

ററാല് അവനെറ അടുത്ത ചാച്ചക്കാര൯ 

വന്നു സഹോഭരന്൯ വിററതു വിണ്ടുകൊ 

ള്ളേണം. 

അവന്നു ത്ആരും ഇല്ലാതിരിക്കയും -താ൯ 

ന്നാല് വീണ്ടു കൊള്ള വാ൯ 

തന്നേ വകയുള്ള വനായി വിണ്ടുകൊള്ളു 

ഖാ൯ പ്രാപൃനാകയും ചെയ്യാല് അവന് 

അതു ധിററശേഷമുള്ള സംവത്സരം കണ 

ക്കക്രട്ടി മിച്ചമുള്ളതു അതു വാങ്ങിയിരുന്ന 

ആക്കു മടക്കിക്കൊട്ടുത്തു തന്െറ അധ 

കാശത്തി ലേകു മടങ്ങിവരേണം. എന്നാല് 

മടക്കിക്കൊടുപ്പാ൯ന് അവന്നു പ്രാപ്യിയി 

ലൂ എങ്കില് വിററുപോയതു യോബേൽ 

൭ 

19 

0 

൧൫ 
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പി 

ലേധ്യ പുസ്മുകം ൨൫ 194 ടി സനി 25൭ 

സംവത്സരംവരെ വാങ്ങിയവനെറ ക 

യ്യില് ഇരിക്കേണം; യോബേല്സംവ 

ത്സരത്തില് അതു ഒഴിഞ്ഞുകൊട്ടക്കയും അ 

വ൯ തന്െറ അവകാശത്തിലേക്കു മടങ്ങി 

വരികയും വേണം. 

. ഒരുത്തന് മതിലുള്ള പട്ടണത്തില് ഒരു 

വിടു വിററാല് വിററശേഷം ഒരു സംവ 

ത്സരത്തിന്നകം അവന്നു അതു വിണ്ടകൊ 

ള്ളാഠ; യിണ്ടുകൊള്ളു വാ൯ ഒരു സംവത്സ 

രത്തെ അവധി ഉണ്ടു. ഒരു സംവത്സരം 

മുഴുവനും തികയുധോളം വിണ്ടുകൊണ്ടി 

ല്ലെങ്കില് മതിലുള്ള പട്ടണത്തിലെ വിടും, 

വാങ്ങിയവന്നു തലമുറതലമുറയായി എന്നും 

സ്ഥിരമായിരിക്കേണം; യേബേല്സംവ 

ത്സരത്തില് അതു ഒഴിഞ്ഞുകൊട്ടുക്കേണ്ട, 

മതിലില്ലാത്ത ഗ്രാമങ്ങളിലെ വിടുകളേം 

ദേശത്തുള്ള നിലത്തിന്നു സമമായി വിചാ 

രിക്കേണം; അവെകു വീണ്ടെടുപ്പു ഉണ്ടു; 

മയോബേല്സംവത്സരത്തില് അവയെ ഒ 

ഴിഞ്ഞുകൊടുക്കേണം. എന്നാല് ലേധൃരു 

ടെ പട്ടണങ്ങമും അധരുടെ അവകാശ 

മായ പട്ടണങ്ങളിലെ ധിടുകളും ലേധ്ൃക്കു 

എപ്പോഥെങ്ജിലും ലീണ്ടകൊള്ളാം, ലേധ്വയ 

രില് ഒരുത്ത൯ വധിണ്ടുകൊള്ള നം എങ്കില് 

വിറവുപോയ ലിീടും അവനെറ അവകാശ 

മായ. പട്ടണധും യോബേല്സംവത്സര 

ത്തില് ഒഥിഞ്ഞുകൊടുക്കേണം; ലേധ്ൃയരു 

ടെ പട്ടണങ്ങളിലെ വിടുക ശ യിസ്രായേല് 

മക്കളുടെ ഇടയിത അവക്കുള്ള അവകാശ 

മല്ലോ. എന്നാല് അവരുടെ പട്ടണങ്ങ 

ളോടു ചേന്നിരികക്കുന്ന പുല്ലറമായ ഭൂമി 

വില്ലൃരുതു; അതു അവക്കു ശാശ്വതാവകാ 

ശം ആകുന്നു. 

നിന്െറ സഹോദരന് ദരിദനംായ്യിന്നു 

. നിന്െറ. അടുക്കല്ധെച്ചു ക്ഷയിച്ചുപോ 

യാല് നീ- അവനെ താങ്ങണം; അന 

നും പരഭേശിയും എന്നപോലെ അവ൯ 

നിന്െറ അട്ടക്കത പാക്കേണം. അവ 

നോട്ട വപലിശയ്യം ലാഭവും വാങ്ങരുതു ; നി 

നെറ ഭൈവത്തെ ഭയപ്പെടേണം; നി 

നെറ സഹോദരന് നിനെറ അടുക്കല് 

പാക്കേണം., നിനെറ പണം പലിശെ 

ക്കു കൊടുക്കരുതു ; നിന്െറ ആഹാരം അവ 

നനു ലാഭത്തിന്നായി കൊട്ടുക്കയും അരുതു. 

ഞാ൯ നിങ്ങഗാകു കനാ൯ദേശം തരുവാ 

നരം നിങ്ങളുടെ ദൈവമായിരിപ്പാനും നി 

ങ്ങളെ മിസ്രയിംദേശത്തുനിന്നു കൊണ്ടുവ 

ന്ന നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോവ ആ 

കുന്നു, 

നിനെറ സഹോദരന് ദരിദനായ്യിന്നു 

തന്നെത്താന് നിനക്കു വിററാല് അഖ 

നെക്കൊണ്ടെ അടിമഭവല ചെയ്യിക്കരുതു. 

ക്രലിക്കാര൯ എന്നപോലെയും വന്നുപാ 

ക്കുന്നവ൯ എന്നപോലെയും അവ൯ നി 

നെറ അട്ടക്കല് ഇരുന്നു യോബേല്സംവ 

ത്സരംവരെ നിന്നെ . സേധിക്കേണംം. 

പിന്നെ അവ൯ തനെറ മക്കളുമായി നി 

ന്നെ വിട്ടു തെറ കട്ടും ബത്തിലേക്കു മട 

ങ്ങിപ്പോകേണം; തന്െറ പിതമക്കന്മാരു 

ടെ അവകാശത്തിലേക്കു അവ൯ മടങ്ങി 

പ്രോകേണം. അവര് മിസ്രയീംദേശത്തു 

നിന്നു ഞാ൯ കൊണ്ടുവന്ന എനെറ ഓസ 

ന്മാര ആകകൊണ്ടെ അവരെ അടിമകുളാ 

യി ില്ലഛരുതു. അധനോടു കാഠിന്യം 

പ്രവത്തിക്കരുതു; നിന്െറ ദൈവത്തെ 

ഭയപ്പെടേണം. നിന്െറ അടിയാരും 

അടിയാടികളൂം നിങ്ങഠംക്ു ചുററുമുള്ള ജാ 

തികളില്നിന്നു ആയിരിക്കേണം; അവ 

രില്നിന്നു അടിയാരെയും അടിയാട്ടിക 

ളെയും കൊള്ളേണം. അപ്വണ്ണം നിങ്ങ 

മുടെ ഇടയില് വന്നുപാകുന്ന 'അനൃജാ 

തിക്കാരുടെ മക്കളില്നിന്നും അവര് നി 

ങ്ങമൂടെ ദേശത്തു ജനിപ്പിച്ചവരും നിങ്ങ 

മളോടുക്രടെ ഇരിക്കുന്നവരുമായ അവരുടെ 
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നെ വീണ്ടെടുക്കാം; അല്ലെങ്കില് അവ 

രത്തലണ്ണം ആയിരിക്കേണം; അവ൯ 

സിസം 26 -- 199 -- ലേധ്യപുസ്മുകം ൨൬ 

കുടുംബങ്ങളില്നിന്നും നിങ്ങഠം ധാങ്ങേ ക്കുക്ൂട്ടി സംവത്സരങ്ങമക്കു ഒത്തവണ്ണം 

ണം; അവര് നിങ്ങാകു അവകാശമായി | തന്െറ ലീണ്ടെടുപ്പുധില മടക്കിക്കൊടു 

രിക്കേണം. നിങ്ങളൂടെ ശേഷം നിങ്ങ | ക്കണം. അധന് ആണ്ടോടാണ്ടെ ക്രലി 

മൂടെ മക്കഠകും അവകാശമായിരിക്കേണ്ട | ക്കാരന് എന്നപോലെ അവന്െറ അടു 

തിന്നു നിങ്ങംം അവരെ അവകാശമാക്കി | ക്കല് ഇരിക്കേണം; നി കാങ്കെ അവ൯ 

ക്കൊള്ളേണം; അവര് എന്നും നിങ്ങഠക്കു അവനോടു കാഠിന്യം പ്രവത്തിക്കരുതു . 

അടിമകളായിരിക്കേണം; യിസ്രാടയല്മ ഇങ്ങനെ അവന് പധിണ്ടെടുക്കപ്പെടാതെ 

ക്കളായ നിങ്ങളു ടെ സഹോദരന്മാരോടോ | യിരുന്നാല് അവനും അവനോടുകൂടെ അ 

നിങ്ങമ കാഠിവ്ൃം പ്രവത്തിക്കരുതു. വനെറ മക്കളും യോബേല്സംവത്സര 

നിന്നോടുക്രടെയുള്ള പരദേശിയോ അ ത്തില് പുറപ്പെട്ടുപോകേണം. യിസ്രാ 

നോ സമ്പന്നനാകയും അവനെറ അ | യേല്മക്കഠാ എനിക്കു ഓസന്മാര് ആകുന്നു; 

ട്ടുക്കലുള്ള നിന്െറ സഹോദരന് ഒരിദ | അവര് മിസ്രയിംദേശത്തുനിന്നു ഞാ൯ 

നായ്യിന്നു തന്നെത്താന് അന്ന്നോപരടേ | കൊണ്ടുവന്ന ഐ൭൯െറ ഓാസന്മാ൪; ഞാ൯ 

ശിക്കോ അന്പനെറ സന്തതിക്കോ വില്ല നം ളി ദൈവമായ യഹോവ ആ 

യും ചെയ്യാല് അവ൯ തന്നെത്താന് വി | ക 
4 
] ററശേഷം അവനെ വീണ്ടെടുക്കാം; അ 

൨ ന്൩നം അഡ്ധ്യായം. 

വിഗ്രഹങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കരുതു; ബിംബമോ 

വനെറ സഹോദരന്മാരില് ഒരുത്തന്നു അ 

വനെ വീണ്ടെടുക്കാം അവനെറ പിത്ത 

്ൃയന്നോ പിതൃവ്യനെറ പുത്രന്നോ അവ സുംഭമോ നാടരുതു; രൂപം കൊത്തിയ യാ 

തൊരു കല്ലും നമസ്തുരിപ്പാ൯ നിങ്ങളുടെ 

നെറ കുടുംബത്തില് അവന്െറ അടുത്ത ദേശത്തു നാട്ടുകയും അരുതു ; ഞാന് നിങ്ങ 

ചാച്ചക്കാരില് ഒരുത്തന്നു അവനെ ധീണ്ടെ | മൂടെ ദൈവമായ യഹോവ ആകുന്നു. നി 

ടുക്കാം; അവന്നു പ്രാപ്്ിയൂണ്ടെങ്കില് ത | ഞ്ങജഗം എനെറ ശബ്ദതൃതുകഠ ആചരിക്കയും 

ന്നേത്താ൯ ധീട്ടെടുക്കാം അവന് തന്നെ ! എന്െറ വിശുഭ്ധമന്ടിരം ബഹുമാനിക്കയും 

വിററ സംവത്സരംമൃതല് യോബേല്സം വേണം; ഞാ൯ യഹോവ ആകുന്നു, 

വത്സരംവരെയുള്ള കാലക്കണക്കു തന്നെ എനെറ ചട്ടം ആചരിച്ചു എനെറ കല്പ 

അവനെറ വില സംവത്സരസാബ്ലെക്കു | തക്ക സമയത്തു നിങ്ങഠക്കു മഴ തരും; ഭൂമി 

വിക വു തരും; ഭൂമിയിലുള്ള വ്ലക്ഷയും ൨൧ 

ഒരു ക്രലിക്കാരനെറ കാലത്തിന്നു ഒത്തവ | ലംതരും. നിങ്ങളുടെ മെതി മുന്തിരിപ്പഴം 

ഇം അവന്െറ അടുക്കല് പാക്കേണം. | പറികുന്നതുവരെ നില്ലം; മുന്തിരിപ്പഴം 

സംവത്സരം ഏറെയുണ്ടെങ്കില് അതിന്നു | പറിക്കുന്നതു വിതകാലംവരെയും നില്ലം; 

തക്കവണ്ണം അച൯ തന്െറ ലീണ്ടെടുപ്പു നിങ്ങഠം തൃപൃരായി അഹോവ്ൃത്തികഴിച്ചു 

വില തനികു കിട്ടിയ പണത്തില്നിന്നു | ദേശത്തു നിഭയം വസിക്കും, ഞാന് ദേ 

മടക്കിക്കൊട്ടക്കേണം. യോബേല്സം ശത്തു സമാധാനം തരും; നിങ്ങ കിട 

വത്സരംവരെ ശേക്കിക്കുന്ന സംവത്സരം 

വാങ്ങിയവനുമായി ക്രട്ടിനോക്കേണം; | ന പ്രമാണിച്ചു അധുസരിച്ചാല് ഞാന് 

ക്ഷം; ആരും നിങ്ങളെ ഭയപ്പെടുത്തുകയി 

കുറെ മാത്രം എങ്കില് വളി) കണ ല്ല; ഞാന് ദേശത്തുനിനു ലിമും 
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നീക്കിക്കളയും; വാഠാ നിങ്ങളൂടെ ദേശത്തു 

കൂടി കടക്കയുമില്ല. നിങ്ങുടെ ശത്രുക്ക 

ളെ നിങ്ങ ഓടിക്ും; അവര് നിങ്ങളുടെ 

മുമ്പില് വാളിനാര വിഴ്ഴചം. നിങ്ങളില് 

അഞ്മുപേ൪ നൂറുപേരെ ഓാടികും: നിങ്ങ 

ളില് നൂറുപേർ പതിനായിരംപേരെ ഓ 

ടിക്ുും; നിങ്ങള്ടെ ശത്രുക്കമ നിങ്ങളൂടെ 

മുമ്പില് വാളിനാല് ധീഴ്ം. ഞാന് നിങ്ങ 

ളെ. കടാക്ഷിച്ചു സന്താനസമ്പന്നരാക്കി 

ചെരുകുകയും നിങ്ങളോടുള്ള ഏനെറ നി 

യമം സ്ഥിരമാക്കുകയും ചെയ്യും. നിങ്ങ 

പഴയ ധാന്യം ഭക്ഷിക്കയും പുതിയതി 

സെറ നിമിത്തം പഴയതു പുറത്തു ഇറക്കു 

കയും ചെയ്യും. ഞാ൯ എന്െറ നിവാസം 

നിങ്ങളുടെ ഇടയില് ആകും; എനെറ മ 

ള്ളം നിങ്ങളെ ധെറുക്കയില്ല. ഞാ൯ നി 

ങ്ങദുടെ ഇടയില് സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരി 

ക്കും: ഞോൻ നിങ്ങറംകു ദൈധഖധും നിങ്ങ 

എനിക്കു ജനവും ആയിരിക്കും. 

മിസ്രയിമൃക്കു അടിമകളാകാതിരിപ്പാ൯ അ 

വരുടെ ദേശത്തുനിന്നു നിങ്ങളെ കൊണ്ടു 

വന്ന നിങ്ങളുടെ മെദവമായ യഫോധ | 

നിങ്ങ 

ഞഓാ൯ ആകന്ന൯; ഞാ൯ നിങ്ങളുടെ നുക 

ക്കൈകളെ. ഒടിച്ചു നിങ്ങളെ നിവിന്നു ന 

ടകു മാറാക്കിയിരിക്കുന്നു 

എന്നാല് നിങ്ങ ഏനെറ വാക്കു കേഠം 

ക്കാതെയും ഈ കല്പനകളൊക്കെയും പ്രമാ 

ണിക്കാതെയും ഏനെറ ചട്ടുങ്ങറം ധിക്കരി 

ച്ച നിങ്ങളൂടെ ഉള്ളം എനെറ വിധികളെ 

വെറുത്തു നിങ്ങ എസനെറ കുല്പനകമളൊ 

ക്കെയും പ്രമാണിക്കാതെ എമന൯നറ നിയമം 

ലംഫ്വിച്ചാല് 

ളോടു ചെയ്യം : കണ്ണിനെ മങ്ങിക്കുന്നതും ജി 

വനെ ക്ഷയിപ്പിക്കുന്നതുമായ ഭീതി, ക്ഷ 

യരോഗം, ജ്വരം എന്നിവ ഞാന് നിങ്ങ 

മൂടെ മേല് വരുത്തും; നിങ്ങളുടെ വിത്തു 

നിങ്ങ ഖെറുതെ ലഖിതെകും; ശത്രുക്കുഠാ 

ഠിം 

ഞാന്ദം ഇങ്ങനെ നിങ്ങ, 

ഥു 20 

അതു ഭക്ഷിക്ും. ഞാ൯ നിങ്ങളുടെ നേരെ 

ദൃഷ്ടി വെക്കും; നിങ്ങഠം ശത്രുക്കളേ ടു 

തോററുപോകും; നിങ്ങളെ ദ്വേഷിക്കുന്ന 

വര് നിങ്ങളെ ഭരിക്കും; ഓടിക്കുന്നവ൪ 

ഇല്ലാതെ നിങ്ങ ഓടും. ഇതെല്ലാം ആ 

യിട്ടും നിങ്ങ എനെറ വരക്കു കേമാക്കാ 

തിരുന്നാല് നിങ്ങുടെ പാപങ്ങനിമി 

ത്തരം ഞാ൯ നിങ്ങളെ ഏഴഴമടങ്ങു ശിക്ഷി, 

ക്കും. ഞാ൯ നിങ്ങുടെ ബലത്തിനെറ. 

പ്രതാപം കെടുകും; നിങ്ങുടെ ആകാശ 

ത്തെ ഇരിമ്പുപോലെയും ഭൂമിയെ ചെയ്യു 

പോലെയും ആക്കും. 

വെറുതെ ക്ഷയിച്ചുപോകും; നിങ്ങളുടെ 

ശം വിളവു തരാതെയും ടേഠാത്തിലെ പ്ൃ 

ക്ഷം ഫലം കാഷ്്്രാതെഡ്യം തരിക്കും. 

ങ്ങ എനിക്കു വിരോധമായി നടന്നു എ 

നെറ പാക്കു കേഠാക്കാതിരുന്നാല് ഞാ൯ 

നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങഥകു തക്കവണ്ണം ഏഴ 

മടങ്ങു ബാധ നിങ്ങളുടെമേല് വരുത്തും. 

ഞാ൯ നിങ്ങളുടെ ഇടയില് കാട്ടുമുഗങ്ങളെ. 

അയകും; അഖ നിങ്ങളെ മക്കളില്ലാത്തവ 

രാക്കുകയും നിങ്ങളുടെ കന്നുകാലികളെ ന 

ശിപ്പിക്കയും നിങ്ങളെ എണ്ണത്തില് കുറെ 

ക്കുകയും ചെയ്യം; നിങ്ങളുടെ വഴിക പാ 

ഗായി കിടക്കും. ഇവയാലും നിങ്ങനക്കു 

ബോധംവരാതെ നിങ്ങ എനികു വിരോ 

ധമായി നടന്നാല് ഞാനും നിങ്ങഠയക്കു 

വിരോധമായി നടന്നു നിങ്ങളുടെ പാപ 

ങ്ങഠനിഥിത്തം ഏഴചമടങ്ങു നിത്ങളെ ഒ 

ണ്ഡിച്പിക്കും. 

പ്രതികാരം നടത്തുന്ന വാമ ഞാ൯ നിങ്ങ 

ളൂടെ മേല് വരുത്തും; നിങ്ങഠം നിങ്ങളു ടെ 

പട്ടണങ്ങളില് ഒന്നിച്ചുക്രടുമ്പോറം ഞാ൯ 

നിങ്ങളുടെ ഇടയില് മഹാമാരി അയക്ക 

യ്യും നിങ്ങളെ ശത്രുധിനെറ കയ്യില് ഏച്പി 

ക്കയും ചെയ്യും. ഞാന൯ു നിങ്ങളുടെ അപച്പമെ 

ന്ന കോല് ഒടിച്ചിരിക്കുമ്പോഠ പത്തു സ്ത്രി 

നിങ്ങുടെ ശക്ത്ധി 

നി : 

എനൊ നിയമത്തിനെറ : 

00 



വീര് 

പി 

36 

1൭ 20 മായയോ 

കഠാ ഒരടുപ്പില് നിങ്ങളുടെ അപ്പം ചുട്ടു 

നിങ്ങശക്കു തിരികെ ശൂക്കിത്തരും; നി 

ഞ്ങറം ഭക്ഷിച്ചിട്ടു തൃചൃരാകയില്ല. 

ഇതെല്ലാമായിട്ടും നിങ്ങഠം ഏനെറ വാ 

ക്കു കേനക്കാതെ എനിക്കു വിരോധമായി 

നടന്നാല് ഞാനും ക്രോധത്തോടെ നി 

ഞ്ങമക്കു വിരോധമായി നടകും; നിങ്ങളു. 

ടെ പാപങ്ങഠാനിമിത്തം നിങ്ങളെ ഏഴ്ഴമട 

ങ്ങു ശിക്ഷിക്കും. നിങ്ങളുടെ പുത്രന്മാരുടെ 

മാംസം നിങ്ങ തിന്നും; നിങ്ങളുടെ പുത്രി 

മാരുടെ മാംസവും തിന്നും, ഞാ൯നിങ്ങ 

മൂടെ പൂജാഗിരികളെ. നശിപ്പിച്ചു നിങ്ങളു. 

ടെ സ്ൂയ്യധിഗ്രഹങ്ങളെ ധെട്ടിക്കള കയും 

നിങ്ങളുടെ ശഖം നിങ്ങളു ടെ വ്:ഗ്രഹങ്ങളു 

ടെ ഉടലിന്മേല്ു ഇട്ടുകളുകയും എനികു നി 

ഞങ്ങളോടു വെറുപ്പുതോന്നുകയും ചെയ്യും. 

ഞാന് നിങ്ങളൂടെ പട്ടണങ്ങളെ പാഠശില 

ധും നിങ്ങളൂടെ വിശുഭ്ധമന്ദിരങ്ങളെ ശ്ര 

൬ വും ആകും; നിങ്ങളുടെ സെരഭ് വാസ 

ന ഞാ൯ മണക്കുകയില്ല. ഞാന് ദേശത്തെ 

ശ്രൂ൬ മാക്കം; അതില് വസിക്കുന്ന നിങ്ങ 

ളുടെ ശത്രുക്ക അതിങ്കല് ആശ്ചയ്പ്പെടും. 

ഞാ൯ നിങ്ങളെ ജാതികളുടെ ഇടയില് ചി 

തറിച്ചു നിങ്ങളു ടെ പിന്നാലെ വാഠ മരരും ; 

നിങ്ങളുടെ ദേശം ശ്രുനയ മായും നിങ്ങളുടെ 

പട്ടണങ്ങ൦ പാശ്രിലമായും കിടകും. അ 

ങ്ങനെ ദേശം ശ്രുന്യമായി കിടക്കയും നി 

ഞ്ജറം ശത്രുക്കളുടെ ദേശത്തു ഇരിക്കയും ചെ 

യ്യുന്ന നാളൊക്കെയും അതു തസെറ ശബ്ബ 

തുുകഠം അനുഭവിക്കും; അപ്പോ ദേശം 

സ്വസ്ഥമായിക്കിടന്നു തനെറ ശബ്ബത്തു 

കഠം അന്ദഭധിക്കും. നിങ്ങ. അവിടെ 

പാത്തിരുന്നപ്പോം നിങ്ങളുടെ ശബ്ബത്തുക 

ളില് അതിന്നു അദ്ഭഭവമാകാതിരുന്ന സ്വ 

സ്ഥത ത്മതു ശ്ര മായി കിടകുന്ന നാളൊ 

ക്കെയയം അന്ദഭധിക്കും. ശേകഷിച്ചിരിക്കു 

ന്നവരുടെ ഫ്ലടലയത്തില് ഞാ൯ ശത്രുക്കളും | ഒ്ള ശിക്ഷ അനുഭധികും. 
യരയ ന്നി 

ധിം 

ലേധ്യവുസ്ുകം ൨൬ 

ടെ ദേശത്തുയെച്ചു ഭീരുത്വം വരുത്തും; ഇ 

ല പറക്കുന്ന ശബ്ദും കേട്ടിട്ടു അവര് ഓടും; 

വാളിനെറ മുമ്പില്നിന്നു ഓടുന്നതു പോ 

ലെ അവര് ഓടും; ആരും ഓടിക്കാതെ അ 

ധര് ഓാടി വിഴ്ചം. ആരും ഒഓാടിക്കാതെ 

അവര് ഖാളിനന്െറ മുമ്ചില്നിന്നു എന്ന 

പോലെ ഓാടി ഒരുത്തന്െറ മേല് ഒരു 

തന് വീഴം; ശത്രുക്കൂ ടെ മുമ്പില് നില്പാ൯ 

നിങ്ങശക്കു കഴികയ്യമില്ല. നിങ്ങ ജാ 

തികളുടെ ഇടയില് നശികും; ശത്രുക്കമ്ടടെ 

ദേശം നിങ്ങളെ തിന്നുകളയും. 

ളിരു ശേകഷ്മിച്ചിരിക്കുന്നവ൪ ശത്രുക്കളുടെ 

ദേശത്തുവെച്ചു തങ്ങളുടെ അക്ൃത്യ ങ്ങളാല് 

ക്ഷയിച്ചുപോകും; തങ്ങളുടെ പിതാക്കുന്മാ 

രുടെ അകൃത്യങ്ങളാലും അവര് അവരോ 

ടുക്രടെ ക്ഷയിച്ചുപോകും. അധഖർ തങ്ങ 

മൂടെ അകൃത്യവും തങ്ങളൂടെ പിതാക്ക 

ന്മാരുടെ അകൃത്യധും അവര് എന്നോടു 

ടോഫിച്ച ദോഹവും അവര് എനിക്കു 

വിരോധമായി നടന്നതുകൊണ്ടു ഞാന്ദം 

അവക്കു വിരോധമായി നടന്നു അവരെ 

ശത്രുക്കള്ടടെ ദേശത്തു വരുത്തിയതും ഏററു 

പറകയും അവരുടെ പരിക്ച്കേടനയില്ലാ 

ത്ത ഫദയം അപ്പ്പോമ താഴ്ചകയും അവര് 

തഞ്ങള്ലടെ അകുതൃത്തിന്നുള്ള ശിക്ഷ അനു 

ഭവിക്കയും ചെയ്യാല് ഞാ൯ യാക്കോബി 

നോടുള്ള എന്െറ നിയമം ഓാകും; യിസ്്റാ 

ക്കിനോടുള്ള എന്റെറ നിയമധും അബ്രയാഹാ 

മിനോടുള്ള എന്െറ നിയമധും ഞാന് ഓ 

ക്കും; ദേശത്തെയും ഞാ൯ ഓകും. അവര് 

ദേശം ധിട്ടുപോയിട്ടു അവരില്ലാതെ അതു 

ശ്ര മായി കിടന്നു തന്െറ ശബ്ബത്തുകഠം 

അനുഭവിക്കും. അവര് എനെറ ഖിധിക 

ളെ ധിക്കരിക്കയും അവക്കു എന്െറ ചട്ട 

ങ്ങളോടു ഒയറുപ്പുതോന്നുകയും ചെയുതു 

കൊണ്ടു അവര് തങ്ങളൂടെ അകുത്ൃത്തിന്നു 

ങ്കിലും അ 

നിങ്ങ : 

പി 

38 

40 

41 

44 

44 



40 

ലേധയ പുസ്മുകം ൨൭ 

വര് ശത്രുക്കളുടെ ദേശത്തു ഇരിക്കു യോ 

അവരെ നിമ്മലമാക്കുലാനും അവരോടു 

ഒ്ള എനെറ നിയമം ലംഷ്മിപ്പാനും തക്കവ 

ണ്ണം ഞാ൯ അവരെ മപേക്ഷിക്കയില്ലയ 

അവരെ വെറുക്കയുമില്ല; ഞാ൯ അവരു 

ടെ ദൈവമായ യഹോവ ആകുന്നു. ഞാ൯ 

അവരുടെ ഭദൈധമായിരിക്കേണ്ടതിന്നു ജാ 

തികഠ കാങ്ങകെ മിസയിംദേശത്തൃനിന്നു 

ഞാ൯ കൊണ്ടുവന്ന അവരുടെ പപൂവൃവന്മാ 

രോടട ചെയു നിയമം ഞാ൯ അവക്കുവേ 

ണ്ടി ഓക്ും; ഞാ൯ യഹോവ ആകുന്നു. 

യഹോധ സീനായിപവ്മുതത്തില്ധെച്ചു 

തനിക്കും യിസായേല്മക്കമാകും തമ്മില് 

മോശെമുഖാന്തരം ധെച്ചിട്ടുള്ള ചട്ടങ്ങളും 

വിധികളും പ്രമാണങ്ങളും ഇവ തന്നേ. 

൨ അദ്ധ്യായം. 

യഹോവ പിന്നെയും മോശെയോടു അരു 

ളിച്ചെയുതു : 

വറയേണ്ടതു ഏന്നെന്നാല്: ആരെങ്കിലും 

യിസ്പായേതമക്കളോടു നി 

യഹോധെക്കു ഒരു നേച്ച നിവത്തികു 

ന്വോര ആധ നിനെറ മതിപ്പുപോലെ 

യഹോവെക്കുള്ളവ൯ ആകേണം. ഇരു 

പതു വയസ്സുമുതല് അറുപതു വയസ്സു 

വരെയുള്ള ആണിന്നു ധിശുഭ്ധമന്ദിര 

ത്തിലെ ശൂക്കപ്രുകാരം നിന്െറ മതിപ്പു 

അമ്പതു ശേക്കെല് വെള്ളി ആയിരിക്കേ 

ണം. പെണ്ണ്ണായിരുന്നാല് നിനെറ മതി 

പ രപ്പതു ശേക്കെല് ആയിരിക്കേണം. 

അഞ്ച വയസ്സുമുതല് ഇരുപതു വയസ്സു 

വരെ എങ്കില് നിനെറ മതിപ്പു ആണി 

നനു ഇരുപതു ശേക്കെലും പെണ്ണിന്നു പത്തു 

ശേക്കെലും ആയിരിക്കേണം, ഒരു മാ 

സംമുതല് അഞ്ചു വയസ്സുവരെയുള്ളതാ 

യാല് നിന്െറ മതിപ്പു ആണിന്നു അഞ്ഞു 

ശേക്കെല് വെള്ളിയും പെണ്ണിന്നു മൂന്നു 

ശേക്കെല് ഡെള്ളിയും ആയിരിക്കേണം. 

ഠിം 

10 1ഥ്ല്ിധടം 27 

അറുപാതു വയസ്സുമുതല് മേലോട്ടെങ്കില് 

നിന്െറ മതിപ്പു ആണിന്നു പതിനഞ്ചു 

ശേക്കെലും പെണ്ണിനു പത്തു ശേക്കെലും 

ആയിരിക്കേണം. നിനെറ മതിപ്പുപോ 

ലെ കൊടുപ്പാ൯ കഴിയാതവണ്ണം ഒരുത്ത൯ 

ഭരിദനായിരുന്നാല് അവനെ പുരോഫി 

തനെറ മുമ്പാകെ കൊണ്ടുവന്നു നിത്തേ 

ണം; പുരോഫിത൯ അധഖനെ മതിക്കേ 

ണം; നേന്നവന്െറ പ്രാപ്്ിക്കു ഒത്ത വണ്ണം 

പുരോഹിത൯ അവനെ മതിക്കേണം. 

അതു യഹോവെക്കു വഴിപാടു കഴി 

പ്പാ൯ തക്ക മൃഗം ആകുന്നു ഏങ്കില് ആ വ 

കയിത്നിന്നു യഹോവെകു കൊടുക്കുന്ന 

തൊക്കെയും വിശുഭ്ധമായിരിക്കേണം, തീ 

യതിന്നു പകരം നല്ലതും, നല്പതിന്നു പക 

രം തീയതു ഇങ്ങനെ മാററുകരയാ ധ്ൃത്യാ 

സം വരുത്തുകയോ ചെയ്യരുതു ; മുഗത്തിന്നു 

മൂഗത്തെ ഖെച്ചുമാറുന്നു എങ്കില് അതും 

ഖെച്ചുമാറിയതും ധിശുഭ്ധമായിരിക്കേണം. 

അതു യഹോവെക്കു വഴിപാടു കുഴിച്ചു 

ക്രടാത്ത അശുഭ്ധമൃഗമാകുന്നു എങ്കില് ആ 

മൃഗത്തെ പുരോഫിതനെറ മുമ്പാകെ നി 

ത്തേണം. അതു നല്ലതോതിയതോ ആ 

യിരിക്കുന്നതിന്നു ഒത്തവണ്ണം പുരോഫി 

ത൯ അതിനെ മതിക്കേണം; പുരോഫി 

തനായ നി അതിനെ മതിക്ുന്നതുപോലെ 

തന്നേ ആയിരിക്കേണം. അതിനെ വി 

ണ്ടെടുക്കുന്നു എങ്കില് നി മതിച്ച തൃകയോടട 

അഞ്ചിലൊന്നു ക്രടട്ടേണം. 

ഒരുത്ത൯ തനെറ ധിടു യഹോധെക്കു 

വിശുഭ്ധമായിരിക്കേണ്ടതിന്നു വിശുദ്ധിക 

രിച്ചാല് അതു നല്ലതെങ്കിലും തിയതെ 

ജിലും പുരോഹിതന് അതു മതിക്കേണം; 

പുരോഹിത൯ മതിക്കുന്നതു പോലെ തന്നേ 

അതു ഇരിക്കേണം. തനെറ വിടു വിശു 

ഭ്ധികരിച്ചവ൯ അതു വിണ്ടെടുക്ുന്നെ 

ജില് അവന് നിനെറ മതിപ്പുധിലയുടെ 

12 



16 

170൮ 97 

അഞ്ചിലൊനാ അതിനോടു ക്രട്ടേണം; എ 

ന്നാല് അതു അവന്നുള്ള താകം. 

ഒരുത്ത൯ തനെറ അവകാശനില 

ത്തില് ഏതാനം യഫോവെകു വിശുദ്ധി 

കരിച്ചാല് നിന്െറ മതിപ്പു അതിന്െറെറ 

വിതതുപാടിന്നു ഒത്തവണ്ണം ആയിരിക്കേ 

17 

18 

20 

21 

22 

24 

ണം; ഒരു ഫോമെര് യവം യിതെകുന്ന 

നിലത്തിന്നു അ൯പതു ശേക്കെല് ഖെള്ളി 

മതിക്കേണം. യോബേല്സംവത്സരംമു 

തല് അവന് തെറ നിലം വിശുഭ്ധീകരി 

ചാല് അതു നിന്െറ മതിപ്പുപോലെ ഇരി 

ക്കേണം. യോബേൽ സംവത്സരത്തിനെറ 

ശേകാം അവ൯ അതിനെ വിശുഭ്ധികരി 

ച്ചാലോ യോ ബേല്സംവത്സരംവരെ ശേ 

കികുന്ന സംവത്സരങ്ങഗകു ഒര്വണ്ണം 

' പുരോഹിതന് അതിന്െറ വില കണക്കാ 

ക്കേണം; അതു നിന്െറ മതിപ്പിരുനിന്നു 

നിലം വയിശുഭ്ധീകരിച്ച 

വ൯ അതു വീണ്ടെടുകുന്നെങ്കില് അവ൯ 

കറെക്കേണംം. 

നിന്െറ മതിപ്പുധിലയുടെ അഞ്ചിലൊന്നു 

അതിനോടു ക്രട്ടേണം; എന്നാല് അതു അ 

വന്നു സ്ഥിരമായിരികും. അവന നിലം 

വീണ്ടെടുക്കാതെ മറെറാരുത്തന്നു വിററാ 

ലോപിന്നെത്തതു വീണ്ടെടുത്തക്രടാ. ആ 

നിലം യോബേല്സംയഖത്സരത്തില് ഒഴി 

ഞകൊടുക്കുമ്പോഠം ശപഥാപ്പിതഭൂമിപോ 

ലെ യഛഹോധെകു ധിശുഭ്ധമായിരിക്കേ 

ണം; അതിന്െറ അനുഭവം വുരോഹിത 

നു ഇരിക്കേണം. തനെറ അവകാശനി 

ലങ്ങളില് ഉ ഠാപ്പെടാതെ സ്വയാജ്ുട്ിതമാ 

യ്യൂള്ള ഒരു നിലം ഒരുത്തന് യഹോധവെകു 

ശുദ്ധീകരിച്ചാല് 

ബേല്സംവത്സരം വരെ മതിപ്പുവില ക 

പുരോഫിത൯ യോ 

ണക്കാക്കേണം; നിന്െറ മതിപ്പുവില അ 

വന് അന്നുതന്നേ യഹോവെക്കു വിശുദ്ധ 

മായി കൊട്ടുക്കേണം. ആ നിലം മുന്നു 

ടമസ്ധന്ന് യോബേല്സം വത്സരത്തില് തി 

109 ലേധൃപുസകും ൨൭ 

ക്കെയും ശേക്കെലിന്നു ഇരുപതു ശേരാ 

ഖെച്ചു വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിലെ രൂക്കപ്രകാ 

രം ആയിരിക്കേണം. 

കടിഞ്ഞുതപിറവിയാല് യഹോവെക്കു നി 

ഒുള തായ മൃഗത്തെ മാത്രം ആരും ധിശുദ്ധീ 

കരിക്കരുതു; മാടായാലും ആടായാലും അതു 

യഹോവെകുള്ളതു ആകുന്നു. തത്തു അ 7 

ശുഭധമൃഗമാകുന്നു എങ്ജിത മതിപ്പുവിലയും 

അതിനെറ അഞ്ചിലൊന്നും ക്രടെ കെട്ട 

തൂ അതിനെ വീണ്ടെടുക്കേണം; വിണ്ടെ 

ടുകുന്നില്ലേങ്കില് നിന്െറ മതിപ്പുവിലെ 

കു അതിനെ വില്ലേ,േണം. 

മ്ന്നാല് ഒരുത്തന് തനിക്ുള്ള ആം, 

മുഗം, അവകാശനിലം മുതലായി യഹോ 

ചി ം 

വെക്കു കൊടുകുന്ന യാതൊരു ശപഥാപ്പി 

തധും വില്ല്ഛയോ വിണ്ടെടുക്കുയോ ചെയ്യൂ 

ക്രടാ; ശപഥാപ്പിതം ഒക്കെയും യഫോധെ 

ക്കു അതിവിശുദ്ധം ആകുന്നു, 

വശ്ശൃത്തില്നിന്നു ശപപഥാപ്പ്പിതമായി കൊ 

മന്ഷ്യയ ജ് 

ടക്കുന്ന ആരെയും വിണ്ടെടുക്കാതെ കൊ 

നുകളയേണം. 

നിലത്തിലെ വിത്തിലും വ്ൃക്ഷത്തിനെറ 30 

ഫലത്തിലും ദേശത്തിലെ ഒശാംശം ഒക്കെ 

യും യഹോവെകുള്ളതു ആകുന്നു; അതയ 

ഛഹോവെകു ധിശുഭ്ധം. ആരെങ്കിലും ത 31 

നെറ ഒശാംശത്തില് ഏതാന്ദം വിണ്ടെടുകു 

ന്നു ഏങ്കില് അതിനോടു തഞ്ചിലൊന്നു 

ക്രടെ ചേതൃതു കൊടുക്കേണം. മാടാകുട്ടെ 39 

ആടാകളെ കോലി൯ കിഴെ കടന പോ 

കുന്ന എല്ലാററിലും പത്തിലൊന്നു യഹോ 

വെക്കു ധിശുഭ്ധമായിരിക്കേണം. അതുന 33 

ല്ൃതോതിയതോ ഏന്നു ശോധനചെയ്യരുതു ; 

വെച്ചുരാറുകയ്യം ഞഅതുതു; വെച്ചുമാരുന്നു ൫ 

കില് അതും ഒവച്ചുമാറിയതും വിശുദ്ധമാ 

യിരിക്കേണം. അവയെ ധീണ്ടെടുത്തുകൂടാ. 

യിസ്പായേല്മക്കുഠക്ക വേണ്ടി യഹോഖ 34 

സിീനായിപപവ്വതത്തില്വഖെച്ച മോശെദയോ 

രികെ ചേരണം, ' നിനെറ മതിപ്പു ഒ | ടു കപ്പിചച കുപ്പനകഠ ഇവ തന്നേ, 

ധിം 
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സാഖ്യയാപുസ്തകം 

പം ണം 

പം ത൫൭.0യ. 

തം. മി സയിംദോത്ുനിന്നു പുറ 

പ്പെട്ടതിനെറ രണ്ടാം സംവത്സരം രണ്ടാം 

മാസം ഒന്നാം തിയ്യതി യഹോവ സിനാ 

യിമരുഭൂമിയില് സമാഠമനക്രടാരത്തില് 

ഖെച്ചു മോശെയോടു അരുളിച്ചെയൂതു ഏ 

ന്തെന്നാല്: നിങ്ങ യിസായേല്മക്കു 

ളില് ഗോത്തംഗോത്രമായും കുടുംബംകകുട്ടം 

ബമായും സകലപുരുഷന്മാരെയും ആളാം 

പ്രതി പേര്വഖഴി ചാത്തി സംഘത്തിന്െറ 

ആകതൃതുക ഏടുക്കേണം. നീയും അഹ 

രോനും യിസ്രായേലില് ഇരുപതു വയസ്റ്ു 

മുതല് മേലോട്ടു, യൃഭ്ധത്തിന്നു പുറപ്പെടു 

വാന് പ്രാപ്്യിയയള്ള എല്ലാവരെയും ഗണം 

ഗണമായി എണ്ണേണം. ഓരോ ഗോത്ര 

ത്തില്നിന്നു തെറ കുട്ടംബത്തിത തല 

പനായ ഒരുത്ത൯ നിങ്ങളോടുക്രടെ തുണ്ടാ 

യിരിക്കേണം, നിങ്ങളോടുകൂടെ നിച്ലേം 

സൂരിനെറ മകന൯ ഠാമലിരയരല്; ബെ 

ന്യാമീ൯ഗോത്രത്തില് ധിഭെയോനിയുടെ 

മക൯ അബീഭാ൯; ഓ൯ഠഗോത്രത്തിര 

അമ്മിശദ്ദായിയുടെ മക൯ അഹിീയേ 

സെ൪; ആശേ൪ഗോത്രത്തില് ഒക്രാന്െറ 

മക൯ പഠഥിയേരതുു 8 ഗോത്രത്തില് 

ദെയ്യൂവേലിനെറ മക൯ ഏലീയാസാഫ ; 

നഫ്സാലിധഗോത്രത്തില് ഏനാനെറ മക൯ 

അഹിര. 

ളിക്കപ്പെട്ടവരും തങ്ങളുടെ പിതൃഗോത്ര 

ഇവര് സംദ്പത്തില്നിന്നു വി 

ങ്ങളില് പ്രഭക്കുന്മാരും യിസായേലില് സ 

ഹ സാധിപന്മാരും ആയിരുന്നു. കുറിക്ക 

പ്പെട്ട ഈ പുരുഷന്മാരെ മോശെയും അഹ 

രോനും ക്രട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി. രണ്ടാം 

മാസം ഒന്നാം തിയ്യതി അവര് സവ്വൃസഭ 

യെയും വിളിച്ചുക്രടി; അവര് ഗോത്രംഗഥോ 

ത്രമായും കുട്ടംബംകട്ടംബമായും ത്തൃമാം 

ണെന്ന: പുരുഷന്മാരുടെ പേരാധിതു: പ്രതി ഇരുപതു വയസ്സുമുതല് മേലോട്ടു 

രൂബേ൯ഗോത്രത്തില് ശെടേയ്മരിനെറ മ | 

കന് എലീസൂ൪; ശിമെയോ൯ഗോത്രത്തില് 

സൂരീശദ്ദായിയുടെ മക൯ ശെമൃമീയേത; 

യെഫ്രുഭാഗോത്രത്തില് അമ്മീനാദാബി 

നെറ മക൯ നഫഹശോ൯; യിസ്സറാഖാ൪ 

ഗോത്രത്തില് സൂവാരിനെറ മക൯ നെ 

ഥനയേര; സെബ്ലൂ൯ഗോത്രത്തില് 

ഹോലോനന്െറ മക൯ ഏലിയാബ് ; 

യോസേഫിസെറ മക്കളില് എഡ്റുയിം 

ഗോത്രത്തില് അമ്മീഫ്രടിനെറ മക൯ 

എലീശാമാ; മനശ്രെ ഗോത്രത്തില് പെടാ 

ധിം 

പേരുപേരായി താന്താങ്ങളുടെ വംശധി 

വരം അറിയിച്ചു. യഹോവ മോശെ 

യോടു കുപ്പിച്ചതുപോലെ അവന് സീനാ 

യിമരുഭൂമിയില്ഖെച്ചു അവരുടെ എണ്ണ 

മെടുത്തു. 

യിസ്രായേലിനെറ മൂത്തമകനായ രൂ: 

ബേനെറ മക്കളുടെ സന്തതികന കുലം 

ആളാം 

പ്രതി ഇരുപതു വയസ്സുമുതല് മേലോട്ടു, 

കലമായ്യം കടടംബാകടുംബമായും 

യൃഭ്ധത്തിന്നു പ്രാപ്യിയുള്ള സക്ലപൃരുഷ 

ന്മാരും പേരുപേരായി രൂബഖ൯ധഗോത്ര : 



ടട ട്ടെ 

മുന്ന 1 പം 

ത്തില് എണ്ണപ്പെട്ടവര് നാപ്പത്താറായിരത്ത 

ഞ്ഞൂറൃപേര, 

ശിമെയോനെറ മക്കമടടെ സന്തതിക 

ളിരു കുലംകുലമായും കുടുംബംകടടും ബമാ 

യ്യും ആളാംപ്രതി ഇരുപതു വയസ്റ്സുമുതരു 

മേലോട്ടു യൃഭ്ധത്തിന്നു പ്രാപ്ലിയുള്ള സക 

ലപുരുഷന്മാരും പേരുപേരായി ശിമെ 

യോ൯ഗോത്രത്തില് ശ്രേണ്ണുപ്പെട്ടവ൪ അ൯ 

പത്തൊ൯പതിനായിരത്തി മുന്നതൂറുപേർ. 

ഗാടിനെറ മക്കളുടെ സന്തക്കികളില് 

കുലാകുലമായ്യം കുട്ടം ബംകുടുംബമായും ഇരു 

പതു വയസ്സുമുതല് മേലോട്ടു യുദ്ധത്തിന്നു 

പ്രാപ്്സിയുള്ള സകലപുരുഷന്മാരും പേരു 

പേരായി ഗാദ് ഗോത്രത്തില്, ഏണ്ണപ്പെ 

ട്ടുവര് നാല്പത്തയ്യായിരത്തറുന്ൂററ൯പതു 

പേര്ം 

യെപ്രടയുടെ മക്കളുടെ സന്തതികളിരത 

കലംകലമായും കട്ടംബംകടുംബമായും ഇരു 

പതു വയസ്സുമുതല് മേലോട്ടു യുദ്ധത്തിന്നു 

പ്രാപ്്ിയുള്ള സകലപുരുഷന്മാരും പേരു 

പേരായി യ്യെഫ്രഭാഗോത്രത്തില് ന്രേണ്ണ 

പ്പെട്ടവ൪ എഏഴപത്തുനാലായിരത്തറുന്റു 

പേര്. 

യിസ്റ്റാഖംരിന്െറ മക്കമൂടെ സന്തതിക 

” ളില് കുലംകുലമായ്യം കുടുംബംകുട്ടം ബെമായും 

ചര 

൪1 

ഇരുപതു വയസ്സുമുതല് മേലോട്ടു യുഭ്ധ 

ത്തിന്നു പ്രാപ്്ിയുള്ള സകലപുരുഷന്മാരും 

പേരുപേരായി യിസ്സാഖാര്ഗോത്രത്തില് 

എണ്ണപ്പെട്ടവര് അ൯പത്തുനാലായിരത്തി 

നാജ്റുപേര്. 

സെബ്ുലൂനെറ മക്കടെ സന്തതിക 

ളില് കലംകലമായ്ും കടുംബംകുടടുംബമായും 

ഇരുപതു ലയസ്സുമുതത മേലോട്ടു യൃഭ്ധ 

ത്തിന്നു പ്രാപ്്രിയുള്ള സകലപുരുഷന്മാരും 

പേരുപേരായി സെബ്ൃമൃ൯ഗോത്രത്തിരു 

എണ്ണപ്പെട്ടവര് അന൯പത്തേഴായിരത്തി 

നാന്ദുറുപേര. 

ധിം 

നവ 

രതാ തിയ ാാിനാനനനനനനതനനതനത്തിന്തിിന്തിനനത്ത്താത്തനല് 

- സാംഖ്യ പുസ്തകം ൧ 

യോസേഫിനെറ മക്കളില് എഫ യി 

മിനെറ മക്കളുടെ സന്തതികളില് കലംക 

ലമായും കുടും ബംകുടടംബമായും ഇരുപതു 

വയസ്സുമുതല് മേലോട്ടു യൃദ്ധത്തിന്നു പ്രാ 

പ്ലിയുള്ള സകലച്ുരുഷന്മാരും പേരുപേ 

രായി എഫു യിംഗോത്രത്തില് മ്ലേണ്ണപ്പെ 

ട്ടവ൪ നാല്പതിനായിര അഞ്ഞൂറുപേര. 

മനശ്ശെയുടെ മക്കളുടെ സന്തതിക 

ളിത കുലംകുലമായും കടുംബംകടുംബമായും 

ഇരുപതു വയസ്സുമുതരു മേലോട്ടു യുഭ്ധ 

ത്തിന്നു പ്രാപ്യ്ിയുള്ള സകലപുരുഷന്മാ 

രും പേരുപേരായി മനശ്ശെശോത്രത്തില് 

എണ്ണപ്പെട്ടവര് മുപ്പത്തീരായിരത്തിരുന്ൂറു 

പേര്, 

ബെന്യാമീനെറ മക്കളുടെ സന്തതിക 

ളില് കുലംകുലമായും കുടും ബംകടുബമായും 

ഇരുപതു വയസ്സുമുതല് മേലോട്ടു യൂഭ്ധത്തി 

ന്നു പ്രാ്ലിയുള്ള സകലപുരുഷന്മാരും പേ 

രുപേരായി ബെന്യാമീ൯ശേത്രത്തില് 

എണ്ണപ്പെട്ടവര് മുപ്പത്തയ്യായിരത്തി നാഠ്ടവു 

പേര്. 

ഓനെറ മക്കളുടെ സന്തതികളില് കുലം 

കലമായും കടുംബംകടുംബഥമായയും ഇരുവത്ു 

വയസ്സുമുതല് മേലോട്ടു യൃദ്ധത്തിന്നു പ്രാ 

പ്ലിയുള്ള സകലപുതഷന്മാരും പേരുപേ 

രായി ഓ൯ഗോത്തത്തില് എണ്ണപ്പെട്ടവര് 

അറുപത്തിരായിരത്തെഴ്റുപേര്. 

ആശേരിനെറ മക്കളുടെ സന്തതിക 

ളില് കുലംകലമായും കുടും ബംകടുംബമായും 

ഇരുപതു വയസ്സുമുരത മേലോട്ടു യൃഭ്ധ 

ത്തിന്നു പ്രാപ്തിയുള്ള സകലപുരുഷന്മാരും 

പേരുപേരായി ആശേര്ഗോത്തത്തില് 

എണ്ണപ്പെടവ൪ നാല്പത്തോരായിരത്തഞ്ഞു 

റുപേര്, 

നഫ്മ ലിയുടെ മക്കളുടെ സന്തതിക 

ളിരു കുലംകലമായ്യും കടും ബംകടുംബമായും 

ഇരുപതു വയസ്സുമുതല് മേലോട്ടു യൃദ്ധത്തി 

; 
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ന്നു പ്രാപ്തിയുള്ള സകലപുരുഷന്മാരും പേ 

രുപേരായി നഷ്ലാലിശോത്രത്തില് ഗ്േണ്ണ 

പ്പെട്ടവർ അനപത്തുമൂവായിരത്തി നാ 

നൂറുപേർ, 

മോശെയും അഹരോനും ഗോത്രത്തിന്നു . 

ഒരുവന് ധീരം യിസായേല്പ്രഭക്കന്മാരാ 

യ പന്ത്രണ്ട പുരുഷന്മരേംക്രടി ഏണ്ണുമെടു 

ത്തവ൪ര ഇവര് തന്നേ. യിസ്പായേല്മ 

ക്കളില് ഗോത്രംഗോത്രമായി ഇരുപതു വ 

യസ്സ്റുമുതത മേലോട്ടു യുഭ്ധത്തിന്നു പ്രാപ്ല്ി | 

എണ്ണ | യൂള്ള സകലപുരുഷന്മാരുമായി 

പ്പെട്ടവ൪ ആകെ ആറ്ുലക്ഷത്തി മൂവായി 

രത്തഞ്ഞൂററന൯പതു പേര് ആയിരുന്നു. 

ഇവരുടെ ക്രട്ടത്തിരു ലേവ്യരെ പിതൃ 

വ്ൃയ൪ സക്ഷ്യനിവാസത്തിന്നു ചുററും പാള 

യമിറങ്ങേണം; ലേവ്യര് സാക്ഷ്ൃയനിവാസ 

ത്തിനെറ കായ്യം നോക്കേണം ്മേന്നു : 

യഫോവ മോശെയോടു കപ്പിച്ചതു പേലെ 

എല്ലം യിസ്റ്റായേല്മക്കറം ചെയ്യൂ; അതു 

പോലെ തന്നേ അവര ചെയ്യൂ. 

൨.൦ അദ്ധ്യായം. 

യഹോവ പിന്നെയും മോശെയോടും അ 

ഹരോനോടും അതരുളിച്ചെയൂതു: യിസ്രാ 

യേല്മക്കളില് ഓരോരുത്തന് താന്താനെറ 

ഗോത്രത്തിനെറ അടയാള ത്തോടുക്രടിയ 

കൊടിക്കരികെ പാളയമിറങ്ങേണം; സ 

മാധാമനക്രടാരത്തിന്നെതിരായി ചുററും അ 

48 ഗോത്രമായി മ്ലേണ്ണ്ിയില്ല. ലേധിഥോത്ര | വര് പളേയമിറങ്ങേണം. യ്െഫ്രുഭാപാള 

49 ത്തെ മാത്രം എണ്ണരുതു; യിസ്രായേല് | യത്തിനെറ കൊടിക്കിഴ്ള്ളവര് ഗണം 

മക്കളുടെ ഇടയില് അവരുടെ സംഖ്യ ഏടു | ണമായി കിഗകു സ്മൂയ്യോടയത്തിന്നു നേ 

ക്കയും അരുതു എന്നു യഹോവ മോശെ | രെ പളേയമിറങ്ങേണം; യ്യെഫ്രുടയുടെ 

50 യേടുേ കല്പിച്ചിരുന്നു. ലേധ്യരെ സാക്ഷ്യ | മക്കഠംക്കു അമ്മീനഭഓഖബിനെറ മക൯ നഹ 

നിവാസത്തിന്നും അതിനെറ ഉപ്പകരണ | ശോ൯ പ്രഭ ആയിരിക്കേണം. അവ 

ങ്ങധക്കും വസ്തൂക്കഠാക്കും ഒക്കെ വിചാര | നെറ ഗണം ആകെ ഏഴചപത്തുനാലായിര 

കന്മാരായി നിയമിക്കേണം; അവര് തിരു | ത്തറുനൂറ൮പേര്൪, അവനെറ അരികെ 

നിവാസവും അതിസനെറ ഉപകരണങ്ങ | യിസ്സ്റാഖാരഗോത്രം പ്പാളയമിറങ്ങേണം; 

ളൊക്കെയും വഹിക്കേണം; അവര് അതി | യിസ്സ്റാഖാരിനെറ മക്കഠക്കു സൂവാരിനെറ 

ന്നു ശുത്ര്രൂക്ഷ ചെയ്തുയും തിരുനിവാസത്തി | മകു൯ . നെഥനയേൽ പ്രഭ ആയിരിക്കേ 

നെറ ചുററും പാളയമടിച്ചു പാക്കയും വേ ണം. അവന്റെറ ഗണം തതകെ അ൯ 

51 ണം, തിരുനിവാസം പുറപ്പെടുമ്പോഠ | പതുതുനാലായിരത്തി നാന്ൂറുപേർ. പി 

ലേവ്യര് അതു അഴിച്ചെടുക്കേണം; തിരു | ന്നെ സെബ്ദലൂ൯യഗാത്രം; സെബ്ദലൂ 

നിവാസം അടിക്കുമ്പോഠ ലേധ്യര് അതു | നെറ മക്കഠംക്കു ഹേലോനെറ മകന് ഏലി 

നിയിത്തേണം; ഒരസ്യ൯ അടുത്തു വന്നാല് | യാബ് പ്രള ആയിരിക്കേണം. അധ 

58 മരണശിക്ഷ അനുഭവിക്കേണം. യിസ്രാ | നെറ ഗണം ആകെ അ൯പത്തേഴായിര 

യേല്മക്കഠ ഗണംഗണമായി ഒരോരു ത്തി നാന്യറുപേര്ം യ്യെഫ്രുടാപാളയത്തി 

ആ൯ താന്താനെറ പാളയത്തിലും ഓരോ | ലെ ഗണങ്ങളില് എണ്ണപ്പെട്ടവര് ആകെ 

രുത്ത൯ താന്താനെറ കൊടിക്കരികെയും | ലഭജത്തെണ്ണത്താറായിരത്തി നാന്ദൂറുപേര്, 

23 ഇങ്ങനെ കൂടാരം അടിക്കേണം, ഏന്നാല് | ഇവര് ആദ്യം പുറപ്പെടേണം. 

യിന്ര്രായേല്മക്കടൂടെ സംഷ്ചത്തിന്മേല് 

ക്രോധം ഉണ്ടാകാതിരിക്കേണ്ടതിന്നു ലേ 

രൂുബേ൯പാള യത്തിനെറ കൊടിക്കിഴ് 

്ള വര ഗണംഗണമായി തെക്കുഭാഗത്തു 

[ 

രരം. 
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19 
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18 
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നനാ ഉ 

പാളയമിറങ്ങേണം; രൂബേനെറ മക്കഠം 

കൂ ശെദഭേയ്കരിനെറ ക് എലിസൂ൪ പ്ര 

ഭ ആയിരിക്കേണം. അധഖനെറ ഗണം 

ആകെ നാല്പത്താറായിരത്തഞ്ഞൂറവുപേര. 

അവനെറ അരികെ ശിമെയോ൯ഗോ 

തരം പാളയമിറങ്ങേണം; ശിമെയോനെറ 

മക്കഠഠകു സൂരിശട്ടായിയുടെ മകന് ശെലൂമി 

യേല് പ്രഭ ആയിരിക്കേണം. അവന്െറ 

ഗണം ആകെ അമ്പത്തൊമ്പതിനായിര 

ത്തി മുന്നൂറുപേര്. പിന്നെ ഗാദ് ഗോത്രം; 

ഗാടിനെറ മക്കുറാക്യു രെയ്തവേലിനെറ 

ചു) പി കച സാംഖ്യാപൃസ്പുകം ൨. 

അബീദാന് പ്രഭ ആയിരിക്കേണം, ആ 

വനെറ ഗണം ആകെ മുപ്പത്തയ്യായിരത്തി 

നാമ്ടറുപേ൪. എഫു യിംപാളയത്തിലെ 

ഗണങ്ങളില് മ്ദേണ്ണുപ്പെടുവ൪ ആകെ ഒരു 

ലക്ഷത്തെണ്ണായിരത്തൊരുറ്ളറുപേര്. അ 

വര് മൂന്നാമതായി പുറപ്പെടേണം. 

ഓ൯പാളയത്തിന്െറ കൊടിക്കിഴ്ചള്ള 

വര് ഗണംഗണമായി വടക്കെഭാഗത്തു പാ 

ഉയമിറങ്ങേണം; ഓനെറ മക്കഠക്കു അമ്മി! 

ശദ്ടായിയൂടെ മകന് അഹീയേസര് പ്രഭ 

ആയിരിക്കേണം. അവന്െറ ഠഗണംത്ത 

മക൯ എലീയാസാഫ് പ്രഭ ആയിരിക്കേ കെ അറുവത്തിരായിരത്തെഴ്റ്വുപേര്. 

ണം. അവന്െറ ഗണം ആകെ നാപല്പ | അവന്െറ അരികെ ആശേര്ഗോത്രം പാ 

ആയ്യായിരത്തറുനൂററ൯പതുപേര്., രൂ 

ബേ൯പാളയത്തിലെ ഗണങ്ങളില് മ്േണ്ണു 

ല്പേട്ടവ൪ര ആകെ ഒരു ലക്ഷത്തമ്പത്തോ 

രായിരത്തി നാന്ൂററ൯പതു പേര്. അവര് 

രണ്ടാമതായി പുറപ്പെടേണം. 

പിന്നെ സമാഗമനക്രടാരം പാളയ 

ത്തിനെറ നടു യില് ലേവ്യരുടെ പാള യവ 

മായി യാത്രചെയ്യേണം; അവര് പാളയമി 

റഞ്ങുന്നതുപോലെ തന്നേ താന്തങ്ങളുടെ 

കൊടിക്കരികെയഥാക്രമം പുറപ്പെടേണം. 

ശ്േഡ്ു യിംപാളയത്തിനെറ കൊടിക്കി 

ള്ള വർ ഗണംഥണമായി പടിഞ്ഞാറെ 

ഭാഗത്തു പാളയമിറങ്ങേണം; ഏഫ്ു യീമി 

സെറ മക്കഠംകു അമ്മിഫ്രുദിനെറ മക൯ ഏ 

ലീഛശാമാ പ്രഭ ആയിരിക്കേണം. അധ 

നെറ ഗണം ആകെ നാല്പതിനായിരത്ത 

ഞ്ഞൂറുപേര. അയധനെറ അരികെ മന 

ശ്ശെഗോത്രം പാളയമിറങ്ങേണം; മനശ്ശേ 

യൂടെ മക്കഠാക്കു പെടാസൂരിനെറ മക൯ 

ഗമലീയേല് പ്രഭ ആയിരിക്കേണം. അ 

വനെറ ഗണം ആകെ മുപ്പത്തിരായിര 

ത്തിരുനൂവുചേര്. പിന്നെ ബെന്യാമീന് 

ഗോത്രം പാളയമിറങ്ങേണം; ബെനസ്പ്ാമീ 

നെറ മക്കഠംകു ഗിഭെയോനിയുടെ മകന് 

ധിം 

തര ്തന്ത്തി 

[തരി 

ളയമിറങ്ങേണം; ആശേരിനെറ മക്കാഠകു 

ഒക്രാനെറ മക൯ പഗീയേല് പ്രഭ ആയി 

രിക്കേണം. അവന്െറ ഗണം ആകെ 

നാപര്ത്താരായിരത്ഞ്ഞുറുപേരം പ്പി 

ന്നെ നഷ്മാലിഗോത്രം വളയമിറങ്ങേ 

ണം; നശ്മ്ാലിയുടെ മക്കഠകു ഏനാ 

നൊ മക൯ അഹിര പ്രഭ ആയിരിക്കേ 

ണം. അധനെറ ഗണം ത്തുകെ അ൯ 

ദാ൯ 

പാളയത്തിചെ ഗണങ്ങളില് മ്േണ്ണപ്പെട 

പത്തുമൂവായിരത്തി നാനൂറുപേര്. 

വര് ആകെ ഒരു ലക്ഷത്തമ്പത്തേഴായിര 

ആറു ആ വൃപേര്. അവര് തങ്ങളുടെ കൊടി 

കള്മോടുക്രടെ ഒടുവില് പൂറപ്പെടേണം. 

യി സായേതമക്കളില് ഗോത്രംഗോത്രമാ 

യി എണ്ണപ്പെട്ടവര് ഇവര് തന്നേ. പരേ 

യങ്ങളില് ഗണംഗണമായി എണ്ണപ്പെട്ട 

വ൪ ആകെ ആറ്ുലക്ഷത്തി മൂവ്യായിരത്ത 

ഞ്ജൂററമ്പതുപേ൪ ആയിരുന്നു. ഏന്നാല് 

യഹോവ മോശെയോടു കപ്പിച്ചതുപോ 

ലെ യിസ്രായേല്മക്കളൂടെ ക്രട്ടത്തില് ലേ 

വരെ ഏണ്ണിയില്ല. 

യോടു കപ്പിച്ചതു പോലെ ഒക്കെയും യിസ്രാ 

യഹോവ മോശെ 

യേതമക്കം ചെയ്തൂ; അങ്ങനെ തന്നേ 

അവർ താന്താങ്ങളുടെ കൊടിക്കരികെ 

8 

4 

6 

ലി 

ളി 

30 

41 

33 

34 

ന ര പം ടു വാ ടെ നാ യ ടു 

യം യ. 

പ്പം ക. 



സാഖ്യാപുസ്മകം ൩ _. 04 ന്ഥ 3 
ടട 

പാളയമിറങ്ങി; അങ്ങനെ തന്നേ അവ൪ | വര് അവന്നു സാക്ഷാല് ഓനമായുള്ള വര് 

കടും ബംകട്ടം ബമായും കുലംകുലമായും പുറ ആകുന്നു. അഹരോനെയും വൃത്രന്മാരെ 10 

പ്പെട്ടു. യ്യും പൌരോഹിത്യം നടത്തുവാൻ നിയമി 

ച്ചാക്കേണം; അടുത്തുവരുന്ന അന ൯ മര 
൩. അഷഡ്ധ്യായം.  ണരിക്ഷ അന്ഭഭവിക്കേണം. 

യഹോവ സിനായിപവ്വതത്തില്ധെച്ചു യഹോവ പിന്നെയും മോശെയോടു അ 1 

മോശെയോടു അരുളിച്ചെയു കാലത്തു അ  രുളിച്ചെയുതു : യിസഡായേല്മക്കമൂടെ ഇട 12 

ഹരോനെറയും മോശെയുടെയും വംശപാ യില് പിറക്കുന്ന ഏഎല്ലാകടിഞ്ഞൂലിന്നും പ 

രമ്പയ്യമാധിതു: അഹരോനന്െറ പുത്രന്മാ ടം കരം ഞാ൯ ലേവ്യരെ യി സ്വായേല്മക്ക 

ദാബ്, അബീഫ്ര, ഏലെയാസാ&, ഈഥാ നിക്ുള്ള വരായിരിക്കേണം. കടിഞ്ജൂലെ 13 

രുടെ പേരുകമ ഇ; ആല്ജാത൯ നാ ളിരനിന്നു എടുത്തിരിക്ുന്നു ; ലേവ്യര് ഏ 

3 മാർ. പുരോഹിതശുത്ര്രൂകഷാ ചെയ്താന് പ്ര ല്ലാം എനിക്കുള്ളതു; ഞാന് മിസ്രയീംദേശ 

തിക്ഷ്മിക്കപ്പെട്ടവരായി അഭികേകം ലഭി ത്തു കടിഞ്ഞൂലിനെ ഒക്കെയും കൊന്നനാ 

ച്ച പുരോഹിതന്മാരായ അഹരോനെറ മു | ളില് യിസ്രായേലില് മന്ദഷ്യ നെറയും മഗ 

4 ത്രന്മാരുടെ പേരുകമം ഇവ തന്നേ. ഏ । ത്തിന്െറയും കടിഞ്ഞൂലിനെയെല്ലാം ഏനി 

ന്നാല് നാദാബും അബീഫ്രുവും സീനായി ക്കായിട്ടു രഭ്ധീകരിച്ച; അതു എനിക്ുള്ള 

മരുഭൂമിയില്വെച്ചു യഹോധയുടെ സന്നി | തായിരിക്കേണം; ഞാ൯ യഹോവ ആ 

ധിയില് അന്യാഗ്നി കത്തിച്ചപ്പ്പോഠ യ | കുന്നു. 

ഹോവയുടെ സന്നിധിയില്യെച്ചു മരിച്ചു യഹോവ പിന്നെയും സിനായിമരുഭൂര 14, 

പോയി; അവക്കു മക്കഠം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല; | മിയില്ലെച്ചു മോശെയോടു അരുളിച്ചെ 

. എലെയാസാരും ഇയഥാമാരും അപ്പനായ | യൂതു: ലേധ്യരെ കുലംകുലമായും കുടുംബം 8 

അഹരോനെറ മുമ്പാകെ പൃരേഹിതശു | കുടുംബമായ്യം എണ്ണുക ; അവരില് ഒരു മാ 

നെ ഒക്കെയും നീ എണ്ണേണം. തന്നോടു 16, 

| 

ശ്രൂഷ ചെയ്യുപോന്നു. സംമുതല് മേലോട്ടു പ്രായമുള്ള ആണി 

5 യഹോവ പിന്നെയും മോശെയോട്ട 

ഴ അരുളിച്ചെയുതു: നി ലേധിഗോത്രത്തെ | കല്പിച്ചതുപോലെ മോശെ യഹോവയുടെ 

അടുക്കല് വരുത്തി പുരോഹിതനായ അ | വചനപ്രകാരം അവരെ എണ്ണി. ലേധി 17 

ഫരോന്നു ശുശ്രൂഷ ചെയ്യേണ്ടതിന്നു അവ | യുടെ പുത്രന്മാരുടെ പേരുകര;: ഗേ 

7? സെറമുമ്പാകെ നിത്തൃക. അവര് സമാ | ശോ൯, കെഹാത്ത്', മെരാരി. കടുംബെംകു 18 

ഗമനക്രടാരത്തിനെറ മുമ്പില് അവന്െറ | ടുംബമായി ഗേശോനെറ പുത്രന്മാരുടെ 

കായ്യവും സവ്യസഭയുടെ കായ്യവും നോക്കി | പേരുകഠ: ലിബ്ലി, ശിമെയി. കുടുംബം 19, 

തിരുനിധാസത്തിലെ ധേല ചെയ്യേണം. | കുടുംബമായി കെഹത്തിന്െറ പുത്രന്മാർ: 

അവര് സമാഗമനക്രടാരത്തിന്നുള്ള ഉപ | അമ്രാം, യിസ്റ്റാര്, ഹെബ്രോന്, മ സ്സിയേര. നി 

കരണങ്ങളൊക്കെയും യി സായേല്മക്കളു | കുടുംബംകടുംബമായി മെരാരിയുടെ പുത്ര 20 

ടെ കായ്യവും നോക്കി ക്രടാരം സംബന്ധി | ന്മാര്: മഹി, മൂശി. ഇവര്തന്നേ കലംക 

9 ച്ചുള്ള വേല ചെയ്യേണം. നീ ലേവ്യരെ | ലമായി ലേലിയുടെ കുടുംബങ്ങ൦ം. ഗേ 21 

അഹരോന്നും അവനെറ പുത്രന്മാക്കും കൊ | ശോനില്നിന്നു പ രുടെ കുടുംബ ല് 

ടടക്കണം; യിസ്രായേല്മക്കളില്നിന്നു അ വും ശിമ്ൃയരുടെ കുടുംബവും ഉത്ഭവിച്ചു; 
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ഇവ ഗേശോന്കുടുംബങ്ങഠ. അധരില് 

ഒരു മാസംമുതല് മേലോട്ടു പ്രായമുള്ള 

ആണുങ്ങളുടെ സംഖ്യയില് ത്േണ്ണല്പെട്ടവ 

രുടെ ആകത്തുക ഏഴായിരത്തഞ്ഞൂറു. 

ഗേശോന്യകൂടുംബങ്ങഥ തിരുനിവാസ 

ത്തിനെറ പുറകില് പടിഞ്ഞാറെഭാഗത്തു 

പാളയമിറങ്ങേണം. ഗേശോന്വരുടെ 

പിതൃഭവനത്തിന്നു ലായേലിനെറ മക൯ 

ഏലിയാസാഫ് പ്രഭ ആയിരിക്കേണം. 

സമാഗമനക്രടാരത്തില് ഗേശോന്പ& നോ 

ക്കേണ്ടതു തിരുനിവാസവും ക്രടാരധും 

അതിനെറ പുറമൂടിയും സമാഗമനക്രടാര 

ത്തിനെറ വാതിലിന്നുള്ള മറശ്ശീലയും തി 

രുനിവാസത്തിനും യാഗപീഠത്തിന്നും 

ചുറവുമുള്ള പ്രാകാരത്തിനെറ മറശ്ശീലയും 

പ്രാകാരയാതിലിസെറ മറശ്ശീലയും അതി 

നെറ എല്ലാവലെക്കും മുള്ള കയറുകളും 

ആകന്നു. 

കെഹാത്തിതനിന്നു അ്ാമ്യരുടെ കുടും 

ബവും യിസ്്റായ്യരുടെ കുടുംബവും ഹെ 

ബ്രോ൬യരുടെ കുടുംബവും കൂസ്ണ്ലിയേല്യരു 

ടെ കുടുംവേയും ഉത്ഭധിച്ചു. ഇവ കെഹാ 

തൃരുടെ കടടംബങ്ങ ൦. ഒരു മാസംമു 

തല് മേലോട്ടു പ്രായമുള്ള ഏല്ലാ ആണുങ്ങ 

ഭൂടെയും സംഖ്യയില് വിശുഭ്ധമന്ദിരത്തി 

നെറ കായ്യം നോക്കുന്നവര് ലണ്ണായിരത്ത 

റുറുപചേര. 

രുനിവാസത്തിനെറ തെക്കെഭാഗത്തു പാ 

കെഹാത്ൃകുടുംബങ്ങമ തി 

ള യമിറങ്ങണം. കെഹാതൃകുടുംബങ്ങ 

മൂടെ പിതൃഭവനത്തിന്നു ഉസ്സീയേലിനെറ 

മക൯ എലീസാഫാന൯ പ്രഭ ആയിരിക്കേ 

ണം. 

മേശ, നിലവിളക്കു, പിഠങ്ങഠം, വിശുഭ്ധ 

മറടിരത്തിലെ ശ്രദ ഷെക്ുള്ള ഉപകരണ 

ങ്ങ, തിരശ്ശീല എന്നിവയും അവെക്കുള്ള 

വേല ഒക്കെയും ആകുന്നു, പുരോഹിത 

| 

| 

| 

| 

അവര് നോക്കേണ്ടതു പെട്ടകം, 
| 

| 

| 

ലേയ്ൃക്കു പ്രധാനപ്രളൂവും വിശുഭ്ധമന്ടിര 

ത്തിലെ കായ്യം നോക്കുന്നവരുടെ മേല് ധി 

ചാരകനും ആയിരിക്കേണം. 

മെരാരിയില്നിന്നു മഹ്ലിയരുടെ കുടും 

ബും മൂശ്ൃരുടെ കുടുംബവും ഉത്ഭഖിച്ചു; 

മെരായ്യകുടുംബങ്ങസ ഇവ തന്നേ, അധ 

രില് ഒരു മാസംമുതര മേലോട്ടു പ്രായമു 

ളള ആണങ്ങളൂടെ സംഖ്യയില് ്ആണ്ണപ്പെ 

മെ ട്ടവർ ആറായിരത്തിരുന്ുറുപേര്. 

രായ്യകുടുംബങ്ങളൂടെ പിതൃഭവനത്തിന്നു 

അബിഹയിലിനെറ മക൯ സൂരീയേല് 

പ്രഭ ആയിരിക്കേണം; ഇവര് തിരുനി 

വാസസത്തിനെറ വടക്കെഭാഗത്തു പാളയ 

മിറങ്ങേണം. മെരായ്യര് നോകുധാ൯ 

നിയമിച്ചിട്ടുള്ളതു തിരുനിഖാസത്തിനെറ 

പലക, അന്താഥം, തൂണ്, ചുവടു, അതി 

നെറ ഉപകരണങ്ങഠ ഒക്കെയും, അതു 

പ്രാകാ 

രത്തിനെറ ചുററും മുള്ള തൂണ,, അവ 

സംബന്ധിച്ചുള്ള എല്ലാധേലയും. 

യൂടെ ചുവടു, കുററി, കയറു ഏന്നിയ. 

എന്നാല് തിരുനി വാസത്തിനെറ മു൯വ 

ശത്ൃതു കിഗക്ു, സമാഠാമനക്രടാരത്തിനെറ 

മു൯വശത്തു തന്നേ, സൂയ്യോഭയത്തിന്നു 

നേരെ മോശെയും അഹരോദും അവ 

സെറ പുത്രന്മാരും 

യിസ്രായേരമക്കള്ടടെ കായ്യമായ ധിശുഭ്ധ 

പാള യമിറങ്ങുകയും 

മന്മിരത്തിനെറ കായ്യം നോക്കുകയും വലേ 

ണം; അന്വ അടുതുുവന്നാല് മരണശി 

ക്ഷ അന്ുഭധിക്കേണം. മോശെയും അ 

ഫരോനരും യഹോവയുടെ വചനപ്രകാരം 

കടും ബംകടുംബമായി എണ്ണിയ ലേധ്യരില് 

ഒരു മാസംമുതല് മേലോട്ടു പ്രായമുള്ള ആ 

ണുങ്ങറം ആകെ ഇരുപത്തിരായിരം 

പേര്. 

യഹോവ പിന്നെയും മോശെയോട്ട ക 

പ്പിചതു : യിസ്രായേല്മക്കളില് ഒരു മാസം 

നായ അഹരരോനെറ മക൯ ഏലെയാസാ൪ | മുതല് മേചോട്ടു പ്രായമുള്ള ആല ജാതന്മാ 

ധിം 
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സംഖ്യാപുന്പുകം ൪: 00 ുമവ്ലാ02ഒ 4 യാത. 

രായ ആണുങ്ങളെ ഒക്കെയും എണ്ണി ഹോര | വില മോശെ അഹരോന്നും അവന്െറ 

പേരായി അവരുടെ സംഖ്യ എടുക്കുക. 

യിസ്രായേല്മക്കളിലെ 

യും എനിക്കായിട്ടു ഏടുക്കേണം; ഞാ൯ യ 

ഹോവ ആകുന്നു, യഹോവ തര്ന്നാടു 

എല്ലാകടിഞ്ഞൂലു 

കക്കും പകരം ലേവ്യരുടെ ശൂഠാങ്ങളെ 

മക്കഠാകും യഹോവയുടെ വചനപ്രകാരം 

കൊടുത്തു. 

രം അദ്ധ്യായം. 

യഹോവ പിന്നെയും മോശെയോടും അ 

കല്പിച്ചതുപോലെ മോമെ യിസായേല് ഹരോനോടും അരുളിച്ചെയുതു : ലേധ്യ 

മക്കള്ലടെ എല്ലാകടിഞ്ഞൂലുകളെയും എണ്ണി. 

ഒരു മാസാമൃതത മേലോട്ടു പ്രായമുള്ള ആ 

ലയ ജാതന്മാരായ എല്ലാആണുങ്ങളെയും പേ 

രുപേരായി മ്ലേണ്ണ്ണിയ ആകത്തുക ഇരുപ 

ത്തിരായിരത്തിരുനൂറെറഴഴപത്തുമൂന്നു ആ 

യിരുന്നു, 

യഹോധ പിന്നെയും മോശെയോടു അ 

രുളിഖച്ചയൂതു: 

ഏൃല്ലാകടിഞ്ഞുലുകഠാക്കും പകരം ലേവ്യരെ 

യിസ്രായേല് മക്കളില് 

യും അവരുടെ ശൂഠാങ്ങഠാക്കു പകരം ലേധ്യയ 

രുടെ മൃഗങ്ങളെ യും എടുക്ക; ലേവ്യര് ഏനി 

ക്കുള്ള വരായിരിക്കേണം; ഞാ൯ യഹോ 

വ ആകുന്നു. യിസ്റായേതമക്കളുടെ കടി 

ഞ്ഞുലുകളില് ലേവ്യരുടെ ഏണ്ണുത്തെ കയി 

ഞ്ജൂള്ള ഇരുനൂറെറഴുപത്ുുമൂന്നു പേരുടെ 

യിണ്ടെടുപ്പിന്നായി തലെകു അഞ്ചുശേ 

ക്കെല് വീതം വാങ്ങേണം; വിശുഭ്ധമന്ദി 

രത്തിലെ ശൂക്കപ്രുകാരം ശേക്കെര ഒന്നി 

നനു ഇരുപതു ശേരാഖെച്ചു വാങ്ങേണം. 

അവരുടെ എണ്ണത്തെ കവിയുന്നവരുടെ 

വീണ്ടെടുപ്പുവില അഹരോന്നും അവ 

നെറ മക്കഠാക്കം കൊട്ടക്കേണം. ലേവ്യ 

രെക്കൊണ്ടു ധിടണ്ടെടുത്തവരുടെ എണ്ണ 

ത്തെ കവിഞ്ഞുള്ള വരുടെ ലീണ്ടെടുപ്പുധില 

മോശെ വാങ്ങി, യിസ്സായേല്മക്കളുടെ 

ആളദ്യജാതന്മാരോടു അവസ പവിശുഭ്ധമ 

തൂക്കപ്രകാരം 

ത്തി മുന്നൂറററുപത്തഞ്ചു ശേക്കെല് പ 

ന്ടിരത്തിലെ ഓരായിര 

ണം വാങ്ങി. യഹോവ മോശെയോടു 

കല്പിച്ചതുപോലെ വീണ്ടെടുത്തവരുടെ 

ഠിം 

രില്ധെച്ചു കെഹാത്യരില് മുപ്പതു വയസ്സു 

മുതല് അമ്പതു വയസ്സുവരെയുള്ള വരായി 

സമാഗമനക്ൂടാരത്തില് വേലചെയ്യ്കാ൯ 

സേവയില് പ്രവേശിക്കുന്ന ഏല്ലാവരെ 

യ്യും കുടുംബംകുടുംബമായും കലംകലമായും 

എണ്ണി തുക ഏടുപ്പി൯. സമാഗമനക്രടാ 

രത്തില് അതിധിശുഭ്ധകായ്യങ്ങളെ സംബ 

ന്ധിച്ചു കെഹാതൃരുടെ വേല എന്തെ 

ന്നാല്: പരളയം യാത്തപുറപ്പെടുമ്പോഠം 

അഹരോനും പുത്രന്മാരും വന്നു തിരശ്ശീല 

ഇറക്കി അതുകൊണ്ടെ സാക്ഷ്യപെട്ടകം മൂ 

ടേണം. തഹഫശുതോല്കൊണ്ടുള്ള മൂടി 

അതിന്മേല് ഇട്ടു അതിന്നു മീതെ നീലശ്ശ്രീല 

വിരിച്ചു തണ്ടു ചെലുത്തേണം. കാഴ്ണയ 

പ്രത്തിനെറ മേശമേലും ഒരു നീലശ്ശീച വി 

രിച്ചു അതിന്മേല് തളികകളും കരണ്ടികളും 

കിണ്ടികളം പകരുന്നതിന്നുള്ള കുടങ്ങളും 

വെക്കേണം; നിരന്തരമായ അപ്പവും അ 

തിന്മേല്, ഇരിക്കേണം. അവയുടെമേല് 

ഒരു ചുവപ്പുശീല വിരിച്ചു തഹശുൂതോല് 

കൊണ്ടുള്ള മൂടുഖ്ിരിയാല് അതു മൂടുകയും 

ഒരു നീ 

ലശ്ശ്ലീല എടുത്തു വെളിച്ചത്തിന്നുള്ള നില 

തണ്ടു ചെലുത്തുകയും വേണം. 

വിള കും അതിനെറ ദീപങ്ങളും ചവണ 

കളും കരിന്തിരി മുറിച്ചിടുന്ന പാത്രങ്ങളും 

അതിനെറ ഉപയോശത്തിന്നുള്ള എല്ലാ 

എൃണ്ണ്ണക്കുടങ്ങളും മൂടേണം. അതും അതി 

നെറ പാത്രങ്ങളൊക്കെയും തഹശുതോത 

കൊണ്ടുള്ള ഒരു വിരിയില് പൊതിഞ്ഞു 

യ 

10 

ഒരു തണ്ടിന്മേല്, വെച്ചുകെട്ടേണം. സ്വ 11 



12 

19 

14 

ന്ന: 4 

ഇ്ണപീഠത്തിന്മേലും അവര് ഒരു നീലശ്ശ്ലീല 

വിരിച്ചു തഹശുതോല്കൊണ്ടേള്ള ഒരു വി 

രിയാല് മൂടുകയും തണ്ടു ചെലുത്തുകയും 

വേണം. “ ധിശുഭ്ധമന്ദിരത്തിലെ ശരശ്ര്ര 

കെകുള്ള ഉപകരണങ്ങളൊക്കെയും അ 

വർ ഏടുത്തു ഒരു നീലശ്ശീലയില് പെരതി 

ഞു തഹശുതോല്.കൊണ്ടുള്ള ഒരു വിരി 

യാല് മൂടുകയും ഒരു തണ്ടിന്മേല് ധഖെച്ചുകെ 

ട്ടുകയും വേണം. അവര് യാഗപീഠത്തില് 

നിന്നു വെണ്ണീര് നീക്കി അതിന്മേല് ഒരു 

ധൂശുശീല വിരിക്കേണം. അവര് അതി 

ന്മേല് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യേണ്ടതിന്നുള്ള മവ 

കരണങ്ങളായ കലശം, മു൦ക്കൊളുത്തു, ച 

ടടുകംം കലം എന്നിങ്ങനെ യാഗപീഠത്തി 

നെറ ഉപകരണങ്ങളൊക്കെയും അതി 

“ ന്മേത വെക്കേണം; തഹശുതോല്കൊണ്ട 

“ സമാഠമനക്രടാരത്തില് 

16 

17 

18 

മള ഒരു വിരി അതിന്മേല് ധിരിക്കയും 

തണ്ട ചെലുത്തുകയും വേണം. പാളയം 

യാത്ര പുറപ്പെടുമ്പോര അഹരോനും പു 

തൂന്മാരും വിശുദ്ധമന്ദിരവും ധിഭ്ധമന്ടി 

രത്തിലെ മപകരണങ്ങളൊക്കെയും മൂടി 

തീന്നശേഷം കെഹാത്യര് ചുമപ്പാ൯ വരേ 

ണം; എന്നാല് അവര് മരിക്കാതിരിക്കേ 

ണ്ടതിന്നു വിശുഭദ്ധമായതൊന്നും തൊടരുതു ; 

കെഹാത്യരുടെ 

ചുമടു ഇവ തന്നേ, പൃരോഫഹിതനായ 

അഹരോനന്െറ മകന് എലെയാസാര് നോ 

ക്കേണ്ടതു: ധെളിച്ചത്തിന്നുള്ള ര്രേണ്ണ, സു 

ഗന്ധധൂപധഖഗ്ഗം, നിരന്തരഭേഃജനയാഗം, 

അഭിഷേകതൈലം എന്നിവയും തിരു 

നിവാസം മുഴുവനും അതിലുള്ള തൊക്കെ 

യും വിശൂഭ്ധമന്ദിരധും അതിനെറ ഉപക 

രണങ്ങളും തന്നേ, 

യഛഹഛോധഖ പിന്നെയും മേഃശെയോടും 

അഫരോനോടും അരുളിച്ചെയൂതു: നി 

ങ്ങ കെഹാത്ൃയകടുംബങ്ങളുടെ ഗോത്ര 

ത്തെ ലേവ രിരനിന്നു ഛേടിച്ചുകളു.യ 

ധിം 
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രുതു. അവര് അതിധിശുഭ്ധധസ്ധമുക്കമോടു 

അടുക്കുമ്പോഠം മരിക്കാതെ ജീവനോടിരി 

ക്കേണ്ടതിന്നു ഇങ്ങനെ ചെയ്ത്തി൯: അഹ 

രോനും പൃത്രന്മാരും അകത്തു കടനാ അ 

വരില് ഓരോരുത്തനെ അവനഖവനെറ 

വേലെകും അവധവനവനെറ ചുമട്ടിന്നും 

ആക്കേണം. എന്നാല് അവര് വിശുഭ്ധ 

മന്ദിരം കണ്ടിട്ടു മരിച്ചുപോകാതിരിക്കേ 

ണ്ടതിന്നു ക്ഷണനേരം പോലും അകത്തു 

കടക്കരുതു. 

യഹോവ പിന്നെയും മോശെയോടു അ 

രുളിച്ചെയുതു : 

കുലമായും കുടുംബംകുടുംബമായും മ്േണ്ണി 

തുക ഏടുകുക. മുപ്പതു വയസ്സുമുതതു 

അമ്പതു വയസ്സറവരെ സമാഗമനക്രടാര 

ോശോ൬)യരെയും കലം 

ത്തില് വേല ചെയ്ത്രാ൯ സേഖയില് പ്ര 

വേശിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും മ്ശേണ്ണ്ണേണം. 

സേവ ചെയ്യന്നതിലും ചുമടെടുകുന്നതിലും 

ഗേശോസ് കുടുംബങ്ങഠംകുള്ള വേല ഏ 

ന്തെന്നാരു: തിരുനിവാസത്തിനെറ തി 

രശ്ലീല, സമാഗമനക്രടാരം, അതിന്െറ 

മൂടുധിരി, തഹശുൂതോല്.കൊണ്ടു അതിനേ 

മുള്ള പുറമൂടി, സമാഗമനക്രടാരത്തിനെറ 

വാതിലിന്നുള്ള മറശ്ശീല, പ്രാകാരത്തി 

ന്െറ മറശ്ശീല, തിരുനിവാസത്തിന്നും യാ 

ഗപീഠത്തിന്നും ചുറവുമുള്ള പ്രംകാരത്തി 

നെറ വാതിലിന്നുള്ള മറശ്ശീല, അവയുടെ 

കയറു എന്നിവയും അവയുടെ ഉപയോഗ 

ത്തിന്നുള്ള ഉപകരണങ്ങഠ ഒക്കെയും അ 

വർ ചുമക്കേണം; അവയെ സംബന്ധിച്ചു 

ചെയ്യാനുള്ള വേലയൊക്കെയും അവര് 

ചെയ്യേണം. ഗേശോന്യരുടെ എല്ലാച്ുമ 

ടടുകള്ലം ഏല്ലാവേലയും സംബന്ധിച്ചുള്ള 

തൊക്കെയും അഹരോ൯െറയ്യം പുത്രന്മാ 

രുടെയും കല്പനപ്രകാരം ആയിരിക്കേ 

ണം; അവരുടെ എല്ലാചുമടും നിങ്ങ 

അവരുടെ വിചാരണയില് ഏപ്പിക്കേ 
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ത്തി സാഖ്യ പുസ്തകം ൪: 

ണം. സമാഠമനക്രടാരത്തില് ഗേശോ 

നൃരുടെ കുടുംബങ്ങശക്കുള്ള വേല ഇതു 

തന്നേ; അവരുടെ സഖ പുരോഹിത 

നായ അഹരോനെറ മക൯ന ഈഥാമാര് 

നെറ കൈക്കിഴായിരിക്കേണം. 

മെരായ്യരെയും കുലംകുലമായും കുടുംബം 

കുടുംബമായും എണ്ണേണം. മുപ്പതു വയ 

സ്സൂമുതത അമ്പതു വയസ്സറധരെ സമാഗമ 

നക്രടാരത്തിലെ വേല ചെയ്ത്ാസ സേവ, 

യില് പ്രവേശിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും നി 

ലേണ്ണേണം. സമാഥമനക്രടാരത്തില് അ 

വക്ള്ള എല്ലാലേലയുടെയും മുറെക്കു അ 

വര് എടുക്കേണ്ടുന്ന ചുമടു എന്നെന്നാര; 

തിരുനിധാസത്തിനെറ പലക, അന്താഗം, 

തൂണ്, ചുവടു, ചുററുമുള്ള പ്രാകാരത്തി 

നെറ തൂണ്, ചുവടും കുററി, കയറു എ 

ന്നിവയും അവയുടെ ഉപകരണങ്ങളൊ 

ക്കെയും അവ സംബന്ധിച്ചുള്ള എല്ലാവ 

ലയും തന്നേ; അവര് എടുക്കേണ്ടുന്ന ഉപ 

കരണങ്ങന നിങ്ങ പേര്ധിഖവരമായി 

അവരെ ഏപ്പിക്കേണം. പുരോഹിത 

നായ അഫരോനെറ മകന ഇയഥാമാരി 

നെറ കൈക്കീഴെ സമാശമനക്രടാരത്തിത 

മെരായ്യരുടെ കുടുംബങ്ങ ക്കുള്ള സകല 

സേവയുടെയ്ും മുറെക്കു അവര് ചെയ്യേണ്ടു 

ന്ന വേല ഇതു തന്നേ. 

മോശെയും അഹരോനും സഭയിലെ 

പ്രഭക്കന്മാരും കെഹാത്യ രില് മുപ്പതു വയ 

സ്സൂമുതത അമ്പതു വയസ്സുവരെ സമാഥമ 

നക്രടാരത്തില് വേല ചെയ്ത്താ൯ന സേഖ 

യില് പ്രവേശിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും കുടും 

ബംകുടുംബമായും കുലംകുലമായും എണ്ണി. 

അവരില് കുടും ബംകുടുംബമായി എണ്ണപ്പെ 

ടടുവര് രണ്ടായിരത്തെഴ്ഴനൂററമ്പതുപേര്. 

മോശെമുഖാന്തരം യഹോവ കല്പിച്ചതു 

പോലെ മോശെയും അഹരോനും കെഹാ 

തൃകുടും ബങ്ങളില് എണ്ണിയ വരായി സമാ 

205 

| 

| 

മവ10റ൦ 4. 

ഗമനക്രടാരത്തില് വേല ചെയ്ത്താന്നുള്ള 

വര് എല്ലാം ഇവര് തന്നേ. 

ഗേശോന്വ രില് കുടും ബംകുടുംബമായും 

കുലംകുലമായും എണ്ണ്പ്പെട്ടവരോ 

വയസ്സുമുതല് അമ്പതു വയസ്സുവരെ സമാ 

ഗമനക്രടാരത്തില് വേല ചെയ്താ൯ സേവ 

യില് പ്രധേശിക്കുന്നവരായി കുടുംബം 

കുടുംബമായും കുലംകുലമായും എണ്ണപ്പെട്ട 

൮൪ രണ്ടായിരത്തറുനുററി മുപ്പതുപേര്. 

യഹോവകല്പിച്ചതു പോലെ മാശൈയും അ 

ഹരോനും ഗേശോന്പ കുടുംബങ്ങളില് എ 

ണ്ണിയവരായി സമാഗമനക്രടാരത്തില് വേ 

ല ചെയ്ത്രാനുള്ള വ൪ എല്ലാം ഇവര് തന്നേ. 

മെരായ്യകടുംബങ്ങളില് കുടുംബംകുടുംബമാ 

യ്യും എണ്ണൂല്പെട്ടവരോ 

മുപ്പതു വയസ്സുമുതത അമ്പതു വയസ്സു 

വരെ സമാഗമനക്രടാരത്തില് വേല ചെ 

കലംകുലമായ്യം 

യ്യാ൯ സേവയില് പ്രധേശിക്കുന്നവരാഃ 

യി അധരിത കുടുംബംകുട്ടംബമായി 

ശ്ലേണ്ണപ്പെട്ടവര ആകെ മൂവായിരത്തിരു 

ന്ആറുപേരം യഹോവ മോശെമുഖാന്തരം 

കല്പിച്ചതുപോലെ മോശെയും അഹരരോ 

ന്ദം മെരായ്യകുടും ബങ്ങളില് എണ്ണിയവ൪ 

ഇവര് തന്നേ. 

മോശെയും അഹരോനും യിസ്ഡായേല് 

പ്രഭക്കന്മാരും ലേവ്യരില് കുടുംബംകുടും 

ബമായും കുലംകുചമായും എണ്ണിയവരായി 

മുപ്പതു വയസ്സുമുതല് അമ്പതു. വയസ്സ 

വരെ സമാഗമനക്രടാരത്തിലെ സേവയും 

ചുമട്ടുവേലയും ചെയ്ത്ാ൯ പ്രവേശിച്ചവ& 

ആകെ എണ്ണ്ായിരത്തഞ്ഞുറെറണ്ണതുപേ൪ 

ആയിരുന്നു. യഹോവയുടെ കപ്പനപ്ര 

കാരം അവര് മോശെമുഖാന്തരം ഓരോ 

രുത്ത൯ന താന്താനെറ ധഖേലെക്കും താന്താ 

സെറ ചുമട്ടിന്നും തക്കവണ്ണം എണ്ണപ്പെട്ടു; 

യഹോവ മോശെയോടു കപ്പിച്ചപോലെ 

അവന് അവരെ എണ്ണി. 

മുപ്പതു : 

4 

41 

49 
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ഘി ൻ 

ഴ്, 

കം. 

10 

'യ്യുവന്മ പകരം കൊടുക്കേണം. 

ലന ട് 

൫, അദ്ധ്യായം. 

യഹോവ പിന്നെയും മോശെയോട്ട അ 

രുളിച്ചെയൂതു : സകലകഷ്ടരോഗിയെയും 

സകലസ്പവക്കാരനെയും ശവത്തഃല് അശു 

ഭ്ധനായ ഏവനെയ്ുയം പാള യത്തില്നിന്നു 

പുറത്താക്ുകു വാ൯ യിസ്രായേല്മക്കുളോട്ട ക 

പ്ലിക്ക. ആണായാലും പെണ്ണായാലും അ 

വരെ പാളയത്തില്നിന്നു പുറത്താക്കേ 

ണം; ഞാ൯ അവരുടെ മദദഭ്ധയ വസിക്ക 

യാല് അവര് തങ്ങളുടെ പാളയം അശു 

ഭ്ധമാക്കരുതു. യിസായേരുമക്കും അങ്ങ 

നെ ചെയ്യൂ അവരെ പാളയത്തില്നിന്നു 

പുറത്താക്കി; യഹോവ മോശെയോടു കല്പി 

ചുതുപോലെ തന്നേ യിസായേല്മക്കറം 

ചെയ്യൂ. 

യഹോവ പിന്നെയും മോശെയോടു അ 

രുളിച്ചെയുതു: നീ യിസ്രായേല് മക്കളോടു 

പറക: ഒരു പുരുഷനോ സ്്റിയോ യ 

ഹോവയോടു ദോഹിച്ച മഷ്യരുടെ ഇട 

യില് നടപ്പുള്ള വല്ല പാപ്പവും ചെയ്യിട്ടു 

കററക്കാരായാല് ചെയു പാവം അവര് 

മേററുപറകയും തങ്ങദുടെ അകൃത്യ ത്തിന്നു 

പ്രത്തിശാന്തിയായി മുതലും അതിനെറ അ 

ഞ്ചിലൊന്നും കൂട്ടി, തങ്ങഠം അകൂത്യം ചെ 

എന്നാല് 

അകൂത്യ ത്തിന്നു പ്രതിശാന്തി വാങ്ങു ധാ൯ 

ഭാവന്ന ചാച്ചക്കാര൯ ഇല്ലെങ്കില് അകുത്വ 

ത്തിന്മള്ള പ്രതിശാന്തി യഹോവെക്കു കൊ 

ടൂക്കുന്നതു പ്യരോഹിതന്നു ഇരിക്കേണം; 

അതു ക്രടാതെ അവന്തവേണ്ടി പ്രായശ്യി 

അം കഴിപ്പാനുള്ള പ്രായശ്മിത്തത്തിനെറ 

യ്യി | ആട്ടുകൊററനെയും അപ്പ്ിക്കേണം. 

| സ്രാമയയല്മക്കം പുരോഹിതനെറ അടു 

ക്കല് കൊണ്ടുവരുന്ന സകലപധിശുദ്ധവ 

സ്തക്കളിചും ുദച്ചയായതൊക്കെയും അവ 

നു ഇരിക്കേണം. ആരെങ്കിലും ശുഭ്ധിക 

ഠിം 

സാഖ്യാപുനസ്മുകം ൫ 

രിച്ചപ്പിക്കുന്ന വസ്തുക്കമ അവന്നുള്ള വയാ 

യിരിക്കേണം; ആരെങ്കിലും പുരോഫി 

തന്നു കൊട്ടക്കുന്നതെല്ലാം അവന്നുള്ളതാ 

യിരിക്കേണം. 

യഫഹോധവ പിന്നെയും മോശെയോടു 

അരുളിച്ചെയൂതു: നീ യിസ്രായേതമക്ക 

ളോടു പറയേണ്ടതു എന്നെന്നാരു: വല്ല 

പുരുഷനെറയും ഭായ്യ പിഴെച്ചു അവ 

നോടു ദോഹിച്ചു, ഒരുത്ത൯ അവളോടു 

ക്രടെ ശയിക്കയും അതു അവളുടെ ഭത്താ 

വിന്നു ധെളിപ്പെടാതെ മറവായിരിക്ക 

യ്യും അവ അശുഭ്ധയാകയും അവക്കു 

വിരോധമായി സാക്ഷിയില്ലാതിരിക്കയും 

അധഖം ക്രിയയില് പിടിപെടാതിരിക്ക 

യും ശങ്കാധിഷം അവനെ ബാധിച്ചു 

അവന് ഭായ്യയെ സംശയിക്കയും അ 

വ അശുഭ്ധയായിരിക്കയും ചെയ്യാല്, 

അല്ലെങ്കില് ശങ്കാവിഷം അവനെ ബാ 

ധിച്ചു അവന് ഭായ്യയെ സംശയിക്കയും 

അയവഠ അശുഭ്ധയല്ലാതിരിക്കയും ചെയ്യാല് 

ആ പുരുകാ൯ ഭായ്യയെ പുരോഹിതസെറ 

അടുക്കല് കൊണ്ടുചെല്ലേണം; അവറം 

ക്കുവേണ്ടി വഴിപാടായിട്ടു ഒരിടങ്ങഴി 

യവല്പൊടിയും കൊണ്ടുചെല്ലേണം; അതി 

ന്മേല് എണ്ണ ഒഗിക്കരുതു; കുന്തുരുക്കം 

ഇടുകയയം 

നെറ ഭോജനയാഗമല്ലോ, 

അരുതു; അതു സംശയത്തി 

അപരാധ 

ജഞാവകമായ ഭോജനയാഗം. തന്നേ, 

വപൃമരോഹിതന് അവളെ അടുക്കല് വരുത്തി 

യഹോവയുടെ സന്നിധിയില് നിത്തേ 

ണം. പുരോഹിതന് ഒരു മണ്ണാത്രത്തില് 

വിശുഭ്ധജലം എടുക്കേണം; പുരോഫി 

ത൯ തിരുനിഖാസത്തിനെറ നിലത്തെ 

പൊടി ക്റെ എടുത്തു ആ വെള്ളത്തില് 

ഇടേണം. പുരോഹിതന് സ്ത്രീയെ യഹോ 

വയുടെ സന്നിധിയില് നിത്തി അവളുടെ 

തലമുടി അഥിച്ചു അപരാധങ്താപകത്തി 
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മായി ടി: അതിന്െറ ശേക്ംം ന്െറ ഭോജനയാഗം അവളുടെ ര 

ഖെക്കേണം; പുരോഹിതനെറ കയ്യില് സ്്രീയെ ആ വെള്ളം കടിപ്പിക്കേണം. അ 

ശാപകരമായ കൈപ്പുവെള്ള വും മുണ്ടായി | വം അശുദ്ധയായി തന്െറ ഭത്താവോടു 

10 രിക്കേണംം 

1. 

[ഴി [ഷി 

ക 

പുരോഹിത൯ അയളെ. 

ക്കൊണ്ടു സത്യം ചെയ്യിച്ചു അവമോടു പറ | 

യേണ്ടതു: ആരും നിന്നോടുക്രടടെ ശയിക്ക 

യം നിനക്കു ഭത്താവുണ്ടായിരിക്കെ നി അ 

ുഭ്ധിയിലേക്കു തിരികയും ചെയ്യിട്ടില്ല 

മ്ലങ്കില് ശാപകരമായ ഈ ഒകൈപ്പുവെള്ള 

ത്തിനെറ രോഷം നിനക്കു വരാതിരിക്ക 

ട്ടെ. എന്നാല് നിനക്കു ഭത്താവുണ്ടായി 

രിക്കെ നി പിഴെച്ചു അശുഭ്ധയാകയും 

നിന്െറ ഭത്താധവല്ലാതെ മറെറാരാ പുരു 

ക൯ നിന്നോടുക്രടെ ശയിക്കയും ചെയ്യി 

ടടണ്ടെങ്കില് -- അപ്പോ പുരോഹിതന് 

(സ്ക്രീയെക്കൊണ്ടു ശാപസത്്യം ചെയ്യിച്ചു 

അവഖളോട്ട: യഹോവ നിനെറ നിതംബം 

ക്ഷയിപ്പിക്കയും ഉടരം ധിപ്പിക്കയും ചെയ്യൂ 

നിനെറ ജനത്തിസെറ ഇടയില് നിന്നെ 

ശാപവും പ്രരാക്കം ആക്കി തിക്കട്ടെ. ശാ 

പകരമായ ഈ ധെള്ളം നിന്െറ കുടലില് 

ചെന്നു നിനെറ ഉദരം വിപ്പ്ിക്കയും നി 

നെറ നിതംബം ക്ഷയിപ്പിക്കയും ചെയ്യും 

എന്നു പറയണം. അതിന്നു സ്രീ: ആ 

ദമ൯, ആമേന് എന്നു പറയേണം. പ 

രോഫിത൯ ഈ ശാപങ്ങഠാ ഒരു പുസുക 

ത്തില് ഏഴ്ചതി കൈപ്പുവെള്ള ത്തില് കഴ 

അവന ശാപകരമായ കി കലക്കേണം. 

കൈപ്പുലെള്ളം സ്്റ്രീയെ കടിപ്പിക്കേണം; 

ശാപ്പകരമായ ധെള്ളം അവളുടെ ഉള്ളില് 

ചെന്നു കൈപ്പ്പായ്യിരും; പുരോഹിത൯ 

സ്ര്രീയുടെ കയ്യില്നിന്നു സംശയത്തിനെറ 

ഭോജനയാഗം വധാങ്ങി യഫോധയ്യടെ സ 

ന്നിധിയില് നീരാജനം ചെയ്യൂ യാഥപിഠ 

ത്തിന്മേല് അപ്പിക്കേണം. പിന്നെ വു 

രോഹിത൯ ഭോജനയാഗത്തില് ഒരു പി 

ടി എടുത്തു യാഗപീഠത്തിന്മേല് നിവേദ്യ .യതാകട്ടെ തിന്നുകയുമരുതു. 

ഠിം 

ദോഹം ചെയ്യിട്ടുണ്ടെജ്ജിത അവളെ ൭൮൨ 

ള്ളം കുടിപ്പിച്ച ശേഷം ശാപകരമായ ഡെ 

ള്ളം അവ്ളുടെ ഉള്ളില് ചെന്നു കൈപ്പാ 

യ്യിരും; അവളുടെ ഉദരം വീക്കയും നിതം 

ബം ക്ഷയിക്കയും സ്ത്രി തന്െറ ജനത്തി 

നെറ ഇടയില് ശാപഗ്രസ്യായിരിക്കയും 

ചെയ്യും. ഏന്നാല് സ്ര്രി അശുദ്ധയാകാതെ 

നിമ്മല ആകുന്നു ഏങ്കിര, അവരക്കു ദോഷം 

വരികയില്ല; അവ ഗഭം ധരിക്കും. ഇതാ : 

കുന്നു പാതിവ്രുത്യസംശയം സംബന്ധിച്ചു 

മള പ്രമാണം; ഒരു സ്ത്രീ ഭത്താവുണ്ടായി : 

രിക്കെ പിഴെച്ചു അശുഭ്ധയാകയോ ശങ്കാ 

വികം അധനെ ബാധിച്ചും അവന് ഭായ്യ 

യെ സംശയിക്കയോ ചെയ്യിട്ടു അവളെ 

യഹോവയുടെ സന്നിധിയില് നിത്തു 

മ്പോഠ പു രോഹിത൯ ഈ പ്രുമാണമൊ 

ദ്രോ : 

ന്നാല് പുരുഷ൯ അകൃത്യത്തില് ഓഹരി 

ക്കെയും അവളില് നടത്തേണം. 

ക്കാരനാകയില്ല; (സ്റ്രീ്യോ തന്െറ അക്ക 

ത്യ ാ വഹികും. 

ന്നം അങഘ്യ്യായം. 

യഹോവ പിന്നെയും മോശെയോടു അരു 

യു: നി യിയായേല്മക്കളോടു പ 

റയേണ്ടതെന്തെന്നാൽല്: ഒരു പുരുകാനാ 

കട്ടെ സ്ര്രീയാകുടെ യഹോവെക്കു തന്നെ 

ത്താ൯ സഥപ്പിക്കേണ്ടതിന്നു നാസിീര്വ്രതം 

എന്ന വിശേഷവിധിയായുള്ള വ്രതം ടി 

വീഞ്ഞും മദ്യവും വജ്്ളി 

ച്ചിരിക്കേണം: വിഞ്ഞിനെറ കാടിയും മ 

ക്ഷികുമ്പോറാ 

ടൃത്തിനെറ കാടിയും കടിക്കരുതു ; മുന്തിരി 

പ്ഴത്തിനെറ യാതൊരു രസവും കുടിക്ക 

രുതു; മുന്തിരിങ്ങ പഴുത്തതാകട്ടെ ഉണങ്ങി 

തനെറ നാ 
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സിർ വ്രതകാലത്തൂ ഒക്കെയും കുരുതൊട്ടു 

തൊലിയവരെ മുന്തിരിങ്ങാകൊണ്ടു ഉണ്ടാകു 

ന്നതു ഒന്നും അവ൯ തിന്നരുതു. നാസിര് 

വ്ര തകാലത്തെക്കെയും ക്ഷ്യൊരക്കുത്തി അ 

വെറ തലയില് തൊടരുതു; യഹോവെ 

കു തന്നെത്താ൯ സമപ്പിച്ചിരിക്ുന്ന കാലം 

തികയുവേളേം അവന് വിശുഭധനായിരി 

ക്കേണം: തലമുടി വളുത്തേണം. അധന്൯ 

യഹോവെക്കു തന്നെത്താന് സമപ്പിച്ചിരി 

കുന്ന കാലത്തൊക്കെയും ശവത്തിന്െറ 

അടുക്കല് ചെല്ലരുതു; അപ്പ്യ൯, അമ്മ, സ 

ഫോദര൯, സഹോഭരി എന്നിവരില് ആ 

രെങ്കിലും മരിക്ുമ്പോശ അവരാല് അവ൯ 

തന്നെത്താന് അശുഭ്ധനാക്കരുതു; അവ 

നെറ ദൈധത്തിനന്െറ നാസിരവ്രുതം അ 

വനെറ തലയില് ഇരിക്കുന്നു; നാസിര് 

വ്രതകാലത്തു ഒക്കെയും അവ൯ യഹോ 

വെക്കു വിശുഭ്ധ൯ ആകുന്നു. അവനെറ 

അടുക്കല്വെച്ചു വല്ലവനും പെട്ടെന്നു മരി 

ക്കയും അവന്െറ നാസീര്വ്രതമുള്ള തല 

യെ അശുദ്ധമാക്കുകയും ചെയ്യാല് അവ൯ 

തന്െറ ശുദ്ധീകരണടിവസത്തില് തല 

ക്ഷൌരം ചെയ്യേണം; ഏഗാം ദിവസം ഞര 

വ൯ ക്ഷൌരം ചെയ്യേണം. ഏട്ടാം ദിവ 

സം അവ൯ രണ്ടു കുറുപ്രാവിനെയോ രണ്ടു 

പ്രാവി൯കഞ്ഞിനെയോ പുരോഹിതനെറ 

അട്ടക്കല് സമാഗമനക്രടാരത്തിനെറ വഃ 

തില്ലയത കൊണ്ടുവരേണം. പുരോഹിതന് 

ഒന്നിനെ പാപയാഗമായിട്ടും മറേറതിനെ 

ഹോമയാഗമായിട്ടും അപ്പിച്ചു ശവത്താല് 

അവധവ൯ പിഴെച്ചതുകൊണ്ട അഖന്നുധേ 

ണ്ടി പ്രായശ്ചിതആം കുഴിച്ചു അവന്റെറ തല 

അന്നുതന്നേ ശുദ്ധീകരിക്കേണം. അവ൯ 

വീണ്ടും തന്െറ നാസീര്വ്രതത്തിനെറ കാ 

ലം യഹോധഡെക്കു വേര്തിരിച്ചു ഒരു വയ 

സൂ പ്രായമുള്ള ഒരു ആട്ടി൯കുട്ടിയെ അകൃ 

ഇ ടല മം കൊണ്ടുവരേണം; ഭരവ 

ഠിം 

നെറ നിര അശുഭ്ധമായിപ്പേയ 

തുകൊണ്ട മുമ്പിലത്തെ കാലം തള്ളിപ്പോ 

കേണം. 

വ്രതസ്ഥനെറ പ്രമാണം ആവിതു: അ 

വെറ നാസിര്വ്രതത്തിനെറ കാലം തി 

കയുമ്പോഠം അവനെ സമാഗമനക്ൂടാര 

ത്തിന്െറ വാതില്ലഛല് കൊണ്ടുവരേണം. 

അവന് യഹോവെക്കു വഴിപാടായി ഹോ 

മയാഗത്തിന്നു ഒരു വയസ്സു പ്രായമുള്ള മര 

നമില്ലാത്ത ഒരു ആണട്ടി൯കുട്ടി, പ:പ 

യാഗത്തിന്നു ഒരു ലയസ്സ്സു പ്രായമുള്ള ഒരു 

പപെണ്ണാട്ടി൯കട്ടി, സമാധാനയാഗത്തിന്നു 

ഉനമില്ലാത്ത ഒരു ആട്ടുകൊററ൯, ഒരു 

കൊട്ടയിരു, . -മ്ലേണ്ണുചേത്ത നേരിയ മാവൂ 

കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ പുളിപ്പില്ലാത്ത ദോശ, ഏ 

ജൂ പുരട്ടിയ പുളിപ്പില്ലാത്ത വട എന്നില 

യും അവയുടെ ഭോജനയാഠാധും പാനീയ 

യാഗങ്ങളും അപ്പ്പിക്കേണം. പുരോഹിത൯ 

അവയെ യഹോധയുടെ സന്നിധിയില് 

കൊണ്ടുവന്നു അവനെറ പാപയാഗധും 

ഹോമയാഥവും അപ്പ്ിക്കേണം. അവന് 

ആട്ടുകൊററനെ കൊട്ടയിലെ പുളിപ്പി 

ല്ലാത്ത അപ്പുത്തോടുക്രടെ യഹോവെക്കു 

സമാധാനയാഗമായി അപ്പ്ിക്കേണം; പു 

രോഫിതന് അതിന്െറ ഭോജനയാഗ 

വും പാനീയയാഗവും ക്രടെ അപ്പിക്കേ 

ണം. പിന്നെ വ്രതസ്ഥ൯ സമാഗ 

മനക്രടാരത്തിനെറ വാതില്ലല്വധെച്ചു ത 

നെറ ഡ്രതമുള്ള തല ക്ഷൌരം ചെയ്യൂ ത 

നെറ ഡവ്രതമുള്ള തലമുടി ഏടുത്തു സമാധാ 

നയാഗത്തി൯കിീഴള്ള തീയില് ഇടേണം; 

വ്രതസ്ഥന് തെറ വ്രതമുള്ളതല ക്ഷൌരം 

ചെയൂശേഷം പുരോഹിതന് ആട്ടുകൊററ 

ന്െറ വേധിച്ച കൈകുറകം കൊട്ടയില് 

നിന്നു: പുളിപ്പില്ലാത്ത ഒരു ദോശയും വു 

ളിപ്പില്ലാത്ത ഒരു വടയും ഏടുത്തു അവയെ 

വ്രതസ്ഥ൭൯റ കയ്യില് വെക്കേണം. പു 

നനനനനത്തത്ത്തെ 
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ന്നിധിയില് നിരാജനം ചെയ്യേണം; ഇ | ഗോത്തപ്രഭൂക്കന്മാരും 

൧12 

രോഹിത൯ അവയെ യഹോവയുടെ സ | മൂടെ പിതൃഭവനങ്ങളില് പ്രധാനികളും 

മുന്ന 7 ൭൨൨൨൨ 

്േണ്ണപ്പെട്ടവരുടെ 

തു നീരാജനം ചെയു നെഞ്ചോടും ഉഭച്ച | മേല്യിചാരകന്മാരും ആയ യിഡസായേര 

ചെയു കൈകുറകോട്ടം ക്രടെ പുരോഹിത പ്രഭക്കന്മാർ വഴിപാടു കുഗിച്ചും അധവ൪ 

നുധേണ്ടി വിശുദ്ധമാകുന്നു; അതിന്െറ | വഴിപാടായിട്ടു ഈരണ്ടു പ്രഭൂക്കന്മാർ ഓ 

ശേഷം വ്രതസ്ഥന്നു വിഞ്ഞു കുടിക്കാം. | രോ വണ്ടിയും ഓരോരുത൯ ഓരോ കാ 

നാസീര് വ്രതം ദീക്ഷികുന്ന വ്രതസ്ഥനെറ | മയും ഇങ്ങനെ ക്രടുള്ള ആറു വണ്ടിയും 

യും അവന് തനെറ പ്രാപ്യിപോലെ കൊ പന്രരണ്ടു കാളയും യഹോവയുടെ സന്നി 

ടുക്കുന്നതു ക്രടാതെ തന്െറ നാസിീര്വ്രതം 

ഹേതുവായി യഹോധെക്കു കഴിക്കേണ്ടുന്ന 

വഴിപാടിനെറയും പ്രമാണം ഇതു തന്നേ. 

അവ൯ടിക്ഷിച്ചവ്രതംപോലെ തനെറനാ 

സീര്വ്രതത്തിനെറ പ്രമാണത്തിന്നു അനു 

നോയി തന്നേ അവ൯ ചെയ്യേണം. 

യഹോധ പിന്നെയും മോശെയോടു അ 

രുളിച്ചെയൂതു : 

തരന്മാരോടും പറയേണ്ടതു: നിങ്ങഠാ യി 

നി അഹരോനോടും വു 

സായേല്മക്കളെ അനുഗ്രഹിച്ച ചൊല്ലേ 

ഞ്ടതു എന്നെന്നാര: 

യഹോവ നിന്നെ അനുഗ്രഹിച്ചു കാക്കു 

മാറാകുട്ടെ ; 

നിനെറമേല് 

പ്രകാശിപ്പിച്ചു നിന്നോടു കൂപയുള്ള വനാ 

യഹോവ തിരുമുഖം 

കട്ടെ; ) 

യഹോധ തിരുമുഖം നിനെറമേര ഉയ 

ത്തി നിനക്കു സമാധാനം നല്യമാറാകട്ടെ. 

ഇങ്ങനെ അവർ യിസ്രായേതമക്കളുടെ 

മേല് എനെറ നാമം ധെക്കേണം; ഞാ൯ 

അവരെ അനുഗ്രഹിക്കും. 

൭ം അദ്ധ്യായം. 

മോശെ തിരുനിവാസം നിധിത്തുകഴി 

ഞ്ഞിട്ടു അതും അതിന്െറ മപകരണങ്ങ 

ളൊക്കെയും അഭിഷേകം ചെയ്യു ശുദ്ധീക 

രിക്കയും യാഗപപിഠത്തെയും അതിനെറ സ 

കലപാത്രങ്ങളെയും അഭിഷേകം കഴിച്ചു 

ശുഭ്ധികരിക്കയും ചെയു ദിവസം തങ്ങ 

ധിം 

ധിയിരു തിരുനിവാസത്തിനെറ മുമ്പില് 

കൊണ്ടുവന്നു. അപ്പ്പോഗ യഹോവ മോ 

ശെയോടു: അവരുടെ പക്കല്നിന്നു അവ 

യെ വാങ്ങുക. 

ത്തിന്െറ ഉപയോഗത്തിന്നു ഇരിക്കട്ടെ; 

അവ സമാഗമനക്രടാര 

അവയെ ലേധ്യരില് ഓരോരുത്തന്നു അ 

വനയസെറ വേലെക്കു തക്കവണ്ണം കൊടു 

ക്കേണം എന്നു കല്പിച്ച. മോശെ വണ്ടി 

കള്ളെയും കാളകളെയും വാങ്ങി ലേധ്ൃക്കു 

കൊടുത്തു. രണ്ടു വണ്ടിയും നാലൂ കാളയെ 

യും അവ൯ ഗേരശാന്ക്കു അധയരുടെ വേ 

ലെക്കു തക്കവണ്ണം കൊടുത്തു. നാലു വണ്ടി 

യും ഏട്ടു കാള യെയും അവ൯ മെരായ്യക്കു പു 

രോഹിതനായ അഹരോനെറ പുത്ര൯ന ഈ 

ഥാമാരിന്െറ കൈക്കീഴ് അധകുള്ള വേ 

ലെക്കു തക്കവണ്ണം കൊടുത. [ കെഹാത്യ 

ക്കു അവന് ഒന്നും കൊടുത്തില്ല; അവരു 

ടെ വേല ധിശുഭധമന്ദിരം സംബന്ധിച്ചു 

ഒുള തും തോളില് ചുമക്കുന്നതും ആയിരുന്നു. 

യാഗപീഠം അഭിഷേകം ചെയു ടിഖസം 

പ്രഭക്കന്മാ൪ പ്രതിക്ക്ടെക്കള്ള വഴിപാടു 

കൊണ്ടു വന്ന; യാഠാപീഠത്തിനെറ മുമ്പാ 

കെ പ്രളക്കന്മാ൪ തങ്ങളുടെ വഴിപാടു 

കൊണ്ടുവന്നു. അപ്പോഗാ യഹോധഖ മോ 

ശെയോട്ടു: യാഗപീഠത്തിന്െറ പ്രതിഷ്ട 

ക്കായി ഓരോ പ്രഭ ഓരോ ടിപസം താ 

ത്താനെറ വഴിപാടു കൊണ്ടുവരണം എ ' 

നു കല്പിച്ചു. ഒന്നാം ടിചസം ഖഴിപാട്ടു 

കഴിച്ചവ൯ യെഫ്രുടാഗോത്തത്തില് അമ്മി 
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നാദാബിസെറ മകനായ നഹശോന്. | കുഞ്ഞാടു; ഇതു സൂധാരിന്െറ മകനായ 

അഖനെറ വഴിപാടു വിശുദ്ധമന്ദിരത്തി 

ലെ തൂക്കപ്രകാരം ന്ൂററിമുപ്പതു ശേക്കെല് 

രൂക്കമുള്ള ഒരു ധെള്ളിത്തളിക, ഏഎഴ്ഴപതു 

ശേക്കെല് തൂക്കമുള്ള ഒരു ധെള്ളിക്കിണ്ണം 

-- അവ രണ്ടും ഭോജനയാഗത്തിന്നായി 

എണ്ണുചേത്ത നേരിയ മാവയകൊഴ്ടു നിറ 

ഞ്ഞിരുന്നു -- ധ്യൂപധഗ്ഗം നിറഞ്ഞതും പത്തു 

ശേക്കെല് രൂക്കും മുള്ളതുമായ ഒരു പൊ൯ 

കലശം, ഹോമയാഗത്തിന്നായി ഒരു കാ 

ഉക്കിടാധും, ഒരു ആട്ടുകൊററ൯, ഒരു വയ 

സൂ പ്രായമുള്ള ഒരു ആണ്കുഞ്ഞാടു, പാപ 

യാഗത്തിന്നായി ഒരു കോലാട്ടുകൊററന്൯, 

സമാധാനയാഗത്തിന്നായി രണ്ടു കാള, അ 

ഞു ആട്ടകൊററ൯, അഞ്ഞു കോലാട്ടുകൊ 

വറ൯, ഒരു വയസ്സ പ്രായമുള്ള അഞ്ചു 

ചെമ്മരിയാട്ടി൯കുട്ടി; ഇതു അമ്മീനാഭാ 

ബിനന്െറ മകനായ നഹശോനന്െറ വഴി 

പാട്ട. 

രണ്ടാം ദിവസം യിസ്സാഖാരിനെറ മക്ക 

ളുടെ പ്രഭുവായ സൂവാരിന്െറ മക൯ 

നെഥനയേല് വഴിപാടു കഴിച്ചും അ 

വന് വഴിപാടു കഴിച്ചതു: വിശുദ്ധമന്ദിര 

ത്തിചെ തൂക്കപ്രകാരം ന്ൂററിമുപ്പതു ശേ 

ക്കെല് ശുക്കമുള്ള ഒരു വെള്ളിത്തളിക, എ 

ഴപത്ു ശേക്കെല് ശൂക്കമുള്ള ഒരു വെള്ളി 

ക്കിണ്ണം -- ഇവ രണ്ടും ടോജനയാഗത്തി 

ന്നായി എണ്ണുചേത്ത നേരിയ മാവുകൊണ്ടു 

നിറഞ്ഞിരുന്നു -- ധൂപവഗ്ഗം നിറഞ്ഞതും പ 

തൃതൂുശേക്കെല് രൂക്കമുള്ള തുമായ ഒരു പൊ൯ 

കലശം, ഹോമയാഗത്തിന്നായി ഒരു 

കാള ക്കിടാധു, ഒരു ആട്ടുകൊററ൯, ഒരു 

വയസ്സു പ്രായമുള്ള ഒരു കുഞ്ഞാടു, പ്പാവ 

യാഗത്തിന്നായി ഒരു കോലാട്ടു കൊററ൯, 

സമാധാനയധാത്തിന്നായി രണ്ടു കാള, 

അഞ്ചു ആട്ടുകൊററ൯, അഞ്ു കോലാട്ടു 

കൊററ൯, ഒരു വയസ്സ്റു പ്രായമുള്ള അഞ്ചു 

0൦ റിം 

നെഥനയേലിനെറ വഴിപാട്ട. 

മൂന്നാം ദിവസം സെബ്ൂദലൂനെറ മക്ക 

മൂടെ പ്രഭുവായ ഹേലോനെറ മകന് ഏ 

ലീയാബ് വഗിപാട്ടു കഴിച്ചും അവനെറ : 

വഴിപാടു വിശുഭ്ധമന്ദിരത്തിലെ തുക്കവ്രു 

കാരം നൂററിമുപ്പതു ശേക്കെരു രൂക്കമുള്ള 

ഒരു വെള്ളിത്തളിക, എഴുപതു ശേക്കെല് 

തൂക്കമുള്ള ഒരു വെള്ളിക്കിണ്ണം -- ഇവ 

രണ്ടും ഭോജനയാഗത്തിന്നായി എണ്ണ്ണ ചേ 

ത്ത നേരിയമാവുകൊണ്ടു നിറഞ്ഞിരുന്നു 

ധൂപവഗ്ലഗം നിറഞ്ഞതും പത്തു ശേക്കെല് 

രൂക്ഷം ഉള്ളതുമായ ഒരു പൊ൯കലശം, 

ഹോമയാഗത്തിന്നായി ഒരു കാമു ക്കിടാവു, 

ഒരു ആട്ടു കൊററ൯, ഒരു വയസ്സു പ്രായമു 

ള്ള ഒരു കുഞ്ഞാടു, 

ഒരു കോലാട്ടു കൊററ൯, 

ഗത്തിന്നായി രണ്ട കാള, അഞ്ഞു ആട്ടുകൊ 

ററ൯, അഞ്ച കോലാട്ടുകൊററ൯, ഒരു 

വയസ്സു പ്രായമുള്ള അഞ്ചു കുഞ്ഞാടു; ഇതു 

ഹേലോസെറ മക൯ ഏലിയാബിനെറ 

വഴിപാടു. 

നാലാം ടഭിവസം രൂബേന്െറെറ മക്കൂ. 

ടെ പ്രഭുവായ ശെദേയ്മൂരിനെറ മക൯ 

ഏലിസൂ൪ വഴിപാടു കഴിച്ചു. അവന്െറ 

വഴിപാടു വിശുഭ്ധമന്ദിരത്തിലെ രൂക്കപ്ര 

കാരം ന്ൂററിമുപ്പതു ശേക്കെൽ ശൂക്കമുള്ള 

ഒരു വെള്ളിത്തളിക, എഴചപതു ശേക്കെല് 

തൂക്കമുള്ള ഒരു വെള്ളിക്കിണ്ണം -- ഇവ ര 

ണ്ടും ഭോജനയാഗത്തിന്നായി എണ്ണുചേത്ത 

നേരിയ മാവുകൊണ്ടു നിറഞ്ഞിരുന്നു -- 

ധൂപധഗ്ഗം നിറഞ്ഞതും പതു ശേക്കെല് രൂ 

ക്കമുള്ള തുമായ ഒരു പൊ൯കലശം, ഹോ 

മയാഗത്തിന്നായി ഒരു കാളക്കിടാധും ഒരു 

ആട്ടുകൊററ൯, ഒരു വയസ്സു പ്രായമുള്ള 

ഒരു കഞ്ഞാട്ട, പാപയാഗത്തിന്നായി 

ഒരു കോലാട്ടുകൊററ൯, സമാധാനയാ 

പാപയാഗത്തിന്നായി : 

സമാധാനയാ : 

30 
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34 
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ഗത്തിന്നായി രണ്ടു കാള, താഞു ആട്ടുകൊ രുതൃഴ്ൂുകൊററ൯, ഒരു വയസ്സു പ്രായമുള്ള 

ററ൯, അഞ്ചു കോലാട്ടുകൊററ൯, ഒരു ല് ഒരു കുഞ്ഞാടു, പാപയാഗത്തിന്നായി 

സ്റ്റു പ്രായമുള്ള അഞ്ചു കുഞ്ഞാടു; ഇതു ശെ ഒരു കോലാട്ടകൊററ൯, സമാധാനയാ 

ദേയ്ലരിനന്െറ രക൯ ഏലീസ്ൂരിനെറ വ റാത്തിന്നായി രണ്ടു കാള, അഞ്ചു ആട്ടു 

ഗിപാടു. കൊററ൯, അഞ്ചു കോലാട്ടുകൊററ൯ ഒരു 

അഞ്ചാം ദിവസം ശിമെയോനെറ മക്ക | വയസ്സു പ്രായമുള്ള അഞ്ച കുഞ്ഞാടു. ഇതു 

ട്രെയ്യവലിനന്െറ മക൯ ഏലീയാസാഫി മൂടെ പ്രഭ വായ സ്മൂരീശദ്ദായിയുടെ മക൯ 

ശെലൂമീയേല് ധഴിപാടു കഴിച്ചു. അ. | നെറ വഴിപാടു. 

നെറ വഴിപാടു വിശുഭ്ധമന്ദിരത്തിലെ ഏഴാം ഭിവസം എഫ യിമിനെറ മക്ക 

ആൂക്കപ്രകാരം ഡ്യററിമുപ്പതു ശേക്കെല് തൂ മുടെ പ്രഭ വായ അമ്മീഫ്രടിനെറ മക൯ 

ക്കമുള്ള ഒരു വെള്ളിത്തളിക, എഴുപതു ഏലീശാമ: വഴിപാടു കഴിച്ച. അവ 

ശേക്കെല് ശൂക്കമുള്ള ഒരു വെള്ളിക്കിണ്ണം | നെറ വഴിപാടു വിശുഭ്ധമന്ടിരത്തിലെ 

__ ഇവ രണ്ടം ഭോജനയാഗത്തിന്നായി തൂക്കപ്രകാരം നൂററിമുപ്പതു ശേക്കെല് തൂ 

എണ്ണ ചേത്ത നേരിയ മാവയുകൊട്ടെ നിറ ക്കമുള്ള ഒരു വെള്ളിത്തളിക, എഴുപതു 

ഞ്ഞിരുന്നു - ധ്യപവശ്ശം നിറഞ്ഞതും പത്തു ) ശേക്കെല് രൂക്കമുള്ള ഒരു ധ്യെള്ളിക്കിണ്ണം 

ശേക്കെല് തൂക്കമുള്ള തുമായ ഒരു പൊ൯ക __ ഇവ രണ്ടും ഭോജനയാഗത്തിന്നായി ഏ 

ലശംച ഫോമയാഠത്തിന്നായി ഒരു കാള | ണ്ണ ചേത്ത യനരിയമാവുകൊണ്ടു നിറഞ്ഞി 

ക്കിടാധു, ഒരു ആട്ടുകൊററ൯, ഒരു വയ ' അന്നു - ധൂപവഗ്ശം നിറഞ്ഞതും പത്തു ശേ : 

സ്സൂ പ്രായമുള്ള ഒരു കുഞ്ഞാടു, വാപ്പയാ ക്കെല് ശൂക്കം ഉള്ളതുമായ ഒരു പെട൯ക 

ഗത്തിന്നായി ഒരു കോലാട്ടുകൊററ൯, , ലശം, ഹോമയാറത്തിന്നായി ഒരു കാള 

സമാധാനയാഠത്തിന്നായി രണ്ടു കാള, ക്കിടാവയം ഒരു ആട്ടുകൊററസ൯, ഒരു വയ 

അഞ്ച്യ ആട്ടുകൊററ൯, അഞ്ചു കോലാട്ട 

കൊററ൯, ഒരു വയസ്സു പ്രായമുള്ള അത്ഞു ) ത്തിന്നായി ഒരു കോലാട്ടുകൌൊററ൯, 

കുഞ്ഞാടു. ഇതു സൂരിശദ്ദായിയുടെ മക൯ സമാധാനയാറത്തിന്നായി രണ്ടു കാള, 

ശെലുരീിയേലിനെറ വഴിപാടും അഞ്ചു ആട്ടുകൊററ൯, അഞ്ചു ൪കാലാട്ടു 

ആറാം ഭിധസം ഗാടിന്െറ മക്കളുടെ | കൊററ൯, ഒരു വയസ്സു പ്രായമുള്ള അഞ്ച 

പ്രഭുവായ ടെയയവേലിനെറ മകന് എലി കുഞ്ഞാടു. ഇതു അമ്മിഫ്രടിനെറ മക൯ 

യാസാഫ് വഴിപാട്ട കഴിച്ചു. അവനസെറ എലിശാമയുടെ വഴിപാട്ട. 

വഴിപാടു വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിലെ രൂക്കപ്ര എട്ടാം ടിവസം മനശ്ശെയുടെ മക്കളുടെ : 

കാരം നൂററിമുപ്പതു ശേക്കെല്. തൂക്കമുള്ള | പ്രഭുവായ പെഭാസൂരിനെറ മക൯ ഗമ 

ഒരു വെള്ളിത്തളിക, എഴുപതു ശേക്കെല് | ലീയേല് വഴിപാടു കുഴിച്ചു. അവന്െറ 

തൂക്കമുള്ള ഒരു വെള്ളിക്കിണ്ണം -- ഇവ ജു വഴിപാടു വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിലെ ശൂക്ക 

നേരിയ മാവുകൊണ്ട നിറഞ്ഞിരുന്നു -- | ള്ള ഒരു വെള്ളിത്തളിക; ഏഴപതു ശേ 

ണ്ടും ഭോജനയാറത്തിന്നായി എണ്ണ ചേത്ത പ്രകാരം ന്ൂററിമുപ്പതു ശക്കെല് രൂക്കമു 

ധുപധഗ്ഗം നിറഞ്ഞതു പത്തു ശേക്കെല് രൂ ല് ക്കെല് ശൂക്കമുള്ള ഒരു ധവെള്ളിക്കിണ്ണം -- 

ക്കമുള്ള തൂ മായ ഒരു പൊ൯കലശം, ഹോ ഇവ രണ്ടും ഭോജനയാറത്തിന്നായി എണ്ണ 

മയാഗത്തിന്നായി ഒരു കാളക്കിടാവു, ഒരു | ചേത്ത നേരിയ മാവ്യകൊണ; നിറഞ്ഞിരു 

റാ റിം 

സ്സ പ്രായമുള്ള ഒരു കുഞ്ഞാടു, റപാവയാ : 
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56 ന്നു -- ധ്യൂപവഗ്ഗം നിറഞ്ഞതും പത്തു ശേ 

2009: എ 

ക്കെല് ശൂക്കമുള്ള തുമായ ഒരു പൊ൯കല 

ശം ഫോമരയാഗത്തിന്നായി ഒരു കാള 

ക്കിടാലും ഒരു ആടൂകൊററ൯, ഒരു വയസ്സു 

പ്രായമുള്ള ഒരു കുഞ്ഞാടു, പാപ്പയാഗത്തി 

ന്നായി ഒരു കോലാട്ടു കൊററ൯, സമാധാ 

നയാഗത്തിന്നായി രണ്ടു കാള. തഞ്ചുആ 

ടട൭കൊററ൯, അഞ്ചു കോലാട്ടുകൊററ൯, 

ഒരു വയസ്സു പ്രായമുള്ള തഅഅഞ്ു കുഞ്ഞാടു; 

ഇതു പെഭാസൂരിനെറ മകന് ഗമലീിയേ 

ലിനെറ വഴിപാട്ട. 

ഒവ്പതാം ദിവസം ബെന്യാമിനെറ മ 

ക്കളുടെ പ്രഭുവായ ഗിദെയോനിയുടെ മ 

കന് അബീഭാ൯ വഴിപാട്ട കിച്ചു. അ 

വെറ വഴിപാട്ട വിശുഭ്ധമന്മിരത്തിലെ 

തൂക്കപ്രകാരം നൂററിമുപ്പതു ശേക്കെതു തൂ 

ക്കമുള്ള ഒരു വെള്ളിത്തളിക, ഏഴുപതു  പഗിയേത ഖഴിപാട്ട കഴിച്ച. 

212 ൬ സംഖ്യാവയസ്മുകം ൭ 

തൂക്കമുള്ള ഒരു വെള്ളിക്കിണ്ണം -- ടേവ ര 

ണ്ടും ഭോജനയാഗത്തിന്നായി എണ്ണ 3ചത്ത 

നേരിയ മാവുകൊണ്ടു നിറഞ്ഞിരുന്നു -- 

ധമൂപവഗ്ണം നിറഞ്ഞതും പത്തു ശേക്കെല് 

തൂക്കം ഉള്ളതുമായ ഒരു പൊ൯കലശം, 

ഹോമയാഗത്തിന്നായി ഒരു കാളക്കിടാവും 

ഒരു ആട്ടുകൊററ൯, ഒരു വയസ്സു പ്രായ 

മുള്ള ഒരു കഞ്ഞാടു, പാപയാഗത്തിന്നം 

യി ഒരു കോലാട്ടുകൊററ൯, സമാധാന 

യാധത്തിന്നായി രണ്ടു കാള, അഞ്മു ആട്ടു 

കൊററ൯, അഞ്ചു കോലാട്ടുകെററന, ഒരു 

വയസ്സു പ്രായമുള്ള അഞ്മു കുഞ്ഞാടു. ഇത 

അമ്മീശദ്ദായിയുടെ മകന് അഹീിയേസെ 

രിനെറ വഴിപാടും. 

പതിനൊന്നാം ടിവസം ത്ശേരിനെറ 

മക്കളുടെ പ്രഭുവായ ഒക്രാസെറ മക൯ 

അധ 

ശേക്കെല് രൂക്കമുള്ള ഒരു വെള്ളിക്കിണ്ണം നെറ വഴിപാടു വിശുഭ്ധമന്ദിരത്തിലെ 

-- ഇവ രണ്ടും ഭോരുനയാഗത്തിന്നായി | രക്കപ്രകാരം നൂററിരുപ്പതു ശേക്കെല് രൂ 

എണ്ണ ചേത്ത നേരിയ മാധുകൊണ്ടു നിറ 

ഞ്ഞിരുന്നു -- ധ്യൂപധഗ്ശം നിറഞ്ഞതും പത്തു 

ശേക്കെല് തൂക്കമുള്ള തുമായ ഒരു പൊ൯ക 

ലശം ഹോമയാഗത്തിന്നായി, ഒരു കാള 

ക്കിടാധു, ഒരു ആടൂകൊററ൯, ഒരു വയ 

സ്സ പ്രായമുള്ള ഒരു കുഞ്ഞാടു, പപേയാഗ 

ത്തിന്നായി ഒരു കോലട്ടേകൊററ൯,, സ 

മാധാനയാശത്തിന്നായി രണ്ടു കാള, അ 

ഞ്ചു ആട്ടുകൊററ൯, അഞ്ചു കോലാട്ടുകൊ 

ററന്, ഒരു വയസ്സു പ്രായമുള്ള അഞ്ചു ക 

ഞ്ഞാടും ഇതു ഗിഭെയാനിയുടെ മകന് 

അബിഭഓനെറ വഴിപാടും 

പത്താം ദിവസം ദനന്െറ മക്കളുടെ പ്ര 

ഭവായ അമ്മീശദ്ദായിയുടെ മക൯ അഹി 

യേസെർ വഴിപാടു കുഴിച്ചു. അവനെറ 

വഴിപാടു വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിലെ ശൂക്കവ്ര 

കാരം ഒളുററി മുപ്പതു ശേക്കെല് രൂക്കമുള്ള 

ഒരു വെള്ളിത്തളിക. എഴപതു ശേക്കെല് 

ഠിം 

ക്കമുള്ള ഒരു വെള്ളിത്തളിക, ഏഴ്പതു 

ശേക്കെല് തൂക്കമുള്ള ഒരു വെള്ളിക്കിണ്ണം - 

ഇവ രണ്ടും ഭോജനയാഗത്തിന്നായി ത്േണ്ണു 

ചേത്ത നേരിയ മാവുകൊണ്ടു നിറഞ്ഞിരു 

ന്നു -- ധൂപവഗ്ഗം നിറഞ്ഞതും പത്തു 

ശേക്കെല് ശൂക്കമുള്ളതുമായ ഒരു പൊന് 

കലശം, ഹോമയാഠാത്തിന്നായി ഒരു കാ 

കൂക്കിടാധു, ഒരു ആട്ടുകൊററ൯, ഒരു വ 

യസ്സ്സു പ്രായമുള്ള ഒരു കുഞ്ഞാടു, പാപയാ 

ഗത്തിന്നായി ഒരു കോലാട്ടുകൊററ൯, 

സമാധാനയാഗത്തിന്നായി രണ്ടു കാള. 

അഞ്ചു ആട്ുകൊററ൯, അഞ്ച കോലാട്ട 

കൊററ൯, ഒരു വയസ്സ പ്രായമുള്ള. അഞ്മയ 

കുഞ്ഞാടു. ഇതു ഒക്രാനെറ മകനായ പ 

ഗീയേലിനെറ വഴിപാടു. 

പന്ത്രണ്ടാം ഭിവസം നം്ലാലിയുടെ മ 

ക്കൂടെ പ്രഭുവായ ഏനാന്െറ മക൯ അ 

ഫീര വഴിപാടു കഴിച്ചും അവനെറ 

68 

69 

70 

71 

74 

74 
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സാംഖ്യ വൃസ്ധുകം ൮ 

വഴിപാടു വിശുഭദ്ധമന്ദിരത്തിലെ ശുക്കപ്ര 

കാരം ന്൭ററിമുപ്പതു ശേക്കെല് തൂക്കമുള്ള | 

ഒരു വെള്ളിത്തളിക, എഴ്പതു 2ശതക്കെ 

രക്കമുള്ള ഒരു വെള്ളിക്കിണ്ണം - ഇവര 

ണ്ടും ഭോജനയാഗത്തിന്നായി ഏണ്ണ ചേത്ത 

നേരിയ മാധുകൊണ്ട നിറഞ്ഞിരുന്നു -- 

ധൂപവഗ്ും നിറഞ്ഞതും വാത്ത ശക്കെല് 

ഒരു പൊ൯കലശം, തൂക്കമുള്ളതുമായ 

ഹോമയാഗത്തിന്നായി ഒരു കാള ക്കിടാവും | 

ഒരു ആട്ടകൊററന്൯, ഒരു വയസ്സു പ്രായ 

മുള്ള ഒരു കുഞ്ഞാടു, പാപയാഗത്തിന്നാ 

യി ഒരു കോലാട്ടു കൊററ൯., സമാധാന 

യാഗത്തിന്നായി രണ്ടു കാള, അഞ്ചു ആട്ടു 

കൊററ൯, അഞ്ചു കോലാട്ടുകൊററ൯, ഒരു 

വയസ്സു പ്രായമുള്ള അഞ്ു കുഞ്ഞാടും ഇതു ഏ 

നാനെറ മക൯ അഹിരയുടെ വഴിപാട്ടു. 

യാഗപീഠം അഭിഷേകം ചെയൂ ടിവ 

വഴിപാട്ട ഇതു ആയിരുന്നു; വെള്ളിത്തളി 

ക പന്തുണ്ട, വെള്ളിക്കിണ്ണം പന്ത്രണ്ടു, 

പൊ൯ക്ലശം പന്ത്രണ്ടു, വെള്ളിത്തളിക 

ഒന്നിന്നു തൂക്കം നൂററിമുപ്പതു ശേക്കെത; 

കിണ്ണം ഒന്നിന്നു ഏഴുപതു ശേക്കെല്; ഇ 

ങ്ങനെ വെള്ളിപ്പാതൃങ്ങശ ആകെ വിശു 

ഭ്ധമന്ദിരത്തിലെ ക്കപ്രകാരം രണ്ടായി 

രത്തിനാന്ൂറു ശേക്കെല്, ധ്ൂപവശഗ്ശം നി 

റഞ്ഞ പൊസകലശം പന്ത്രണ്ട; ഓരോന്നു 

വിശുഭ്ധമന്ദിരത്തിലെ രൂക്കപ്രുകാരം പ 

ത്തു ശേക്കെല് വീതം കലശങ്ങളുടെ പൊ 

ന ആകെ ന്ൂററിരുപതു ശേക്കെല്. ഹോ 

മയാഗത്തിന്നുള്ള നാല്ല്ാലിക എല്ലാംക്ര 

ടി കാളക്കിടാവു പന്ത്രണ്ടു, ആട്ടു കൊററ൯ 

പന്ത്രണ്ടു, ഒരു വയസ്സു പ്രായമുള്ള കു 

ഞ്ഞാടു പന്തുണ്ടു, അവയുടെ ഭോജന | 

യാഗം പാപയാഗത്തിന്നായി കോലാട്ടു 

കൊററന് പന്ത്രണ്ട; സമാംധാനയാഗത്തി 

ന്നായി നാല്ല്ലാലികഠാ എല്ലാംക്രടി കാള. 

ഠിം 

സം യി സായയല്പ്രുഭക്കന്മാരുടെ പ്രതിഷ്ട 

വന്അ൯൭ 8 

ഇരുപത്തിനാലു, ആട്ടു കൊററ൯ അറുപ 

തു, “കാലട്ടേെകൊററ൯ അറുപതു, ഒരു വ 

യസ്സ പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞാടു അറുപതു; യാ 

ഗപീഠത്തെ അഭിഷേകം ചെയുശേഷം 

അതിന്െറ പ്രതികുെക്കുള്ള വഴിപാടു 

ഇതു തന്നേ. മോശെ തിരുമുമ്പില് സം 

സാരിപ്പാ൯ സമാഗമനക്രടാരത്തില് കട 

ക്ടുമ്പോംം അവന സാക്ഷ്യ പെട്ടകത്തി 

ന്രേലുള്ള കൃപാസനത്തിങ്കല്നിന്നു രണ്ട 

കെരൂബുകളുടെ നടുവില്നിന്നു തന്നോ 

ടട സംസാരിക്കുന്ന തിരുശബ്ദം കേട്ടു; അ 

ങ്ങനെ അവ൯ അവനോടു സംസാരിച്ചു. 

വം അദ്യ യ. 

യഫോവ മോശെയോടു അരുളിച്ചെയുതു : 

ഭീപംകൊളതുുമ്പോംം ടിപം ഏഴ്ഴം നില 

വിള ക്കിനെറ മു൯വശത്തോട്ട വെളിച്ചം 

കൊടുക്കേണം എന്നു അഹരോനോടു പ 

റക. അഹരേനേ അങ്ങനെ ചെയ്യൂ; യ 

ഹോവ മോശെയോടു കല്പിച്ചതു പോലെത। 

ന്നേ അവന് നിലവിളക്കിനെറ ദിപം 

മുസവശത്തേക്കു തിരിച്ചുകൊട്ടുത്തി. നി 

ലവിളക്കിസെറ പണിയോ, അതു പൊ 

ന്നുകൊണ്ടു അടിച്ചുണ്ടാക്കിയതായിരുന്നു; 

അതിനെറ ചുവടുമുതല് വുഷജുാവരെ അ 

ടിപ്പുപണി തന്നേ; യഹോവ മോശെയെ 

കാണിച്ച മാതൃകുപോലെ തന്നേ അവ൯ 

നിലധിളകു ഉണ്ടാക്കി, 

യഹോവ പിന്നെയും മോശെ3യാടു 

അരുളിച്ചെയുതെന്തെന്നാല്: ലേവ്യരെ 

യിസ്പായേല്മക്കളുടെ ഇടയില്നിന്നു എടു 

തു ശുചീകരിക്ക. അവരെ ശുചികരി 

ക്കേണ്ടതിന്നു ഇങ്ങനെ ചെടയ്യണം: പാ 

വപപരിഹരജലം അവരുടെ മേല് തളി 

ക്കേണം; അവര് സ്വ്ലാംംഗം ക്ഷൌരം 

ചെയ്യൂ വ്രും അലക്കി ഇങ്ങനെ തങ്ങളെ 

അന്നേ ശുചീികരിക്കേണം. അതിന്െറ 

[എ 

ക... 
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ശേഷം അവര് ഒരു കാളക്കിടാവിനെയും 

അതിനെറ ഭോജനയാഗമായി മ്േണ്ണ ചേ 

ത്ത നേരിയ മാധും ഏടുക്കേണം; പാപ 

യാഗത്തിന്നായി നി വേറെ ഒരു കാക്കി 

ടാവിനെയും ഏടുക്കേണം. ലേവ്യരെ 

സമടഗമനക്രടാരത്തിനെറ മുമ്പാകെ വരു 

ത്തേണം; യിസായയേരുമക്കളുടെ സഭയെ 

മുഴ്ണവന്മം ഒരുമിച്ചു ക്രട്ടേണം. പിന്നെ 

ലേവ്യരെ യഹോവയുടെ സന്നിധിയില് 

നിത്തേണം; യിസ്പായേരുമക്കഠ ലേവ്ൃയരഃ 

ടെ മേല് കൈ വെക്കേണം. യദഹാവ 

യുടെ വേല ചെയയ്യണ്ടതിന്നു അഹരോന് 

ലേവ്യരെ യഹോവയുടെ സന്നിധിയില് 

യി സ്പരായേല്മക്കളു ടെ നീരാജനയാഗമായി 

അപ്പിക്കേണം. ലേവ്യര് കാളക്കിടാക്ക 

മൂടെ തലയില് കൈ വെക്കേണം; പിന്നെ 

ലേവ്യയക്കുവേണ്ടി പ്രായശ്ചിത്തം കഴിക്കേ 

ണ്ടതിന്ന നി യഹോവെക്ു ഒന്നിനെ പാ 

പയാഗമായിട്ടും മറേറതിനെ ഹോമയാഗ 

മായിട്ടും അപ്പിക്കേണം. നീ ലേവ്യരെ 

അഫരോനെറയ്യും പുത്രന്മാരുടെയും മുമ്പാ 

കെ നിത്തി യഹോവെക്കു നിരാജനയാഗ 

മായി അപ്പിക്കേണം. ഇങ്ങനെ ലേവ്യ 

രെ യിസ്ധപായേരമക്കളുടെ ഇടയില്നിന്നു 

വേരതിരിക്കയും ലേവ്യര് എനിക്കുള്ള വരാ 

യിരിക്കയും വേണം. അതിന്െറ ശേഷം 

സമാഗമനക്രടാരം സംബന്ധിച്ചുള്ള വേല 

ചെയ്യേണ്ടതിന്നു ലേവ്ൃയക്കു അടുത്തു ചെല്ലാം; 

നീ അവരെ ശുചീകരിച്ചു നീരംജനയാഗ 

മായി അപ്പ്പിക്കേണം. അവര് യിസ്രായേല് 

മക്കളുടെ ഇടയില്നിന്നു എനിക്കു സാ 

” ക്മാല് ഓനമായുള്ള വര്; എല്ലായി സായേല് 

മക്കളിലുമുള്ള ആല്ല ജാതന്മാകു പകരം 

ഞുഃ൯ അവരെ എനിക്കായി ഏടുത്തിരിക്കു 

ന്നു. മനുഷ്യയരിലാകട്ടെ മൃഗങ്ങളിലാകട്ടെ 

യിസ്രായേല് മക്കുഠംക്ുള്ള കടിഞ്ഞൂല് ഒക്കെ 

യും ഏഎനികുള്ള തു; ഞാ൯ മിസയിംദേശത്തു 

ധാഠാഥദ്ഠിം 

1 സംഖ്യാപുസ്മകം ൮ 

കളു കടിഞ്ഞുലുകളെ ഒക്കെയും സംഛരിച്ച 

നാളില് അവയെ എനിക്കായി ശുഭ്ധികരി 

ലും ഏന്നാല് യിസ്പായേല്മക്കളില് ഉള്ള 

ലയ കടിഞ്ഞൂലുക ക്കും പകരം ഞാന് ലേവ്യ 

രെ എടുത്തിരിക്കുന്നും യി സായേല്മക്കഠം 

വിശുഭ്ധമന്ദിരത്തിന്നു അടുതുതുവരുബ്ചോഠ൦ 

അവരുടെ ഇടയില് ബാധയുണ്ടാകാതിരി 

ക്കേണ്ടതിന്നു സമാഗമനക്രടാരത്തില് യി 

സായേല്മക്കളലടെ വേല ചെയ്ത്യാനും യി 

സായേല്മക്കശക്കുവേണ്ടി പ്രായശ്ചിത്തം 

കഥിപ്പാന്ദം ലേവ്ൃരെ ഞാന് യിസ്ായേല് 

മക്കളുടെ ഇടയില്നിന്നു അഹരോന്നും 

ന്മാകും ദാനംചെയുമിരിക്കുന്നു. അ : കുത്ര യ്ത 
ങ്ങനെ മോശെയും അഹരോനും യിസ്പാ 

ുയല്രക്കമ്ടടെ സഭ മുഴുവനും ലേവ്യരെ 

ക്കുറിച്ചു യഹോവ മോശെയോടു കപ്പിച്ചത 

പോലെയൊക്കെയും ലേധ്ൃക്കു ചെയ്യു; അ 

ങ്ങനെ തന്നേ യിസായേല്മക്കാം അവക്കു 

ചെയ്യൂ. 

ശുഭധി വരുത്തി വ്്രൂം അലക്കി; അഹ 

രോന് അവരെ യഹോവയുടെ സന്നിധി 

യില് നീരംജനയാഗമായി അടപ്പിച്ചു; അ 

വരെ ശൂ ചികരിക്കേണ്ടതിന്നു അഹരോന് 

അവകുേണ്ടി പ്രായശ്ചിത്തം കഴിച്ച. 

അതിനെറശേഷം ലേവ്യര് അഹരോനൊ : 

യം പുത്രന്മാരുടെയും 

മനക്രടാരത്തില് തങ്ങടു.ടെ വേല ചെയ്ത്ാ൯ 

മുമ്പകൈെ സമാഗ 

അടുത്തുചെന്നു; യഹോവ ലേവൃരെക്കുറി 

ചയ മോശെയോടു കപ്പിച്ചപോലെ തന്നേ 

ആവര അധക്കു ചെ യൂം 

യഹോവ പിന്നെയും മോശെയോടു അ -: 

രുളിച്ചെയൂതു : ലേവ്ൃക്ുള്ള പ്രമാണം ആ : 

വിതു: ഇരുപഅഞ്ചു വയസ്സുമുതല് അ 

വര് സമാഥമനക്രടാരത്തിലെ വേല ചെ 

യ്യുന്ന 

അന൯നപത്ു വയസ്സുമുതലോ അവര് ൨ല 

സേവയില് പ്രധേശിക്കേണം. 

ചെയ്യുന്ന സേവയില്നിന്നു ഒഥിയേണം; 

ഉള് 

ലേവ്യര് തങ്ങഗകു താന്ന പാവ : 

19 
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ടം സാഖ്യ വുസകം ൯ 

86 പിന്നെ സേവിക്കേണ്ട എങ്കിലും സമാ 

(രൻ 

| 
കമ ി വനന: 9 

വരരാട്ട: നില്പി൯ു യഹോവ നിങ്ങളെക്കു 

ഗമനക്രടാരത്തിലെ കായ്യംനോക്ുന്നതില് റിച്ച കപ്പിക്കുന്നതു എന്തു ഏന്നു ഞാ൯ 

അവര് തങ്ങളുടെ സഫോദരന്മാരെ സ 

ഹായിക്കേണം; 3വല ഒന്നും ചെയയ്യണ്ട. 

ലം കായ്ക്ം സംബന്ധിച്ചു നി ഇങ്ങ । 

നെ അവക്കു ചെയ്യേണം. 

൯, അഭ്ധ്യായം. 

അവര് മിയ്യയിംദേശത്തുനിന്നു പുറപ്പെ 

ടുരപാന്നതിനെറ രണ്ടാം സംവത്സരം ഒ | 

ന്നാം മാസം യഹോവ സിനായിമരുഭൂമി 

യില് വെച്ചു മോശെയോടു അരുളിച്ചെ 

യയൂതു ഏന്നെന്നാൽ: 

പെസഫ അതിന്നു നിശ്ചയിച്ച സമയ 

ത്ത ആചരിക്കേണം. അതിന്നു നിശ്ച 

യിച്ച സമയമായ ഈ മാസം പതിന്നാലാം 

തിയ്യതി ധൈകുന്നേരം അതു ആചരിക്ക 

ണം; അതിന്െറ എല്ലാചട്ടങ്ങഠംക്കും നിയ 

മങ്ങറക്കും അനുസരണയായി നിങ്ങ 

അതു ആചരിക്കേണം. പെസഹ ആച 

രിക്കേണമെന്നു മോശെ യിഡ്രായതല്മക്ക 

ളോടു പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ അവര് ഒന്നാം 

മാസം പതിന്നാലാം തിയ്യതി സന്ധ്യസേമ 

യത്തു സിനായിമരുഭൂമിയില്വെച്ചു പെ 

സഹ ആചരിച്ചു; യഹോവ മോശെരയേടു | 

കല്പിച്ചതു പോലെ യിസ്രായേല്മക്കഠം ചെ 

യ്യു, 

ത്താല് ലി ആ നാ 

എന്നാല് ഒരു മന്ദഷു ഹു നെറ ശവ 

ഭീത പെസഹ ആചരി പ്പാ൯ കഴിയാത്ത 

ചിലര് ഉണ്ടായിരുന്നു; അവര് അന്നുതന്നേ 

മോശെയുടെയും അഹരോനെറയും മുമ്പാ 

കെ വന്നു അവനോട്ട: ഞങ്ങഠം ഒരുത്ത 

സെറ ശവത്താല് അശുദ്ധരായിരിക്കുന്നു; 

നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട സമയത്തു യിസ്രായേല് 

മക്കളുടെ ഇടയില് യഹോവയുടെ വഴി 

പാടു കഴിക്കാതിരിപ്പാ൯ ഞങ്ങളെ മുടക്ു 

ന്നതു ഏന്തു എനു ചോടിച്ചു. മോശെ അ 

ധിം 

യിസ്രാമയല്മക്കഠ 

കേശക്കട്ടെ ഏന്നു പറഞ്ഞു. 

കേന്നാറെ യഹോവ മോശെയോട്ട അ 

രുളിച്ചെയുതു : നി യിഡയായേല്മക്കളോടു 

! പറയേണ്ടതു എന്തെന്നാല്: നിങ്ങളിചോ 

 നിങ്ങമൂടെ സന്തതികളിലോ വല്ലവനും 

ശവത്താരല്ു അശുഭ്ധനാകയാ ട്ടരയാത്ര 

യില് ആയിരിക്കയോ ചെയ്യാലും അവ൯ 

 ൭ഛഹോവെകു പെസഹ ആചരിക്കേണം. 

രണ്ടാം മാസം പതിന്നാലാം തിയ്യതി സ 

സ്യയസേരയത്തു അവര് അതു ആചരിച്ചു 

പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പത്തോടും കൈപ്പു ചിര 

! യോടും ക്രടെ അതു ഭക്ഷിക്കേണം. രാവില 

ത്തേക്കു അതില് ഒന്നും ശേഷിപ്പിച്ചുവെക്ക 

രുതു; അതിനെറ അസ്ഥിയൊന്തം ഒടിക്ക 

യും അരുതു; പെസഹയ്യടെ ചട്ടപ്രകാര 

മൊക്കെയും അവര് അതു ആചരിക്കേണം. 

എന്നാല് ശുദ്ധിയുള്ള വനും പ്രയാണത്തില് 

അല്ലാത്തവനുമായ ഒരുത്ത൯ പെസഹ 

ആചരിക്കാതെ വികസ വരുത്തിയാല് അവ 

നെ അവനെറ ജനത്തില്നിന്നു ഛേദ 

ചുകളയേണം; നിശ്ചയിച്ച സമയത്ത യ 

ഹോധയുടെ വഴിപാടു കഴിക്കായ്ക്കു കെണ്ടു 

അവ൯ തനെറ പാപം വഹിക്കണം. 

| നിങ്ങളുടെ ഇടയില് വന്നുപാക്കുന്ന ഒരു 

പരദേശികു യഹോധയുടെ പെസഹ ആ 

ചരിക്കേണമെങ്കില് പെസഹയുടെ ചട 

ത്തിന്നും നിയമത്തിന്നും അനുസരണയാ 

യി അവ൯ ആചരിക്കേണം; പരദേ 

ശിക്കാകടടെ സ്വദേശിക്കാകട്ടെ നിങ്ങ ക്കു 

ഒരു ചട്ടം തന്നേ ആയിരിക്കേണം. 

തിരുനിവാസം നിവിത്തുനിത്തിയ നാ 

ളില് മേഘം സാക്ഷൃക്രടാരമെന്ന തിരു 

നിവാസത്തെ മൂടി; സന്ധ്യാസമയംതൊ 

ടട രാവിലെവരെ അതു തിരുനിവാസത്തി 

ന്രേല് അഗ്നിപ്രകാശം പോലെ .്ജ്േയിരു 
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ത്ന്ന 10 

നനു. അതു എല്ലായ്യ്യോഴ്ചം അങ്ങനെത | 

ന്നേ ആയിരുന്നു; പകല് മേഷ്വവും രാത്രി | 

അഗ്നിരൂപധലും അതിനെ മൂടിയിരുന്നു. 

മേഘം ക്രടാരത്തിന്മേതനിന്നു പൊങ്ങു 

മ്പോധ യിസായേതമക്കഠം യാത്ര പുറപ്പെ 

ടം മേഷം നില്ല്ന്നടത്തു അവര് പാളയ 

മിറങ്ങും. യഹോവയുടെ കപ്പനപോലെ 

യിസ്രാദയതമക്കംം യാത്ര പുറപ്പെടുകയ്യം 

യഹോവയുടെ കല്പനപോലെ പാളയമി 

റഞ്ജുകയും ചെയ്യു; മേഘം തിരുനിവാസ 

ത്തിന്മേല് നിച്ചമ്പോഠം ഒക്കെയും അവ൪ 

പാളയമടിച്ചു താമസികും. മഘം തിരു 

നിവാസത്തിന്മേല് ഏറെനാഠം ഇരുന്നു 

എങ്കില് യിസ്രായേല്മക്കഠ യാത്ര പുറപ്പെ 

ടാതെ യഹോവയുടെ ആഞ്ഞ കാത്തകൊ 

ണ്ടിരിക്കും. ചിലപ്പോ മേഷം തിരുനി 

വാസസത്തിന്മേല് കുറെനാറാ ഇരികുംു അ 

പ്പോര അധര് യഹോധയുടെ കപ്പനപോ 

ലെ പാളയമിറങ്ങിയിരികും; പിന്നെയ 

ഹോവയുടെ .കപ്പനപോലെ യാത്ര പുറ 

പ്പെടും. 

തല് മതുഷസ്സവരെ ഇരികും; ൭൭൧൭കാല ദസ 

ചിലര്പ്പകേ മേഘം സനസ്ധ്യമു 

ത്ത മേഘം പൊങ്ങി ഏങ്കില്, അവര് 

യാത്ര പുറപ്പെടും. 

രാധ്യം ഇരികും; പിന്നെ മേഡം പൊങ്ങി 

ചിലപ്പോ പകലും 

യെങ്കില് അവര് യാത്ര പുറല്പെടും. രണ്ടു 

ദിവസമോ ഒരു മാസമോ ഒരു സംവത്സ 

രമാ മേഘം തിരുനിവാസേത്തിന്മേല് ആ 

വസിച്ചിരുന്നാല് യിസായേതല്മക്കഠം പുറ 

പ്പെടാതെ പാള യമടിച്ചു താമസിക്കും; അതു 

പൊങ്ങുമ്പോഗോ അവര പുറപ്പെടും. യ 

ഹോവയുടെ കല്പനപോലെ അവര് പാ 

ളയമിറങ്ങുകയും 

പോലെ യാത്ര പുറപ്പെടുകയും ചെയ്യം; 

മോശെ മുഖാന്തരം യഹോവ കല്പിച്ചതു 

യഹോവയുടെ കല്പന 

പോലെ അവര് യ3ഹാവയുടെ ആഞ്ഞ 

പ്രമാണിച്ചു. 

ധിം 

പ [തി സാഖ്യാപയസുകം ചാ 

൧൭൦ അദ്ധ്യായം. 

യഹോവ പിന്നെയും മോശെയോട്ടു അരു 

ളിച്ചെയൂതു എന്തെന്നാല്: വെള്ളികൊണ്ടു 

രണ്ടു കാഹളം ഉണ്ടാക്കുക; അടിപ്പുപണി 

യായി അറ്വയെ ഉണ്ടാക്കേണം; അവ 

നിനക്കു സഭയെ വിക്ളിച്ചുക്രട്ടുവാനും പാള 

യത്തെ പുറപ്പെടുവിപ്പാനം ഉതകേണം. 

അവ മരതുബമ്ഖോഠം സഭ മുഴവനും സമാധഥ 

മനക്ൂടാരത്തിന്െറ വാതില്ല,ല് നിന്െറ 

. അടുക്കല് ക്രടേണം., ഒരു കാഹളം മാത്രം 

മുതിയാല് യിസ്പായയേലിനെറ സഹസ്രാധി 

പന്മാരായ പ്രഭക്കന്മാര് നിന്െറ അടുക്കല് 

കൂടേണം. ഗംഭിരധ്വനി മാതുമ്പോഗോ 

കിഗക്കെ പാദൃയങ്ങറം യാത്ര പുറപ്പെടേ 

ണം. രണ്ടാം പ്രഃവശ്യം ഗംഭീരധ്വനി 

ളഈതുമ്പോഠ തെക്കെ പാളയങ്ങം യാത്ര 

പുറപ്പെടേണം; ഇങ്ങനെ ഇവരുടെ പുറ 

പ്രാടടക ക്കായി ഗംഭിരധ്വനി മരമതേണം, 

സഭയെ കൂട്ടേണ്ടതിന്നു മാതുമ്പോഠ ഗി 

രധ്വനി മതരുതു. അഹരോനെറ പുത്ര 

ന്മാരായ പുരോഹിതന്മാർ ആകന്മ കാഹ 

ഉം മാതേണ്ടതു; ഇതു നിങ്ങഠാകു തലമുറത 

ലമുറയായി എന്നേകുമുള്ള ചട്ടം ആയിരി 

ക്കേണം. നിങ്ങളുടെ ദേശത്തു നിങ്ങളെ. 

ഞെരുകുന്ന ശത്രുധിനെറ നേരെ നിങ്ങ 

യൂദ്ധത്തിന്നു പോകമ്പോഠാ ഗംഭിരധ്വനി 

യായി കാഫമം മാതേണം; എന്നാല് നി 

ങ്ങടെ ഭൈവമായ യഹോവ നിങ്ങളെ 

ഓത്തു ശത്രുക്കളുടെ കയ്യിതനിന്നു രക്ഷ്മിക്ും. 

നിങ്ങുടെ സന്തോഷദിഖസങ്ങളിലും ൭ 10 

ത്സയങ്ങളിലും മാസാരംഭങ്ങളിലും നിങ്ങ 

ഹോമയാഗങ്ങമും സമാധാനയാഗങ്ങളും 

കഴികുമ്പോര കാഹളം മാതേണം; അ 

വ നിങ്ങംക്ക ദൈവത്തിന്െറ സന്നിധി 

യില് ഒ്തോപകമ്മയിരികും; യഹോവയായ 

ഞാന് നിങ്ങളുടെ ദൈവം ആകുന്നു. 

17 ാ റി 
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സാഖ്യാപുസ്ുകം ചാ 

അനന്തരം രണ്ടാം സാധത്സരം രണ്ടാം 

മാസം ഇരുപതാം തിയ്യതി മമഘം സാക്ഷ്യ 

നിഖാസത്തിന്യേതനിന്നു പൊള്ങി. അ 

പ്പോ യിസ്രായേല്മക്കഠാ സിനായിമരുഭൂ 

മിയില്ന്നിന്നു യാത്രപുറപ്പെട്ടു; മേഷം പാ 

റാ൯മരുഭൂമിയില് വന്നുനിനു. യഹോവ 

മോശെമുഖാന്തരം കല്പിച്ചതുപോലെ അ 

വര് ഇങ്ങനെ ആള് മായി യാത്ര ചുറല്ലെട്ടു. 

യ്െഫ്രുടാമക്കളുടെ കൊടിക്കിഗ്ര്ള പാളയം 

ഗണംഗണമായി ആളല്യം പുറപ്പെട്ടു; അവ 

രുമട സേനാപതി അമ്മീനാദാബിനെറ 

മുക൯ നഹദശോന്ന. യിസ്സാഖാർ മക്കുളൂ 

ടെ ഗോത്രത്തിനെറ സേനാപതി സ്ൂമൂധാ 

രിനെറ മകന നെഥനര്്യേല്, സെബ്ൃ 

ലു൯മക്കളുടെ ഗാത്രത്തിനെറ സേനാച 

തി ഹേലോനെറെറ മക൯ ഏലീയാബ്.. 

അപ്പോം തിരുനിവാസം അഗിച്ചു താഴ്ച; 

ഗേശോന്യരും മെരായ്യരും തിരുനിവാസം 

ചുമന്നുകൊണ്ടു പുറപ്പെട്ടു. പിന്നെ രൂ 

ബേനെറ കൊടിക്കിഗ്ള്ള പാളയം ഗണം 

ഗണമായി പുറപ്പെട്ടു; അവരുടെ സേനാ 

പതി. സെദേയ്കരിനെറ മക൯ എലീസ്ടൂര്. 

ശിമെയോ൯മക്കളുടെ . ഗോത്തത്തിനെറ 

സേനാപതി സ്മൂരിശദ്ദായിയുടെ മക൯ 

ശെലൃമീയേല്. ഗാഭ് മക്കളുടെ ഗോത്ര 

ത്തിനെറ സേനാപതി ഭെയ്യവേലിനെറ 

മക൯ എലീയാസാഫ്. അപ്പ്പോഠം കെ 

ഹാത്യ൪ വിശുഭ്ധസാധനങ്ങ൦ം ചുമന്നു 

കൊണ്ടു പുറപ്പെട്ടു; ഇവര് എത്തുടമ്പാഴേ 

ക്ക തിരുനിവാസം നിവിത്തുകഥിയും. 

പിന്നെ എഫു യീംമക്കളൂടെ കൊടിക്കിഴ്ചള്ള 

പാളയം ഗണംഗണമായി പുറപ്പെട്ടു; 

അവരുടെ സേനാപതി അമ്മിഹ്രദിനെറ 

മുക൯ എലീശാമാ, മനദ്ശമക്കുളുടെ 

ശോത്രത്തിനെറ സേനാപതി പെടസ്ടേദി 

ന്െറ മക൯  ഗമലീയേല്. . ബെന്പ്യാ 

മി൯മക്കളടെ ഗോത്രത്തിനെറ സേനാ 

ധാരം 
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പതി ഗിദെയോനിയുടെ മക൯ അബി 

ഓന്. 

ങ്ങളിലും ഒടുവിചത്തേതായിരുന്ന ഓ൯മക്ഷ 

ഭൂടെ കൊടിക്കിഗ്രക്ള പാളയം ഗണംഗഥഗണ 

മായി പുറപ്പെട്ടു; അവരുടെ സേനാപതി 

അമ്മീശദ്ദായിയുടെ മകനായ അഹിയേ 

സെര൪. ആശേര്മക്കളടെ ഗോത്രത്തി : 

നെറ സേനാപതി ഒമ്രാനെറ മക൯ 

പഗീയേല്. ് ടെ 0. ന ലിമക്കളടെ ധോത്ര 

ത്തിനെറ സേനാപതി ഏനാനെെറ മക൯ 

അഹീര. യിഡായതമക്കഠ യാത്ര പുറ. 

പ്പേട്ടപ്പോ ഗറണംഗണമായുള്ള അവരു. 

ടെ യാത്ര ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നു. 

പിന്നെ മോശെ തനെറ അശ്മായപ്പ് : 

നായ രെയ്മുവേല് ഏന്ന മിദ്യഠനനെഠ മക 

നായ ഹോബാബിനോട്ടു: നിങ്ങഠക്കു 

ഞാന് തരുമെന്നു യഹോവ അരുളിച്ചെയു 

ദേശത്തേക്കു രങ്ങഠം യാത്രചെയ്യുന്നു; യ 

ഹോവ യിസായേലിന്നു നഷ ചൊല്ലിയി 

രിക്കകൊണ്ടു നി ഞങ്ങളോടുക്രടെ വരിക; 

ഞങ്ങര നിനക്കു നന്മ ചെയ്യും എന്നു പറ 

ഞ്ഞു. 

ന്നില്ല; എന്െറ സ്വദേശ്േക്കും ചാച്ച 

“: അവന് അവനോടു: ഞാ൯ വരു 

ക്കാരുടെ അടുക്കലേക്കും ഞാ൯ പോകുന്നു 

എ,ന്നു പറഞ്ഞു. അതിനു അവ൯:: ഞങ്ങ 

ളെ വിട്ടുപോകരുമത; മരുഭൂമിയില് ഞ 

ങ്ങര പാളയമിറങ്ങേണ്ടതു ഏങ്ങനെ എ, 

ന്നു നി അറിയുന്നു; നി ഞങ്ങമക്കു കണ്ണാ 

യ്യിരിക്കും. ഒഞങ്ങളോടുക്രടെ പോന്നാല് 

യഹഫഹോയ ഞങ്ങമക്കു ചെയ്യുന്ന നുന്മപോ 

ലെ തന്നേ ഞങ്ങഠ നിനക്ും ചെയ്യും എന്നു 

പറഞ്ഞും 

അനന്തരം അവര യഹോവയുടെ 

പവ്വൃതം വിട്ടൂ മൂന്നു ടിവസത്തെ വഴി 

പോയി; യഫഹോധ്വയുടെ നിയമപെട്ടകം 

അവക്കു വിശ്രാമസ്ഥലം അന്നവേക്കി 

ക്കേണ്ടതിന്നു മൂന്നു ദിവസത്തെ വഴി മു 

പിന്നെ അവരുടെ ഏല്ലാപാളയ : 

ട്രി 

31, 

32 

383 



94 

40 

14 

[പിടി 

. ടി 

ബ്പോട്ടു പോയി. 

പരെ ദഹിപ്പിച്ചുകള ഞ്ഞു. 

കട ട് ടട 

ആവ്സന 11 കാം ം 

യം തു 

സംഖ 0 പുസ്യുകഠ ൧൧ അട 

പാകൂയം പൃറപ്പെട്ട 

പ്പോോഠം യഹോവയുടെ മേഷ്ം പകല്സമ 

യം അവക്ു മീതെ ഉ ണ്ടായിരുന്നു. 

പെട്ടകം പുറപ്പെടുമ്പോഠ മോശെ. 

യഹോധേ, എഴ്ന്നേല്ലേ,ണമേ; നിന്െറ 

ശത്രുക്കഠം ചിതറുകയും നിന്നെ പകെക്കു 

ന്നവര് നിന്െറ മുമ്പില്നിന്നു ഓടിപ്പേം 
ലം 

വിശ്രമിക്കുമ്പോ അവ൯: യഹോവേ, 

ഴ് .& ര 

കയ്യും ചെയ്യടെ ഏന്നു പറയും. 

അനേകായിരമായ യിസാരയലിനെറ അ 

ടൂക്കത മടങ്ങിവരേണമേ ഏന്നു പറയും. 

൧൧൦ അഡഘ്ധ്യായം. 

അനന്തരം ജനം യഹോധെക്കു അനി 

കടം തോന്നുമാറു പിവി; യഹോധഖ 

കേട്ടു അവന്െറ കോപം ജ്വലിച്ചു; യ 

ഹോവയുടെ തി, അവരുടെ ഇടയില് 

കുത്തി പാളയത്തിനന്െറ അററങ്ങളിലുള്ള 

_ ജനം മോശെ 

യോടു നിലധിളിച്ചു; മോശെ യഹായ 

യോടു പ്രാത്ഥിച്ചു; തപ്പോ തി കെട്ടു 

പോയി. യഫഹോലയുടെ തി അവരുടെ 

ഇടയില് ക്തുകയാല് ഞു സ്ഥലത്തിന്നു 

ത3ബരാ ഏന്നു പേരായി. 

പിന്നെ അവരുടെ ഇടയിലുള്ള സമ്മി 

ശ്രൂജാതി ൂരാഗ്രഹികളായി, യിസ്രായേല് 

മക്കളും വീട്ടും കരഞ്ഞുകൊണ്ടു: ഞരങ്ങഠംകു 

തിന്മാന് വു ആര് തരും? ഞങ്ങഠം 

മി യയീമില് വെച്ചു വിലക്രടാതെ തിന്നിട്ടു 

ള്ള മത്സ്യം, വ്വെള്ള ജു രിക്കാ, മത്തെങ്ങാ, 

ഉള്ളി, 
ഞങ്ങ ഓക്കുന്മ. ഇപ്പോഗോ ഞ്ജ 

ചുവന്മള്ളി, ചിറവറുള്ളി! എന്നിവ 

പ്രംണ൯ പൊരിഞ്ഞിരിക്ുന്നു; ഈ മന്നാ 

അല്ലാതെ ഒന്നും കാണ്മാനില്ല എന്ന പ 

റഞ്ഞു. .മന്നയേം കാവല പോ 

ലെയും അതിനെറ നിറം ഗുല്ലലുധിനേറ 

തുപോലെജ്ും ആയിരുന്നു. ജനം നട 

ന്നു ക തിരികല്ലില് പൊടിച്ചിട്ടോ 

ഉരലില് ഇടിച്ചിട്ടോ കലത്തില് പുഴ്ങ്ങി 

അപ്പം ഉണ്ടാക്കും. അതിന്െറ രുചചി ന്ണ്ണ 

ചേത്തൃണ്ടാക്കിയ ദോശാപാലെ ആയി 

രുന്നു. രാത്രി പാളയത്തില് മഞ്ഞു 

പൊഴിയുമ്പോര മന്നയും പൊഴിയും. 

ജനം കുടും ബംകുടുംബമായി ഓരോരുത്ത൯ 

താന്താനെറ ക്രടാരവാതില്ലഛല്വെച്ചു കര 

യുന്നതു മോശെ കേട്ടു; യഹോയയുടെ കോ 

പം ഏററവും ജ്വലിച്ചു; മോശെക്ും അനി 

ക്ടൂമായി. അപ്പോം മോശെ യഹോവ 

യോടു പറഞ്ഞതു: നീ അടിയനെ വലെ 

ച്ചതു ഏന്തു? നിനക്കു ഏടന്നോടു കൃപ തോ 

ന്നാതെ ഈ സവ്യൂജനത്തിനെറയും ഭാരം 

ര്േന്െറ3മല് ധെച്ചതെന്തു? മുലകുടികുന്ന 

കുഞ്ഞിനെ ഒരു ധാത്രി ഏടുക്കുന്നതുപോ 

ലെ ഞാ൯ അവരെ നീ അവരുടെ പിത് 

ക്കന്മംരോടു സത്യം ചെയു ദേശത്തേകു 

എന്റെറ മാറത്തെടുആകൊണ്ടെ പോകേ 

ണമെന്നു എന്നോടു കപ്പിപ്പാ൯ ഈ ജന 

ത്തെ ഒക്കെയും ഞാ൯ ഗഭംധരിച്ചുധോ? 

ഞാ൯ അവരെ പ്രസവിച്ചുധോ? ഈ 

ജനത്തിന്നു ഒക്കെയ്യം കൊടുപ്പാന് എന്നിക്കു 

എവിടെനിന്നു ജേറച്ചി കിട്ടും? അവര് 

ഇതാ: ഞഞ്ങഠ്രക്കു തിന്മാ൯ ഇറച്ചി തരിക 

എന്നു ഏന്നോടു പറഞ്ഞു കരയുന്നു. ഏക 

നായി ഈ സവ്വജനത്തെയും വഹിപ്പാ൯ 

എന്നെക്കൊണ്ടു കഴിയുന്നതല്ല; അതു ഏ 

നികു അത്റിഭാരം ആകുന്നു. ഇങ്ങനെ 

എന്നോടു ചെയ്യുന്ന പക്ഷം ഭയ ധിചാരിച്ചു 

ഏന്നെ കൊന്നുകമുയേണമേ. എനെറ 

അരിക്ടുത ഞാ൯ കാണരുതേ. 

അപ്പോം യഹോവ മോശെയോടു കല്പി 

ച്ചതു: യി യായേരമൂപ്പന്മാരില്ധെച്ചു ളൂ 

നത്തിന്നു പ്രമാണികളും മേല് വിചാരക 

ന്മാരും ഏന്നു നീ അറിയുന്ന എഴ്ഴപതു പുരു 

ഷന്മാരെ സമാഗമനക്രടാരത്തിന്നരികെ 

മ. ൩ 

1 ( 



14 

1 8 

19 

ജ് 3 

മുന: 11 
നി രരരരയതത്തുത്തത്്ത്തു 

നിന്നോടുക്രടെ നിച്ചേണ്ടതിന്നു ഏനെെറ 

അടുക്കല് ക്രട്ടിക്കൊണ്ടു വരിക. അവി 

ടെ ഞാ൯ ഇറങ്ങിവന്നു നിന്നോടു അരു 

ളിച്ചെയ്യം; ഞാ൯ നിന്െറ മേലുള്ള ആത്മാ 

വില് കുറെ എടുത്തു അവരുടെ മേല് പവ; 

കരും. നീ ഏകനായി വഹിക്കാതിരി 

ക്കേണ്ടതിന്നു അവർ നിന്നോടുക്രടെ ജന 

ത്തിനെറ ഭാരം വഹികും. എന്നാല് ജ 

നത്തോടു നീ പറയേണ്ടതു: നാളത്തേക്കു 

നിങ്ങളെത്തന്നേ ശുഭ്ധീികരിപ്പി൯; എ 

ന്നാല് നിഷം്ങംര ഇറച്ചി തിന്നും; ഞങ്ങ 

ക്കു തിന്മാ൯ ഇറച്ചി ആര് തരും മിസ്രയി 

മില് ഞങ്ങഠാക്ു നന്നായിരുന്നു ഏന്നു 

നിങ്ങ പറഞ്ഞു യഹോവ കേശക്കെ കര 

ഞ്ഞുവല്ലേ; 

ങ്ങഠംക്ു ഇറച്ചി തരികയും നിങ്ങ തിന്നു 

ആകയാല് യഫഛഹോവ നി 

കയും ചെയ്യും. ഒരു ദിവസമല്ല, രണ്ടു ടി 

വസമല്ല, അഞ്ചു ദിവസമല്ല, പത്തു ദിവ 

സ്മല്പ, ഇരുപതു ടിവസവുമല്ു, ഒരു 

മാസം മുഴുവനും തന്നേ; അതു നിങ്ങളുടെ 

മൂക്കിരക്രടി പുറപ്പെട്ടു നിങ്ങള്ക്കു ഓക്കാ 

നം വരുവോളം നിങ്ങനു തിന്നുംു നിങ്ങ 

കുടെ ഇടയില് ഉള്ള യഹോവയെ നി 

ങ്ജഠം നിരസിക്കയും: ഞങ്ങാഠം മിസ്രയി 

മില്നിന്നു എന്തിനു പുറല്ലെട്ടുപോന്നു 

മ്േന്നു പറഞ്ഞു അവനെറ മുമ്പാകെ കര 

കുയും ചെയ്യിരിക്കുന്നു വല്ലോ. അര്പ്പാഠം 

മോശെ: എന്നോടുക്രടെയുള്ള ജനം ആ 

റുലക്ഷം കാലാഠ ഉണ്ടു; ഒരു മാസം മുഴ 

വ൯ തിന്മാ൯ ഞാ൯ അവക്കു ഇറച്ചി കൊ 

ടൂക്കുമെന്നു നീ അരുളിച്ചെയുന്നു. അവ 

ക്കു മതിയാകും വണ്ണം ആടുടകളെയ്യം മാടുക 

ളെയും അവക്കുവേണ്ടി അറുക്കുമോ? അവ 

കു മതിയകവേണ്ണും സമുഭത്തിലെ മത്ധ്ൃ 

ത്തെ ഒക്കെയും അവക്കുവേണ്ടി പിടിച്ചു 

കൂട്ടുമോ എന്നു ചോടിച്ചു. 

യഹോവ മോശെയോടു: യഹഛഹോവയു 

ധാഠാഥദ്ഠിം 

നാത്ര 

ടെ കൈ കറുതായിപ്പോയോ? എനെറ 

വചനം നിവ്വത്ത്ിയാകമോ ഇല്ലയോ ഏനാ 

നീ ഇപ്പോ കാണും എന്നു കൂപ്പിച്ചു. 

അങ്ങനെ മോശെ ചെന്നു യഹോവയുടെ : 

വചനങ്ങളെ. ജനത്തോടു പറഞ്ഞു, ജന 

ത്തിനെറ മൂപ്പന്മാരില് ഏഴപതു പുരുഷ 

ന്മാരെ കൂട്ടി ക്രടാരത്തിനെറ ചുററിലും 

നിറുത്തി, എന്നാറെ യഹോവ ഒരു മേ 

ഫത്തില് ഇറങ്ങി അവനോടു അരുളിച്ചെ 

യ്യ, അവഷേലുള്ള തആത്മായില് കുറെ ഏട്ട 

ത്തു മൂപ്പന്മാരായ ആ ഏഎഴപതു വുരുഷ 

ന്മാക്കു കൊട്ടതുതു; ആത്മാധുയ അവരുടെ 

മേല് ആവസിച്ചപ്പോക അവര് പ്രുവചി 

ചൂ പിന്നെ അങ്ങനെ ചെയ്യിലു താനും. 

മേന്നാല് ആ പുരുഷന്മാരില് രണ്ടുപേർ 

പാളയത്തില് തന്നേ താമസിച്ചിരുന്നു: 

ഒരുത്തന്നു എല്ിദാട് ഏന്നും മററവന്നു മേ 

ഓട് എന്നും പേർ. ആത്മായു അവരുടെ 

മേലും ആവസിച്ചു; അവരും പേരെഴുതി 

യവരില് ഉള്ളവര് ആയിരുന്നു ഏങ്കിലും 

ക്രടാരത്തിലേക്കു ചെന്നിരുന്നില്ല അവര് 

പാളയത്തില്വഖെച്ചു പ്രവചിച്ച. ആ 

പ്പോ ഒരു ബാല്ൃക്കാര൯ മോശെയുടെ 

അടുക്കല് ഓടിച്ചെന്നു: ഏല്ദാദും മേടാടടം 

പാളയത്തില് വെച്ചു പ്രവചിക്കുന്നു ഏന്നു 

അറിയിച്ചു. എന്നാറെ ൯൪൯൨ മകനായി 

ബാല്യംമുതല് മോശെയുടെ ശുശ്രൂകക്കാര 

നായിരുന്ന യോശുവ: ഏനെറ യജമാന 

നായ മോശെയേ, അവരെ യിരോധി 

ക്കേണമേ എന്നു പറഞ്ഞു. മോശെ അവ 

നോടു: എന്നെ വിചാരിച്ചു നി അസൂൂയപ്പെ 

ടന്നു വോ? യഹോവയുടെ ജനം ഒക്കെയും 

പ്രവാചകന്മാരാകയും യഹോവ തന്െറ 

ആത്മാവിനെ അവരുടെമേല് പകരുക 

യ്യും ചെയൊുളങ്കില് കൊള്ളായിരുന്നു ഏന്നു 

പറഞ്ഞു. പിന്നെ മോശെയും യിസ്രായേല് 

മൂപ്പന്മാരും പാളയത്തില് വന്നു ചേന്നു. 

ഉള! 
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അനന്തരം യഹോവ അയച്ച ഒരു 

കാറു തി കടലില്നിന്നു കാടയെ 

കൊണ്ടു വന്നു പാള യത്തിനെറ സമീപത്തു 

ഒരു ഭിവസത്തെ വഥി ഇങ്ങോട്ടും ഒരു 

ദിവസത്തെ വഴി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങനെ 

പാള.യത്തിനെറ ചുററിലും നിലത്തോടു 

ഏക ദേശം രണ്ടെ മുഴം അടുത്തു പറന്നുനി 

ല്ലമാഠാക്കി. ജനം എഴുന്നേററു അന്നു 

വകല് മുഴുവനും രാത്രി മുഴുവനും പിറെറ 

ന്നാഠ മുഴുവനും കാടയെ പിടിച്ചുകൂടടി; 

നന്നാ കുറെച്ചു പിടിച്ചവ൯ പതുതു പറ 

പിടിച്ചുകൂട്ടി; അവർ അവയെ പാളയ 

ത്തിനെറ ചുററിലും ചിക്കി, ഏന്നാല് 

ഇറച്ചി അവരുടെ പല്ലിന്നിടയില് ഇരി 

ക്കുമ്പോ അതു ചവെച്ചിറക്കും മുമ്പെ 

തന്നേ യഹോവയുടെ കോപം ജനത്തി 

നെറ നേരെ ജ്വലിച്ചു, യഹോവ ജന 

ത്തെ ഒരു മഹാബാധകൊണ്ടെ സംഹരിച്ചു. 

ടൂരാഗ്രഹികളുടെ ക്രൂട്ടത്തെ അവിടെ കഴി 

ചിട്ടതു കൊണ്ടു ആ സ്ഥലത്തിന്നു കിബ്ര്യോ 
ക 

ത്ത -ഹത്താവ എന്നു പേരായി. കിബ്ബോ 
ഖല 

. ത്ത -ഹത്താവ വിട്ടൂ ജനം ഹസേരോത്തി 

ലേക്കു പുറപ്പെട്ടു ചെന ഹസേരരാത്തിത 

പാത്തു. 

൧൨.൦ അഡ്ധ്യായം. 

മോശെ ഒരു ക്രശ്ൃസ്്രിയെ വിവാഹം 

ചെയ്യിരുന്നതു കൊണ്ടെ ക്രശൃസ്ത്ര്രീനിമിതമം 

മിഷ്യാമും അഹരോനും അയന്ന വിരോധ 

മായി സംസ്വരിച്ചു; യഹോവ മേശെമു 

ഖാന്തരം മാത്രമേ അരുളിച്ചെയ്യിട്ടുള്ള വോ? 

ഞുങ്ങഠാമുഖാന്തരധും അരുളി ച്ചെയ്യിടില്ല 

യോ എന്നു പറഞ്ഞു; യഹോവ അതു കേട്ട. 

മോശെ എന്ന പുരുഷനോ ഭൂതലത്തില് 

ഉള്ള സകലമന്ഭഷ്യരിലും അതി സ്ധൊമ്യനാ 

യിരുന്നു. പെട്ടെന്നു യഹോവ മോശെ 

യോടും അഹരോനോട്ടും മിയ്യാമിനോടും: 

ഠിം 

സംഖ്യ പുസുകം ൧൨ 

നിങ്ങ മൂവരും സമാഥമനക്രടാരത്തിങ്കര 

വരുധി൯ ഏന്നു കല്പിച്ചു; അ൨൪ മൂവരും 

ചെന്നു. യഹോവ മേഷസമുംഭത്തില് ഇ 

റങ്ങി ക്രടാരവാതില്ലയൃത നിന്നു അഹരരാ 

നെയും മിയ്യാമിനെയും വിളിച്ചു; അവര് 

ഇരുവരും അങ്ങോടു ചെന്നു. പിന്നെ അ 

വ൯ അരുളിച്ചെയുതു : എഏനെറ വചനങ്ങ 

ളെ കേധപ്പി൯; നിങ്ങളുടെ ഇടയില് ഒരു 

പ്രവാചക൯ ഉണ്ടെങ്കില് യഹോവയായ 

ഞാന് അവന്നു ഒശനത്തിതല് ഏന്നെ വെളി 

പ്പെടുതതുകയ്യം സ്വപ്ലത്തില് അവനോടു അ 

രുളിച്ചെയ്തുയും ചെയ്യും. എനന്െെറ ഭാസനാ 

യ മോശെയോ അങ്ങനെയല്ല; അവ൯ എ 

നെറ ഗൃഹത്തില് ഒക്കെയും വിശ്വസ്മ൯ 

ആകുന്നു. അവനോടു ഞാ൯ അരുളിച്ചെ 

യ്ക്യന്നതു മറപൊരുളായിട്ടല്ല അഭിമുഖരായി 

0 റ്ല്ൂഷ്ടമായിട്ടും അത്രെ; അവ൯ യ3ഹാ 

വയുടെ രൂപം കാണുകയും ചെയ്യും. അ 

ങഞ്ങനെയിരിക്കെ നിങ്ങസ എനെറ ദാസ 

നനായ മോശെക്കു വിരോധമായി സംസാ 

രിപ്പാ൯ ശങ്കിക്കാഞ്ഞതു എന്തു? യഹോവ 

യ്യൂടെ കോപം അവരുടെ നേരെ ജ്വലി 

ചു അവന൯ മറഞ്ഞു. മേഘവും ക്രടാരത്തി 

ന്മേല്നിന്നു നിങ്ങിപ്പോയി. മിയ്യാം ഹിമം 

പോലെ വെളുത്തു കഷ്ടമരാഗിണിയായി; 

അഹരോന് മിയ്ക്യാമിനെ നോക്കിയപ്പോ 

അധഠം കക്ടരോഗിണി എന്നു കണ്ടു. 

അഫരോ൯ മോശെയോട്ട: അയ്യോ യജുമാ 

നനേ, ഒെങ്ങഗ ഭോഷത്വമായി ചെയ്യൂ 

പോയ ഈ വാവറ ഞങ്ങളു ടെമേരു വെ 

ക്കരുതേ. ഭരമ്മയുടെ ഗഭത്തില്നിന്നു 

പുറല്പെടുമ്പോഠ മ.ംസം പകുതി അഴ്ചകി 

യിരിക്കുന്ന ചാപിള്ള യെപ്പോലെ ഇവ 

ത്ൃകരുതേ എന്നു പറഞ്ഞു. അപ്പ്യോഠം 

മോശെ യഹോവയോടു: ദൈവമേ, അവ 

മെ സൊഖ്യമാഃക്കണമേ എന്നു നിലവി 

ളിച്ചു. യഹോധഖ മോശെരയാട്ട: അവള. 

രം. 
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10 

ന്മാരായിരിക്കേണം. 

സാംഖ്യ കുസ്യകഠ ൧൩. 

ടെ അപ്പ൯ അവളൂടെ മുഖത്തു തുപ്പിയെ 

ങ്കില് അവ ഏഴു ദിവസം ലങ്കട്ടിച്ചിരിക്ക 

യില്ലയോ? അവളെ ഏഴ ദിവസത്തേക്ു 

പാളയത്തിന്നു പുറത്തു അടെച്ചിടേണം; 

പിന്നത്തേതില് അവളെ ചേത്തുകൊള്ളാം 

എന്നു കുലപ്പിച്ചു. ഇങ്ങനെ മിയ്യാമിനെ 

ഏഴ ദിവസം പാമയത്തിന്നു പുറത്തു ആ 

ക്കി അടെച്ചിട്ടു; അവളെ വീണ്ടും അംഗ്। 

ക്രരിച്ചതുവരെ ജനം യാത്ര ചെയ്യാതിരു 

ന്നു, അതിനെറ ശേഷം ജനം ഹസേ 

രോത്തില്നിന്നു പുറപ്പെട്ടു പാരാ൯മരു 

ഭൂമിയില് പാളയമിറങ്ങി. 

൧൩. അഡ്ധ്യായം. 

യഹോവ പിന്നെയും മോശെരയാടു അ 

രുളിച്ചെയുതു : യിസായേതമക്ക കു. ഞാ൯ 

കൊടുപ്പാനിരിക്കുന്ന കനാ൯ദേശം ഒററു 

നോക്കേണ്ടതിന്നു ആളുകളെ അയക്കു; അ 

തതു ഗോത്രത്തില്നിന്നു ഓരോ ആളെ, 

അയക്കേണം; അവരെല്ലാവരും പ്രഭക്ക 
മീം. 

അങ്ങനെ മോശെ 

യഹോവയുടെ കല്പനപ്രകാരം പാരാ൯മ 

രുഭൂമിയിതനിനു അവരെ അയച്ചു; ആ 

പുരുഷന്മാര് ഒക്കെയ്യം യിസ്ായേല്മക്ക 

ളില് തലവയവാര് ആയിരുന്നു. അവരു 

രൂുബേ൯ഗോത്ര 

ശി 

ടെ പേർ ആവിതു: 

ത്തില് സക്രൂരിനെറ മക൯ ശമ്മൃവം 

മേയോ൯ഗാോത്രത്തില് ഹോരിയുടെ മക൯ 

ശാഫാത്ത്'. യെഫ്രുദാഗോത്രത്തില് യെഫു 

ന്നയുടെ മക൯ കാലേബ്. യിസ്സ്ാഖാ 

ഗോത്രത്തില് യോസേഫിനെറ മക൯ ഈ 

ഗാല്. എഫഡ്ഥ യിംഗോത്തത്തില് ന്ൂ൯െറ 

മക൯ ഹോശേയ. ബെന്യാമീ൯ഗോത്ര 

ത്തില് രാഫൂൃവിനെറ മകന് പല്തി. സെ 

ബൂദൃന്ഗോത്രത്തില് സോടിയുടെ മക൯ 

ഗളിയേല് യോസേഫിനെറ ഗോത്രമായ 

മന്ന 13 

ഗട്ടി. ഭാ൯ഗോത്രത്തില് ഗൊെമല്ലിയുടെ 

മക൯ അമ്മീയേല്. ആശേര്ഃഗാത്രത്തിത 

മീഖാദയലിനെറ മക൯സ്വെഥൂ൪. നഫ്റാ 

ലിഗോത്രത്തില് വൊപ്പിയുടെ മക൯ ന 

ഹബി. ഗാദ് ഗോത്രത്തില് മാഖിയുടെ 

മക൯ റായ്കുവേരു. ഒഗം ഒററുനോക്കു 

വാ൯ മോശെ അയച്ച വുരുഷന്മാരുടെ 

പേര ഇവ തന്നേ. എന്നാല് മോശെ ൭൭ 

നെറ മകനായ ഹാഃഥയെക്കു യോശുവ 

ഏന്നു പേരിട്ടു. മോശെ കനാ൯3ദശം 

ഒററുനോകുവാന്൯ അവരെ അയച്ചു അവ 

രോട്ട: നിങ്ങ ഈ വഥി തെക്കെ 3ദശത്തു 

ചെന്നു മലയില് കയറി: ടേശം ഏ്ൃതുവി 

ധമുള്ളതു, അതില് കുടിയിരിക്കുന്ന ജനം 

ബലവാന്മാരോ ബലഹിീനാരാ, ചുരുക്ക 

മോ അധികമോ; അവര് പാക്കുന്ന ദേശം 

നല്ലതോ ആകാത്തതോ, അവര് വസിക്ു 

ന്ന പിട്ടണങ്ങസ പാളയങ്ങളോ കോട്ടുക 

ളോ, ദേശം വുഷ്ട്രിയുള്ളതോ പുൃഷ്ട്ടിയി 

ല്ലാത്തതോ, അതില് വൃക്ഷം ഉണ്ടോ ഇല്ല 

യോ എന്നിങ്ങനെ നോക്കിയറിവി൯; നി 

ങ്ങഗം ധൈയ്യപ്പെട്ടു ദേശത്തിലേ ഫലങ്ങ 

മൂം കൊണ്ടു വരുവിന് എന്നു പറഞ്ഞു. അതു 

മുന്തിരിങ്ങാ പഴ്യത്തു തുടങ്ങുന്ന കാലം ത്ആ 

യിരുന്നു. അങ്ങനെ അവര് കയറി ഃപ്പായി, 

സി൯മരുഭൂമിമുതല് ഹാമാത്തിന്നു പോകു 

ന്ന വഴിയായി രഹോബ് വരെ ദേശത്തെ 

ശോഡനചെയ്യൂ. അവര് തെക്കെദേശ 

ആക്രടി ചെന്നു ഹെബ്രോനില് ഏത്തി; 

അധയിടെ അനാക്കിനെറ പുത്രന്മാരായ അ 

ഹിമാനും ശേശായിയ്ുയം തല്മായിയും ഉണ്ടാ 

യിരുന്നു; ഹെബ്ര്യോ൯ മിസയിമിലെ സോ 

വാരിന്നു ഏഴ സംവത്സരം മുമ്പെ പണിത 

തായിരുന്നു. അവര് എസ്റ്റോല്താ്ണര 

യോളം ചെന്നു അവിടെനിന്നു ഒരു മുന്തി 

രിവള്ളി കലയോടെ പറിച്ചെടുതുു ഒരുഃ 

തണ്ടിന്മേല് കെട്ടി രണ്ടുപേര്കൂടി ചുമന്നു ; 
രത തയ ത ന യെ തു 
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അവര് മാതളപ്പഴവും അത്തിപ്പഴവും ക്രടെ 

കൊണ്ടുപോന്നു. യിസ്ധായേരിമക്കസ അ 

വിടെനിന്നു മുറിച്ചെടുത്ത മുന്തിരികുലനി 

മിത്തം ആആആ സ്ഥലത്തിന്നു ഏസ്ക്റോല്താഴ്ഗുര 

തുന്നു പേരായി, അവർ നാല്പതു ടിവസം 

കൊണ്ടു ദേശം ഒറവുനോക്കിക്കഴിഞ്ഞു മട 

ങ്ജിവനു, അവര് യാത്ര ചെയ്തു പാറാ൯ 

മരുഭൂമിയിലെ കാദേശില് മോശെയുടെയും 

അഫരോനെറയും യിസ്രായേല്മക്കളുടെ 

സവ്വസഭയുടെയും അടുക്കല് വന്നു അഖ 

രോടടം സ്വ്യസഭയോടും വത്തമാനം അറി 

യിച്ചു; ദേശത്തിലെ ഫലങ്ങളും അവരെ 

കാണിച്ചും അവര് അവനോടു വിവരി 

ചുവറഞ്ഞതെന്തെന്നാല്: നി ഞങ്ങളെ 

അയച്ച ദേശത്തേക്കു ഞങ്ങാം പോയി; 

അതു വാലും തേരം ഒഴകുന്ന ദേശം തന്നേ; 

അമയിലെ ഫലങ്ങഠ ഇതാ. എങ്കിലും ദേ 

ശത്ുതു പാകുന്ന ജനങ്ങ ബലവാന്മാരും 

പട്ടണതങ്ങഠം ഏററവും മറപ്പം വലിപ്പലും 

ഉള്ളവയും ആകുന്നു, ഞങ്ങ അനാക്കി 

നെറ പുത്രന്മാരെയും അവിടെ കണ്ടു, അ 

മാലേക്യര് തെക്കെ ദേശത്തു പാക്കുന്നു; ഹി 

ത്ൃരും യെബുസ്ൃരും അമോയ്യരും പവ്വത 

ങ്ങളില് പാകുന്നു; കനാന്൬യ൪ കടല്ല്രയി 

ലൂം യോദ്ദാ൯നടിതീരത്തും പാക്കുന്നു. ഐ 

ന്നാല് കാലേബ് മോശെയുടെ മുമ്പാകെ 

ജനത്തെ അമത്തി: നാം ചെന്നു അതു 

 കൈധശമാക്കുക; അതു ജയിപ്പാ൯ നമുക 

കഴിയും ഏന്നു പറഞ്ഞു. എങ്കിലും അവ 

നോട്ടക്രടെ പോയിരുന്ന പുരുഷന്മാർ: 

ആ ജനത്തിനെറ നേരെ ചെല്ലുവാ൯ ന 

മുക്കു കഴികയില്ല: അവര് നമ്മിലും ബല 

വാന്മാര ആകുന്നു എന്തു പറഞ്ഞു. തങ്ങമ 

ഒററു നോക്കിയ ദേശത്തെക്കുറിച്ചു അവര് 

യിസ്രായേല് മക്കളോടു ൂവ്ൃത്ത മാനമായി പ 

റഞ്ഞതെന്തെന്നരല്ി: ഞങ്ങ സഞ്ചരിച്ചു 

നിവാസികളെ ഒററുനോക്കിയ ദേശം 

ധാഠാഥ്ലിം 

സാം്്യാപൃസ്മുകം ൧൪: 

തിന്നുകള യുന്ന ദേശം ത്മൃകുന്നു; ങ്ങാ 

അവിടെ കണ്ട ജനം ഒക്കെയും അതികാ 

യന്മാ൪; അവിടെ ഞങ്ങഠം മല്ലന്മാരുടെ 

സന്തതികളായ അനാക് മല്ലന്മാരെയും ക 

ണ്ടു; ഞങ്ങധക്കു തന്നേ ഞങ്ങഠം വെട്ടു 

കിളികളെ പ്പോലെ തോന്നി; അവരുടെ 

കാഴണ്കെക്കു ഞങ്ങ അങ്ങനെതന്നേ ആയി 

രുന്നു. 

൧൪... അങ്യ്യായം, 

അപ്പോം സഭയൊക്കെയും ഉറക്കെ നില 

വിളിച്ചു, ജനം ആ രാത്രി മുഴവും കര 

ഞ്ഞു. 

ശെക്കും അഫരോന്നും വിരോധമായി പിറു 

യിസ്ഡായേല്മക്കഠ എല്ലാവരും മോ 

പിറുത്തു; സഭ ഒക്കെയും അഖരോട്ടു: മിയ 

യീംദേശത്തുധെച്ചു ഞങ്ങ മരിച്ചുപോ 

യ്യിരുന്നു എങ്കില് കൊള്ളായിരുന്നു. അ 

ല്ലെങ്കില് ഈ മരുഭൂമിയില്ധഖെച്ചു ഞങ്ങ 

മരിച്ചുപോയിരുന്നു എങ്കില് കൊള്ളായി 

രുന്നു. വാളാല് ധിഴേണ്ടതിന്നു യഹോവഖ 

ഞങ്ങതളുെ ആ ദേശത്തിലേകു കൊണ്ടുപോ 

കുന്നതു എന്തിന്നു? ഞങ്ങളൂടെ ഭായ്യമാരും 

മക്കളും കൊള്ള യായ്യ്്ോകുമല്ലോ; മിസ്രയിമി 

ലേക്കു മടങ്ങി പ്പോകയല്ലയോ ഞങ്ങമക്കു 

നലൂതു? ഏന്നു പറഞ്ഞു. നാം ഒരു തലവ 

നെ നിശ്ചയിച്ചു മിയ്രയിമിലേക്കു മടങ്ങി 

പ്പ്യോക എന്നും അവര് തമ്മില് തമ്മില് പറ 

ഞു. അപ്പ്പോഗ മോശെയും അഹരോനും 

യിസ്യായേല്സഭയുടെ സ്വ്വസംഘത്തി 

നെറയും മുഖ്ാകെ കധിണ്ണൂധിണു. ദേശ 

ത്തെ ഒററുനോക്കിയവരില് നആനെറമക൯ 

യോശുവയും യെഫുന്നെയുടെ മക൯ കാലേ 

ബും വന്്രൂം കീറി, യിസ്രായേല്മക്കളുടെ 

സവ്വസഭയോടും പറഞ്ഞതു ഏന്നെന്നാല്: 

ങ്ങ സഞ്ചരിച്ചു ഒററു നോക്കിയ ദേശം 

ത്രയും നല്ലദേശം ആകുന്നു. 

നമ്മില് പ്രസാദിക്കുന്നു എങ്കില് അവ൯ 

യര്ഫോവ 

9 

33 



10 

11 

12 

19 

14. 

6 

സംപ്യാപുസ്മകം ൧൪ 220 തനാ 14. 

നമ്മെ പാലും തേനും ഒഴുകുന്ന ആ ദേശ | യുയു ദേശത്തേക്കു അവരെ കൊണ്ടുപോകു 

തേക്കു കൊണ്ടുചെന്നു നമുക്കു അതു തരും. 

യഹോവയോടു നിങ്ങ മത്സരിക്കമാത്രം 

അരുതു; ആ ദേശത്തിലെ ജനത്തെ ഭയ 

പ്പെടരുതു; അവര് നമുക്കു ഇരയാകുന്നു ഃ 

അവരുടെ ശരണം പൊയ്യ്യോയിരിക്കുന്നു ; 

നമ്മോടുക്രടെ യഹോവ ഉള്ളതുകൊണ്ടു 

അവരെ ഭയല്ലടരുതു. എന്നാറെ അ 

വരെ കല്ലെറിയേണം എന്നു സഭയെല്ലാം 

വറഞ്ഞു. അവപ്പോഠ യഹോധയുടെ തേ 

ജസ്സു സമാഗമനക്രടാരത്തില് ഏല്ലായി 

സ്രായേല്മക്കളും കാങ്ങകെ പ്രത്യക്ഷ മായി, 

യഹോവ മോശെയോടു: ഈ ജനം എത്ത 

ത്തോളം എന്നെ നിരസികും? ഞാ൯ അ 

വരുടെ മദ്ധ്യേ ചെയ്യിട്ടുള്ള അടയാളങ്ങ 

ളൊക്കെയും കണ്ടിട്ടും അവര് എത്രത്തോ 

കും എന്നെ വിശ്വസിക്കാതിരിക്കും? ഞാ൯ 

അവരെ മഹാമാരിയാല് ദണ്ഡി പ്പിച്ച സം 

ഹരിച്ചുകളുകയും നിന്നെ അവരെക്കാഠം 

വലിപ്പധും ബലവുമുള്ള ജാതിയാക്കുകയും 

ചെയ്യം ഏന്നു അരുളിച്ചെയ്തു. മോശെ 

യഹോവയോടു പറഞ്ഞതു: എന്നാല് മിസ 

യിമ്യര്൪ അതു കേക്കും; നീ ഈ ജനത്തെ 

അവരുടെ ഇടയില്നിന്നു നിന്െറ ശ 

ക്തിയാല് കൊണ്ടുപോന്നുവല്ലോ. അവ൪ 

അതു ഈ ദേശനിവാസികളോടും പറയും; 

യഹോവയായ നി ഈ ജനത്തിനെറ 

മഭ്വ്യ്യ ഉണ്ടെന്നു അവര് കേട്ടിരിക്കുന്നു ; 

യഹോവയായ നിന്നെ ഇവര് കണ്ണാലേ 

കാണുകയും നിന്െറ മേഘം ഇവക്കു 

മീതെ നില്ലകയും പകല് മേഷസ്മംഭത്തി 

ലും രാത്രി അഗ്നിസുംഭത്തിലും നീ ഇവക്ു 

മുമ്പായി നടകുകയും ചെയ്യുന്നുവല്ലോ, 

നി ഇപ്പോ ഈ ജനത്തെ ഒക്കെയും 

ഒരു ഒററ മന്ദഷ്യനെപ്പോലെ കൊന്നുകള 

ഞാൽ നിനെറ കീത്തി കേട്ടിരിക്കുന്ന 

ജാതിക൦: ഈ ജനത്തോട്ട സത്യംചെ 

ധാഠാഥറ്ഠിം 

വാ൯ യഹോവെക്കു കഥിയായ്ക്കു കൊണ്ടു 

അവ൯ അധരെ മരുഭൂമിയില്വെച്ചു കൊ 

നുകളഞ്ഞു എന്നു പറയും. യഹോവദി 

ഘക്ഷമയും മഹാടയയും ഉള്ള വ൯; അകൃത്യ 

വും ലംഘനവും ക്ഷമികുന്നവ൯ു കററ 

ക്കാരനെ ധെറുതെ ഖിടാതെ പിതാക്കുന്മാ 

രുടെ അകൂത്യം മൂന്നാമത്തെയും നാലാമ 

ത്തെയും തലമുറയോളം മക്കമടടെ മേത 

സന്ദശികുന്നവ൯ എന്നിങ്ങനെ നി അ 

രുളിച്ചെയുതു പോലെ കത്താധേ, ഇപ്പ്പോഠാ 

നിനെറ ശക്തി വലുതായിരിക്കേണമേ. 

നിസെറ മഹാദയെക്ു തക്കവണ്ണം മിസ 

യിംമുതല് ഇവിടംവരെ ഈ ജനത്തോടു 

നീ ക്ഷമിച്ചുവന്നതുപോലെ ഈ ജനത്തി 

സെറ അകൃത്യം ക്ഷമിക്കേണമേ. അതി 

നനു യഹോവ അരുളിച്ചെയുതു:; നിന്െറ 

അപേക്ഷപ്രകാരം ഞാന് ക്ഷമിച്ചിരിക്കു 

ന്നു. എങ്കിലും എന്നാണ, ഭൂമിയെല്ലാം 

യഹോധയുടെ തേജസ്സുകൊണ്ടു നിറഞ്ഞി 

രിക്കംം എനെെറ തേജസ്സും മിസ്രയിമിലും 

മരുഭൂമിയിലുംവെച്ചു ഞാ൯ ചെയു അടയാ 

ളങ്ങളും കണ്ടിട്ടുള്ള പുരുഷന്മാര് ഏല്ലാവ 

രും ഇപപ്പാഗ പത്തു പ്രാവശ്യം എന്നെ 

പരീക്ഷിക്കയും എനെറ വാകു ക്രട്ടാക്കാതി 

രിക്കയയം ചെയുതു കൊണ്ടു അവരുടെ പി 

താക്കന്മാരോടു ഞാ൯ സത്യം ചെയ്യിട്ടുള്ള 

ദേശം അവര് കാഞ്ചയില്ല; എന്നെ നിര 

സിച്ചവ൪ര ആരും അതു കാങഞ്ചയില്ല. 

എനെറ ദാസനായ കാലേബോ, അവന്നു 

വേറെരു സ്വഭാവമുള്ള തൂ കൊണ്ടും ഏന്നെ 

പയൂണ്ണുമായി അനുസരിച്ചതുകൊണ്ടെം അ 

വന് പോയിരുന്ന ദേശത്തേക്കു ഞാന് അ 

വനെ എത്തികും; അവനെറ സന്തതി 

അതു കൈവശമാക്കും. എന്നാൽ അമാ 

ലേകൃരും കനാന്യരും താഥ്ണുരയില് പകുു 

ന്നതു കൊണ്ടു നിങ്ങ നാളെ ചെങ്കടലിങ്ക 
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തനന: 14 

ലേകുള്ള വഴിയായി മരുഭൂമിയിലേക്കു മട 

ങ്ങിപ്പോകധി൯ം 

യഹോവ പിന്നെയും മോശെയോടും 

അഹരോനോടും അരുളിച്ചെയൂതു: ഈടു 

കയസഭ എത്രത്തോളം എനിക്ു വിരോധ 

മായി പിറു പിറുകും? യിസ്രായേല്ര്ക്കഠ 

എനിക്കു വിരോധമായി പിവറുപിറുക്കുന്നതു 

ഞാന് കേട്ടിരിക്കുന്നു. അവരോടു പറ 

വി൯: ഞാന് കേരക്കെ നിങ്ങ പറഞ്ഞ 

തുപോലെ തന്നേ, എന്നാണ, ഞാ൯ നിങ്ങ 

ളോടു ചെയ്യുമെന്നു യഹോവ അരുളിച്ചെ 

യ്യുന്നു. ഈ മരുഭൂമിയില് നിങ്ങളുടെ ശ 

വം വീഴം; യെഫുന്നെയുടെ മക൯ കാലേ 

ബും നൂ൯െറ മകന്. യോശുവയും ഒഥി 

കെ ഇരുപതു വയസ്സുമുതൽ മേലോട്ടു 

എണ്ണപ്പെട്ടവരായി എനെറ നേരെ പി 

റുപിറുത്തവരായ നിങ്ങളുടെ എണ്ണത്തില് 

ആരും ഞാ൯ നിങ്ങളെ പാപ്പ്ിക്കുമെന്നു 

സത്യം ചെയ്യിട്ടുള്ള ദേശത്തു കടക്കയില്ല. 

എന്നാല് കൊള്ള യായ്യ്യ്യോകമെന്നു നിങ്ങം 

പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുകട്ടികളെ 

ഞാ൯ അതില് കടക്ുകുമാറാക്കും;; നിങ്ങഠം 

നിരസിച്ചിരിക്ുന്ന ദേശം അവര് അറി 

യ്യും. 

മരുഭൂമിയില് വീഴം. 

മരുഭൂമിയില് ഒടുങ്ങുംവരെ നിങ്ങളൂടെ 

നിങ്ങളോ, നിങ്ങളുടെ ശവം ഈ 

നിങ്ങളുടെ ശവം 

മക്കഠം മരുഭൂമിയില് നാല്പതു സംവത്സരം 

ഇടയരായി സഞ്ചരിച്ചു നിങ്ങളുടെ പാതി 

വ്രത്ൃയഭംഗം വഹിക്കും. ദേശം ഒററു നോ 

ക്കിയ നാപ്പതു ദിവസത്തിനെറ എണ്ണത്തി 

ന്നൊത്തവണ്ണം, ഒരു ദിപസത്തിന്നു ഒരു 

സംവത്സരം വീതം, നാല്പതു സംവത്സരം 

നിങ്ങ നിങ്ങളുടെ അകൂത്യങ്ങം വഹി 

ചു എനെ അകല അറിയും. എനിക്കു പി 

വിരോധമായി ക്രട്ടം ക്രടിയ ഈ ൂഷ്ഷസട 

യോടു ഞാ൯ ഇങ്ങനെ ചെയ്യും: ഈ മരു 

ഭൂമിയില് അവര് ഒടുങ്ങും; ഇവിടെ അ 

2217 സംഖ്യാവുസ്ുകും ൧൪: 

വർ മരിക്കും എന്നു യഹോവയായ ഞാ൯ 

കല്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ദേശം ഒററുനോകു 

വാ൯ മോശെ അയച്ചവരും, മടങ്ങിവന്നു 

ദേശത്തെക്കുറിച്ചു ടൂവ്ൃത്തമാനം പറഞ്ഞു 

സഭ മുഴുവനും അവന്നു വിരോധമായി 

പിറുപിറുപ്പാ൯ സംഗതി വരുത്തിയവ 

രും, ദേശത്രെക്കറിച്ചു ടൂവൃത്തമാനം പറ 

ഞുവരുമായ പുരുഷന്മാർ യഹോവയുടെ 

മുമ്പാകെ ഒരു ബാധകൊണ്ടെ മരിച്ചു. 

എന്നല് ദേശം ഒററുനോക്കുവാ൯ പോയ 

പുരു ഷന്മാരില് ന്ൂന്െറ മകന് യോശു 

വയും യെഫുന്നെയുടെ പുത്ര൯ കാലേബും 

മരിച്ചില്ല, പിന്നെ മോശെ ഈ വാക്കു 

കഠം യിസ്പായേല്മക്കളോടൊക്കെയും പ 

റഞ്ഞു; ജനം ഏററവും ഒടൂഃഖിച്ചു. 

പിറേറന്നു അവർ അതികാലത്തു എഴ 

ന്നേററു: ഇതാ; യഹോവ ഞങ്ങമാക്കു ചൊ 

ല്ലിയിരിക്കുന്ന സ്ഥലരത്േഅക്കു ഞങ്ങ കയ 

റിപ്പോകുന്നു; ഞങ്ങം പാപം ചെയ്യൂപോ 

യി എന്നു പറഞ്ഞു മലമുകളില് കയറി, അ 

പ്പോഠം മോശെ: നിങ്ങഠം എന്തിന്നു യ 

ഹോവയുടെ കപ്പന ലംഘിക്കുനു? അതു 

സാഭ്ധ്യ മാകയില്ല. ശത്രുക്കളാല് തോല്ല്ാ 

തിരിക്കേണ്ടതിന്നു നിങ്ങ കയറരുതു ; 

യഹോവ നിങ്ങളുടെ മദ്ധ്യേ ഇല്ല. അമാ 

ലേക്യരും കനാ൩രും അവിടെ നിങ്ങളു 

ടെ മുമ്പില് ഉണ്ട; നിങ്ങ വാളാല് വീഴം; 

നിങ്ങ൦ം യഹോവയെ വിട്ടു പിന്തിരിഞ്ഞി 

രിക്കകൊണ്ടു യഹോവ നിങ്ങളോടുക്രടെ ഉ. 

ണ്ടായിരിക്കയില്ല എന്നു പറഞ്ഞു. എന്നി 

ട്ടം അവര് ധാഷ്ടരം പൂണ്ടു മലമുകളില് ക 

യറി യഹോവയുടെ നിയമപെട്ടകുവും 

മോശെയും പാള യത്തില്നി ന്നു പുറപ്പെട്ടി 

താനും. എന്നാറെ മലയില് പാത്തിരുന്ന 

അമാലേകൃരും കനായ രും ഇറങ്ങിവന്നു 

അവരെ തോല്പിച്ചു ഹോമ്മാവരെ അവ 

രെ ഛിന്നിച്ചു ഓടിച്ചുകള ഞ്ഞു. 

4! 

ഠിം 
യ ₹ 
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൧൫൦ അദ്ധ്യായം. 

യഹോവ പിന്നെയും മോശെയോടു അ 

രുളിച്ചെയൂതു: നീ യിസാടയല്മക്കളോടു 

പറയേണ്ടതെന്തെന്നാല് ; ഞാന് നിങ്ങ 

ക്കു തരുന്ന നിങ്ങളുടെ നിധാസദേശത്തു 

നിങ്ങ ചെന്നിട്ടു ഒരു നേച്ചനിവത്തിപ്പം 

നോ സ്വമേധദാനമായിട്ടോ നിങ്ങളുടെ 

ഉത്സവങ്ങളിചോ യഹോവെക്കു മാടിനെ 

യാകട്ടെ ആടിനെയാകട്ടെ ഹോമയാഗഥ 

മായിട്ടെങ്കിലും ഹനനയാഗമായിട്ടെങ്കിലും 

യഹോവെക്കു സെരരഭയ വാസനയാകുമാറു 

ഒരു ദഹനയാഗം അപ്പ്പിക്കുഷ്വോഗ യഹോ 

വെക്കു വഴിപാടുകഴിക്കുന്നവ൯ കല് 

ഹീ൯ എണ്ണ ചേത്ത ഒരിടങ്ങഗി മാവു ഭോ 

ജനയാഥമായി കൊണ്ടുവരേണംം ഹോമ 

യാഗത്തിന്നും ഹനനയാഗത്തിന്നും പാനീ 

യയാഗമായി നി ആടൊന്നിന്നു കാല് 

ത്ഞട്ടു 
കൊററനായാല് ഫഹീനിര മൂന്നിലൊന്നു 

ഹീ൯ വീഞ്ഞു കൊണ്ടുവരേണം. 

ണ്ണ ചേത്ത രണ്ടിടങ്ങഴി മാവു ഭോജന 

യാഗമായി കൊണ്ടുവരേണം. അതിന്െറ 

പാനീയയാശത്തിന്നു ഹീനില് മൂന്നിലൊ 

നനു വീഞ്ഞും യഹോധെക്കു സെൌരഭ് വാസ 

നയായി അപ്പിക്കേണം. നേച്ച നിവത്തി 

പ്രാനോ യഹോവെക്കു സമാധാനയാഗം 

കഥിപ്പാനേം ഹോമയാശത്തിന്നാകട്ടെ ഹ 

നനയാഗശത്തിന്നാകട്ടെ ഒരു കാളക്കിടാധി 

നെ കൊണ്ടുവരുമ്പോഠ കിടാവിനോടു 

ക്രടെ അരഹീ൯ എണ്ണ ചേത്ത മൂന്നിടങ്ങഴി 

മാവു ഭോജനയാഗമായിട്ടു അപ്പിക്കേണം. 

അതിന്െറ പാനീയയാഗമായി അര 

ഫിന് വീഞ്ഞു യഹോധെക്കു സെരരഭ്യ വാ 

സനയായ ദഹനയാഗമായി അപ്പിക്കേ 

ണം. കാളക്കിടായു, ആട്ടുകൌൊററ൯, കു 

ഞ്ഞാടു, കോലാട്ടി൯കുട്ടി ഏന്നിവയില് ഓ 

രോന്നിന്നും ഇങ്ങനെ തന്നേ വേണം. 

ധാഠാഥറ്ഠിം 

നിങ്ങഠം അപ്പിക്കുന്ന യാഗമൃഗങ്ങളുടെ ഏ 

ണ്ണത്തിന്നു ഒത്തവണ്ണം ഓരോന്നിന്നും ഇങ്ങ 

നെ തന്നേ വേണം. സ്വദേശിയായല 

നൊക്കെയും യഹോവെക്കു സൌരഭ്യ വാസ 

നയായ ദഹനയാഗം അപ്പിക്കുമ്പോ ഇ 

തെല്ലാം ഇങ്ങനെതന്നേ അന൯ുക്ക്ടിക്കേണം. 

നിങ്ങളോടുക്രടെ പക്കുന്ന പരദേശിയോ 

നിങ്ങളുടെ ഇടയില് സ്ഥിരവാസം ചെയ്യു 

ന്ന ഒരുത്തനോ യഹോധെക്കു സെരരഭ്യ വാ 

സനയായ ദഹനയാഗം കഴിക്കുന്നുവെ 

കില് നിങ്ങ അനക്ട്മിക്ും വണ്ണം തന്നേ 

അവരും അനുക്ട്ടിക്കേണം. നിങ്ങശക്കു 

കട്ടെ വന്നുപാക്കുന്ന പരദേശിക്കാകട്ടെ 

സവ്യസഭെകും തലമുറതലമുറയായി ഏ 

ന്നേകും ഒരു ചട്ടം തന്നേ ആയിരിക്കേണം; 

യഹോവയുടെ സന്നിധിയില് പരദേശി 

നിങ്ങളെപ്പോലെ തന്നേ ഇരിക്കേണം. 

നിങ്ങരക്കും വന്നുപാകുന്ന പരദേശികും 

പ്രമാണധും നിയമധും ഒന്നുതന്നേ ആയി 

രിക്കേണം, 

യഹോവ പിന്നെയും മോശെയോടു അ 

രുളിച്ചെയുൂതു ; 

റയേണ്ടതെന്തെന്നാല്: ഞാ൯ നിങ്ങളെ 

യിസ്രായേരുമക്കളോട്ട പ 

കൊണ്ടുപോകുന്ന മേശത്തു നിങ്ങ എത്തി 

യശേഷം ദേശത്തിലെ ആഹാരം ഭക്ഷി 

കുമ്പോഠ നിങ്ങഠം യഹോവെക്കു ഉടച്ചാപ്പ 

ണം കഥിക്കേണം. ആളല്യത്തെ തരിമാവു 

കൊണ്ടുള്ള ഒരു വട മഉടച്ചാപ്പണമായി ക 

ഗിക്കേണം; മെതിക്കള ത്തിനെറ ഉദച്ചാദ്റ്ു 

ണംപോലെ തന്നേ അതു മദച്ച ചെയ്യേ 

ണം. ഇങ്ങനെ നിങ്ങഠ തലമുറതലമുറ 

യായി ആദ്യത്തെ തരിമാധുകൊണ്ടു യഹോം 

വെക്കു ഉദച്ചാഹ്യണം കഴിക്കേണം. 

യഹോവ മോശെയോടു കല്പിച്ച ഈസ 

കലകല്പനകളിലൂും യാതൊന്നെങ്കിലും യ 

ഹോവ മോശെയയാട്ട കല്പിച്ച നാഠാമുതല് 

തലമുറതലമുറയായി യഹോവ മോശെമു 
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ഖാന്തരം നിങ്ങളോടു കപ്പിച്ച സകലത്തി 

മും യാതൊന്നെങ്കിലും നിങ്ങ പ്രമാണി 

ക്കാതെ തെററു ചെയ്യാല്., അറിയാതെക 

ണ്ടു അബഭ്ധവശാല് സഭ വല്ലതും ചെയ്യൂ 

പോയാല് സഭയെല്ലാം ക്രടെ ഹോമയാഗഥ 

ത്തിന്നായി ഒരു കാളക്കിടാവിനെയും പാ 

പയാശത്തിന്നായി ഒരു കോലാട്ടുകൊററ 

നെയും ചട്ടപ്രകാരം അതിന്നുള്ള ഭോജന 

യാഗത്തോടും പാനീയയാഗത്തോടുംക്രടെ 

യഹോവെക്കു സെൌരരഭ വാസനയായി അ 

പ്പിക്കേണം. ഇങ്ങനെ പുരോഹിതന് യി 

സ്രായേല്മക്കളൂുടെ സവ്യൃസഭെക്കും വേണ്ടി 

പ്രായശ്ചിത്തം കഴിക്കേണം; എന്നാല് അ 

തു അവരോടു ക്ഷമിക്കപ്പെടും; അതു അബ 

ഭ്ധവശാല് സംഭവിക്കയും അവർ തങ്ങളു. 

ടെ അബഭ്ധത്തിന്നായിട്ടു യഹോവെക്കു 

ദഹനയാഗമായി തങ്ങളുടെ വഗിപാടും 

വാപയാഗധും യഹോവയുടെ സന്നിധി 

യില് അപ്പിക്കയും ചെയ്യൂവല്ലോ, ഏന്നാല് 

മതു യിസ്പരായേല്മക്കളടടെ സവ്യസഭയോ 

ട്ടം അവരുടെ ഇടയില് വന്നുപാക്കുന്ന പര 

ദേശിയോടും ക്ഷമിക്കപ്പെടും; തെററു സ്വ 

ജനത്തിന്തമുള്ള തായിരുന്നുവല്ലോ. ഒരാ 

അബ്ഭ്ധവശാല് പാപംചെയ്യാല് അവന്൯ 

തനിക്ക വണ്ടി പാപയാഗത്തിന്നായി ഒരു 

വയസ്സു പ്രായമുള്ള ഒരു പെണ്കോലാട്ടി 

നെ അപഫ്ല്ിക്കേണം. അബഭ്ധവശാല് 

പാപം ചെയുൂവന്നു പാപപരിഹാരം വ 

രുതൃതുവാ൯ പുരോഹിതന് അവന്നുവേണ്ടി 

യഹോവയുടെ സന്നിധിയില് പ്രായത്ചി 

ത്തകമ്മം അനുക്ട്റിക്കേണം; എന്നാല് അ 

തു അവനോടു ക്ഷമിക്കപ്പെടും. യിസ്രാ 

യേല്മക്കളു ടെ ഇടയില് അബഭ്ധവശാല് 

പപേം ചെയ്യന്നവ൯ സ്വദേശിയോ വന്നു 

പാക്കുന്ന പരദേശിയോ ആയാലും പ്രമാ 

ണം ഒന്നുതന്നേ ആയിരിക്കേണം. എ 

ന്നാല് സ്വദേശികളിലോ പരദേശികളി 

ധാം 
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ലോ ആരെങ്കിലും കരുതിക്രുട്ടിക്കൊണ്ടു 

ചെയ്യാല് അവന് യഹോവയെ ടൂക്കികു 

നാ; അവനെ അവനെറ ജനത്തില്നിന്നു 

ഛേടിച്ചുകളുയേണം. അവ൯ യഹോ 

വയുടെ വചനം ധിക്കരിച്ചു അവന്െറ 

കല്പന ലംഘിച്ചു; അവനെ നിമ്മൂലമാക്കി 

ക്കു യേണം; അവന്െറ അകൃത്യം അവ 

നെറമേല് ഇരികും. 

യിസ്രായയതമക്ക൦ മരുഭൂമിയില് ഇരി 

ക്കുടമ്പോഠ ശബ്ബത്ത് നാളില് ഒരുത്ത൯ വി 

റക പെറുക്കുന്നതു കണ്ടു. അവന് ധിറക 

പെറുകുന്നതു കണ്ടവർ അവനെ മോശെ 

യുടെയും അഹരോനെറയും സവ്വസഭയു 

ടെയും അടുക്കല് കൊണ്ടുവന്നും അവനോ 

ടട ചെയ്യേണ്ടതു ഇന്നതെന്നു വിധിച്ചിട്ടി 

ല്ലായ്ക്കുകൊണ്ടു അവര് അവനെ തടധില് 

വെച്ചു. പിന്നെ യഹോവ മോശെയയാോ 

ടട: ആ മരുഷ്യ൯ മരണശിക്ഷ അനുഭവി 

ക്കേണം; സവ്വസഭയും പാളയത്തിന്നു പു 

റതുതുധഖെച്ചു അവനെ കല്ലെറിയേണം എ 

ന്നു കല്പിച്ച. യഹോവ മോശെയോടു കു 

പ്പിചതുപോലെ തന്നേ സവ്വസഭയും അവ 

നെ പാളയത്തിന്നു പുറത്തു കൊണ്ടുപോ 

യി കല്ലെറിഞ്ഞു കൊന്നു. 

യഹോവ പിന്നെയും മോശെയോടു അ 

രുളിച്ചെയുതു: നീ യിസ്ായേല്മക്കളോടു 

പറയേണ്ടതെന്നതെന്നാല്: അവര് തലമുറത 

ലമുറയായി വ്ന്രൂത്തിനെറ കോണ്തലെക്കു 

പൊടിപ്പു ഉണ്ടാക്കുകയും കോണതലെക്ക 

ലെ പൊടിപ്പില് നീലച്ചരടു കെട്ടുകയും 

വേണം, നിങ്ങ യഹോവയുടെ സകലക 

പനകളും ഓത്തു അനുസരിക്കേണ്ടതിന്നും 

നിങ്ങളുടെ സ്വന്തംൃടയത്തിന്നും സ്വന്ത 

കണ്ണ്ിന്നും തേന്നിയവണ്ണം പരസം ഗമാ 

യി നടക്കാതിരിക്കേണ്ടതിന്നും ആ പൊടി 

പ്പു ഞാപകും ആയിരിക്കേണം. നിങ്ങറ്ം 

ഏഎനെറ സകലകല്പനകളും ഓത്തു അനുസ 
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രിച്ചു നിങ്ങളുടെ ദൈവത്തിന്നു ധിശുഭ്ധ 

രായിരിക്കേണ്ടതിന്നു തന്നേ. നിങ്ങളുടെ 

ദൈവമായിരിക്കേണ്ടതിന്നു നിങ്ങളെ മി 

സ്രയിംടേശത്ൃതുനിന്നു കൊണ്ടുവന്ന ഞാ൯ 

നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോവ ആകു 

ന്നു? ഞാന് നിങ്ങളുടെ മൈവമായ യഹോ 

വതടന്ന. 

൧ന്ന. അദ്ധ്യായം. 

എന്നാല് ലേധിയുടെ മകനായ കെഹാ 

ത്തിനെറ മകനായ യിസ്റ്റാരിനെറ മ 

ക൯ കോരഹ്, രൂബേന്ഗോത്രത്തില് 

എലിയാബിന്െറ പുത്രന്മാരായ ദാഥാ൯, 

അബീരാം, പേലെത്തിനെറ മകനായ 

ഓന൯ എന്നിവര് യിസ്ായേതമക്കളില് സ 

ഭാപ്രധാനികളും സംഘസദസ്പയന്മാരും പ്ര 

മാണികളു മായ ഇരുന്മററമ്പതു പുരുഷന്മാ 

രെ ക്രട്ടി മോശെയോടു മത്സരിച്ചു. അ 

വര് മോശെകും അഹരരാന്നും വിരോധ 

മായി ക്രട്ടംക്രടി അവരോട്ട: മതി, മതി; 

സഭ ഒട്ടൊഴിയാതെ എല്ലാവരും വിശുഭ്ധ 

രാകുന്നു? യദഹാവ അവരുടെ മരഭ്ധ്ൃയ 

ഉണ്ടു; പിന്നെ നിങ്ങ യഹോവയുടെ 

സഭെക്കു മീതെ നിങ്ങളെത്തന്നേ ഉയ 

തുതുന്നതു എന്തു? ഏന്നു പറഞ്ഞു. ഇതു 

കേട്ടപ്പോഠര മോശെ കവിണ്ണുവീണു. അ 

വ൯ കോരഹിനോടും അവസെറ എല്ലാ 

കൂട്ടരോടും പറഞ്ഞതു: നാളെ രാധിലെ 

യഹോവ തനിക്കുള്ളവ൪ ആരെന്നും ത 

ന്നേടേടുപ്പാ൯ തക്കവണ്ണം വിശുഭ്ധ൯ ആ 

രെന്നും കാണികും; താന് തിരഞ്ങെട്ടകു 

ന്നവനെ തന്നോടു അടുക്കുമാറാക്കും. കോ 

രഹ്ും അ വനെറ എല്ലാക്രട്ടധുമായുള്ളോരേ, 

നിങ്ങ ഇതു ചെയ്ത്ി൯: ധൂപകലശം എ 

ടുത്തു നാളെ യഹോധയുടെ സന്നിധി 

യില് അതില് തീയിട്ടു ധ്ൂപവഗ്ഗം ഇടു 

ധി൯; യഹോവ തിരഞ്ഞെടുകുന്നവ൯ 
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തന്നേ ധിശുഭ്ധ൯; ലേധിചുത്രന്മാരേ, 

മതി, മതി! പിന്നെ മോശെ കോരഹി 

നോടു പറഞ്ഞതു: ലേധിപുത്രന്മാരരേ, 

കേമപ്പി൯. 

സത്തിലെ വേല ചെയസ്ത്രാനും സഭയുടെ 

യഹോവയുടെ തിരുനിവാ 

ശുശ്രൂകഷെക്കായി അവരുടെ മുമ്പാകെ നി 

ല്ലാനും യിസ്പായേലിനെറ ദൈവം നിങ്ങ 

മെ തന്െറ അടുക്കല് വരുത്തേണ്ടതിന്നു 

യി സ്ായേല്സഭയിതനിന്നു നിങ്ങളെ ലേ 

വുതിരിച്ചതു നിങ്ങഠക്കു പോരായോ? 

അവന് നിന്നെയും ലേധിപൃത്രന്മാരായ 

നിനെറ സകലസഹോദരന്മാരെയും ത 

ന്നോടു അടുകുമാറാക്കിയല്ലോു നിങ്ങഠം 

പൌരോഫിത്യംഭ്ൂടെ കംംക്ഷിക്കുന്നധോം? 

ഇതു ഹേതുവായിട്ടു നീയും നിനെറ ക്രട്ട 

ക്കാര ഒക്കെയും യഹോധെക്ു വിരോ 

ധമായി ക്രട്ടംക്രടിയിരിക്കുന്നു; നിങ്ങ 

അഹരോനെറ നേരെ പിറുപിറുപ്പാന 

തക്കവണ്ണം അവന് ഏന്തുമാത്രമുള്ളൂ 2 

മോശെ എലിയാബിനെറ 

പുത്രന്മാരായ ഓാഥാനെയും അബിരാമി 

നെയും വിള്യിപ്പാ൯ ആളയച്ചു; 

നു അവര്: ഞങ്ങ വരികയില്ല; 

പിന്നെ 

അതി 

മരു 

ഭൂമിയില് ഞങ്ങളെ കൊല്ലുവാന് നി ഞങ്ങ 

ളെ പാലും തേനും ഒഗ്കുന്ന ദേശതുതുനി 

നു കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നതു പോരാഞ്ഞിട്ടു 

നിന്നെത്തന്നേ ഞങ്ങള്ക്കു അധിപതിയും 

ആക്കുന്നുവോ? അത്രയുമല്ല, നി ഞങ്ങ 

ളെ പാലും തേരും ഒഴുകുന്ന ദേശത്തേക്കു 

കൊണ്ടുവരികയോ നിലങ്ങളും മുന്തിരി 

ത്തോട്ടങ്ങളും അവകാശമായി തരികയോ 

ചെയ്യിട്ടില്ലു നി ഇവരുടെ കണ്ണൂ ചുഴന്നു 

കളയുമോ? 

പറഞ്ഞു, 

കോപിച്ചും അവ൯ യഹോവയോടു: അ 

ഒങ്ങഠ വരികയില്ല ഏനു 

അല്പ്ോമ മോശെ ഏററധും 

വരുടെ വഗിപാട്ട കുടാക്ഷിക്കരുതോ 

ഞാ൯ അവരുടെ പക്കല്നിന്നു ഒരു കഴ 
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തയെല്പോലും വാങ്ങിട്ടില്ലറു അവരില് 

ഒരുത്തനോടും ഒരു ഭോഷം ചെയ്യിട്ടമില്ല 

എന്നു പറഞ്ഞു. മോശെ കോരഹിനോടു: 

നീയും നിനെറ എല്ലാക്രട്ടവും നാളെ യ 

ഹോവയുടെ സന്നിധിയില് വരേണം; 

നിയും അവരും അഫരോനും ക്രടെ തന്നേ. 

നിങ്ങഠം ഓദരോരുത്ത൯ താന്താന്െറ ധ്മൂപ 

കലശം എടുതു അവയില് ധൂപവഗ്ശം ഇട്ടു 

ഓരോരുത്ത൯ ഓരോ ധൂപകലശമായി 

ഇരുനൂററമ്പതു കലശധും യഫോവയുടെ 

സന്നിധിയില് കൊണ്ടുവരുധി൯; നീയും 

അഹരോനും ക്രടെ താന്താനെറ ധ്മൂപകല 

ശവമായി വരേണം ഏന്നു പറഞ്ഞു. അ 

ങ്ങനെ അവര് ഓടരാരുത്ത൯ താന്താനെറ 

ധൂപകലശം ഏടുതൂതു തീയിട്ടു അതില് ധൂപ 

വഗ്ലയും ഇട്ടു മോശെയും അഫരോദ്മമായി 

സമാഗമനക്രടാരത്തിനെറ വാതില്ലയല് 

നിന്നു. കോരഹ് അധക്കു വിരോധമാ 

യി സവ്ലപുസഭയെയും സമാഗമനക്രടാര 

ത്തിനെറ വാതില്ലൃല് ക്രട്ടിവരുത്തിു അ 

പ്പോ യഫഹോധേയുടെ തേജസ്സു സ്വ്പൂസ 

ഭെക്കും പ്രത്യ ക്ഷമായി, 

യഹോവ മോശെയോടും അഹദരാ 

നോടും: ഈ സഭയുടെ മദ്ധ്യേനിന്നു മാറി 

പ്പോകുവി൯; ഞാ൯ അവരെ ക്ഷണ 

ത്തില് സംഫരിക്ം ഏന്നു കപ്പിച്ചു. അ 
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ജനത്തിനെറയും ആത്മാക്കശക്ു ഉടയവ 

നാകുന്ന ദൈവമേ, ഒരു മന്ഭഷ്യ൯ പാപം 

ചെയുൂതിന്നു നി.സവ്യസഭദയാടും കോപി 

ക്കുമോ ഏന്നു പറഞ്ഞു. അതിന്നു യഹോ 

പ മോശെയോട്ടു; കോരഹ് , ദാഥാ൯, അ 

ബിരാം എന്നിവരുടെ വാസസ്ഥലത്തി 

നെറ ചുററിലും നിന്നു മാറിക്കൊശധി൯ 

ത്ന്ന സഭയോടു പറക ഏന്നു കപ്പിച്ചു. 

മോശെ ഏഴന്നേററു ദാഥാനെറയും അബി 

രമിനെറയുയം അടുക്കല് ചെന്നു; യിസ്രാ 

ഠിം 
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യേതമൂപ്പന്മാരും അവനെറ പിന്നാലെ 

ചെന്നു. 

അവ൯ സഭയോടു: ഈ ടൂക്ടമനു ഷ്യ 

രുടെ സകലപാപങ്ങളാലും നിങ്ങ സം 

ഹരിക്കപ്പെടാതിരിക്കേണ്ട:യിന്നു അവരു 

ടെ ക്രൂടാരങ്ങളുടെ അടുക്കല്നിന്നു മാറി 

പ്പോകുധി൯;ു അവകുള്ള യാതൊന്നിനെ 

യൂം തൊടരുതു എന്നു പറഞ്ഞു. അങ്ങ 

നെ അവര് കോരഹ് , ദാഥാ൯, അബിരാം 

എന്നവരുടെ വാസസ്ഥലത്തിനെറ ചുററി 

ലുംനിന്നു മാറിപ്പോയി. ഏന്നാല് ദാഥാ 

നും അബിരാമും പുറത്തു വന്നു: അവരും 

അവരുടെ ഭായ്യമാരും പുത്രന്മാരും കുഞ്ഞ 

ങ്ങളും താന്താങ്ങമൂടെ ക്രടാരവാതില്ല്ഛല് 

നിന്നു. അപ്പോ മോശെ പറഞ്ഞതു: 

ഈ സകലപ്രവ്ൃത്തികളൂം ചെയ്യേണ്ടതിന്നു 

യഹോവ എന്നെ അയച്ചു; ഞാ൯ സ്വമേ 

ധയായി ഒന്നും ചെയ്യിട്ടില്ല ഏന്നു നിങ്ങഠം 

ഇതിനാല് അറിയുംഃ സകലമനുഷ്യരും 

മരിക്കുന്നതു പോലെ ഇവര് മരിക്കയോസ 

കലമരുഷ്യൃക്കും ഭവികുന്നതുപോലെ ജു 

വക്കു ഭവിക്കയോ ചെയ്യാ യഹോവ 

മ്രേന്നെ അയച്ചിട്ടില്ല, ഏന്നാല് യഹോധഖ 

ഒരു അപ്പൃവ്യകായ്യം പ്രുവത്തിക്കയും ഭൂമി 

വായ് പിളുന്നു അവരെയും അവകുള്ള 

സകലത്തെയും വിഴുങ്ങിക്കമുകയും അവര് 

ജിവനോടെ പാതാളത്തിലേക്കു ഇറങ്ങു 

കയും ചെയ്യാല് അവര് യഹോവയെ നി 

രസിച്ചു ഏന്നു നിങ്ങ അറിയും. അ 

വ൯ യ വാക്കുകളെല്ലാം പറഞ്ഞു തീന്ന 

പ്പോ അവരുടെ കിഴെ ഭൂമി പിളന്നു. 

ഭൂമി വായ് തുറന്നു അവരെയും അവരുടെ 

കുടുംബങ്ങളെയും കോരഹിനോടു ചേന്നി 

ട്ടുള്ള ഏല്ലാവരെയും അവരുടെ സവ്വസ 

ബത്തിനെയും വിഴ്എങ്ങിക്കള ഞ്ഞു. അവരും 

അധഖരോടു ചേന്നിട്ടുള്ള എല്ലാവരും ജീവ 

നോടെ പാതാമത്തിലേകു ഇറങ്ങി; ഭൂമി 
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അവരുടെമേല് അടകയും അവര് സഭ 

യുടെ ഇടയില്നിന്നു നശിക്കയും ചെയ്യു. 

അവരുടെ ചുററും ഇരുന്ന യിസ്രായേല്യര് 

ഒക്കെയും അവരുടെ നിലവിളി കേട്ടു: 

ഭൂമി നമ്മെയും വിഴങ്ങിക്കളു യരുതേ എന്നു 

പറഞ്ഞു ഓടിപ്പോയി. അപ്പോം യഹോ 

വയിങ്കല്നിന്നു തി പുറപ്പെട്ടു ധ്മൂപം കാട്ടി 

യ ഇരുനൂററമ്പതു പേരെയും ഒഹിപ്പിച്ചു. 

യഹോവ മോശെയോടു അരുളിച്ചെ 

യ്യൂതു: 

മക൯ എലെയാസാരിനോട്ട 

പുരോഹിതനായ അഹദരാന്െറ 

അവ൯ 

എരിതിയുടെ ഇടയില്നിന്നു ധൂൂപക്ലശ 

ങ്ജഠ എടുപ്പാ൯ പറക; അവ വിശുഭ്ധമാ 

കുന്നു; തീ അങ്ങോട്ടു തട്ടിക്കള കയും ചെയ്തു; 

പാപം ചെയ്യൂ തങ്ങഠക്കു ജീവനാശം വരു 

ത്തിയ ഇവരുടെ ധ്മൂപകലശങ്ങഗ യാശ 

പീഠം പൊതിവാ൯ അടിച്ചു തകിടാക്കേ 

ണം; അതു യഹോവയുടെ സന്നിധിയില് 

കൊണ്ടുവന്നതിനാല് വിശുദ്ധമാകുന്നു; 

യിസ്രായേല്മക്കഠകു അതു ഒരു അടയാള 

മായിരിക്കട്ടെ. വെന്തുപോയവർ ധ്മൂപം 

കാട്ടിയ താരൂകലശങ്ങഠ്ം പുരോഹിതനായ 

എലെയാസാര് എടുത്തു അഹരോനെറസ 

ന്തതിയില് അല്ലാത്ത യാതൊരു അ ന്ദം 

യഹോവയുടെ സന്നിധിയില് ധൂപം കാ 

ണിപ്പാ൯ അടുക്കയും കോരഹിനെയും അ 

വസെറ ക്രട്ടുകാരെയും പോലെ ആകയും 

ചെയ്യാതിരിക്കേണ്ടതിന്നു യിസ്ഡായേല്മ 

ക്കഠരക്കു ജ്ഞാപകമായി അവയെ യാഗഥപി 

ഠം പൊതിവാന് തകിടായി അടിപ്പിച്ചു; 

യഹോവ മോശെമുഖാന്തരം കപ്പിച്ചതു 

പോലെതന്നേ. 

പിറെറന്നാ. യിസ്്ംയേല്മക്കളുടെ 

സഭയെല്ലാം മോശെക്കും അഹരോന്നും വി 

രോധമായി പിറുപിറുത്തു: നിങ്ങ യ 

ഹോവയുടെ ജനത്തെ കൊന്നുകളഞ്ഞു 

എന്നു പറഞ്ഞു. ഇങ്ങനെ മോശെക്കും 

ധാഠാഥദ്ഠിം 

23 കം തന 17 

അഹരോന്നും വിരോധമായി സഭക്രടിയ 

പ്പോ അ വര് സമാഗഥമനക്രടാരത്തിനെറ 

നേരെ നോക്കി: മേഘം അതിനെ മൂടി 

യഹോവയുടെ തേജസ്സും പ്രത്യക്ഷമായി 

രിക്കുന്നതു കണ്ടു. അപ്പോഠം മോശെയും 

അഹരോനും സമാഗമനക്രടാരത്തിനെറ 

മുമ്പില് ചെന്നു. യഹോവ മോശെയോ 

ടഃ: ഈ സഭയുടെ മദ്ധ്യേനിന്നു മാറിപ്പോ 

കുവി൯; ഞാ൯ അവരെ ക്ഷണത്തില് 

സംഹഫരികും ്രേന്നരുളിച്ചെയ്യൂ. അപല്പോഠം 

അവര്൪ കവിണ്ണൂവീണു. മോശെ അഹ 

രോനോടു: നീ ധൂപകലശം എടുത്തു അ 

തില് യാഗപിീഠത്തിലെ തീ ഇട്ടു ധൂപവഗ്ഗ 

വും ഇട്ടു വേഗത്തില് സഭയുടെ മഭ്്യേ 

ചെന്നു അവക്കുവേണ്ടി പ്രായശ്ചിത്തം 

കഥിക്ക;ു യഹോവയുടെ സന്നിധിയില് 

നിന്നു ക്രോധം പുറപ്പെട്ടു ബാധ തുടങ്ങി 

യിരിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. മോശെ കല്പി 

ചുതുപോലെ അഹരോന് കലശം എടുത്തു 

സഭയുടെ നടുയിലേക്കു ഓടി, ബാധ ജന 

ത്തിനെറ ഇടയില് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നതു 

കണ്ടു, ധ്യൂപം കാട്ടി അനത്തിന്നു വേണ്ടി 

പ്രായശ്ചിത്തം കഴിച്ചും മരിച്ചവക്കും ജട 

വനുള്ള വകും നടുവില് നിന്നപ്പോ ബാ 

ധ അടങ്ങി. കോരഹിനെറ സംഗതി 

വശാല് മരിച്ചവരെ ക്രടാതെ ബാധയാല് 

മരിച്ചവര് പതിന്നാലായിരത്തെഴനുറു 

പേര് ആയിരുന്നു. പിന്ന അഫരോ൯ 

സമാഗമനക്രടാരത്തിനെറ വാതില്ലുഛല് 

മോശെയുടെ അടുക്കല് മടങ്ങിവന്തു; അ 

ങ്ങനെ ബാധ നിന്നുപോയി. 

ടെ അദ്ധ്യായംം 

യഹോവ പിന്നെയും മോശെയോടു അ 

രുളിച്ചെയുതു : യിസ്രായേതമക്കളോടു സം 

സാരിച്ചു അവരുടെ പക്കല്നിന്നു ഗോത്രം 

ഗോത്രമായി സകലഗോത്രപ്രളക്കന്മാരോ 
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ട്ടം ഓരോ വടിവീിതം പന്ത്രണ്ടു വടി വം 

ങ്ങി ഓരോരുത്തനെറ വടിമേല് അവ 

നെറ പേര് എഴുതുക. ലേവിയുടെ വടി 

മേലോ അഹരോസെറ പേര് എഴുതേണം; 

വടി 

സമാഗമനക്രടാര 

ഓരോ ഗോത്രത്തലവനു ഓരോ 

ഉണ്ടായിരിക്കേണം. 

ത്തില് ഞാന് നിങ്ങള്ക്കു വെളിപ്പെടുന്ന 

ഇടമായ സാക്ഷ്യ ത്തിനെറ മുമ്പാകെ അവ 

യെ വെക്കേണം. ഞാന് തിരഞ്ങെടുക്ു 

ന്നവനെറ വടി തളികും; ഇങ്ങനെ യി 

സ്രാമയതമക്കഠം നിങ്ങധക്ു വിരോധമാ 

യി പിറുപിറുക്കുന്നതു ഞാ൯ നിത്ത ലാകും. 

മോശെ യിസായേല്മക്കളോടു സംസാരി 

ക്കയയം 

ഗോത്രംഗോത്രമായി ഓരോ പ്രഭ ഓരോ 

അവരുടെ സകലപ്രഭൂക്കന്മാരും 

വടിവീതം പന്ത്രണ്ടു വടി അവനെറ പ 

ക്കല് കൊടുക്കയും ചെയ്യൂ; വടികളുടെ കൂട്ട 

ത്തില് അഹരോനെറ വടിയും ഉണ്ടായി 

മോശെ വടികളെ. സാക്ഷ്യക്രടാ 

രത്തില് യഹോവയുടെ സന്നിധിയില് 

വെച്ചു. പിറെറന്നാമ മോശെ സാക്ഷ്യ 

ക്രടാരത്തില് കടന്നപ്പോശ ലേധിഥഗൃഹ 

ത്തിന്നുള്ള അഹരോനെറ വടി തളിത്തി 

രിക്കുന്നതു കണ്ടു; അതു തളിത്തു പൂത്തു 

ബദാംഫലം കായിച്ചിരുന്നു. മോശെ വ 

സന്നിധി 

യില്നിന്നു എടുത്തു യിസ്രായേല്മക്കളുടെ 

ടികളെല്ലാം യഹോവയുടെ 

അട്ടക്കത പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നു; അവര് 

ഓരോരുത്തന് താന്താന്െറ വടി നോക്കി 

യെടുത്തു. 

ഫരോനന്െറ വടി മത്സരികനക്കു രു അ 

യഹോവ മോശെയോടു: അ 

ട്രയാള മായി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതിന്നു സാക്ഷ്യ 

ത്തിനെറ മുമ്പില് തിരികെ കൊണ്ടുവരി 

ക; അവര് മരിക്കാതിരിക്കേണ്ടതിന്നു എ 

നികു വിരോധമായുള്ള അവരുടെ പിറു 

പിറുപ്പ നദീ ഇങ്ങനെ നിത്തലാക്ും എന്നു 

കല്പിച്ച. മോശെ അങ്ങനെ തന്നേ ചെ 

ഠിം 

299 സംഖ്യ പുസ്ുകം ൧൮ 

യ്ത; യഹോവ തന്നോടു കല്പിച്ചതു പോലെ 

അവ൯ ചെയ്യൂ. 

അപ്പോ യിസായേല്മക്കുമം മോശെ 

യോട്ട: ഇതാ, ഒങ്ങ൦ ചത്തൊടുങ്ങുന്നു ; 

ഞങ്ങഠ നശികുന്നു;ു ഞങ്ങറം എല്ലാവരും 

നശിക്കുന്നു. യഹോവയുടെ തിരുനിവാ 

സത്തോടു അടുകുന്നവനെല്ലാം ചാകുന്നു; 

ആങ്ങമ ഒക്കെയും ചത്തൊടുങ്ങേണമോ 

എന്നു പറഞ്ഞു. 

൧൮. അഷഘ്യ്യായം, 

വിന്നെ യഹോവ അഹരോനോട്ട അരു 

ളിച്ചെയുതെന്തെന്നാല്: നിയും നിനെറ 

പുത്രന്മാരും നിനെറ പിതൃഭവനധും വിശു 

ഭ്ധമന്ദിരം സംബന്ധിച്ചുണ്ടാകുന്ന അകൃത്യം 

വഹിക്കേണം; നീയും നിനെറ പുത്രന്മാ 

രും നിങ്ങളുടെ പൌരോഹിത്യം സംബ 

ന്ധിച്ചുണ്ടാകുന്ന അകൃത്യവും വഹിക്കേണം. 

നിന്െറ പിതൃഗോത്രമായ ലേവിഗോത്ര 

ത്തിലുള്ള നിന്െറ സഹോദരന്മാരെയും 

നിന്നോടുക്രടെ അടുതുതുവരുമാറാക്കേണം. 

അവ൪ നിന്നോടു ചേന്നു നിനക്കു ശുശ്രൂ 

കാ ചെയ്യേണം; നിയും നിനെറ പുത്രന്മാ 

രുമോ സാക്ഷ്ൃക്രടാരത്തിങ്കല് ശുശ്രൂഷ 

ചെയ്യേണം. അവര് നിനകും ക്രടാര 

ത്തിന്നൊക്കെയും ആവശ്യമുള്ള കായ്യം 

നോക്കേണം; എന്നാല് അവരും നിങ്ങളും 

ക്രടെ മരിക്കാതിരിക്കേണ്ടതിന്നു അവര് 

വിശുഭ്ധമന്ദിരത്തിലെ ഉപകരണങ്ങളോ 

ടും യാഗഥപീഠത്തോടും അടുക്കരുതു. അവ൪ 

നിന്നോടു ചേന്നു സമാഗമനക്രടാരം സം 

ബന്ധിച്ചുള്ള സകലവേലെകുമായി ക്രടാ 

രത്തിനെറ കായ്യം നോക്കേണം; ഒരു അ 

നൃനും നിങ്ങളോടു അടുക്കരുതു. യിസ്സഠ 

യേല്മക്കളുടെ മേല് ഇനി ക്രോധം വ 

രാതിരിക്കേണ്ടതിന്നു വിശുഭ്ധമന്മിരത്തി 

നെറയും യാഗപീഠത്തിനെറയും കായ്യം 

30 

12, 

19 

ടി 



€ 

140 

11 

ശാശ്വതാവകാശമായി തന്നിരികുന്നു; നി | നിന്െറ പുത്രന്മാക്കും പുത്രിമാക്കും ശാശ്വ 

] 
ക്ി സാംഖ്യ ചുസ്മുകം ൧൮ 

നിങ്ങഗം നോക്കേണം. ലേധ്യരായ നി 

ങ്ങളുടെ സഹോദരന്മാരെയോ ഞാ൯ യി 

സ്രായേല്മക്കളുടെ ഇടയില്നിന്നു ഏടുത്തി 

രിക്കുന്നു യഫഹഫോവെകു ദഓനമായിരിക്കുന്ന 

അവരെ സമാഗമനക്രടാരം സംബന്ധി 

ചുള്ള വേല ചെയ്യേണ്ടതിന്നു ഞാന് നി 

ആക 

യാല് നീയും നിന്െറ പുത്രന്മാരും യാഗ 

ങ്ങധാകു ദാനം ചെയ്യിരികുന്നു, 

പീഠത്തിങ്കലും തിരശ്ശീലെക്കകത്തും ഉള്ള 

സകലകയ്യേത്തിലും നിങ്ങളുടെ പൌരോ 

ഹിത്യം അരമ്ട്ിച്ചു ശുശ്രൂഷചെയ്യേണം; 

പെൌരേഹിത്യം ഞാ൯ നിങ്ങഠക്കു ദാനം 

ചെയ്യിരിക്കുന്നു;ു അന്യ൯ അടുത്തു വന്നാല് 

മരണശിക്ഷ അനുഭവിക്കേണം. 

യഹോവ പിന്നെയും അഹരോനോടു 

അരുളിച്ചെയൂതു: ഇതാ, ഏസനൊ മഭച്ചാ 

പ്യണങ്ങളു ടെ കായ്യം ഞാ൯ നിന്നെ ഭരമേ 

ല്പിച്ചിരിക്കുന്നു; യിസായേതമക്കമുടെ സ 

കലവസ്റ്റൂക്കളിലും അവയെ ഞാന് നിന 

ക്കും നിന്െറ പുത്രന്മാക്ും ഓഹരിയാ 

യ്യാ ശാശ്വതാവകാശമായും തന്നിരിക്ുന്നു. 

തീയില് ദഹിപ്പിക്കാത്തതായി അതിവിശു 

ഭ്ധവസ്റ്കുക്കളില്ധെച്ചു ഇതു നിനകുള്ളതാ 

യിരിക്കേണം അവര് എനികു അപ്പിക്കു 

ന്ന അവരുടെ എല്ലാവഴിപാടും സകല 

ഭോജനയാഥധും സകലപാപയാഗഥവും സ 

കലഅക്ൂത്യയാഗധും അതി ധിശുഭ്ധമായി 

നിനക്കും നിന്െറ പുത്രന്മാകും ഇരിക്കേ 

ണം, അതിധിശുഭ്ധവസ്ത്ുവായിട്ടു അതു 

ഭക്ഷിക്കേണം; ആണുങ്ങളെല്ലാം 

ഭക്ഷിക്കണം; അതു നിനക്കുവേണ്ടി വി 

അതു 

ശുഭ്ധമായിരിക്കേണം. യിസ്രായേല്മക്കളു 

ടെ ഓനമായുള്ള ഉടച്ചാപ്പണമായ ഇതു അ 

വരുടെ സകലനിരാജനയാഗങ്ങളോടും 

ക്രടെ നിനക്ുള്ള താകുന്നു; ഇവയെ ഞാ൯ 

നിനക്കും നിന്െറ പുത്രന്മാകും പൂത്രിമാക്കും 

ധാഠാഥ്ലിം 

34: തസ്മാ 18 
ടട നം 

നെറ വീട്ടിരു ശുഭ്ധിയുള്ള വന്നെല്ലാം അതു 

ഭക്ഷിക്കാം. മ്രേണ്ണ്യില് വിശേഷമായ 

തൊക്കെയും പുതുവീഞ്ഞിലും ധാവന്ൃൃത്തി 

ലൂം വിമശകാമായതൊക്കെയും ഇങ്ങനെ 

അവര് യഹോവെക്ു അടപ്പികുന്ന ആട്യ 

ഫലമൊക്കെയും ഞാ൯ നിനക തന്നിരി 

ക്കുന്നു. അവര് തങ്ങളുടെ ദേശത്തുള്ള 

ഏല്ലാററിലും യഹോഖെകു കൊണ്ടുവരുന്ന 

ആഭ്യഫലങ്ങമ നിനക്കു ആയിരിക്കേണം; 

നിസെറ വീട്ടില് ശുഭ്ധിയുള്ള വന്നെല്ലാം 

അതു ഭക്ഷിക്കാം. യിസായേലിത ശപ 

ഥാപ്പിതമായതു ഒക്കെയും നിനക ഇരി 

ക്കേണം. മനുഷ്യരില് ആകട്ടെ മൃഗങ്ങ 

ളില് ആകട്ടെ സകുലജഡത്തിലും അവര് 

യഹോവെക്കു കൊണ്ടുവരുന്ന കടിഞ്ഞൂല് 

ഒക്കെയും നിനക്കു ഇരിക്കേണം; മനുഷ്യ 

സെറ കുടിഞ്ഞൂലിനെയോ വീണ്ടെടുക്കേ 

ണം; അശുഭ്ധമൂഗങ്ങളുടെ കടിഞ്ഞൂലിനെ 

യും വീണ്ടെടുക്കേണം, വീണ്ടെടുപ്പുവില 

യോ: ഒരു മാസംമുതല് മേലോട്ടു പ്രായമു 

ഒളതിനെ നിന്െറ മതിപ്പപ്രകാരം അഞ്മു 

ശേക്കെല് 6൫വൃംകൊടുതുു വീണ്ടെടുക്ക 

ണം. ശേക്കെല് ഒന്നിന്നു ഇരുപതു ഗേ 

രപ്രുകാരം വിശുഭ്ധമന്ദിരത്തിലെ രൂക്കം 

തന്നേ. എന്നാൽ പശു, ആടു, കോലാടു 

ത്േന്നിവയുടെ കടിഞ്ഞാലിനെ വീട്ടെടു 

ക്കരുതു ; അവ വിശുദ്ധമാകുന്നു; അവയുടെ 

രക്തം യാഗപീഠത്തിന്മേല് തളിച്ചു മേദ 

ദൂ യഹോവെക്കു സെരരഭ്യവംസനയായ 

നി 

രാജനം ചെയ്യ നെഞ്ഞും വലത്തെ കൈ 

ഭഹനയാഗമായി ദഫിപ്പിക്കേണം, 

ക്കുറകം നിനക്ുള്ള തായിരികുന്നതു പോ 

ലെ തന്നേ അവയുടെ മാംസവും നിനക്കു 

ഇരിക്കേണം. യിസ്രായേല്മക്ക൦ യഹോ 

വെക്കു അപ്പിക്കുന്ന വിശുഭ്ധവസ്ത്ുക്കളില് 

ഉദച്ഛാപ്പുണങ്ങളെല്ലാം ഞാന് നിനക്കും 

13 

1, 

18 

19 



20 

2] 

24 

മനാ 19 

യയുടെ സന്നിധിയില് നിനക്കും നിനെറ 

സന്തതിക്കും ഇതു ഏന്നേക്കും ഒരു ലവ 

ണനിയമം ആകുന്നു. യഹോവപിന്നെ 

യും അഹരോനോടു: നിനക്കു അവരുടെ 

ഭൂമിയില് ഒരു അവകാശവും ഉണ്ടാക 

രുതു; അവരുടെ ഇടയില് നിനക്ു ഒരു 

ഓഹരിയും അരുതു; യിസ്രായേല്മക്കളൂടെ 

ഇടയില് ഞാന് തന്നേ നിനെറ ഓഫരി 

യും അവകാശധും ആകുന്നു എന്നു അരുളി 

ച്ചെയ്യൂം 

ലേധ്യക്കോ ഞാ൯ സമാഗമനക്രടാരം 

സംബന്ധിച്ചു അവര് ചെയ്യുന്ന വേലെക്കു 

യിസ്രായേലില് ഉള്ള ദശാശം എല്ലാം അ 

വകാശമായി കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. യിസ്രാ 

യേല്മക്കഠം പാപം വഹിച്ചു മരിക്കാതി 

രിക്കേണ്ടതിന്നു മേലാല് സമാഗമനക്രൂടാ 

രത്തോടു അടുക്കരുതു. ലേവ്യ൪ സമാഗ 

മനക്രടാരം സംബന്ധിച്ചുള്ള വേല ചെയ്തു 

യൂം അവരുടെ അകൃത്യം വഹിക്കയും വേ 

ണം; അതു തലമുറതലമുറയായി എന്നേകു 

മുള്ള ചട്ടമായിരിക്കേണം; അവകു യിസ്പാ 

യേല്മക്കളുടെ ഇടയില് അവകാശം ഉണ്ടാ 

കരുതു. യിസ്ധായേല്മക്കഗ യഹോധെ 

കു മടച്ചാപ്പുണമായി അപ്റ്ിക്കുന്ന ഒശാംശം 

ഞാന് ലേധ്ൃക്കു അവകാശമായി കൊടുത്തി 

രിക്കുന്ന; അതുകൊണ്ടു അവക്ു യിസ്ാ 

യേല്മക്കളടെ ഇടയില് അവകാശം അ 

രുതു എന്നു ഞാ൯ അവരോട്ട കപ്പിച്ചിരി 

ക്ടൂന്നു. 

യഹോവ പിന്നെയും മോശെയാടു അ 

രുളിച്ചെയുതു : നീ ലേധ്യരോടു പറയേണ്ട 

തു എന്തെന്നാല്: യിസ്പായേല്മക്കളൂടെ 

പക്കല്നിന്നു ഞാന് നിങ്ങളുടെ അവകാ 

ശമായി നിങ്ങഠാക്കു തന്നിരിക്കുന്ന ഒശാം 

ശം അവരോടു ധാങ്ങൂമ്പോഠ ദശാംശത്തി 

സെറ പത്തിലൊന്നു നിങ്ങ യഹോധെ 

ധാഠാഥ്ഠിം 

൧99 സാംഖ്യ പുസ്പുകം ൧൯ 
ത്തു 

താവകാശമായി തന്നിരിക്കുന്നു; യഫോവ | കു ഉദച്ചാപ്പണമായി അപ്പ്ിക്കേണം. നി 97 

ങ്ങളുടെ ഈ ഉദച്ഛാപ്പണം കുളത്തിലെ ധാ 

ന്യം പോലെയും മുന്തിരിച്ചക്കിലെ നിറയു 

പോചെയും നിങ്ങളുടെ പേക്കു മ്ദേണ്ണം. 

ഇങ്ങനെ യിസാധയതമക്കളോടട നിങ്ങ 

വാങ്ങുന്ന സകലദശാംശത്തില്നിന്നും യ 

ഹോവെക്കു ഒരു ഉടചലാപ്പണം അപ്പ്ിക്കേ 

ണം; യഹോധെക്ുള്ള ആ മദച്ചാപ്പുണം നി 

ങ്ങ പുരോഹിതനായ അഹരോന്നു കൌ 

ടട ക്കണം. നിങ്ങഠക്കുള്ള സകലടദാനങ്ങ 

ളിലും ഉത്തമമായ എല്ലാററിനെറയ്യം വിശു 

ദ്ധഭാഗം നിങ്ങ യഹോവെക്കു ഉടച്ചാപ്പ 

ണമായി അപ്പ്ിക്കേണം. ആകയാല് നീ 

അവരോടു പറയയണ്ടതെന്തന്നാല്: നി 

ങ്ങാം അതിനെറ ഉത്തമഭാഗം ഉദച്ചാപ്പുണ 

മായി അപ്പ്ിക്കുമ്പോഠം അതു കളത്തിലെ 

അനുഭവംപോലെയും മുന്തിരിച്ചക്കിലെ 

അനുഭവംപോലെയും ലേക്കു നണ്ണം. 

അതു നിങ്ങഠക്കും നിങ്ങളുടെ കടുംബങ്ങഠം 

ക്കും എല്ലാടത്തുധെച്ചും ഭക്ഷിക്കാം അതു 

സമാഗമനക്രടാരത്തിങ്കല് നിങ്ങ ചെയ്യു 

ന്ന ധേലെകുള്ള ശമ്പളം ആകുന്നു. അതി 

നെറ ഉത്തമഭാഗം ഉദച്ചചെയ്യാല് പിന്നെ 

നിങ്ങഠം അതുനിമിത്തം പാപം വഹിക്കു 

യില്ല; നിങ്ങഥ യിസ്ായേല്മക്കളൂടെ വി 

ശുഭ്ധവസ്ത്കക്കം അശൂഭ്ധമാക്കുകയും അതി 

നാര മരിച്ചു പോയഡാ൯ ഇടവരികയുമില്ല. 

൧൯, അഷഘ്റ്യായം. 

യഹോവ പിന്നെയും മോശെയോടും അ 

ഫരോനോടും അരുളിച്ചെയൂതു: യഹോവ 

കപ്പിച്ച ന്യായപ്രമാണമെന്തെന്നാല്: കുള 

കവും ഉനധുമില്ലാത്തതും നകം വെക്കാത്ത 

തുമായ ഒരു ചുവന്ന പശുക്കിടാവിനെ 

നിനെറ അടുക്കല് കൊണ്ടുവരുവാന് യി 

സ്രായേല്മക്കളോടട പറക. നിങ്ങ അ 

തിനെ പുരോഹിതനായ ഏലെയാസാരി 
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നെറ പക്കല് ഏപ്പിക്കേണം; അവ൯ അ 

തിനെ പാളയത്തിന്ു പുറത്തു കൊണ്ടു 

പോകയും ഒരുവ൯ അതിനെ അവന്െറ 

മുമ്പില് വെച്ചു അറുക്കയും വേണം. ഡു 

രോഹിതനായ എലെയാസാര് വിരല്കൊ 

ണ്ടു അതിനെറ രക്തം കുറെ ഏടുതുതു സമാ 

ഗമനക്രടാരത്തിനെറ മു൯ന്ഭാഗത്തിന്നു നേ 

രെ ഏഴ്ച പ്രാവശ്യം തളിക്കേണം. അതി 

നെറ ശേഷം പശുക്കിടാവിനെ അവ൯ 

കാഞ്മെ ചുട്ടു ഭസ്തീകരിക്കേണം; അതി 

നെറ തോലും മാംസവും രക്തവും ചാണക 

വും ക്രടെ ചുടേണം. പിന്നെ പുരോഹി 

ത൯ ദേവദാരു, ഈസോപ്പു, ചുവപ്പുനൂല് 

എന്നിവ എടുത്തു പശുക്കിടായിനെ ചുടു 

ന്ന തീയുടെ നടുവില് ഇടേണം. അന 

ന്തരം പൃരോഹിതന് വസ്ത്രും അലക്കി ലേ 

ഹം വെള്ള ത്തില് കഴുകിയശേഷം പാളയ 

ത്തിലേക്കു വരികയും സന്ധ്യ വരെ അശുഭ്ധ 

നായിരിക്കയും വേണം. അതിനെ ചുട്ട 

വനും വ്രസ്രും അലക്കി ദേഹം വെള്ളത്തില് 

കഴുകുകയും സന്ധ്യ വരെ അശൂദ്ധനംയിരി 

ക്കയും വേണം, പിന്നെ ശുദ്ധിയുള്ള ഒരു 

ത്ത൯ പശുക്കിടാവിനെറ ഭസ്തം വാരി പാ 

ളയത്തിന്നു പുറത്തു വെടിപ്പുള്ള ഒരു സ്ഥ 

ലത്തു വെക്കേണം; അതു യിസ്ഡായേല്മക്ക 

ടെ സഭെക്കുവേണ്ടി ശുദ്ധീകരണജല 

ത്തിന്നായി സൂക്ഷിച്ചുവെക്കേണം;ു അതു 

ഒരു പാപയാഗം. പശുക്കിടാധവിനെറ 

ഭസ്തം വരിയവന്ും വനും അലക്കി സ 

സ്വ വരെ അശുദ്ധനായിരിക്കേണം; യി 

സ്രായേല്മക്കഠകും അവരുടെ ഇടയില് 

വന്നുപാകുന്ന പരദേശിക്കും ഇതു എന്നേ 

ക്മുള്ള ചട്ടം ആയിരിക്കേണം. യാതൊരു 

മന്ദഷ്യ്യനെറയും ശവം തൊടുന്നവന് ഏഴ്ച 

ദിവസം അശുഭ്ധ൯ ആയിരിക്കേണം. 

അവന മൂന്നാം ടിവസവും ഏഴാം ദിവസ 

വും ആ വെള്ളംകൊണ്ടു തന്നെത്താന ശു 

ധാഠാഥറ്ഠിം 
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ഭ്ധീകരിക്കേണം; അങ്ങനെ അവന് ശു 

ഭ്ധിയുള്ള വനാകും; ഏന്നാല് മൂന്നാം ദിവ 

സം തന്നെ ശുഭ്ധീകരിക്കാഞ്ഞാല് ഏഴാം 

ദിവസം അവന് ശുഭ്ധിയുള്ള വനാകംയില്ല. 

മരിച്ചുപോയ ഒരു മനുഷ്യ നെറ ശവം 

ആരെങ്ജിലും രെട്ടിട്ടു തന്നെത്താന് ശു 

ഭ്ധീകരിക്കാഞ്ഞാല് അവ൯ യഹോധയു 

ടെ തിരുനിവാസത്തെ അശുഭധമാകുന്നു; 

അവനെ യിസ്പായേലില്നിന്നു ഛേദിച്ചു 

കളുയേണം; ശുദ്ധികരണജലംകൊണ്ടു 

അവനെ തളിച്ചില്ല; അവന് അശുദ്ധന്. 

അവന്െറ അശുഭ്ധി അവനെറമേല് നി 

ലന്നു. ക്രടാരത്തില് വെച്ചു ഒരുത്ത൯ മരി 

ച്വാലുള്ള ന്യായപ്രമാണം ആവിതു: ആ 

ക്രടാരത്തില് കടക്കുന്ന ഏവന്ദം ക്രടാ 

രത്തില് ഇരിക്കുന്ന ഏവനും ഏഴ ദിവ 

സം അശുഭ്ധ൯ ആയിരിക്കേണം. മൂടി 

ക്കെട്ടാതെ തുറന്നിരിക്കുന്ന പാത്രമെല്ലാം 

അശുഭ്ധമാകും, ധെളിയില്വഖെച്ചു വാ 

ളാല് കൊല്ലപ്പെട്ട ഒരുത്തനെയോ മരിച്ചു 

പോയ ഒരുത്തനെയോ മന്ഭഷ്യനെറ അ 

സ്ഥിയെയോ ഒരു ശവക്കഴിയെയോ തൊ 

ടടന്നവന് എല്ലാം ഏഴ ദിവസം അശുദ്ധ 

നായിരിക്കേണം. അശുഭ്ധനായിത്തിരു 

ന്നവന്നുവേണ്ടി പാപയാഗം ചുട്ട ഭസ്തം ഏ 

ടുത്തു ഒരു പാത്രത്തില് ഇട്ടു അതില് ഉറവു 

വെള്ളം ഒഴിക്കേണം. പിന്നെ ശുദ്ധിയു 

ള്ള ഒരുത്തന സോപ്പു ത്േടുത്തു വെള്ള 

ത്തില് മുക്കി ക്രടാരത്തെയും സകലപാത്ര 

ങ്ങളെയും അധിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളുക 

ളെയും അസ്ഥിയെയോ കൊല്ലപ്പെട്ട ഒരു 

അ നെയോ മരിച്ചുപോയ ഒരുത്തനെയോ 

ഒരു ശവക്കുഥിയെയോ തൊട്ടവനെയ്ും ത 

ളിക്കേണം. ശുദ്ധിയുള്ള വ൯ അശദ്ധനാ 

യ്യീന്നവനെ മൂന്നാം ദിവസവും ഏഴാം ടി 

വസവും തളിക്കേണം; ഏഴാം ടിവസം അ 

വന് തന്നെ ശുദ്ധീകരിച്ച വ്രും അലക്കി 
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വെള്ളത്തില് തന്നെത്താന് കഴുകേണം; 

സന്ധ്യക്കു അവന ശുദ്ധിയുള്ള വനാകും. 

എന്നാല് ആരെങ്കിലും അശുദ്ധനാജ്വീന്നി 

ട്ടു തന്നെത്താന് ശുഭ്ധീകരിക്കാഞ്ഞാല് അ 

വനെ സഭയില്നിന്നു ഛേദടിച്ചുകളയേ 

ണം; അവ൯ യഹോധയുടെ ധിശുഭ്ധമന്ദി 

രം അശൂദ്ധമാക്കി; ശുദ്ധിീകരണജലംകൊ 

ണ്ട അവനെ തളിച്ചില്ല; അവ൯ അശു 

ഭ്ധ൯. ഇതു അവക്കു എന്നേകുമുള്ള ചട്ടം 

ആയിരിക്കേണം; ശുദ്ധീകരണജലം തളി 

ക്ുന്നവ൯ വന്തം അലക്കേണം; ശുഭ്ധീകര 

ണജലം തൊടുന്നവരും സന്ധ്യവരെ അശു 

ഭ്ധ൯ ആയിരിക്കേണം. അശുൂഭ്ധ൯ തൊ 

ടടന്നതു എല്ലാം അശൂഭ്ധമാകും; അതു തൊട്ട 

ന്നവരും സന്ധ്യവരെ അശുഭ്ധനായിരി 

ക്കേണംം 

൨. അദഡ്ധ്യായം. 

അനന്തരം യിസ്രായേല്മക്കളുടെ സവ്വസ 

ഭയും ഒന്നാം മാസം സീ൯മരുഭൂമിയില് 

എത്തി, ജനം കാദേശില് പാത്തു; അവി 

ടെവെച്ചു മിയാം മരിച്ചു; അവിടെ അവ 

മെ അടക്കും ചെയ്യൂ. ജനത്തിന്നു കുടി 

പ്രാ൯ വെള്ളം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല; അപ്പോഠാ 

അവർ മോശെകും അഹരോന്നും വിരോ 

ധമായി ക്രട്ടം കരടി. ജനം മോശെയോടു 

കലഹിച്ചു: ഞങ്ങളു ടെ സഹോദരന്മാർ യ 

ഹോധയയുടെ സന്നിധിയില് മരിച്ചല്പോഠം 

ഞങ്ങ്ടും മരിച്ചുപോയിരുന്നുവെങ്കില് കൌ 

കളായിരുന്നു. ഞങ്ങളൂൂം ഞങ്ങട ടെ ഉഗങ്ങളും 

ഇ ധിടെ കിടന്നു ചാകേണ്ടതിന്നു നിങ്ങ 

യഹോവയുടെ സഭയെ ഈ മരുഭൂമിയില് 

കൊണ്ടുവന്നതു എന്തു? ഈവവല്ലത്തേ സ്ഥ 

ലതു ഞങ്ങളെ കൊണ്ടുവരുവാന് നിങ്ങ 

മിസ്രയീമില്നിന്നു ഞങ്ങളെ പുറഖ്പെടുധി 

ചൂതു എന്തിന്നു? ഇവിടെ വിത്തും അത്തി 

പ്ൃഴവും മുന്തിരിപ്പഴധും മാതളപ്പഴവും ഇല്ല; 

ധാം 
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കുടിപ്പാ൯ വെള്ള വുമില്ല എന്നു പറഞ്ഞു. 

എന്നാറെ മോശെയും അഹരോനും സഭ 

യുടെ മുമ്പില്നിന്നു സമാഥമനക്രടാരത്തി 

നെറ വാതില്ല,ല് ചെന്നു കധിണ്ണൂവീണ്ട; 

യഫോധയുടെ തേജസ്സു അവക്ു പ്രത്യക്ഷ 

മായി. യഹോവ മോശെയോട്ട; നിന്െറ 

വടി എടുത്തു നീയും സഹോദരനായ ത്മ 

ഹരോനും സഭയെ വിളിച്ചുകൂട്ടി അവര് 

കാങ്ങകെ പാറയോടു കല്പിക്ക. എന്നാല് 

അതു വെള്ളംതരും;യ വാറയിതനിന്നു അ 

വകു വെള്ളം പുറപ്പെടുവിച്ചു ജനത്തിന്നും 

അവരുടെ കന്നകാലികഠാക്കും കുടിപ്പാ൯ 

കൊടുക്കേണം എന്നു അരുളിച്ചെയ്യൂ. 

തന്നോടു കല്പിച്ചതു പോലെ മോശെ യഹോ 

വയുടെ സന്നിധിയില്നിന്നു വടിഎടുത്തു, 

മോശെയും അഹരോനും പാറയുടെ അടു 

ക്കു സഭയെ വിളിച്ചകൂടി അവരോട്ടു: 

മത്സരികളേ, കേമപ്പി൯; ഈ പാറയില് 

നിന്നു ഞങ്ങ നിങ്ങഗകു വേണ്ടി വെള്ളം 

പുറപ്പെടു വിക്കുമോ ഏന്നു പറഞ്ഞു. മോശെ 

കൈ ഉയത്തി വടികൊണ്ടു പാറയെ രണ്ടു 

പ്രാവശ്യം അടിച്ചു; വളരെ വെള്ളം പുറ 

പ്പേട്ടു; ജനവും അവരുടെ കന്നുകാലികളും 

കൂടിച്ചു. പിന്നെ യഹോവ മോശെയോടും 

അഹരോനോടും: നിങ്ങ യിസ്രായേല്മ 

ക്കം കാഞ്ങെ ഏന്നെ ശുഭ്ധീകരിപ്പാ൯ ത 

ക്കവണ്ണം എന്നെ വിശ്വസിക്കാതിരുന്ന 

തുകൊണ്ടു നിങ്ങ ഈ സഭയെ ഞാ൯ 

അവക്കു കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ദേശത്തേക്കു 

കൊണ്ടുപേകേയില്ല എന്നു അരുളിച്ചെയ്യൂ. 

ഇതു യിസ്രായേല്മക്കംം യഹോവയോടു 

കലഫിച്ചതും അവ൯ അവരിത ശുഭ്ധിക 

രിക്കപ്പെടടതുമായ കലഫജലം. 

അനന്തരം മോശെ കാദേശില്നിനു 

എദോംരാജാവിസെറ അടുക്കൽ ട്രൂതന്മാരെ 

അയച്ചു പറയിച്ചതു: നിസെറ സഹോടര 

നായ യിസ്രായേല്. ഇപ്രകാരം പറയുന്നു : 

11 

14 



15 
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ഞങ്ങഠക്കുണ്ടായ കഷ്യൃതയൊക്കെയും നീ 

അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു വല്ലോ; ഞങ്ങളുടെ പി 

താക്കന്മാര് മിസ്രയിമില് പോയി ഏറിയ 

കാലം പാത്തു: മിസ്രയിമ്യ൪ ഞങ്ങളെയും 

ഞങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരെയും പിഡിപ്പി 

ചു. അങ്ങ യഹോവയോടു നിലധിളി 

ചപ്പ അവന് ഞങ്ങളടെ നിലവിളി 

കേട്ടൂ ഒരു ട്രുതനെ അയച്ചു ഞങ്ങളെ മിസ 

യീമില്നിന്നു പുറപ്പെടുവിച്ചു; ഞങ്ങഠം 

നിന്െറ അതിരിങ്കലുള്ള പട്ടണമായ കാ 

ദേശില് എത്തിയിരികുന്നു. ഞങ്ങഠനി 

നെറ ദേശത്തുക്രടി കടന്നുപോകുവാ൯ അ 

ന്ദുവദിക്കേണമേ. ഞങ്ങ വയലിലോ മു 

ന്തിരിത്തോട്ടത്തിലോ കയറുകയില്ല; കി 

ണററിലെ വെള്ളം കടിക്കയയമില്ല. ഞങ്ങ 

രാജപാതയില്ക്രടി തന്നേ നടകും; നി 

നെറ അതിര് കഴിയും വരെ ഇടത്തോട്ടോ 

വലത്തോട്ടോ തിരികയുമില്ല. എദോം അ 

വനോട്ട: നീ എനെറ നാട്ടില്ക്രടി കട 

ക്കരുതു: കടന്നാല് ഞാ൯ വാളുമായി നി 

നെറ നേരെ പുറപ്പെടും ഏന്നു പറഞ്ഞു. 

അതിന്നു യിസ്രായേതമക്കര അവനോടു: 

ഞങ്ങ പെരുവധിയിരക്രടി പൊയ്ക്കോ 

ള്ളാം; ഞാനും എനെറ കന്നുകാലിയും നി 

നെറ ധെള്ളം കുടിച്ചുപോയാല് അതിന്െറ 

വില തരാം; കാല്നടയായി കടന്നുപോ 

കേണമെന്നല്ലാതെ മറെറാന്നും എനിക്ു 

വേണ്ട എന്നു പറഞ്ഞു. അതിന്നു അവ൯: 

നീ കടന്നുപോകരുതു എന്നു പറഞ്ഞു. എ 

ഭോം ബഫുസൈഡവ്യ ത്തോടും ബലമുള്ള ക 

യ്യോടും ക്രടെ അവനെറ നേരെ പൃലപ്പെട്ടു. 

ഇങ്ങനെ എ3ദാം തനെറ അതിരില്ക്രടി 

കടന്നു പോകുവാ൯ യിസ്രായേലിനെ സമ്മ 

തിച്ചില്ല. യിസ്രായേല് അവനെ വിട്ടു ഒഥി 

ഞ്ഞു പോയി. 

പിന്നെ യിസ്രായേതമക്കളുടെ സവ്യസ 

ഭയം കാദേശില്നിന്നു യാത്ര പുറപ്പെട്ടു 
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ഹോര്വവ്വുതത്തില് എത്തി, 

ശത്തിനെറ അതിരിങ്കലുള്ള ഹോര്പധ്യ 

തത്തില്വഖെച്ചു യഹോവ മോശെയോടും 

അഹരോനോടും അരുളിച്ചയുതു: അഹ 

രോ൯ തന്െറ ജനത്തോടു ചേരും; കലഹ 

ജലത്തിങ്കല് നിങ്ങ എനെറ കല്പന മറു 

ത്തതു കൊണ്ടു ഞാ൯ യിസ്രായേല്മക്കുശക്കു 

കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ദേശത്തേക്കു അവ൯ 

കടക്കയില്ല. അവ 

നെറ 

കരട്ടി അവരെ ഹോര്പപവ്വുതത്തില് കൊണ്ടു 

അഹരോനെയും 

മകനായ ഏലെയാസാരിനെയും 

ചെന്നു അഹരോനെറ വസ്ത്രം മരി അ 

വനെറ മകനായ എലെയാസാരിനെ ധ 

രിപ്പിക്കേണം; അഹരോന൯ന അധിടെധവെ 

ച്ച മരിച്ചു തനെറ ജനത്തോടു ചേരും. യ 

ഹോവ കപ്പിച്ചതുപോലെ മോശെ ചെയ്യൂ; 

സപവ്വസഭയും കാങ്കെ അവര് ഹോര്വവ്വ 

തത്തില് കയറി. 

വ്രും ഈരി അവന്െറ മകനായ എലെ 

യാസാരിനെ ധരിപ്പിച്ചു; അഫമോ൯ അ 

വിടെ പവ്വതത്തിനെറ മുകളില് യെച്ചു 

മരിച്ചു; മോശെയും എലെയാസാരും പവ്വു 

തത്തില്നിന്നു ഇ റങ്ങിവന്നു. അഫരോ൯ 

മരിച്ചുപോയി എന്നു സഭയെല്ലാം അറി 

ആപ്പോ യിസ്രായേല്ഗൃഹം ഒക്കെയ്യം 

അഹരരാനെക്കറിച്ചു മുപ്പതു ടിവസം ധി 

ലാപിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. 

൨. ൧൦ അഷ്ധ്യഠായം. 

യിസായേല് അഥാരിംവഥിയായി വരു 

ന്നു എന്നു തെക്കെ ദേശത്തു വസിച്ചിരുന്ന 
് 

കനാന്യനായ അരാട രാജാവു കേട്ടപ്പോ 

അവന് യിസ്രായേലിനോടു യുദ്ധം തുടങ്ങി 

ചിലരെ പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോയി, അ 

പ്പോ യിസ്രായേല് യഹോവെക്കു ഒരു 

നേച്ച നേന്നു: ഈ ജനത്തെ നീ എന്െറ 

കയ്യില് ഏപ്പിച്ചാല് ഞാ൯ അവരുടെ പ 

എടമോംദേ 273 

മോശെ അഹരോനെറ 9 
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ട്ടണങ്ങഠം ശപഥാപ്പിതമായി നശിപ്പിക്കും 

എന്നു പറഞ്ഞു. യഹോവ യിസ്ധായേലി 

നെറ അപേക്ഷ കേട്ട കനാന്യരെ ഏല്പി 

ഛുകൊടുത്തു; അവര അവരെയും അവരു 

ടെ പട്ടണങ്ങളെയും ശപഥാപ്പിതമായി 

നശിപ്പിച്ചു; ആ സ്ഥലത്തിന്നു ഹോമ്മാ 

എന്നു പേരായി. 

പിന്നെ അവര് എദോംദേശത്തെ ചു 

ററിപ്പോകുവാ൯ ഹോര്പവ്വതത്തിങ്കല്നി 

ന്നു ചെങ്കടല് വഴിയായി യാത്ര പുറപ്പെട്ടു ; 

വഴിനിമിത്തം ജനത്തിനെറ മനസ്സു ക്ഷി 

ണിച്ചു. ജനം ദൈവത്തിന്നും മോശെകും 

വിരോധമായി സംസാരിച്ചു: മരുഭൂമി 

യില് മരിക്കേണ്ടതിന്നു നിങ്ങ ഞങ്ങളെ 

മിസ്രയീംദേശത്തുനിന്നു കൊണ്ടുവന്നതു എ 

ന്തിന്നു? ഇവിടെ അചപ്പധുമില്ല, വെള്ളവു 

മില്ല; ഈ സാരമില്ലാത്ത ആഹാരം ഞ 

ഞ്ങഠാകു വെറുപ്പാകുന്നു എന്നു വറഞ്ഞു. 

അപ്പോ യഹോവ ജനത്തിനെറ ഇട 

യില് അശഗ്നിസപ്പുങ്ങളെ അയച്ചു; അവ 

ജനെ കടിച്ചു; യിസ്രായേലില് വളരെ 

ജനം മരിച്ചു. ആകയാല് ജനം മോശെ 

യയുടെ അടുക്കല് വനു; ഞങ്ങ യഹോ 

വെക്കും നിനകും വിരോധമായി സംസാ 

രിച്ചതിനാല് പാപം ചെയ്യിരിക്കുന്നു. സ 

പ്പങ്ങളെ ഞങ്ങളുടെ ഇടയിരുനിന്നു നീക്കി 

ക്കള വാ൯ യഹോധയോടു പ്രാത്ഥിക്കേണം 

എന്നു പറഞ്ഞു; മോശെ ജനത്തിനഅുവേ 

ണ്ടി പ്രാത്ഥിച്ചു. യഹോധ മോശെയേട്ടേ : 

ഒരു അഗ്നിസപ്പുത്തെ ഉണ്ടാക്കി കൊടിമര 

ത്തിന്മേല് ശൂക്ക; കുടിയേല്ലന്നവ൯ 

ആരെങ്കിലും അതിനെ നോക്കിയാല് ജി 

വിക്കും എന്നു പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ മോശെ 

താരും കൊണ്ടു ഒരു സപ്പുത്തെ ഉണ്ടാക്കി 

കൊടിമരത്തിന്മേല് ശൂക്കി; പിന്നെ സ 

പയം ആരെയെങ്കിലും കുടിച്ചിട്ടു അവ൯ 

താരുസപ്പുത്തെ നോക്കിയാല് ജീധിക്കും. 

ധാം 

__ 299 സാഖ്യാപുസ്മകം ൨.൧ 

അനന്തരം യിസ്രായേല്മക്കഠ പുറപ്പെട്ടു 

ഓബോത്തില് പാളയമിറങ്ങി. ഓബോ 

ത്തില്നിന്നു യാത്ര പുറപ്പെട്ടു സൂയ്യോടയ 

ത്തിന്നു നേരെ മോധാബിന്െറ കിഗക്കുള്ള 

മരുഭൂമിയില് ഇയ്യേ-അബാരിമില് പാള 

യമിറങ്ങി, അവിടെനിന്നു പുറപ്പെട്ടു 

സാരേട് താഴ്കുരയില് പാളയമിറങ്ങി, അ 

ധിടെനിന്നു പുറപ്പെട്ടു അമോയ്യരുടെ ദേ 

ശത്തുനിന്നു ഉത്ഭവിച്ചു മരുഭൂമിയില്ക്രടി 

ഒഴുകുന്ന അന്നോ൯തോടിന്നക്കരെ പാള 

യമിറങ്ങി; അന്നോ൯ മോധാബിന്നും അ 

മോയ്യക്ും മഭ്ധ്യയ മോവംബിന്നുള്ള അതി൪ 

ആകുന്നു. തആത്ുകൊണ്ടു: 

 സൂഫയിലെ വാഹേബും അന്നോ൯താ 

ഴ്ലൂരകളും 

ആരിനെറ നിവാസത്തോളം നിണ്ടു. 

മോവാബിനെറ അതിരോട്ട ചാഞ്ഞിരിക്കു 

ന്ന താഴ്ലരരച്ചരിവു" 

എന്നിങ്ങനെ യഹോവയുടെ യൃഭ്ധപു 

സുകത്തില് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 

അവിടെനിന്നു അവര് ബേരിലേക്കു 

പോയി: യഹോവ മോശെയോട്ട: ജന 

ഞാ൯ അവകു 

കൊടുക്ുമെന്നു കല്പിച്ച കി 

ആ സമയത്തു 

തരെ ഒന്നിച്ചുക്ൂട്ടുക : 

വെള്ളം 

ണര്൪ അതു തന്നേ, 

യിസ്പായേല് : 

കിണറേ, പൊങ്ങിവാഃ; അതിന്നു പാടു 

വി൯. 

പ്രഭക്കന്മാർ കുഴിച്ച കിണ൪; ജനശ്രേഷു 

ന്മാർ ചെങ്കോല് കൊണ്ടും 

തങ്ങളുടെ ടണ്ുക കൊണ്ടും കുത്തിയ ക്രി 

ണര്' 

എന്നുള്ള പാട്ടു പാടി. പിന്നെ അവര് 

മരുഭൂമിയില്നിന്നു മത്ഥാനെകും മത്ഥാന 

യില്നിന്നു നഹലിയേലിന്നും നഹലിയേ 

ലില്നിന്നു ബാമോത്തിന്നും ബാമോത്തില് 

നിന്നു മോവാബിനെറ പ്രദേശത്തുള്ള താ 
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ധരയിലേക്കും .മരുഭൂമിക്കെതിരെയുള്ള പി | സീഹോസെറ നഗരത്തില്നിന്നു ജ്വാല 

സൂമുകളിലേകും യാത്ര ചെയ്യൂ. 

അവിടെനിന്നു യിസ്രായേല് അമോയ്യ 

രുടെ രാജാവായ സിഛഹോനെറ അടുക്കല് 

ദൂതന്മാരെ അയച്ചു: ഞാ൯ നിനെറ ദേ 

ശത്തുക്രടി കടന്നുപോകുവാ൯ അനുവദി 

ക്കേണമേ; ഞങ്ങ വയലിലെങ്കിലും മു 

ന്തിരിത്തോട്ടുത്തിലെങ്കിലും കയറുകയില്ല, 

കിണററിലെ ധെള്ളം കുടിക്കയുയമില്ല; ഞ 

ങ്ങഠം നിനെറ അതിര് കഴിയുംവരെ രാ 

ജപാതയിതക്രടി തന്നേ പൊയ്യ്കൊള്ളഠം 

തുന്നു പറയിച്ചു. ഏന്നാല് സിഹോ൯ 

തനൊ ദേശത്തുകൂടി യിസായേരു കടന്നു 

പോധാ൯ സമ്മതിക്കാതെ തനെറ ജന 

ത്തെയെല്ല്ാം ഒന്നിച്ചുകൂടി യി സ്പായേലി 

നെറ നേരെ മരുഭൂമിയിലേക്കു പുറപ്പെട്ടു; | 

അവന് യാഹാസില് വന്നു യിസ്പായേലി 

നോടു യുഭ്ധം ചെയ്യൂ. യിസ്രായേല് അവ 

നെ വാളിനെറ വദ ലകൊണ്ടു വെട്ടി, 

അന്നോ൯മുതല്. യബ്ബോക്ക് വരെയും അ 

മ്മോന്യ രുടെ അതിര്വരെയ്ും ഉള്ള അവ 

സെറ ദേശത്തെ കൈവശമാക്കി; അമ്മോ 

സൃരുടെ അതിരോ ഉറപ്പുള്ളതു ആയിരു 

ന്നു. ഈ പട്ടണങ്ങനു എല്ലാം യിസ്രായേല് 

പിടിച്ചു; അങ്ങനെ യിസ്പായേല് അദമാ 

യ്യരുടെ എല്ലാപട്ടണങ്ങളിചും കുടിപാത്ത്ു 

ഹെശ്രോനിലും അതിസെറ സകലഗ്രാമ 

ങ്ങളിലും തന്നേ. ഫെശ്രോ൯ അമോയ്യ് 

രുടെ രാജാധായ സിഹോനെറ നഗരം 

ആയിരുന്നു; അവ൯ മുമ്പിലത്തെ മോവാ 

ഖെ രജോയിനോടു പടയെടുതുതു അ ന്നോ൯ 

വരെ ഉള്ള അവന്െറ ദേശമൊക്കെയും 

അയഖനെറ കയ്യില്നിന്നു പിടിച്ചിരുന്നു. 

അതുകൊണ്ടു കധിവരന്മാര പറയുന്നതു : 

“ഹെ നില് വരുധി൯; 

സീഫഹോനെറ നശരം പണിതുറപ്പിക്കട്ടെ. 

ഹെ്ശോനില്നിന്നു തീയ്യം 

ഠിം 

യും പുറപ്പെട്ടു, 
മോവാബിലെ ആരിനെയും 

അന്നോ൯തീരത്തെ ഗിരിനിവാസികളെ 

യും ഒഫിപ്പിച്ച. 

മോവാബേ, നിനക്കു ഹാ കഷ്ടം! 

കെമോശിനെറ ജനമേ, നീ മുടിഞ്ഞിരി 

ക്കുന്നു. 

അധ൯ തനെറ പുത്രന്മാരെ പലായന 

ത്തിന്നും 

പുത്രിമാരെ അമോയ്യരാജാവായ സീഹോ 

നനു അടിമയായും കൊടുത്തു. 

ഞങ്ങ അവരെ അമ്പെയ്യു; 

ടീബോ൯വരെ ഹെശ്രേേഠ൯ നശിച്ചു; 

മെദബവരെയുള്ള നോഫയോളം അധ 

രെ ശ്രുസൃ മാക്കി.” 

ഇങ്ങനെ യിസ്രാമയല് അമോയ്യരുടെ ദേ 

ശതൃതു കുടിപാതൃു., അനന്തരം മോശെ 

യസേരിനെ ഒററുനോക്ുവാന൯ു ആളയച്ചു; 

അവര് അതി നെറ ഗ്രാമങ്ങളെ പിടിച്ചു 

അധിടെയുള്ള അമോയ്യരെ ഒഓടിച്ചുകളു 

ഞ്ഞു, 

വഴിയായി പോയി; ബാശാ൯രാജാവായ 

പിന്നെ അവർ തിരിഞ്ഞു ബാശാ൯ 

ഓഗ് തന്െറ സകലജനവധ്യമായി അവരു 

ടെനേരെപുറപ്പെട്ടു ഏദ്രെയില് ഖെച്ചുപ 

ടയേററും അപ്പോ യഫോവ മോശെ 

യോടു: അവനെ ഭയപ്പെടേണ്ടാ അവ 

നെയും അധനെറ സകലഭുനത്തെയും 

അധഖനെറ ദേശത്തേയും ഞാ൯ നിന്െറ 

കയ്യില് ഏലപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു; നീ ഹെശ്ശേഃ 

നില് പാത്ത അമോയ്യരാജാവായ സിഹോ 

നോടു ചെയുതു പോലെ അവനോടും ചെ 

യും ഏന്നു അരുളിച്ചെയ്യു. അങ്ങനെ അ 

വര് അവനെയും അവനെറ പുത്രന്മാരെ 

യ്യം അവസെറ സകലജനത്തെയും ഒട്ടൊ 

ഗിയാതെ സംഹരിച്ചു, അവനെറ ദേശ 

ത്തെ കൈവശമാക്കുകയും ചെയ്യൂ. 
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൨൨.൦ അദ്ധ്യായം. 

യിസ്പായേല്മക്കഠര യാത്ര പുറച്ചെട്ടു യെ 

രീഹോധിനെറ സമീപത്തു യോദ്ദാന്നക്ക 

രെ മോവാബ് സമഭൂമിയില് പാളയമി 

റങ്ങി,. യിസ്രായേല് അമോയ്യരോടു ചെ 

യൂതൊക്കെയും സിപ്പ്ോരിനെറ മകനായ 

ബാലാക് അറിഞ്ഞു. ജനം വള രെയായി 

രുന്നതു കൊണ്ടു മോവാബ് ഏററധും ഭയ 

പേട്ടു; യി സായേതമക്കളെ കുറിച്ചു മോധാ 

ബ് പരിഭ്രമിച്ചു. മോവാബ് മിദ്ദരന്്യ 

മൂപ്പന്മാരോടു : 

നക്കിക്കള യുന്നതുപോലെ ഈ ക്രട്ടം നമ്മു 

കാള വയലിലെ പുല്പ 

ടെ ചുറവുമുള്ള എല്ലാവരെയും നക്കിക്കള 

യം എന്നു പറഞ്ഞു, അക്കാലത്തു മോധാ 

ബ് രജോധു സിപ്പോരിനെറ മകനായ 

ബാലാക ആയിരുന്നു. അവ൯ ബെ 

യോരിനെറ മകനായ ബിലെയാമിനെ 

വിളിപ്പാ൯ അവനെറ സ്വജാതിക്കാരുടെ 

ദേശത്തു നടദീതിരത്തുള്ള പെഃഥാരിലേകു 

ടുതന്മാരെ അയച്ചു: ഒരു ജനം മിസയി 

മില്നിന്നു പുറപ്പെട്ടുവന്നു ഭൂതലത്തെ 

മൂടിയിരിക്കുന്നു; അവര് എനിക്കെതിരെ 

നി 

ഈ ജനത്തെ ശപിക്കേണമേ; അവര് 

പാകുന്നു. വന്നു എനിക്കുവേണ്ടി 

എന്നെക്കാശ ഏററവും ബലവാന്മാര് ആ 

യിരിക്കകൊണ്ടു പക്ഷേ അവരെ തോല്പി 

ചു ദേശത്തുനിന്നു ഓടിച്ചുകുള വാ൯ എനി 

ആആ കഗി വുണ്ടാകുമായിരികും; നി അയഗ്ര 

ഫിക്കുന്നവ൯ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവ൯, 

നീ ശപിക്കുന്നവന് ശപിക്കപ്പെട്ടവ൯ 

തേന്നു ഞാന അറിയുന്നു എന്നു പറയിച്ചു. 

യമോവാബ്ദയ മൂപ്പന്മാരും മിദ്യാനയ മൂപ്പന്മാരും 

ക്രടി കയ്യില് പ്രശ ഒക്ഷിണയുമായി ബി 

ലെയാമിനെറ അടുക്കല് ചെന്നു ബാലാ 

ക്കിനെറ വാക്ുകളെ അവനോടു പറഞ്ഞു. 

അവന അവരേട്ടു: ഇന്നു രാത്രി ഇവി 

ഠിം 

ടെ പാപ്പ്പി൯; യഹോവ എന്നോടു അരു 

ളിച്ചെയ്ുന്നതുപോലെ ഞാ൯ നിങ്ങളോട്ട 

ഉത്തരം പറയാം എന്നു പറഞ്ഞു. മോവധാ 

ബ്ല പ്രഭക്കന്മാർ ബിലെയാമിനോടുക്രടെ 

പാത്തു. 

ടക്ക വന്നു: നിടന്നാടുശുടെയുള്ള ഈ 

ദൈവം ബിലെയാമിനെറ അ 

മനുഷ്ട്യ൪ ആരെന്നു ചോദിച്ചു, ബിലെ 

യാം ദൈവത്തോട്ട: ഒരു ജനം മിയ്ര 

യിമില്നിന്നു പുറപ്പെട്ടുവന്നു ഭൂതലത്തെ 

മൂടിയിരിക്കുന്നു; നി വന്നു എനിക്കു 

വേണ്ടി അവരെ ശപിക്കേണം; പക്ഷേ 

അവരോടു യൃഭ്ധം ചെയ്യൂ അവരെ ഓടി 

ചുകള വാസ എനിക്കു കഴിയും എന്നിങ്ങ 

നെ മോവാബ് രാജാവായി സിപ്പോരി 

സെറ മകനായ ബാലാക എന്െറ അടു 

ക്കല് പറഞ്ഞയച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. 

ഭദൈവം ബിലെയാമിനോടു: നി അവ 

രോടുക്രടെ പോകരുതു; ആ ജനത്തെ ശ 

പിക്കയും അരുതു; അവര് അന്ധഗ്രഹിക്ക 

പ്പെട്ടവർ ആകുന്നു എനു കപ്പിച്ചു. ബി 

ലെയാം രാധിലെ എഴുന്നേററു ബാലാക്കി 

നെറ പ്രഭക്കന്മാരോടു: നിങ്ങളുടെ ദേശ 

ത്തേക്ു പോകവി൯; നിങ്ങളോടുക്രടെ 

പോരുധാ൯ യഹോവ ഏനിക്കു അദ്ുവാ 

ഒം തരുന്നില്ല എന്നു പറഞ്ഞു. മോവാബ്ബയ 

പ്രഭക്കന്മാ൪ പുറപ്പെട്ടു ബാലാക്കിനെറ 

അടുക്കല് ചെന്നു; ബിലെയാമിന്നു ഞങ്ങ 

ളോടുക്ൂടെ വരുവാ൯ മനസ്സില്ല എന്നു പ 

റഞ്ഞു. ബാലാക വീണ്ടും അവരെക്കാഠാ 

മാന്യ രായ അധികം പ്രുളക്കന്മാരെ അയ 

ചും അവ൪ ബിലെയാമിനെറ അട്ടക്കല് 

വന്നു അവനോടു: ഏഎനെറ അട്ടക്കത വ 

രുന്നതിന്നു മുടക്കം ഒന്നും പറയരുതേ. 

ഞാന് നിന്നെ ഏററവും ബഹഫ്ുമാനിക്ും; 

നി ഏന്നോടു പറയുന്നതൊക്കെയും ഞാ൯ 

ചെയ്യാം; വന്നു ഏനിക്കുവേണ്ടി ഈ ജന 

ത്തേ ശപിക്കേണമേ ഏന്നു സിപ്പപോരി 
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സൊ മകനായ ബാലാക് പറയുന്നു എന്നു 

പറഞ്ഞു. 

ഭൂതൃന്മാരോടു: ബാലാകു തനെറ ഗൃഹം 

ബിലെയാം ബാലാക്കിസെറ 

നിറെച്ചു വെള്ളിയും പൊന്നും എനിക്കു 

തന്നാലും എനെെറ ദൈവമായ യഹോധവ.യു 

ടെ കല്പന ലംഘിച്ചു ഏറെയോ കറെര്യാ 

ചെയ്ത്രാ൯ എനിക്കു കഗിയുന്നതല്ല. ആക 

യാല് യഹോവ ഇനിയും എന്നോടു എന്തു 

അരുളിച്ചെയ്യും എന്നു ഞാന അറിയട്ടെ; 

നിങ്ങളും ഈ രാത്രി ഇ വിടെ പാപ്പി൯ എ 

ന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു. രാത്രിയില് ദൈവം 

ബിലെയാമിനെറ അട്ടക്കല് വന്നു: ഇവര് 

നിന്നെ ധികളിപ്പനേ വന്നിരിക്കുന്നു എങ്കില് 

പുറപ്പെട്ടു അവരോടുക്രടെ പോക; എ 

ന്നാല് ഞാന് നിന്നോടു കപ്പിക്കുന്ന കായ്യം 

മാത്രമേ ചെയ്യാവു എന്നു കല്പിച്ചു. ബി 

ലെയാം രാവിലെ എഴുന്നേററു കഴ്ണതെക്കു 

കോപ്പിട്ടു മോ വാബ്ബയ പ്രഭക്കന്മാരോടുക്രടെ 

പോയി. അവന് പോകന്നതൃകൊണ്ട 

ടൈവത്തിനൊ കോപം ജ്വലിച്ചു; യ 

ഹോവയുടെ ഭദ്ൂുതസ വഴിയില് അവന്നു 

പ്രതിയോഗിയായി നിന്നു; അവനോക 

ഴതല്പൂറത്തു കയറി യാത്ര ചെയ്തുയായിരു 

ന്ന; അവനെറ രണ്ടു ബാല്യക്കാരും ക്രടെ 

ഉണ്ടായിരുന്നു. യഹോവയുടെ മൂത൯ 

വാ ഉരിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ടെ വഴിയില് നി 

ല്ലന്നതു കുഴ്ചത കണ്ടു; കഴുത വഴിയില് 

നിന്നു മാറി വയലിലേക്കു പോയി; കഴ 

തയെ വഴിയിലേക്കു തിരിക്കേണ്ടതിന്നു 

ബിലെയാം അതിനെ അടിച്ചു, പിന്നെ 

യഹോവയുടെ ട്രൂത൯ ഇരുപുറധും മതിലു 

ഒുള മുന്തിരിത്തോട്ടങ്ങളുടെ ഇടുക്കുവഴി 

യില്നിന്നു. കഴുത യഹോവയുടെ ട്ടൂത 

നെ കണ്ടപ്പോ മതിലരികെ ഒതുങ്ങി 

ബിലെയാമിനെറ കാൽ മതിലോടു ചേത്തു 

ഞെക്കി; അവ൯ അതിനെ വീണ്ടും 

പിന്നെ യഹോവയുടെ ട്ൂുത൯ അടിച്ചു. 

മുമ്പോട്ടു ചെന്നു ഇടത്തോട്ടും വല അട്ടം 

മാറുവാന് വഗിയില്ലാത്ത ഒരു തടുകിട 

യില് നിന്നു. യഹോവയുടെ ട്ടുതറന 

കണ്ട പ്പാ കഴുത ബിലെയാമിനെറ കി 

ഴെ കിടന്നുകളഞ്ഞു; ബിലെയാമിെറ 

കോപം ജ്വലിച്ച അവ൯ കഴുതയെ വടി 

കൊണ്ടു അടിച്ചു. അപ്പോ യഹോധ 

കഴുതയുടെ വായ തുറന്നു; അതു ബിചെ 

യാമിനോടു: നി എന്നെ ഈമൂന്നു പ്രാവ 

ശ്യം അടിപ്പാ൯ ഞാ൯ നിന്നോടു ഏന്തു 

ചെയ്യു എന്നു ചോടിച്ചു. ബിലെയാം ക 

ഗൃതയോട്ടു: നി എന്നെ കളിയാക്കിയതു 

കൊണ്ടത്രേ. എനെറ കയ്യില് ഒരു വാം 

ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കില് ഞാ൯ ഇപ്പോ 

തന്നേ നിന്നെ കൊന്നുകള യുമായിരുന്നു 

എന്നു പറഞ്ഞു. കഴുത ബിലെയാമിനോ 

ടു: ഞാ൯ നിനെറ കഴുഴതയല്ലയോ? ഇക്കാ 

ലമൊക്കെയും എനെറ പുറത്തല്പയോ നീ 

കയറി നടന്നതു? ഞാന് എപ്പോഴെങ്കിലും 

ഇങ്ങനെ നിന്നോടു കാണിച്ചിട്ടുണ്ടോ 

എന്നു ചോടിച്ചു. ഇല്ല ഏന്നു അവ൯ 

പറഞ്ഞു. 

യാമിനെറ കണ്ണൂ തുറന്നു, യഹോവയുടെ 

അല്പ്പോം യഹോവ ബിലെ 

ടൂത൯ വാളൂരിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട നില്ലയന്നതു 

അവന് കണ്ടു സാഷ്ടാംഗം ധീണു നമസ്ത 

രിച്ചു. 

ടു: ഈ മൂന്നു പ്രാവശ്യം നി കഴുതയെ 

യഹോവയുടെ ദൂൂുത൯ന അവനോ 

അടിച്ചതു എന്തു? ഇതാ, ഞാന് നിനക്ു 

പ്രതിയോഗിയായി പുറപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു 

നിനെറ വഥി നാശകരം എന്നു ഞാന് 

കാണുന്നു. കുഴ്ത എന്നെ കണ്ട ഈ 

മൂന്നു പ്രാവശ്യം എനെറ മുമ്പില്നിന്നു 

മാറിപ്പോയി; അതു മാറില്പോയിരുന്നില്ലെ 

കില് ഞാ൯ ഇല്പോമ തന്നേ നിന്നെ 

കൊന്നുകളകയും അതിനെ ജിവനോടെ 

രക്ഷിക്കയും ചെയ്യുമായിരുന്നു എന്നു പറ 

ഞ്ഞ. ബിലെയാം യഹോധയുടെ ള്ൂത 
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നോടു: ഞാന് പാപം ചെയ്യിരിക്കുന്ന; 

നി എനിക്കു ഏതിരായി വഴിയില്നിന്നി 

രുന്നു ഏന്നു ഞാന് അറിഞ്ഞില്ല; ഇതു നി 

നക്കു അനിക്ടുമെന്നു വരികില് ഞാ൯ മട 

ഞ്ജിപ്പൊയ്യ്കൊള്ളാം എന്നു പറഞ്ഞും. യ 

ഹോവയുടെ ഭ്ൂത൯ ബിലെയാമിനോടു : 

ഇവരോടുക്രടെ പോക; എങ്കിലും ഞാ൯ 

നിന്നോടു കല്പിക്കുന്ന വചനം മാത്രമേ 

പറയാവു എന്നു പറഞ്ഞു; ബിലെയാം ബാ 

ലാക്കിനെറ പ്രഭൂക്കന്മാരോടുക്രടെ പോക 

യും ചെയ്യു. ബിലെയാം വരുന്നു എന്നു 

ബാലാകു കേട്ടപ്പോഠം അന്നോ൯തീരത്തു 

ദേശത്തിനെറ അതിരിലുള്ള ഈര്മോവഡാ 

ബ്വരെ അവനെ ഏതിരേറവുചെന്തു. 

ബാലാക് ബിചെയാമിനോട്ട: ഞാ൯ നി 

ന്നെ ധിളിപ്പാ൯ ആളയച്ചില്ലയോ? നീ 

വരാതിരുന്നതു എന്തു? നിന്നെ ബഫ്രമാ 

നിപ്പാ൯ എനിക്കു കഴികയില്ലയോ ഏന്നു 

പറഞ്ഞതിന്നു ബിലെയാം ബാലാക്കി 

നോടു: ഞാന് വന്നിരിക്കുന്നുവല്ലോ; എ 

ന്നാല് എന്തെങ്കിലും പറയാന് എനിക്കു 

കഴിയുമോ? ദൈവം ഏനെറ നാധിന്മേല് 

ആക്കിത്തരുന്ന വചനമേ ഞാ൯ പ്ര) 

സ്മാവിക്കയ്യള്ള എന്നു പറഞ്ഞു. 

നെ ബിലെയാം ബാലാക്കിനോടുക്രടെ 

അങ്ങ 

പോയി; അവ൪ കിയ്യത്ത് -ഫ്രുസോത്തില് 

ആ 

ടടുകളെയും അറുത്തു ബിലെയാമിന്നും അ 

എത്തി. ബാലാകു കാളകളളെയും 

വനോടുക്രടെയുള്ള പ്രഭക്കന്മാക്കും കൊട്ട 

ത്തയച്ചു. പിറെറന്നാഠ൦ം ബാലാക് ബിലെ 

യാമിനെ ബാദമോത്ത'-ബാലിലേക്കു കരട്ടി 

ക്കൊണ്ടുപോയി; അധിടെനിന്നു അവ൯ 

ജനത്തിനെറ ഒരു അററം കണ്ടു. 

൨൩... അദ്ധ്യായം, 

അനന്തരം ബിലെയാം ബാലാക്കിനോടു : 

ഇലിടെ എനിക്ു ഏഴു യാഗപീഠം പണി 

ഠിം 

യത്തു 

തു ൫ൂഴു കാളയെയും ഏഴു ആട്ടുകൊററ 

നെയും ഒരുക്കിനിത്തുക എന്നു പറഞ്ഞു. 

ബിലെയാം പറഞ്ഞതുപോലെ ബാലകേ 2 

ചെയ്യൂ; ബാലാക്കും ബിലെയാമും ഓരോ 

പീഠത്തിന്മേലും ഒരു കാളയെയും ഒരു 

ആട്ടുകൊററനെയും യാഗംകഴിച്ചു. പി 

ന്നെ ബിലെയാം ബാലക്കിനോടു: നി 

സെറ ഹോമയാശകത്തിനെറ അടുക്കല് നി 

ല്ല; ഞാ൯ അങ്ങോട്ടു ചെല്ലട്ടെ; പക്ഷേ 

യഹോവ എനിക്ു പ്രത ക്ഷനാകം; അ 

വ൯ എന്നെ ദശിപ്പിക്കുന്നതു ഞാൻ നി 

ന്നോടു അറിയികും എനാ പറഞ്ഞു കന്നി 

ന്മേല് കയറി. ദൈവം ബിലെയാമിന്നു 

പ്രത്യ ക്ഷനായി; ബിലെയാം അവനോടു : 

ഞാ൯ ഏഴ പീഠം ഒരുക്കി ഓരോ പീഠത്തി 

ന്മേത ഒരു കാളയെയും ഒരു ആട്ടുകൊററ 

നെയും യാഗം കഗിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു പ 

റഞ്ഞു. എന്നാറെ യഹോവ ഒരു വചനം 

ബിലെയാമിനെറ നാധിന്മേല് ആക്കി 

ക്കൊടുതുതു: നീ ബാലാക്കിന്െറ അടുക്കല് 

മടങ്ങിച്ചെന്ന ഗഇുപ്രകാരം പറയേണം 

എന്നു കല്പിച്ച. അവ൯ അവന്െറ അടു 

ക്കല് മടങ്ങിച്ചെന്നു; അവനും മോധാബ്ബയ 

പ്രളക്കന്മാര് ഏല്ലാവരും ഹോമയാഗശത്തി 

നെറ അടുക്കല് നിന്നിരുന്നു. അപ്പ്ോോഠം 

അവധവ൯ സുഭാക്കിതം 

യതു: 

ബാലാക ഏന്നെ അരാമിതനിന്നും 

ചൊല്ലിതുുടങ്ങി 

മോഖാബ് രാജാവു പൂവ്ൃവപധ്യൃതങ്ങളില്നി 

ന്നും വരുത്തി: 

ചെന്നു യാക്കോബിനെ ശപിക്ക; 

ചെന്നു യിസ്രായേലിനെ പ്രാകുക എന്നു 

പറഞ്ഞു. 

ദൈവം ശപിക്കാത്തവനെ ഞാന് എങ്ങ 

നെ ശപികും2 

യഹോവ പ്രാകാത്തവനെ ഞാ൯ ഏങ്ങ 

നെ പ്രാകും? 

31% 
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ട്ട 

സാംഖ്യാവുസ്പുകം ൧൭ 

അവരുടെമേത അടകയും അവര് സഭ 

യുടെ ഇടയില്നിന്നു നശിക്കയും ചെയു. 

അവരുടെ ചുററും ഇരുന്ന യിസ്രായേല്യ൪ 

ഒക്കെയും അവരുടെ നിലവിളി കേട്ടു: 

ഭൂമി നമ്മെയും വിഴ്ങ്ങിക്കള യരുതേ എന്നു 

പറഞ്ഞു ഓടിപ്പോയി, അപ്പോ യഹോ 

വയിങ്കല്നിന്നു തി പുറപ്പെട്ടു ധൂപം കാട്ടി 

യ ഇരുന്ററമ്പതുപേരെയും ദഹിപ്പിച്ച. 

യഹോവ മോശെയോടു അരുളിച്ചെ 

യ്യൂതു: പൃരോഹിതനായ അഹരോനെറ 

മക൯ എലെയാസാരിനോടട അവ൯ 

എരിതീയുടെ ഇടയില്നിന്നു ധ്മൂപക്ലശ 

ങ്ങ എടുപ്പാന് പറക; അവ വിശുഭ്ധമാ 

കുന്നു; തീ അങ്ങോട്ടു തട്ടിക്കള കയും ചെയ്തു; 

പാപം ചെയ്യൂ തങ്ങള്ക്കു ജീവനാശം വരു 

ത്തിയ ഇവരുടെ സ്യൂപകലശങ്ങഠ യാഥ 

പീഠം പൊതിവാ൯ അടിച്ചു തകിടാക്കേ 

ണം; അതു യഹോവയുടെ സന്നിധിയില് 

കൊണ്ടുവന്നതിനാല് ധിശുദ്ധമാകുന്നു; 

യിസ്രായേല്മക്കഠക്കു അതു ഒരു അടയാള 

മായിരിക്കട്ടെ, വെന്തുപോയവർ ധൂപം 

കാട്ടിയ താരൂകലശങ്ങറഠ പുരോഹിതനായ 

എലെയാസാര് എടുത്തു അഹരോനെറസ 

ന്തതിയില് അല്ലാത്ത യാതൊരു അവ്ൃന്ദം 

യഹോവയുടെ സന്നിധിയില് ധ്മൂപം കാ 

ണിപ്പാ൯ അടുക്കയും കോരഹിനെയും അ 

വെറ ക്രട്ടുകാരെയും പോലെ ആകയും 

ചെയ്യാതിരിക്കേണ്ടതിന്നു യിസ്രായേല്മ 

ക്കഠരക്കു ഞഞഞോപകമായി അവയെ യാഥഗപീി 

ഠം പൊതിയാന് തകിടായി അടിപ്പിച്ചു; 

യഹോവ മോശെമുഖാന്തരം കല്പിച്ചതു 

പോലെതന്നേ, 

പിറെറന്നാം യിസ്:യേല്മക്കളുടെ 

സഭയെല്ലാം മോശെക്കും അഹരോന്നും വി 

രോധമായി പിറുപിറുത്തു: നിങ്ങ യ 

ഹോവയുടെ ജനത്തെ കൊന്നുകളഞ്ഞു 

എന്നു പറഞ്ഞു. ഇങ്ങനെ മോശെക്കും 

ധാഠാഥറ്ഠിം 

292 1000 17 

അഹരോന്നും വിരോധമായി സഭക്രടിയ 

പ്പോ അവര് സമാഥമനക്രടാരത്തിനെറ 

നേരെ നോക്കി: മേഘം അതിനെ മൂടി 

യഹോവയുടെ തേജസ്സും പ്രത്യക്ഷമായി 

രിക്കുന്നതു കണ്ടു. അപ്പ്പോഠ മോശെയും 

അഹരോനും സമാഗഥമനക്രടാരത്തിനെറ 

മുമ്പില് ചെന്നു. യഹോവ മോശെയോ 

ട്ട: ഈ സഭയുടെ മദ്ധ്യേനിന്നു മാറിപ്പോ 

കുവി൯; ഞാ൯ അവരെ ക്ഷണത്തിത 

സംഹരികും ഏന്നരുളിച്ചെയ്യു. അപ്പോ 

അവര് കവിണ്ണുവീണു, മോശെ അഹ 

രോനോടു: നീ ധൂപകലശം എടുത്തു അ 

തില് യാഗപിഠത്തിലെ തി ഇട്ടു ധൂപവശു 

വും ഇട്ടു വേഗത്തില് സഭയുടെ മദ്ധ്യേ 

ചെന്നു അവക്കുവേണ്ടി പ്രായശ്ചിത്തം 

കഴിക്കു യഹോവയുടെ സന്നിധിയില് 

നിന്നു ക്രോധം പുറപ്പെട്ടു ബാധ തുടങ്ങി 

യിരികുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. മോശെ കല്പി 

ചുതുപോലെ അഹരോന് കലശം എടുത്തു 

സഭയുടെ നടുവിലേക്കു ഓടി, ബാധ ജന 

ത്തിനെറ ഇടയില് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നതു 

കണ്ടു, ധൂപം കാട്ടി ജനത്തിന്നുവേണ്ടി 

പ്രായ ത്ചിത്തം കിച്ചു, മരിച്ചവക്കും ജീ 

വന്ുള്ള വകും നടുവില് നിന്നപ്പോ ബാ 

ധ അടങ്ങി. കോരഹിനെറ സംഗതി 

വശാല് മരിച്ചവരെ ക്രടാതെ ബാധയാല് 

മരിച്ചവര് പതിന്നാലായിരത്തെഴനുറു 

പേര് ആയിരുന്നു. പിന്നെ അഹരോ൯ 

സമാഗമനക്രടാരത്തിനെറ വാതില്ലൂല് 

മോശെയുടെ അടുക്കല് മടങ്ങിവന്തു അ 

ങ്ങനെ ബാധ നിന്നുപോയി. 

൧൭൦ അദ്ധ്യായം. 

യഹോവ പിന്നെയും മോശെയോടു അ 

രുളിച്ചെയുതു : യിസ്രായേരുമക്കളോടു സം 

സാരിച്ചു അവരുടെ പക്കല്.നിന്നു ഗോത്രം 

ഗോത്രമായി സകലഗോത്തപ്രഭക്കന്മാരോ 

90 

പി 



10 

11 

നവ്സാ 16 

ട്ടും ഓരോ വടിവിതം പന്ത്രണ്ടു വടി വം 

ങ്ങി ഓരോരുത്തസെറ വടിമേല് അവ 

നെറ പേര് എഴുതുക. ലേവിയുടെ വടി 

മേലോ അഹരോനെറ പേര് എഴുതേണം; 

വടി 

സമാഗമനക്രടാര 

ഓരോ ഗോത്രത്തലവന്നു ഓരോ 

ഉണ്ടായിരിക്കേണം. 

ത്തില് ഞാന് നിങ്ങള്ക്കു വെളിപ്പെടുന്ന 

ഇടമായ സാക്ഷ്യ ത്തിനെറ മുമ്പാകെ അവ 

യെ വെക്കേണം. ഞാന് തിരഞ്ഞെടുകു 

ന്നവനെറ വടി തളികും; ഇങ്ങനെ യി 

സ്രാമയല്മക്കസ നിങ്ങഠക്ു വിരോധമാ 

യി പിറുപിറുക്കുന്നതു ഞാന് നിത്തലാകും. 

മോശെ യിഡയായേല്മക്കളോടു സംസാരി 

ക്കയും അവരുടെ സകലപ്രളക്കന്മാരും 

ഗോത്രംഗോത്രമായി ഓരോ പ്രഭ ഓരോ 

വടിവിതം പന്ത്രണ്ട വടി അവന്െറ പ 

ക്കല് കൊടുക്കയും ചെയ്യു; വടികളൂടെ കൂട്ട 

ത്തില് അഹരോനെറ വടിയും ഉണ്ടായി 

രുന്നു. മോശെ വടികളെ. സാക്ഷ്യ ക്രടാ 

രത്തില് യഹോവയുടെ സന്നിധിയില് 

വെച്ചു. പിറെറന്നാം മോശെ സാക്ഷ്യ 

ക്രടാരത്തില് കടന്നപ്പോഠം ലേധിഗൃഹ 

ത്തിന്നുള്ള അഹരോനെറ വടി തളിത്തി 

രിക്കുന്നതു കണ്ടു; അതു തളിത്തു പൂത്തു 
ബദാംഫലം കായിച്ചിരുന്നു. മോശെ വ 

ടികളെല്ലാം യഹോവയുടെ സന്നിധി 

യില്നിന്നു എടുത്തു യിസ്രായേല്മക്കളുടെ 

അടുക്കല് വൃറത്തു കൊണ്ടുവന്നു അവര് 

ഓരോരുത്തന് തന്തഃനെറ വടി നേക്കി 

യെടുത്തു. 

ഫരോസെറ വടി മത്സരികമക്കു ഒരു അ 

യഹോവ മോശെയോടു: അ 

ടയാള മായി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതിന്നു സാക്ഷ്യ 

ത്തിനെറ മുമ്പില് തിരികെ കൊണ്ടുവരി 

ക; അവർ മരിക്കാതിരിക്കേണ്ടതിന്നു ഏ 

നിക്കു വിരോധമായുള്ള അവരുടെ പിറു 

പിറുപ്പു നീ ഇങ്ങനെ നിത്തലാക്കും ഏന്നു 

കല്പിച്ചു. മോശെ അങ്ങനെ തന്നേ ചെ 

ഠിം 
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യ്ക്കു യഹോവ തന്നോടു കല്പിച്ചതുപോലെ 

അവന ചെയ്യൂ, 

അപ്പോ യിസായേല്മക്കമ മോശെ 

യോടു: ഇതാ, ഞങ്ങ ചത്തൊടുങ്ങുന്നു; 

ഞങ്ങ നശിക്കുന്നു; ഞങ്ങമ എല്ലാവരും 

നശിക്കുന്നു. യഹോവയുടെ തിരുനിവാ 

സത്തോടു അടുകുന്നവനെല്ലാം ചാകുന്നു; 

ഒങ്ങമ ഒക്കെയും ചത്തൊടുങ്ങേണദമാ 

എന്നു പറഞ്ഞു. 

൧൮. അഡ്ധ്യായം. 

വന്നെ യഹോവ അഹരോനോടു അരു 

ളിച്ചെയുതെന്തെന്നാല്: നിയും നിനെറ 

പുത്രന്മാരും നിന്െറ പിതൃഭവനധും വിശു 

ഭ്ധമന്ദിരം സംബന്ധിച്ചണ്ടാകുന്ന അകൂത്യം 

വഹിക്കേണം; നീയും നിന്െറ പുത്രന്മാ 

രും നിങ്ങമൂടെ പൌരോഹിത്യം സംബ 

ന്ധിച്ചുണ്ടാകുന്ന അകൃത്യവും വഫിക്കേണം. 

നിന്െറ പിതൃഗോത്തമായ ലേധവിഗോത്ര 

ത്തിലുള്ള നിന്െറ സഹഫഹോരന്മഃരെയും 

നിന്നോടുക്രടെ അടുതുതുവരുമാറാക്കേണം. 

അവർ നിന്നോടു ചേന്നു നിനകു ശുത്രൂ 

ഷ ചെയ്യേണം; നിയും നിന്െറ പുത്രന്മാ 

രുമോ സാക്ഷ്യ ക്രടാരത്തിങ്കല് ശുശ്രൂഷ 

ചെയ്യേണം. അവധര് നിനക്കും ക്രടാര 

ത്തിന്നൊക്കെയും ആവശ്യമുള്ള കായ്യം 

നോക്കേണം; എന്നാല് അവരും നിങ്ങളും 

ക്രടെ 

വിശുഭ്ധമന്മദിരത്തിലെ ഉപകരണങ്ങളോ 

മരിക്കാതിരിക്കേണ്ടതിന്നു അവര് 

ടൂം യാഗഥപീഠത്തോടും അടുക്കരുതു, അവ൪ 

നിന്നോടു ചേന്നു സമാഗമനക്രടാരം സം 

ബന്ധിച്ചുള്ള സകലവേലെകുമായി ക്രൂടാ 

രത്തിന്െറ കായ്യം നോക്കേണം; ഒരു അ 

൮നും നിങ്ങളോടു അടുക്കരുതു. യിസ്രാ 

യേതമക്കളടുടെ മേല് ഇനി ക്രോധം വ 

രാതിരിക്കേണ്ടതിന്നു വിശുഭ്ധമന്ദിരത്തി 

നെറയും യാശപീഠത്തിന്െറയും കായ്യം 

30 

12, 

19 

േ 



€ 
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സാല്്യ പുസ്പുമം ൧൮ 

നിങ്ങ നോക്കേണം. ലേവ്യരായ നി 

ങ്ങമൂടെ സഹോദരന്മാരെയോ ഞാ൯ യി 

സ്രായേല്മക്കളുടെ ഇടയില്നിന്നു ഏടുത്തി 

രിക്കുന്നു; യഛഹോധെകു ദാനമായിരിക്കുന്ന 

അവരെ സമാഗമനക്രടാരം സംബന്ധി 

പള്ള വേല ചെയ്യേണ്ടതിന്നു ഞാ൯ നി 

ആക 

യാല് നീയും നിന്െറ പുത്രന്മാരും യാഗ൧ 

ങ്ങഠക്കു ദനം ചെയ്യിരിക്കുന്നു, 

പീഠത്തിങ്കലും തിരശ്ശീലെക്കകതുതും ഉള്ള 

സകല കയ്യേത്തിലും നിങ്ങളുടെ പൌരോ 

ഹിത്യം അരക്ട്ിച്ചു ശുശ്രൂഷചെയ്യേണം; 

പെൌരേഹിത്യം ഞാ൯ നിങ്ങഠക്കു ദനം 

ചെയ്തിരിക്കുന്നു; അനയ ൯ അടുത്തു വന്നാല് 

മരണശിക്ഷ അന്ഭവിക്കേണം. 

യഹോവ പിന്നെയും അഹരോനോടു 

അരുളിച്ചെയൂതു: ഇതാ, ഏനൊ ഉജച്ചാ 

ദൂണങ്ങളൂ.ടെ കായ്യം ഞാ൯ നിന്നെ ഭരമേ 

ല്പിച്ചിരിക്ുന്നു; യിസ്രായേതമക്കമളൂടെ സ 

കലവസ്തുക്കളിലും അവയെ ഞാന നിന 

ക്കും നിനെറ പൃത്രന്മാകും ഓഹരിയാ 

യ്ക്കും ശാശ്വതാവകാശമായും തന്നിരിക്കുന്നു. 

തീയില് ദഫിപ്പിക്കാത്തതായി അതിയിശു 

ഭ്ധവസ്ത്രക്കളില്വെച്ച ഇതു നിനകുള്ളതാ 

യിരിക്കേണം; അവര് എനിക്കു അപ്പികു 

ന്ന അവരുടെ ഏല്ലാവഴിപാടും സകല 

ശോജനയാഥധും സകലപാപയാഗവും സ 

കലഅകൂത്യയാഗധും അതിയധിശുദ്ധമായി 

നിനക്കും നിനെറ പുത്രന്മാക്കും ഇരിക്കേ 

ണം, അതിധിശുഭ്ധവസ്ത്ുവായിട്ടു അതു 

ഭക്ഷിക്കേണം; ആണുങ്ങളെല്ലാം 

ഭക്ഷിക്കേണം; അതു നിനക്കുവേണ്ടി വി 

അതു 

ശുഭ്ധമായിരിക്കേണം. യിസ്രായേല്മക്കള 

ടെ ഭഓാനമായുള്ള ഉദച്ചാപ്പണമായ ഇതു അ 

വരുടെ സകലനിരാജനയാഗങ്ങളോടടം 

ക്രടെ നിനക്ുള്ള താകുന്നു; ഇവയെ ഞാ൯ 

നിനക്കും നിനെറ പുത്രന്മാകും പുത്രിമാക്കും 
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നെറ വീട്ടില് ശുദ്ധിയുള്ള വന്നെല്പാം അതു 

ഭക്ഷിക്കാം, ദ്ലേണ്ണയില് വിശേഷമായ 

തൊക്കെയും പുതുധിഞ്ഞിലും ധാന്ൃൃത്തി 

ലും വിശേഷമായതൊക്കെയും ഇങ്ങനെ 

അവര് യഹോവെക്കു അപ്പിക്കുന്ന ആട് 

ഫലമൊക്കെയും ഞാ൯ നിനകു തന്നിരി 

ക്കുന്നു, അവര് തങ്ങളലടെ ദേശത്തുള്ള 

എല്ലാററിലും യഹോധെക്ു കൊണ്ടുവരുന്ന 

ആഭ്യഫലങ്ങമ നിനക്കു ആയിരിക്കേണം; 

നിനെറ വീട്ടില് ശുദ്ധിയുള്ള വന്നെല്ലാം 

അതു ഭക്ഷിക്കാം. യിസായേലില് ശപ 

ഥാപ്പിതമായതു ഒക്കെയും നിനക്ക ഇരി 

ക്കേണം. മനുഷ്യരില് ആകട്ടെ ഉഗങ്ങ 

ളില് ആകട്ടെ സകലജഡത്തിലും അവര് 

യഹോവെക്കു കൊണ്ടുവരുന്ന കടിഞ്ഞൂല് 

ഒക്കെയും നിനകു ഇരിക്കേണം; മനുഷ്യ 

നെറ കുടിഞ്ഞാലിനെയോ വീണ്ടെടുക്കേ 

ണം; അശുഭ്ധമൂഗങ്ങളുടെ കടിഞ്ഞൂലിനെ 

യും വീണ്ടെടുക്കേണം. വീണ്ടെടുപ്പുവില 

യോ: ഒരു മാസാമൃതത മേലോട്ടു പ്രായമു 

ളളതിനെ നിന്െറ മതിപ്പപ്രകാരം അഞ്ചു 

ശേക്കെല് ഭവ്യംകൊടുതുു വീണ്ടെടുമക്ക 

ണം. ശേക്കെല് ഒന്നിന്നു ഇരുപതു ഗേ 

രപ്രുകാരം വിശുഭ്ധമന്ദിരത്തിലെ തൂക്കം 

തന്നേ. എന്നാല് പശു, ആടു, കോലാടു 

എന്നിവയുടെ കടിഞ്ഞൂലിനെ വീസ്ടെടു 

ക്കരുതു; അവ വിശുഭ്ധമാകുന്നു; അ വയുടെ 

രക്തം യാഗപീഠത്തിന്മേല് തളിച്ചു മേദ 

സൂ യഹോവെക്കു സെരരഭ്യവംസനയായ 

ദഹനയാഗമായി ദഹിപ്പിക്കേണം. നീ 

രാജനം ചെയു നെഞ്ചും വലത്തെ കൈ 

ക്കുറകും നിനകുള്ള തായിരികുന്നതുപോ 

ലെ തന്നേ അവയുടെ മാംസധും നിനക്കു 

ഇരിക്കേണം. യിസ്ഡായേല്മക്കഠം യഹോ 

വെക്കു അപ്പിക്കുന്ന വിശുദ്ധവസ്തുക്കളില് 

ഉദച്ചാപ്പുണങ്ങളെല്ലാം ഞാ൯ നിനക്കും 

ശാശ്വതാവകാശമായി തന്നിരികുന്നു; നി | നിനെറ പുത്രന്മാകും പൂത്രിമാക്കും ശാശ്വ 
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മമാ 19 ൧99 ൦൨... സംഖ്യാപുസ്മുകം ൧൯ 
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താവകാശമായി തന്നിരിക്കുന്നു; യഹോവ | കു ഉടച്ചാപ്പണമായി അപ്പിക്കേണം. നി 97 

യുടെ സന്നിധിയില് നിനക്കും നിന്െറ 

സന്തതികും ഇതു ഏഎന്നേകും ഒരു ലവ 

ണനിയമം ആകുന്നു. യഹോവപിന്നെ 

യും അഹരോനോട്ടു: നിനക്കു അവരുടെ 

ഭൂമിയില് ഒരു അവകാശവും ഉണ്ടാക 

രുതു; അധരുടെ ഇടയില് നിനക്ു ഒരു 

ഓഹരിയും അരുതു; യിസ്രായേല്മക്കളൂടെ 

ഇടയില് ഞാന തന്നേ നിനെറ ഓഹരി 

യും അവകാശവധും ആകുന്നു എന്നു അരുളി 

ച്ചെയ്യൂം 

ലേധ്യക്കോ ഞാന സമാഗമനക്രടാരം 

സംബന്ധിച്ചു അവര് ചെയ്യുന്ന വേലെക്കു 

യിസ്രായേലില് ഉള്ള ദശാംശം എല്ലാം അ 

വകാശമായി കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. യിഡ്രാ 

യേല്മക്കഠം പാപം വഫിച്ചു മരിക്കാതി 

രിക്കേണ്ടതിന്നു മേലാല് സമാഥമനക്ൂടാ 

രത്തോടു അടുക്കരുതു. ലേധ്യ൪ സമാഗ 

മനക്രടാരം സംബന്ധിച്ചുള്ള വേല ചെയ്തു 

യൂം അവരുടെ അകുത്യം വഹിക്കയും വേ 

ണം; അതു തലമുറതലമുറയായി എന്നേകു 

മുള്ള ചട്ടമായിരിക്കേണം; അവകു യിസ്പാ 

യേല്മക്കളുടെ ഇടയില് അവകാശം ഉണ്ടാ 

കരുതു. യിസ്ധായേല്മക്കമ യഹോധെ 

ക്കു ഉദച്ചപ്പേണമായി അപ്പികുന്ന ദശാംശം 

ഞാന് ലേധ്ൃക്കു അവകാശമായി കൊടുത്തി 

രിക്കുന്നു; അതുകൊണ്ടു അവകു യിസാ 

യേല്മക്കളുഒട ഇടയില് അവകാശം അ 

രുതു എന്നു ഞാ൯ അവരോടു കല്പിച്ചിരി 

ക്കുന്ന. 

യഹോവ പിന്നെയും മോശെയോടു അ 

രുളിച്ചെയുതു : നീ ലേവ്ൃയരരോടു പറയേണ്ട 

തു ഏന്നെന്നാല്: യിസായേതമക്കളൂടെ 

പക്കല്നിന്നു ഞാന് നിങ്ങളുടെ അവകാ 

ശമായി നിങ്ങഠാകു തന്നിരിക്കുന്ന ദശാം 

ശം അവരോടു വാങ്ങൂമ്വോഠം ദശാംശത്തി 

സെറ പത്തിലൊന്നു നിങ്ങ യഹോധെ 

(ഠിം 

ങ്ങളുടെ ഈ ഉദച്ചാപ്പണം കളത്തിലെ ധാ 

നൃംപോലെയും മുന്തിരിച്ചക്കിലെ നിറധു 

പോലെയും നിങ്ങളുടെ പേകു മണ്ണും. 

ഇങ്ങനെ യിസാധയല്മക്കളോടു നിങ്ങ 

വാങ്ങുന്ന സകലദശാംശത്തില്നിന്നും യ 

ഹോവെക്കു ഒരു ഉടച്ചാപ്യണം അപ്പ്ിക്കേ 

ണം; യഹോവെക്കുള്ള ആ ഉദച്ചാപ്പണംനി 

ങ്ങ പുരോഹിതനായ അഫരോന്നു ക്ഷെ 

ടു ക്കേണം. നിങ്ങശക്കുള്ള സകലദാനങ്ങ 

ളിലും ഉത്തമമായ ഏല്ലാററിനെറയും വിശു 

ഭ്ധഭാഗം നിങ്ങംം യഹോവെക്കു ഉദച്ചാപ്പ 

ണമായി അപ്പിക്കേണം. ആകുയാല് നീ 

അവരോടു പറയണ്ടതെന്തന്നാല്: നി 

ങ്ങ അതിനെറ ഉത്തമഭാഗം ഉദച്ചാപ്പുണ 

മായി അപ്പിക്കുമ്പോഠം അതു കളത്തിലെ 

അദഭവംപോലെയും മുന്തിരിച്ചക്കിലെ 

അന്ദഭവംപോലെയും ലേവ്ൃയക്കു ഏണ്ണം. 

അതു നിങ്ങധക്കും നിങ്ങളൂടെ കുടുംബങ്ങഠം 

ക്കും എല്ലാടത്തുഖെച്ചും ഭക്ഷിക്കാം അതു 

സമാഗമനക്രടാരത്തിങ്കല് നിങ്ങഠ ചെയ്യു 

ന്ന ധേലെകുള്ള ശമ്പളം ആകുന്നു. അതി 

നെറ ഉത്തമഭാഗം ഉദച്ചചെയ്യാല് പിന്നെ 

നിങ്ങ അതുനിമിത്തം പാപം വഹിക്കു 

യില്ല; നിങ്ങഥം യിസ്രായേല്മക്കമൂടെ വി 

ശുഭ്ധവസ്ത്രക്കറ അശൂുഭ്ധമാക്കുകയും അതി 

നാര മരിച്ചു പോഡാ൯ ഇടവരികയുമില്ല. 

൧൯. അദ്ധ്യായം. 

യഹോവ പിന്നെയും മോശെയോടും അ 

ഫരോനോടും തരുളിച്ചെയുതു : യഹോധഖ 

കപ്പിച്ച ന്യായപ്രമാണമെന്തെന്നാല്: കുള 

കവും ഉന വുമില്ലാത്തതും ഠ3കം വെക്കാത്ത 

തുമായ ഒരു ചുവന്ന പശുക്കിടാവിനെ 

നിന്െറ അടുക്കല് കൊണ്ടുവരുവാന് യി 

സ്രായേല്മക്കളോടു പറക. നിങ്ങ അ 

തിനെ പുരോഹിതനായ എലെയാസാരി 
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സംഖ്൮) പുസ്നുകം ൧൯ 

നെറ പക്കല് ഏപ്പിക്കേണം; അവ൯ അ 

തിനെ പാളയത്തിന്നു പുറത്തു കൊണ്ടു 

പോകയും ഒരുവ൯ അതിനെ അവന്െറ 

വു 

രോഹിതനായ എലെയാസാര് വിരല്കൊ 

മുമ്പില്ധഖെച്ചു അവുക്കയും വേണം. 

ണ്ടു അതിനെറ രക്തം കുറെ എടുത്തു സമാ 

ഗമനക്രടാരത്തിനെറ മു൯ഭാഗത്തിന്നു നേ 

രെ ഏഴ്ച പ്രാവശ്യം തളിക്കേണം. അതി 

നെറ ശേഷം പശുക്കിടാവിനെ അവ൯ 

കാഞ്ചെ ചുട്ടു ഭസ്തികരിക്കേണം; അതി 

നെറ തോലും മാംസവും രക്തവും ചാണക 

വും ക്രടെ ചുടേണം. പിന്നെ പുരോഹി 

ത൯ ദേവദാരു, ഈസോല്പു, ചുവപ്പുനൂല് 

എന്നിവ എടുത്തു പശുക്കിടാവിനെ ചുടു 

ന്ന തീയുടെ നടയില് ഇടേണം. അന 

ന്തരം പുരോഹിതന് വ്നസ്ര്രം അലക്കി ദേ 

ഹം വെള്ള ത്തില് കഴുകിയശേഷം പാളയ 

ത്തിലേക്കു വരികയും സന്ധ്യ വരെ അശുഭ്ധ 

നായിരിക്കയും വേണം. അതിനെ ചുട്ട 

വനും വസ്ത്രം അലക്കി ദേഹം വെള്ള ത്തില് 

കഴുകുകയും സന്ധ്യവരെ അശുദ്ധനംയിരി 

ക്കയും വേണം, പിന്നെ ശുദ്ധിയുള്ള ഒരു 

ത്ത൯ പശുക്കിടാവിനെറ ഭസ്തപം വാരി പാ 

ളയത്തിന്നു പുറത്തു വെടിപ്പുള്ള ഒരു സ്ഥ 

ലത്തു വെക്കേണം; അതു യിസ്രായേതമക്കു 

മൂുടെ സഭെക്കുവേണ്ടി ശുദ്ധീകരണജല 

ത്തിന്നായി സൂക്ഷിച്ചുവെക്കേണം;; അതു 

ഒരു പാപയാഗം. പശുക്കിടാവിനെറ 

ഭസ്തം വാരിയവരനും വന്തം അലക്കി സ 

സ്വയവരെ അശുഭ്ധനായിരിക്കേണം; യി 

സ്രായേല്മക്കഠക്കും അവരുടെ ഇടയില് 

വന്നുപാക്കുന്ന പരദേശിക്കും ഇതു എന്നേ 

ക്കുമുള്ള ചട്ടം ആയിരിക്കേണം. യാതൊരു 

മന്ഭഷ്യയനെറയും ശവം തൊടുന്നവ൯ ഏഴ 

ടഭിവസം അശുഭ്ധ൯ ആയിരിക്കേണം, 

അവന് മൂന്നാം ദിവസവും ഏഴാം ദിവസ 

വും ആ വെള്ളംകൊണ്ടു തന്നെത്താ൯ ശു 

ധാഠാഥറ്ഠിം 

൧30 മലനാ: 10 

ഭ്ധീകരിക്കേണം; അങ്ങനെ അവന് ശു 

ഭ്ധിയുള്ള വനാകും; എന്നാല് മൂന്നാം ദിവ 

സം തന്നെ ശുദ്ധികരിക്കാഞ്ഞാല് ഏഴാം 

ദിവസം അവന് ശുഭ്ധിയുള്ള വനാകയില്ല. 

മരിച്ചുപോയ ഒരു മനുഷ്യന്െറ ശവം 

ആരെങ്കിലും തെമട്ടിട്ടു തന്നെത്താന് ശു 

ഭ്ധീകരിക്കാഞ്ഞാല് അവന് യഹോധയു 

ടെ തിരുനിവാസത്തെ അശുഭ്ധമാകുന്നു; 

അവനെ യിസ്രായേലില്നിന്നു ഛേദിച്ചു 

കളുയേണം; ശുദ്ധികരണജലംകൊണ്ടു 

അവനെ തമളിച്ചില്ല; അവന് അശുഭ്ധന്. 

അവന്െറ അശുഭ്ധി അവനെറമേല് നി 

ല്ലന്നു. ക്രടാരത്തില് വെച്ചു ഒരുത്ത൯ മരി 

ച്രാലുള്ള ന്യായപ്രമാണം ആവിതു: ആ 

ക്രടാരത്തില് കടക്കുന്ന ഏവരും ക്രടാ 

രത്തില് ഇരിക്കുന്ന ഏവരും ഏഴു ടിവ 

സം അശുഭ്ധ൯ ആയിരിക്കേണം. മൂടി 

ക്കെട്ടാതെ തുറന്നിരിക്കുന്ന പാത്രമെല്ലാം 

അശുദ്ധമാകും, ധെളിയില്ധഖെച്ച വാ 

ല് കൊല്ലപ്പെട്ട ഒരുത്തനെയോ മരിച്ചു 

പോയ ഒരുത്തനെയോ മന്ദഷ്യനെറ അ 

സ്ഥിയെയോ ഒരു ശവക്കഴിയെയോ തൊ 

ട്ടന്നവ൯ എല്ലാം ഏഴ? ദിവസം അശുദ്ധ 

നായിരിക്കേണം. അശുഭ്ധനായിത്തിരു 

ന്നവന്നുവേണ്ടി പാപയാഗം ചുട്ട ഭസ്പം എ 

ടടത്തു ഒരു പാത്രത്തില് ഇട്ടു അതില് ഉറധു 

വെള്ളം ഒഗിക്കേണം. പിന്നെ ശുഭ്ധിയു 

ള്ള ഒരുത്ത൯ ഇഈസോല്പു എടുത്തു വെള്ള 

ത്തില് മുക്കി ക്രടാരത്തെയും സകലപാത്ര 

ങ്ങളെയും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളുക 

ളെയും അസ്ഥിയെയോ കൊല്ലപ്പെട്ട ഒരു 

അ നെയോ മരിച്ചുപോയ ഒരുത്തനെയോ 

ഒരു ശവക്കുിയെയോ തൊട്ടുവനെയും ത 

ളിക്കേണം. ശുദ്ധിയുള്ള വന് അശുദ്ധനാ 

യ്യീന്നവനെ മൂന്നാം ദിവസവും ഏഴാം ദി 

വസവും തളിക്കേണം; ഏഴാം ദിവസം അ 

വ൯ തന്നെ ശുദ്ധീകരിച്ച വ്ന്്ം അലക്കി 
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യാ 

ഗ്രാൻ 

ത്ന്ന: ൭0 

വെള്ളത്തില് തന്നെത്താന് കഴുകേണം; 

സസ്ധയക്കു അവന ശുദ്ധിയുള്ള വനാകും. 

എന്നാല് ആരെങ്കിലും അശുദ്ധനായ്യീന്നി 

ട്ടു തന്നെത്താ൯ ശുദ്ധീകരിക്കാഞ്ഞാല് അ 

വനെ സഭയിതനിന്ു ഛേടിച്ചുകളുയേ 

ണം; അവ൯ യഹോധയുടെ ധിശുഭ്ധമന്ദി 

രം അശുദ്ധമാക്കി; ശുദ്ധികരണജലംകൊ 

ണ്ട അവനെ തളിച്ചില്ല; അവന് അശു 

ഭ്ധ൯. ഇതു അവക്കു ഏന്നേകുമുള്ള ചട്ടം 

ആയിരിക്കേണം; ശുദ്ധീകരണജലം തളി 

ക്കുന്നവ൯ വസ്ത്രും അലക്കേണം; ശുദ്ധികര 

ണജലം തൊടുന്നവരും സന്ധ്യ വരെ അശു 

ഭ്ധ൯ ആയിരിക്കേണം. അശുഭ്ധ൯ തൊ 

ടുന്നതു എല്ലാം അശുഭ്ധമാകും; അതു തൊടു 

ന്നവന്ദം സന്ധ്യവരെ അശുദ്ധനായിരി 

ക്കേണംം 

൨. അബഡ്ധ്യായം. 

അനന്തരം യിസ്രായേല്മക്കളുടെ സവ്യവസ 

ഭയും ഒന്നാം മാസം സീ൯മരുഭൂമിയില് 

മേത്തി, ജനം കാദേശില് പാത്തു; അധി 

ടെഡെച്ചു മിയ്യാം മരിച്ചു; അവിടെ അവ 

ജനത്തിന്നു കുടി 

പ്ലാ൯ വെള്ളം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല; അപല്പോഠം 

ളെ അടക്കം ചെയ്തൂ. 

അവര് മോശെക്കും അഹരോന്നും ധിരോ 

ധമായി ക്രട്ടം കരടി. ജനം മോശെയോട്ടു 

കലഹിച്ചു: ഞങ്ങളൂടെ സഹോദരന്മാ൪ യ 

ഹോധയുടെ സന്നിധിയില് മരിച്ചപ്പോഠം 

ഞങ്ങമ്മും മരിച്ചുപോയിരുന്നുവെങ്കില് കൊ 

ള്ളായിരുന്നു. ഞങ്ങളും ഞങ്ങളൂടെ മൃഗങ്ങളും 

ഇധിടെ കിടന്നു ചാകേണ്ടതിന്നു നിങ്ങ 

യഹോവയുടെ സഭയെ ഈ മരുഭൂമിയില് 

കൊണ്ടുവന്നതു ഏന്തു? ഇര ല്ലാത്ത സ്ഥ 

ലത്തു രങ്ങളെ കൊണ്ടു വരുവാ൯ നിങ്ങ 

മിശ്രയിമില്നിന്നു ഞങ്ങളെ പുറഖപ്പടുധി 

ചതു ഏന്തിന്നു? ഇവിടെ വിത്തും അത്തി 

പ്രഴധും മുന്തിരിപ്പഴധും മാതളപ്പഴവും ഇല്ല; 
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കുടിപ്പാ൯ വെള്ള വുമില്ല എന്നു പറഞ്ഞു. 

ഏന്നാറെ മോശെയും അഹരോനും സഭ 

യൂടെ മുമ്പില്നിന്നു സമാഗമനക്രടാരത്തി 

നെറ വാതില്ല,ല് ചെന്നു കധിണ്ണൂവീണ്ട; 

യഫോധയുടെ തേജസ്സു അവക്ു പ്രത്യക്ഷ 

മായി. യഹോവ മോശെയോടു: നിന്െറ 

വടി എടുതുതു നീയും സഹോദരനായ അ 

ഹരോനും സഭയെ വിളിച്ചുകൂട്ടി അവര് 

കാങ്ങകെ പാറയോടു കപ്പിക്ക. ഏന്നാല് 

അതു വെള്ളംതരും; പാറയില്നിന്നു അ 

വകു വെള്ളം പുറപ്പെടുവിച്ചു ജനത്തിന്നും 

അവരുടെ കന്നുകാലികഠംക്കും കടിപ്പാ൯ 

കൊടുക്കേണം എന്നു അരുളിച്ചെയ്യൂ, 

തന്നോടു കല്പിച്ചതു പോലെ മോശെ യഹോ 

വയുടെ സന്നിധിയില്നിന്നു വടിഎടുത്തു, 

മോശെയും അഹരോനും പാറയുടെ അടു 

ക്ക സഭയെ വിളിച്ചുകൂട്ടി അവരോടു: 

മത്സരികളേ, കേപ്പി൯; ഈ പാറയില് 

നിന്നു ഞങ്ങ നിങ്ങഠകുധേണ്ടി വെള്ളം 

പുറപ്പെടു വിക്കുമോ ഏന്നു പറഞ്ഞു. മോശെ 

കൈ ഉയത്തി വടികൊണ്ടു പാറയെ രണ്ടു 

പ്രാവശ്യം അടിച്ചു; വളരെ വെള്ളം പുറ 

പ്പെട്ടു; ജനവും അവരുടെ കന്നുകാലികളും 

കടിച്ചു. പിന്നെ യഹോവ മോശെയോടും 

അഹരോനോടും: നിങ്ങ യിസ്രായേല്മ 

ക്കഠം കാണ്കെ എന്നെ ശുഭ്ധീകരിപ്പാ൯ ത 

ക്കവണ്ണം എന്നെ വിശ്വസിക്കാതിരുന്ന 

തുകൊണ്ടു നിങ്ങ ഈ സഭയെ ഞാ൯ 

അവക്കു കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ദേശത്തേക്കു 

കൊണ്ടു പോകയില്ല എന്നു അരുളിച്ചെയ്യൂ. 

ഇതു യിയഡ്രായയല്മക്ക യഹോവയോടു 

കലഫിച്ചതും അവന് അവരില് ശുഭ്ധിക 

രിക്കപ്പെട്ടതു മായ കലഫജലം. 

അനന്തരം മോശെ കാദേശില്നിനു 

എദോംരാജാവിനെറ അടുക്കല് ദ്രൂതന്മാരെ 

അയച്ചു പറയിച്ചതു : നിസെറ സഹോടര 

നായ യിസ്രായേല് ഇപ്രുകാരം പറയുന്നു: 

6 

10 

11 

14 



15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 
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ഞങ്ങശക്കുണ്ടായ കുക്ഷൃതയൊക്കെയും നീ 

അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു വല്ലോ; ഞങ്ങളുടെ പി 

താക്കന്മാര് മിസ്രയിമില് പോയി ഏറിയ 

കാലം പാത്തു: മിസ്രയിമ്യ൪ ഞങ്ങളെയും 

ഞങ്ങളൂടെ പിതാക്കന്മാരെയും പീഡിപ്പി 

ചൂ. ഞങ്ങ യഹോവയോടു നിലവിളി 

ചപ്പ അവന് ഞങ്ങളുടെ നിലവിളി 

കേട്ടു ഒരു ട്ൂതനെ അയച്ച ഞങ്ങളെ മിസ 

യീമില്നിന്നു പുറപ്പെടുവിച്ചു; ഞങ്ങ 

നിന്െറ അതിരിങ്കലുള്ള പട്ടണമായ കാ 

ദേശില് എത്തിയിരിക്കുന്നു. ഞങ്ങ നി 

സെറ ദേശത്തുക്രടി കടന്നു പോകുവാ൯ അ 

ന്ദവദിക്കേണമേ. ഞങ്ങറം വയലിലോ മ 

ന്തിരിത്തോട്ടത്തിലോ കയറുകയില്ല; കി 

ണററിലെ വെള്ളം കടിക്കയുമില്ല. ഞങ്ങ 

രാജപാതയില്ക്രടി തന്നേ നടകും; നി 

നെറ അതിര് കഴിയും വരെ ഇടത്തോട്ടോ 

വലത്തോട്ടോ തിരികയുമില്ല. ഏദോം അ 

വനോടു: നീ ഏനെറ നാട്ടില്ക്രടി കട 

ക്കരുതു : കടന്നാല് ഞാ൯ വാളുമായി നി 

സെറ നേരെ പുറപ്പെടും എന്നു പറഞ്ഞു. 

അതിന്നു യിസ്രായേല്മക്കഠം അവനോട്ട: 

ഞങ്ങ പെരുവഥിയില്ക്രടി പൊയ്ക 

ള്ളാം; ഞാനും എനെറ കനുകാലിയും നി 

നെറ വെള്ളം കുടിച്ചപോയാല് അതിന്െറ 

വില തരാം; കാല്നടയായി കടന്നുപോ 

കേണമെന്നല്ലാതെ മറെറാന്നും എനിക്കു 

വേണ്ട എന്നു പറഞ്ഞു. അതിന്നു അവന്: 

നീ കടന്നുപോകരുതു എന്നു പറഞ്ഞും എ 

ദോം ബഫുസൈവ്യ ത്തോടും ബലമുള്ള ക 

യ്യോടും ക്രടെ അവനെറ നേരെ പുറപ്പെട്ടു. 

ഇങ്ങനെ എദോം തനെറ അതിരില്ക്രടി 

കടന്നു പോകുവാ൯ യിസ്രായേലിനെ സമ്മ 

തിച്ചില്ല, യിസ്രായേല് അവനെ വിട്ടു ഒഥി 

ഞ്ഞ പോയി. 

പിന്നെ യിസ്രായേതമക്കളുടെ സവ്വസ 

ഭയം കാദേശില്നിന്നു യാത്ര പുറപ്പെട്ടു 
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ഹോര്വപവ്വൃതത്തില് എത്തി, എദോംദേ 

ശത്തിനെറ അതിരിങ്കലുള്ള ഹോര്വവ്വു 

തത്തില്ധഖെച്ചു യഹോവ മോശെയോടും 

അഹരോനോടും അരുളിച്ചയുതു: അഹ 

രോ൯ തനെറ ജനത്തോടു ചേരും; കലഹ 

ജുലത്തിങ്കല് നിങ്ങഠം എനെറ കല്പന മറു 

ത്തതു കൊണ്ടു ഞാ൯ യിസ്രാരയതല്മക്കഠക്ു 

കൊടുത്തിരികുന്ന ദേശത്തേക്കു അവ൯ 

കടക്കയില്ല. അവ 

ന്െറ 

കരട്ടി അവരെ ഹോര്പവ്വതത്തില് കൊണ്ടു 

അഹരോനെയും 

മകനായ എലെയാസാരിനെയും 

ചെന്നു അഹരോസെറ വസ്ത്രും ഈരി അ 

വനെറ മകനായ എലെയാസാരിനെ ധ 

രിപ്പിക്കേണം; അഹരോ൯ അവധിടെവെ 

ചൂ മരിച്ചു തനെറ ജനത്തോടു ചേരും. യ 

ഹോവ കല്പിച്ചതുപോലെ മോശെ ചെയ്തൂ; 

സപ്വസഭയയം കാഞ്ങകെ അവര് ഹോര്പപ്വ 

തത്തില് കയറി. മോശെ അഹരോന്െറ 

വസ്ത്രം രി അവനെറ മകനായ ഏലെ 

യാസാരിനെ ധരിപ്പിച്ചു; അഫഹമോന്൯ അ 

വിടെ പവ്വുതത്തിനെറ മുകളില്യെച്ചു 

മരിച്ചു; മോശെയും എലെയാസ്ധാരും പവ്വ] 

തത്തിതനിന്നു ഇ റങ്ങിവന്നു. അഹരോന് 

മരിച്ചുപോയി എന്നു സഭയെല്ലാം അറി 

ആപ്പോ യിസ്ായേല്ഗൃഹം ഒക്കെയും 

അഹരോനെക്ുറിച്ച മുപ്പതു ടിവസം ധി 

ലാപിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. 

൨.൧൦ അഷ്ധ്യായം. 

യിസ്ായേല് അഥാരിംവഥഗിയായി വരു 

നനു ഏന്നു തെക്കെ ദേശത്തു വസിച്ചിരുന്ന 
മ 

കനാന്യനായ അരാട രാജാവു കേട്ടപ്പോ 

അവന് യിസായേലിനോടു യൃഭ്ധം തുടങ്ങി 

ചിലരെ പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോയി. അ 

പ്പോശ യിസ്രായേല് യഹോവെക്കു ഒരു 

നേച്ച നേന്നു: ഈ ജനത്തെ നീ എനെറ 

കയ്യില് ഏല്പിച്ചാല് ഞാ൯ അവരുടെ പ 

27 

29 
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ട്ടണങ്ങറം ശപഥാപ്പിതമായി നശിപ്പിക്കും 

എന്നു പറഞ്ഞു. യഹോവ യിസാരയേലി 

നെറ അപേക്ഷ കേട്ടു കനാന്യരെ ഏല്പി | 

ചുകൊടുതൃതു; അവര് അവരെയും അവരു 

ടെ പട്ടണങ്ങളെയും ശപഥാപ്പിതമായി 

നശിപ്പിച്ചു; ആ സ്ഥലത്തിന്നു ഹോമ്മാ 

എന്നു പേരായി. 

പിന്നെ അവര് എദോംദേശത്തെ ചു 

ററിപ്പോകുവാ൯ ഹോര്പവ്വതത്തിങ്കല്നി 

ന്നു ചെങ്കടല് വഴിയായി യാത്ര പുറപ്പെട്ടു ; 

വഴിനിമിത്തം ജനത്തിനെറ മനസ്സ ക്ഷമി 

ണിച്ചു. ജനം ദൈവത്തിന്നും മോശെകും 

വിരോധമായി സംസാരിച്ചു: മരുഭൂമി 

യില്. മരിക്കേണ്ടതിന്നു നിങ്ങ ഞങ്ങളെ 

മിസ്രയിംദേശത്തുനിന്നു കൊണ്ടുവന്നതു എ 

ന്ത്തിന്നു? ഇവിടെ അച്പധുമില്ല, വെള്ള വു 

മില്ല; ഈ സാരമില്ലാത്ത ആഹാരം ഞ 

ങ്ങധാക്കു വെറുപ്പാകുന്നു എന്നു വറഞ്ഞു. 

അപ്പ്പോംം യഹോവ ജനത്തിനെറ ഇട 

യില് അഗ്നിസപ്പങ്ങളെ അയച്ചു; അവ 

ജനത്തെ കടിച്ചു; യിസ്രായേലില് വളരെ 

ജനം മരിച്ചു. ആകയാല് ജനം മോശെ 

യുടെ അടുക്കല് വന്നു; ഞങ്ങ യഹോ 

ധെക്കും നിനകും വിരോധമായി സംസാ 

രിച്ചതിനാല് പാപം ചെയ്യിരികുന്നു. സ 

പ്പങ്ങളെ ഞങ്ങളുടെ ഇടയില്നിന്നു നീക്കി 

ക്കള വാ൯ യഹോവയോടു പ്രാത്ഥിക്കേണം 

എന്നു പറഞ്ഞൂ; മോശെ ജനത്തിന്നുവേ 

ണ്ടി പ്രാത്ഥിച്ചു. യഹോധയ മോശെയേള്ടേ : 

ഒരു അഗ്നിസപ്പത്തെ ഉണ്ടാക്കി കൊടിമര 

ത്തിന്മേല് തൂകുക; കുടിയേല്ലന്നവ൯ 

ആരെങ്കിലും അതിനെ നോക്കിയാല് ജി 

വിക്കും എന്നു പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ മോശെ 

താര്ൂംകൊണ്ടു ഒരു സപ്പത്തെ ഉണ്ടാക്കി 

കെടിമരത്തിന്മേല് രൂക്കി; പിന്നെ സ 

പ്പം ആരെയെങ്കിലും കുടിച്ചിട്ടു അവ൯ 

താരൂസപ്പത്തെ നോക്കിയാല് ജീവികം. 

39 

ടു ന ടി വ ടം ടട ന യ പ യ യയ ത ളം 

സംഖ്യാപുസ്മകം ൨.൧ 

അനന്തരം യിസ്രായേല്മക്കഠ പുറപ്പെട്ടു 

ഓബോത്തില് പാളയമിറങ്ങി, ഓബോ 

ത്തില്നിന്നു യാത്ര പുറപ്പെട്ടു സൂയ്യോദയ 

ത്തിന്നു നേരെ മോധാബിന്െറ കിഗക്ുള്ള 

മരുഭൂമിയില് ഇയ്യേ-അബാരീമില് പാള. 

യമിറങ്ങി. അവിടെനിന്നു പുറപ്പെട്ടു 

സാരേട് താഴ്ണുരയില് പാളയമിറങ്ങി. അ 

ലിടെനിന്നു പുറപ്പെട്ടു അമോയ്യരുടെ ദേ 

ശതുതുനിന്നു ഉത്ഭധിച്ചു മരുഭൂമിയില് ക്രടി 

ഒഴുകുന്ന അന്നോ൯തോടിന്നക്കരെ പാള 

യമിറങ്ങി; അന്നോ൯ മോധഖാബിന്നും അ 

മോയ്യകും മഭ്ധ്യയ മോവാബിന്നുള്ള അതിര് 

ആകുന്നു. അതുകൊണ്ടു: 

“/സ്ൂഫയിലെ വാഹേബും അന്നോ൯താ 

ഴ്ലൂരകളും 

ആരിനെറ നിവാസത്തോളം നിണ്ടു, 

മോവാബിനെറ അതിരോടു ചാഞ്ഞിരിക്കു 

ന്ന താഴ്ലരരച്ചരിവു" 

എന്നിങ്ങനെ യഹോവയുടെ യൃഭ്ധപു 

സൂകത്തില് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 

അവിടെനിന്നു അവര് ബേരിലേകു 

പോയി: യഹോവ മോശെയോടു: ജന 

ഞാ൯ അവകു 

കൊടുക്കുമെന്നു കല്പിച്ച കി 

ആ സമയത്തു 

തെ ഒന്നിച്ചുക്രട്ടുക : 

വെള്ളം 

ണ൪ അതു തന്നേ, 

യിസ്രായേല്: 

€കിണറേ, പൊങ്ങിവാ; അതിന്നു പാടു 

വി൯. 

പ്രഭക്കന്മാർ കുഴിച്ച കിണ൪; ജനശ്രേഷ്ടു 

ന്മാർ ചെങ്കോല് കൊണ്ടും 

തങ്ങളുടെ ദണ്ഡുകറംകൊണ്ടും കുത്തിയ കി 

ണര് 

ഏന്നുള്ള പാട്ടു പാടി. പിന്നെ അവര് 

മരുഭൂമിയില്നിന്നു മത്ഥാനെകും മത്ഥാന 

യില്നിന്നു നഹലിയേലിന്നും നഫലിയേ 

ലില്നിന്നു ബാമോത്തിന്നും ബാമോത്തില് 

നിന്നു മോവാബിനെറ പ്രദേശത്തുള്ള താ 
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ഗ്ലരയിലേകും മരുഭൂമിക്കെതിരെയുള്ള പി 

സൃമുകളി ലേക്കും യാത്ര ചെയ്യൂ. 

അവിടെനിന്നു യിസ്ഗയേല് അമോയ്യ 

രുടെ രാജാവായ സിഹോനെറ അടുക്കല് 

ദൂതന്മാരെ അയച്ചു: ഞാ൯ നിനെറ ദേ 

ശത്ുതുക്രടി കടന്നു പോകുവാ൯ അനുവദി 

ക്കേണമേ; ഞങ്ങ വയലിലെങ്കിലും മു 

ന്ത്ിരിത്തോട്ടത്തിലെങ്കിലും കയറുകയില്ല, 

കിണററിലെ വെള്ളം കുടിക്കയയമില്ല; ഞ 

ങ്ങഠം നിനെറ അതിര് കുഴിയുംവരെ രാ 

ജപാതയിതക്ൂടി തന്നേ പൊയ്യ്ൊള്ള 0൦ 

ന്നു പറയിച്ചു. ഏന്നാല് സീഫോ൯ 

തനൊ ദേശത്തുകൂടി യിസായേല് കടന്നു 

പോവഡാ൯ സമ്മതിക്കാതെ തസെറ ജന 

ത്തെയെല്ലാം ഒന്നിച്ചുകൂട്ടി യിസായേലി 

സെറ നേരെ മരുഭൂമിയിലേക്കു പുറപ്പെട്ടു ; 

അവന് യാഹാസില് വന്നു യിസായേലി 

നോടു യുഭ്ധം ചെയ്യൂ. യിസായല് അവ 

നെ വാളിനെറ വ്യു ലകൊണ്ടു വെട്ടി, 

അന്നോ൯മുതത യബ്ബോോക്ക് വരെയും അ 

മ്മോന്യ രുടെ അതിരവരെയും ഉള്ള അവ 

നെറ ദേശത്തെ കൈവശമാക്കി; അമ്മോ 

നൃരുടെ അതിരോ ഉറപ്പുള്ളതു ആയിരു 

ന്നു. ഈ പട്ടണങ്ങരു എല്ലാം യിസ്രായേല് 

പിടിച്ചു; അങ്ങനെ യിസ്ധായേല് അമാ 

യ്യരുടെ എല്ലാപട്ടണങ്ങളിചും കുടിപാത്തു ; 

ഹെശ്രോനിലും അതിനെറ സകലഗ്രാമ 

ങ്ങളിലും തന്നേ. ഫെശ്രേോ൯ അദമമോയ്യ 

രുടെ രാജാവായ സ്ിഹോനെറ നഥരം 

ആയിരുന്നു അവ൯ മുമ്പിലത്തെ മോവാ 

ഖെ രാജാവിനോടു പടയെടുത്ുതു അന്നോ൯ 

വരെ ഉള്ള അവനെറ ദേശമൊക്കെയും 

അയനെറ കയ്യില്നിന്നു പിടിച്ചിരുന്നു, 

അതുകൊണ്ടു കധിവരന്മാര പറയുന്നതു : 

“ഹെശ്ശേ നില് വരുവിന൯; 

സീിഹോനെറ നശരം പണിതുറപ്പിക്കട്ടെ. 

ഹെശശ്ശേ നില്തനിന്നു തീയ്യം 

__ 240 മ്മ ൭). 

സീഹോനെറ നഗരത്തില്നിന്നു ജ്വാല 

യ്യും പുറപ്പെട്ടു, 

മോവാബിലെ ആരിനെയും 

അന്നോ൯തീരത്തെ ഗിരിനിവാസികളെ 

യ്യും ഒംിപ്പിച്ചു. 

മോവാബേ, നിനക്കു ഹാ കഷ്ടം! 

കെമോശിനെറ ജനമേ, നി! മുടിഞ്ഞിരി 

ക്കുനഃ. 

അയധവ൯ന തനെറ പുത്രന്മാരെ പലായന 

ത്തിന്നും 

പുത്രിമാരെ അമോയ്യരാജാവായ സീഹോ 

ന്നു അടിമയായും കൊടുത്തു. 

ആഞങ്ങഠ അവരെ അദ്വെയ്യു; 

ഭിബോ൯വരെ ഹെശ്രേ ൯ നശിച്ചു; 

മെദബവരെയുള്ള നോഫയോളം അധ 

രെ ശ്രുന്യ മാക്കി,” 

ഇങ്ങനെ യിസ്പാരയല് അമോയ്യരുടെ ദേ 

ശത്തു കുടിപാത്തു. അനന്തരം മോശെ 

യസേരിനെ ഒററുനോകുവാ൯ ആളയച്ചു; 

അവര് അതിനെറ ഗ്രാമങ്ങളെ പിടിച്ചു 

അധിടെയുള്ള അമമായ്യരെ ഓടിച്ചുകള 

ഞ്ഞും 

വഴിയായി പോയി; ബാശാ൯രാജാവായ 

പിന്നെ അവര് തിരിഞ്ഞു ബാശാ൯ 

ഓഗ് തനെറ സകലജനധുയമായി അവരു 

ടെനേരെപുറപ്പെട്ടു ഏട്രെയില് ധെച്ചുപ 

ടയേററും അപ്പോഠം യഫോവ മോശെ 

യോടു: അവനെ ഭയപ്പെടേണ്ടാ അവ 

നെയും അവന്െറ സകലജനത്തെയും 

അധഖസെറ ദേശത്തെയും ഞാ൯ നിന്െറ 

കയ്യില് ഏപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു; നി ഫെ 

നില് പാത്ത അമോയ്യരാജാവായ സിഹോ 

നോടു ചെയൂതു പോലെ അവനോടും ചെ 

ശലം ത്േന്നു അരുളിച്ചെയ്യൂ. അങ്ങനെ അ 

വര് അവനെയും അവനെറ പുത്രന്മാരെ 

യ്യം അവനെറ സകലജനത്തെയും ഒട്ടൊ 

ഗിയാതെ സംഹരിച്ചു, അവനെറ ഭേശ 

ത്തെ കൈവശമാക്കുകയും ചെയ്യൂ. 



തവല: 2൭2 

൨൨. അദ്ധ്യായം. 

യിിസ്്ംയേല്മക്കഠ്ര യാത്ര പുറപ്പെട്ടു യെ 

രിഹോവധിനെറ സമീപത്തു യോദ്ദാന്നക്ക 

രെ മോവാബ് സമഭൂമിയില് പാളയമി 

റങ്ങി, യിസ്രായേല് അമോയ്യരോടു ചെ 

യൂതൊക്കെയും സിപ്പോരിനെറ മകനായ 

ബാലാക അറിഞ്ഞു. ജനം വള രെയായി 

രന്നതു കൊണ്ടു മോവാബ' ഏററവും ഭയ 

പെട്ടു യിസ്ായേതമക്കളെ കുറിച്ചു മോധാ 

ബ് പരിഭൂമിച്ചു. മോവാബ് മിദ്ദായ 

മൂപ്പന്മാരോടു : 

നക്കിക്കള യുന്നതുപോലെ ഈ ക്രട്ടം നമ്മു 

കാള വയലിലെ പുല്ലു 

ടെ ചുറവുമുള്ള എല്ലാവരെയും നക്കിക്കളു 

യം എന്നു പറഞ്ഞും അക്കാലത്തു മോധാ 

ബ് രാജാവു സിപ്പോരിനെറ മകനായ 

ബാലാക ആയിരുന്നു. അധവ൯ ബെ 

യോരിസെറ മകനായ ബിലെയാമിനെ 

വിളിപ്പാ൯ അധവനെറ സ്വജാതിക്കാരുടെ 

ദേശത്തു നടിതിരത്തുള്ള പെ 3ഥാരിലേകു 

ടൂതന്മാരെ അയച്ചു: ഒരു ജനം മിസയി 

മില്നിന്നു പുറപ്പെട്ടുവന്നു ഭൂതലത്തെ 

മൂടിയിരിക്കുന്നു; അവര് ഏനിക്കെതിരെ 

നി 

ഈ ജനത്തെ ശപിക്കേണമേ; അവര് 

പാകുന്നു. വന്നു എനിക്കുവേണ്ടി 

എന്നെക്കാശ ഏററവും ബലവാന്മാര് ആ 

യിരിക്കകൊണ്ടു പക്ഷ അവരെ തോല്പി 

ചയ ദേശത്തുനിന്നു ഓടിച്ചുകള വാ൯ എനി 

കു കഴിധുണ്ടാകുമായിരിക്ുകും; നി അന്ഗ്ര 

ഫിക്ുന്നവ൯ അയുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവ൯, 

നീ ശപിക്ുന്നവ൯ ശപിക്കപ്പെട്ടവ൯ 

തന്നു ഞാന അറിയുന്നു ഏന്നു പറയിച്ചു. 

മോവാബ്ദയ മൂപ്പന്മാരും മിള ൬ മൂപ്പന്മാരും 

കരടി കയ്യില് പ്രശ്ശ ഒക്ഷിണയുമായി ബി 

ലെയാമിനെറ അടുക്കല് ചെന്നു ബാലാ 

ക്കിനെറ വാക്ുകളെ അവനോടു പറഞ്ഞു. 

8 അവ൯ അവരേട്ടു: ഇന്നു രാത്രി ഇവി 

ധാഠാഥറ്ഠിം 

൧4.1 സംഖ്യാപുസ്മകം ൨൨ 

ടെ പാപ്പ്ി൯; യഹോവ എന്നോടു അരു 

ളിച്ചെയ്യന്നതുപോലെ ഞാ൯ നിങ്ങളോടു 

ഉത്തരം പറയാം എന്നു പറഞ്ഞു. മോധാ 

ബ്ൃപ്രഭക്കന്മാർ ബിലെയാമിനോടുക്രടെ 

പാത്തു. 

ട്ടക്കല് വന്നു; നിന്നോടുശ്ുടെയുള്ള ഈ 

ബിലെ 

ഒരു ജനം മിസ 

ദൈധഖം ബിലെയാമിനെെറ അ 

മന്മഷ്യ൪ ആരെന്നു ചോദിച്ചു, 

യാം ദൈവത്തോടു: 

യിമില്നിന്നു പുറപ്പെട്ടുവന്നു ഭൂതലത്തെ 

മൂടിയിരിക്കുന്നു; നീ വന്നു എനിക്കു 

വേണ്ടി അവരെ ശപിക്കേണം; പക്ഷേ 

അവരോടു യൃഭ്ധം ചെയ്യൂ അവരെ ഓടി 

ചുകള വാസ എനിക്കു കഴിയും എന്നിങ്ങ 

നെ മോവാബ് രാജാവായി സിപ്പോരി 

നെറ മകനായ ബാലാക എനെറ അടു 

ക്കല് പറഞ്ഞയച്ചിരിക്കുന്നു ഏന്നു പറഞ്ഞു. 

ഭദൈവം ബിഖെയാമിനോട്ട: നി അവ 

രോടുക്രടെ പോകരുതു; ആ ജനത്തെ ശ 

പിക്കയും അരുതു; അവര് അശയഗ്രഹിക്ക 

പ്പെട്ട വര് ആകുന്നു എനു കപ്പിച്ചു. ബി 

ലെയാം രാവിലെ എഴുന്നേററു ബാലാക്കി 

നെറ പ്രഭക്കന്മാരോടു: നിങ്ങളുടെ ദേശ 

ത്തേക്കു ചോകധി൯; നിങ്ങളോടുക്രടെ 

പോരുധാ൯ യഹോവ ഏനിക്കു അനുവാ 

ഒം തരുന്നില്ല ഏന്നു പറഞ്ഞൂ. മോവാബ്ബയ 

പ്രഭക്കന്മാര് പുറപ്പെട്ടു ബാലാക്കിനെറ 

അടുക്കല് ചെന്നു: ബിലെയാമിന്നു ഞങ്ങ 

ളോടുക്രടെ വരുധാന മനസ്സില്ല എന്നു പ 

റഞ്ഞു. ബാലാക വീണ്ടും അവരെക്കാഠാ 

മാ രായ അധികം പ്രഭക്കന്മാരെ അയ 

ചും അവര് ബിലെയാമിന്െറ അടുക്കല് 

വന്നു അവനോടു: എനെറ അട്ടക്കരു വ 

രുന്നതിന്നു മുടക്കം ഒന്നും പറയരുതേ, 

ഞാ൯ നിന്നെ ഏററധു ബഹുമാനിക്കും; 

നി എന്നോടു പറയുന്നതൊക്കെയും ഞാ൯ 

ചെയ്യാം; വന്നു ഏനികു വേണ്ടി ഈ ജന 

ത്തെ ശപിക്കേണമേ ഏന്നു സിപ്പോരി 
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സാഖ്്യാചുസ്മകും ൨൨ 

നൊ മകനായ ബാലാക പറയുന്നു എന്നു 

പറഞ്ഞു. 

ഭൂതൃന്മാരോടു: ബാലാകു തനെറ ഗൃഹം 

ബിലെയാം ബാലാക്കിനെറ 

നിറെച്ചു വെള്ളിയും പൊന്നും എനിക്കു 

തന്നാലും എനെെറ ദൈവമായ യഹോധ.യു 

ടെ കല്പന ലംഘിച്ചു ഏറെയോ കുറെര്യാ 

ചെയ്ത്രാ൯ എനിക്കു കഗിയുന്നതല്ു. ആക 

യാല് യഹോവ ഇനിയും എന്നോടു എന്തു 

അരുളിച്ചെയ്യും എന്നു ഞാ൯ അറിയട്ടെ; 

നിങ്ങളും ഈ രാത്രി ഇ വിടെ പാപ്പി൯ എ 

ന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു. രാത്രിയില് ദൈവം 

ബിലെയാമിസെറ അടുക്കല് വന്നു: ഇവര് 

നിന്നെ വിളിപ്പാന് വന്നിരിക്കുന്നു എങ്കില് 

പുറപ്പെട്ടു അവരോടുക്രടെ പോകു; എ 

ന്നാല് ഞാന് നിന്നോടു കപ്പിക്കുന്ന കായ്യം 

മാത്രമേ ചെയ്യാവു എന്നു കല്പിച്ചു. ബി 

ലെയാം രാവിലെ എഴുന്നേററു കഴ്ണതെക്കു 

കോപ്പിട്ടു മോവാബ്ബൃയ പ്രളക്കന്മാരോടുക്രടെ 

പോയി. അവന് പോകുന്നതുകൊണ്ടു 

ഭൈവത്തിനൊ കോപം ജ്വലിച്ചു; യ 

ഹോവയുടെ ഭൂത൯ വഴിയില് അവന്നു 

പ്രതിയോഗിയായി നിന്നു; അവനോക 

ഴതപ്പുറതുു കയറി യാത്ര ചെയ്തുയായിരു 

ന്ന; അവനെറ രണ്ടു ബാല്യക്കാരും ക്രടെ 

ഉണ്ടായിരുന്നു. യഹോവയുടെ ഒ്ൂത൯ 

വാന കൂരരിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട വഥിയില് നി 

ല്ലുന്നതു കഴുത കുണ്ടു; കഴുത വഴിയില് 

നിന്നു മാറി വയലിലേക്കു പോയി; കുഴ 

തയെ വഗിയിലേക്കു തിരിക്കേണ്ടതിന്നു 

ബിലെയാം അതിനെ അടിച്ചു. പിന്നെ 

യഹോവയുടെ ടൂത൯ ഇരുപുറവും മതിലു 

ള്ള മുന്തിരിത്തോട്ടങ്ങളുടെ ഇടുക്ുവഴി 

യില്നിന്നു. കഴുത യഹോവയുടെ ട്ടൂത 

നെ കണ്ടപ്പോ മതിലരികെ ഒതുങ്ങി 

ബിലെയാമിനെറ കാല് മതിലോടു ചേത്ൃതു 

ഞെക്കി; അവന് അതിനെ വീണ്ടും 

അടിച്ച. പിന്നെ യഹോവയുടെ ദൂത൯ 

നനന ൭൭ 

മുമ്പോട്ടു ചെന്നു ഇടത്തോട്ടും വലത്തോട്ടും 

മാറുവാ൯ വഗിയില്ലാത്അ ഒരു ജഇുടുക്കിട 

യില് നിന്നു. യഹോവയുടെ ട്യുതനെ 

കണ്ട പ്പാ കഴുത ബിലെയാമിനെറ കി 

ഴെ കിടന്നുകളഞ്ഞു; ബിലെയാമിനെറ 

കോപം ജ്വലിച്ചു അവ൯ കഴുതയെ വടി 

കൊണ്ടു അടിച്ചു. അപ്പോ യഹോധഖ 

കഴുതയുടെ വായ തുറന്നു; അതു ബിചെ 

യാമിനോടു: നി എന്നെ ഈ മൂന്നു പ്രാവ 

ശ്യം അടിപ്പാ൯ ഞാന് നിന്നോടു ഏന്തു 

ചെയ്യു ഏന്നു ചോടിച്ചു. ബിലെയാം ക 

ഗൃതയോട്ട: നീ എന്നെ കളിയാക്കിയതു 

കൊണ്ടത്രേ. എനെറകയ്യില് ഒരു വാഠം 

ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കില് ഞാ൯ ഗുപ്പോഠം 

തന്നേ നിന്നെ കൊന്നുകള യുമായിരുന്നു 

എന്നു പറഞ്ഞു. കഴുത ബിലെയാമിനോ 

ടട: ഞാന് നിനെറ കഴ്ുണതയല്ലയോ? ഇക്കാ 

ലമൊക്കെയും എനെറ പുറത്തല്ലയോ നി 

കയറി നടന്നതു? ഞാ൯ എല്ല്പോഴെങ്കിലും 

ഇങ്ങനെ നിന്നോട്ട കാണിച്ചിട്ടുണ്ടോ 

എന്നു ചോടിച്ചു. ഇല്ല എന്നു അവ൯ 

പറഞ്ഞു. 

യാമിനെറ കണ്ണ തുറന്നു, യഹോവയുടെ 

അപ്പ്പോശ യഹോവ ബിലെ 

ടൂത൯ വാളു രിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ടെ നില്ലന്നതു 

അവന് കണ്ട സാഷ്ടാംഗം വീണു നമസ്ത 

രിച്ചു. 

ടു: ഈ മൂന്നു പ്രാവശ്യം നി കഴുതയെ 

യഹോവയുടെ ദൂുത൯ അവനോ 

അടിച്ചതു എന്തു” ഇതാ, ഞാന് നിനക്കു 

പ്രതിയോഗിയായി പുറപ്പേട്ടിരിക്കുന്നു : 

നിനെറ വഴി നാശകരം എന്നു ഞാ൯ 

കാണുന്നു. കുഴ്ത എന്നെ കണ്ടു ഈ 

മൂന്നു പ്രാവശ്യം എനെറ മുമ്പില്നിന്നു 

മാറിപ്പോയി അതു മാറിപ്പോയിരുന്നില്ലെ 

ജില് ഞാ൯ ഇല്ലോഠം തന്നേ നിന്നെ 

കൊന്നുകളകയും അതിനെ ജിവനോടെ 

രക്ഷിക്കയും ചെയ്യുമായിരുന്നു എന്നു പാറ 

ഞങ. ബിലെയാം യഹോധയുടെ ട്ടൂത 
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നോടു: ഞാന് പാപം ചെയ്യിരികുന്നു ; 

നി എനികു ഏതിരായി വഴിയില്നിന്നി 

രുന്നു ഏന്നു ഞാന് അറിഞ്ഞില്ല; ഇതു നി 

നക്കു അനിക്ടമെന്നു വരികില് ഞാന് മട 

ങ്ജിപ്പൊയ്യ്കകൊള്ളാം എന്നു പറഞ്ഞു. യ 

ഹോവയുടെ ദ്ൂുത൯ ബിലെയാമിനോടു : 

ഇ വരോട്ടക്രടെ പോക; എങ്കിലും ഞാ൯ 

നിന്നോടു കല്പികുന്ന വചനം മാത്രമേ 

പറയാവു എന്നു പറഞ്ഞു; ബിലെയാം ബാ 

ലാക്കിനെറ പ്രഭൂക്കന്മാരോടുക്രടെ പോക 

യും ചെയ്യൂ. ബിലെയാം വരുന്നു എന്നു 

ബാലാകു കേട്ടപ്പോഠം അന്നോ൯തിരത്തു 

ദേശത്തിനെറ അതിരിലുള്ള ഈര്മോഖാ 

ബവരെ അവനെ എതിരേറവറുചെന്നു. 

ബാലാക് ബിലെയാമിനോടു: ഞാന് നി 

ന്നെ ലിളിപ്പാ൯ ആളയച്ചില്ലയോ? നി 

വരാതിരുന്നതു ഏന്തു? നിന്നെ ബഡ്വമാ 

നിപ്പാ൯ എനിക്കു കഴികയില്ലയോ ഏന്നു 

പറഞ്ഞതിന്നു ബിലെയാം ബാലാക്കി 

നോട്ട: ഞാന് വന്നിരിക്കുന്നുവല്ലോ; എ 

ന്നാല് എന്തെങ്കിലും പറയാന് എനിക്കു 

കഴിയുമോ? ദൈവം ഏനെറ നാധിന്യേത 

ആക്കിത്തരുന്ന വചനമേ ഞാന് പ്ര 

സ്മാവിക്കയ്യള്ള എന്നു പറഞ്ഞു. അങ്ങ 

നെ ബിലെയാം ബാലാക്കിനോടുക്രടെ 

പോയി; അവര് കിയ്യത്ത -ഫ്രഃസോത്തില് 

ആ 

ടുകളെയും അറുത്തു ബിലെയാമിന്നും അ 

എത്തി. ബാലാക കാളകളെയും 

വനോടുക്രടെയുള്ള പ്രഭക്കന്മാക്കും കൊട്ട 

ത്അയച്ചു. പിറെറനന്നാഠ ബാലക് ബിലെ 

യാമിനെ ബാമോത്ത -ബാലിലേക്ു കരട്ടി 

ക്കൊണ്ടുപോയി; അവിടെനിന്നു അവ൯ 

ജനത്തിസെറ ഒരു അററം കണ്ടു. 

൨ ൩... അദ്ധ്യായം, 

ആനന്തരം ബിലെയാം ബാലാക്കിനോട്ട: 

ഇവിടെ ഏനിക്കു ഏഴു യാഗപീഠം പണി 

ം ്രാഥദ്ലിം 

ഇ പ)സ്പുകം ൨൩ 

തു ഏഴ കാമുയെയും ഏഴു ആട്ടുകൊററ 

നെയും ഒരുക്കിനിത്തുക എന്നു പറഞ്ഞു. 

ബിലെയാം പറഞ്ഞതുപോലെ ബാലകേ 9 

ചെയ്യൂ; ബാലാക്ും ബിലെയാമും ഓരോ 

പീഠത്തിന്മേലും ഒരു കാളയെയും ഒരു 

ആട്ടുകൊററനെയും യാഗംകുഴിച്ചു. പി 

ന്നെ ബിലെയാം ബാലമക്കിനോടു: നി 

സെറ ഹോമയാശകത്തിനെറ അടുക്കല് നി 

ല്ല; ഞാ൯ അങ്ങോട്ടു ചെല്ലട്ടെ; പക്ഷേ 

യഹോവ എനിക്ു പ്രത്യ ക്ഷനാകും; അ 

വ൯ എന്നെ ഒശിപ്പിക്കുന്നതു ഞാന് നി 

ന്നോടു അറിയിക്കും എന്നു പറഞ്ഞു കന്നി 

ന്മേല് കയറി. ദൈവം ബിലെയാമിന്നു 

പ്രത്യ ക്ഷനായി; ബിലെയാം അവനോടു : 

ഞാന് ഏഴ പിഠം ഒരുക്കി ഓരോ പീഠത്തി 

ന്മേത ഒരു കാളയെയും ഒരു ആട്ടുകൊററ 

നെയും യാഗം കഴിച്ചിരിക്കുന്നു ഏന്നു പ 

റഞ്ഞു. എന്നാറെ യഹോവ ഒരു വചനം 

ബിലെയാമിനെറ നാധിന്മേത ആക്കി 

ക്കൊടുത്തു: നീ ബാലാക്കിനന്െറ അടുക്കല് 

മടങ്ങിച്ചെന്ന ഇപ്രകാരം പറയേണം 

എന്നു കപ്പിച്ച. അവധ൯ അവനെറ അടു 

ക്കല് മടങ്ങിച്ചെന്നു; അവനും മോധാബ്ബയ 

പ്രഭ ക്കന്മാര് എല്ലാവരും ഹോമയാഗകത്തി 

നെറ അടുക്കല് നിന്നിരുന്നു. അപ്പ്യോഠം 

അധ൯ സുഭാക്കിതം 

യതു: 

ബാലാക എന്നെ അരാമില്നിന്നും 

ചൊല്ലിത്തുടങ്ങി 

മോഖാബ് രാജാവു പൂവ്ൃപവ്ൃതങ്ങളില്നി 

ന്നും വരുത്തി: 

ചെന്നു യാക്കോബിനെ ശപിക്ക; 

ചെന്നു യിസ്രായേലിനെ പ്രാകുക എന്നു 

പറഞ്ഞു. 

ദൈവം ശപിക്കാത്തവനെ ഞാന് ഏങ്ങ 

നെ ശപികും? 

യഹോവ പ്രാകാത്തവനെ ഞാന് ഏങ്ങ 

നെ പ്രാകും? 

31 ₹ 
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ണുന്നു; | ക്കിസെറ അടുക്കല് മടങ്ങിച്ചെന്നു ഇപ്ര 

ഗിരികളില്നിന്നു ഞാന് അവനെ ഒശി കരം പറക ഏന്നു കബ്പിച്ചു. 

ക്കുന്നു; 

ഇതാ, തനിച്ചു പാക്കുന്നോരു ജനം; 

ജാതികളുടെ ക്രട്ടത്തില് എണ്ണപ്പെടുന്നതു 

മില്ല. 

യാക്കോബിനെറ ധൂളിയെ ആക്കു ണ്ണം? 

യിസ്രായേലിനെറ കാലംശത്തെ ആക്കു 

ഗണിക്കാം 

ഭക്തന്മാര് മരിക്കമ്പോലെ ഞാ൯ മരിക്കടെ; 

എനെറ അഖസാനം അധനേറതൃപോ 

ലെ ആകട്ടെ. 

ബാലാക ബിചെയാമിനോട്ടു: നി എന്നോ 

ടു ഈ ചെയുതു ഏന്തു? എസെറ ശത്രൂക്ക 

ളെ ശപിപ്പാനല്ലോ ഞാന് നിന്നെ വരു 

ത്തിയതു? നിയോ അവരെ അനുഗ്രഹിക്ക 

യത്രേ ചെയ്യിരിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. 

അതിന്നു അവ൯: യഹോവധ എനെറനാ 

വിന്മേല് തന്നതു പറവാന് ഞാന് ശ്രദ്ധി 

എന്നു പറഞ്ഞു. 

ബാലാക് അവനോട്ട: നി അലരെ മറെറാ 

ക്കേണ്ടായോ ഉത്തരം 

രു സ്ഥലത്തുനിന്നു കാണേണ്ടതിന്നു എ 

ന്നോടുടക്രടെ വരിക; ഏന്നാല് അധരുടെ 

ഒരററം മാത്രമല്ലാതെ ഏല്ലാവരെയും കാണു 

കയില്ല; അധിടെനിന്നു അവരെ ശപി 

ക്കേണം എന്നു പറഞ്ഞു. ഇങ്ങനെ അ 

വ൯ പിന്നു കൊടുമുടിയില് സോഫിം 

എന്ന മുക ഗംപ്പരപ്പിലേക്ക അവനെ കൊ 

ണ്ടുപോയി ഏഴ യാഗപീഠം പണിതു 

ഓരോ പീഠത്തിന്മേലും ഒരു കാളയെയും 

ഒരു ആട്ടുകൊററനെയും യാഗം കഴിച്ചു. 

പിന്നെ അവന് ബാലാക്കിനോട്ട: ഇവി 

ടെ നിന്െറ ഹോമയാശത്തിനെറ അട്ട 

ക്കല് നില്ല; ഞാ൯ അങ്ങോട്ടു ചെന്നു കാ 

ണട്ടെ എന്നു പറഞ്ഞു. യഹോവ ബിലെ 

യാമിന്നു പ്രത്യക്ഷനായി അവനെറ നാ 

അവ൯ 

അവനെറ അടുക്കല് വന്നപ്പോ അവ൯ 

മോവാബ്ബയപ്രഭക്കന്മാരോടുക്രടെ തന്െറ 

ഹോമയാഗത്തിനെറ അടുക്കല് നിന്നി 

രുന്നു, അപ്പ്പോഠം ബാലാക് അവനോടു: 

യഹോവ ഏന്തു അരുളിച്ചെയയൂ എന്നു ചോ 

ദിച്ചം അയന് സുഭാക്കിതം ചൊല്ലിത്തുട 

ങ്ങിയതു : 

ബാലാക്കേ, എഴുന്നേററു കേശക്ക; 

സിപ്പ്പോരിനെറ പുത്രാ എനികു ചെധി 

തരിക. 

വ്യാജം പറവാ൯ ദൈവം മനുഷ്യനല്ല; 

അനുതപിപ്പം൯ അവ൯ മരുഷ്യ പുത്രനു 

മല്ല; 

താ൯ കപ്പിച്ചതു ചെയ്യാതിരിക്കുമോ? 

താ൯ അരുളിച്ചെയുതു നിവത്തിക്കാതിരി. 

ക്ഷമോ? 

അ യഗ്രഹിപല്പാ൯ എനിക്കു കല്പന ലടിച്ചി 

രിക്കുന്നു; 

അവന് അശയ്ഗ്രഫിച്ചിരിക്കുന്നു; എനിക്കു 

അതു മറിച്ചുക്രടാ. 

യാക്കോബില് തിന്മ കാണ്മാനില്ല ; 

യിസ്രായേലില് കക്ടൃത ദശിപ്പാന്ദമില്ല; 

അവധനെറ ദൈവമായ യഹോവ അധവ 

നോടുക്രടെ ഇരിക്കുന്നു; 

രാജകോലാഫലം അവരുടെ മഭ്പ്യ ഉണ്ടു. 

ഭൈവം അവരെ മിസ്രയിമില്നിന്നു കൊ 

ണ്ടുവരുന്നു; 

കാട്ടുപോത്തിന്നു തുല്യമായ ബലം അവ 

ന്നു ഉണ്ടു. 

ആഭിചാരം യാക്കോബിന്നു പററുകയില്ല; 

ലക്ഷണവിഭ്യ യിസ്രായേലിനോടു ഫലി 

ക്കയയമില്ല; 
ഇപ്പോ യാക്കോബിനെക്റിച്ചും യിസ്ധാ 

യേലിനെക്ുറിച്ചും: 

1 

18 

190 

0 

ധാഠാഥറ്ഠിം 



[ % 

26 

29 

30 

നവന: 24 

ദൈവം എന്തെല്ലാം പ്രവത്തിച്ചിരികുന്നു 

എന്നേ പറയാധു. 

ഇതാ, ജനം സിംഹിയെപ്പോലെ എഴ 

ന്നേല്ലയന്ന്ര? 

ബാലസിംഫത്തെപ്പോലെ ഞെളിഞ്ങുനി 

പന്ന; 

അവ൯ ഇര പിടിച്ചു തിന്നാതെയും 

നിഹതന്മാരുടെ രക്തം കുടിക്കാതെയും 

കിടക്കയില്ല. 

അപ്പോം ബാലാകു ബിലെയാമിനോടു : 

അവരെ ശപിക്കയും വേണ്ടാ അനുഗ്രഹി 

ക്ഷമയും വേണ്ടാ എന്നു പറഞ്ഞു. ബിലെ 

യാം ബാലാക്കിനോട്ടു: യഹോവ കല്പികു 

ന്നതൊക്കെയും ഞാ൯ ചെയ്യും എന്നു നി 

ന്നോടു പറഞ്ഞില്ലയോ എന്തത്തരം പറ 

ഞ്ജ. ബാലാക് ബിലെയാമിനോടു: വ 

രിക, ഞാന് നിന്നെ മറെറാരു സ്ഥലത്തു 

കൊണ്ടുപോകും; അവിടെനിന്നു നി എനി 

ക്കുവേണ്ടി അവരെ ശപിപ്പാ൯ ദൈവ 

ത്അിന്നു പക്ഷേ സമ്മതമാകം എന്നു പ 

റഞ്ഞു. അങ്ങനെ ബാലാക ബിലെയാമി 

നെ മരുഭൂമിക്കു എതിരെയുള്ള പെയോര്൪ 

മലയുടെ മുകളില് കൊണ്ടുപോയി. ബി 

ലെയാം ബാലാക്കിനോടു: ഇധിടെ എനി 

ക്കു ഏഴു യാഗപിഠം പണിതു ഏഴു കാള 

യെയും ഏഴ ആട്ടുകൊററനെയും ഒരുക്കി 

ബിലെയാം 

ചെയ്യൂ; 

ഓരോ യാഥപിീഠത്തിന്മേലും ഒരു കാള 

നിത്തുക എന്നു പറഞ്ഞു. 

പറഞ്ഞതുപോലെ ബാലാക 

യെയും ഒരു ആട്ടുകൊററനെയും യാഗം 

കഴിച്ച. 

൨൪൭... അഷ്യ്യായം. 

യയിഡായേലിനെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നതു യ 

ഫോധെക്കു പ്രസാഒമെന്നു ബിലെയാം ക 

ണ്ടപ്പോഠം അവ൯ മുമ്ധിലത്തെപ്പോലെ 

ലക്ഷണം നോക്കുവാ൯ന പോകാതെ മരുഭൂ 

ധാഠാഥറ്ഠിം 

245 സാഖ്യ പുസ്മുകം ൨൪: 

മിക്കു നേരെ മുഖം തിരിച്ചു. ബിലെയാം 8 

തല ഉയത്തി യിസ്ായേല് ഗോത്രംഗോത്ര 

മായി പാക്കുന്നതു കണ്ടു; ദൈവത്തിന്െറ 

ആത്മാവു അവനെറമേല് വന്നു; അവ൯ 

സുഭാഷിതം ചെല്ലിതുതുടങ്ങിയതു : 

ബെയോരിനെറ മകനായ ബിലെയാം 

പറയുന്നു; 

കണ്ണടച്ചിരിക്കുന്ന പുരുഷ൯ പറയുന്നു; 

ഭൈവത്തിനെറ അരുളപ്പാടു കേശകുന്ന 

വന്, 

സവ്വശക്തനെറ ഒശനം ദശിക്കുന്നവ൯, 

വീഴ്ചമ്പോഠം കണ്ണ തുറന്നിരികുന്നവ൯ പ 

റയുന്നതു : 

യാക്കോബേ, നിന്െറ ക്രടാരങ്ങ൦, 

യിസ്രായേലേ, നിനെറ നിധാസങ്ങ ഏ 

ത്ര മനോഹരം! 

താഴ്ണൂരപോലെ അവ പരരന്നിരികുന്നു; 

നദിതീരത്തെ ഉദ്യാനങ്ങംപോലെ, 

യഫോവ നട്ടിരിക്കുന്ന ചന്ദനവ്ൃക്ഷങ്ങ 

പോലെ, 

ജൂലാന്തികേയുള്ള ദേവദാരുക്കുഥപോലെ 

തന്നേ. 

അവനെറ തൊട്ടികളിതനിന്ുു വെള്ളം 

ഒഴുകുന്നു; 

അവനെറ വിത്തിന്നു വെള്ളം ധാ 

രാള; 

അവനെറ അരചന് ആഗാഗിലും ശ്രേ 

കുന; 
അവനെറ രാജുത്വം ഉന്നതം തന്നേ. 

ദൈവം അവനെ മിസ്രയിമില്നിന്നു കൊ 

ണ്ടുവരുന്നു; 

കാട്ടുപോത്തിന്നു തുല്യമായ ബലം അവന്നു 

ഉണ്ടു ; 

ശത്രുജാതികളെ അവൻ തിന്നുകളയുന്നു 

അവരുടെ അസ്ഥികളെ അവ൯ തക 

ക്കുന്നു; 

അസ്ത്രം ഏയൂ അവരെ തുളെക്ുന്നു. 



സംഖ്യാവൃസ്മകം ൨൪: 

9 അവ൯ സിംഹംപോലെ പതുങ്ങിക്കിട 

10 

11 

1 2 

19 

14 

15 

ക്കുന്നു; 

ഒരു സിംഹികണക്കെത്തന്നേ; ആര് അധവ 

നെ ഉണത്തും? 

നിന്നെ അന്ദഗ്രഹിക്കുന്നവ൯ അനുഗ്രഹി 

ക്കപ്പെട്ടവ൯; 

നിന്നെ ശപിക്കുന്നവന് ശപിക്കപ്പെട്ട 

വന്, 

അല്ല്യോ ബാലാക്കിനെറ കോപം ബി 

ലെയാമിനെറ നേരെ ജ്വലിച്ചു; അവ൯ 

എ 

നെറ ശത്രുക്കളെ ശപിപ്പാ൯ ഞാ൯ നിന്നെ 

കൈഞ്െരിച്ചു ബിലെയാമിനോടു : 

വിളിപ്പിച്ചു; നീയോ ഇവരെ ഈ മൂന്ന 

പ്രാവശ്യവും ആശിപ്വദിക്കയത്രെ ചെയ്യി 

രിക്കുന്നു. ഇപ്പോ നിനെറ സ്ഥലത്തേ 

ക്കു ഓടിപ്പോക; നിന്നെ ഏററധും ബഹ്ുരാ 

നിപ്പാ൯ ഞാന് വിചാരിച്ചിരുന്നു; എന്നാല് 

യഹോവ നിനക്കു ബഡ്ഹുമാനം മുടക്കിയി 

രിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. അതിന്നു ബി 

ലെയാം ബാലാക്കിനോടു പറഞ്ഞതു: ബാ 

ലാക് ത൭൯റ ഗൃഹം നിറെച്ചു വെള്ളിയും 

പൊന്നും തന്നാലും യഹോവയുടെ കല്പന 

ലംഘിച്ചു ഗുണമെങ്കിലും ദോഷമെങ്കിലും 

സ്വമേധയായി ചെയ്ത്ാ൯ എനിക്കു കഴിയു 

ന്നതല്ല ; യഹോവ അരുളിച്ചെയ്യുന്നതു മാ 

തൃൂമേ ഞാ൯ പറകയുള്ളു. ഏന്നു എന്െറ 

അടുക്കല് നി അയച്ച ട്ടുതന്മാരോടു ഞാ൯ 

പറഞ്ഞില്ലയോ? ഇപ്പോ ഇതാ, ഞാ൯ 

എന്റെറ ജനത്തിനെറ അടുക്കലേക്കു പോ 

കുന്നു; വരിക, ഭാധികാലത്തു ഇര ജുനം 

നിന്െറ ജനത്തോടു ഏന്തു ചെയ്യുമെന്നു 

ഞാന് നിന്നെ അറിയിക്കാം, പിന്നെ 

അവന് സുഭാഷിതം ചൊല്ലിതുതുടങ്ങിയതെ 

ന്തെന്നാല്: 

ബെയോരിനെറ മക൯ ബിലെയാം പറ 

യ്യന്നാ 

കണ്ണുടെച്ചിരികുന്ന പുരുക്ഷ൯ പറയുന്നു; 

00, റവം 
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ദൈവത്തിന്െറ അരുളപ്പാടു കേറഠാക്കുന്ന 

വന്, 

അത്യന്നതനെറ പരിജ്ഞാനം പ്രാപിച്ച 

വ൯, 

സവ്മുശക്തനെറ ഭശനം ദഒശിക്ുന്നവന്, 

വീഴ്ചമ്ചോഠ കണ്ണൂ തുറന്നിരിക്കുന്നവ൯ 

പറയുന്നതു : 

ഞാ൯ അവനെ കാണും, ഇപ്പോഠം അല്ല 

താന്ദം; 

ഞാ൯ അവനെ ദശിക്കും, അടുത്തല്ല 

താരും. 

യാക്കോബില്നിന്തു ഒരു നക്ഷത്രം ഉടികും; 

യിസ്രായേലില്നിന്നു ഒരു ചെങ്കോല് 

ഉയരും. 

അതു മോവാബിണ്ന്െറ പാശ്വങ്ങളെ യെ 

ല്ലാം തകക്കയ്യം 

തുമുലപുത്രന്മാരെ ഒക്കെയും സംഫരിക്കയും 

ചെയ്യും. 

എദോം ഒരു അധിന ദേശമാകം; 

ശത്രുവായ സേയീിരും അധിനദേശമാകും; 

യിസ്രായേലോ വീയ്യം പ്രവത്തികും. 

യാക്കോബില്നിന്നു ഒരുത്തന് ഭരിക്കും; 

ഒഴിഞ്ഞപോയവരെ അവന് നഗരത്തില് 

നിന്നു നശിപ്പിക്കും. 

അവ൯ അമാലേക്കിനെ നോക്കി സുഭാക്കി 

തം ചൊല്ലിയതു : 

അമാലേകു ജാതികളില് മുമ്പ൯; 

അവനെറ അവസാനമോ നാശം അത്രേ. 

അവന് കേന്യരെ നോക്കി സുഭാഷിതം 

ചൊല്ലിയതു : 

നിനെറ നിവാസം ഉറപ്പുള്ളതു : 

നിനെറ ക്രട്ട പാറയില് ഖെച്ചിരിക്കുന്നു. 

എങ്കിലും കേവ്വൃയന്നു നിമ്മലനാശം ഭധിക്കും; 

അത്ത്രര് നിന്നെ പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോ 

വാ൯ ഇനിയെത്ര? 

പിന്നെ അവന് ഈ സുഭാക്കിതം ചൊല്ലി 

യതു: 

10 

ശി 

3 

18 



ം 
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ഫാ, ഭൈധം ഇതു നിവത്തിക്ുമ്പോം 

ആര് ജിധിച്ചിരികും 

കിത്തിംതീരത്തുനിന്നു കപ്പലുകഠ വരും; 

അവ അക്്രരിനെ താ ഏബെരി 

നെയും താഴു: 

അവന്നും നിമൃലനാശം ഭവികും. 

അതിനെറ ശേഷം ബിലെയാം പുറല്ലെ 

ട്ടു തന്െറ സ്ഥലരഅക്കു മടങ്ങിപ്പോയി; 

ബാലാക്കും തനെറ വഴിക്കു പോയി. 

൨൫. അദ്ധ്യായം. 

യിസായേല് ശിത്തീമില് പാക്ുമ്പോഠം 

ജനം മോവാമ്വയസ്ത്ര്രികട്ട മായി പരസംഗം 

തുടങ്ങി, അവര് ജനത്തെ തങ്ങളുടെ 

ദേവന്മാരുടെ ബലികമക്കു വിളിക്കയും 

ജനം ഭക്ഷിച്ച അവരുടെ ദേവന്മാരെ 

ചെയ്യു. 
$ 

ബാല് പെയോരിനോടു ചേന്ു, യഹോധഖ 

ഗമസ്തുരിക്കയും യിസ്രായേല് 

യൂടെ കോപം യിസായേലിനെറ നേരെ 

ജ്വലിച്ച. യഹോവ മോശെയോടു: ജന 

ത്അിനെറ തലഡധന്മാരെയൊക്കെയും ക്രട്ടി 

യഹോവയുടെ ഉഗ്രകോപം യിസായേലി 

നെ ധിട്ടുമാറേണ്ടതിന്നു അവരെ യഹോവേ 

യുടെ മുമ്പാകെ പരസ്യ മായി രൂക്കിക്കളക 

നന്നു കപ്പിച്ചു. 

യാധിപന്മാരോടു : നിങ്ങ ഓരോരുത്ത൯ 

മോശെ യിസ്പായേതന്ാ 

താന്താനെറ ത്തുളുകളില് ബാല്പെയോ 

രിനോടുട ചേന്നവരെ കൊല്ലുവി൯ എന്നു 

പറഞ്ഞു, എന്നാൽ മോശെയ്യം സമാഥമ 

നക്രടാരത്തിനെറ വാതില്ലല് കരഞ്ഞുകൊ 

ണ്ടിരിക്കുന്ന യിസ്രഠയേല്മക്കമൂടെ സവ്വസ 

ഭയും കാഞ്ഞെ, ഒരു യിസ്പായേല്യ൯ തന്െറ 

സഹോദരന്മാരുടെ മഭ്ധ്യത്തിലേക്കു ഒരു 

മിമ്യാ൮യ സ്റ്രിയെ കൊണ്ടുവന്നു. അഹ 

രോ൯പൃരോഹിതനെറ മകനായ എലെ 

യാസാരിനെറ മക൯ ഫി!നെഹാസ് അത്തു 

കണ്ടദപ്പാഠ സഭയുടെ മഭ്ധ്യേനിന്നു ഏഴ്ച 

ധാഠാഥറ്ഠിം 

൧4. സാഖ്യാപൃസ്മുകം ൨൫ 

ന്നേററു കയ്യില് ഒരു കുന്തം ഏടുത്തു, ആ 

യിസായയേല്യനെറ പിന്നാലെ അന്തഃ പൃര 

തആഭിലേകു ചെന്നു ഇരുവരെയും, ആയി 

സ്രായേല്യനെയും ആ സ്ത്്രിയെയും തന്നേ, 

അവളൂടെ ഉദരം തുള യുംവണ്ണം കുത്തി, അ 

പ്പോഠം ബാധ യിസ്സായേരുമക്കളെ വിട്ടു 

മാറി. ബാധകൊണ്ടു മരിച്ചുപോയവര് 

ഇരുപത്തുനാലായിരം പേര്, 

പിന്നെ യഹോവ മോശെയോടു അരു 

ളിച്ചെയൂതു: ഞാ൯ ഏനെറ തീക്ട്ടുതയില് 

യിസ്വായേതമക്കളെ സംഹരിക്കാതിരിക്കേ 

ണ്ടതിന്നു അഫരോ൯പുരോഹിതനെറ മക 

നായ എലെയാസാരിനെറ മകന് ഫി 

നെഹാസ് അ വരുടെ ഇടയില് എനിക 

വേണ്ടി തീക്കളടുതയുള്ള വനായി എന്െറ 

ക്രോധം യിസ്പായേല്മക്കളെ വിട്ടുപോക 

മാറാക്കിയിരിക്കുന്ന. ആകയാൽ ഇതാ 

ഞാ൯ അവന്നു എനെറ സമാധാനനിയമം 

കൊടുക്കുന്നു. അവ൯ തനെറ ദൈവത്തി 

നുവേണ്ടി തീക്സുജുതയുള്ള വനായി യിസ്രാ 

യേരല്മക്ക ക്കുവേണ്ടി പ്രായശ്ചിത്തം കഴി 

ചതു കൊണ്ടു അതു അവന്നും അവനെറസ 

ന്തതിക്കും നിത്യ പൌരോഹിത്യത്തിനെറ 

നിയമമാകും എന്നു നി പറയേണം. മിയാ 

൬ സ്ര്രീയോടുക്രടെ കൊന്ന യിസായേല്ന്ന 

സിദ്രി എന്നു പേർ; അവ൯ ശിമെയോ൯ 

ഗോത്രത്തില് ഒരു പ്രഭുവായ സാലൂധി 

നെറ മകന് ആയിരുന്നു. കൊല്ലപ്പെട 

മിദ്ദാ൬ സ്ത്രിക്കു കൊസ്സ്റി എന്നു പേര; അ 

വഠം ഒരു മിദ്ദഠന ശോത്രത്തില് ജനാധി 

പനായിരുന്ന സൂരിനെറ മകളായിരുന്നു, 

പെയോരിനെറ സംഗതിയിലും പെ 

യോര്൪നിമിതആഅം ഉണ്ടായ ബാധയുടെ നാ 

ളില് കൊല്ലപ്പെട്ട അവരുടെ സഹോദരി 

യായി മിദ്പാ് പ്രഭവിനെറ മകഠം കൊ 

സ്ധിയുടെ സംഗതിയിലും മിദ്യാന്യര് നി 

ങ്ങളെ ചതിച്ചു ഉപായങ്ങളാല് വലെച്ചി 
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രിക്കകൊണ്ടു, നിങ്ങ അവരെ വലെ 

ലു സംഫരിപ്പി൯ എന്നു യഹോവ മോ 

[ ശെയോടു അരുളിച്ചെയ്യൂ. 

൨൬. അദ്ധ്യായം. 

ബ്വാധ കഴിഞുശേഷം യഹോവ മോശെ 

യോടും പുരോഹിതനായ അഹരോനന്െറ 

മക൯ എലെയാസാരിനോട്ടം: യിസാ 

യേതമക്കളുടെ സവ്വസഭയെയും ഇരുപതു 

വയസ്സുമുതല്. മേലോട്ടു യൃഭ്ധത്തിന്നുപ്രാ 

പ്ലിയുള്ള എല്ലാവരെയും ഗോത്രംഗോത്ര 

മായി എണ്ണി തുക എടുപ്പി൯ എന്നു കപ്പിച്ചം 

അങ്ങനെ മോശെയും പുരോഹിതനായ 

എലെയാസാരും യെരിഹോധിനെറ സമി 

പത്തു യോദ്ദാന്നരികെയുള്ള മോധാബ്' സ 

മഭൂമിയില് വെച്ചു അവരോടു: യഹോവ 

മോശെയോട്ടും മിസ്രയിംദേശത്തുനിന്നു പു 

റപ്പെട്ട യിസ്രായേല്മക്കളോടും കല്പിച്ചതു 

പോലെ ഇരുപതു വയസ്സുമുതത മേലോട്ടു 

ള്ള വരുടെ തുകയെടുപ്പി൯ എന്നു പറഞ്ഞു. 

ആദ്യജാത൯ രൂ 

ബേ൯; രൂബേനെറ പുത്രന്മാ൪: ഹനോ 

പല്ല 
ഹഫെസോ 

യിസ്വായേലിനെറ 

ക്കില്നിന്നു ഹനോക്ഷൃകടുംബം; 

വില്നിന്നു പല്ലൂവ്യ കുടുംബം; 

നില്നിന്നു ഹെസോന്കുടുംബം; കമ്മി 

യില്നിന്നു കമ്മൃകുടുംബം. ഇ വയാകുന്നു 

രൂബേന് കടും ബങ്ങഠ; അവരില് എണ്ണ 

പ്പെട്ടവ൪ നാല്പത്തി മൂഡായിരത്തെഴ്ന്ു 

ററി മുപ്പതുപേ൪, പല്ലൂവിനെറ പുത്ര 

ന്മാർ: എലിയാബ് . എലീയാബിനെറ പു 

തൂന്മാ൪: നെമുൂ വല്, ദാഥാന്, അബീരാം. 

യഹോവെക്കു വിരോധമായി കലഹി 

ചുപ്പ്ോഠ കോരഹിനെറ ക്രട്ടത്തില് മോ 

ശെക്കും അഹരോന്നും വിരോധമായി കല 

ഹിച്ച സംഘസദസ്പന്മാരായ ദാഥാനും 

അബിരാമും ഇവര് തന്നേ; ഭൂമി വായി 

തുറന്നു അവരെയും കോരഹിനെയും വിഴ് 

ധാഠാഥറ്ഠിം 

ങ്ങിക്കളുകയും തി ഇരുനൂററ൯പതുപേരെ 

ദഹിപ്പ്ിക്കയും ചെയൂ സമയം ആ ക്രടം 

മരിച്ചു; അവര് ഒരു അടയാള മായ്യീന്നു. 

എന്നാല് കോരഹിനെറ പൃത്രന്മാര് മരി 

വില്ല. 
ശിമെയോനെറ പുത്രന്മാര് കുടുംബം 

കുടുംബമായി ആരെന്നാൽ: നെമുവേലില് 

നിന്നു നെമൂവേല്യകടുംബം; യാമീനില് 

നിന്നു യാമീസൃ കുടുംബം; യാലീനിതനിന്നു 

യാഖീവയ കുടുംബം; സേരഹില്നിന്നു സേ 

രഫ്ൃകുടുംബം; ശായൂലില്നിന്നു ശാവൂല്യ 

കുടുംബം. ശിമെയോന് കുടും ബങ്ങളായ 

ഇ വര് ഇരുപത്തീരായിരത്തിരുന്തൂറുപേ൪. 

ഗാടിനെറ പുത്രന്മാര് കുടുംബംകുടുംബ 

മായി ആരെന്നാൽ: സെഫോനില്നിന്നു 

സെഫോ൬ കുടുംബം; ഫഗ്ലിയില്നിന്നു 

ഹറഗ്ലീയകുടുംബം; ശ്രുനിയില്നിന്നു ശ്രുനി 

യകുടുംബം; ഒന്ത്റിയില്നിന്നു ഒസ്ത്ീയകു 

ടബോ; ഏരിയില്നിന്നു ഏയ്യകടും ബം; 

അരോടിതനിന്നു അരോല്യകുടുംബം; അ 

രേലിയില് നിന്നു അരേല്ൃകുടുംബം. അ 

വരില് എണ്ണപ്പെട്ടവരായി ഗാദ് പുത്രന്മാ 

രുടെ കുടുംബങ്ങളായ ഇവര നാല്പതിനാ 

യ്മ്തിര ത്അഞ്ഞൂറുപേ൪. 

യെഫ്രദയുടെ പുത്രന്മാര ഏരും ഓാ 

നാനം ആയിരുന്നു; ഏരും ഓാനാനും 

കനാ൯ദേശത്തുവെച്ചു മരിച്ചുപോയി. 

യെഫ്രദയുടെ പുത്രന്മാര് കുടുംബംകടുംബ 

മായി ആരെന്നാൽ: ശേലയിതനിന്നു ശേ 

ലാന്യ കുടുംബം; ഫേരെസില്നിന്നു ഫേ 

രെസ്ൃകുടുംബം; സേരഫില്നിന്നു സേര 

ഫൃ കുടുംബം. ഫേരെസിനെറ പുത്രന്മാര്: 

ഹെഡ്രോനില്നിന്നു ഹെസോ൬ൃയ കുടുംബം; 

ഫാമൂലില്നിന്നു ഹാമൂല്യകുടുംബം. അവ 

രില് എണ്ണപ്പെട്ടവരായി യെഫ്രുടാകുടും 

ബങ്ങളായ ഇവര് എഴുപത്താറായിരത്ത 

ഞ്ജൂറു പേര്. 

ട്ി 

ര [ചി 

1 ; 

18 



൭3 

ഉ. 

| 

96 

27 

! 28 

90 

31 

32 

33 

35 

നനാ 26 

യിസ്ത്രാഖാരിനെറ പുത്രന്മാര് കുടുംബം 

കുട്ടുംബമായി ആരെന്നാൽ: തോലാധില് 

നിന്നു തോലാവ്യ കുടുംബം; പൂവയില്നി 

ന്നു പൂയ്യകടുംബം;; യാശ്രുബിരുനിന്നു 

യാശ്രുബ്ബ്യ കുടുംബം; ശിഭ്രോനിരല്നിന്നു ശി 

ക്രോ കുടുംബം. അവരിത ഏണ്ണപ്പെ 

ട്ടുവരായി യിസ്സ്റാഖാ൪കുടുംബങ്ങളായ ഇ 

വർ അറുപത്തുനാലായിരത്തി മുന്നൂറു 

പേര്. 

സെബ്ദലൂനെറ പുത്രന്മാര് കുടുംബംകു 

ടുംബമായി ആരെന്നാൽ: സേരെദില്നി 

നു സേരെമ്യകടുംബം; ഏലോനില്നിന്നു 

ഏലോന്യകുടുംബം; യഹ്റേ ലിതനിന്നു യ 

ഛേ ല്യകുടുംബം. അവരിൽ എണ്ണപ്പെട 

വരായി സെബുലൂ൬ കുടുംബങ്ങളായ ഇ 

വര് അറുപതിനായിരത്തഞ്ഞുറുപേ൪. 

യോസേഫിനെറ പുത്രന്മാര് കുടുംബം 

മനശ്ശെയും 

എഡ്ുയിമും. മനശ്ശെയുടെ പുത്രന്മാര്: 

മാഖിരില് നിന്നു മാഖിയ്യകുടുംബം; മാഖീ൪ 

കുടുംബമായി ആരെന്നാൽ: 

ഗിലെയാദിനെ ജനിപ്പി ച്ച; ഗിലെയാടില് 
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ബമായി ആരെന്നാൽ: ശ്രുഥേലഹില്നി 

ന്നു ശ്രുഥേലഹ്യ കുടുംബം; ബേഖെരില്നി 

നു ബേഖെയ്യകുടുംബം; തഹനില്നിന്നു 

തഹവ്യകുടുംബം. ശ്രുഥേലഹിനെറ പുത്ര 

ന്മാർ ആരെന്നാൽ: ഏരാനില്നിന്നു ഏ 

രാന്യകുടുംബം. അവരില് എണ്ണപ്പെട്ട 

വരായി എഫു യിമ്ൃ കുടടുംബങ്ങളായ ഇവ൪ 

മുപ്പത്തിരായിരത്തഞ്ഞറുപേ൪. ഇ വര് 

കുട്ടം ബംകുടുംബമായി യോസേഫിനെറ 

വപുത്തന്മാര്൪. 

ബെന്പയാമീനെറ പുത്രന്മാര് കുടുംബംകു 

ടുംബമായി ആരെന്നാൽ: ബേലയില്നി 

നു ബേലയ്വയകുടുംബം; അസ ലില്നി 

നു അന്നറല്യകുടുംബം; അഹിീരാമില്നി 

ന്നു അഹീരാമൃ കുടുംബം; 

നു ശെഡുമൃകുടുംബം; ഫ്രഫാമില്നി 

ന്നു ഫ്രഫാമ്യകടുംബം. ബേലിയുടെ പൃു 

ത്രന്മാര് അദ്മും നംമാനും ആയിരുന്നു; അ 

ദ്ടില്നിന്നു അട്ട കുടുംബം; നഃമാനില്നി 

നു നാമാനൃകുടുംബം. ഇവര് കുടുംബം 

കുടുംബമായി ബെന്യാമീനെറ പുത്രന്മാർ; 

നിന്നു ഗിലെയാട്യ കുടുംബം. ഗിലെയഭി | അവരില് എണ്ണപ്പെട്ടവര് നാപ്പത്തയ്യായി 

നെറ പുത്രന്മാര് ആരെന്നാൽ: ഈയേസെ 

രില്നിന്നു ഇഈയേസെയ്യകടുംബം; ഹേ 

ലെക്കില്നിന്നു ഹേലെക്ഷൃ കുടുംബം. 

സ്രിയേലില്നിന്നു അസ്ധീയേല്യകുടുംബം; 

ശേഖെമില്നിന്നു ശേഖെമ്യ കുടുംബം, ശെ 

മീദാവില്നിന്നു ശെമീദാധ്യകുടുംബം; ഹേ 

ഫെരിതനിന്നു ഹേഫെയ്യകടുംബം. ഹേ 

ഫെരിനെറ മകനായ സെലോഫഹാദി 

ന്നു പുത്രിമാര് അല്ലാതെ പുത്രന്മാര് ഉണ്ടാ 

യില്ല; സെലോഫഹാടിനെറ പുത്രിമാ൪ 

മഹ്ലറാം നോധാ, ഫെഗ്ലാ, മില്ക്കാ, തി൪ 

സാ എന്നിവരായിരുന്നു, അധഖരില് എ 

ണ്ണപ്പെട്ടവരായി മനശ്രകുടുംബങ്ങളായ 

ഇവര് അമ്ഖത്തിരായിരത്തെഴു ുറുപേര്. 

്േഫ്ു യിമിനെറ പുത്രന്മാര് കുടും ബംകുടും 

ഠിം 

രത്തറു നൂറു പേര. 

ഓനെറ പൃത്രന്മാർ കുടുംബംകടുംബമാ 

അ യി ആരെന്നാൽ: ശ്രുഹാമിതനിന്നു ശ്രുഹാ 

മൃകുടുംബം; ഇവർ കുടുംബംകുടും ബമായി 

ശ്രുഹാമൃയ 

കുടും ബങ്ങളിത ണ്ണപ്പട വര് എല്ലാം ക്രടി 

അറൃവതൃതുനാലായിരത്തി നാന്ൂറുപേര്. 

ഓ൬ കട്ടംബങ്ങമര ആകുന്നു. 

ആശേരിനെറ പുത്രന്മാര് കടുംബംകടും 

ബരമായി ആരെന്നാൽ: യിള്നയിതനിന്നു 

യിക്ലീയകുടുംബം; യിശവിയില്നിന്നു യി 

ശ്വീയകുടുംബം; ബെരിയാവിതനിന്മു 

ബെരിയാധൃയകുടുംബം. ബെരീയാധി 

നെറ പുത്രന്മാരുടെ കുടുംബങ്ങഥ ആരെ 

ന്നാല്: ഹേബെരില്നിന്നു ഹേബെയ്യക 

ടൂംബം; മരക്കിയേചില്നിനാ മല്ക്കിയേ 

32 

ശെഫ്മൂമില്നി ി 

45 
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406 

47 

48 

9 

90 

91 

58 

൭3 

94 

ളിച്ചെയൂതു : ഇവക്കു ആളെണ്ണുത്തിന്നു എണ്ണ്ണിയില്ല. 

ഒത്തവണ്ണം ദേശത്തെ അവകാശമായി വി യെരിഹോധിനെറ സമീപത്തു യോദ്ദാ 63 

ഭാഗിച്ചു കോടുക്കേണം. ആളേറെയുള്ള ന്നരികെ മോധാബ് സമഭൂമിയില്വെച്ചു 

വക്കു അവകാശം ഏറെയും ആ കുറെ | യിസ്രായേല്മക്കളെ ഏണ്ണ്ണിയല്പ്യോഠം മോ 

യുള്ള വക്കു അവകാശം കുറെച്ചും കൊടുക്കേ | ശെയും പുരോഹിതനായ ഏലെയാസമരരും 

' ണം; ഓരോരുത്തനു അവനവനെറ ആ എണ്ണിയവര്൪ ഇവര് തന്നേ. എന്നാല് 64, 

59 

90 

ി 

58 

ലൃകുടുംബം, ആശേരിനെറ പുത്രികു 

സാറാ എന്നു പേര. ഇവര ആശേര൪ 

പുത്രന്മാരുടെ കുടുംബങ്ങശ; അവരില് 

എണ്ണപ്പെട്ടവ& അമ്പതൃതൃമൂവായിരത്തി നാ 

നൂറുപേർ. 

നഛ് ലിയുടെ പുത്രന്മാര് കുടുംബംകുടും 

ബമായി ആരെന്നാൽ: യഗ്റവേലില്നിന്നു 

യഹ ലൃകടുംബം; ഗ്രനനിയിതനി ന്നു ഗ്ര 

കുടുംബം. യേസെരില്നിന്നു യേ 

സെയ്യകുടുംബം; ശില്ലേമില് നിന്നു ശില്ലേ 

മൃകൂടുംബം, ഇവർ കുടുംബംകുടുംബമായി 

നഛ്ലാലികടുംബങ്ങഗം ആകുന്നു; അവ 

രില് എണ്ണപ്പെട്ടവർ നാല്പത്തയ്യായിരത്തി 

നാന്ൂൂറുപേര്൪. യിസ്പായേല്മക്കളില് ഏ 

ണ്ണപ്പെട്ട ഇവര് ആവു ലക്ഷത്തോരായിര 

ത്തെഴുന്ദൂററി മുപ്പതുപേര്. 

ചിന്നെ യഹോവ മോശെയോടു അരു 

ളെ ണ്ണത്തിന്നു ഒത്തവണ്ണം അവകാശം കൊ 

ടക്കേണം. ദേശത്തെ ചിട്ടിട്ടു വിഭാഗി 

ക്കേണം;; അതതു പിതൃശോത്രത്തിനെറ 

പേരിന്നൊത്തവണ്ണം അവക്ു അവകാശം 

ആം ഏറെയുള്ള വക്കും 

കുറെയുള്ള വക്ും അവകാശം ചിട്ടിട്ടു വി 

ലഭിക്കേണം. 

ഭാഗിക്കേണം. 

ലേവ്യരില് മ്ലേണ്ണപ്പട്ട വര് കുടുംബംകു 

ടുംബമായി ആരെന്നാൽ: ശേശോനില് 

നിന്നു ഗശേശോന്കുടുംബം; കെഹാത്തില് 

നിന്നു കെഹാത്ൃകുടുംബം; മെരാരിയില് 

നിന്നു മെരായ്യകുടുംബം. ലേവ്ൃകുടുംബ 

ങ്ങ ആധിതു: ലിബ്ലിയകടുംബംടു ചെ 

ബ്രോ കുടുംബം; മഹ്റിയകുടുംബം; മൂശ 

കുടുംബം; കോരഹ്ൃകുടുംബം, കെ ഹാത്ത് 

അഭ്രാമിനെ ജനിപ്പിച്ച. 

ഭായ്യയക്കു യോഖേബെട് ഏന്നു പ്വേർ; അ 

വമ മിസ്്യിംദേശത്തുഖെച്ചു ലേധികു 

ജനിച്ച മക; അവ അമ്രാമിന്നു അഹ 

രോനെയും മോശെയെയും അവരുടെ സ 

ഹോദരിയായ മിയ്യാമിനെയും പ്രധധിച്ചു. 

അഹരോന്നു നാദാബ് , അബീഫ്രു, ഏലെ 

യാസാര്൪, ഇരഥാമാര് എന്നിവര് ജനിച്ചു. 

എന്നാല് നാദാബും അബിഫ്രുവും യഹോ 

വയുടെ സന്നിധിയില് അന്യാഗ്നി കുത്തി 

ച്ചു മരിച്ചുപോയി, ഒരു മാസം പ്രായം 

മുതല് മേലോട്ടു അവരില് ണ്ണപ്പെട ആ 

ണുങ്ങാം ആകെ ഇരുപത്തുമൂഡായിരം 

പേര്; യിസ്രായേല്മക്കളൂടെ ഇടയില് അ 

വക്കു അവകാശം കൊടുക്കായ്ക്ു കൊണ്ടു ആ 

വരെ യിസ്രായേതമക്കളുടെ ക്രട്ടത്തിത 

മോശെയും അഫരോ൯പൃരോഹിതനും 

സിനായിമരുഭൂമിയില്ഖെച്ചു യിയാരയേല് 

മക്കളെ. എണ്ണിയപ്പോഠം അവര് എണ്ണിയ 

വരില് ഒരുത്തന്ദം ഇവരുടെ ക്രട്ടത്തില് 

ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അവര് മരുഭൂമിയില് 

വെച്ചു മരിച്ചുപോകം ഏന്നു യഹോവ അ 

വരെക്കറിച്ചു അരുളിച്ചെയ്യിരുന്നു. യെ 

ഫുന്നെയുടെ മകന് കാലേബും ന്ൂനെെറ 

മക൯ യോശുവയും ഒഴികെ അവരില് 

ഒരുത്തനും ശേഷിച്ചില്ല. 

൨൭൭൦ അഷഘ്യ്യായാ. 

അനന്തരം യോസേഫിനെറ മകനായ 

മനശ്ശശേയുടെ കടുംബങ്ങതളിരു മനശ്ശയു 

അഭ്ര:മിനെറ 59 

61, 

ടേ 
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ടെ മകനായ മാഖീരിന്െറ മകനായ 

ഗിലെയാടിസെറ മകനായ ഫഹേഫൈറി 

ന്െറ മകനായ സെലോഫഹഫാടിനെറ 

പൃത്രിമാർ അടുത്തുവന്നു. അവന്െറ പു 

ത്രിമാ൪ മഹ്റം, നോവാ, ഫഹൊഗ്ലാ, മില്ക്കാ, 

തിരസാ എന്നിവരായിരുന്നു, അവര് 

സമാഗമനക്രടാരത്തിനെറ വാതില്ലല് 

മോശെയുടെയും ഏലെയാസാര്പുരോഫി 

തനെറയും പ്രഭക്കന്മാരുടെയും സവ്വസഭ 

യയടെയും മുമ്പാകെ നിന്നു പറഞ്ഞതു എ 

ന്തെന്നാല്: ഞങ്ങളുടെ അപ്പ൯ മരുഭൂ 

മിയില്ധെച്ചു മരിച്ചുപോയി; എന്നാല് 

അവ൯ യഹോധെകു വിരോധമായി 

കോരഹഫിനോട്ട ക്രടിയവരുടെ ക്രട്ടത്തില് 

ചേന്നിരുന്നില്ല; അവന്  സ്വന്തപാപ 

ത്താം അതത്രേ മരിച്ചതു; അവന്നു പുത്ര 

ന്മാ൪ ഉണ്ടായിരുന്നതുമില്ല. ഞങ്ങളുടെ 

അപ്പന്നു മക൯ ഇല്ലായ്യുകൊണ്ടു അധഖ 

നെറ പേര് കുടുംബത്തില്നിനു ഇല്ലാ 

തെയാകുന്നതു എന്തു? അപ്പനെറ സഹോ 

ഒരന്മാരുടെ ഇടയില് ഒഞങ്ങഠകു ഒരു 

അവകാശം തരേണം. മോശെ അവരു 

ടെ കായ്യം യഹോവയുടെ മുമ്പാകെ ഖെച്ചു. 

യഹോവ മോശെയോടു അരുളിച്ചെയുൂതു : 

സെലോഫ്ഥഫാദിനെറ പുത്രിമാർ പറയു 

ന്നതു ശരിതന്നേ; അവരുടെ അപ്പുനെറ 

സഹോദരന്മാരുടെ ഇടയില് അവധഖകു ഒരു 

അവകാശം കൊട്ടക്കേണം; അവരുടെ 

അപ്പുനൈൌറ അവകാശം വകു കൊട്ടു 

ക്കേണം. നി യിസ്ധായേരമക്കളോട്ട പ 

റയേണ്ടതു എന്തെന്നാല്: ഒരുത്തന് മക 

നില്ലാതെ മരിച്ചാല് അവന്െറ അവകാ 

ശം അവന്െറ മകമകു കൊടുക്കേണം. 

അവന്നു മക ഇല്ലാതിരുന്നാല് അവ 

നെറ അവകാശം അവന്െറ സഹോടഒര 

ന്മാക്കു കൊടുക്കേണം. അവന്മ സഹോ 

ദഭരന്മാര ഇല്ലാതിരുന്നാല് അവന്െറ 

ം രാടം 

൧൭1 സാഖ്പ്യ പുസ്പകം ൨൭ 

അവകാശം അവനെറ അചപ്പനെറ സഹോ 

ദരന്മാക്കു കൊടുക്കേണം. അവന്െറ 

അപ്പന്നു സഹോദരന്മാര് ഇല്ലാതിരുന്നാല് 

നിങ്ങാം അഖനെറ കുടുംബത്തില് അവ 

ന്െറ അടുത്ത ചാച്ചക്കാരന്നു അവന്െറ 

അവകാശം കൊടുക്കേണം; അവ൯ അതു 

കൈധശമാക്കേണം; ഇതു യഹോവ മോ 

ശെയോടു കപ്പിച്ചതുപോലെ യിയ്ധായയല് 

മക്കഠാക്കു ന്യായപ്രമാണം ആയിരിക്കേ 

ണംം 

അനന്തരം യഫോധഖ മോശെയോടു ക 

ല്ലിച്ചതു: ഈ അബാരിീംമലയില് കയറി 

ഞാ൯ യി സായേല്മക്കധക്ുകു കൊടുത്തിരി 

കുന്ന ദേശം നോകുക. അതു കണ്ടശേ 

കം നിനെറ സഹോദരനായ അഹഫഹരോ 

നെപ്പോലെ നീയും നിന്െറ ജനത്തോടു 

ചേരും. സഭയുടെ കലഹഛത്തിങ്കല് നി 

ങ്ജാം സീ൯മരുഭൂദിയില്മവച്ചു അവ൪ 

കാങ്ങകെ ധെള്ളത്തിനെറ കായ്യത്തില് ഏ 

ന്നെ ശുഭ്ധീകരിക്കാതെ എനെറ കല്പന 

സീ൯മരു 

ഭൂമിയില് കാദേശിലെ കലഹഫജലം അതു 

യെ മറുത്തതു കൊണ്ടു തന്നേ, 

തന്നേ, അപ്പോ മോശെ യഹോവ 

യോടു: യഹോവയുടെ സഭ ഇടയനില്ലാ 

ത്ത ആടുകളെ പ്പോലെ ആകാതിരിപ്പാ൯ 

തക്കവണ്ണം അവക്കു മുമ്പായി പോകയാ 

നം അവകു മുമ്പായി വരുധാന്മം അവരെ 

പുറത്തു കൊണ്ടുപോകുധാന്ും അകത്തു 

കൊണ്ടു വരുവാനും സകലജയഡത്തിനെറ 

യും ആത്മാക്കളുടെ ദൈവമായ യഹോവ 

സഭയുടെമേല് ഒരാളെ നിയമിക്ുമാറാ 

കട്ടെ എന്നു പറഞ്ഞു. യഹോവ മോശെ 

യോടു കപ്പിച്ചതു: എനെറ ആത്മാധുള്ള 

പുരുഷനായി നൂന്െറ മകനായ യോശു 

വയെ വിളിച്ചു അവനെറമേല് കൈധഖെ 

ച്ച അവനെ പുരോഹിതനായ ഏലെയാ 

സാരിനെറയും സവ്യസഭയുടെയും മുമ്പാ 

മ് 
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സംഖ്യാപുസദൂകം ൨൮ 

കെ നിത്തി അവര് കാങ്ചകെ അവനു 

ആഞ്ഞേ കൊടുക്ക. യിസ്ായേല്.മക്കുളുടെ 

സഭയെല്ലാം അനുസരിക്കേണ്ടതിന്നു നി 

നെറ മഹിമയില് ഒരംശം അവന്െറ 

മേല് വെക്കേണം. അവന് പുരോഹിത 

നായ എലെയാസാരിനെറ മുമ്പാകെ നി 

ല്ലേേണം;യ അവന് അവന്നുവേണ്ടി യഹോ 

വയുടെ സന്നിധിയില് ഉരരീംമുഖാന്തരം 

അരുളപ്പാടു ചോടിക്കേണം; അവനും യി 

സ്രായേല് മക്കളുടെ സവ്യസഭയും അവന്െറ 

വാക്കുപ്രുകാരം പോകയും അധനെറ വാ 

ക്പ്രകാരം വരികയും വേണം. യഹോ 

വ തന്നോടു കല്പിച്ചതുപോലെ മോശെ 

ചെയ്യൂ അവ൯ യോശുവയെ വിളിച്ചു 

പുരോഹിതനായ എലെയാസാരിനെറയും 

സവ്യസഭയുടെയും മുമ്പാകെ നിത്തി അ 

വനെറമേല് കൈവെച്ചു യഹോവ മോ 

ശെമുഖാന്തരം കല്പിച്ചതുപോലെ അവന്നു 

ആത്ഞേ കൊടുത്തു. 

൨വ്വം അദ്ധ്യായ ഠം 

യഹോവ പിന്നെയും മോശെയോടു അ 

രുളിച്ചെയൂതു: എനിക്കു സൌരഭയ വാസ 

നയായ ദഹനയാഗങ്ങനക്കുള്ള ഏനെറ 

ഭോജനമായ വഴിപാടു തക്കസമയത്തു എ 

നിക്കു അപ്പ്റിക്കേണ്ടതിന്നു ജാഗ്രതയായിരി 

പ്രാ൯ യിസ്രായേല്മക്കളോടു കല്പിക്കേണം, 

നി അവരോടു പറയേണ്ടതു: നിങ്ങ യ 

ഫഹോവെക്കു അപ്പിക്കേണ്ടുന്ന ദഹനയാഗം 

എന്തെന്നാല് : നാഠതോറ്ും നിരന്തരഹോ 

മയാഗത്തിന്നായി ഒരു വയസ്സു പ്രായമുള്ള 

ഉനമില്ലാത്ത രണ്ടു കുഞ്ഞാടു. ഒരു കു 

ഞ്ഞാടിനെ രാധിലേയും മറെറ കഞ്ഞാടി 

നെ വൈകന്നേരത്തും യാഗം കഴിക്കേ 

ണം. ഇടിച്ചെടുത്ത ഏണ്ണു കാത ഹിന 

ചേത്ത ഒരിടങ്ങഴി മാവു ഭോജനയാഗമാ 

യും അപ്പിക്കേണം. ഇതു യഹോധെക്കു 

൧൫2 നവ ൭൫8 

സൌരഭ്യവാസനയായ ദഹനയാഗമായി 

സിനായിപവ്വതത്തില്ധെച്ചു നിയമി ദമ 

പ്പെട്ട നിരന്തരഹോമേയാഗം. അതിന്െെറ 

പാനീയയാഗം കുഞ്ഞാടൊന്നിന്നു കാല് 

ഫീ൯ മദ്യം ആയിരിക്കേണം; അതു യ 

ഹോധെകു പാനീയയാഗമായി വിശുദ്ധ 

മന്ടിരത്തില് ഒഗിക്കേണം. മറെറ കുഞ്ഞാ 

ടിനെ വൈകുന്നേരത്തു യാഗം കഥഴികശ്ദേേ 

ണം; അതിനെ രാധിലത്തെ ഭോജനയാ 

ഗവും അതിന്െറ പാനീയയാഥവുംപോ 

ലെ യഹോധെക്കു സെരരഭ്യധാസനയായ 

ദഹനയാഗമായി അപ്പ്പിക്കേണം. 

' ശബ്ബത്ത് നാളിലോ ഒരു വയസ്സു പ്രായ 

മുള്ള ഈനമില്ലാത്ത രണ്ടു കുഞ്ഞാടിനെയും 

ഭോജുനയാഗകത്തിന്നായി എണ്ണുചേത്ത ര 

ണ്ടിടങ്ങഴി മാവും അതിനെറ പാനിയയാ 

ഗധും അപ്പിക്കേണം. നിരന്തരഹോമ 

യാഗത്തിന്നും അതിന്െറ പാനീയയാഗഥ 

ത്തിന്നും പുറമെ ഇതു ശബ്ദത്തുതോറുമുള്ള 

ഹോമയാഗം, 

നിങ്ങളുടെ മംസാരംഭങ്ങളില് നിങ്ങഠം 

യഹോധെകു ഹോമയാഗത്തിന്നായി രണ്ടു 

കാള ക്കിടായിനെയും ഒരു ആട്ടുകൊററ 

നെയും ഒരു വയസ്സ പ്രായമുള്ള ഉരനമി 

ല്ലാത്ത ഏഴ കുഞ്ഞാടിനെയും കാള ഒന്നി 

നനു ഭോജനയാഗമായി എണ്ണുചേത്ത മൂന്നി 

ടങ്ങഥി മായും ആട്ടുകൊററന്നു ഭോജനയാ 

ഗമായി എണ്ണുചേത്ത രണ്ടിടങ്ങഴി മാവും 

കഞ്ഞാടൊന്നിന്നു ഭോജനയാഗമായി ഏ 

ണ്ണചേത് ഒരിടങ്ങഴി മാധും അപ്ലിക്കേ 

ണം. അതു ഹോമയാഗം; യധഫാധെക്കു 

സ്െരരഭ്യ വാസനയായ ദഹനയാഗം ത 

ന്നേ, അവയുടെ പാനീയയാഗം കാള 

യൊന്നിന്നു അര ഹീ൯ വീഞ്ഞും ആട്ടുകൊ 

ററന്നു ഹീനിനെറ മൂന്നില് ഒന്നും കുഞ്ഞാ 

ടൊന്നിന്നു കാല് ഹീന്ദം ആയിരിക്കേണം; 

ഇതു മാസാന്തരം അമാവാസിതോറുമുള്ള 

10 

11 

14 



16 

1 

18 

19 

20 

| 

ളള 

23 

24 

൭ 

26 

നവന: 29 

ഹോമയാഗം. നിരന്തരഹോമയാഗത്തി 

ന്നും അതിനെറ പാനിയയാഗത്തിന്നും പു 

റമെ പാപയാഗമായി യഹോധെകു ഒരു 

കോലാട്ടു കൊററനെയും അപ്പിക്കേണം. 

ഒന്നാം മാസം പതിന്നാലാം തിയ്യതി യ 

ഹോവയുടെ പെസഹ ആകുനു. ആ 

മാസം പതിനഞ്ചാം തിയ്യതി പെരുനാഠം 

ആയിരിക്കേണം. ഏഴ ദിവസം പുളിപ്പി 

ല്ലാത്ത അപ്പം തിന്നേണം. ഒന്നാം ദി 

വസം ധിശുഭ്ധസഭായോഗം ക്രടേണം; 

അന്നു സാമാന്യ വേലയൊന്നും ചെയ്യരുതു. 

ഏന്നാല് നിങ്ങഠ യഹോവെക്കു ഹോമയാ 

ഗത്തിന്നായി രണ്ടു കാളക്കിടാവിനെയും 

ഒരു ആട്ടുകൊററനനെയും ഒരു വയസ്സു പ്രാ 

യമുള്ള ഏഴ കുഞ്ഞാടിനെയും ദഹനയാഗഥ 

മായി അപ്പിക്കേണം; അവ മഉരനമില്ലാത്ത 

വ ആയിരിക്കേണം. അവയുടെ ഭോജ 

നയാഗം എണ്ണുചേത്ത മാവു ആയിരിക്കേ 

ണം; കാള ഒന്നിന്നു മൂന്നിടങ്ങഥിയും ആ 

ടൂകൊററന്നു രണ്ടിടങ്ങഥിയും ഏഴ കുഞ്ഞാ 

ട്ടിത ഓരോന്നിന്നു ഓരോ ഇടങ്ങഴിയും 

അപ്പിക്കേണം. നിങ്ങഠക്കുവേണ്ടി പ്രാ 

യശ്ച്ിത്തം കഴിപ്പാ൯ പാപയാഗത്തിന്നാ 

യി ഒരു കോലാട്ടിനെയും അപ്പ്പിക്കേ 

ണം. നിരന്തരഹോമയാഥഗമായേ രാധില 

ത്തെ ഹോമയാഗത്തിന്നു പുറമെ ഇവ 

അപ്പ്പിക്കേണം. ഇങ്ങനെ ഏഴു നാമും യ 

ഹോവെക്കു സെൌൌരരഭ്യ വാസനയായി ദഹ 

നയശഗേത്തിനെറ ഭോജനം ഭിവസംപ്രതി 

അപ്പിക്കേണം, നിരന്തരഹോമയാഗകത്തി 

ന്നും അതിനെറ പാനീയയാഗത്തിന്നും 

പുറമെ ഇതു അപ്പ്ിക്കേണം. ഏഗാം ദി 

വസം വിശുദ്ധസഭായോഗം ക്രടേണം; 

അന്നു സമാന്യ വേലയൊന്നും ചെയ്യരുതു. 

വാരോത്സവമായ ആമ്യഫലദ് വസ 

ത്തില് പുതിയധനൃംകൊണ്ടു ഒരു ഭോജന 

യാഗം കൊണ്ടുവരുമ്പോഴ്ചം വിശുഭ്ധസഭാ 

൧൫3 സാംഖ്യാപുസുകം ൨൯ 

യോഗം ക്രടേണം. അന്നു സാമാന വേല 

യൊന്നും ചെയ്യരുതു. എന്നാല് നിങ്ങ 

യഹോധെക്കു സൌരഭ്യവാസനയായ ഹോ 

മയാഗത്തിന്നായി രണ്ടു കാളക്കിടാവിനെ 

യ്യും ഒരു ആട്ടുകൊററനെയും ഒരു വയസ്സു 

പ്രായമുള്ള ഏഴ കുഞ്ഞാടിനെയും അപ്പി 

ക്കേണം. അവയുടെ ഭോജനയാഗമായി 

എണ്ണുചേത്ത മാവു, കാള ഒന്നിന്നു ഇടങ്ങഴി 

മൂന്നും ആട്ടുകൊററന്നു ഇടങ്ങഥി രണ്ടും 

ഏഴ കുഞ്ഞാട്ടിത ഓരോന്നിന്നു ഇടങ്ങഴി 

ഓരോന്നും 

്ചിത്തം കഗിപ്പാ൯ ഒരു കോലാട്ടുകൌൊററ 

നും വേണം. നിരന്തരഹോമയാഗത്തി 

നും അതിനെറ ഭോജനയാഗത്തിന്നും അ 

വയുടെ പാനീയയാഗകത്തിന്നും പുറമെ 

നിങ്ങറം ഇവ അപ്പിക്കേണം; അവ ഉരന 

മില്ലാത്തവ ആയിരിക്കേണം. 

൨൯. അദ്ധ്യായം. 

ഏഴാം മാസം ഒന്നാം തിയ്യതി വിശുദ്ധസ 

ഭായോഗം ക്രടേണം; അന്നു സാമാന്യ വേ 

ലയൊന്നും ചെയ്യരുതു; അതു നിങ്ങഗകു 

കാഹള നാദോത്സവം ആകുന്നു. അന്നുനി 

ങ്ങ യഫോവെകു സെരഭ്യ വാസനയാ 

യ ഹോമയാഗമായി ഒരു കാളക്കിടാവി 

നെയും ഒരു ആട്ടുകൊററനെയും ഒരു വയ 

സ പ്രായമുള്ള ഉനമില്ലാത്ത ഏഴ കുഞ്ഞാടി 

നെയും അപ്പിക്കേണ്ടഠു. അവയുടെ ഭോ 

ജനയാഗം എണ്ണുചേത്ത മായു കാളെക്കു 

ഇടങ്ങഴി മൂന്നും ആട്ടുകൊററന്നു ഇടങ്ങഴി 

രണ്ടും; 

ഇടങ്ങഴി ഓരോന്നും 

ഏഴ കുഞ്ഞാട്ടില് ഓരോന്നിന്നു 

ആയിരിക്കേണം. 

നിങ്ങാംക്കുവേണ്ടി പ്രായശ്ചിത്തം കഴി 

പ്രാ൯ പാപയഠശേത്തിന്നായി ഒരു കോലാ 

ട്ടകൊററന്ദം വേണം, അമാധാസിയി 

ലെ ഫഹോമയാഗശത്തിന്നുും അതിനെറ ഭോ 

ജനയാഗത്തിന്നും നാഗരതോറുമുള്ള ഹോമ 

നിങ്ങഠംക്കു വേണ്ടി പ്രായ : 
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സംഖ്യാപൃസുകം ൨൯ 

യാഗത്തിന്നും അതിന്െറ ഭോജനയാഥ 

ത്തിന്നും അവെകു നിയമപ്രകാരമുള്ള പാ 

നീിയയാഗങ്ങനക്കും പുറമെ യഹോവെക്കു 

സെരഭ്യ വാസനയായ ഭഹനയാഗമായി 

തന്നേ. 

ഏഴാം മാസം പത്താം തിയ്യതി ധിശുഭ്ധ 

സഭായോഗം ക്രടേണം; അന്നു നിങ്ങറം 

ആത്മതപനം ചെയ്യേണം; ധവേലയൊന്നും 

ചെയ്യരുതു. എന്നാൽ യഹോവെക്കു സുഗ 

ന്ധവാസനയായ ഹോമയാഗമായി ഒരു 

കാളക്കിടാവിനെയും ഒരു ആട്ടു കൊററനെ 

യും ഒരു വയസ്സു പ്രായമുള്ള ഏഴ്സ കുഞ്ഞാടി 

നെയും അപ്പിക്കേണം;ു അവ ഈനമില്ലാ 

ത്തവ ആയിരിക്കേണം. അവയുടെ 

ഭോജനയാഗം എണ്ണചേത്ത മാവു കാളെക്കു 

ഇടങ്ങഴി മൂന്നും ആട്ടുകൊററന്നു ഇടങ്ങഴി 

രണ്ടും 

ങ്ങഗി ഓരോന്നും ആയിരിക്കേണം. പ്രായ 

ഏഗ്ര കുഞ്ഞാട്ടില് ഓരോന്നിന്നു ഇട 

ശ്വിത്തയാഗത്തിന്നും നിരന്തരഹോമയാഗ 

ത്തിന്നും അതിനെറ ഭോജനയാഗത്തിന്നും 

പാനീിയയാഗങ്ങംരക്കും പുറമെ പാപയാ 

ഗത്തിന്നായി ഒരു കോലാട്ടുകൊററനും 

വേണം. 

ഏഗാം മാസം പതിനഞ്ചാം തിയ്യതി വി 

ശുഭ്ധസഭായാഗം ക്രടേണം; അന്നു സാ 

മാന വേലയൊന്നും ചെയ്യരുതു ; ഏഴ്ച ദിവ 

സം യഹോധെകു ഉത്സവം ആചരിക്കേ 

ണം. നിങ്ങ യഹോവെക്കു സെരരഭ്ൃയ 

വാസനയായ ഒഫനയാഗമായി പതിമ്മൂന്നു 

രണ്ടു ആട്ടുകൊററ 

നെയും ഒരു വയസ്സ്റു പ്രായമുള്ള പതിന്നാലു 

കാള ക്കിടാധയിനെയ്യം 

കുഞ്ഞാടിനെയും ഹോമയാഥം കഴിക്കേ 

ണം; അവ മരനമില്ലാത്തവ ആയിരിക്കേ 

ണം. അവയുടെ ഭോജനയാഥം പതിമ്മൃ 

നനു കാളയില് ഓരോന്നിന്നു എണ്ണുചേത്ത 

മാവയ ഇടങ്ങഴി മുമ്മൂന്നും രണ്ടു ആട്ടുകൊ 

ററനിത ഓരോന്നിന്നു ഇടങ്ങഴി ഈരണ്ടും 

ഠിം 

൧04 നതവ്നിന: ഇറ 

പതിന്നാലു കുഞ്ഞാട്ടില് ഓരോന്നിന്നു ഇട 

ങ്ങഗി ഓരോന്നും ആയിരിക്കേണം. നിര 

ന്തരഛഹോമയാഗശത്തിന്നും അതിനെറ ഭേജ 

നയാഗകത്തിന്നും അതിനെറ പാനീയയാഗഥ 

ങ്ജരക്കും പുറമെ പാപയാഗത്തിന്നായി 

ഒരു കോലാട്ടുകൊററനും വേണം. 

രണ്ടാം ദിവസം നിങ്ങ പന്ത്രണ്ടു കാ 

ള ക്കിടാവിനെയും രണ്ടു ആട്ടുകൊററനെ 

യും ഒരു വയസ്സ പ്രായമുള്ള ഈനമില്ലാത്ത 

പതിന്നാലു കുഞ്ഞാടിനെയും അചപ്പ്ിക്കേ 

ണം. അവയുടെ ഭോജനയാഗവും പാ 

നീയയാഗങ്ങളൂം കാള, ആട്ടു കൊററ൯, കു 

ഞ്ഞാടു എന്നിവയുടെ ലേണ്ണംപോലെയും 

നിയമംപോല്ലെയും ആയിരിക്കേണം, നി 

രന്തരഹോമയാഗത്തിന്നും അതിന്െറ ഭോ 

ജനയാഗത്തിന്നും പാനിയയാഗങ്ങഠകും 

പുറമെ പാപയാഗത്തിന്നായി ഒരു കോലാ 

ട്ടുകൊററനും വേണം. 

മൂന്നാം ദിവസം പതിനൊന്നു കാളയെ 

യും രണ്ടു ആട്ടുകൊററനെയും ഒരു വയസ്സു 

പ്രായമുള്ള മഈനമില്ലാത്ത പതിന്നാലു കു 

ഞ്ഞാടിനെയും അപ്പ്ിക്കേണം. അവധയു 

ടെ ഭോജനയാഗവും പാനീയയാഗങ്ങളും 

കാള, ആട്ടുകെംററന്൯, കുഞ്ഞാടു എന്നിവ 

യുടെ എണ്ണംപോലെയും നിയമംപോലെ 

യും ആയിരിക്കേണം. നിരന്തരഛഹേഥമ 

യാഗത്തിന്നും അതിനെറ ഭോജനയാഗ 

ത്തിന്നും പാനിയയാഗങ്ങനക്ും പുറമെ 

പാപയാഗേത്തിന്നായി ഒരു കോലാട്ടുകൊ 

ററരം വേണംം 

നാലാം ദിവസം പത്തു കാളയെയും 

രണ്ടു ആട്ടുകൊററനെയും ഒരു വയസ്സു പ്രാ 

യമുള്ള ഈനമില്ലാത്ത പതിന്നാലു കുഞ്ഞാടി 

നെയും അപ്പിക്കേണം. അവയുടെ ഭോ 

ജനയാഗവും പാനീയയാഗങ്ങളും കാള, 

ആട്ടുകൊററ൯, കുഞ്ഞാടു എന്നിവയുടെ 

ളം പാം നിയമംപോലെയും ആ 
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യിരിക്കേണം. നിരന്തരഹോമയാഗത്തി 

നും അതിന്െറ ഭോജനയാഗത്തിന്നും പാ 

നീയയാഗങ്ങ ശക്കും പുറമെ പാപയാഗത്തി 

ന്നായി ഒരു കോലാട്ടുകൊററന്ും വേണം. 

അഞ്ചാം ദിവസം ഒ൯പതു കാളയെയും 

രണ്ടു ആട്ടുകൊററനെയും ഒരു വയസ്സു 

പ്രായമുള്ള ഉരനമില്ലാത്ത പതിന്നാലു കു 

ഞ്ഞാടിനെയ്ുയം അപ്പ്പിക്കേണം. അവയു 

ടെ ഭോജനയാഗവും പാനീയയാഗങ്ങളും 

കാളു., ആട്ടുകൊററ൯, കുഞ്ഞാടു എന്നിവ 

യുടെ എണ്ണംപോലെയും നിയമംപോലെ 

യും ആയിരിക്കേണം. നിരന്തരഹോമ 

യാഗത്തിന്നും അതിനെറ ഭോജനയാഠാ 

ത്തിന്നും പാനീയയാഗങ്ങഠക്കും പുറമെ 

പാപയാഗത്തിന്നായി ഒരു കോലാട്ടുകൊ 

ററനും വേണം. 

ആറാം ദിവസം എട്ടു കാളുയെയും രണ്ടു 

ആട്ടു കൊററനെയും ഒരു ലയസ്സസു പ്രായമു 

ഒള മൌനമില്ലാത്ത പതിന്നാലു കുഞ്ഞാടി 

നെയ്യും അപ്പിക്കേണം. അവയുടെ ഭോ 

ജനയാഥവും പനീയയാഗങ്ങളും കാള, ആ 

ടടുകൊററ൯, കുഞ്ഞാടു എന്നിവയുടെ മ്ലേണ്ണ്ണം 

പോലെയും നിയമംപോലെയും ആയിരി 

ക്കേണം. നിരന്തരഹോമയാഗശകത്തിന്നും 

അതിനെറ ഭോജനയാഗത്തിന്നും പാനി 

യയാഗങ്ങധക്കും പുറമെ പാപയാഗത്തി 

ന്നായി ഒരു കോലാട്ടു കൊററദദം വേണം. 

ഏഗാം ടിവസം ഏഴു കാളയെയും രണ്ടു 

ആട്ടുകൊററനെയും ഒരു വയസ്സു പ്രായ 

മുള്ള ഈനമില്ലാത്ത പതിന്നാലു കുഞ്ഞാടി 

നെയും അപ്പ്റിക്കേണം. അധയുടെ ഭോ 

ജനയാഗവധും പാനീയയാഗങ്ങളും കാള, 

ആട്ടുകൊററ൯, കുഞ്ഞാടട എന്നിവയുടെ 

ത്രേണ്ണുംപോലെയും നിയമംപോലെയും ആ 

യിരിക്കേണം. നിരന്തരഹോമയാഗത്തി 

ന്നും അതിനെറ ഭോജനയാഗത്തിന്നും 

പാനീയ യാഗങ്ങസക്കും പുറമെ പാപയാ 

ധാഠാഥറ്ഠിം 

൧൫2 സാഖ്യാവുസ്മകം ൩൧൦ 

ഗത്തിന്നായി ഒരു കോലാട്ടു കൊററനും 

വേണം. 

എട്ടാം ടിവസം നിങ്ങനക്കു അന്ത്യയോ 

ഗാം ഉണ്ടാകേണം; അന്നു സാമാന വേല 

യൊന്നും ചെയ്യരുതു. എന്നാല് യഹോ 

വെക്കു സെൌരഭ വാസനയായ ദഹനയാ 

ഗമായി ഒരു കാളയെയും ഒരു ആട്ടുകൊ 

ററനെയും ഒരു വയസ്സു പ്രായമുള്ള നമി 

ല്ലാത്ത ഏഴ കുഞ്ഞാടിനെയും ഹോമയാഥം 

കൃഗിക്കേണം. അവയുടെ ഭോജനയാഥ 

വും പാനീയയാഗങ്ങളും കാമു, ആട്ടുക 

ററ൯, കുഞ്ഞാടു എന്നിഖയുടെ എണ്ണംപോ 

ലെയും നിയമംപോലെയും ആയിരിക്കേ 

ണം. നിരന്തരഹോമയാശത്തിനും അ 

തിസെറ ഭോജനയാഗത്തിന്നും പാനീയ 

യാഗങ്ങഠക്ും പുറമെ പാപയാഗശത്തിന്നാ 

യിട്ടു ഒരു കോലാട്ടു കൊററരും വേണം. 

ഇവയെ നിങ്ങ നിങ്ങളുടെ നേച്ചക 

ളം സ്വമേധാദാനങ്ങളു മായ ഹോമയാഥ 

ങ്ജങറാക്ും ഭോജനയാഥങ്ങമക്കും പാനിയ 

യാഗങ്ങധക്കും പുറമെ നിങ്ങളുടെ ഉത്സവ 

ങ്ങളില് യഹോവെക്കു അപ്പിക്കേണം. 

യഹോവ മോശെയോടു കല്പിച്ചതു ഒക്കെ 

യും മോശെ യിസ്രായേത്മക്കളോടു പറഞ്ഞു. 

൩ 0. അദ്ധ്യായം. 

മോശെ യിസ്രായേല്മക്കളുടെ ഗോതൃപ്ര 

ധാനികളോടു പറഞ്ഞതു: യഹോധഖ കല്പി 

ച്ചിരികുന്ന കായ്യം എന്തെന്നാല്: ആരെ 

ങ്കിലും യഹോവെക്കു ഒരു നേച്ച നേരുക 

യോ ഒരു പരിവങ്ളുനവ്രതം ടീക്ഷിപ്പാ൯ 

ശപഥം ചെയ്തുയോ ചെയ്യാ അവ൯ 

വാക്കിന്നു ഭംഗംവരുത്താതെ തനെ വാ 

യില്നിന്നു പുറപ്പെട്ടതുപോലെ ഒക്കെയും 

ഒരു സ്ധ്പി ബാല്യപ്രാ 

വീട്ടിരു ഇരിക്കു 

മ്പോര യഹോവെകു ഒരു നേച്ചനേന്നു 

നിധത്തിക്കേണം. 

യത്തില് അപ്പനെറ 
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ഒരു പരിധമുജനവ്രുതം നിത്ചയിക്കയും 

അവമൂടെ അപ്പ൯ന അവളുടെ നേച്ചയെ 

യും അവ നിശ്ചയിച്ച പരിവങ്യുനയ്ര 

തത്തെയും കുറിച്ചു കേട്ടിട്ടു മിണ്ടാതിരിക്ക 

യും ചെയ്യാല് അവളുടെ എല്ലാമനേചകളും 

അവ നിശ്ചയിച്ച പരിഖജ്യുനവ്രതമൊ 

ക്കെയയം സ്ഥിരമായി രിക്കും. 

അധഖളുടെ അപ്പു അധളുടെ ഏല്ലാനേ 

ചുയെയും അവഠ നിശ്ചയിച്ച പരിയജ് 

ന്വ്രതത്തെയും കുറിച്ച കേശമക്കുന്ന നാ 

ളില് അവളോടു വിലക്കിയാല് അവ സ്ഥി 

രമായിരിക്കയില്ല; അവളൂടെ അപ്പന അ 

വക്ളോടു വിലക്കുകകൊണ്ടു യഹോവ അ 

വളോടു ക്ഷമിക്കും. അവരമക്ുഒരു നേ 

ചുയോ വിചാരിക്കാതെ നിശ്ചയിച്ചുപോയ 

പരിഖജ്ചുനവ്രതമോ ഉള്ള പ്രോഠം അവഠം 

ഒരുത്തന്നു ഭായ്യയാകയും ഭത്താവയ അതി 

നെക്കുറിച്ചു കേശക്കുന്ന നാളില് മിണ്ടാതി 

രിക്കയും ചെയ്യാല് അവളുടെ നേച്ചകളും 

അധഖഠം നിശ്ചയിച്ച പരിധഖജ്ഘുനവ്രതയും 

സ്ഥിരമായിരിക്കും. എന്നാല് ഭത്താവു അതു 

കേട്ട നാളില് അവളോട്ട വിലക്കിയാല് 

അവമുടെ നേച്ചയും അവഠം വിചാരിക്കാ 

തെ നിശ്ചയിച്ചുപോയ പരിവജ്ച്ുനവ്രുത 

വും അ വന് ടുബ്ബലപ്പെടുതുുന്നു; യഹോവ 

അവളോടു ക്ഷമിക്കും. വിധവയോ ഉ. 

പെക്ഷിക്കപ്പെട്ടവളോ ചെയ്യുന്ന നേച്ചയും 

പരിവജ്ജനവ്രതധും എല്ലാം അവളുടെ 

മേര സ്ഥിരമായിരിക്ും. അവധം ഭ 

ത്താവിനെറ വീട്ടില്വെച്ചു നേരുകയോ 

ഒരു പരിവജ്യനശപഥം ചെയ്തുയോ ചെ 

യ്മിട്ടു ഭത്താധു അതിനെക്കുറിച്ചു കേശക്കു 

മ്പോഠ മിണ്ടാതെയും അവളോട്ട വിലക്കാ 

തെയും ഇരുന്നാല് അവളുടെ നേച്ചകഠം 

ഒക്കെയും അവ നിശ്ചയിച്ച പരിധജു; 

ന്വ്രതവും ഏല്ലാം 

ഏന്നാല് ഭത്താവു കേട്ട നാളിരു അവയെ 

സ്ഥിരമായിരികും, 

ധാഠാഥറ്ഠിം 

എന്നാൽ 
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ടുബ്ബലപ്പെടുത്തി ഏങ്കില് നേച്ചകളേോ പ 

രിവജ്യുനവ്ര തമോ സംബന്ധിച്ചു അവളു 

ടെ നാവിന്മേല്നിന്നു വീണതൊന്നും 

സ്ഥിരമായിരിക്കയില്ല; അവളൂടെ ഭത്താ 

വു അതിനെ ഒുബ്ബലപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ; 

യഹോവ അവളോടു ക്ഷമിക്ും. ആത്മ 

തപനം ചെയ്താനുള്ള ഏതു നേച്ചയും പ 

രിവജ്യുനശപഥവധും സ്ഥിരപ്പെടുത്തുവാ 

നോ ഒുബ്ബലപ്പെടുത്തുവാനോ ഭത്താവിന്നു 

അധികാരം ഉണ്ടു. എന്നാല് ഭത്താവു ഒ 

രിക്കലും ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല എങ്കിത അ 

വ൯ അവളുടെ എല്ലാനേച്ചയും അവഠം 

നിശ്ചയിച്ച സകലപരിവങ്കുനവ്ര തധും 

സ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്നു. കേട്ട നാളില് മിണ്ടാ 

തിരിക്കകൊണ്ടു അവന് അയയെ സ്ഥിര 

പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. എന്നാല് കേട്ടിട്ടു 

കുറെ കഴിഞ്ഞശേഷം അവയെ ട്ദബ്ചയല 

പ്പെടുത്തിയാല് അവന് അവളുടെ കുററം 

വഹിക്കും. ഭായ്യാഭത്താക്കന്മാര് തമ്മിലും 

അവ്പുനെറ വിട്ടിരു കന്യ കയായി പാകു 

ന്ന മകളും അപ്പനും തമ്മിലും പ്രമാണി 

ക്കേണ്ടതിന്നു യഹോവ മോശെയോടു ക 

പ്പിച്ച ചടങ്ങം ഇവ തന്നേ. 

൩൧൭൦ അഡ്ധ്യായം, 

അനന്തരം യഹോവ മോശെയോടു അ 

രുളിച്ചെയുതു : 

ണ്ടി മിട ന്യരോടു പ്രതികാരം നടത്തുക; 

യിസ്റ്രായേതമക്കഠക്കുവേ 

അതിനെറ ശേഷം നി നിനെറ ജന 

ത്തോടു ചേരും. അപ്പ്പോശ മോശെ ജന 

ത്തോടു സംസാരിച്ചു: മിദ്യാന്യരുടെ നേ 

രെ പുറപ്പെട്ടു യഹോധെക്കുധേണ്ടി മിദ്യാ 

നോടു പ്രതികാരം നടത്തേണ്ടതിന്നു നി 

ങ്ങളില്തനിന്നു ആമകളെ യുദ്ധത്തിന്നു 

ഒരുകുവി൯. നിങ്ങ യിസായേലിനെറ 

സകലഗോത്രങ്ങളിലും ഓരോന്നിരുനിന്നു 

ആയിരംപേരെ വീതം യുദ്ധത്തിന്നു അ 
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യക്കേണം എന്ന പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ 

യിസ്റ്രായേല്യ സഹസ്രങ്ങളില്നിന്നു ഓരോ 

ഗോത്രത്തില് ആയിരം പേര് ധിതം പ 

ന്തിരായിരം പ്പേരെ യുഭ്ധസന്നദ്ധരായി 

വേര്തിരിച്ചു. മോശെ ഓരോ ഗോത്ര 

ത്തിരുനിന്നു ആയിരം പേര് ധിതമുള്ള 

അവരെയും പൃരോഹിതനായ ഏലെയാ 

സാരിനെറ മകന് ഫിനെഹാസിനെയും 

യൃഭ്ധത്തിന്നു അയച്ചു; അവനെറ കൈധ 

ശം വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിലെ ഉപകരണങ്ങ 

ടൂം 

രുന്ന 

ഗംഭീരനാദകാഹമളങ്ങളും ഉണ്ടായി 

യഫഹോധ മോശെയോടു കുപ്പിച്ച 

തുപോലെ അച മിള്യാന്യരോടു യുൃഭ്ധം 

ചെയ്യൂ ആണുങ്ങളെ. ഒക്കെയും കൊന്നു. 

നിഹതന്മാരുടെ കൂട്ടത്തില് അഖര് മിദ്യാ 

ന്പയരാജാക്കുന്മാരായ ഏധി, രേക്കെം, സൂര്, 

ഫ്ര൪, രേബ എന്നി അഞ്ചു രാജാക്കുന്മാ 

രെയും കൊന്നു; ബെയോരിനെറ മക 

നായ ബിലെയാമിനെയും അവര് വാള്ല. 

കൊണ്ടു കൊന്നു. യിസ്രായേല്മക്കാം മി 

ഒ സ്ത്ര്രികുമ്െയും അഖരുടെ കുഞ്ഞൂങ്ങ 

ളെയും ബെഭ്ധരാക്കി; അവരുടെ സകല 

ആടുമാടുകളെ യും 

കൊള്ള 

വാഹനമൃഗങ്ങളെയും 

അവരുടെ സസമ്പത്തെക്കെയ്യം 

യിട്ടു. അവര് പാത്തിരുന്ന എല്ലാപട്ടണ 

ഞ്ങമൂം ഏല്ലാപാള.യങ്ങളും തീയിട്ടു ചുട്ടുക 

ഞ്ജ, അവര് എല്ലാകൊള്ളയും മനുഷ്യ 

രും ഉഗങ്ങളു മായുള്ള അപഹഫ്ൃതമൊക്കെ 

യും ഏടുത്തു; 
ത്തോട്ടം കൊള്ള യോടുംക്രടെ യെരിഹോ 

ബര്വാന്മാരെ അപംമ 

വിനെറ സമീപത്തു യോദ്ദാന്നരികെയുള്ള 

മോവാബ് സമഭൂദിയില് പാള യത്തിലേക്കു 

മോശെയുടെയും പുരോഹിതനായ എലെ 

യാസാരിനെറയും യിസ്രായേല്സഭയുടെ 

യ്യും അടുക്കുരു കൊണ്ടുവന്നു. 

മോശെയും പുരോഹിതന് എഏലെയാസാ 

രും സഭയ്യടെ സകലപ്രളക്കന്മാരും പാള 
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യത്തിന്നു പുറത്തു അവരെ ഏതി രററു 

ചെന്നു. എന്നാല് മോശെ യൃഭദ്ധത്തില് 

നിന്നു വന്നിട്ടുള്ള സഫ സാധിപന്മാരും 

ശതാധിപന്മാരുമായ സൈസന്യനായകന്മാ 

രോടു കോപ്പിച്ചു പറഞ്ഞതെന്തെന്നാല്: 

നിങ്ങഠം സ്ര്രികളെ യെല്ലാം ജിവനോടെ 

വെച്ചിരിക്കുന്ന. ഇവധരത്രെ പെയോരി 

നൊ സംഗതിയില് ബിലെയാമിനെറ 

ഉപദേശത്താല് യി സായേല്മക്കുര യഹോ 

വയോടു ദോഹം ചെയ്ത്ാനും യാഫാവയു 

ടെ സഭയില് ബാധ ഉണ്ടാവാനും ഹേതു 

വായതു. ആകയാല് ഇപ്പോഠ കുഞ്ഞൂങ്ങ 

ളിലുമ്ള ആണിനെയൊക്കെയും പുരുഷ 

നോടുക്രടെ ശയിച്ചിട്ടുള്ള സകലസ്്്ിക 

ളെയും കൊന്നുകളുവി൯. പുരുകനോടു 

ക്രടെ ശയിക്കാത്ത പെണ്കുഞ്ഞുങ്ങളെ ജി 

വനോടെ ധെച്ചുകൊമവി൯. നിങ്ങ 

ഏഗ്ഗ ടിലസം പാളയത്തിന്നു പുറത്തു പാ 

ക്കേണം; ഒരുത്തനെ ക്കൊന്നവനരും കൊ 

ലുപ്പെട്ടവനെ തൊട്ടവന്ുമെല്ലാം മൂന്നാം 

ദിവസവും ഏഴാം ദിവസവും തങ്ങളെയും 

തങ്ങളു ൭ടെ ബഭ്ധന്മാരെയും ശുഭ്ധീകരിക്കേ 

ണം. സകലധന്ത്രരവും തോല്കൊണ്ടുള്ള 

എല്ലാകോല്പൂം കോലാട്ടുരോമം കൊണ്ടു ണ്ടാ 

ക്കിയതൊക്കെയും മരം കൊണ്ടുള്ള സകല 

സാധനം ശുഭ്ധീകരിപ്പി൯. പുരോഫി 

തനായ എലെയാസാര് യൃഭ്ധത്തിന്നു പോ 

യിരുന്ന യോഭ്ധാക്കളോടു പറഞ്ഞതു: യ 

ഹോധഖ മോശെയോടു കപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ന്യായ 

പ്രമാണം ആധിതു: പൊന്, വെള്ളി, 

ചെമ്പു, ഇരിമ്പു, ധെള്ളിയം, കാരീയം 

മുതലായി തിയിൽ നശിച്ചു പോകാത്ത 

സാധനമൊക്കെയും തിയിൽ ഇട്ടെടുക്കേ 

ണം; എന്നാരു അതു ശുദ്ധമാകും; എങ്കിലും 

ശുഭ്ധീകരണജലത്താലും അതു ശുഭ്ധികരി 

ക്കേണം. തീയില് നശിച്ചപോകുന്നതെ 

ല്ലാം നിങ്ങ വെള്ളത്തില് മുക്കിയെടുക്കേ 
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ണം. ഏഴാം ദിവസം വ്ര്രരം അലക്കി 

ശുഭ്ധിയൃയള്ള വരായശേക്കം നിങ്ങള്ക്കു പാ 

ഉയത്തിലേകു വരാം. 

പിന്നെ യഹോവ മോശെയോടു അരു 

ളിച്ചെയുതു: നീയും പുരോഹിതനായ 

എലെയാസാരും സഭയിലെ ഗോത്രപ്രധാ 

നികളൂം കൊള്ള യായി പിടിക്കപ്പെട്ട മനു 

ക്യരുടെയും മൂഗങ്ങളുടെയും തുകനോക്കി 

പടെക്ുപോയ യോദ്ധാക്കരകും സഭെ 

കും ഇങ്ങനെ രണ്ട ഓഹരിയായി കൊള്ള 

വിഭാഗിപ്പി൯. യ്യുഭ്ധത്തിന്നു പോയ 

യോഭ്ധ്ാക്കളോടു മനുഷ്യരിലും മാടു, കഴ 

ത, ആടു എന്നിവയിലും അഞ്ഞൂററില് ഒന്നു 

യഹോവയുടെ ഓഹരിയായി വാങ്ങേണം. 

അവക്ുള്ള പാതിയില്നിന്നു അതു എടുത്തു 

യഹോധെക്കു ഉദച്ചാപ്പുണമായി പൃരോഹി 

തനായ ഏഎലെയാസാരി ന്നു കൊടുക്കേണം. 

എന്നാല് യിസായേല്മക്കഠാകുള്ള പാതി 

യില്നിന്നു മനുഷ്യ രിലും മാടു, കഴുത, ആടു 

മുതലായ സകലധിധമൃഗത്തിലും അമ്പ 

തില് ഒന്നു എടുത്തു യഹാവയ്യടെ തിരു 

നിവാസത്തിലെ വേലചെയ്യന്ന ലേവ്ൃക്ു 

കൊടുക്കേണം. യ3ഹാധഖ മോശെയോടുക 

പ്ലിച്ചതു പോലെ മോശെയും എലെയാസാ 

രും ചെയ്യൂ. യോഭ്ധാക്കഥം കൈവശമുക്കി 

യതിന്നു പുറമെയുള്ള കൊള്ള ആറു ലക്ഷ 

ത്തെഴപത്തയ്യായിരം ആട്ടം എഴപത്തി 

രായിരം മാട്ടം അറുപത്തോരായിരം കുഴ 

തയും പുരുഷനോടു ക്രടെ ശയിക്കാത്ത പെ 

ണ്ണുങ്ങഠം എല്ലാംക്രടി മുപ്പത്തിരായിരം പേ 

രും ആയിരുന്നു. യൃഭ്ധത്തിന്നു പോയവരു 

ടെ ഓഹരിക്കുള്ള പാതിയില് ആടു മൂന്നുല 

ആ 

ടില് യഹോധെക്ുള്ള ഓഹരി അറുനൂറെറ 

ക്ഷത്തി മുപ്പത്തേഴായിരത്തഞ്ഞൂറു; 

പഞ്ചു; കുന്നു കാലി മുപ്പത്താറായിരം; 

അതില് യഹോവെകുള്ള ഓഹരി ഏഴപ 

ആരണ്ടു; കഴ്ഴഗത മുപ്പതിനായിരത്തഞ്ഞൂവ; 

ധാഠാഥറ്ഠിം 
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അതില് യഹോവെക്കുള്ള ഓഹരി അറുപ 

ത്തൊന്നു; ആഠം പതിനാറായിരം; അവ 

രില് യഹോവെക്കുള്ള ഓഹരി മുപ്പത്തി 

രണ്ടു. യഹോവെക്കു ഉടച്ചാപ്പണമായി 

രുന്ന ഓഫരി യഹോധ മോശെയോടുക 

പ്പിചതു പോലെ മോശെ പുരോഹിതനായ 

എലെയാസാരിന്നു കൊടുതുതു. മോശെ പവ 

ടയാളികളടെ പക്കല്നിന്നു യിസ്രായേല് 

മക്കഠക്കു വിഭാഗിച്ചുകൊടുത്ത പാതിയിര 

നിന്നു --- സഭെക്കുള്ള പാതി മൂന്നു ലക്ഷ 

ത്തി മുപ്പത്തേഴായിരത്തഞ്ഞൂറു ആടും മുപ്പ 

ത്താറായിരം മാടും മുപ്പതിനായിരത്തഞ്ഞു 

റു കഴുതയും പതിനാറായിരം ആരും ആ 

യിരുന്നു --- യിസ്രായേല്മക്കളടടെ പാതി 

യിതനിന്നു മോശെ മര്ക്ഷ്യരിലും ഭഗങ്ങ 

ളിലും അയതില് ഒന്നു എടുത്തു യഫോലഖ 

മോശെയോട്ട കല്പിച്ചത പോലെ യഹോവ 

യുടെ തിരുനിവാസത്തിലെ വേല ചെയ്യു 

ന്ന ലേധ്യക്ു കൊടുത്തു, പിന്നെ സൈ 

൬ സഫ സ്രങ്ങധക്കു നായകന്മാരായ സഫ 

സ്രാധിപന്മാരും ശതാധിപന്മാരും മോശെ 

യ്ക്ടെ അടുക്ക വനു മോശെയോടു: അ 

ടിയങ്ങമ അടിയങ്ങളുടെ കിഴ്ഴള്ള യോദ്ധാ 

ക്കളുടെ തക നോക്കി, ഒരുത്തനും കുറഞ്ഞു 

പോയിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ടു ഞങ്ങഠക്കു 

ഓരോരുത്തന്നു കിട്ടിയ പൊന്നാഭരണ 

ങ്ങളായ മാല, കൈവള, മോതിരം, കുണ 

ക്കു, കടകം എന്നിവ യഹോവയുടെ സ 

ന്നിധിയില് ഞങ്ങമക്കുവേണ്ടി പ്രായശ്ചി 

ആം കഴിക്കേണ്ടതിന്നു ഞങ്ങ യഹോ 

വെക്കു വഴിപാടായി കൊണ്ടുവന്നിരിക്ു 

നു എന്നു പറഞ്ഞു. മോശെയും പുരോഫി 

തനായ എലെയാസാരും വിചിത്രപ്പണിയു 

ഒള ആഭരണങ്ങളായ പൊന്നു അവരോടു 

വാങ്ങി. സഫസാധിപന്മാരും ശതാധി 

പന്മാരും യഹോവെക്കു ഉദച്ചാപ്പണം 

ചെയു പൊന്നു എല്ലാംക്രടെ പതിനാറാ 

[പ്] 05. 
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യിരത്തെഴ്ന്ൂററമ്പതു ശേക്കെല് ആയി 

രുന്നു. യോദ്ധാക്കളില് ഓരോരുത്തനും 

താന്താന്നുധേണ്ടി കൊള്ള യിട്ടു ഏടുത്തിട്ടു 

ണ്ടായിരുന്നു, മോശെയും പുരോഹിത 

നായ എലെയാസാരും സഹഫസ്രാധിപന്മാ 

രോടും ശതാധിപന്മാരോടും ആ പൊന്നു 

വാങ്ങി യഹോവയുടെ സന്നിധിയില് 

യിസ്പ്രായേല്.മക്കളുടെ ഓാമ്മെക്കായി സമാ 

ഗമനക്രടാരത്തില് കൊണ്ടുപോയി, 

൩൨. അഘ്ധ്യായം. 

എന്നാല് രൂബേവൃക്കും ഗാട്ടക്കും ഏത്ര 

യ്യും 

ന്നു; അവര് യസേരടദേശവും ഗിലെയാഭ് 

വളരെ ആടുമാടുകര ഉണ്ടായിരു 

ദേശവും ആടുമാടുകഠരക്കു കൊള്ളാകുന്ന 

സ്ഥലം എന്നു കണ്ടിട്ടു വന്നു മോശെ 

യോടും പുരോഹിതനായ ഏലെയാസാരി 

നോടും സഭയിലെ പ്രഭക്കന്മാരോടും സം 

സാരിച്ച: അതാരോത്ത്, ടീബോന്, 

യസേര്, നിരാ, ഹെശ്േ 0൯, എലെയാ 

ലേ, സെബാം, നെബേം, ബെയോന് എ 

ന്നിങ്ങനെ യഹോവ യിസ്പായേല്സഭയു 

ടെ മുന്പില് ജയിച്ചടക്കിയ ദേശം ആടുമാ 

ടടകഠംക്കു കൊള്ളാകുന്ന പ്രദേശം; അടിയ 

ങ്ങമക്കോ ആടുമാടുകഠം ഉണ്ടു. അതുകൊ 

ണ്ടു നിനക്കു അടിയങ്ങളോടു കൃപയുണ്ടെ 

കില് ഈ ദേശം അടിയങ്ങനക്കു അ വകാശ 

മായി തരേണം; ഞങ്ങതള യോദ്ദാന്നക്കരെ 

കൊണ്ടുപോകരുതേ എന്നു പറഞ്ഞു. മോ 

ശെ ഗാജ്യരോടും രൂബേന് രോടും പറഞ്ഞ 

തു: നിങ്ങളുടെ സഹോദരന്മാർ യുദ്ധത്തി 

നനു പോകുമ്പോ നിങ്ങനകു ഇധിടെ 

ഇരിക്കേണമെന്നോ? യഹോധ യിസ്സാ 

യേല്മക്കഠാക്ു കൊടുത്തിട്ടുള്ള ദേശത്തേകു 

അവർ കടക്കാതിരിപ്പാ൯ തക്കവണ്ണം നി 

ങ്ങ അവരെ അധ്ധൈയ്യപ്പെടുത്തുന്നതു 

എന്തിന്നു? ഒററുനോക്കേണ്ടതിന്നു ഞാ൯ 
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നിങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരെ കാദേശ് ബ 

ന്നേയയില്നിന്നു അയച്ചല്ലപ്യോഠ അവ൪ 

ഇങ്ങനെ തന്നേ ചെയ്യൂ. അവര് എസ്ന്റോല് 

താഥ്ലരയോമും ചെന്നു ദേശം കണ്ടശേഷം 

യഹോവ യിസ്രായേല്മക്കഠക്കു കൊടുത്തി 

ട്ടുള്ള ദേശത്തേക്കു പോകാതിരിക്കത്തക്കവ 

ണ്ണം അവരെ അധൈയ്യപ്പെടുത്തി. അന്നു 

യഹോവയുടെ കോപം ജ്വലിച്ചു അവ൯ 

സത്യംചെയ്യൂ കല്പിച്ചതു: കെനിസൃയനായ 

യെഫുന്നെയുടെ മകന് കാലേബും ന 

നെറ മകന് യോശുവയും യഹോവയോട്ട 

പൂണ്ണമായി പററിനിന്നതു കൊണ്ട അവര 

ല്ലാതെ മിസ്രയിമില് നിന്നു പോന്നവരില് 

ഇരുപതു വയസ്സുമുതല് മേലോട്ടുള്ള ഒരു 

ത്തനും ഞാന് അബ്രാഹാമിനോടും യിസ്റ്റാ 

ക്കിനോടും യാക്കോബിനോടും സത്യം ചെ 

യ്യു ദേശത്തെ കാണുകയില്ല അവര് എ 

ന്നോടു പൂണ്ണമായി പററിനില്ലായ്ക്കുകൊണ്ടു 

തന്നേ. അങ്ങനെ യഹോവയുടെ കോ 

പം യിസ്പായേലിനെറ നേരെ ജ്വലിച്ച; 

യഹോവെക്കു അനിഷ്ടമായുള്ളതു ചെയൂ 

തലമുറ എല്ലാം മുടിഞ്ജുപോകുഖോളം അ 

വന് നാല്പതു സംവത്സരം അവരെ മരു 

ഭൂമിയില് അലയ്യമാറാക്കി. ഏന്നാല് യി 

സ്രായേലിനെറ നേരെ യഹോവയുടെ 

ഉഗ്രകോപം ഇനിയും വഭ്ധിപ്പം൯ തക്ക 

വണ്ണും നിങ്ങളുടെ പിതാക്കുന്മാക്കു പകരം 

നിങ്ങ പാപികളുടെ ഒരു ക്രട്ടമായി എഴു 

ന്നേററിരിക്ുന്നു. നിങ്ങ അവനെ 

വിട്ടു പിന്നോക്കം പോയാല് അവന് ഇ 

നിയും അവരെ മരുഭൂമിയില് പിട്ടുകള 

യം; 

യെല്ലാം നശിച്പികും. 

അങ്ങനെ നിങ്ങ ഈ ജനത്തെ 

അപ്പോ അവര് 

അടുതുതുചെന്നു പറഞ്ഞതു: ഞങ്ങ ഇവി 

ടെ ആങ്ങദൂടെ ആടുമാടുകമക്കു തൊഴു 

തുതുകളൂടം ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുകട്ടികകു പട്ട 

ണങ്ങൂം പണിയട്ടെ. 
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യേതമക്കളെ അവരുടെ സ്ഥലത്തു കൊ 

ണ്ടുപോയി ആക്കുന്നതു വരെ ഞങ്ങ 

യൃഭധസന്നഭദ്ധരായി അവക്കു മുമ്പായി 

നടക്കും; ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുകുട്ടികളോ ടേ 

ശത്തിലെ നിധാസികഠം നിമിത്തം ഉറ 

പ്ുഭ്ള പട്ടണങ്ങളില് പാക്കട്ടെ. യിഡധാ 

മുയല് മക്ക ഓരോരുത്ത൯ താന്താസെറ 

അവകാശം അടക്കിക്കൊള്ളംവരെ ഞ 

ങ്ങ ഞങ്ങമുടെ വീടുകളിലേക്കു മടങ്ങി 

പ്പോേരികയില്ല., യോദ്ദാന്നക്കരെയും അ 

തിന്നപ്പുറവും ഞങ്ങ അധഖരോടുക്രടെ 

അധകാശം വാങ്ങുകയില്ല; കിഴക്കു യോ 

ദ്രാന്നിക്കരെ ഞങ്ങശക്കു അവകാശം ഉണ്ട 

ല്ലോ. അതിന്നു മോശെ അധഖരരോടു പറ 

ഞ്ഞതു: നിങ്ങ ഈ കായ്യം ചെയ്യുമെങ്കില്, 

യഹോവയുടെ മുമ്പാകെ യൃഭ്ധസന്നഭ്ധ 

രായി പുറല്പെട്ടു 

മുമ്പില്നിന്നു ശത്രുക്കളെ നീക്കിക്കളയു 

യഹോവ തെറ 

ലോളം നിങ്ങ. എല്ലാവരും അവമെറ 

മുമ്പാകെ യൃഭ്ധസന്നഭ്ധരായി യോട്ടാന്ന 

ക്കരെ കടന്നു പോകുമെങ്കില് ദേശം യ 

ഹോവയുടെ മുമ്പാകെ ക്ീഴമന്നശേഷം 

നിങ്ങ മടങ്ങിപ്പോരികയും യഹോധയു 

ടെയും യിസ്പായേലിനെറയും മുമ്പാകെ കു 

ററമില്ലാത്തവരായിരിക്കയും ചെയ്യും; അ 

പ്പോ ഈ ദേശം യഹോവയുടെ മുമ്പാ 

കെ നിങ്ങളുടെ അവകാശമാകും. എന്നാല് 

നിങ്ങ അങ്ങനെ ചെയ്തുയില്ല എങ്കില് 

നിങ്ങഠം യഹോവയോടു പാപം ചെയ്യാ 

രിക്കുന്നു; നിങ്ങളു ടെ പാപഫലം നിങ്ങഠം 

അനുഭവിക്കും. നിങ്ങളു ടെ കട്ടിക ക്കായി 

പട്ടണങ്ങളും നിങ്ങളുടെ ആടുക അക്കായി 

തൊഴ്ചത്തുകളൂം പണിതു നിങ്ങറം പറഞ്ഞ 

തുപോലെ ചെയ്യുകൊഠംവി൯. ഗഥാട്രും 

രൂബേന്യരും മോശെയോടു: യജമാന൯ 

കല്പിക്ുന്നതുപോലെ അടിയങ്ങറം ചെ 

യ്തൂുകൊള്ളാം, ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളും ഭ0 

ഠിം 
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യ്യമാരും ഞങ്ങളുടെ കന്നുകാലികളും മൂഗ 

ങ്ങളൊക്കെയും ഗിലെയാദിലെ പട്ടണങ്ങ 

ളില് ഇരിക്കട്ടെ. അടിയങ്ങളോ യജുമാ 

ന൯ കപ്പികുന്നതു പോലെ ഏല്ലാവരും യു 

ഭധസന്നദ്ധരായി യഹോധയുടെ മുമ്പാ 

കെ യൃഭ്ധത്തിന്നു കടന്നുപോകാം ഏന്നു 

വറഞ്ഞു. 

ആകയാല് മോശെ അയരെകുറിച്ചു ൨] 

രോഹിതനായ എലെയാസാരിനോടും നു 

നെറ മകനായ യോശുവയോടും യിസ്റ്റാ 

യേല്മക്കളൂടെ ഗോത്രപ്രധാനികളോടും 

കപ്പിച്ചതെന്തെന്നാല്: ഗാട്യരും രൂബേ 

൩ൃരും ഓരോരുത്തന് യുഭ്ധസന്നദ്ധനായി 

യഹോവയുടെ മുമ്പാകെ നിങ്ങളോടുക്രടെ 

യോദ്ദാന്നക്കരെ കടന്നു പോരികയും ദേശം 

നിങ്ങളുടെ മുമ്പാകെ കിഴടങ്ങുകയും ചെ 

യ്യാല് നിങ്ങ അവക്കു ഗിലെയാദ് ദേശം 

അവകാശമായി കൊടുക്കേണം. എന്നാല് 

അവര് നിങ്ങളോടുക്രടെ യൃദ്ധസന്നദ്ധരാ 

യി അക്കരെക്കു കടക്കാതിരുന്നാല് അവരു 

ടെ അധകാശം നിങ്ങളുടെ ഇടയില് ക 

നാ൯നദേശത്തുതന്നേ ആയിരിക്കേണം. 

ഗാദ്യരും രൂബേന്യരും അതിന്നു: യഹോ 

വ അടിയങ്ങളോടു അരുളിച്ചെയുതു പോ 

ലെ ചെയ്യുകൊള്ളോം. ഞങ്ങളൂടെ അവ 

കാശം ലഭിക്കേണ്ടതിന്നു ഞങ്ങറ യഹോ 

പയുടെ മുമ്പാകെ യുദ്ധസന്നദ്ധരായി 

കനാ൯ദേശത്തേക്കു കടന്നുപോകാം എ 

ന്നു പറഞ്ഞു. അപ്പോ മോശെ ഗാദ്ൃക്കും 

രൂബേന്ൃക്കും യോസേഫിന്രൊ മകനാ 

യ മനശ്ശേയുടെ പാതിശോത്രത്തിന്നും അ 

മോയ്യരാജാവായ സീഹോനെറ രാജ്യവും 

ബാശാ൯രാജങാധവായ ഓഗിനെറ രാജ്യവു 

മായ ദേശവും അതിസനെറ അതിരുകളില് 

ചുററുമുള്ള ദേശത്തിലെ പട്ടണങ്ങളും കൊ 

നി 

യ [ന് 

ത്തുന്നത് ലം... തം... 

30 

| 

93, 

ടുത്തു. അങ്ങനെ ഗാല്യ൪ ദീദോ൯, അ 34, 
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യശോഫാ൯, യസേര്, യൊഗ്രെഹാ, ബേ 

ത്ത'- നിദ്രാ ബേത്ത്- ഹാരാ൯ എന്നിവ 

യെ ഉറപ്പുള്ള പട്ടണങ്ങളായും ആടുക 

ക്കു തൊഴ്ചതുതുകമായയം പണിതു. രൂബേ 

൬൪ ഫെശ്രോന്ദം ഏലെയാലേയും കിയ്യ 

ത്അയിമും, പേരുമാററിക്കുള ഞു നെബോ, 

ബാല്മെയോന് എന്നിവയും സിബ്ദു യ്യും 

പണിതു; അവര് പണിത പട്ടണങ്ങഠക്ു 

പുതിയ പേരിട്ടു. മനശ്ശെയുടെ മകനാ 

യ മാഖിരിനെറ പുത്രന്മാർ ഗിചെയാടില് 

ചെന്നു അതിനെ അടക്കി, അധിടെ പാ 

ത്തിരുന്ന അമോയ്യരെ ഓാടിച്ചുകു ഞ്ഞു. 

മോശെ ഗിലെയാട് ദേശം മനദ്റയുടെ 

മകനായ മാഖിരിന്നു കൊടുത്തു; അവന് 

മനശ്ശെയുടെ പുതൃനാ 

യ യായി ചെന്നു അതിലെ മഉരരുകളെ. 

അവധിടെ പാത്തു. 

അടക്കി, അവെക്കു ഹപ്പോത്ത'- യായിര്൪ 

(യായി രിനെറ മരുക൦) എന്നു പേരിട്ട. 

നോബഫ് ചെന്നു കെനാത്ത് പട്ടണവും 

അതിനെറ ഗ്രാമങ്ങളും അടക്കി; അതിന്നു 

തന്റെറ പേരി൯പ്രുകാരം നോബഹ് എന്നു 

പേരിട്ടു, 

൩൩. അഷഡ്ധ്യായം. 

മോശെയുടെയും അഹരോനെറയും കൈ 

ക്കിഗില് ഗണംഗണമായി മിസ്രയിംദേശ 

തുനിന്നു പുറപ്പെട്ട യിസ്രായേതമക്കളൂടെ 

പ്രയാണങ്ങംം ആവിതു: മോശെ യഹോ 

വയുടെ കല്പനപ്രകാരം അവരുടെ പ്രയാ 

ണക്രമത്തില് അവരുടെ താവളങ്ങഠഥ എ 

ഴതിയെച്ചു; താവളംതാവളമായി അവര് 

ചെയു പ്രയാണങ്ങ൦ ആവിതു: ഒന്നാം 

മാസം പതിനഞ്ചാം തിയ്യതി അവര് രമെ 

സേസില്നിന്നു പുറപ്പെട്ടു; പെസഹ 

കഴിഞ്ഞ പിറെനന്നാഠ യിസ്രായേല്മക്കഠ 

എല്ലാമിയ്രയിമ്യരും കാങ്ങെ യുഭ്ധസന്ന 

ഭ്ധരായി പുറപ്പെട്ടു. മിസ്രയീമ്യരോ, യ 

ധാഠാഥറ്ഠിം 

സംഖ്യാപൃസുകം ൩൨൩. 

ഹോവ തങ്ങളുടെ ഇടയില് സംഹരിച്ച 

കടിഞ്ഞുലുകളെ. എല്ലാം കുഗിച്ചിടുകയായി 

രുന്നു; അവരുടെ ദേധന്മാരുടെമേലും യ 

ഹോധ ന്യായധിധി നടത്തിയിരുന്നു. 

യിസ്പായേതമക്കുഠ രമെസേസിരല്നിന്നു 

പുറപ്പെട്ടു സുക്കോത്തില് പാളയമിറങ്ങി. 

സുക്കോത്തില്തനിന്നു അവർ പുറപ്പെട്ടു മരു 

ഭൂമിയുടെ അററത്തുള്ള ഏഥാമില് പാളയമി 

റങ്ങി, ഏഥാമില്നിന്നു പുറപ്പെട്ടു ബാല്- 

സെഫോന്നെതിരെയുള്ള പിഹഹിരോ 

ത്തിന്നു തിരിഞ്ഞുവനു; അവര് മിശോലി 

പീഹഹി 

രോത്തിന്നു കിഗക്കുനിന്നു പുറപ്പെട്ടു കട 

നു കിഴകു പാളയമിറങ്ങി, 

ലിനെറ നടുധില്ക്രടി മരുഭൂമിയില് കട 

നനു ഏഥാംമരുഭൂമിയില് മൂന്നു ദിവസത്തെ 

വഴിനടന്നു മാറയില് പാളയമിറങ്ങി. 

മാറയില്നിന്നു പുറപ്പെട്ടു ഏലിമില് എ 

ത്തി; ഏലിമില് പന്തുരണ്ടെ നീരുറധും ഏഴ 

പതു ഈത്തപ്പനയും ഉണ്ടായിരുന്നതുകൊ 

ണ്ടു അവര് അവധിടെ പാളയമിറങ്ങി. ഏ 

ലിമില്നിന്നു പുറപ്പെട്ടു ചെങ്കടലിന്നരി 

കെ പാളയമിറങ്ങി. ചെങ്കടലിന്നരികെ 

നിന്നു പുറപ്പെട്ടു സീ൯മരുഭൂമിയില് പാള 

യമിറങ്ങി. സിനമരുഭൂമിയിരനിന്നു പു 

പ്പെട്ടു ദൊഫ ക്കയില് പാളയമിറങ്ങി. 

ടൊഫ് ക്കയില്നിന്നു പൃറപ്പെട്ടു ആലൂശില് 

പാളയമിറങ്ങി. ആലൃശില്നിന്നു പുറ 

പ്പെട്ടു രെഫിദീമില് പാളയമിറങ്ങി; അ 

വിടെ ജനത്തിന്നു കുടിപ്പാ൯ വെള്ളമില്ലാ 

യിരുന്നു, രെഫിദിമില്നിന്നു പുറപ്പെട്ട 

സിനായിമരുഭൂമിയില് പാളയമിറങ്ങി, 

സിനായിമരുഭൂമിയില്നിന്നു പുറപ്പെട്ടു കി 

ബ്ര്യോത്ത് -ഹത്താവയില് പാളയമിറങ്ങി. 

കിബ്രോത്ത് -ഹത്താവയില്നിന്നു പുറപ്പെ 

ട്ടു ഹസേരോത്തില് പാളയമിറങ്ങി. ഹ 

സേരോത്തില്നിന്നു പുറപ്പെട്ടു രിആ യില് 

പാള യമിറങ്ങി. രിത്തു യില്നിന്നു വറ 
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സംഖ്യാപൃസ്മുകം ൩൨൨൩ 

പേട്ടു രിമ്മോ൯-പേരെസിത പാളയമിറ 

ങ്ങി. രിമ്മോ൯-പേരെസില്നിന്നു പുറ 

പട്ടു ലിബ്ല യില് പാളയമിറങ്ങി, ലിബ്ല 

യില്നിന്നു പുറപ്പെടു രിസ്സയില് പാളയ 

മിറങ്ങി. രിസ്സ്റയില്നിന്നു പുറപ്പെട്ടു കെ 

ഹേലാഥയില് പാളയമിറങ്ങി. കെഹേ 

ലാഥയിരുനിന്നു പുറപ്പെട്ടു ശാഫേര്മല 

യില് പാളയമിറങ്ങി. ശാഫേര്മലയില് 

നിന്നു പുറപ്പെട്ടു ഹരാഭയില് പാള യമിറ 

ങ്ങി. ഹരാദയില്നിന്നു പുറപ്പെട്ടു മക 

ഹേലോത്തില് പാളയമിറങ്ങി. മക്ഫേ 

ലോത്തില്നിന്നു പുറപ്പെട്ടു തഹത്തില് പാ 

ഉ യമിറങ്ങി, തഹത്തില്നിന്നു പുറപ്പെട്ടു 

താരഹില് പാളയമിറങ്ങി. താരഹില്നി 

നനു പുറപ്പെട്ടു മിത്തുയില് പാളയമിറങ്ങി. 

മിആയിതനിന്നു പുറപ്പെട്ടു ഹശ്ശലോന 

യില് പാളയമിറങ്ങി. ഫശ്ശലോനയിതനി 

നനു പുറപ്പെട്ടു മോസേരോത്തില് പാളയ 

മിറങ്ങി. മോസേരോത്തില്നിന്നു പുറ 

പ്പേട്ടു ബെനേയാക്കാനില് പാളയമിറ 

ങ്ങി. ബെനേയാക്കാനില്നിന്നു പുറപ്പെ 

ടു ഹോ൪ - ഫഗ്ഗില, ദില് പളളയമിറങ്ങി. 

ഹോര് - ഫഗ്ലിട, ദില്നിന്നു പുറപ്പെട്ടു യൊ 

ത് ബാഥയില് പാളയമിറങ്ങി, യൊത് 

ബാഥയിതനിന്നു പുറപ്പെട്ടു അബ്രയോന 

യില് പാളയമിറങ്ങി, അബ്ര്യോനയില് 

നിന്നു പുറപ്പെട്ടു എസ്വോ൯ - ഗേബെരില് 

പാളയമിറങ്ങി, എസ്വോ൯-ഗേബെരില് 

നിന്നു പുപ്പെട്ടു സി൯മരുഭൂമിയില് പാള 

യമിറങ്ങി, അതാകുന്നു കാദേശ . അവ൪ 

കാദേശില്നിന്നു പുറപ്പെട്ടു ഏദോംദേശ 

ത്തിനെറ അതിരിങ്കല് ഹോരവവ്യുതത്തി 

കല് പാളയമിറങ്ങി, പുരോഹിതനാ 

യ അഹരോ൯ യഹോവയുടെ കപ്പനപ്ര 

കാരം ഹോര്പപവ്വതത്തില് കയറി, യിഡ്രം 

യേല്മക്കഠാ മിസ്രയിംദേശത്തുനിന്നു പോ 

ന്നതിനെറ നാല്പതാം സംധഖത്സരം അഞ്ചാം 

ഠിം 
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മാസം ഒന്നാം തിയ്യതി അവിടെവെച്ചു മ 

രിച്ചു. അഹരോ൯ ഹോര്പവ്വതത്തിതു 

ധെച്ചു മരിച്ചപ്പോഠ അവന്നു നൂററിരുപ 

ത്തിമൂന്നു വയസ്സായിരുന്നു. ഏന്നാല് ക 

നാ൯ദേശത്തു തെകു പാത്തിരുന്ന കനാ 

നനായ അരാട് രാജാധു യിയ്്രായേതമക്കു 

മൂടെ വരധിനെക്കറിച്ചു കേട്ടു. ഹോര്പ 

വൃതത്തിങ്കതുനിന്നു അവർ പുറപ്പെട്ടു സ 

ല്യോനയില് പാളയമിറങ്ങി, സല്ലോന 

യില്നിന്നു പുറല്ലെട്ടു പൂനോനില് പാമു 

യമിറങ്ങി, പൂനോനില്നിന്നു പുറപ്പെട്ടു 

ഓബോത്തില് പാളയമിറങ്ങി. ഓബോ 

ത്തില്നിന്നു പുറപ്പെട്ടു മോധാബിനെറ 

അതിരിങ്കല് ഇഠയേ-അബാരിമില്ത പാള 

യമിറങ്ങി. ഇരയീമില്നിന്നു പുറപ്പെട്ടു 

ദീ 

യബോ൯ഗാടില്നിന്നു പുറപ്പെട്ടു അല്ലോൻ 

ദിബോ൯ഗാടില് പാളയമിറങ്ങി. 

ടിബ്ലാഥയീമില് പാളയമിറങ്ങി. അ 

ല്ലോ൯ടിബ്ബ ാഥയീമില് നിന്നു പുറപ്പെട്ടു 

നെബോധിന്നു കിഴക്കു അബാരിംപവ്വത 

ത്തിങ്കത പാളയമിറങ്ങി, അബാരീംവ 

വൃതത്തിങ്കല്നിന്നു പുറപ്പെട്ടു യെരീഫോ 

വിന്നെതിരെ യോദ്ദാന്നരികെ മോലാബ് 

സമഭൂമിയില് പാളയമിറങ്ങി, യോദ്ദാന്ന 

രികെ മോധാബ് സമഭൂമിയില് ബേത്ത് 

യെശീമോത്ത് മുതല് ആബേരല്-ശിത്തീംവ 

രെ പാളയമിറങ്ങി, 

യെരീഫഹോധിന്നെതിരെ യോദ്ദാന്നരി 2 

കെ മോധാബ് സമഭൂമിയില് വെച്ചു യ 

ഫഹോവ മോശെയോടു അരുളിച്ചെയൂതു : 

നീ യിസ്ധായേല്മക്കളോടു പറയേണ്ടുന്ന 

തെന്തെന്നാല്: നിങ്ങ യോദ്ദാന്നക്കരെ 

കനാ൯ദേശകരേക്കു കടന്നശേഷം 

ത്തിലെ സകലനിവാസികളെയും നിങ്ങ 

ടൂടെ മുമ്പില്നിന്നു നീക്കിക്കളഞ്ഞു അ 

വരുടെ പലിഗ്രഫങ്ങളെയും ബിംബങ്ങളെ 

യും എല്ലാം തകത്തു അവരുടെ സകലപൂ 
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മനു: 34. 

ജാഗിരികളെയും നശിപ്പിച്ചുകള യേണം. 

നിങ്ങ ദേശം കൈധശമുക്കി അ 

തില് കുടിപാക്കേണം;ു ന് ങ്ങം കൈധ 

ശമാക്കേണ്ടതിന്നു ഞാന് ത്തൃൂ ദേശം നി 

ങ്ങഠക്കു തന്നിരിക്കുന്നു. നിങ്ങ കടും 

ബംകുടുംബമായി ഭേശം ചീട്ടിട്ടു അവകാ 

ശമാക്കേണം; ആളേറെയുള്ള വക്കു ഏറെ 

യും കുറെയുള്ള വക്കു കറെയും അവകാശം 

കൊടുക്കേണം; അവന്നവന്നു ചീട്ടു ഏയി 

ടെ വിഴുന്നുവോ അവിടെ അവന്െറ അ 

വകാശം ആയിരിക്കേണം; പിതൃഗോത്രം 

പിതൃഗോത്രമായി നിങ്ങഗക്കു അവകാശം 

ലഭിക്കേണം. എന്നാല് ദേശത്തെ നിഖാ 

സികളെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പില്നിന്നു നിക്കി 

ക്കള യാതിരുന്നാല് നിങ്ങ. അവരില് 

ശേഷിപ്പിക്കുന്നവര് നിങ്ങളൂടെ കണ്ണുക 

ളിരു മുള്ളുകളും പാശ്വങ്ങളില് കണ്ടകങ്ങ 

മൂമായി നിങ്ങ പാക്കുന്ന ദേശത്തു നിങ്ങ 

ളെ ഉപദവികും. അത്രയുമല്ല, ഞാ൯ 

അവരോടു ചെയ്താ൯ നിരൂപിച്ചതുപോ 

ലെ നിങ്ങളോടു ചെയ്യം, 

൩൪൭... അഡ്ധ്യായംം 

യഡ്യഹോവ പിന്നെയും മോശെയോടു അ 

രുളിച്ചെയൂതു : യിസായേല്മക്കളോടു നി 

കപ്പിക്കേണ്ടതെന്തെന്നാല്: നിങ്ങ ക 

നാ൯ദേശത്തു ഏത്തുമ്പോഠാ നിങ്ങസക്ു 

അവകാശമായി വരുവാനിരിക്കുന്ന ദേശ 

തആമിനെറ അതിര് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കേ 

ണം. തെക്കെഭാഗം സീ൯മരുഭൂമിതുട 

ങ്ങി എരോമിനെറ വശത്തുക്രടിയായിരി 

ക്കേണം; നിങ്ങളുടെ തെക്കെ അതിര് കി 

ഗക്കു ഉപ്പുകടലിനെറ അററംതുടങ്ങി ആയി 

രിക്കേണം. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ അതിര് 

അക്രബ്ദബിംകയററത്തിന്നു തെക്കോട്ടു തിരി 

ഞു സീനിലേക്കു കടന്നു കാദേശ ബന്നേ 

യയുടെ തെക്കു അവസാനിക്കേണം. അ | ളിച്ചെയൂതു : 

ധാഠാഥറ്ഠിം 

209 സംഖ്യ വുസ്മുകും ൩൨൪: 

വിടെനിന്നു ഹസ൪-അദദാരവരെ ചെന്നു 

അനസ്നോനിലേകു കടക്കേണം. പിന്നെ 

അതിര് അസ്ലോ൯തുടങ്ങി മി സയീംതോട്ടി 

ലേക്കു തിരിഞ്ഞു സമുൃദത്തി്കല് അവസാ 

നിക്കേണം. പടിഞ്ഞാറോ മഫാസമുദം 

അതിര് ആയിരിക്കേണം. അതു നിങ്ങളു. 

ടെ പടിഞ്ഞാറെ അതിര്. വടക്കോ മഹാ 

സമുദംതുടങ്ങി ഹോര്പവ്വതം നിങ്ങളുടെ 

അതിരാക്കേണം. ഫഹോര്പവ്യതംമുതല് 

ഹമാത്ത് വരെ അതിരാക്കേണം. സെദാ 

ദില് ആ അതിര് അധഖസാനിക്കേണം; 

പിന്നെ അതിര് സിഫ്േ ാ൯വരെ ചെന്നു 

ഫഹസാര്-ഏനാനില് അവസാനിക്കേണം; 

ഇതു നിങ്ങളുടെ വടക്കെ അതിര്, കിഴ 

ക്കോ ഹസാര്-ഏനാ൯തുടങ്ങി ശെഫാംവ 

രെ നിങ്ങമൂടെ അതിരാദക്കണം, ശെഫാം 

തുടങ്ങി ആ അതിര് അയിനെറകിഴക്കു 

ഭാഗത്തു രിബ്ബാവരെ ഇറങ്ങിച്ചെന്നിട്ടു 

കിന്നേരെത്ത് കടലിനെറ കിഴക്കെ കര 

തൊട്ടിരിക്കേണം. അധിടെനിന്നു യോ 

ദ്൯േവഴിയായി ഇറങ്ങിച്ചെന്നു മുപ്പുകുട 

ലിക്കല് അവസാനിക്കേണം. ഇതു ചുററും 

നിങ്ങളുടെ ദേശത്തിനെറ അതി൪ ആയി 

രിക്കേണം. മോശെ യിസ്പായേല്മശ്മ 

ളോടു കപ്പിച്ചതു: നിങ്ങഠക്കു ചിട്ടിനാല് 

അവകാശമായി ലഭിപ്പാനുള്ളതായി യ 

ഹോധ ഒമ്പതര ഗോത്രങ്ങശുക്ക കൊടു 

പ്പാ൯ കല്പിച്ചിട്ടുള്ള ദേശം ഇതു തന്നേ. 

രൂബേ൯ഗോത്രക്കാരുടെ കുടുംബങ്ങശക്കും 

ഗാട് ഗോത്രക്കാരുടെ കടുംബങ്ങഠംക്കും മന 

ശ്ശെയുടെ പാതിഗോത്രത്തിന്നും താന്താങ്ങ 

ടെ അവകാശം ലഭിച്ചുവല്ലോ. ഈരണ്ടര 

ഗോത്രത്തിന്നു അവകാശം ലഭിച്ചതു കിഗ 

ക്ക൯പ്രടേശത്തു യെരീഹോധിന്നു കിഴക്കു 

യോദ്ദാന്നക്കരെ ആയിരുന്നു. 

പിന്നെ യഹോവ മോശെയോടു അരു 

നിങ്ങഠക്ു ദേശം ധിഭാ 
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സംഖ്യാപുസ്മുകം ൩൫ 

ഗിച്ചതരേണ്ടുന്നവരുടെ പേരു ആധി 

തു: പുരോഹിതനായ എലെയാസാരും നു 

സെറ മകനായ യോശുവയും. ദേശത്തെ 

അവകാശമായി വിഭാഗിക്കേണ്ടതിന്നു നി 

ങ്ങാം ഓരോ ഗോത്രത്തില്നിന്നു ഓരോ 

പ്രഭ വിനെയും ക്രട്ട്.ക്കൊള്ളേണം. അ 

൨൪ ആരെലല്ലാമെന്നാല്: യെഫ്രദാഗോത്ര 
ധം 

ത്തില് യെഫുന്നെയുടെ മക൯ കാലേബ.. 

ശിമെയോ൯ഗോത്രത്തില് അമ്മ്ഫ്രുദി 

നെറ മക൯ ശെമുവേല്,. ബെന്പ്യാമി൯ 

ഗോത്രത്തില് കിസ്സോനെറ മക൯ എലി 

ഓാദ് , ദാ൯ഗോത്രത്തിന്നുള്ള പ്രഭ യൊ 

ഗ്ലീയുടെ മക൯ ബ്ുക്കി. യോസേഫി 

നെറ പുത്രന്മാരില് മനശ്ശെയുടെ ഗോ. 

ത്തിന്നുള്ള പ്രഭ എഫോടിനെറ ഒക൯ 

പ്രഭ ശിഹ ന്െറ മക൯ ക്കെമു വേല്. 

സെബുലുൂ൯ഗഥോത്രത്തിന്നുള്ള പ്ര പന്നാ 

ക്കിനെറ മകന് എലീസ:ഫാ൯. യിസ്സ്സാ 

ഖാര്ഗോത്രത്തിന്നുള്ള പ്രഭ അസ്സാനെറ 

മക൯ പല്ത്തിയേല്, ആശേര്ഗോത്ര 

ത്തിന്നുള്ള പ്രഭ ശെലോമിയുടെ പുത്ര൯ 

അഹീഫ്രുട് . നഛ്ചാലിഗോത്രത്തിള്ള 

പ്രഭ അമ്മീഹ്രുടിസെറ മക൯ ചെദഹേല്. 

യി സായേല്മക്കഠക്കു കനാ൯ ദേശത്തു അ 

വകാശാ 

ഹന്നിയേല്, എഫു യിംഗോത്രത്തിന്നുള്ള 

വിഭാഗിച്ചുകൊടുക്കേണ്ടതിന്നു 

യഹോവ നിയമിച്ചവര് ഇവര് തന്നേ, 

൩൭൫൭. അ ദ്്യായാ. 

യഫോധ പിന്നെയും യെരിഹോധിന്നെ 

തിരെ യോദ്ദാന്നരികെ മോവാബ് സമഭൂ 

മിയില്ഖെച്ചു മോശെയോടു അരുളിച്ചെ 

യ്യൂതു 

വകാശത്തില്നിന്നു ലേവ്ൃക്കു വസിപ്പം൯ 

യി സായേല്മക്കറം തങ്ങളുടെ അ । 

പട്ടണങ്ങമ കൊടുക്കണമെന്നു അവ 

രോടു കല്പിക്ക; പട്ടണങ്ങളോടുക്രടെ അ 

പയ്യടെ പുല്ലറവും നിങ്ങ ല്േധ്ൃക്കു കൊ 

ഠിം 

൧04. ൬10105 35 

പട്ടണങ്ങഠം അവകു പാപ്പി 

അവയുടെ പുല്ലറം 

ആടു മാടുക മുതലായ സകലഥൂഗഥസമ്പ 

ടക്കണം., 

ടമായിരിക്കേണം; 

ത്തിന്നുംലേണ്ടി ആയിരിക്കേണം. നി 

ങ്ങ ലേവ്ൃക്കു കൊടുക്കേണ്ടുന്ന പുല്ലറം 

പട്ടണത്തിനെറ മതിലിങ്കതതുടങ്ങി പുറ 

ത്തോട്ടു ചുററും ആയിരം മുഴം യിസ്മാരം 

ആയിരിക്കേണം. പട്ടണം നടുഖാക്കി 

അതിന്നു പുറമെ കിഗക്കോട്ടു രണ്ടായിരം 

മുഴവും തെക്കോട്ടു രണ്ടായിരം മുഗവയം പടി 

ഞ്ാറോട്ടു രണ്ടായിരം മുഴവും വടക്കോട്ടു 

രണ്ടായിരം മുഗധും അളക്കേണം;ു ഇതു 

അവക്കു പട്ടണങ്ങളുടെ പുല്ലറം ആയി 

രിക്കേണ.ം. നിങ്ങ ലേവൃക്കു കൊട്ട 

ക്കുന്ന പട്ടണങ്ങളില് ആറു സങ്കേത 

നഗരങ്ങളായിരിക്കേണം; കുലചെയൂധ൯ 

അവിടേക്കു ഓടിപ്പോകേണ്ടതിന്നു നി 

ങ്ങ അവയെ ആവഡന്നുഃവണ്ടി ലവേറുതി 

രിക്കേണം; ഇവ കൂടാതെ നിങ്ങ ധേ 

റെയും നാല്പത്തുരണ്ടു പട്ടണങ്ങളെ കൊടു 

ക്കേണം. അങ്ങനെ നിങ്ങ ലേല്ൃൃക്കു 

കൊടുക്കുന്ന പട്ടണങ്ങഥ എല്ലാംകൂടെ 

നാല്പത്തെട്ടു ആയിരിക്കേണം; അവയും 

അവയുടെ വാല്പറങ്ങും കൊടുക്കേണം. 

യി സ്ായേല്മക്കളടെ അവകാശത്തില്നി 

ന്നു ജനമേറിയവര് ഏറെയും ജനം കുറ 

ഞവര് കുറെയ്ും പട്ടണങ്ങഠ കൊട്ടുക്കേ 

ണം; ഓരോ ഗോത്രം തനിക്കു ചഭിക്ുന്ന 

അവകാശത്തിന്നു ഒത്തവണ്ണം ലേവ്ൃക്ക 

പട്ടണങ്ങളെ കൊടുക്കേണം, 

യഫോവ പിന്നെയും മോമെയോട്ടു 

അരുളിച്ചെയുതു: നീ യിസാദയതമക്ക 

ളോടു പറയേണ്ടതെന്തെന്നാല്: നിങ്ങ 

യോദ്ദാ൯ കടന്നു കനാന് ദേശത്തു എത്തിയ 

ശേഷം ചില പട്ടണങ്ങമ സദങ്കതനഗ 

രങ്ങളായി ഖേറുതിരിക്കേണം;ു; അബഭ്ധ 

വശാല് ഒരുത്തനെ കൊന്നു ഡോയവന്൯ 

ി 

ളു 



19 

1 

10 

17 

18 

19 

തവല 35 

അവിടേക്കു ഓടിപ്പോക്േണംം കുലചെ 

യുവ൯ സഭയുടെ മുമ്പാകെ വിസ്മാര 

ത്തിന്നു നില്ലുംവരെ അവന് പ്രതികാര 

കനെറ കയ്യാല് മരിക്കാതിരിക്കേണ്ടതിന്നു 

അവ സങ്കേതനശഗരങ്ങര ആയിരിക്കേ 

ണം. നിങ്ങ കൊടുക്കുന്ന പട്ടണങ്ങ 

ളില് ആറെണ്ണം സങ്കേതനഗരം ആയി 

രിക്കേണം. യോട്ടാന്നക്കരെ മൂന്നു പട്ട 

ണവും കനാ൯ദേശത്തു മൂന്നു പട്ടണവും 

കൊടുക്കേണം; അവ സങ്കേതനശഗരങ്ങ 

ആയിരിക്കേണം. അബഭ്ധവശാല് ഒരു 

ത്തനെ കൊല്ലുന്നവ൯ ഏവനും അവി 

ടേക്കു ഓടിപ്പോകേണ്ടതിന്ന ഈ ആറു 

പട്ടണം യിസ്രായേല്മക്കഠക്കും പരദേ 

ശികും വന്നുപാകുന്നവനും സങ്കേതം 

ആയിരിക്കേണം. എന്നാല് ആരെങ്ജി 

ലും ഇരുമ്പായുധംകൊണ്ടു ഒരുത്തനെ അ 

ടിച്ചിട്ടു അവ൯ മരിച്ചുപോയാല് അവ൯ 

കലപാതക൯; കുലപാതകന് മരണശിക്ഷ 

അന്ദഭധിക്കേണം. മരിപ്പാ൯ തക്കവണ്ണം 

ആരെങ്കിലും ഒരുത്തനെ കല്ലെറിഞ്ഞിട്ടു 

അവന മരിച്ചുപോയാല് അവ൯ കുലപാ 

തകന; കുലപാതക൯ മരണശിക്ഷ അനു 

ഭവിക്കേണം. അല്ലെങ്കില് മരിപ്പാ൯ 

തക്കവണ്ണം ആരമെങിലും കയ്യിലിരുന്ന മര 

യായുധംകൊണ്ടു ഒരുത്തനെ അടിച്ചിട്ടു 

അയധ൯ മരിച്ചുപോയാല് അവ൯ കുലപാ 

തകന൯; കുലപാതകന് മരണശിക്ഷ അനു 

ഭവിക്കേണം. രക്തപ്രതികാരക൯ ത 

ന്നേ കുലപാതകനെ കൊല്ലേണം; അവ 

നെ കണ്ടുക്രടുമ്പോഠ അവനെ കൊല്ലേ 

ണം. ആരെങ്കിലും ദ്വേഷംനിമിത്തം 

ഒരുത്തനെ കുത്തുകയോ കരുതിക്രുട്ടി അ 

വനെറമേല് വല്ലതും എറികയോ ചെയ്യിട്ടു 

അവന് മരിച്ചുപോയാല്, അല്ലെങ്കില് 

ശത്രുതയാല് കൈകൊണ്ടു അവനെ അടി 

ചവിട്ടു അവന് മരിച്ചുപോയാല് അവനെ 

ധാഠാഥറ്ഠിം 

൧05 സഖ്്യാപുസുകം ൩൫ 

കൊന്നവ൯ മരണശിക്ഷ അന്ുഭധിക്കേ 

ണം. അവന് കുലപാതക൯; രക്തപ്ര 

തികാരക൯ കുലപാതകനെ കങണ്ടുക്ൂടു 

സമ്വോര കൊന്നുകളയേണം, എന്നാല് 

ആരെങ്കിലും ശത്രുതക്രടാതെ പെട്ടെന്നു 

ഒരുത്തനെ കുത്തുകയോ കരുതാതെ വല്ല 

തും അവനെറമേല് ഏറിഞ്ഞു പോകയോ, 

അവന്നു ശത്രുവായിരിക്കതെയും അവ 

ന്നു ദോഷം വിചാരിക്കാതെയും അവ൯ 

മരിപ്പാ൯ തക്കവണ്ണം അവനെ കാണാ 

തെ കല്ലു ഏറികയോ  ചെയ്യിട്ടു അ 

വ൯ മരിച്ചുപോയാല് കുലചെയുവന്നും : 

രക്ത്പ്രതികാരകന്നും മഭ്ധ്ധ്യേ ഈ ന്യായ 

ങ്ങളെ അന്ദസരിച്ചു സഭ വിധിക്കേണം. 

കുലചെയൂവനെ സഭ രക്തപ്രതികാരക 

നെറ കയ്യില്നിന്നു രക്ഷിക്കേണം; അ 

വ൯ ഓാടിപ്പ്പോയിരുന്ന സങ്കേതനഗര 

ത്തിലേക്കു അവനെ മടക്കി അയക്കേണം; 

വിശുഭധതൈലത്താല് അഭിഷിക്തനായ 

മഹാപുരോഹിതനെറ മരണംവരെ അ 

വ൯ അവിടെ പാക്കേണം. എന്നാല് 

കുലചെയുവ൯ ഓാടിപ്പ്യോയിരുന്ന സങ്കേത 

നഗരത്തിനെറ അതിര് വിട്ടു പുറത്തു വ 

രികയും 

നഗരത്തിന്െറ അതിരിന്നു പുറത്തുഖെച്ചു 

കണ്ടു രക്തപ്രുതികാരക൯ കുലചെയുവ 

നെ കൊല്ലുകയും ചെയ്യാത അവന്നു രക്ത 

പാതകും ഇല്ല. അവന് മഹാപുരോഹി 

തന്െറ മരണംവരെ തനെറ സങ്കേതന 

ഗരത്തില് പാക്കേണ്ടിയിരുന്നു; ഏന്നാല് 

കലചെയുവന്നു മഹാപുരോഹിതനെറ 

മരണശേഷം തനെറ അവകാശഭൂമിയി 

ലേക്കു മടങ്ങിപ്പോകാം. ഇതു നിങ്ങള്ക്കു 

തലമുറതലമുറയായി നിങ്ങളുടെ സകല 

വാസസ്ഥലങ്ങളിചും ന്യായവിധിക്കുള്ള 

പ്രമാണം ആയിരിക്കേണം. ആരെങ്കി 

ലും ഒരുത്തനെ കൊന്നാല് കലപാതക൯ 

43.4 

അചനെ അധഖവനെറ സങട്ജേത : 

[ഷി പ. 

ി രൻ 

൫ 

30 



31 

89 

33 

4 

3 

സംഖ്യ ാ൨)ുന്മുമം ൩൬ 

സാക്ഷികളുടെ വാമൊഴിപ്രുകാരം മരണ 

ശിക്ഷ അനുഭധിക്കേണം; എന്നാല് ഒരു 

മനുഷ്ഷ്യനെറ നേരെ മരണശിക്കഷെക്കു ഏ 

കസാക്ഷിയയുടെ മൊഴി മതിയാകുന്നതല്ല. 

മരണയോഗ്യനായ കുലപാതകനെറ ജ്] 

വന്നുധേണ്ടി നിങ്ങാം പീണ്ടെടുപ്പുധില 

വാങ്ങരുതു: അയന് മരണശിക്ഷ തന്നേ 

അനുഭയിക്കേണംം സങ്കേതനശഗരത്തി 

ലേക്കു ഓടിപ്പോോയവ൯ പുരോഫിതനെറ 

മരണത്തിന്നു മുമ്പെ നാട്ടില് മടങ്ങിവന്നു 

പാക്കേണ്ടതിന്നും നിങ്ങഠം വീണ്ടെടുപ്പ 

വില വാങ്ങരുതു. നിങ്ങ പാകുന്ന 

ദേശം അങ്ങനെ അശുദ്ധമാക്കരുതു; രക്തം 

ദേശത്തെ അശുഭ്ധമാക്കുന്നു; ദേശത്തില് 

ചൊരിഞ്ഞ രക്തത്തിന്നുവേണ്ടി രക്തം 

ചൊരിയിച്ചവനെറ രക്തത്താല് അല്ലാ 

തെ ദേശത്തിന്നു പ്രായശ്ചിത്തം സാഭ്ധ്യ 

മല്ലു. 

കുന്ന നിങ്ങളുടെ പാഫ്പ്ിടമായ ദേശം 

അതു കൊണ്ടു ഞാ൯ അധിവസി 

അശുഭ്ധമാക്കരുതു; യിസായേല്മക്കളുടെ 

മഭ്ധ്യയ യഹോവയായ ഞാ൯ അധിലഖസി 

കുന്നും 

൩൩. അദ്ധ്യായം. 

യോസേഫിനെറ മക്കളുടെ കുടും ബങ്ങ 

ളില് മനശ്ശെയുടെ മകനായ മാഖീരി 

നെറ മകനായ ഗിലെയാടിനെറ മക്കള 

ടെ കുടുംബത്തലവന്മാര് അടുതുതുവനു മോ 

ശെയുടെയ്ും യിസ്പായേല്മക്കമുടെ ഗോത്ര 

പ്രധാനികളായ പ്രഭൂക്കുന്മാരുടെയും മു 

മ്പാകെ പറഞ്ഞതു: യിസ്പായേല്മക്കമക്കു 

ദേശം ചീട്ടിട്ടു അവകാശമായി കൊടു 

പ്ലാ൯ യഹോവ യജമാനനോടു കല്പിച്ചു; 

ഞങ്ങളുടെ സഹോദരനായ ശെലോഫഫഹാ 

ദിനെറ അവകാശം അവന്െറെറ പുത്രിമാകു 

കൊടുപ്പാ൯ യജമാനന്നു യഹോധയുടെ 

കല്പന ഉണ്ടായി. എന്നാല് അധഖര് യി 

ധാഠാഥറ്ഠിം 

200 മത്സ 36 

സ്രായേല് മക്കടെ മററു ഗോത്രങ്ങളിലെ 

പുരുഷന്മാരില് വല്ലവക്കും ഭായ്യമാരായാല് 

അവരുടെ അവകാശം ഞങ്ങളൂടെ പിതാ 

ക്കന്മാരുടെ അവകാശത്തില്നിന്നു വിട്ടു 

പോകയും അവര് ചേരുന്ന ഗോത്രത്തി 

നെറ അവകാശത്തോടു ക്രടുകയും ചെയ്യും; 

ഇങ്ങനെ അതു ഞങ്ങളൂടെ അവകാശത്തി 

നെറ ഓഹരിയില്നിന്നു പൊയ്യ്യോകും. 

യിസ്രായേല് മക്കളുടെ 'യോബേല്സംവ 

ത്സരം വരുമ്പോര അവരുടെ അവകാശം 

അവര് ചേരുന്ന ഗോത്രത്തിനെറ അധ 

കാശ ത്തോടുടക്രടുകയും അങ്ങനെ അവരു 

ടെ അവകാശം ഞങ്ങളുടെ പിതൃഗോത്ര 

ത്തിനെറ അവധക്മശത്തില്നിന്നു വിട്ടു 

പോകയും ച്ചെയ്യം. അപ്പോ മോശെ 

യഫോവയുടെ വചനപ്രകാരം യിസ്രാ 

യേതമക്കളോടു കുപ്പിച്ചതു: യോസേഫി 

നെറ പുത്രന്മാരുടെ ഗോത്രം പറഞ്ഞതു 

ശരി തന്നേ, യഹോവ ശെലോഫ്ഷഹാദി 

നെറ പുത്രിമാരെക്കറിച്ചു പ്പിക്കുന്ന കായ്യം 

എന്തെന്നാല്: അവര് തഞങ്ങഠക്കു ബോധി 

എങ്കിലും 

തങ്ങളുടെ പിതൃഗോത്രത്തിലെ കുടുംബ 

ച്ചവക്കു ഭായ്യമരോയിരിക്കട്ടെ; 

ത്തിലുള്ള വകു മാത്രമേ ആകാധു. യിസാ 

യേതമക്കളുടെ അവകാശം ഒരു ഗോത്ര 

ത്തില്നിന്നു മറെറാരു ഗോത്രത്തിലേകു 

മാറരുതു യിസ്രായേല്മക്കളില് ഓരോരു 

ത്ത൯ താന്താനെറ പിതൃശോത്രത്തിനെറ 

അവകാശത്തോടു ചേന്നിരിക്കേണം. യി 

സ്രായേതമക്കഠ ഓാരോരുത്തന൯ താന്താ 

നെറ പിതാക്കന്മാരുടെ അവകാശം കൈ 

വശമാക്കേണ്ടതിന്നു യിസ്രായേതമക്കളൂടെ 

യാതൊരു ഗോത്രത്തിലും അവകാശം ലഭി 

അന്ന ഏതു കന കയും തനെറ പിതൃഗോത്ര 

ത്തിലെ ഒരു കുടുംബത്തില് ഒരുത്തന്നു ഭാ 

യ്യയാകേണം, അങ്ങനെ അവകാശം 

ഒരു ഗോത്രത്തില്നിന്നു മറെറാരു ഗോത്ര 

ടി 
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ത്തിലേക്കു മാറാതെ യിസ്രായേല്മക്കളൂ. 

ടെ ഗോത്രങ്ങളില് ഓരോരുത്തന് താന്താ 

നെറ അവകാശത്തോട്ട ചേന്നിരിക്കേ 

ണം. യഹോധഖ മോശെയോടു കപ്പിച്ചതു 

പോലെ ശെലോഫഹാദഭിനെറ പുത്രിമാർ 

ചെയ്യൂ. 

രായ മഹ്റ, തിര്സാ, ഹൊഗ്ലാം മില്ക്കാ, 

ശെലോഫ്ഹാദിനെറ പുത്രിമാ 

നോവാ ഏന്നിവര് തങ്ങളൂടെ അപ്പുനെറ 

പുത്രന്മാക്ു ഭായ്യ 

യോസേഫിനെറ മകനായ 

സഹോദരന്മാരുടെ 

മാരായി. 

__ 207 ആധവത്തനപുസ്പകം ൧ 

മനശ്ശെയുടെ പുത്രന്മാരുടെ കുടുംബങ്ങ 

ളില് അവർ ഭായ്യമാരാകയും അവരുടെ 

അവകാശം അധരുടെ പിതൃകടുംബത്തി 

നെറ 

ചെയ്യൂ. 

യെരീഹോധിന്നെതിരെ യോദ്ദാന്നരി 

ഗശോത്രത്തിതതന്നേ ഇരിക്കയും 

കെ മോവാബ് സമഭൂമിയില്ധെച്ചുയഫോ 

വംമോശെമുഖാന്തരം യിയ്രായേല്മക്കളോ 

ടട കപ്പിച്ച കപ്പനകളം വിധികളും ഇവ 

തന്നേ 

൧ 0൯0൨റാഗഗ 

ആവത്തനപുസ്തുകം 

൧ം അദ്ധ്യായം. 

(സ്ൃശതിരെ പാരാന്നും തോഫെ | ച്ചു സംഹരിച്ചശേഷം യോദ്ദാന്നക്കരെ 

ലീന്നും ഹസേരോത്തുന്നും 

ഭീസാഹാബിന്നും നടുവെ യോദ്ടാന്നക്ക 

ലാബാന്നം 

രെ മരുഭൂമിയില് അരാബയില്ധെച്ചു 

മോശെ എല്ലായിസ്രയേലിനോടും പറഞ്ഞ 

വചനങ്ങഗ ആവിതു: സേയിരപവ്വതം 

വഴിയായി ഹോരേബിതനിന്നു കാദേശ് 

ബന്നേയയിലേക്ു പതിനൊന്നു ദിവസ 

ത്തെ വഗി ഉണ്ടു, നാല്പതാം സംവത്സരം 

പതിനൊന്നാം മാസം ഒന്നാം തിയ്ക്ൃതി മോ 

ശെ യിസ്രായേല് മക്കളോടു യഹോവ അധ 

ക്കുവേണ്ടി തന്നോടു കല്പിച്ചതുപോലെ 

ഒക്കെയും പറഞ്ഞു. ഛഫെശ്രോനിരു പാത്തി 

രുന്ന അമോയ്യരാജാംവായ സിഹോനെയും 

അസ്ാരോത്തില് പാത്തിരുന്ന ബാശാ൯ 

രാജാവായ ഓഗിനെയും എദ്ദെയില് ലെ 

ധാഠാഥറ്ഠിം 

മോവാബ് ദേശത്ുധെച്ചു മോശെ ഈ ന്യാ 

യപ്രമാണം ധിവരിച്ചുതുടങ്ങിയതു ഏ 

ങ്ജനെയെന്നാല്: ഹോരേബില്ഖെച്ചു 

നമുടെ ദൈവമായ യഹോധ നമ്മോടു 

കല്പിച്ചതു: നിങ്ങ ഈ പവ്യുതത്തിങ്കല് 

പാത്തതു മതി. തിരിഞ്ഞു യാത്രചെയ്യു 

തഅരമോയ്യരുടെ പവ്മുതത്തിലേകും അതി 

നെറ അയല്പ്രുടേശങ്ങളുയ അരാബാ, 

മലനാടു, താഴ്ണിതി, തെക്കേദേശം, കടല്ലൃര 

മേന്നിങ്ങനെയുള്ള കനാന്യ ദേശത്തേക്കും 

ലെബാനോനിലേകും ഫ്മു ത്ത എന്ന മഹാ 

നടിലവരെയും പോകുധി൯. ഇതാ, ഞാ൯ 

ആ ദേശം നിങ്ങളുടെ മുഷ്ചില് ഖെച്ചി 

രിക്ുുന്നു; നിങ്ങ കടനു യഹോവ 

നിങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരായ അബ്ര്യാഹാ 

34 ₹ 

15 
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ഒരു പരിധഖജ്യനവ്രതം നിശ്ചയിക്കയും | ടൂബ്ദലപ്പെടുത്തി എങ്കിരു നേച്ചക3ളോ പ 

അവളൂടെ അപ്പ൯ അവളുടെ നേച്ചയെ | രിവരുധുനവ്വ തമോ സംബന്ധിച്ചു അവളു. 

യും അവാം നിശ്ചയിച്ച പരിലജ്ലനവ്ര ടെ നാവിന്മേല്നിന്നു വീണതൊന്നും 

തത്തെയും കുറിച്ചു കേട്ടിട്ടു മിണ്ടാതിരിക്ക സ്ഥിരമായിരിക്കയില്ല; അവളുടെ ഭത്താ 

യും ചെയ്യാല് അവളൂടെ എല്ലാനേച്ചകളും | യു അതിനെ ഒുബ്ദലപ്പേടുത്തിയിരിക്കുന്നു ; 

അവ നിശ്ചയിച്ച പരിഖജ്യുനവ്രതമൊ യഹോവ അവളോടു ക്ഷമികും. ആത്മ 

ക്കെയയം സ്ഥിരമായിരികും. എന്നാല് തപനം ചെയ്യാനുള്ള ഏതു നേച്ചയും പ 

അവമ്ൂടെ അപ്പ൯ അവളുടെ ഏല്ലാനേ രിഖജ്യനശപഥധും സ്ഥിരപ്പെടുത്തുവാ 

ച്ചയെയും അവാം നിശ്ചയിച്ച പരിധജ്ധു നോ ഒുബ്ബലപ്പെടുതുുവാനോ ഭത്താവിന്നു 

ന്വ്രതത്തെയും കുറിച്ച കേഷക്കുന്ന നാ | അധികാരം ഉണ്ടു, എന്നാല്. ഭത്താവു ഒ 

ളില് അവളോടു വിലക്കിയാല് അവ സ്ഥി രിക്കലും ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല ഏങ്കില് അര 

രമായിരിക്കയില്ല; അവളുടെ അപ്പ൯ന അ വ൯ അവളടെ എല്ലാനേച്ചയും അ വം 

വളോടു വിലക്ുകുകൊണ്ടു യഹോവ അ നിശ്ചയിച്ച സകലപരിവജ്യുനവ്ര തധും 

൮ ളോടു ക്ഷമിക്കും. അവരകു ഒരു നേ | സ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്നു. കേട്ട നാളില് മിണ്ടാ 

ചുയോ വിചാരിക്കാതെ നിശ്ചയിച്ചുപോയ തിരിക്കകൊണ്ടു അവ൯ അഖയെ സ്ഥിര 

പരിവഖജ്യനവ്രതമോ ഉള്ള പ്പോഠം അവ പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. എന്നാല് കേട്ടിട്ടു 

ഒരുത്തന്നു ഭായ്യയാകയും ഭത്താവുയ അതി | കുറെ കഴിഞ്ഞശേഷം അവയെ ടുമ്ബുല 

നെകുറിച്ചു കേശക്കുന്ന നാളില് മിണ്ടാതി പ്പെടുത്തിയാത അവ൯ അവ്ളുടെ കുററം 

രിക്കയും ചെയ്യാല് അവളുടെ നേച്വകളും | വഹിക്കും. ഭായ്യാഭത്താക്കന്മാര് തമ്മിലും 

അധ നിശ്ചയിച്ച പരിധജ്ജനയ്രതധും അപ്പനെറ വീട്ടില് കന കയായി പാകു 

സ്ഥിരമായിരിക്ുും. എന്നാല് ഭത്താവു അതു | ന്ന മകളും അപ്പനും തമ്മിലും പ്രമാണി 

കേട്ട നാളില് അവളോടു വിലക്കിയാല് | ക്കേണ്ടതിന്നു യഹോവ മോശെയോടു ക 

അവമുടെ നേച്ചയും അവഠം വിചാരിക്കാ ല്പിച്ച ചട്ടങ്ങശ ഇവ തന്നേ. 

തെ നിശ്ചയിച്ചുപോയ പരിവജ്ച്ുനവ്രുത 

വും അവ൯ മുബ്ബുലപ്പെടുതുുന്നു; യഹോവ പ 

അവളോടു ക്ഷമിക്കും. ധിധവയോ ഉ ആനന്തരം യഹോധ മോശെയോടു അ 

പെക്ഷിക്കപ്പെട്ടവളോ ചെയ്യുന്ന നേച്ചയും  രളിച്ചെയുതു: യിസ്ര്രായേല്മക്കഠാക്കുലേ 

പരിവങജ്ജുനവ്രതധും എല്ലാം അവളുടെ | ണ്ടി മിദ്യാന്യരോടു പ്രതികാരം നടത്തുക; 

മേരു, സ്ഥിരമായിരിക്ും. അവമ ഭ | അതിന്െറ ശേഷം നി നിനെറ ജന 

ത്താവിനെറ വീട്ടില് വെച്ച നേരുകയോ | ത്തോടു ചേരും. അപ്പ്പോഠം മോശെ ജന 

ഒരു പരിവങ്യനശപഥം ചെയ്തുയോ ചെ | ത്തോടു സംസാരിച്ചു: മിദ്മാനയരുടെ നേ 

യ്മിട്ടു ഭത്താവു അതിനെക്കുറിച്ചു കേശക്കു | രെ പുറപ്പെട്ടു യഛഹോവെക്കുവേണ്ടി മില്യാ 

മ്പോഠം മിണ്ടാതെയും അവളോടു വിലക്കാ | നോടു പ്രതികാരം നടത്തേണ്ടതിന്നു നി 

തെയും ഇരുന്നാല് അവളുടെ നേച്ചകഠം ങ്ജളിതനിന്നു ആമകളെ യുദ്ധത്തിന്നു 

ഒക്കെയും അവാം നിശ്ചയിച്ച പരിഖജജ | ഒരുക്കുവി൯. നിങ്ങ യിസായേലിനെറ 

ന്വ്യതവും ഏല്ലാം സ്ഥിരമായിരിക്കും, | സകലഗോത്രങ്ങളിലൂം ഓരോന്നിതനിന്നു 

എന്നാല് ഭത്താവു കേട്ട നാളില് അവയെ | ആയിരംപേരെ വീതം യുദ്ധത്തിന്നു അ 

ധാഠാഥറ്ഠിം 

ഗി] 
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യക്കേണം ഏന്നു പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ 

യിസ്റ്രായേല്യ സഹന്ക്രങ്ങളില്നിന്നു ഓരോ 

രഗാത്രത്തില് ആയിരം പേര് വിതം പ 

ന്തിരായിരം പേരെ യുദ്ധസന്നദ്ധരായി 

വേര്തിരിച്ചു. മോശെ ഓരോ ഗോത്ര 

ത്തിതുനിന്നു ആയിരം പേര് ധിതമുള്ള 

അധഖരെയും പൃരോഹിതനായ എലെയാ 

സാരിനെറ മകന് ഫിനെഹാസിനെയും 

യുഭ്ധത്തിന്നു അയച്ചു; അവനെറ കൈധ 

ശം വിശുദ്ധമന്ടിരത്തിലെ ഉപകരണങ്ങ 

ളും 

രുന്തം 

ഗംഭീരനാദകാഹളങ്ങളും ഉണ്ടായി 

യഫഹഫോധ മോശെയോടു കുപ്പിച്ച 

തുപോലെ അര് മിള്യാന രോടു യുഭ്ധം 

ചെയ്യൂ ആണുങ്ങളെ. ഒക്കെയും കൊന്നു. 

മിയാ 

നൃരാജാക്കുന്മാരായ ഏധി, രേക്കെം, സൂര്, 

നിഹതന്മാരുടെ ക്രട്ടത്തില് അവർ 

ഫ്രൂ൪, രേബ എന്നി അഞ്ച്യ രാബാക്കുന്മാ 

രെയും കൊന്നു; ബെയോരിനെറ മക 

നായ ബിലെയാമിനെയും അവര് വാമ്മ. 

കൊണ്ടു കൊന്നു. യിസ്റ്രായേതുമക്കാം മി 

ട്യാ൬ സ്ര്റികമെയും അവരുടെ കുഞ്ഞൂങ്ങ 

ളെയും ബഭ്ധരാക്കി; അവരുടെ സകല 

ആടുമാടുകളെ യും 

കൊള്ള 

വാഹനമൃഗങ്ങളെയും 

അവരുടെ സസമ്പത്തെക്കെയും 

യിട്ടു. അവർ പാത്തിരുന്ന ഏല്ലാപട്ടണ 

ങ്ജങമും ഏല്ലാപാളയങ്ങളും തീയിട്ടു ചട്ടുക 

ഉഞ്ഞജു. അവര് ഏല്ലാകൊള്ളയും മന്ഃഷ്യയ 

രും മൃഗങ്ങളുമായുള്ള അപഫ്ൃതമൊക്കെ 

യും എടുത്തതു; 
ത്തോടും കൊള്ള യോടുംക്രടെ യെരിഹോ 

ബഭ്ധന്മാരെ അപഎത 

വിനെറ സമീപത്തു യോദ്ദാന്നരികെയുള്ള 

മോവാബ് സമഭൂദിയില് പാള യത്തിലേക്ു 

മോശെയുടെയും പുരോഹിതനായ ഏഎലെ 

യാസാരിനെറയും യിസ്രായേല്സഭയുടെ 

യ്യൂം അടുക്കുരു കൊണ്ടുവന്നു. 

മോശെയും പുരോഹിതന് ഏലെയാസാ 

രും സഭയുടെ സകലപ്രുളക്കന്മാരും പാള 

സംഖ്യ) വുസ്ധയമഠം ൩.൧ 

യത്തന്നു പുറത്തു അവരെ ഏതി മരററു 

ചെന്നു. എന്നാല് മോശെ യൃഭദ്ധത്തില് 

നിന്നു വന്നിട്ടുള്ള സഫ സധാധിപന്മാരും 

ശതാധിപന്മാരുമായ സൈസ്യനായകുന്മാ 

രോടു കോപിച്ചു പറഞ്ഞതെന്തെന്നാല് : 

നിങ്ങഠം സ്ത്രികളെ യെല്ലാം ജീവനോടെ 

വെച്ചിരിക്കുന്ന. ഇവരത്തെ പെയോരി 

നൊ സംഗതിയില് ബിലെയാമിനെറ 

ഉപദേശത്താല് യി സായേല്മക്കം യഹോ 

വയോടു ദോഹം ചെയ്ത്ാനും യ3ഹാവേയു 

ടെ സഭയില് ബാധ ഉണ്ടാവാനും ഹേതു 

വായതു. ആകയാല് ഇപ്പോ കുഞ്ഞൂങ്ങ 

ളിചുള്ള ആണിനെയൊക്കെയും പുരുഷ 

നോടുക്രടെ ശയിച്ചിട്ടുള്ള സകലസ്ത്രിക 

ളെയും കൊന്നുകളധി൯. പുരുഷനോടു 

ക്രടെ ശയിക്കാത്ത പെണ്കുഞ്ഞുങ്ങളെ ജി 

വനോടെ ധെച്ചുകൊവി൯. നിങ്ങ 

ഏഴ ഭിലസം പാളയത്തിന്നു പുറത്തു പാ 

ക്കേണം; ഒരുത്തനെ കൊന്നേവരും കൊ 

ലുപ്പെട്ടധനെ തൊട്ടവന്ുമെല്ലാം മൂന്നാം 

ദിവസ്വ്യം ഏഴാം ദിവസവും തങ്ങളെയും 

തങ്ങളു ടെ ബഭ്ധന്മാരെയും ശുഭ്ധീകരിക്കേ 

ണം. സകലവന്ത്രുവും തോല്കൊണ്ടുള്ള 

എല്ലാകോപ്പൂം ൪ മാലാട്ടു രോമം കൊണ്ടുണ്ടാ 

ക്കിയതൊക്കെയും മരംകൊണ്ടുള്ള സകല 

സാധനവും ശുഭ്ധീകരിപ്പിന൯ു. പുരോഫി 

തനായ എലെയാസാര് യൃഭ്ധത്തിന്നു പോ 

യിരുന്ന യോഭ്ധാക്കളോടു പറഞ്ഞതു: യ 

ഫഹോവധ മോശെയയോട്ട കബ്പിച്ചിട്ടുള്ള ന്യായ 

പ്രമാണം ആവിതു: പൊന്ത, വെള്ളി, 

ചെമ്പു, ഇരിമ്പു, വെള്ളിയംം, കാരീയം 

മുതലായി തീയില് നശിച്ചുപോകുത്തേ 

സാധനമൊക്കെയും തിയിൽ ഇട്ടെടുക്കേ 

ണം; എന്നാരു അതു ശുദ്ധമാകും; എങ്കിലും 

ശുഭ്ധീകരണജലത്താലും അതു ശുഭ്ധീകരി 

ക്കേണം. തീയില് നശിച്ചുപോകുന്നതെ 

ല്ലാം നിങ്ങ വെള്ളത്തില് മുക്കിയെടുക്കേ 
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ണം. ഏഴാം ടിവസം വ്ര്രും അലക്കി 

ശുഭ്ധിയുള്ള വരായശേക്കാം നിങ്ങള്ക്കു പാ 

ളയത്തിലേക്കു വരാം. 

പിന്നെ യഹോവ മോശെയോട്ട അരു 

ളിച്ചെയുതു: നീയും പുരോഹിതനായ 

എലെയാസരും സഭയിലെ ശോത്രപ്രധാ 

നികളും കൊള്ളയായി പിടിക്കപ്പെട്ട മനു 

്യരുടെയും മൂഥങ്ങളു ടെയും തുകനോക്കി 

പടെക്കുപോയ യോഭ്ധാക്കഠകും സഭെ 

ക്കും ഇങ്ങനെ രണ്ടു ഓഹരിയായി കൊള്ള 

വിഭാഗിപ്പി൯. യുഭ്ധത്തിന്നു പോയ 

യോദ്ധാക്കളോടു മനുഷ്യരിലും മാടു, കുഴ 

ത, ആടു എന്നിവയിലും അഞ്ഞൂററില് ഒന്നു 

യഹോവയുടെ ഓഹരിയായി വാങ്ങേണം. 

അവകുള്ള പാതിയില്നിന്നു അതു എടുത്തു 

യഹോവെക്കു ഉടച്ചാപ്പുണമായി പൃുരോഹി 

തനായ എലെയാസാരി ന്നു കൊടുക്കേണം. 

എന്നാല് യിസ്ായേല്മക്കനക്കുള്ള പാതി 

യിതനിന്നു മനുഷ്യ രിലും മാട. കഴുത, ആടു 

മുതലായ സകലധിധഴഗത്തിലും അമ്പ 

തില് ഒന്നു എടുത്തു യഃഹാവയുടെ തിരു 

നിവാസത്തിലെ വേലചെയ്യന്ന ലേവ്ൃക്കു 

കൊടടർക്കണം. യഹോവ മോശെയയാടുകു 

പ്ലിചതുപോലെ മോശെയും എലെയാസാ 

രും ചെയ്യൂ. യോഭ്ധാക്ക ഥം കൈവശമാക്കി 

യതിന്നു പുറമെയുള്ള കൊള്ള ആറു ലക്ഷ 

ത്തെഴുപത്തയ്യായിരം ആടും എഴുപത്തി 

രായിരം മാടും അറുപത്തോരായിരം കുഴ 

തയും പുരുഷനോടുക്രടെ ശയിക്കാത്ത പെ 

ണുങ്ങഠം എല്ലാംക്രടി മുപ്പത്തീരായിരം പേ 

രും ആയിരുന്നു. യുദ്ധത്തിന്നു പോയവരു 

ടെ ഓഹരിക്കുള്ള പാതിയില് ആടു മൂന്നുല 

ത 

ടില് യഹോധെകുള്ള ഓഹരി അറുനൂറെറ 

ക്ഷത്തി മുപ്പത്തേഗായിരത്തഞ്ഞൂറു; 

പഞ്ചു; കുന്നു കാലി മുപ്പത്താറായിരം; 

അതില് യഹോവെക്ുള്ള ഓഹരി എഴ്ചപ 

ത്തുരണ്ടു;ു; കഴ്ഴത മുപ്പതിനായിരത്തഞ്ഞൂറു; 

ധാഠാഥറ്ഠിം 
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അതില് യഹോവെകുള്ള ഓഹരി അറുപ 

ത്തൊന്നു; ആം പതിനാറായിരം; അവ 

രില് യഹോവെക്കുള്ള ഓഹരി മുപ്പത്തി 

രണ്ടു. യഫോധെക്കു മടച്ചാപ്പുണമായി 

രുന്ന ഓഫരി യഹോവ മോശെയോടുക 

പ്പിച്ചതു പോലെ മോശെ പൃരോഹിതനായ 

ഏലെയാസാരിന്നു കൊടുത്തു. മോശെപ 

ടയാളികളുടെ പക്കല്നിന്നു യിസ്രായേല് 

മക്കഠക്കു വിഭാഗിച്ചുകൊടുത്ത പാതിയില് 

നിന്നു -- സഭെക്ുള്ള പാതി മൂന്നു ലക്ഷ 

ത്തി മുപ്പത്തേഴായിരത്തഞ്ഞൂറു ആടും മുപ്പ 

ത്താറായിരം മാടും മുപ്പതിനായിരത്തഞ്ഞു 

റു കഴുതയും പതിനാറായിരം ആഭ്മം ആ 

യിരുന്നു --- യിസ്രായേല്മക്കളുടെ പാതി 

യിതനിന്നു മോശെ മനുഷ്യരിലും ജഗങ്ങ 

ളിലും അമ്ചതില് ഒന്നു എടുത്തു യഹോലഖ 

മോശെയോടു കല്പിച്ചതു പോലെ യഹോവ 

യൂടെ തിരുനിവാസത്തിലെ വേല ചെയ്യു 

ന്ന ലേധ്യകു കൊടുത്തു. പിന്നെ സൈ 

൬ സഹസ്രങ്ങധക്കു നായകന്മാരായ സഹ 

സ്രാധിപന്മാരും ശതാധിപന്മാരും മോശെ 

യ്യുടെ അടുക്കല് വന്നു മോശെയയാടു; അ 

ടിയങ്ങ൦ം അടിയങ്ങളുടെ കിഴ്ചള്ള യോദ്ധാ 

ക്കളുടെ തക നോക്കി, ഒരുത്തനും കുറഞ്ഞു 

പോയിട്ടില്ല. അതുകെണ്ടെ ഞങ്ങള്ക്കു 

ഓരോരുത്തന്നു കിട്ടിയ പൊന്നാഭരണ 

ങ്ങളായ മാല, കൈവള, മോതിരം, കുണ 

ക്കു, കടകം എന്നിവ യഹോവയുടെ സ 

ന്നിധിയില് ഞങ്ങനക്കുവേണ്ടി പ്രായശ്മി 

ത്തം കഗഥിക്കേണ്ടതിന്നു ഞങ്ങ യഹോ 

വെക്കു വഴിപാടായി കൊണ്ടുവന്നിരിഒ്ള 

ന്നു ഏന്നു പറഞ്ഞു. മോശെയും പുരോഫി 

തനായ എലെയാസാരും വിചിത്രപ്പണിയു 

ഒ്ള ആഭരണങ്ങളായ പൊന്നു അവരോടു 

വാങ്ങി. സഫസാധിപന്മാരും ശതാധി 

പന്മാരും യഹോവെക്കു ഉദച്ചാപ്പണം 

ചെയു പൊന്നു എല്ലാംക്രടെ പതിനാറാ 
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യിരത്തെഴുന്ൂററമ്പതു ശേക്കെല് ആയി 

രുന്നു. യോഭ്ധ്ധാക്കളിര ഓരോരുത്തനും 

താന്താന്നുധേണ്ടി കൊള്ള യിട്ടു എടുത്തിട്ടു 

ണ്ടായിരുന്ന, മോശെയും പൃരോഹിത 

നായ എലെയാസാരും സഫസ്രാധിപന്മാ 

രോടും ശതാധിപന്മാരോടും ആ പൊന്നു 

വാങ്ങി യഹോവയുടെ സന്നിധിയില് 

യിസ്രായേല്മക്കളുടെ ഓമ്മെക്കായി സമാ 

ഗമനക്രടാരത്തില് കൊണ്ടു പോയി. 

൩൨. അഷഘ്ധ്യായാ. 

എന്നാല് രൂബേവ്ൃക്കും ഗാട്ൃക്കും ഏത്ര 

യ്യും 

ന്നു; അവര് യസേര്ദേരശവധും ഗിലെയാട് 

വളരെ ആട്ടമാടുകര ഉണ്ടായിരു 

ദേശവും ആടുമാടുകഗകു 

സ്ഥലം എന്നു കണ്ടിട്ടു 

കൊള്ളാകുന്ന 

വനു മോശെ 

യോടും പുരോഹിതനായ ഏലെയാസാരി 

നോടും സഭയിലെ പ്രളക്കന്മാരോടും സം 

സാരിച്ചു: അതാരോത്ത്, ടീബോന്, 

യസേർ, നിമ്രാ, ഹെശ്രേ൯, ഏലെയാ 

ലേ, സെബാം, നെബോ, ബെയോന് എ 

ന്നിങ്ങനെ യഹോധ യിസ്പായേല്സഭയു 

ടെ മുന്പില് ജയിച്ചടക്കിയ ദേശം ആട്ടമാ 

ടകക കൊള്ളാകുന്ന പ്രദേശം; അടിയ 

ങ്ങമക്കോ ആട്ുമാടുകഠം ഉണ്ടു. അതുകൊ 

ണ്ടു നിനക്കു അടിയങ്ങളോടു കൃപയുണ്ടെ 

ങ്കില് ഈ ദേശം അടിയങ്ങനക്കു അവകാശ 

മായി തരേണം; ഞങ്ങനള യോട്ടാന്നക്കരെ 

കൊണ്ടു പോകരുതേ ഏന്നു പറഞ്ഞു. മോ 

ശെ ഗാട്പ രോടും രൂബേ) രോടും പറഞ്ഞ 

തു: നിങ്ങളുടെ സഹോദരന്മാര് യുദ്ധത്തി 

നനു പോകമമ്പോശ നിങ്ങഗക്ു ഇധിടെ 

ഇരിക്കേണമെന്നോ? യഹോവ യിസ്രാ 

യേല്മക്കഠാക്ുു കൊടുത്തിട്ടുള്ള ദേശത്തേകു 

അവര് കുടക്കാതിരിപ്പാ൯ തക്കവണ്ണം നി 

ങ്ങ അവരെ അധൈയ്യപ്പെടുത്തുന്നതു 

എന്തിന്നു? ഒററുനോക്കേണ്ടതിന്നു ഞാ൯ 

ം രാഥദ്ലിം 
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നിങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരെ കാദേശ' ബ 

ന്നേയയില്നിന്നു അയച്ചല്പോഗ അവ൪ 

ഇങ്ങനെ തന്നേ ചെയ്യൂ. അവര് എസ്ക്കോല് 

താഗ്ലരയോളം ചെന്നു ദേശം കണ്ടശേഷം 

യഹോവ യിസ്രായേല്മക്കനകു കൊടുത്തി 

ട്ടുള്ള ദേശത്തേക്കു പോകാതിരിക്കത്തക്കവ 

ണ്ണം അവരെ അയൈയ്യപ്പെടുത്തി. അന്നു 

യഹോവയുടെ കോപം ജ്വലിച്ചു അവ൯ 

സത്യംചെയ്യൂ കല്പിച്ചതു: കെനിസ്ൃയനായ 

യെഫുന്നെയുടെ മക൯ കാലേബും വദ്ട 

നെറ മകന് യോശുവയും യഹോവയോടു 

വൂണ്ണമായി പററിനിന്നതു കൊണ്ടു അവര 

ല്ലാതെ മിസ്രയിമില് നിന്നു പോന്നവരില് 

ഇരുപതു വയസ്സുമുതല് മേലോട്ടുള്ള ഒരു 

ആനും ഞാ൯ അബ്രാഹാമിനോടും യിസ്റ്റാ 

ക്കിനോടും യാക്കോബിനോടും സത്വം ചെ 

യ്യൂ ദേശത്തെ കാണുകയില്ല; അവര് എ 

ന്നോടു പൂണ്ണമായി പററിനില്ലായ്ക്കു കൊണ്ടു 

തന്നേ, അങ്ങനെ യഹോവയുടെ കോ 

പം യിസായേലിന്െറ നേരെ ജ്വലിച്ചു; 

യഹോവെക്കു അനിക്ടുമായുള്ളതു ചെയു 

തലമുറ എല്ലാം മുടിഞ്ഞുപോകവോളം അ 

വ൯ നാല്പതു സംവത്സരം അവരെ മരു 

ഭൂമിയില് അലയ്ുമാറാക്കി. എന്നാല് യി 

സ്രായേലിനെറ നേരെ യഹോഖയുടെ 

ഉഗ്രകോപം ഇനിയും വഭ്ധിപ്പം൯ തക്ക 

വണ്ണം നിങ്ങളുടെ പിതുക്കന്മാക്കു പകരം 

നിങ്ങഠം പാപികളുടെ ഒരു കൂട്ടമായി ഏഴ്ച 

ന്നേററിരികുന്നു. നിങ്ങാം അവനെ 

ലിട്ടു പിന്നോക്കം പോയാല് അവന് ഇ 

നിയും അവരെ മരുഭൂമിയില് വിട്ടുകള 

യും; 

യെല്ലാം നശിപ്പികും. 

അങ്ങനെ നിങ്ങ ഈ ജനത്തെ 

അപ്പ്പോഠ അവര് 

അടുത്തുചെന്നു പറഞ്ഞതു: ഞങ്ങറഠ ഇവി 

ടെ ഞങ്ങളുടെ ആടുമാടുകഠംക്കു തൊഴ്ച 

തുതുകമ്ും ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞൂുകുട്ടികഠകു പട്ട 

ണങ്ങമും പണിയട്ടെ. ഏങ്കിലും യിസാ 
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യേല്മക്കളെ അവരുടെ സ്ഥലത്തു കൊ 

ണ്ടുപോയി ആക്കുന്നതു വരെ ഞങ്ങ 

യൃഭ്ധസന്നദ്ധരായി അവക്കു മുമ്പായി 

നടക്കും; ഞങ്ങളൂടെ കുഞ്ഞുകുട്ടികളോ ദേ 

ശത്തിലെ നിധാസികഠ നിമിത്തം ഉറ 

ക്പുര്ള പട്ടണങ്ങളില് പാക്കട്ടെ. യിസ്ധാ 

യല് മക്കം ഓരോരുത്തന് താന്താനെറ 

അവകാശം അടക്കിക്കൊള്ളംവരെ ഞ 

ങ്ങ ഞങ്ങളുടെ ധീടുകളിലേക്കു മടങ്ങി 

പ്പോരികയില്ല. യോദ്ദാന്നക്കരെയും അ 

തിന്നപ്പുറവും ഞങ്ങ അവധഖരോടുക്രടെ 

അധഖകാശം വാങ്ങുകയില്ല; കിഴകു യോ 

ദ്രാന്നിക്കുരെ ഞങ്ങധക്കു അവകുശേം ഉണ്ട 

പ്പോ. അതിന്നു മോശെ അവരരാടു പറ 

ഞ്ഞതു: നിങ്ങഠം ഈ കായ്യം ചെയ്യുമെങ്കില്, 

യഹോവയുടെ മുമ്പാകെ യൃഭ്ധസന്നഭദ്ധ 

രായി പുറപ്പെട്ടു 

മുമ്പില്നിന്നു ശത്രുക്കളെ നീക്കിക്കള.യു 

യഹോവ തനെെറ 

ചോളം നിങ്ങ. എല്ലാവരും അവനെറ 

മുമ്പാകെ യുഭ്ധസന്നഭ്ധരായി യോട്ടാന്ന 

ക്കരെ കടന്നുപോകുമെങ്കില് ദേശം യ 

ഹോവയുടെ മുമ്പാകെ ക്ീഴമന്നശേഷം 

നിങ്ങഠം മടങ്ങിപ്പോരികയും യഫഹോവയു 

ടെയും യിസ്രായേലിനെറയും മുമ്പാകെ കു 

ററമില്ലാത്തവരായിരിക്കയും ചെയ്യും; അ 

പ്പോ ഈ ദേശം യഹോധയുടെ മുമ്പാ 

കെ നിങ്ങളൂടെ അവകാശമാകും. എന്നാല് 

നിങ്ങ അങ്ങനെ ചെയ്തുയില്ല എങ്കില് 

നിങ്ങ യഹോവയോട്ുട പാപം ചെയ്യ 

രിക്കുന്നു; നിങ്ങളുടെ പാപഫലം നിങ്ങ 

അന്ദഭധിക്കും. നിങ്ങളു ടെ കുട്ടിക ക്കായി 

പട്ടണങ്ങളും നിങ്ങളുടെ ആടുക ക്കായി 

തൊഴ്ചത്ുതുകളും പണിതു നിങ്ങശ പറഞ്ഞ 

തുപോലെ ചെയ്യൂകൊവി൯, ഗാദ്പരും 

രൂബേന്യരും മോശെയോടു: യജമാന൯ 

കപ്പിക്കുന്നതുപോലെ അടിയങ്ങ൦ം ചെ 

യ്യൂകൊള്ളാം, ഞങ്ങമൂടെ കുഞ്ഞുങ്ങളും രു 

ധാഠാഥറ്ഠിം 

യ്യമാരും ഞങ്ങളുടെ കന്നുകാലികളും മൃഗ 

ങ്ങളൊക്കെയും ഗിലെയാദിലെ പട്ടണങ്ങ 

ളില് ഇരിക്കട്ടെ. അടിയങ്ങളോ യജമാ 

ന൯ കല്പിക്കുന്നതു പോലെ എല്ലാവരും യു 

ഭധസന്നദ്ധരായി യഹോവയുടെ മുമ്പാ 

കെ യുൃഭ്ധത്തിന്നു കടന്നുപോകാം എന്നു 

പറഞ്ഞു. 

ആകയാല് മോശെ അവധരെക്കറിച്ചു പു 

രോഹിതനായ എലെയാസാരിനോടടം ൭൮൭ 

നെറ മകനായ യോശുവയോടും യിസ്റ്റാ 

യേല്മക്കളുടെ ഗോത്രപ്രധാനികളോടും 

കപ്പിച്ചതെന്തെന്നാല്: ഗാദ്യരും രൂബേ 

നൃരും ഓരേരുത്ത൯ യുഭദ്ധസന്നദ്ധനായി 

യഹോവയുടെ മുമ്പാകെ നിങ്ങളോടുക്രടെ 

യോദ്ദാന്നക്കരെ കടന്നുചോരികയും ദേശം 

നിങ്ങളുടെ മുമ്പാകെ കീഴടങ്ങുകയും ചെ 

യ്യാല് നിങ്ങ അവകു ഗിചെയാദ് ദേശം 

അവകാശമായി കൊടുക്കേണം. എന്നാല് 

അവര് നിങ്ങളോടുക്രടെ യൃദ്ധസന്നദ്ധരാ 

യി അക്കരെക്കു കടക്കാതിരുന്നാല് അവരു 

ടെ അധകാശം നിങ്ങളുടെ ഇടയില് ക 

നാ൯ദേശത്തുതന്നേ ആയിരിക്കേണം. 

ഗാദ്യരും രൂബേന്യരും അതിന്നു: യഫഹോ 

വ അടിയങ്ങളോടു അരുളിച്ചെയുതു പോ 

ലെ ചെയ്യുകൊള്ളാം. ഞങ്ങളുടെ അവ 

കാശം ലഭിക്കേണ്ടതിന്നു ഞങ്ങ യഹോ 

പയുടെ മുമ്പാകെ യുദ്ധസന്നദ്ധരായി 

കനാ൯ദേശത്തേക്കു കടന്നുപോകാം എ 

നു പറഞ്ഞു. അപ്പ്പോഗ മോശെ ഗാ്മക്കും 

രൂബേവ്ൃക്കും യോസേഫിനെറ മകനാ 

യ മനശ്ശെയുടെ പാതിഗോത്രത്തിന്നും അ 

മോയ്യുരാജാവായ സീഹോനെറ രാജ്യവും 

ബാശാ൯രാങാധായ ഓഗിനെറ രാജ്യവു 

മായ ദേശവും അതിനെറ അതിരുകളില് 

ചുററുമുള്ള ദേശത്തിലെ പട്ടണങ്ങളും കൊ 

90 

9] 

ടൃതുതു. അങ്ങനെ ഗാല്യ൪ ദീബോ൯, അ 34 

താരോത്ത്, അരോയേള്, 

93 

അത്രോത്ത്, 33 
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ശോഫാ൯, യസേര്, യൊഗ്രെഹാ, ബേ 

ത്ത'- നിമാ, ബേത്ത് ഹാരാ൯ എന്നില 

യെ ഉറപ്പുള്ള പട്ടണങ്ങളുായയം ആടുക 

കു തൊഗ്തുുകളായും പണിതു. രൂബേ 

൬൪ ഹെശ്രേേം ഏലെയാലേയും കിയ്യ 

ത്തയിമും, പേരുമാററിക്കുള ഞു നെബോ, 

ബാല്മെയോ൯ എന്നിവയും സിബ്ദുയും 

പണിതു; അവര് പണിത പട്ടണങ്ങഠാകു 

പുതിയ പേരിട്ടു. മനശ്ശെയുടെ മകനാ 

യ മാഖിരിനെറ പുത്രന്മാർ ഗിലെയാടില് 

ചെന്നു അതിനെ അടക്കി, അവിടെ പാ 

ത്തിരുന്ന അമോയ്യരെ ഒാടിച്ചുകമു ഞ്ഞു. 

മോശെ ഗിലെയാട് ദേശം മനശ്രതയുടെ 

മകനായ മാഖിരിന്നു കൊടുത്തു; അവന് 

മനശ്ശെയുടെ പുത്രനാ 

യ യായിര് ചെന്നു അതിലെ ഉരരുകളെ 

അവിടെ പാത്തു. 

അടക്കി, അവെക്ു ഹവ്വോത്ത'- യായി൪ 

(യായിരിനെറ ഉരുകുഠഠ) എന്നു പേരിട. 

ഒനോാബഹ് ചെന്നു കെനാത്ത് പട്ടണവധും 

അതിന്െറ ഗ്രാമഞ്ങമും അടക്കി; അതിന്നു 

തനറെറ പേരി൯പ്രുകാരം നോബഹ് എന്നു 

പേരിട്ടു, 

൩൩. അഡ്ധയായം. 

മോശെയുടെയും അഹരോനെറയും കൈ 

ക്കിഗില് ഗണംഗണമായി മിസ്രയിംദേശ 

തതുനിന്നു പുറപ്പെട്ട യിസ്രായേതമക്കുളുടെ 

പ്രയാണങ്ങഠം ആധിതു: മോശെ യഹോ 

വയുടെ കപ്പനപ്രകാരം അവരുടെ പ്രയാ 

ണക്രമത്തില് അവരുടെ താവളങ്ങ ഏ 

ഴതിയെച്ചു; താവളംതാധവളമായി അവർ 

ചെയു പ്രയാണങ്ങഠം ആധയിതു: ഒന്നാം 

മാസം പതിനഞ്ചാം തിയ്യതി അവര് രമെ 

സേസിതല്നിന്നു പുറപ്പെട്ടു; പെസഹ 

കഗിഞ്ഞ പിറെറന്നാഠ യിസ്പായേല് മക്ക 

എല്ലാമിസ്രയീമയരും കാങ്ങകെ യുഭ്ധസന്ന 

4 ഭ്ധരായി പുറപ്പെട്ടു. മിസ്രയീമ്യരോ, യ 

ധാഠാഥറ്ഠിം 

201 സാംഖ്യ വുനസ്നുകം ൩൨൨൩ 

ഹോവ തങ്ങളുടെ ഇടയില് സംഹരിച്ച 

കടിഞ്ളുലുകളെ. എല്ലാം കുഗിച്ചിടുകയായി 

രുന്നു; അവരുടെ ദേധന്മാരുടെമേലും യ 

ഹോധ ന്യായധിധി നടത്തിയിരുന്നു. 

യിസ്ധായേതമക്കുസ രമെസേസില്നിന്നു 

പുറപ്പെട്ടു സുക്കോത്തില് പാളയമിറങ്ങി. 

സുക്കോത്തില് നിന്നു അവർ പുറപ്പെട്ടു മരു 

ഭൂമിയുടെ അററത്തുള്ള ഏഥാമില് പാളയമി 

റങ്ങി, ഏഥാമില്നിന്നു പുറപ്പെട്ടു ബാല്- 

സെഷഫോന്നെതിരെയുള്ള പിഹഹിരോ 

ത്തിനാ തിരിഞ്ഞുവനു;ു അവര് മിശോലി 

പീഹഫി 

രോത്തിന്നു കിഗക്കുനിന്നു പുറല്ലെട്ടു കട 

ന്നു കിഴകു പാളയമിറങ്ങി, 

ലിനെറ നടുധില്ക്രടി മരുഭൂമിയില് കട 

നനു ഏഥാംമരുഭൂമിയില് മൂന്നു ദിവസത്തെ 

വഴിനടന്നു മാറയില് പാളയമിറങ്ങി. 

മാറയില്നിന്നു പുറപ്പെട്ടു ഏലിമില് എ 

ത്തി; ഏലിമില് പന്ത്രണ്ട നീരുറവും ഏഴ്ണ 

പതു ഈത്തപ്പനയും ഉണ്ടായിരുന്നതു കൊ 

ണ്ട അവര് അവിടെ പാളയമിറങ്ങി. ഏ 

ലീിമില്നിന്നു പുറപ്പെട്ടു ചെങ്കടലിന്നരി 

കെ പാളയമിറങ്ങി. ചെങ്കടലിന്നരികെ 

നിന്നു പുറപ്പെട്ടു സീ൯മരുഭൂമിയില് പാള 

യമിറങ്ങി. സീനമരുഭൂമിയിതനിന്നു പു 

റപ്പട്ടു ദൊഫ ക്കയില് പാളയമിറങ്ങി. 

മൊഫ ക്കയില്.നിന്നു പുറപ്പെട്ടു ആലൃശില് 

വാള യമിറങ്ങി, 

പ്പെട്ടു രെഫിടീമില് പാളയമിറങ്ങി; അ 

ആലൃശില്നിന്നു പുറ 

വിടെ ജനത്തിന്നു കുടിപ്പാ൯ വെള്ള മില്ലാ 

യിരുന്നു, 

സിനായിമരുഭൂമിയില് പാളയമിറങ്ങി, 

സിനായിമരുഭൂമിയില്നിന്നു പുറപ്പെട്ടു കി 

രെഫീദിമില്നിന്നു പുറപ്പെട്ടു 

ബ്ര്യോത്ത് -ഫത്താവയില് പാളയമിറങ്ങി. 

കിബ്രയോത്ത് -ഹത്താവയില്നിന്നു പുറപ്പെ 

ട്ടു ഹസേരോത്തില് പാളയമിറങ്ങി. ഹ 

സേരോത്തില്നിന്നു പുറപ്പെട്ടു രിആ യില് 

പാള യമിറങ്ങി. രിത യില്നിന്നു പുറ 
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8 

പേട്ട രിമ്മോ൯-പേരെസില് പാളയമിറ | മാസം ഒന്നാം തിയ്യതി അധിടെവെച്ചു മ 

ങ്ങി. രിമ്മോ൯-പേരെസിതനിന്നു പുറ 

പേട്ടു ലിബ്ദ യില് പാളയമിറങ്ങി, ലിബ്ല 

യില്നിന്നു പുറപ്പെട്ടു രിസ്സയില് പാളയ 

മിറങ്ങി. 

ഹേലാഥയില് പാള യമിറങ്ങി. 

രിസ്ത്റയിതനിന്നു പുറപ്പെട്ടു കെ 

കെഹേ 

ലാഥയില്നിന്നു പുറപ്പെട്ടു ശാഫേര്മല 

യില് പാളയമിറങ്ങി. ശാഫേര്മലയില് 

നിന്നു പുറപ്പെട്ടു ഹരാദഭയില് പാളയമിറ 

ങ്ങി. ഹരാദയില്നിന്നു പുറപ്പെട്ടു മക 

ഹേലോത്തില് പാളയമിറങ്ങി. മക്ഫേ 

ലോത്തില് നിന്നു പുറപ്പെട്ടു തഹത്തില് പാ 

ഉ യമിറങ്ങി, തഹത്തില്നിന്നു പുറപ്പെട്ടു 

താരഹില് പാളയമിറങ്ങി. താരഹില്നി 

ന്നു പുറപ്പെട്ടു മിത്തൃഛയില് പാളയമിറങ്ങി. 

മിആൃയില്നിന്നു പുറപ്പെട്ടു ഹശ്ശോന 

യില് പാളയമിറങ്ങി. ഫശ്ശലോനയില്നി 

ന്നു പുറപ്പെട്ടു മോസേരോത്തില് പാളയ 

മിറങ്ങി. മോസേരോത്തില്നിനു പുറ 

പ്പേട്ടു ബെനേയാക്കാനില് പാളയമിറ 

ങ്ങി. ബെനേയാക്കാനിതുനിന്നു പുറപ്പെ 

ട്ട ഹോ - ഫഗ്ലിദ, ടില് പാളയമിറങ്ങി. 

ഹോര് - ഫഗ്ലിട, ദില്നിന്നു പുറപ്പെട്ടു യൊ 

ത് ബാഥയില് പാളയമിറങ്ങി, യൊത് 

ബാഥയില്നിന്നു പുറപ്പെട്ടു അബ്രോന 

യില് പാളയമിറങ്ങി, അബ്ര്ോനയില് 

നിന്നു പുറപ്പെട്ടു എസ്വോ൯ - ഗേബെരില് 

പാളയമിറങ്ങി, എസ്വേോ൯-ഗേബെരില് 

നിന്നു പുപ്പെട്ടു സി൯മരുഭൂമിയില് പാള 

യമിറങ്ങി, അതാകുന്നു കാദേശ'. അവ൪ 

കാദേശില്നിന്നു പുറപ്പെട്ടു ഏദോംദേശ 

ത്തിനെറ അതിരിങ്കല് ഹോര്പവ്യൃതത്തി 

ങകല് വാളയമിറങ്ങി. പുരോഹിതനാ 

യ അഹരോന് യഹോധയുടെ കപ്പനപ്ര 

കാരം ഹോര്പവ്വതത്തില് കയറി, യിസ്രം 

യേല്മക്കഠം മിസ്രയിംദേശത്തുനിന്നു പോ 

ന്നതിനെറ നാല്പതാം സംവത്സരം അഞ്ചാം 

രിച്ചു. അഹരോ൯ ഹോര്പവ്ലതത്തിത 

ധഖെച്ചു മരിച്ചപ്പോഠ അവന്നു തൂററിരുപ 

ത്തിമൂന്നു വയസ്സായിരുന്നു. ഏന്നാല് ക 

നാ൯ദേശത്തു തെകു പാത്തിരുന്ന കനാ 

ന്യനായ അരാട് രാജായു യിസ്രായേതമക്കു 

മൂടെ വരധിനെക്ുറിച്ചു കേട്ടു. ഹോ൪പ 

വൃതത്തിങ്കല് നിന്നു അവർ പുറപ്പെട്ടു സ 

ല്ലോനയില് പാളയമിറങ്ങി, സച്ചോന 

യില്നിന്നു പുറല്ലെട്ടു പൂനോനില് പാതു 

യമിറങ്ങി, പൂനോനില്നിന്നു പുറപ്പെട്ടു 

ഓബോത്തില് പാളയമിറങ്ങി. ഓബോ 

ത്തില്നിന്നു പുറപ്പെട്ടു മോധാബിനെറ 

അതിരിങ്കല് ഈയേ-അബാരിമില് പാള 

യമിറങ്ങി. ഇരയീമില്നിന്നു പുറപ്പെട്ടു 

ദീ 

ബോ൯ഗാടില്നിന്നു പുറപ്പെട്ടു അല്ലോ൯ 

ദീബോ൯ഗഥാടില് പാളയമിറങ്ങി, 

ദിബ്ബ ാഥയീമില് പാളയമിറങ്ങി. അ 

ല്ലോന്ടിബ്ബ ഥയീമില്നിന്നു പുറപ്പെട്ടു 

നെബോധിന്നു കിഴക്കു അബാരിംപവ്യത 

ത്തിങ്കരു പാളയമിറങ്ങി, അബാരിംപ 

വൃതത്തിങ്കതനിന്നു പുറപ്പെട്ടു യെരീഹോ 

വിന്നെതിരെ യോദ്ദാന്നരികെ മോവാബ് 

സമഭൂമിയില് പാളയമിറങ്ങി, യോദ്ദാന്ന 

രികെ മോധാബ് സമഭൂമിയില് ബേത്ത് - 

യെശീമോത്ത് മുതല് ആബേര-ശിത്തീംവ 

രെ പാളയമിറങ്ങി. 

യെരീഫഹോധിന്നെതിരെ യോദ്ദാന്നരി 

കെ മോധാബ് സമഭൂമിയില് വെച്ചു യ 

ഹോവ മോശെയോടു അരുളിച്ചെയുൂതു : 

നീ യിസ്പരായേതമക്കളോടു പറയേണ്ടുന്ന 

തെന്തെന്നാല്: നിങ്ങ യോദ്ദാന്നക്കരെ 

കനാ൯ദേശത്തേകു കടന്നശേഷം ദേശ 

ത്തിചെ സകലനിലാസികളെയും നിങ്ങ 

മൂടെ മുമ്പില്നിന്നു നീക്കിക്കളഞ്ഞു അ 

വരുടെ ധിഗ്രഹങ്ങളെ യും ബിംബങ്ങളെ 

യും എല്ലാം തകത്തു അവരുടെ സകലപൃൂ 

40 

4 

44 

5, 

48, 

4 
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ജാഗിരികളെയും നശിപ്പിച്ചുകള യേണം. 

നിങ്ങാം ദേശം കൈവശമാക്കി അ 

തില് കുടിപാക്കേണം; നങ്ങ കൈലഖ 

ശമാക്കേണ്ടതിന്നു ഞാന് ആ ദേശം നി 

ങ്ങശക്കു തന്നിരിക്കുന്നു. നിങ്ങഠം കുടും 

ബംകുടുംബമായി ഭേശം ചീട്ടിട്ടു അവകാ 

ശമാക്കേണം; ആളേറെയുള്ള വക്കു ഏറെ 

യും കുറെയുള്ള വക്കു കറെയും അവകാശം 

കൊടുക്കേണം; അവന്നവന്നു ചിട്ടു ഏധി 

ടെ വിഴ്ഴന്നുലവോ അവിടെ അവന്െറ അ 

വകാശം ആയിരിക്കേണം; പിതൃഗോത്രം 

പിതൃഗോത്രമായി നിങ്ങഠക്കു അവകാശം 

ലഭിക്കേണം. എന്നാല് ഒേശത്തെ നിധാ 

സികുളെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പില്നിന്നു നിക്കി 

ക്കള യാതിരുന്നാല് നിങ്ങ അധഖരിത 

ശേഷിപ്പിക്കുന്നവ൪ നിങ്ങളൂടെ കണ്ണുക 

ളിരു മുള്ളു കളും പാശ്വങ്ങളില് കുണ്ടകങ്ങ 

മൂമായി നിങ്ങ പാക്കുന്ന ദേശത്തു നിങ്ങ 

ളെ ഉപദവികും. അത്രയുമല്ല, ഞാ൯ 

അധരോടു ചെയ്ത്ാ൯ നിരൂപിച്ചതുപോ 

ലെ നിങ്ങളോടു ചെയ്യം, 

൩൪൭... അഡ്ധ്യായം. 

യ്യഹോവ പിന്നെയും മോശെയോടു അ 

രുളിക്ചെയൂതു: യി സായേല്മക്കളേടു നീ 

കല്പിക്കേണ്ടതെന്തെന്നാല്: നിങ്ങഠാ ക 

നാ൯ദേശത്തു ഏത്തുമ്പോഠ നിങ്ങഠാകു 

അവകാശമായി വരുധാനിരികുന്ന ദേശ 

ത്തിനെറ അതിര് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കേ 

ണം. തെക്കെഭാഗം സി൯മരുഭൂമിതുട 

ങ്ങി എഭരോമിനെറ വശത്തുക്രടിയായിരി 

ക്കേണം; നിങ്ങളുടെ തെക്കെ അതിര് കി 

ഇക്കു ഉപ്പുകടലിനെറ അററംതുടങ്ങി ആയി 

രിക്കേണം. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ അതിര് 

അശ്രബ്ബിംകയററത്തിന്നു തെക്കോട്ടു തിരി 

ഞു സീനിലേക്കു കടന്നു കാദേശ് ബന്നേ 

യയുടെ തെക്കു അവസാനിക്കേണം, അ | ളിച്ചെയൂതു : 

ധാഠാഥറ്ഠിം 

2059 അകാ സാംഖ്യ വുനസ്തുകും ൩൨൪൭: 

വിടെനിന്നു ഹസര്൪-അടദ്ടാര്വരെ ചെന്നു 

അസ്ലോനിലേകു കടക്കേണം. പിന്നെ 

അതിര് അസ്ലോ൯തുടങ്ങി മിസയീംതോട്ടി 

ലേക്കു തിരിഞ്ഞു സമദത്തിങ്കല് അവസാ 

നിക്കേണം. പടിഞ്ഞാറോ മഫാസമ്ദം 

അതിര് ആയിരിക്കേണം. അതു നിങ്ങളു. 

ടെ പടിഞ്ഞാറെ അതിര്, വടക്കോ മഹാ 

സമുദംതുടങ്ങി ഹോര്പവ്യതം നിങ്ങളൂടെ 

അതിരാക്കേണം. ഹോര്പവ്വുതംമുതത 

ഹമാത്ത് വരെ അതിരാക്കേണം. സെഭാ 

ദിര ആ അതിര് അധഖസാനിക്കേണം; 

പിന്നെ അതിര് സിഫ്രോ൯വരെ ചെന്നു 

ഹസാര്൪-ഏനാനില് അവസാനിക്കേണം; 

ഇതു നിങ്ങളുടെ വടക്കെ അതി൪, കിഴ 

ക്കോ ഹസാക-ഏനാ൯തുടങ്ങി ശെഫാംവ 

രെ നിങ്ങളൂടെ അതിരാദക്കണം. ശെഫാം 

തുടങ്ങി ആ അതിര് അയിനെറകിഴക്കു 

ഭാഗത്തു രിബ്ബാവരെ ഇ റങ്ങിച്ചെന്നിട്ടു 

കിന്നേരെത്ത് കടലിനെറ കിഴക്കെ കര 

തൊട്ടിരിമക്കണം. അധിടെനിന്നു യോ 

ദ്നേവഴിയായി ഇറങ്ങിച്ചെന്നു ഉപ്പുകട 

ലിങ്കല് അവസാനിക്കണം. ഇതു ചുററും 

നിങ്ങളുടെ ഭേശത്തിനെറ അതിര് ആയി 

രിക്കേണം. മോശെ യിസ്ധായേല്മശ്ക 

ളോടു കപ്പിച്ചതു: നിങ്ങഠാക്കു ചിട്ടിനാല് 

അവകാശമായി ലഭിപ്പാനുള്ളതായി യ 

ഹോധ ഒമ്പതര ഗോത്രങ്ങമക്കു കൊടു 

പ്പാ൯ കല്പിച്ചിട്ടുള്ള ദേശം ഇതു തന്നേ. 

രൂുബേ൯ഗോത്രക്കാരുടെ കുടുംബങ്ങ ക്കും 

ഗാട് ഗോത്രക്കാരുടെ കുടുംബങ്ങഠംക്കും മന 

ശ്ശെയുടെ പാതിഗോത്രത്തിന്നും താന്താങ്ങ 

ടെ അവകാശം ലഭിച്ചുവല്ലോ. ഈരണ്ടര 

ഗോത്രത്തിന്നു അവകാശം ലഭിച്ചതു കിഗ 

ക്ക൯പ്രദേശത്തു യെരീഹോധിന്നു കിഴക്കു 

യോദ്ദാന്നക്കരെ ആയിരുന്നു. 

പിന്നെ യഹോവ മോശെയോടു അരു 

നിങ്ങഠക്കുു ദേശം വിഭാ 

14 

106 

1 
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ഗിച്ചതരേണ്ടുന്നവരുടെ പേരുകമ ആധി 

തു: പുരോഹിതനായ എലെയാസാരും നു 

സെറ മകനായ യോശുവയും. ദേശത്തെ 

അവകാശമായി വിഭാഗിക്കേണ്ടതിന്നു നി 

ങ്ങാം ഓരോ ഗോത്രത്തില്നിന്നു ഓരോ | 

പ്രഭവിനെയ്യം ക്രട്ടുക്കൊള്ളേണം. അ 

൨൪ ആരെല്ലാമെന്നാല്: യെഫ്രുദാഗോത്ര 
ി 

ത്തില് യെഫുന്നെയുടെ മകന കാലേബ . 

ശിമെയോ൯ഗോത്രത്തില് അമ്മിഹ്രുദി 

നെറ മക൯ ശെമുവേല്. ബെവ്യാമി൯ 

ഗോത്രത്തില് കിസ്സേഠനെറ മക൯ എലി 

ദാദ്. ദാ൯ശേത്രത്തിന്നുള്ള പ്രഭ യൊ 

ഗ്ലീയുടെ മകന് ബുക്കി. യോര്സഫി 

നെറ പുത്രന്മാരില് മനശ്ശെയുടെ ഗോത്ര 

ത്തിന്നുള്ള പ്രദ എഫോടിനെറ ഒക൯ 

പ്രഭ ശിഫ നെറ മക൯ കെമൂവേല്. 

സെബുലൃ൯ഗോത്രത്തിന്നുള്ള പ്ര പന്നാ 

ക്കിനെറ മകന എലീസ:ഫാന്൯. യിസ്സറാ 

ഖാ൪ഗോത്രത്തിന്നുള്ള പ്രഭ അസ്സാനെറ 

മക൯ പല്ത്തിയേല്, ആശേര്ഗോത്ര 

ത്തിന്നുള്ള പ്രഭ ശെലോമിയുടെ പുത്ര൯ 

അഫീഫ്രട് . നഛ്ളൂാലിഗോത്രത്തി അള്ള 

പ്രഭ അമ്മീഹ്രടിനെറ മക൯ ചെദഹേല്. 

യി സായേതിമക്കഠഠക്കു കനാ൯ ദേശത്തു അ 

വകാശ 

ഫന്നി യേല്, എഫു യിംഗോത്രത്തിന്നുള്ള 

വിഭാഗഥിച്ചുകൊടുക്കേണ്ടതിന്നു 

യ3ഹോധ നിയമിച്ചവര് ഇവര് തന്നേ, 

൩൫. അദ്ധ്യായം. 

യഹോവ പിന്നെയും യെരിഹോധിന്നെ 
$ ധം 

തിരെ യോടദ്ടാന്നരികെ മോഖാബ സമഭൂ 

മിയില്ഖെച്ച മോശെയോടു അരുളിച്ചെ 

യ്ത : 

വകാശത്തില് നിന്നു ലേ്ൃക്കു വസിപ്പം൯ 

യി സായേല്മക്കഠം തങ്ങളുടെ അ 

പട്ടണങ്ങമ കൊട്ടമക്കണമെന്നു അധ 

രോടു കല്പിക്ക; പട്ടണങ്ങ3ളാടുക്രടെ അ 

വയുടെ പുല്ലറവും നിങ്ങ ല്വേധ്യക്കു കൊ 

ധാഠാഥ്ഠിം 
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ടുക്കേണം. പട്ടണങ്ങം അവകു പാപ്പി 

ടമായിരിക്കേണം; അവയുടെ ുല്ലറം 

ആടുമാടുകമ മുതലായ സകലകൂഥഗസമ്പ 

ത്തിന്നുംലേണ്ടി ആയിരിക്കേണം. നി 

ങ്ങ ലേവ്ൃക്കു കൊടു ക്കണ്ടുന്ന ലൂല്ലറം 

പട്ടണത്തിനെറ മതിലിങ്കല്തുടങ്ങി പുറ 

ത്തോട്ടു ചുററും ആയിരം മുഗം വിസ്മാരം 

ആയിരിക്കേണം. പട്ടണം നടുഖാക്കി 

അതിന്നു പുറമെ കിഥക്കോട്ടു രണ്ടായിരം 

മുഴവും തെക്കോട്ടു രണ്ടായിരം മുഴവും പടി 

ഞ്ാറോട്ടു രണ്ടായിരം മുഴവും വടക്കോട്ടു 

രണ്ടായിരം മുഗധും അളക്കേണം;ു ഇതു 

അവക്കു പട്ടണങ്ങളുടെ പുല്ലറം ആയി 

രിക്കേണ.ം. നിങ്ങശ ലേവ്ൃക്കു കൊടു 

ക്കുന്ന പട്ടണങ്ങളില് ആറു സങ്കേത 

നശരങ്ങളായിരിക്കേണം; കുലചെയൂധവ൯ 

അവിടേക്കു ഓടിപ്പോകേണ്ടതിന്നു നി 

ങ്ങ അവയെ അആവധന്നുദവണ്ടി വേറുതി 

രിക്കേണം; ഇവ കൂടാതെ നിങ്ങ വേ 

റെയും നാല്പത്തുരണ്ടു പട്ടണങ്ങളെ കൊടു 

ക്കേണം. അങ്ങനെ നിങ്ങ ലേധല്ൃക്കു 

കൊടുക്കുന്ന പട്ടണങ്ങം എല്ലാംകൂടെ 

നാല്പത്തെട്ടു ആയിരിക്കേണം; അവയും 

അവയുടെ വൂല്ലറങ്ങളും കൊടുക്കേണം. 

യി സായേല്മക്കളടെ അവകാശത്തില്നി 

ന്നു ജനമേറിയവര് ഏറെയും ജനം കുറ 

! ആവര് കുറെയും പട്ടണങ്ങഠ കൊടുക്കേ 

ണം; ഓരോ ശോത്രം തനികു ലഭികുന്ന 

അവകാശത്തിനു ഒത്തവണ്ണം ലേവ്ൃക്കു 

പട്ടണങ്ങളെ കൊട്ടക്കേണം, 

യഫോവ പിന്നെയും മോശെയോടു 

അരുളിച്ചെയുതു: നീ യിസ്ായേല്മക്ക 

ളോടു പറയേണ്ടതെന്നെന്നാല്: നിങ്ങ 

യോദ്ദാ൯ കടന്നു കനാ൯ ദേശത്തു എത്തിയ 

ശേഷം ചില പട്ടണങ്ങര സങക്കേതനഗ 

രങ്ങളായി വേറുതിരിക്കേണം; അബഭ്ധ 

വശാല് ഒരുത്തനെ കൊന്നുപോയവ൯ 

10 

11, 

നം നാ ത്ത 
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12 

14 

16 

17 

18 

അധിടേക്ു ഒഓടിപ്പോക്േണം, കുലചെ 

യൂവ൯ സഭയുടെ മുമ്പാകെ വിസ്മാര 

ത്തിന്നു നില്ല്ംവരെ അവ൯ പ്രതികാര 

കനെറ കയ്യാല് മരിക്കാതിരിക്കേണ്ടതിന്നു 

അവ സങ്കേതനഗരങ്ങറ ആയിരിക്കേ 

ണം. നിങ്ങ കൊടുകുന്ന പട്ടണങ്ങ 

ളില് ആറെണ്ണം സങ്കേതനഗരം ആയി 

രിക്കേണം. യോട്ടാന്നക്കരെ മൂന്നു പട്ട 

ണവധും കനാ൯ ദേശത്തു മൂന്നു പട്ടണവും 

കൊടുക്കേണം; അവ സങ്കേതനഗരങ്ങ 

ആയിരിക്കേണം. അബദ്ധവശാല് ഒരു 

ത്തനെ കൊല്ലുന്നവ൯ ഏവന്ദം അധി 

ടേക്കു ഓടി പ്പോകേണ്ടതിന്നു ഈ ആവു 

പട്ടണം യിസ്രായേല്മക്കഠംക്കും പരദേ 

ശികും വന്നുപാകുന്നവന്നും സങ്കേതം 

ആയിരിക്കേണം. എന്നാല് ആരെമങ്കി 

ലും ഇരുമ്പായയധംകൊണ്ടു ഒരുത്തനെ അ 

ടിച്ചിട്ടു അവ൯ മരിച്ചുപോയാല് അവ൯ 

കലപാതക൯; കുലപാതകന് മരണശിക്ഷ 

അനുഭധിക്കേണം. മരിപ്പാ൯ തക്കവണ്ണം 

ആരെങ്കിലും ഒരുത്തനെ കല്ലൈറിഞ്ഞിട്ടു 

അവന് മരിച്ചുപോയാല് അവന് കലപാ 

തക൯; കുലപാതകന് മരണശിക്ഷ അനു 

ഭവിക്കേണം. അല്ലെങ്കില് മരിപ്പാ൯ 

തക്കവണ്ണം ആരെങ്കിലും കയ്യിലിരുന്ന മര 

യായുധംകൊണ്ടു ഒരുത്തനെ അടിച്ചിട്ടു 

അവ൯ മരിച്ചുപോയാല് അവ൯ കലപാ 

തക൯; കുലപാതക൯ മരണശിക്ഷ അനു 

ഭവിക്കേണം. രക്തപ്രതികാരക൯ ത 

ന്നേ കുലപാതകുനെ കൊല്ലേണം; അവ 

നെ കങണ്ടുക്രടടുമ്പോര അവനെ കൊല്ലേ 

ണം. ആരെങ്കിലും ദ്വേഷംനിമിത്തം 

ഒരുത്തനെ കത്തുകയോ കരുതിക്രുട്ടി അ 

വനെറമേല് വല്ലതും എറികയോക ചെയിിട്ടു 

അവന് മരിച്ചുപോയാല്, അല്ലെങ്കിര 

ശത്രുതയാല് കൈകൊണ്ടു അവനെ അടി 

ചിട്ട അവന് മരിച്ചുപേംയാല് അവനെ 

കൊന്നവന് മരണശിക്ഷ അന്മഭധലിക്കേ 

ണം. അവന് കുലപാതകന; രക്തവ്രു 

തികാരക൯ കുലപാതകനെ കണ്ടുക്ൂടു 

മ്വോര കൊന്നതകളയേണം. എന്നാൽ 

ആരെങ്കിലും ശത്രുത ക്രടാതെ പ്പെട്ടെന്നു 

ഒരുത്തനെ കുത്തുകയോ. കരുതാതെ വല്ല 

തും അവസെറമേത ഏറിഞ്ഞു പോകയോ, 

അവന്നു ശത്രുവായിരിക്കാതെയും അവ 

ന്നു ദോഷം പധിചാരിക്കാതെയും അവ൯ 

മരിപ്പാ൯ തക്കവണ്ണം അവനെ കാണാ 

തെ കല്ല മ്രേറികദയാ ” ചെയ്യിട്ടു അ 

വ൯ മരിച്ചുപോയാല് കലചെയുവന്നും 

രക്തപ്രതികാരകന്നും മഭ്ധ്യ്യ ഈ ന്യായ 

ങ്ങളെ അന്ദസരിച്ചു സഭ വിധിക്കേണം. 

കുലചെയുവനെ സഭ രക്തപ്രുതികാരക 

നെറ കയ്യില്നിന്നു രക്ഷിക്കേണം; അ 

വ൯ ഓാടിപ്പോോയിരുന്ന സങ്കേതനഗര 

ത്അതിലേകു അവനെ മടക്കി അയക്കേണം; 

വിശുഭധതൈലത്താല് അഭിഷിക്തനായ 

മഹാപുരോഹിതനെറ മരണംവരെ അ 

വ൯ അവിടെ പാക്കേണം. എന്നാല് 

കലചെയുവ൯ ഓാടിപ്പോയിരുന്ന സങ്കേത 

നഗരത്തിന്െറ അതിര് വിട്ടു പുറത്തു വ 

രികയും അധഖനെ അവന്െറ സങ്കേത 

നഗരത്തിന്െറ അതിരിന്നു പുറത്തുഖെച്ചു 

കണ്ട രക്തപ്രതികാരക൯ കുലചെയുവ 

നെ കൊല്ലുകയും ചെയ്യാതു അവന്നു രക്ത 

പാതകം ഇല്ല. അവ൯ മഹാപുരോഹി 

തന്െറ മരണംവരെ തനെറ സങ്കേതന 

ഗരത്തിത പാക്കേണ്ടിയിരുന്നു; ഏന്നാല് 

കുലചെയുവന്നു മഹാപൃരോഹിതനെറ 

മരണശേഷം തനെറ അവകാശഭൂമിയി 

ലേക്കു മടങ്ങിപ്പോകാം. ഇതു നിങ്ങള്ക്കു 

തലമുറതലമുറയായി നിങ്ങളുടെ സകല 

വാസസ്ഥലങ്ങളിചും ന്യായവിധിക്കുള്ള 

പ്രമാണം ആയിരിക്കേണം. ആരെങ്കി 

ലും ഒരുത്തനെ കൊന്നാല് കലപാതക൯ 
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സാക്ഷികളുടെ വാമൊഴിപ്രുകാരം മരണ 

ശിക്ഷ അനുഭവിക്കേണം; എന്നാല് ഒരു 

മന്ദഷ്യ സെറ നേരെ മരണശിക്കഷെകു ഏ 

കസാക്ഷിയുടെ മൊഴി മതിയാകുന്നതല്ല. 

മരണയേ:ഗ്യനായ കുലപാതകനെറ ജീ 

വന്നുധേണ്ടി നിങ്ങംം പീണ്ടെടുപ്പുധില 

വാങ്ങരുതു : അവന് മരണശിക്ഷ തന്നേ 

അന്ദഭവിക്കേണം. സങ്കേതനഗരത്തി 

ലേക്കു ഓടിപ്പോയവ൯ പുരോഫിതനെറ 

മരണത്തിന്നു മുബ്ചെ നാട്ടില് മടങ്ങിവന്നു 

പാക്കേണ്ടതിന്നും നിങ്ങഠം വീണ്ടെടുപ്പു 

വില ലാങ്ങരുതു. നിങ്ങ പാക്കുന്ന 

ദേശം അങ്ങനെ അശുദ്ധമാക്കരുതു; രക്തം 

ദേശത്തെ അശുഭ്ധമാക്കുന്നു; ദേശത്തില് 

ചൊരിഞ രക്തത്തിന്നു വേണ്ടി രക്തം 

ചൊരിയിച്ചവനെറ രക്തത്താല് അല്ലാ 

തെ ദേശത്തിന്നു പ്രായശ്ചിത്തം സാദ്ധ്യ 

മല്ല. 

ക്കുന്ന നിങ്ങളൂടെ പാപ്പിടമായ ദേശം 

അതുകൊണ്ടു ഞാ൯ അധിവസി 

അശുഭ്ധമാക്കരുതു; യിസ്ധായേതമക്കളുടെ 

മഭ്ധ്യേ യഹോവയായ ഞാ൯ അധിധഖസി 

കുന്നും 

൩ ന്നം അദ്ധ്യായം. 

യോസേഫിനെറ മക്കളുടെ കുടുംബങ്ങ 

ളില് മനശ്ശെയുടെ മകനായ മാഖിരി 

നെറ മകനായ ഗിലെയാടിനെറ മക്കള 

ടെ കുടടംബത്തലയന്മാർ അടുത്തുവന്നു മോ 

ശെയുടെയും യിസ്പായേല്മക്കളുടെ ഗോത്ര 

പ്രധാനികളായ പ്രുളക്കന്മാരുടെയും മു 

മ്പാകെ പറഞ്ഞതു: യിസ്ധായല്മക്കഠകു 

ദേശം ചീട്ടിട്ടു അവകാശമായി കൊടു 

പ്രാ൯ യഹോവ യജമാനനോടു കപ്പിച്ചു; 

ഞങ്ങളുടെ സഹോദരനായ ശെലോഫഹാ 

ദിനെറ അധകാശം അവനെറ പുത്രിമാക്ു 

കൊടുപ്പാ൯ യജമാനന്നു യഹോവയുടെ 

കല്പന ഉണ്ടായി. എന്നാല് അവര് യി 

200 വന്ന: 36 

സ്രായേല്മക്കള്ടടെ മററു ഗോത്രങ്ങളിലെ 

പുരുഷന്മാരില് വല്ലവക്കും ഭായ്യമാരായാല് 

അവരുടെ അവകാശം ഞങ്ങളൂടെ പിതാ 

ക്കന്മാരുടെ അവകാശത്തില്നിന്നു വിട്ടു 

പോകയും അവര് ചേരുന്ന ഗോത്രത്തി 

നെറ അവകാശത്തോടു ക്രടുകയും ചെയ്യും; 

ഇങ്ങനെ അതു ഞങ്ങളൂടെ അവകാശത്തി 

സെറ ഓഹരിയില്നിന്നു പൊയ്യ്ോകും. 

യിസ്രായേല് മക്കളുടെ ' യേബേതല്സംവ 

ത്സരം വരുമ്പോ അധഖരുടെ അവകാശം 

അവര് ചേരുന്ന ഗോത്രത്തിനെറ അധ 

കാശത്തോട്ടക്ൂടുകയ്ും അങ്ങനെ അവരു 

ടെ അവകാശം ഞങ്ങളുടെ പിതൃഗോത്ര 

ആിനെറ അധകരേത്തില്നിന്നു വിട്ടു 

പോകയും ച്ചെയ്യും. അപ്പോ മോശെ 

യഹോവയുടെ വചനപ്രകാരം യിസ്രാ 

യേതമക്കളോടട കുപ്പിച്ചതു: യോസേഫി 

നെറ പുത്രന്മാരുടെ ഗോത്രം പറഞ്ഞതു 

ശരി തന്നേ. യഹോവ ശെലോഫ്ഥഹാദി 

നെറ പുത്രിമാരെകുറിച്ചു കപ്പിക്കുന്ന കായ്യം 

എന്തെന്നാല് : അവര് തങ്ങരക്കു ബോധി 

ഏങ്മിലും 

തങ്ങളുടെ പിതൃഗോത്രത്തിലെ കുടുംബ 

ച്ചവക്കു ഭായ്യമരോയിരിക്കട്ടെ; 

ത്തിലുള്ള വകു മാത്രമേ ആകാധു. യിസാ 

യേതമക്കളുടെ അവകാശം ഒരു ഗോത്ര 

ത്തിതനിന്നു മറെറാരു ഗോത്രത്തിലേകു 

മാറരുതു; യിസ്രായേല്മക്കളില് ഓരോരു 

ത്ത൯ താന്താനെറ പിതൃശോത്രത്തിനെറ 

അവകാശത്തോടു ചേന്നിരിക്കേണം. യി 

സ്രായേതിമക്ക ഓാരോരുത്ത൯ താന്താ 

നെറ പിതാക്കന്മാരുടെ അവകാശം കൈ 

വശമാക്കേണ്ടതിന്നു യിസ്രായേല്മക്കളുടെ 

യാതൊരു ഗോത്രത്തിലും അവകാശം ലഭി 

അന്ന ഏതുകന്യകയ്യം തനെറ പിതൃഗോത്ര 

ത്തിലെ ഒരു കുട്ടംബത്തിരു ഒതത്തന്നു ഭാ 

യ്യയാകേണം. അങ്ങനെ അവകാശം 

ഒരു ഗോത്രത്തില്നിന്നു മറെറാരു ഗോത്ര 

8] 
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ത്തിലേക്കു മാറാതെ യിസ്രായേല് മക്കളു. 

ടെ ഗോത്രങ്ങളില് ഓരോരുത്തന് തന്താ 

നെറ അവകാശത്തോട്ട ചേന്നിരിക്കേ 

ണം, യഹോധ മോശെയോടു കപ്പിച്ചതു 

പോലെ ശെലോഫഫാഭിനെറ പുത്രിമാർ 

ചെയ്യൂ. 

രായ മഹ, തിര്സാ, ഹൊഗ്ലാ, മില്ക്കാം 

ശെലോഷഫ്ഷഹാടദിനെറ പുത്രിമാ 

നോവാ എന്നിവര് തങ്ങളൂടെ അപ്പനെറ 

പുത്രന്മാക്ക ഭായ്യ 

യോസേഫിനെ മകനായ 

സഹോദരന്മാരുടെ 

മാരായി. 

൧07 ആധവത്തനപുസൂകം ൧ 

മനശ്ശെയുടെ പുത്രന്മാരുടെ കുടുംബങ്ങ 

ളില് അവര് ഭായ്യമാരാകയും അവരുടെ 

അവകാശം അവരുടെ പിത്ൃതകടുംബത്തി 

നെറ 

ചെയ്യൂ. 

യെരീഹോധിന്നെതിരെ യോദ്ദാന്നരി 

ഗശോത്രത്തിതുതന്നേ ഇരിക്കയും 

കെ മോവാബ് സമഭ്രമിയില്ഖെച്ചുയഫോ 

വംമോശെമുഖാന്തരം യിന്ര്ായേല്മക്കളോ 

ടു കപ്പിച്ച കപ്പനകള്ും വിധികളും ഇവ 

തന്നേം 

[ചം (11 

ആവത്തനപുസ്തുകം 

(0 മം... 

ഹം അദ്ധ്യായം. 

(സ്പ൨൭അിരെ പാരാന്നും തോഫെ 

ലിന്നും 

ദീസാഫാബിന്നും നടുചെ യോട്ടാന്നക്കു 

ലാബാന്നും ഫസേരോത്തിന്ും 

രെ മരുഭൂമിയില് അരാബയില്ധെച്ചു 

മോശെ എല്ലായിസ്രയേലിനോടും പറഞ്ഞു 

വചനങ്ങഠ ആവിതു: സേയിരചപവ്വതം 

വഴിയായി ഹോരേബിതുനിന്നു കാദേശ് 

ബന്നേയയിലേക്കു പതിനൊന്നു ദിവസ 

ത്തെ വഴി ഉണ്ടും നാല്പതാം സംവത്സരം 

പതിനൊന്നാം മാസം ഒന്നാം തിയ്യതി മോ 

ശെ യിസ്രായേല് മക്കളോടു യഹോവ അച 

ക്കുവേണ്ടി തന്നോടു കപ്പിച്ചതുപോലെ 

ഒക്കെയും പറഞ്ഞു. ഹെശ്ശോനില് പാത്തി 

രുന്ന അമോയ്യരാജാംവായ സീഹോനെയും 

അസ്മാരോത്തിര പാത്തിരുന്ന ബാശാ൯ 

രാജാവായ ഓഗിനെയും എദ്ദെയില്ധെ 

ധിം 

ചു സംഹരിച്ചശേഷം യോദ്ദാന്നക്കുരെ 

മോവാബ് മേശത്തുഖെച്ചു മോശെ ഈ ന്യാ 

യപ്രമാണം വിധരിച്ചുതുടങ്ങിയതു ഏ 

ങ്ങനെയെന്നാല്: ഫഹോരേബില്ധെച്ചു 

നമുടെ ദൈവമായ യഫോധഖ നമ്മോടു 

കപ്പിച്ചതു: നിങ്ങ. ഈ പവ്യതത്തിങ്കല് 

തിരിഞ്ഞു യാത്രചെയ്യൂ 

അമോയ്യരുടെ പവ്യുതത്തിലേകും അതി 

പാത്തതു മതി, 

നെറ അയല്പ്രുദേശങ്ങളുയ അരാബാ, 

മലനാടു, താഴ്ണിതി, തെക്കേദേശം, കുടല്ലൂര 

മ്ദേന്നിങ്ങനെയുള്ള കനാന്യ ദേശത്തേക്കും 

ലെബാനോനിലേക്ും ഫ്രു ത്ത് ഏന്ന മഹാ 

നദിവരെയ്ും പോകുധി൯. ഇതാ, ഞാ൯ 

ആ ദേശം നിങ്ങളുടെ മുഖ്ചില് ഖെച്ചി 

രികുന്ു; നിങ്ങ കടന്നു യഹോല 

നിങ്ങളൂടെ പിതാക്കന്മാരായ അബ്രാഹാ 

34% 
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മിന്നും യിസ്റ്റാക്കിന്നും യാക്കോബിന്നും അ 

വരുടെ സന്തതിക്കും കൊടുക്കുമെന്നു അവ 

രോടു സത്യചെയു ദേശത്തെ കൈവശ 

മാക്കുവി൯ന. അക്കാലത്തു ഞാ൯ നിങ്ങ 

ളോടു പറഞ്ഞതു : എനിക്കു ഏകനായി നി 

ങ്ങളെ വഹിപ്പാ൯ കഴികയില്ല, നിങ്ങ 

ളുടെ ദൈവമായ യഹോവ നിങ്ങളെ വ 

ഭധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു; ഇതാ, നിങ്ങഠം ഇന്നു 

പെരുപ്പത്തില് ആകാശത്തിലെ നക്ഷത്ര 

ങ്ങാ പോലെ ഇരികുന്നു. നിങ്ങളുടെ 

പിതാക്കന്മാരുടെ ദൈവമായ യഹോധഖ 

നിങ്ങളെ ഇപ്പോഴ്ചള്ളതിനെക്കാഠം ഇനി 

യും ആയിരം ഇരട്ടിയാക്കി, താ൯ നിങ്ങ 

ളോടു അരുളിച്ചെയൂതു പോലെ അനുഗ്രഹി 

കുമാറാകട്ടെ, ഞാ൯ ഏകനായി നിങ്ങളു 

ടെ ഭാരവും നിങ്ങളുടെ ചുമടും നിങ്ങളുടെ 

൮ വഹാരങ്ങളുപ വഹിക്കുന്നതു ഏങ്ങനെ? 

അതതു ഗോത്രത്തില്നിന്നു ജ്ഞതാനവധും 

വിവേകും പ്രസിഭ്ധിയുമുള്ള പുരുഷന്മാ 

രെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിസ അവരെ ഞാ൯നി 

ങ്ങഗക്കു തലവന്മാരാക്കും. അതിന്നു നി 

ങ്ങക എന്നോടു: നി പറഞ്ഞ കായ്യം നല്പതു 

പറഞ്ഞൂ. 

ഞാന് നിങ്ങളുടെ ഗോത്രത്തലവന്മാരായി 

എന്നു ഉത്തരം ആകയാല് 

ജ്തോനവും പ്രുസിഭ്ധിയുമുള്ള പുരുഷന്മാ 

രെ ആയിരംപേക്ു അധിപതിമാ൪, ൭൨ | 

പേക്കു അധിപതിമാ൪, അ൯പതുപേക്കു 

അധിപത് മാര്, 

തിമാര് ഇങ്ങനെ നിങ്ങഠക്കു തലവന്മാരും 

ഗോത്രപ്രമാണികളട.മായി നിയമിച്ചു. അ 

നു ഞാ൯ നിങ്ങളു ടെ ന്യായാധിപന്മാരോ 

ടട ആത്ഞാപിച്ചതു: നിങ്ങളുടെ സഹോ 

ദരന്മാക്കു തമ്മിലുള്ള കായ്യങ്ങളെ കേട്ടും 

ആക്കെങ്കിലും സഹോദരനോടോ പരദേ 

ശിയോടോ വല്ലകായ്യവും ഉണ്ടായാല് അതു 

നീതിയോടെ ധിധിപ്പി൯, ന്യായധി 

സ്മാരത്തില് മുഖം നേംക്കാതെ ചെറിയവ, 

(0 
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പത്തുപേക്കു അധിപ! 

യുന്നു 1 

നെറ കായ്യധും വലിയവനെറ കായ്യധും 

ഒരുപോലെ കേധക്കേണം; മനുഷ്യനെ 

ഭയപ്പെടരുതു; ന്യായധിധി ഭൈധത്തിന്നു 

ഒ്ളതല്ലോ. നിങ്ങഠക്കു അധികം പ്രുയാ 

സമുള്ള കായ്യം എന്െറ അട്ടക്കല് കൊണ്ടു 

വരുധി൯; അതു ഞാന് തിക്കും. അങ്ങ 

നെ നിങ്ങ ചെയ്യേണ്ടുന്ന കായ്യങ്ങളൊ 

ക്കെയയം ഞാ൯ അക്കാലത്തു നിങ്ങളോടു 

കപ്പിച്ചുധല്ലോ. 

പിന്നെ നമ്മുടെ ദൈവമായ യഹോലഖ 

നമ്മോടു കപ്പിച്ചതുപോലെ നാം ഹോരേ 

ബിതനിന്നു പുറപ്പെട്ടശേഷം നിങ്ങഠം 

കണ്ട ഭയങ്കരമായ മഹാമരുഭൂമിയില്ക്രടി 

നാം അമോയ്യരുടെ മലനാട്ടിലേക്കുള്ള 

വഴിയായി സഞ്ചരിച്ചു കാദേശ് ബന്നേയ 

യില് എത്തി. അപ്പോ ഞാ൯ നിങ്ങ 

ളോടു: നമ്മുടെ ദൈവമായ യഹോവ ന 

മുക്കു തരുന്ന അമോയ്യരുടെ മലനാടുവരെ 

നിങ്ങ എത്തിയിരിക്കുന്നുവല്ലോ. ഇതാ; : 

നിനെറ ദൈവമായ യഹോവ ആ ദേശം 

നിന്െറ മുമ്പില് പവെച്ചിരിക്ുന്നു; നി 

നെറ പിതാക്കന്മാരുടെ ദൈവമായ യ 

ഹോവ നിന്നോടു അരുളിച്ചെയൂതുപോ 

ലെ നി ചെന്നു അതു കൈവധശമമക്കി 

ക്കൊഗക; ഭയപ്പെടരുതു; അധൈധയ്യപ്പെ 

ടൂകുയും അരുതു എന്നു പറഞ്ഞു. എന്നാറെ 

നിങ്ങ എല്ലാവരും അടുത്തുവന്നു: നാം 

ചില ആളുകളെ മുമ്പുകൂട്ടി അയക്കുക; അ 

വര് ദേശം ഒററുനോക്കിട്ടു നാം ചെല്ലേണ്ട 

ന്ന വഴിയെയും പോകേണ്ടുന്ന പട്ടണങ്ങ 

ളെയും കുറിച്ച വത്തമാനം കൊണ്ടുവരട്ടെ 

എന്നു പറഞ്ഞു. ആ വാക്കു എനിക്കു ബോ 

ധിച്ചു; ഞാ൯ ഒരോ ഗോത്രത്തിതനിന്നു 

ഓരോ ആഗ വിതം വന്ത്രണ്ടുപേരെ നി 

ങ്ങളുടെ ക്രട്ടത്തിരനിന്നു തിരഞ്ഞെടുത്ത. 

അവര് പുറപ്പെട്ടു പവ്ൃതത്തില് കയറി 

എസ്റ്റോല്താഴ്ണുരയോളം ചെന്നു ദേശം 
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20 

7 

28 

29 

90 

91 

98 

93 

ഒററുനോക്കി. ദേശത്തിലെ ഫലവും ചി 

ലതു അവര് കൈവശമാക്കിക്കൊണ്ടു നമ്മു 

ടെ അടുക്കല് വന്നു വത്തമാനമെല്ലാം അറി 

യിച്ചു; നമുടെ ദൈവമായ യഹോവ നമു 

ക്ട തരുന്ന ദേശം നല്ലതു എന്നു പറഞ്ഞു. 

എന്നാല് കയറിപ്പോകവാ൯ നിങ്ങഗകു 

മനസ്സില്ലോതെ നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ 

യഹോവയുടെ കുപ്പന നിങ്ങാം മറുത്തു: 

യഹോവ നമ്മെപകെക്കയാത നമ്മെന 

ശിപ്പിപ്പാ൯ തക്കവണ്ണം അമോയ്യരുടെ 

കയ്യില് ഏപ്പിക്കേണ്ടതിന്നു മിസയിംദേശ 

തുുനിന്നു കൊണ്ടു വന്നിരിക്കുനു. ഏധിടേ 

ക്കാകുന്നു നാം കയറി പ്ല്യോകുന്നതു? ജന 

ങ്ങഠം നമ്മെക്കാഠ വലിയവരും ദിംഘകായ 

ന്മാരും പള്ളണങ്ങര വലിയവയും ആകാശ 

ത്തോളം എത്തുണ മതിലുള്ളവയും ആക 

ന്ന; ഞങ്ങ അധിടെ അനാക്യ ഒരയും 

കണ്ടു ഏന്നു പറഞ്ഞു നമുടെ സഹോദര 

ന്മാർ നമുടെ ഫ്ലടദയം ഉരുക്കിയിരിക്കുന്നു 

എന്നിങ്ങനെ നിങ്ങ നിങ്ങളൂടെ ക്രടാര 

ങ്ങളിരുധഖെച്ചു പിറുപിറുത്തു പറഞ്ഞൂ. 

അപ്പ്പോഠം ഞാ൯ നിങ്ങളോടു: നിങ്ങ 

ഭൂമിക്കരുതു, അവരെ ഭയപ്പെടുകയും അ 

രുതും 

നിങ്ങളൂടെ മുമ്പില് നടകുന്നു. നിങ്ങ 

നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോവ 

കാങ്ങകെ അവന് മിസ്രയിീമിലും മരുഭൂമിയി 

ലും ചെയുതു പോലെ ഒക്കെയും നിങ്ങ ക്കു 

വേണ്ടി യൃുഭ്ധം ചെയ്യം. 

തന്െറ മകനെ വഹികുന്നതുപോലെ നി 

ഒരു മരുഷ്യ൯ 

ങ്ങ ഈ സ്ഥലത്തു ഏത്തൃയവാളം നടന്ന 

എല്ലാ വഴിയിലും നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ 

യഫോവ നിങ്ങളെ വഹിച്ചു എന്നു നി 

ങ്ങമ കണ്ടുവല്ലോ എന്നു പറഞ്ഞു. ഇതേ 

ല്ലാമായിട്ടും പാള യമിറങ്ങേണ്ടെതിന്ുു നി 

്ങഗക്കു സ്ഥലം അന്വേഷിപ്പാനും നി 

ങ്ങ പോകേണ്ടുന്ന വഴി നിങ്ങഠകു കാ 

രാത്രി അഗ്നിയിലും ണിച്ചതരുവശ്ദേം 

പകത മേഘത്തിലും നിങ്ങധക്കു മുന്പായി 

നടന്ന നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോവ 

യെ നിങ്ങമ വിശ്വസിച്ചില്ല. ആകയാല് 

യഹോധ നിങ്ങളൂടെ വാക്കു കേട്ടു കോപി 

ച: ഞാ൯ നിങ്ങദുടെ പിതാക്കന്മാക്കു കൊ 

ടുക്കുമെന്നു സത്യം ചെയ്യിട്ടുള്ള നല്ല ദേശം 

ഈ ടൂക്ടൃതലമുറയിലെ പുതഷന്മാര് ആരും 

കാണുകയില്ല. 

കാലേബ് മാത്രം അതു കാണുകയും അവ൯ 

യഹോവയെ പൂണ്ണമായി പററിനിന്നതു 

കൊണ്ടു അവന്നും അവനെറ പുൃത്രന്മാകും 

അവഖ൯ ചവിട്ടിയ ദേശം ഞാന് കൊട്ട 

ക്കയും ചെയ്യുമെനാ സത്യം ചെയ്യൂ കല്പിച്ചു. 

യഹോധ നിങ്ങളൂടെ നിമിത്തം ഏന്നോടും 

കോപിച്ചു കപ്പിച്ചതു: നീയും അധിടെ 

ചെല്ലുകയില്ല. നിന്റ ശുശ്രൂഷകനായ 

നൂനന്െറ മക൯ യോശുവ അവിടെ ചെ 

ലും; അവനെ ധൈധ്യപ്പെടുതുുക; അധ 

നാകുന്നു യിസ്രായേലിന്നു അതു കൈവശ 

മാക്കിക്കൊടുക്കേണ്ടതു. കൊള്ളയാകുമെ 

ന്നു നിങ്ങ പറഞ്ഞ നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുകു 

ട്ടികളും ഇന്നു ഗുണദോഷങ്ങളെ തിരിച്ച 

റിയാത്ത നിങ്ങളൂടെ മക്കളും അധിടെ ചെ 

ല്പം; അവക്കു ഞാന് അത്ത കൊടുകും; അ 

വര് അതു കൈധശമാക്കും. നിങ്ങഠാ തി 

രിഞ്ഞജ ചെങ്കടല് വഴിയായി മരുഭൂമിയി 

ലേക്കു യാത്ര ചെയ്തതിനു. അതിന്നു നി 

ങ്ങ എന്നോടു: ഞങ്ങ യഫോധയയാടു 

പാപം ചെയ്യിരികുന്നു. നമുടെ ഭൈധഖ 

മായ യഹോവ ഞങ്ങളോടു കല്പിച്ചതുപോ 

ഖെ ഒക്കെയും ഞങ്ങ പോയി യൃഭ്ധം ചെ 

യ്്ം ഏന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ 

നിങ്ങംം ഓരോരുത്തന് താന്താനെറ യൃഭ്ധാ 

യ്യധം ധരിച്ചു പവ്യതത്തില് കുയറുവാ൯ 

തുനിഞ്ഞു. എന്നാൽ യഹോവ ഏഎമന്നാടു : 

നിങ്ങ പോകരുതു; യൃഭ്ധം ചെയ്യരുതു; 

ഞാ൯ നിങ്ങളുടെ ഇടയില് ഇല്ല; ശത്രു 

യെഫുന്നെയുടെ മകനായ : 

39 

41 
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49 

44 

45 

406 

ക്കളോടു നിങ്ങ തോററുദപോകും എ 

൯ അവരോടു പറക എന്നു കുപ്പിച്ചു. 

അങ്ങനെ ഞാ൯ നിങ്ങളോടു പറഞ്ഞു ; 

എന്നാല് നിങ്ങ കേശക്കാതെ യഹോവ 

യുടെ കല്പന. മറുത്തു അഹമ്മതിയോടെ 

പവ്ൃതത്തില് കയറി. ആ പവ്വതത്തില് 

കുടിയിരുന്ന അമോയ്യര് നിങ്ങളുടെ നേരെ 

പുറപ്പെട്ടുവന്നു തേനിച്ചപോലെ നിങ്ങ 

ളെ പിന്തുടന്നു സേയിരില് ഹൊമ്മവേരെ 

ഛിന്നിച്ചുകളുഞ്ങു. നിങ്ങഠം മടങ്ങിവ 

നനു യഹോവയുടെ മുമ്പാകെ കരഞ്ഞു; എ 

ന്നാല് യഹോധ നിങ്ങളുടെ നിലവിളി 

കേട്ടില്ല; നിങ്ങളുടെ അപേക്കഷെക്കു ചെ 

വി തന്നതുമില്ല. അങ്ങനെ നിങ്ങ 

കാദേശില് പാത്ത ദീഘൃകാലമൊക്കെയും 

അവിടെ താമസിക്കേണ്ടിവന്നു. 

൨. അദ്ധ്യായം. 

അനന്തരം യഹോവ എന്നോടു കല്പിച്ചതു 

പോലെ നാം തിരിഞ്ഞു ചെങ്കടല് വഴിയാ 

യി മരുഭൂമിയിലേക്കു യാത്രപുറപ്പെട്ടു; നാം 

ഏറിയനാഠ സേയിര്൪പപവ്യൃതത്തെ ചുററി 

നടന്നു. പിന്നെ യഹോവ എന്നോടു ക 

പ്പിച്ചു; നിങ്ങ ഈ പവ്വതം ചുററി 

നടന്നതു മതി വടക്കോട്ടു തിരിവി൯. 

നീ ജനത്തോടു കുല്പിക്കേണ്ടതു ഏന്തെ 

ന്നാല്; സേയിരില് കുടിയിരിക്കുന്ന ഏശാ 

വിനെറ മക്കളായ നിങ്ങളുടെ സഹോടര 

ന്മാരുടെ അതിരില്ക്രടി നിങ്ങ കുടപ്പാ൯ 

പോകുന്നു. അവര് നിങ്ങളെ പേടികും; 

ആകയാല് ഏററവും സൂക്ഷിച്ചുകൊള്ളേ 

ണം. നിങ്ങ അഖരോടു പടയെടുക്ക 

രുതു; അവരുടെ ദേശത്തു ഞാന് നിങ്ങ 

ക്കു ഒരു കാല് ലെപ്പാ൯പോലും ഇടം തരി 

കയില്ല; സേയിര്പപ്വതം ഞാ൯ ഏശാധി 

ന്നു അവകാശമായി കൊട്ടത്തിരിക്ുന്നു. 

നിങ്ങ അവരോടു ആഹാരം ധിലെക്കു 

വാങ്ങി കഴിക്കേണം; വെള്ള ധം വിലെകു 

വാങ്ങി കുടിക്കേണം. നിനെറ ദൈധമാ 

യ യഫോവ നിന്െറ കൈകളുടെ സകല 

പ്രവൃത്തിയിലും നിന്നെ അയഗ്രഹിച്ചിരി 

ക്കുന്നു; ഈ മഹാമരുഭൂമിയില് നീ സഞ്ച 

രിക്കുന്നതു അവന് അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു; ഈ 

നാല്പതു സംവത്സരം നിനെറ ദൈവമായ 

യഹോവ നിന്നോടുക്രടെ ഇരുന്നു; നിന 

ക്കു യാതൊന്നിന്നും മുട്ടു വന്നിട്ടില്ല. അങ്ങ 

നെ നാം സേയിരില് കുടിയിരുന്ന ഏശാ 

വിനെറ മക്കളായ നമ്മുടെ സഹോടദരന്മാ 

രെ ഒഥിച്ചു അരാബാധഖഴിയായി ഏലാത്തി 

സെറയും എസ്വോ൯ - ഗേബെരിനെറയും 

അരികുത്ൃതുക്രടി കടന്നിട്ടു തിരിഞ്ജു മോവാ 

ബ് മരുഭൂമിയിലേക്കുള്ള വഴിയായി കടന്നു 

പോന്നു. 

അല്ല്യോ യഹോവ എന്നോടു കല്പിച്ചതു : 

മോവാബ്ദയരെ ഞെരുക്കരുതു; അഖരോടു 

പടയെട്ടക്കയും അരുതു; ഞാ൯ അവരുടെ 

ദേശത്തു നിനക്കു ഒരു അവകാശം തരിക 

യില്ല; ആര്ദേശത്തെ ഞാ൯ ലോത്തിനെറ 

മക്കക്കു അവകാശമായി കൊട്ടത്തിരിക്കു 

ന്നു. -- വലിപ്പവും പെരുപ്പധും അനാകു 

രെപ്പോലെ പൊക്കവുമുള്ള ജാതിയായ ഏ 

മ്യര് പണ്ടു അധിടെ പാത്തിരുന്നു. ഇവ 

രെ അനാക്യരെപ്പോലെ മല്പന്മാര എന്നു 

വിചാരിച്ചുവരുന്നു ; മോധാബ്ദ്യരോ അവ 

ക്കു ഏമ്യ൪ എന്നു പേര് പറയുന്നു. ഹോ 

യ്യരും പണ്ട സേയിരില്, പാത്തിരുന്നു; എ 

ന്നാല് ഏശാധിനെറ മക്കം അവരെ ത 

ങ്ങളുടെ മുമ്പില്നിന്നു നീക്കിക്കളകയും 

സംഹരിക്കയും അവക്കു പകരം കുടിപാ 

ക്കയും ചെയ്യൂ; യിസ്രായേലിന്നു യഹോവ 

കൊടുത്ത അവകാശദേശത്തു അവര് ചെ 

യ്യൂതു പോലെ തന്നേ, -- ഇപ്പ്പോഠ എഴുന്ന 

റ൮ു സേരെട് തോടു കടപ്പി൯ ഏന്നു കല്പി 
പ്ി 

ധൃത പോലെ നാം സേരെട തോടു കടന്നു; 

അപ 

ഠിം 
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നാം കാദേശ ബന്നേയയില്നിന്നു പുറ 

പ്പേട്ടതുമുതത സേരെട് തോടു കടക്കുംവ 

രെയുള്ള കാലം മുപ്പത്തെട്ടു സംവത്സരം 

ആയിരുന്നു; അതിന്നിടയില് യോഭ്ധാക്ക 

ളായിരുന്ന തലമുറ ഒക്കെയും യഹോവ 

അധഖരോടു സത്യം ചെയുതു പോലെ പാള 

യത്തില്നിന്നു മുടിഞ്ഞു പോയി. അവര് 

മുടിഞ്ഞുതീരതുംവരെ യഹോവയുടെ കൈ 

അവരെ പാളയത്തിരുനിന്നു നശിപ്പി 

്പാ൯ തക്കവണ്ണം അവക്കു വിരോധമായി 

രുന്നു. 

ഇങ്ങനെ യോഭ്ധാക്കഠാ ഒക്കെയും ജന 

തആആിനൊ ഇടയില്നിന്നു മരിച്ചു ഒടുങ്ങിയ 

ശേഷം യഹോവ എന്നോടു കപ്പിച്ചതു: 

നി ഇന്നു ആര് എന്ന മേവാബ്ബയദേശത്തു 

കരടി കുടപ്പാ൯ പോകുന്നു. . അമ്മോ 

രോട്ട അടുത്തുചെല്ലുമ്ചോഠം അവരെ ഞെ 

രുക്കരുതൂു; അധവരരോടു പടയെടുക്കയ്യം ആ 

രുതു; ഞാ൯ അമ്മോന്യരുടെ ദേശത്തു നി 

നക്ക അവകാശം തരികയില്ല; അതു ഞാ൯ 

ലോത്തിനെറ മക്കക്കു അവകാശമായി 

കൊടുത്തിരിക്ുന്നു. --- അതും മലുന്മാരുടെ 

ദേശമെന്നു ധിചാരിച്ചുവരുന്നു; മല്ലന്മാര് 

പണ്ടു അധിടെ പാത്തിരുന്നു; അമ്മോ 

൮൪ അവരെ സംസുമ്മൃയ൪ എന്നു പറയു 

ന്നു. അവര് വലിപ്പധും പെരുപ്പവും അ 

നാക്യ രെപ്പോംലെ പൊക്കധുമുള്ള ജാതിയാ 

യിരുന്നു; എങ്കിലും യഹോവ അവരെ അ 

വരുടെ മുമ്പില്നിന്നു നശിപ്പിച്ചു; ഇങ്ങ 

നെ അവര് അവരുടെ ദേശം കൈവശ 

മാക്കി അവരുടെ സ്ഥലത്തു കടിപാത്തു. 

അവ൯ സേയിരില് പാക്കുന്ന ഏശാധി 

സെറ മക്കശക്കുവേണ്ടി ചെയൂതുപോലെ 

തന്നേ, അവന് ഫോയ്യരെ അവരുടെ മു 

മ്പില്നിന്നു നശിപ്പിച്ചിട്ടു അവര് അവരു 

ടെ ദേശം കൈവശമാക്കി അവരുടെ സ്ഥ 

ക്ലോ ലത്തു ഇന്നാവരെയും പാക്കുനം. 

ധിം 

൧71 ആവത്തനചുസൂകം ൨ 

രില്നിന്നു വന്ന കഷ്്ശേ ായ്യരും ഗസ്സ്റാവ 

രെയുള്ള മരരുക്ളില് പാത്തിരുന്ന അവ്യ 

രെ നശിപ്പിച്ച അവരുടെ സ്ഥലത്തു കുടി 

പാതു. --- നിങ്ങഠം എഴുന്നേററു യാത്ര പു 

റല്പെട്ടു അന്നോ൯താഴ്ണുര കടപ്പി൯; ഇതാ, 

ഞാന് ഹെശ്ശരോനിലെ അമോയ്യരാജാവായ 

സിഹോനെയും അവസെറ ഭേശത്തെയും 

നിനെറ കയ്യില് ഏപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു; അല 

നോടു പടവെട്ടി അതു കൈവശമാക്കു 

വാ൯ തുടങ്ങുക. നിന്നെയുള്ള പേടി 

യും ഭീതിയും ആകാശത്തിങ്കിഥെങ്ങും ഉള്ള 

ജാതികളുടെമേത വരുത്തുവാ൯ ഞാ൯ ഇ 

ന്നുതന്നേ തൃടങ്ങും; അവര് നിനെറ ശ്രൂതി 

കേട്ടു നിനെറ നിമിത്തം യിറെക്കുകയും 

നടുങ്ങുകയും ചെയ്യം. 

പിന്നെ ഞാ൯ കെദേമോത്ത് മരുഭൂമി 

യില്നിന്നു ഹെശ്രേ നിലെ രാജാവായ 

ഡിഹോനെറ അടുക്കല് സമാധാനവാക്കു 

കളോടുക്രടെ ട്ടുതന്മാരെ അയച്ചു: ഞാ൯ 

നിനെറ ദേശത്തുക്രടി കടന്ു പോകുലാ൯ 

അനുവദിക്കേണമേ; ഞാ൯ ഇടത്തോട്ടോ 

വലത്തോട്ടോ മാറാതെ പെരുവഴിയില് 

കരടി മാത്രം നടക്കും. സേയിരില് പാകുക 

ന്ന ഏശാധിനെറ മക്കളും ആരില്. പാകു 

ന്ന മോവബ്ബയരും ഏനിക്കു തന്നതു പോലെ 

നി വിലെക്കു തരുന്ന ആഹാരം ഞാന് ക 

ഗ്ലിക്കയും വിലെക്കു തരുന്ന ധെള്ളം കുടി 

ക്കയും ചെയ്യുകൊള്ളാം. യോദ്ദാ൯ കടന്നു 

ഞങ്ങമ്ലടെ ദൈവമായ യഹോവ ഞങ്ങഠം 

ക്കു തരുന്ന ദേശത്തു എത്തുവോളം കാല് 

നടയായി പോകുവാന് മാത്രം അനുവ 

ദിക്കേണം എന്നു പറയിച്ചു. എന്നാൽ 

നാം തനെറ ദേശത്ൃതൃക്രടി കടന്നുപോക 

വാ൯ ഹെമശ്രോനിലെ രാജാവായ സി 

ഹോന് സമ്മതിച്ചില്ല; ഇന്നു കാണുന്നതു 

പോലെ നിനെറ ദൈവമായ യഹോധഖ 

അവനെ നിനെറ കയ്യില് ഏപ്പിക്കേണ്ടെ 
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തിന്നു അവനെറ മനസ്സു കടുപ്പിച്ചു അവ 

നെറ ഫ്ലദയം കഠിനമാക്കി. യഹോവ 

എന്നോടു: ഞാ൯ സീഹോനെയും അധ 

നെറ ദേശത്തെയും നിന്െറ കയ്യില് ഏ 

പ്പിച്ചിരിക്കുന്നു; അവനെറ ദേശം കൈധഖ 

ശമാക്കേണ്ടതിന്നു അതു അടക്കുവാ൯ തുട 

ങ്ങുക എന്നു കല്പിച്ച. അങ്ങനെ സിഹോ 

ന്ദം അവനെറ സ്വ്പജനവധും നജുടെനേ 

രെ പുറപ്പേട്ടുവന്നു യാഹാസില്വെച്ചു പ 

ടയേററു. നമുടെ ദൈവമായ യഫോധഖ 

അവനെ നമുടെ കയ്യില് ഏല്പിച്ചു; നാം 

അധഖനെയും അധവനെറ പുത്രന്മാരെയും 

അവനെറ സവ്വജനത്തെയും സംഹരിച്ചു. 

അക്കാലത്തു നാം അവനെ റ എല്ലാപട്ടണ 

ങ്ങളും പിടിച്ചു പട്ടണംതോറും പുരുഷന്മാ 

രെയും സ്ര്രികളെയും കുഞ്ഞുങ്ങളെ യും ഉന്തുല 

നാശം ചെയ്യൂ. ഒരുത്തനെയും ശേഷ്ിപ്പി 

ച്ചില്ല. നാല്ല്ാലികളെയും നാം പിടിച്ച 

പട്ടണങ്ങളിലെ കൊള്ളയും മാത്രം നാം 

നമുക്കായിട്ടു എടുതുതു. അന്നോ൯താഴഗ്ഗരയു 

ടെ അററത്തൃള്ള അരോധേരും താഴ്ലുരയി 

ലെ പട്ടണധുംമുതല് ഗിലെയാദ് വരെ 

നമുടെ കൈക്കു എത്താതെ ഒരു പട്ടണ 

വും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല; നമുടെ ദൈവമായ 

യഹോവ സകലവും നമുടെ കയ്യില് ഏ 

പ്പിച്ചു. അമ്മോന്യരുടെ ദേശവും യബ്ബോ 

ക്ക് നടിയുടെ ഒരുവശമൊക്കെയും മലനാ 

ട്ടിലെ പട്ടണങ്ങളും നമമുടെ ദൈവമായ 

യഹോവ നമ്മോട്ട വിലക്കിയ ഇടങ്ങളും 

മാത്രം നി ആക്രമിച്ചില്ല. 

൩. അദ്ധ്യായം. 

അനന്തരം നാം തിരിഞ്ഞു ബാശാനിലേ 

ക്കുള്ള വഴിയായി പോയി; അപ്പോം ബാ 

ശാ൯രാജാവായ ഓഗും അവനെറ സവ്ൃജ 

നധും നമ്മുടെ നേരെ പുറപ്പെട്ടു എഏദെ 

യില്വെച്ചു പടയേറവറു. എന്നാറെ യ 

ഹോവ എന്നേ: അവനെ ഭയപ്പെടരുതു; 

ഞാ൯ അവനെയ്യം അവനെറ സ്വ്ലുജന 

തെയും ദേശത്തെയും നിനെറ കയ്യില് 

ഏപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു; ഹെശ്ശേ നില് പാത്തി 

രുന്ന അമോയ്യരാജാവായ സിഹോനോടു 

ചെയുതുപോലെ നീ അവനോടും ചെയ്യും 

എന്നു കല്പിച്ച. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ടൈ 

വമായ യഹോവ ബാശാ൯രാജാവായ ഓ 

ഗിനെയും അവന്െറ സകലജനത്തെയും 

നജുടെ കയ്യില് ഏേപ്പിച്ചു; അവന്നു ആരും 

ശേഷിക്കാത വണ്ണം നാം അവനെ സംഹ 

രിച്ചുകള ഞ്ഞു. 

സെറ എല്ലാപട്ടണങ്ങളും പിടിച്ചു; നാം 

അക്കാലത്തു നാം അവ 

അധഖരുടെ പക്കല്നിന്നു പിടിക്കാത്ത ഒരു 

പട്ടണവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല; ബാശാനിലെ 

ഓഗിനെറ രാജ്യമായ അറുപതു പട്ടണ 

ങ്ങളൂള്ള അഗ്ഗോബ് ദേശം ഒക്കെയും നാട്ടു 

പുറങ്ങളിലെ അനവധി ഉരുകളം പി 

ടിച്ചു; ആ പട്ടണങ്ങഠം ഏല്ലാം യന്ന 

മതിലുകളും വാതിലുകളും ഓടാമ്പലുകളും 

കൊണ്ടെ ഉറപ്പിച്ചിരുന്നു. ഹെശ്രോ൯രാ 

ജാവായ സിഹോനോടു ചെയുതുപോലെ 

നാം അവയെ നിമ്മുലമാക്കി; പട്ടണം 

തോറും പുരുഷന്മാരെയും സ്ര്രികള്ളെയും കു 

ഞ്ഞുങ്ങളെയും നിമ്മൃലമാക്കി, എന്നാല് 

നാല്ല്ഛാലികളെ ഒക്കെയും പട്ടണങ്ങളി 

ലെ അപഹൃതവും നാം കൊള്ളയിട്ടു ഏടു 

ത്തു. 

ടെ രണ്ടു രാജാക്കന്മാരുടെയ്യം കയ്ക്യില്നി 

ഇങ്ങനെ അക്കാലതുു അമോയ്യരു 

നനു യോട്ടാന്നക്കരെ അന്നോന്താഴ്ലരതുട 

ങ്ങി ഹെമ്മോ൯പപവ്വതംവരെയുള്ള ദേശ 

വും -- സീദോസന്യ൪ ഹെമ്മോന്നു സില്ലേംന് 

എന്നും അമോയ്യരോ അതിന്നു സെനീ൪ 

എന്നും പേര് പറയുന്നു -- സമഭൂമിയിലെ 

എല്ലാപട്ടണങ്ങളും ഗിലെയാട് മുഴ്ഴവഖന്ദം 

ബാശാനിലെ ഓഗിനെറ രാജ്യ തത ധപ്പെട്ട 

സല്ക്കാ, എദ്ദെയി എന്നി പട്ടണങ്ങശ 

൧൨% 

ടു 

ഠിം 
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തൃ്ല്ന്സന്നു 3 

വരെയുള്ള ബാശാന് മുഴുവനും നാം പി 

ടിച്ചു. -- ബാശാ൯രാജാവായ ഓഗ് മാത്ര 

മേ മല്പന്മാരില് ശേഷിച്ചിരുന്നുള്ള; ഇരി 

മപുകൊണ്ടുള്ള അവനെറ മഞ്ചം അമ്മോ 

ന്ൃയനഗരമായ രബ്ബയില് ഉണ്ടല്ലോ? അ 

തിന്നു പുരുഷമെറ കൈകു ഒ൯പതു മുഗം 

നീളവും നാലു മുഗം വീതിയും ഉണ്ടു. -- 

ഈ ദേശം നാം അക്കാലത്തു കൈധ്വശ 

മാക്കി. അന്നോ൯താഴ്ണരയരികെയുള്ള അ 

രോവേമമുതല് ഗിലെയാട് മലനാട്ടിന്െറ 

ചാതിയും അവിടെയുള്ള പട്ടണങ്ങളും 

ഞാ൯ രൂബേന്ൃൃക്കും ഗാജ്യക്കും കൊടുത്തു. 

ശേഷം ഗിലെയാടും ഓഗഥിനെറ രാജ്മാ 

യ ബാശാന് മുഴുവനും അഗ്ലോബ് ദേശം 

മുഴുവനും ഞാ൯ മനശ്ശെയുടെ പാതിഗോ 

ത്രത്തിന്നു കൊടുത്തു. -- ബാശാന്നു മുഴുവ 

ന്നും മല്പന്മാരുടെ ദേശം എന്നു പേര് പറ 

യുന്നു. 

ശെശ്രുയ്യരുടെയും മാഖാത്യരുടെയും അ 

മനശ്ശെയുടെ മകനായ യായി൪ 

തിര്൪വരെ അഗ്ഗോബ്' ദേശം മുഴുവനും പി 

ടിച്ചു തനൊ പേരി൯പ്രുകാരം ബാശാന്നു 

ഹയധാത്ത -യായിര് എന്നു ചേര് ഇട്ടു; ഇന്നു 

വരെ ആ പേര് തന്നേ പറഞ്ഞുവരുന്നു. -- 

മാഖിരിന്നു ഞാന് ഗിലെയാട് ദേശം കൊ 

ടുത്തു. രൂബേനൃക്ടം ഗാട്ക്കും ഗിലെയാട് 

മുതത അന്നോ൯താഴ്ച രയുടെ മദ്ധ്യ പ്രദേ 

ശവം അതിരും അമ്മോ രുടെ അതിരായ 

യബ്ബോകതോടുവരെയും കിന്നേറെത്ത' 

തുടങ്ങി കിഴക്കോട്ടു പിസ, യുടെ ചരിധി 

ന്നു താഥെ ഉപ്പുകടലായ അരാബയിലെ 

കുടല്വരെ അരാബയും യോദ്ദാ൯പ്രദേശ 

വും ഞാ൯ കൊടുത്തു. 

അക്കാല ഞാന് നിങ്ങളോടു ആട്്തേ 

പിച്ചതു: നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോ 

വ നിങ്ങറകു ഈ ദേശത്തെ അവകാശ 

മായി തന്നിരിക്കുന്നു; നിങ്ങളില് യുൃദ്ധപ്രാ 

പൃന്മാരായ ഏല്ലയേരും യിസ്പായേല്യരായ 

റം റിം 

279 

തരി ണി ണ്ണ ത്ത 

. ആധവത്തനപുസ്ൂകം ൩ 

നിങ്ങളുടെ സഹഛോടരന്മാക്ു മുമ്പായി 

യ്യൂഭ്ധസന്നദ്ധരായി കടന്നുപോകേണം. 

നിങ്ങളുടെ ഭായ്യ്യമാരും മക്കളും നിങ്ങളു 

ടെ ആടുമാടുകളും ഞാ൯ നിങ്ങഠാക്കു ത 

ന്നിട്ടുള്ള പട്ടണങ്ങളില് പാക്കട്ടെ; ആടു 

മാടടകന നിങ്ങശക്കു വളരെ ഉണ്ടു എന്നു 

എനിക്കു അറിയാം. യഹോധഖ നിങ്ങ 

ളെ പ്പോലെ നിങ്ങളുടെ സഹോഭരന്മാകും 

സ്വസ്ഥത നല്ലുകയും യോദ്ദാന്നക്കരെ നി 

ങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോവ അവക്ു 

കൊടുക്കുന്ന ദേശത്തെ അവര് കൈവശ 

മാക്കുകയും ചെയ്യുവോളം തന്നേ. പിന്നെ 

നിങ്ങ ഓരോരുത്ത൯ ഞാന നിങ്ങമക്കു 

തന്നിട്ടുള്ള അവകാശത്തിന്നു മടങ്ങി ടപ്പാ 

രേണം, അക്കാലതുു ഞാ൯ യോശുവ 

യോടു ആയത്താപിച്ചതു: നിങ്ങളുടെ ദൈ 

വമായ യഹോവ ആ രണ്ടു രാജാക്കുന്മാ 

രോടു ചെയൂതൊക്കെയും നീ കണ്ണാലെ കു 

ണ്ടുവല്ലോ; നീ കടന്നുചെല്ലുന്ന സകല 

രാജ്യങ്ങളോടും യഹോധഖ അങ്ങനെ തന്നേ 

ചെയ്യും. നിങ്ങ അധഖരെ ഭയപ്പെട 

രുതു; നിങ്ങളുടെ ഭദൈവമായ യഹോവ 

യല്ലോ നിങ്ങമക്കുവേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്യു 

ന്നതു. 

അക്കാലത്തു ഞാന് യഹോവയോടു അ 

പേക്ഷിച്ചു: കുത്താവായ യഹോവേ, 

നിന്െറ മഹത്വധും നിന്െറ ഭജധീയ്യവും 

അടിയനെ കുണിച്ചുതുടങ്ങിയല്ലോ; നി 

നെറ ക്രിയകരപോലെയും നിനെറ ധി 

യ്യപ്രവൃത്തികപോലെയും ചെയ്ത്ാ൯ ക 

ഗിയുന്ന ദൈവം സ്വഗ്ലത്തിലാകട്ടെ ഭൂമി 

യിലാകട്ടെ ആരുള്ള ? ഞാന് കടന്നുചെ 

ന്നു യോദ്ദാന്നക്കരെയുള്ള നല്ല ദേശവും 

മനോഫരമായ പവ്വൃുതവൃും ലെബാനോനും 

ഒന്നു കണ്ടുകൊള്ള ട്ടെ എന്നു പറഞ്ഞു. എ 

ന്നാല് യഹോധ നിങ്ങളുടെ നിമിത്തം എ 

ന്നോട്ട കോപിച്ചിരുന്നു; എസെറ അപേ 

39 
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20 
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ആവത്തനപുസുകം രഃ: 

ക്ഷ കേട്ടതു മില്ല. യഹോവ എന്നോടു: മതി; 

ഇര കായ്യത്തെക്ുറിച്ചു ഇനി ഏന്നോടു 

പിസ്തയുടെ മുകളില് 

കയറി തല പൊക്കി പടിഞ്ഞാറോട്ടും വട 

സംസാരിക്കരുതു ; 

ക്കോട്ടും തെക്കോട്ടും കിഴക്കോട്ടും നോക്കി 

ക്കാങ്ക;ു ഈ യോദ്ദാ൯ നി കടക്കയില്ല; 

യോശുയര്യാടു കപ്പിച്ച അവനെ ധൈധയ്യ 

പ്പെടുത്തി ഉറപ്പിക്കു അയ൯ നായകനാ 

യി ഈ ജനത്തെ അക്കരെ കടത്തും; നി 

കാണുന്ന ദേശം അവന് അവകു അവകാ 

ശമായി പങ്കിട്ടു കൊടുക്കും എന്നു അരുളി 

ച്ചെയ്യൂ. 

യോരിന്നെതിരെ താഴ്ണരയില്, പാത്തു. 

അങ്ങനെ നാം ബേത്ത് -ചെ 

൪. അദ്ധ്യായാ. 
ഠ്: 

ഇ പ്പോഠം യിസ്ധാദയലേ, നിങ്ങ ജീവി 

ച്ചിരിപ്പാനും നിങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരുടെ 

ദൈവമായ യഹോവ നിങ്ങമശക്കു തരുന്ന 

ദേശം ചെന്നു കൈവശമാക്കുവാനും തക്ക 

വണ്ണം നിങ്ങ അനുസരിച്ചനടക്കേണ്ട 

തിന്നു ഞാന് നിങ്ങളോടു ഉപദേശിക്കുന്ന 

ചട്ടങ്ങളും വിധികളും കേഠംപ്പി൯. ഞാ൯ 

നിങ്ങളോടു കല്പിക്കുന്ന നിങ്ങളു ടെ ഭൈവ 

മായ യഹോവയുടെ കല്പനകളെ നിങ്ങറം 

പ്രമാണിക്കേണം. ഞാ൯ നിങ്ങളോടു 

കല്പിക്കുന്ന വചനത്തോടു ക്രട്ടുകയോ അ 

തില്നിന്നു 

ബാല്-പെയോരിനെറ സംഗതിയില് യ 

കുറെക്കയോ ചെയ്യരുതു. 

ഹോവ ചെയുതു നിങ്ങ കണ്ണാലെ കണ്ടി 

രിക്കുന്നു: ബാല്-പെയോരിനെ പിത്തുട 

ന്നവരെ ഒക്കെയും നിന്െറ ദൈവമായ 

യഹോവ നിങ്ങളുടെ ഇടയില്നിന്നു ന 

ശിപ്പിച്ചുകള ഞുവല്ലോ. 

ളുടെ ദൈവമായ യഹോധഖയോടു പററി 

എന്നാല് നിങ്ങ 

ച്ചേന്നിരുന്ന നിങ്ങ ഒക്കെയും ഇന്നു ജീവ 

നോടിരിക്കുന്നു. നിങ്ങറം കൈവശമാക്കു 

വാ൯ ചെല്ലുന്ന ദേശത്തു നിങ്ങ അന്ദസ 

ധാഠാഥറ്ഠിം 

ത്ന) 4 

രിച്ചു നടപ്പാനായി എനെെറ ദൈവമായ 

യഹോവ എന്നോടു കല്പിച്ചതുപോലെ 

ഞാ൯ നിങ്ങളോടു ചട്ടങ്ങളും വിധികളും 

മു പദേശിച്ചിരിക്കുന്നു. അധയെ പ്രമാ 

ണിച്ചു നടപ്പി൯; ഇതു തന്നേയല്ലോ 

ജാതികളുടെ ദ്ടഷ്ട്ടിയില് നിങ്ങളുടെ ജ്ഞാ 

നവും വിവേകുധും ആയിരിക്കുന്നതു. അ 

വര് ഈ ക്പ്പനകളൊക്കെയും കേട്ടിട്ടു: 

ഈ ത്രേഷ്ടരാതി മ്ഞോനവും വിവേകവും 

നമു 

ടെ ദൈവമായ യഹോവഭയാടു നാംവി 

ഉള്ള ജനം തന്നേ എന്നു പറയ്യം. 

ളിച്ചപേക്ഷിക്കുമ്പോഴൊക്കെയും അവ൯ 

നമുക്കു അടുത്തിരികുന്നതു പോലെ ദൈ 

വം ഇത്ര അടുആരിക്കുന്ന ത്രേഷ്ടുജാതി 

ഏതുള്ളു 

വെകുന്ന ഈ സകല യവ്രമാണവും 

ഞാ൯ ഇന്നു നിങ്ങള ടെ മുമ്പില് 

പോലെ ഇത്ര നിതിയുള്ള ചട്ടങ്ങളും വി 

ധികം ഉള്ള ശ്രേഷ്ടുജാതി ഏതുള്ള? ക 

ണ്ണാലെ കണ്ടിട്ടുള്ള കായ്യയങ്ങശ നീ മറക്കാ 

തെയും നിനെറ ആയുഷ്്രാലത്തൊരിക്കലും 

അവ നിനെറ മനസ്സില്നിന്നു വിട്ടുപോ 

കാതെയും ഇരിപ്പാ൯ മാത്രം സൂക്ഷിച്ചു നി 

ന്നെത്തന്നേ ജാഗ്രതയോടെ കാതൃുകൊഠ 

കു നിനെറ മക്കളോടും മക്കളുടെ മക്ക 

ളോടും അവയെ ഉപദേശിക്കേണം. ലി 

ശേഷാല് ഹോരേബില് നിന്െറ ദൈഖ 

യേ യഹോവയുടെ സന്നിധിയില്നിന്ന 

ദിവസത്തില് ഉണ്ടായ കായ്ക്ം മറക്കുരുതു. 

അന്നു യഹോവ എന്നോടു: ജനത്തെ ഏ 

നെറ അടുക്കല് വിളിച്ചുകൂട്ടുക; ഞാ൯ ഏ 

സെറ വചനങ്ങ൦ അവരെ കേമപ്പികും; 

അവര് ഭൂമിയില് ജിവിച്ചിരിക്കുന്ന നാം 

ഒക്കെയും എന്നെ ഭയല്പെടുവാ൯ പഠിക്ക 

യും തങ്ങളുടെ മക്കളെ പഠിപ്പിക്കയും ധേ 

ണം എന്നു കുപ്പിച്ചുവല്ലോം അങ്ങനെ 

നിങ്ങ അടുത്തുവന്നു പവ്യതത്തിനെറ 

അടിവാരത്തു നിന്നു; അന്ധകാരവും മേ 
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ത്ല്ഠ്മ്സ്്നു 4 275 ആധവത്തനപൃസുകം ര: 

ഷ്വേവും ക്രരിരുമൂം ഉണ്ടായിരിക്കെ പവ്വതം | ഒളതുപോലെ തനിക്കു അവകാശജനമായി 

ആകാശമദഭ്ധ്യത്തോളം തി! കാളിക്കത്തി 

ക്കൊണ്ടിരുന്നു. യഹോവ തിയുടെ നടു 

വിതല്ിുനിന്നു നിങ്ങളോടു അരുളിച്ചെയു; 

നിങ്ങ വാക്കുകളുടെ ശബ്ദും കേട്ടു; ശബ്ദം 

മാത്രം കേട്ടതല്ലാതെ രൂപം ഒന്നും കണ്ടില്ല. 

നിങ്ങം അനുസരിച്ചു നടക്കേണ്ടതിന്നു 

അവന് നിങ്ങളോടു കല്പിച്ച തനെറ നിയ 

മമായ പത്തു കല്പന അവ൯ നിങ്ങളെ 

അറിയിക്കയ്യം രണ്ടു കപ്പലകയില് എഴ്തു 

കയും ചെയ്യൂ. 

വാ൯ കടന്നുചെല്ലുന്ന ദേശത്തു നിങ്ങഠം 

നിങ്ങം കൈവശമാകു 

അന്ദസരിച്ചു നടക്കേണ്ടതിന്നുള്ള ചട്ടങ്ങ 

മും വിധികളും നിങ്ങളെ ഉപദേശിക്കേ 

ണമെന്നു യഹോവ അക്കാലത്തു എന്നോടു 

കല്പിച്ച. നിങ്ങ നന്നായി സൂക്ഷിച്ചു 

കൊഠാവി൯; 

തീയുടെ നടുവില്നിന്നു നിങ്ങളോടു അ 

യഹോഖധഖ ഫഹോരേബില് 

രുളിച്ചെയു നാളില് നിങ്ങഠം രൂപം ഒന്നും 

കണ്ടില്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ടു നിങ്ങശ ആ 

ണിനെറയെങ്കിലും പെണ്ണ്ിനെറയെങ്ജിലും 

ഭൂമിയിലുള്ള യാതെരേ മൂഗ 

ആകാശത്തു 

പറക്കുന്ന യാതൊരു പക്ഷിയുടെയും സാ 

സാദൃശ്യമോ, 

ത്തിനെറയും സാദൃശ്യമോ, 

ദൃശ്യമോ, ഭൂമിയിലുള്ള യതൊരു ഇഗജാ 

തിയുടെയും സാദൃശ്യമോ, ഭൂമിക്കു ക്കീഥെ 

വെള്ളത്തിലുള്ള യാതൊരു മത്ൃയ ത്തിസെറ 

യും സാദൃശ്യമോ ഇങ്ങനെ യാതൊന്നി 

സെറയും പ്രതിമയായ വിഗ്രഹം ഉണ്ടാക്കി 

വഷളത്വം പ്രവത്തിക്കരുതു. നീ ആകാ 

ശസൈന്പയ മായ സൂയ്യനെയും ചന്്രനെയും 

നക്ഷത്രങ്ങളെയും നോക്കിക്കാണമ്ചോഠ 

അവയെ നമസ്ത്ുരിപ്പാനും സേധിപ്പാന്ദം 

വശീകരിക്കപ്പെടരുതു; അവയെ നിന്െറ 

ദൈവമായ യഹോവ ആകാശത്തി൯കീ 

ഗെങ്ങുമുള്ള സവ്വജാതിക ക്കും പങ്കിട്ടു 

കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. നിങ്ങളെയോ ഇന്നു 

രിക്കേണ്ടതിന്നു യഹോവ തിരഞ്ഞെടുത്തു 

നിങ്ങളെ മിസയിം എന്ന ഇരിമ്പുലയില് 

നിന്നു പുറപ്പെടുധിച്ച കൊണ്ടുവന്നിരിക്ു 

നനു. എന്നാല് യഹോവ നിങ്ങളുടെ നി 

മിത്തും എന്നോടു കോപിച്ചു; ഞാ൯ യോ 

ദാസ കടക്കയില്ലെന്നും നിന്െറ ദൈ 

മായ യഹോവ നിനക്കു അവകാശമായി 

തരുന്ന നല്ലദേശത്തില് ഞാ൯ ചെല്ലുക 

യില്ലെന്നും സത്ൃംചെയ്യൂു. ആകയാല് 

ഞാ൯ യോട്ടാ൯ കടക്കാതെ ഈ ദേശത്തു 

വെച്ചു മരിക്ും; നിങ്ങളോ കടന്നുചെന്നു 

ആ നല്പദേശം കൈവശമാക്കും. നിങ്ങ 

മൂടെ ദൈവമായ യഹോധ നിങ്ങളോടു 

ചെയ്യിട്ടുളള അവനെറ നിയമം നിങ്ങഠം 

മറന്നു നിനെറ ദൈവമായ യഹോവ ധി 

രോധിച്ചതുപോലെ യാതൊന്നിനെറയും 

ഉണ്ടാക്കാതിരി 

നിന്െറ 

ഭൈവമംഃയ യഹോധ ഒഹിപ്പിക്കുന്ന അഗ്നി 

സാദൃശ്യമായ വിഗ്രഹം 

പ്രാ൯ സൂക്ഷിച്ചുകൊഠംധി൯. 

യല്ലോ; തീക്സ്ുതയുള്ള ദൈവം തന്നേ. 

നീ മക്കളെയും മക്കമൂടെ മക്കളെയും 

ജനിപ്പിച്ചു ദേശത്തു ഏറെക്കാലം പാത്തു വ 

കാളായിത്തീന്നിട്ടു വല്പതിനെറയും സാദേശ്യ 

മായ വിഗ്രഹം ഉണ്ടാക്കി നിന്െറ ദൈ 

മായ യഹോവെക്കു അനിക്കമായയള്ളതു ചെ 

യ്യ] അവനെ കോപിപ്പ്യിച്ചാല് നിങ്ങ 

കൈവശമാക്കേണ്ടതിന്നു യോദ്ദാ൯ കടന്നു 

ചെല്ലുന്ന ദേശത്തുനിന്നു നിങ്ങ .ധേഗ 

ത്ത്രിരു നശിച്ചുപോകുമെന്നു ഞാ൯ ഇന്നു 

ആകാശത്തെയ്യം ഭൂമിയെയും നിങ്ങസകു 

ധിരോധമായി സാക്ഷിനിത്തി പറയുന്നു; 

നിങ്ങ അവിടെ ഭീഫ്യായുസ്സ്സോടിരിക്കാ 

തെ നിമ്മൂലമായ്ക്യോകം, യഫോധ നിങ്ങ 

ളെ ജാതികളുടെ ഇടയില് ചിതറിക്കും; 

യഹോവ നിങ്ങളെ കൊണ്ടുപോയാക്കുന്ന 

ജാതികളുടെ ഇടയില് നിങ്ങ ചുരുക്കം 

[6] 

ധാഠാഥറ്ഠിം 
35% 
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ആധത്തനപുസ്മകം ര: 

പേരായി ശേഷിക്കും. കാണ്മാനും കേഠാ 

പ്പാ്ദം ഭക്ഷിപ്പാഗും മണക്കുധാരും പ്രാ 

പ്ലിയില്ലാത്ത വയായി മരധും കല്ലും കൊണ്ടു 

മന്ഭഷ്യയരുടെ കൈപ്പണിയായ ദേവന്മാരെ 

എങ്കിലും 

അവിടെവെച്ചു നിസെറ ദൈഖമായ യ 

നിങ്ങ അധിടെ സേവികും. 

ഫഹോവയെ നീ തിരകയും പൂണ്ണഹുടയ 

ത്തോടും പൃൂണ്ണുമനസ്ക്സോടുംക്രടെ അന്വേ 

ഷിക്കയും ചെയ്യാല് അവനെ കണ്ടെത്തും. 

നി ക്ലേശത്തിലാകയും ഇവ ഒക്കെയും നി 

നെറ മേല് വരികയും ചെയ്യുമ്പോഠം നീ ഭാ 

വികുാലത്തു നിനെറ ഭൈവമായ യഹോവ 

യ്യുടെ അടുക്കലേക്കു തിരിഞ്ഞു അവന്െറ 

വാക്കു അന്ദസരികും. നിന്െറ ദൈധ 

മായ യഹോവ കരുണയുള്ള ദൈവമല്ലോ; 

അവന് നിന്നെ ഉപേക്ഷിക്കയില്ല, നശി 

പ്പിക്കയില്ല, നിനെറ പിതാക്കന്മാരോടു 

സത്യ ചെയ്യിട്ടുള്ള തസെറ നിയമം മറക്ക 

യ്യൂമില്ല. 

സ്തൃഷ്ട്ിച്ച നാഠാമുതല് നിനക മുന്പുണ്ടായ 

ദൈവം മര്ക്യ്യനെ ഭൂമിയില് 

പൂവ്ൃകാലത്തിലും ആകാശത്തിനെറ ഒരു 

അററം തുടങ്ങി മറെറ അററത്തോളവ്യം 

ക വധിടെയെങ്കിലും ഇങ്ങനെയുള്ള മഹാകാ 

യ്യം നടന്നിട്ടുണ്ടോ, കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നു നീ 

അന്വേക്കിക്ക. ഏതൊരു ജാതിയെങ്കിലും 

നീ കേട്ടതുപോലെ തിയുടെ നടുധിത 

നിന്നു സംസാരിക്കുന്ന ദൈവത്തിനെറ ശ 

ബ്ലും കേധക്കയും ജിവനോടിരിക്കയും ചെ 

യ്്ിട്ടുണ്ടോ? അല്ലെങ്കില് നിങ്ങളൂടെ ടൈ 

വമായ യഹോവ മിയ്രയിമില് വെച്ചു നീ 

കാങ്കെ നിങ്ങധശക്കുവേണ്ടി. ചെയുതുപോ 

ലെ ഒക്കെയും പരിക്ഷകുഠം, അടയാള 

ങ്ങ, അത്ഭുതങ്ങറം, യൃദ്ധം, ബലമുള്ള 

കൈ, നീട്ടിയ ഉജം, വലിയ ഭയങ്കരപ്രവ്ൃ 

ത്തിക എന്നിവയാല് ദൈവം ഒരു ജാതി 

യെ മറെറാരു ജാതിയുടെ നട്ടവിതനിന്നു 

തനിക്കായി ചെന്നെടുപ്പാ൯ ഉദ്ൃമിച്ചിട്ടു 

2770 നസ) 4 

ണ്ടോ? നിനക്കോ ഇതു കാണ്മാന് സംഗ 

തി വന്നു; യഹോവതന്നേ ദൈധം, അവ 

നല്ലാതെ മറെറാരുത്തന്മമില്ല എന്നു നീ 

അറിയേണ്ടതിന്നു തന്നേ. അവന് നിന 

ക്കു ബുദ്ധിയപദേശിക്കേണ്ടതിന്നു ആകാ 

ശത്തുനിന്നു തന്െറ ശബ്ദും നിന്നെ കേറാ 

പ്പിച്ചു; ഭൂമിയില് തന്െറ മഹത്തായ തീയും 

നിന്നെ കാണിച്ചു; നീ അവന്െറ വചന 

വും തീയുടെ നടുവില്നിന്നു കേട്ടു. നി 

നെറ പിതുക്കന്മാരെ സ്നറേഫിച്ചതു കൊണ്ട 

അവന് അവരുടെ സന്തതിയെ തിരഞ്ഞെ 

ടൂത്തു. നിന്നെക്കാഠാ വലിപ്പവും ബലധുമു 

ഒള്ള ജാതികളെ നിനെറ മുമ്പില്നിന്നു നി 

ക്കിക്കള വാനും ഇന്നുള്ളതുപോലെ അവരു 

ടെ ദേശത്തെ നിനകുക അവകാശമായി ത 

രേണ്ടതി ന്നു നിന്നെ കൊണ്ടുപോയാകുവാ 

നും തനെറ സാന്നിഭ്ധ്യ വും മഹാശക്തിയും 

കൊണ്ടു മിസ്രയിമില്നിന്നു നിന്നെ പുറ 

പ്പെടുവിച്ചു. ആകയാല് മീതെ സ്വഗ്ല 

ത്തിലും താഗെ ഭൂമിയിലും യഹോവ തന്നേ 

ദൈധഖം, മറെറാരുത്നുമില്ല എന്നു നീ 

ഇന്നു അറിഞ്ഞു മനസ്സില് വെച്ചുകൊമക. 

നിനക്കും നിന്െറ മക്കഠക്കും നന്നായിരി 

ക്കേണ്ടതിന്നും നിനെറ ദ്ദൈധമായ യ 

ഹോധ നിനക്കു സദാകാലത്തേകും നല്ല 

ന്ന ദേശത്തു ന്! ടീഫായുസ്സ്സോടിരിക്കേ 

ണ്ടതിന്നും ഞാ൯ ഇന്നു നിന്നോടു കല്പി. 

ക്കുന്ന അവനെറ ചട്ടങ്ങളും കല്പനകളും 

പ്രമാണിക്ക. 

അക്കാലത്തു മോശെ യോദ്ദാന്നക്കരെ 

കിഗകു മൂന്നു പട്ടണം വേര്തിരിച്ചു വ 

ദ്വേഷം കൂടാതെ അബദ്ധവശാല് ക്രട്ടു 

കാരനെ കൊന്നവ൯ ആ പട്ടണങ്ങളില് 

ഒന്നില് ഓടിക്കയറി അധിടെ ചെന്നു ജീ 

വിച്ചിരിക്കേണ്ടതിന്നു തന്നേ. അങ്ങനെ 

മരുഭൂമിയില് മലനാട്ടിലുള്ള ബേസൈെ൪ 

രൂബെന്പൃക്കും ഗിലെയാടിലെ രാമോത്ത്' 
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ഗ്യ ക്കും ബാശാനിലെ ഗോലോ൯ മന്ദ 

യകും നിശ്ചയിച്ചു. 

മോശെ യിസ്പായേതമക്കളുടെ മുമ്പില് 

വെച്ച ന്യായപ്രമാണം ഇതു തന്നേ. യിസ്ത്രാ 

യേല്മക്കഠം മിസ്രയിമില്നിന്നു പുറപ്പെട 

ശേഷം മോശെ യോട്ടാന്നക്കരെ ഹെമ 

നില് പാത്തിരുന്ന അമോയ്യരാജാവായ 

സിഹോനെറ ദേശത്തു ബേത്ത് -പെയോ 

രിന്നെതിരെയുള്ള താഷ്ണൂരയില്വെച്ചു അ 

വരോടു പറഞ്ഞ സാക്ഷ്യങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും 

വിധികളും ഇവതന്നേ. മോശെയും യി 

സ്രായേല്മക്കളും മിസ്രയീമില്നിന്നു പുറ 

പ്പേട്ടശേഷം ആ രാജാധിനെ തോല്പിച്ചു. 

അവന്െറ ദേശവും ബാശാ൯രാജാധായ 

ഓഗിനെറ ദേശവുമായി അന്നേന്േതാഴ്ച 

രയൂടെ അററത്തുള്ള അരോവേരമൃതത 

ഹെമ്മോനെന്ന സിയോന്പവ്വതംവരെ 

യും യോദ്ടാന്നക്കരെ കിഴകു പിയുടെ 

ചരിവിന്നു താഴെ അരാബയിലെ കടല്വ 

രെയുള്ള ത്ലരിതി ഒക്കെയും ഇങ്ങനെ യോ 

ദ്ദാന്നക്കരെ കിഗക്ുള്ള രണ്ടു അമോയ്യയരാജാ 

ക്കന്മാരുടെയും ദേശം കൈവശമാക്കി, 

൫, അദ്ധ്യായം. 

മ്മോശെ ഏല്ലായിസ്രായേലിനോടും വിളി 

ചൂുപറഞ്ഞതു എന്തെന്നാല് : യിസ്രായേലേ, 

ഞാ൯ ഇന്നു നിങ്ങളെ കേമപ്പിക്കുന്ന ചട്ട 

ങ്ങളും വിധികളും കേഠച്പി൯; അവയെ 

പഠിക്കയും പ്രുമാണിച്ചനുസരിക്കയും ചെ 

യ്ണ്ി൯. 

ഹോരേബില്ധെച്ചു നമ്മോടു ഒരു നിയ 

നമുടെ ദൈവമായ യഹോവ 

മം ചെയ്യൂവല്ലോ. ഈ നിയമം യഹോവ 

നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാരോടല്ു, നമ്മോടും, 

ഇന്നു ഇവിടെ ജീപനോടിരിക്കുന്ന നമ്മോ 

ടട ഒക്കെയും തന്നേ ചെയുതു. യഹോവ 

പവ്യതത്തില് തിയുടെ നടുവില്നിന്നു നി 

ങ്ങളോടു അഭിമുഖമായി അരുളിച്ചെയുൂ. 

ധാഠാഥറ്ഠിം 

2777 ആധത്തനചുസുകം ൫ 

തീ ഹേതുവായി നിങ്ങറം ഭയപ്പെട്ടു പപ്പത 

ത്അില് കയറാഞ്ഞതുകൊണ്ടു യഹോവയുടെ 

വചനം നിങ്ങളോടു അറിയിക്കേണ്ടതിന്നു 

ഞാന് അക്കാലത്തു യഹോധെകും നിങ്ങ 

ക്കും മഭ്ധ്യേ നിന്നു. അവ൯ കപ്പിച്ചതു എ 

ന്തെന്നാല് : 

അടിമധിടായ മിസ്ര്യിംദേശത്തുനിന്നു 

നിന്നെ കൊണ്ടു വന്ന യഹോവയായ ഞാ൯ 

നിന്െറ ഭൈവം ആകുന്നു. 

ഞാനല്ലാതെ അനയ ടൈവങ്ങം നിന 

ക്കു ഉണ്ടാകരുതു. 

വിഗ്രഹം ഉണ്ടാക്കരുതു; മീതെ സ്വഗ്ലു 

ത്തില് എങ്കിലും താഴെ ഭൂമിയില് എങ്കിലും 

ഭൂമിക്കു കീഴെ വെള്ളത്തില് ഏങ്കിലും ഉള്ള 

യാതൊന്നിനെറയും പ്രതിമ അരുതു. അവ 

യെ നമസ്തൂരിക്കയോ സേവിക്കയോ ചെയ്യ 

രുതു ; നിനെറ ദൈവമായ യഹോവ എന്ന 

ഞാ൯ തീക്സട്കതയുള്ള ദൈവം ആകുന്നു; 

എന്നെ പകെക്കുന്നവരില് പിതാക്കന്മാരു 

ടെ അകൃത്യം മൂന്നാമത്തെയും നാലാമത്തെ 

യും തലമുറവരെ മക്കള ടെമേരു സന്ദശിക്ക 

യും എന്നെ സ്നേഹിച്ചു എന്െറ കല്പനകളെ 

പ്രമാണികുന്നവക്കു ആയിരം തലമുറവ 

രെ ഭയ കാണിക്കയും ചെയ്യന്നു. 

നിനെറ ദൈവമായ യഹോവയുടെ 

നാമം വൃഥാ എടുക്കരുതു; തന്െറ നാമം 

വൃഥാ ഏടുക്ുന്നവനെ യഹോവ ശിക്ഷധിക്കാ 

തെ ലിടുകയില്ല. 

. നിനെറ ദൈവമായ യഹോവ നി 

ന്നോടു കപ്പിച്ചതു പോലെ ശബ്ദതുുനാഠം ശു 

ഭ്ധീകരിച്ചു ആചരിക്ക. ആറുടിവസം 

അദ്ധ്വാനിച്ചു നിനെറ വേല ഒക്കെയും 

ചെയ്തു. ഏഴാം ദിവസമോ നിന്െറ ദൈ 

വമായ യഹോധയുടെ ശബ്ബത്താകുന്നു; 

അന്നു നിയും നിന്െറ മകനും മകമ്മം 

നിന്െറ വേലക്കാരനും വേലക്കാരത്തിയും 

നിനെറ കളയും കഴുതയും നിനക്കുള്ള 
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യാതൊരു നാല്ല്ലാലിയും നിന്െറ പടിയാ 

തിലുകശക്കകത്തുള്ള അന്ൃന്ദം ഒരു വേല 

യും ചെയ്യരുതു; നിനെറ വേലക്കാരനും 

വേലക്കാരത്തിയും നിന്നെപ്പോലെ സ്വ 

നി മി 

സ്രയിംദേശത്തു അടിമയായിരുന്നു എന്നും 

സ്ഥമായിരിക്കേണ്ടതിന്നു തന്നേ. 

അവിടെനിന്നു നിന്െറ ദൈവമായ യ 

ഫോവഖ നിന്നെ ബലമുള്ള കൈകൊണ്ടും 

നീട്ടിയ ഭൂജംകൊണ്ടും പുറപ്പെടുവിച്ച എ 

ന്നും ഓാക്ക; അതുകൊണ്ടു ശബ്ബത്തുനാഠം 

ആചരിപ്പാ൯ നിന്െറ ദൈഖമായ യഹോ 

വ നിന്നോടു കല്പിച്ചു. 

നിനക ദീഫ്യായ്യസ്സു ഉണ്ടാകു വാന്ദേം നി 

നെറ ദൈവമായ യഹോധ നിനക്കു തരു 

ന്ന ദേശത്തു നിനക്കു നന്നായിരിപ്പാന്ദം 

നിനെറ ദൈധമായ യഹോധ നിന്നോടു 

കല്പിച്ചതു പോലെ നിന്െറ അപ്പനെയും 

അമ്മയെയും ബെഫ്ുമാനിക്ക. 

കല ചെയ്യരുതു. 

വ്യഭിചാരം ചെയ്യരുതു. 

മോഷ്ടിക്കരുതു. 

ക്രട്ടുകാരനെറ നേരെ കള്ളസ്സാക്ഷ്യം 

പറയരുതു, 

ക്ൂട്ടുകാരനെറ ഭായ്യയെ മോഹിക്കരുതു; 

കൂട്ടുകാരനെറ ഭവനത്തെയും നിലത്തെയും 

അയനെറ ധേലക്കാരനെയും വേലക്കാര 

ത്തിയെയും അവന്െറ കാളയെയും കഴ്ചത 

യെയും ക്രട്ടുകാരന്നുള്ള യാതൊന്നിനെയും 

മോഹിക്കരുതു. 

ഈ വചനങ്ങഠ യഹോവ പപവ്യൃത 

ത്തില് തീ, മേഘം, അന്ധകാരം എന്നി 

വയുടെ നടുധില്നിന്നു നിങ്ങളുടെ സ 

വ്വസ്ഭയോടും അത്യുച്ചത്തില് അരുളിച്ചെ 

യ്തു; ഇതിന്നപ്പുറം ഒന്നും കപ്പിച്ചില്ല; 

അവ രണ്ടു കപ്പലകയില് എഴ്തി എന്റെറ 

പക്കല് തന്നു. എന്നാല് പവ്വതം തീ ക 

ളിക്കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കയില് അന്ധകാര 

ഠിം 

്ു 

വം ൦൨.൭൭ ്്നുന്സ്സു ൭ 

ത്തിനെറ നടുയിതനിന്നുള്ള ശബ്ദും കേട്ട 

പ്പോ നിങ്ങ നിങ്ങളുടെ സകലദഗോ 

തൃത്തലവന്മാരും മൂപ്പന്മാരുമായി എനെറ 

അടുക്കല് വന്നു പറഞ്ഞതു: ഞങ്ങളുടെ : 

ഭൈധഖമായ യഹോവ തന്െറ തേജസ്സും 

മഹത്വവും ഞങ്ങളെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നുവ 

ല്ലോ; തിയുടെ നടുവില്നിന്നു അവന്െറ 

ശബ്ദും ഞങ്ങ കേട്ടിരിക്കുന്നു; ദൈവം 

മനുഷ്യരോടു സംസരരിച്ചിട്ടും അവര് ജീ 

വനോടിരിക്കുമെന്നു ഞങ്ങ ഇന്നു കണ്ടു 

മിരിക്കുന്നു. ആകയാല് ഞങ്ങറം എന്തി 

ന്നു മരിക്കുന്നു? ഈ മഹത്തായ തിക്ുരഞ 

ങ്ങ ഇരയായ്യിരും; ഞങ്ങളുടെ ദൈധമാ 

യ യഹോവയുടെ ശബ്ദം ഇനിയും കേട്ടാല് 

ഞങ്ങ മരിച്ചുപോകും. ഞങ്ങളെ പ്പോ 

ലെ യാതൊരു ജഡ്ധമെങ്കിലും തിയുടെ ന 

ടടവില്നിന്നു സംസാരിക്കുന്ന ജീവനുള്ള 

ഭൈവത്തിനെറ ശബ്ദും കേട്ടിട്ടു ജിവനോ 

ടെ ഇരുന്നിട്ടുണ്ടോ? 

നമ്മുടെ ദൈവമായ യഹോവ അരുകി 

ചെയ്യുന്നതു ഒക്കെയും നമു 

ടെ ദൈവമായ യഹോവ നിന്നോടു അ 

കേക്കു; 

രുളിച്ചെയ്യുന്നതു ഒക്കെയും ഞങ്ങളോടു പ 

റക: ഞങ്ങ കേട്ടു അനുസരിച്ചുകൊ 

ള്ളാം. നിങ്ങ എന്നോട്ട സംസാരിച്ച 

വാക്കുകഠം യഹോവ കേട്ടു എന്നോടു കല്പി 

ച്ചതു: ഈ ജനം നിന്നോടു പറഞ്ഞു ധാക്ു 

ഞാ൯ കേട്ടു; അവര പറഞ്ഞതു ഒക്കെയും 

നല്തു. അവകും അവരുടെ മക്കഠരക്കും 

ശൃേന്നേക്കും നന്നായിരിപ്പാസ അവര് എ 

ന്നെ ഭയപ്പെടേണ്ടതിന്നും എന്െറ കല്പന 

കുളൊക്കെയും പ്രമാണി ക്കേണ്ടതിന്നും ഇ 

ങ്ങനെയുള്ള ഹൃദയം അവക്ു ഏപ്പോഴ്ചം 

ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കില് എത്ര നന്നു. നി 

ങ്ങടെ ക്രടാരങ്ങളിലേക്കു മടങ്ങില്പോക 

ധി൯ എന്നു അവരോട ചെന്നു പറക. 

നിയോ ഇധിടെ ഏഎനെറ അടുക്കല് നി 

നീ അടുത്തുചെന്നു : 

[ഗി ഴ് 
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ല്ല; ഞാ൯ അവകു അവകാശമായി കൊ 

ടക്കുന്ന ദേശതുതു അവര് അനുസരിച്ചു ന 

ടപ്പാ൯ നീ! അവരെ ഉപദേശിക്കേണ്ടുന്ന 

സകലകപ്പനകളം ചട്ടങ്ങളും വിധികളും 

ഞാ൯ നിന്നോടു കല്പിക്കും. ആകയാല് 

നിങ്ങമൂുടെ മെൈവമായ യഹോവ നിങ്ങ 

മേട കപ്പിച്ചതു പോലെ ചെയ്താ൯ ജാഗ്രത 

യായിരിപ്പി൯; ഇടത്തോട്ടെങ്കിലും വല 

ത്തോട്ടെങ്കിലും മാറരുതു. നിങ്ങ ജീയി 

ച്ചിരിക്കേണ്ടതിന്നും നിങ്ങശക്കു നന്നായി 

രിക്കേണ്ടതിന്നും നിങ്ങ കൈവശമാക്കു 

ന്ന ദേശത്തു ടിഘായുസ്സ്സോടിരിക്കേണ്ടതി 

നും നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോധനി 

ങ്ങളോട്ട കല്പിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാവഴിയിലും 

നടന്നു കൊഠവി൯. 

ന്നും അഡ്്യാ ൬൦. 

ന്നിങ്ങം കൈധഖശമാക്കുവാ൯ കുടന്നുചെ 

ല്ലന്ന ദേശത്തു ന്നിങ്ങര അനുസരിച്ചു ന 

ടക്കേണ്ടതിന്നും നിനെറ ജിവകാലം ഒ 

നിസെറ മകനും മക ക്കെയ്യം നീയും 

൧70 

ത്ത യതതുതതനതതതതതതത്തത്തത്ത്തുത്തെ ൽ 

അം ആധവത്തനചുസ്ൂകം ൬ 

യിസ്രായേലേ, കേശക്കു യഹോവ ന 

മുടെ ദൈവമാകന്നു; യഹോവ ഏക൯ 

തന്നേ. നിനെറ ദൈവമായ യഹോവയെ 

നീ പുണ്ണഎുദയത്തോടും പുണ്ണമനസ്റ്സോടും 

ഘണ്ണശക്തി മയാടും ക്രടെ സ്നേഹിക്കേണം. 

ഇന്നു ഞാ൯ നിന്നോട്ട കല്പികുന്ന ഈ വ 

ചനങ്ങറം നിനെറ ഫൃദയത്തില് ഇരിക്കേ 

ണം. നി അവയെ നിനെറ മക്കഠക്ു 

ഉപദേശിച്ചുകൊടുക്കയും ന്! വിട്ടില് ഇരി 

ക്കുമ്പോഴ്ചം വഴി നടകുമ്പോഴ്ചം കിടക്ു 

ബ്പോഴ്ചം എഴ്ചന്നേല്ലയമ്പോഴ്ഴചം അവയെക്കുറി 

ച്ച സംസാരിക്കയും വേണം. അധയെ 

അടയാള മായി നിനെറ കൈമേല് കെട്ടേ 

ണം; അധ നിനെറ കണ്ണുകഠംക്ു മഭ്വ്യേ 

പട്ടമായി ഇരിക്കേണം. അവയെ നി 

നെറ പലിട്ടിനെറ കുട്ടി കളി൯മേലും പ 

നിനെറ 

ദൈധമായ യഹോധഖ നിനക്ു തരുമെന്നു 

ടിവാതിലൂുകളിചും എഴതേണം, 

അബ്രാഹാം, യിസ്റ്റാക, യാക്കോബ് എന്ന 

നിനെറ പിതുക്കന്മാരോടു സത്യം ചെയു 

ഭേശത്തേക്ു നിന്നെ കൊണ്ടുചെന്നു നി 

നെറ മകനും ഞാന് നിന്നോടു കല്പിക്ക പണിയാത്ത വലുതും നല്ൃതുമായ പട്ടണ 

ന്ന നിന്െറ ദൈവഖമായ യഹോവയുടെ 

എല്ലാചട്ടുങ്ങദും കല്പനകളും പ്രുമാണി ല് 
ങ്ങും നി നിറെക്കാതെ സകലസമ്പത്തും 

നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വീടുകളും നി കഴിക്കാ 

പ്രാ൯ തക്കവണ്ണം അവനെ ഭയപ്പെടേണ്ട ത്ത കിണറുകളും നീ നട്ടുണ്ടാക്കാത്ത മുന്തി 

തിന്നും 

നുമായി നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോ 

വ നിങ്ങശക്കു ഉപദേശിച്ചുതരുവാ൯ ക 

പ്പിച്ചിട്ടുമ്മ കുപ്പനകളും ചട്ടങ്ങും വിധി 

കളും ഇവ ആകുന്നു. ആകയാല് യിസാ 

യേലേ, നിനകു നന്നായിരിക്കേണ്ടതി 

ന്നും നിന്െറ പിതാക്കന്മാരുടെ ദൈധമാ 

യ യഹോവ നിന്നോടു അരുളിച്ചെയുതു 

പോലെ പാലും തേന്ദം ഒഗ്ഗകുന്ന ദേശത്തു 

നിങ്ങറം ഏറാധും വദഭ്ധിക്കേണ്ടതിന്നും 

നീ കേട്ടു ങാഗ്രതയോടെ അനുസരിച്ചു 

നടക്ക. 

ധാരം 

നി ദീഘ്യായുസ്സ്സോടിരിക്കേണ്ടതി , രിത്തോട്ടങ്ങളും ഒലിവുതോട്ടങ്ങളും നിന 

ക്കു തരികയും നി തിന്നു തൃഡ്യിപ്രാപിക്ക 

യും ചെയ്യുമമ്പാര നിന്നെ അടിമധിടായ 

മിസ്യിം ദേശത്തുനിന്നു കൊണ്ടുവന്ന യ 

ഹോവയയെ മറക്കാതിരിപ്പാ൯ സൂക്ഷിച്ചു 

കൊഠക. നിന്െറ ദൈവമായ യഹോ 

വയെ ഭയപ്പെട്ടു അവനെ സേവിക്കേ 

ണം; അധഖനെറ നമമത്തില് സത്യം ചെ 

യ്കേണം. നിസെറ ദൈവമായ യഹോ 

വയുടെ കോപം നിനക്കു വിരോധമായി 

ജ്വലിച്ചു നിന്നെ ഭൂമിയില്നിന്നു നശിപ്പി 

ക്കാതിരിപ്പാ൯ ചുററുമിരിക്കുന്ന ജാതികള 
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ടെ ദേവന്മാരായ അമ്പ ദൈവങ്ങളുടെ 

നിന്െറ 

ഭൈവമായ യഹോവ നിങ്ങളുടെ മദ്ധ്യേ 

പിന്നാലെ നി പോകരുതു; 

തീക്കണുതയുള്ള ദൈവം ആകുന്നു. നിങ്ങ 

മസ്ത്റയില് വെച്ചു പരീക്ഷിച്ചതു പോലെ നി 

ങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോവയെ പരി 

ക്ഷിക്കരുതു. നിങ്ങമൂുടെ ടൈധമായ യ 

ഹോയ നിന്നോടു കല്പിച്ചിട്ടുള്ള കുപ്പനകളും 

സാക്ഷ്യ ്ജട്ടും ചട്ടങ്ങളും നിങ്ങ ജാഗ്രത 

യോടെ പ്രമാണിക്കേണം. നിനക നന്നാ 

യിരിക്കേണ്ടതിന്നും യഹോവ നിനെറ പി 

താക്കന്മാരോടു സത്യം ചെയ്യ നല്ലദേശം നീ 

ചെന്നു കൈധശമാക്കേണ്ടതിന്നും യഹോ 

വ അരുളിച്ചെയൂതു പോലെ നിന്െറ സക 

ലശത്രുക്കളെ യും നിനെറ മുമ്പില്നിന്നു ഓ 

ടിച്ചുകളയേണ്ടതിന്നും നീ യഹോവയുടെ 

മുമ്പാകെ ന്യായവും ഹിതവുമായുള്ളതിനെ 
ക, 

ചെയ്യണം, നമുടെ ഭൈധമായ യഹോ 

വ നിങ്ങളോടു കല്പിച്ചിട്ടുള്ള സാക്ഷ്യങ്ങളും 

ചട്ടങ്ങളും വിധികളും എന്തു എന്നു നാളെ 

നിന്െറ മകന് നിന്നോടു ചോടികു 

മ്പോഠ നി നിന്െറ മകനോട്ട പറയേ 

ണ്ടതു എന്തെന്നാല്: ഞങ്ങ മിസ്രയിമില് 

ഫറധോന്നു അടിമക൦ ആയിരുന്ന; എ 

ന്നാല് യഹോവ ബലമുള്ള കൈകൊണ്ടു 

ഞങ്ങളെ മിസ്രയിമില്നിന്നു പുറപ്പെടുയി 

ച്മൂട 

യ്യും അവനെെറ സകലകടുംബത്തിനെറയും 

മിസയിമിനെറയും ഫറവോനെറ 

മേല് ഞങ്ങധ കാങ്ങകെ യഹോവ മഹത്തും 

ഉഗ്രധയമായുള്ള അടയാളങ്ങളും അത്ജൂതങ്ങ 

ളൂ പ്രവത്തിച്ചു. 

നമ്മുടെ പിതുക്കന്മാരോടു സത്യം ചെയു 

ഞങ്ങളെ യോ താ൯ 

ദേശം തരുവാ൯ അതില് കൊണ്ടുവന്നാ 

ക്കേണ്ടതി ന്നു അവിടെനിന്നു പുറപ്പെടു 

വിച്ചു. എല്ലായ്ക്യോഴ്ണം നമുക്കു നന്നായിരി 

ക്കേണ്ടത്'ന്നും ഇന്നത്തെപ്പോലെ അവ൯ 

നമ്മെ ജീവനോടെ രക്ഷ്മിക്കേണ്ടതിന്നു 

൧൫0 0൮1) 7 

മായി നാം നമുടെ ദൈവമായ യഹോവ 

യെ ഭയപ്പെടുവാനും ഈ എല്ലാചട്ടങ്ങളെ 

യും ആചരിപ്പാനും യഹോവ നമ്മോടു ക 

പ്പിച്ച. നമുടെ ദൈവമായ യഹോധ 

നമ്മോടു കപ്പിച്ചതു പോലെ നാം അവനെറ 

മുമ്പാകെ ഈ സകലകല്പനകളും ആചരി 

പ്പാ൯ തക്കവണ്ണം കാതൃതുകൊള്ളന്നു എങ്കില് 

നാം നീതിയുള്ള വരായിരികും. 

ടെ അദ്ധ്യായം. 

നി കൈവശമാകുവാ൯ ചെല്ലുന്ന ദേശ 

തു നിന്നെ കടത്തുകയും നിന്നെക്കാഠ 

പെരുപ്പവും 

ഹിത്യര്, ഗിഗ്ശശ്യ൪, അമോയ്യര്, കനാ 

ബലവുമുള്ള ജാതികളായ 

൬൮൪, പെരിസ്പ൪, ഹിധ്യ൪, യെബൂ 

സ്യ൪ എന്നി ഏഴ മഹാജാതികളെ നി 

നെറ 

നിനെറ ദൈവമായ യഹോവ അവരെ 

മുമ്പില്നിന്നു നീക്കിക്കളകയും 

നിനെറ കയ്യില് ഏപ്പിക്കയും നി അവരെ 

തോല്പിക്കയും ചെയ്യുമ്പോ അവരെ നി 

മ്ൂലരാക്കിക്കളുയേണം; അവരോടു ഉട 

മ്പടി ചെയ്തുയോ കവ കാണിക്കയോ 

അരുതു. അവരുമായി വിവാഫസംബ 

ന്ധം ചെയ്യരുതു; നിന്െറ പുത്രിമാരെ അ 

വരുടെ പുത്രന്മാക്കു കൊടുക്കയോ അവരു 

ടെ പുത്രിമാരെ നിന്െറ പുത്രന്മാക്കു എട്ട 

ക്കയോ ചെയ്യരുതു. അന്പഭദൈവങ്ങളെ 

സേവിപ്പാ൯ തക്കവണ്ണം അവര് നിന്െറ 

പുത്രന്മാരെ എന്നോടു അകററിക്കള യും; 

യഹോവയുടെ കോപം നിങ്ങമക്കു വി 

ദരോധമായി ജ്വലിച്ചു നിങ്ങളെ ലേഗ 

ത്തില് നശിപ്പിക്കും. ആകയാല് നിങ്ങ 

അവരോടു ഇങ്ങനെ ചെയ്യേണം; അവ 

രുടെ ബലിപിീഠങ്ങഠം ഇടിക്കേണംലു അ 

വരുടെ ബിംബങ്ങളെ തകക്കേണം; അ 

വരുടെ അശേരപ്രുതിക്ടുകളെ വെട്ടിക്കള 

യേണം; അവരുടെ വിഗ്രഹങ്ങളെ തി 

ധാഠാഥദ്ഠിം 
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തലു 7 

നിനെറ 

ദൈവമായ യഹോവെക്കു നീ ഒരു വിശ 

യില് ഇട്ടു ചുട്ടുകളയേണം. 

ഭ്ധജനം ആകുന്നു; ഭൂതലത്തിലുള്ള സകല 

ജാതികളിലുംവെച്ചു നിന്നെ തനിക്ു സ്വ 

ന്തജനമായിരിക്കേണ്ടതിന്നു നിനെറ ദൈ 

വമായ യഹോവ തിരഞ്ഞെട്ടത്തിരിക്കുന്നു. 

നിങ്ങ സംഖ്യയില് സകലജാതികളെ 

ക്കാളും പെരുപ്പമുള്ള വരാകകൊണ്ടല്ല യ 

ഹോവ നിങ്ങളെ പ്രിയപ്പെട്ടു തിരഞ്ഞെ 

ടുത്തതു; നിങ്ങ സകലജഭ്മാതികളെ ക്കാളും 

കുറഞ്ഞവരല്ലോോ ആയിരുന്നതു. യഫഹോ 

വ നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നതു കൊണ്ടും നി 

ങ്ങമൂടെ പിതാക്കന്മാരോടു താന് ചെയു 

സത്യം പാലിക്കുന്നതുകൊണ്ടും അത്രേ യ 

ഹോവ നിങ്ങളെ ബലമുള്ള കയ്യാല് പുറ 

പ്പേടുവിച്ചു അടിമവീടായ മിസ്രയീമിലെ 

രജാവായ ഫറവോനെറ കയ്യില്നിന്നു 

വീണ്ടെടുത്തതു. ആകയാല് നിന്െറ 

ദൈവമായ യഹോവ തന്നേ ദൈവം; 

അവന തന്നേ സത്യദൈവം ഏന്നു നി 

അറിയേണം; അവന് തന്നെ സ്നേഹിച്ചു 

തന്െറ കല്പനകളെ പ്രമാണിക്കുന്നവക്കു 

ആയിരം തലമുറവരെ നിയമധും ദയയും 

പാലിക്കുന്നു, തന്നെ പകെക്കുന്നവരെ 

നശിപ്പിപ്പാ൯ അവക്കു നേരിട്ടു പകരം 

കൊടുക്കുന്നു; തന്നെ പകെക്കുന്നവന്നു 

അവന താമസിയാതെ നേരിട്ടു പകരം 

കൊടുക്കും. ആകയാല് ഞാന് ഇന്നു നി 

ന്നോടു കല്പിക്കുന്ന കപ്പനകള്ം ചട്ടങ്ങമൂ.ം 

വിധികളും നീ പ്രമാണിച്ചു നടക്കേണം. 

നിങ്ങ ഈ വിധികഠം കേട്ടു പ്രമാണി ച്ച 

നടന്നാല് നിന്െറ ദൈവമായ യഹോവ 

നിന്െറ പിതുക്കന്മാരോടട സത്യം ചെയു 

നിയമധും ദയയും നിനക്കായിട്ടു പാലി 

കും. അവന് നിന്നെ സ്നേഹിച്ച അനു 

ഗ്രഹിച്ചു വഭ്ധിപ്പിക്കും; അവ൯ നിനക്കു 

൧൫81 ആധവത്തനപുസ്മുകം ൭ 

തൃം ചെയു ദേശതുതു നിനെറ ഗഭഫലവും 

നിന്െറ കൃഷ്ടിഫലധും ധാന്യവും വീഞ്ഞും 

ഗ്ഛണ്ണ്ണയ്യം നിന്െറ കന്നുകാലികളുടെ പേ 

റും ആടുകളുടെ പിറപ്പും അനുഗ്രഹികും. 

നീ സകലജാതികളെ ക്കാമൂം അനുഗ്രഹി 

ക്കപ്പെട്ടിരിക്കും; വസ്ധ്യനും വസ്ധ്യയും നി 

ങ്ങളിലാകട്ടെ നിന്െറ നാല്ല്ാലികളിലാ 

കട്ടെ ഉണ്ടാകയില്ല. യഹോവ സകല 

രോഗധും നിങ്കല്നിന്നു അകററിക്കള 

യും; നീ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന മിസ്രയീമുരു 

ടെ ടൂവ്യാധികളിര ഒന്നും അവന് നി 

നെറമേൽ വരുത്താതെ നിന്നെ ദ്വേഷി 

കുന്ന എല്ലാവക്കും അവയെ കൊടുകും. 

നിനെറ ദൈധമായ യഹോവ നിന്െറ 

കയ്യില് ഏല്പികുന്ന സക്ലജുാതികളെയും 

നി മുടിച്ചുകളുയേണം; നിനക്കു അധ 

രോട്ട കനിവു തോന്നരുതു; അവരുടെ 

ദേവന്മാരെ നീ സേവിക്കരുതു; അതു നി 

നക്കു കണിയായിത്തീരും. ഈ ജാതി 

കഠ൦ എന്നെക്കാഠ പെരുപ്പം ഉള്ള വര്; 

അവരെ നീക്കിക്കള വാ൯ എനിക്കു എങ്ങ 

നെ കഴിയും ഏന്നു നീ നിന്െറ ഫ്ുദയ 

ത്തില് പറയുമായിരിക്കും. ന്നാല്, ആ 

വരെ ഭയപ്പെടരുതു; നിനെറ ദൈവമാ 

യ യഹോവ ഫറവോനോടും ഏല്ലാമിസ 

യീമൂരോടും ചെയൂതായി നിന്െറ ക 

ണ്ണാലെ കണ്ട വലിയ പരീക്ഷകളും അട 

യാളങ്ങളും അത്ജൂതങ്ങളൂം നിന്െറ ദൈവ 

മായ യഹോവ നിന്നെ പുറപ്പെടുലിച്ച 

ബലമുള്ള കയ്യും നീട്ടിയ ഭജവും നീ നല്ല 

വണ്ണം ഓക്കേണം; നി പേടിക്കുന്ന സക 

ലജടാതിക ളോടും നിന്െറ ദൈധമായ യ 

അത്രയുമല്ല, 

ശേഷിച്ചിരികുന്നവരും നിനെറ മുമ്പില് 

ര്ഫോവ അങ്ങനെ ചെയ്യം, 

നിന്നു ഒളിച്ചുകെ ള്ളൂ ന്നവരും നശിച്ചുപോ 

കുംവരെ നിനെെറ ദൈവമായ യഹോവ 

തരുമെന്നു നിനെറ പിതാക്കന്മാരോട്ട സ । അവരുടെ ഇടയില് കടുന്നലിനെ അയ 

ഠിം 
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പാലാ ന്തിനാ യയരുതതയയയതയരയതതുതതുത്തത്ത്തളു 

21 

23 

24 

26 

ളൂ 

ക്കും. നി അധരെക്കണ്ടു ഭൂമിക്കരുതു ; ത്ര വാം തനെറ കല്പനകഠാ പ്രമാ 

നെറ ദൈവമായ യഹോവ ഏന്ന വലിയ  ണിക്കുമോ ഇല്ലയോ എന്നു നിന്നെ പരി 

വന്ദം ഭയങ്കരന്ദമായ ദൈവം നിങ്ങള്ടെ ക്ഷിച്ചു നിന്െറ ഫുദയത്തില് ഇരിക്കു 

മഭേധ്യയ ഉണ്ടു. ആ ജാതികളെ നിനെറ ന്നതു അറി വാനുമായി നിന്നെ ഈ നാല്പ 

ദൈധമായ യഹോധഖ കുറേശ്ശ കുറേശ്ശൂയാ തു സംവത്സരം മരുഭൂമിയില് നടത്തിയ 

യി നിന്െറ മുമ്പില്നിന്നു നീക്കിക്കളയും;  വിധമൊക്കെയും നീ ഓക്കേണം. അവ൯ 

കാട്ടുമൂഗങ്ങഠം പെരുകി നിനക്കു ഉപദല നിന്നെ താ്ലൃതയും നിന്നെ ധിശപ്പിക്ക 

മാകാതിരിപ്പാ൯ അവരെ ക്ഷണത്തില് യും മനുഷ്യ൯ അപ്പംകൊണ്ടു മാത്രമല്ല 

നശിപ്പിച്ചുക്രടാ. നിന്െറ ഭദൈധമായ , യഹോവയുടെ വായില്നിന്നു പുറപ്പെ 

യഹോധഖ അധഖരെ നിന്െറ കയ്യില് ഏല്പി ടുന്ന സകലവയചനംകൊണ്ടും ജീവിക്കുന്നു 

ക്കയും അവ൪ നശിച്ചുപോകും വരെ അധ എന്നു നിന്നെ ഗ്രഫിപ്പിക്കേണ്ടതിന്നു നീ 

ക്കു മഹാപരാഭവം വരുത്തുകയും ചെയ്യം. യും നിന്െറ പിതാക്കന്മാരും അറിഞ്ഞിട്ടി 

അവരുടെ രാജാക്കന്മാരെ നിനെറ ക് ല്ലാത്ത മന്നകൊണ്ടു നിന്നെ പോഷി 

യില് ഏല്പിക്കും; നീ അവരുടെ പേര് പ്പിക്കയും ചെയ്യു, ഈ നാല്പതു സംവ 

ക്കേണം. അവരെ സംഹരിച്ചതിരു | യില്ല; നിനെറ കാല് വീങ്ങിയതുമില്ല. 

ധോളം ഒരു മനുഷ്യനും നിനെറ മുമ്പില് | ഒരു മനുഷ്യ൯ തനെറ മകനെ ശിക്ഷിച്ചു 

നില്ലയില്ല. അധരുടെ ദേവപ്രുതിമക | വളതുതുന്നതുപോലെ നിന്െറ ദൈവമായ 

ളെ തീയില് ഇട്ടു ചുട്ടുകളുയേണം; നീ വ | യഹോധ നിന്നെ ശിക്ഷിച്ചു വളത്തന്നു 

ശീകരിക്കപ്പെടാതിരിപ്പാ൯ അവയിന്ദേ ഏന്നു നീ മനസ്സില് ധ്യാനിച്ചുകൌ 

ലുള്ള വെള്ളിയും പൊന്നും മോഹിച്ചു ഏടു | ള്ളേണം. ആകയാല് നിനസനെറ ദൈ 

തുതുകൊള്ളരുതു; അതു നിന്െറ ദൈധഖ | വമായ യഹോവയുടെ വഴികളില് നട 

മായ യ്യഹോവെക്കു അറെപ്പാകുന്നു. (നനു അവനെ ഭയപ്പെട്ടു അവയവനസെറ കല്പ 

നീയും അതുപോലെ ശാപമായ്യിരാതിരി | നകഠം പ്രമാണിക്കേണം. നിനെറ ഭൈ 

ക്കേണ്ടതിന്ന അറെപ്പായുള്ളതു നിന്െറ | വമായ യഫോധ നല്ലോരു ദേശത്തേക്ക 

വീട്ടില് കൊണ്ടുപേകേരുതു; അതു നിന । ല്ലോ നിന്നെ കൊണ്ടുപോകുന്നതു; അതു 

ക്കു തീരെ അറെല്പും ഖെറുപ്പുമായിരിക്കേ താഴ്ണരയില്നിന്നും മലയില്നിന്നും പൂറ 

ണം; അതു ശാപഗ്രസുമല്ലോ, പ്പെടുന്ന നീരൊഴ്ചക്കുകളും ഉറവുകളും തടാ 

കങ്ങദ്ടം ഉള്ള ദേശം, കോതമ്പും യവവും 

ക റ മുന്തിരിവള്ളിയും അത്തിവ്വക്ഷവും മാതള 

നിങ്ങംം ജീവിച്ചിരിക്കയും വഭ്ധിക്കയും | നാരകവും ഉള്ള ദേശം; ഒലിമുപ്ൃക്ഷയും 

യഹോവ നിങ്ങളുടെ പിതുക്കേന്മാരോടു | തേന്ദം ഉള്ള ദേശം; സുഭിക്ഷമായി ഉപ 

സത്യം ചെയു ദേശം ചെന്നു കൈവശമാ | ജീവനം കഥിയാകുന്നതും ഒന്നിന്നും കുറ 

ക്കുകയും ചെയ്യ്യണ്ടതിന്നു ഞാ൯ ഇന്നു | വില്ലാത്തതുമായ ദേശം; കല്ലൂ ഇരിമ്പായി 

നിങ്ങളോടു കല്പിക്കുന്ന സകലകല്പനക  രിക്കുന്നതും മലകളില്തനിന്നു താം ധെട്ടി 

മ്രേടുക്കാകുന്നതു മായ ദേശം. നീ ഭക്ഷിച്ചു 

ആകാശത്തി൯കീഴില്നിന്നു ഇല്ലാതെയാ | ത്സരം നീ ധരിച്ച വ്രും ജീണ്ണിച്ചുപോ 

മും നിങ്ങമ പ്രമാണിച്ചു നടക്കേണം. 

നിന്െറ ദൈവമായ യഹോവ നിന്നെ യി പു നിന്െറ ടദൈധ 

ധാരം 

ലി 
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മായ യഹോധഖ നിനക്കു തന്നിരിക്കുന്ന | നിങ്ങളോടു സാക്ഷികരിക്കുന്നു. 

നല്ല ദേശത്തെകുറിച്ച നീ അവന്നു സ്പ 

തൃം ചെയ്യേണം. നിന്െറ ഭദൈവമായയ 

ഫഹോവയെ നീ മറക്കാതിരിപ്പാനും, ഞാ൯ 

ഇന്നു നിന്ോോട്ട കല്പിക്കുന്ന അവന്െറ 

കല്പനകളും വിധികളും ചട്ടങ്ങമും അല 

ക്ഷയ മാക്കാതിരിപ്പാനും, നി ഭക്ഷിച്ചു തു 

്ലിപ്രാപിച്ച നല്ല ധീടുകുഠ പണിതു 

അധഖയില് പാക്കുമ്പോഴ്ചം നിന്െറ ആ 

ടടൂമാടുക ഠം പെരുകി നിനക്കു വെള്ളിയും 

പൊന്നും ഏറി നിനക്ള്ളതു ഒക്കെയും 

വഭ്ധിക്കുമ്ചോഴ്ചം നിന്െറ ഫ്ുദയം നിഗ 

ളിക്കാതിരിപ്പാനും, നിന്നെ അടിമധീടാ 

യ മിസ്്യിമില്നിന്മു പുറല്ലെടുധിക്കയും 

അഗ്നിസപ്പവും തേമം വെള്ളമില്ലാതെ 

വരമധംച്ചയും ഉള്ള വലിയതും ഭയങ്കരവു 

മായ മരുഭൂമിയില് ക്രടി നിന്നെ കൊണ്ടു 

വരികയും തീക്കപ്പാറയില്നിന്നു നിനക്കു 

പുറപ്പെടുവിക്കയും 

താഴ്തി പരീക്ഷിച്ചു പി൯കാലത്തു നിനകു 

വെള്ളം നിന്നെ 

നന്മ ചെയ്യേണ്ടതിന്നു മരുഭൂമിയില് നി 

ന്നെ നിനെറ പിതാക്കന്മാർ അറിയാത്ത 

മന്നകൊണ്ടു പോഷിപ്പ്പിക്കയും ചെയു നി 

ന്െറ ദൈവമായ യഹോവയെ നി മറന്നു: 

എന്െറ ശക്തിയും എന്െറ കയ്യുടെ ബ 

ലധും ഈ സമ്പതണ്ടാക്കി എന്നു നിന്െറ 

ഫ്ൃദയത്തില് പറയാതിരിപ്പാനും സൂക്ഷി 

ചുകൊള്ളേ ണം. നിന്െറ ദൈവമായ 

യഫോധയെ നീ ഓാകക്കേണം; നിന്െറ 

പിതാക്കുന്മാരോടു സത്യം ചെയൂ തന്െറ 

നിയമം ഇന്നുള്ളതുപോലെ ഉറപ്പിക്കേണ്ട 

തിന്നു അവനല്ലോ നിനകു സമ്പത്തുണ്ടാ 

ക്കുവാ൯ ശക്തി തരുന്നതു. നിന്െറ 

ദൈവമായ യഹോവയെ നി! മറക്കയും 

അന്യദൈവങ്ങളെ പിന്തുടന്നു അവയെ 

സേവിച്ചു നമസ്കരിക്കയും ചെയ്യാല് നി 

ങ്ങ നശിച്ചുപോകും എന്ന ഞാ൯ ഇനു 

ധാഠാഥറ്ഠിം 

ളം ആധത്തനചുസ്മകം ൯ 

മൂടെ ദൈവമായ യഹോധയുടെ വാക്കു 

നിങ്ങംം കേശക്കാതിരുന്നതുകൊണ്ട യ 

ഹോധഖ നിങ്ങളൂടെ മുമ്പില്നിന്നു നശി 

പ്പിക്കുന്ന ജാതികളെപ്പോലെ തന്നേ നി 

ങ്ങളും നശിച്ചുപോകും. 

൯. അദ്ധ്യായം. 

യിസ്പായേലേ, കേഷക്ക; നി ഇനാം യോ 

ദ്രാ൯ കുടന്നു നിന്നെക്കാര വലിപ്പവും 

ബലധുമുള്ള ജാതികളെ യും ആകാശത്തോ 

ളം ഉയന്ന മതിലുള്ള വലിയ പട്ടണങ്ങളെ 

യ്യ്ം 

രെന്ന ജാതിയെയ്യം അടകുവാന് പോകു 

വലിപ്പധും പൊക്കവൂരദ്ള അനാക്യ 

നു; നീ അവരെ അറിയുന്നുവല്ലോ; അ 

നാക്വരുടെ മുമ്പാകെ നില്ല്ലാകുന്നവ൯ 

ആര് എന്നിങ്ങനെയുള്ള ചൊല്ല നീ കേട്ടി 

രികുനാ. എന്നാല് നിന്െറ ദൈവമായ 

യഹോവ ദഹിപ്പിക്കുന്ന അഗ്നിയായി നി 

നകു മുമ്പില് കടന്നു പോകുന്നു എന്നു നി 

ഇന്നു അറിഞ്ഞജുകൊഠംക. അവ൯ അധരെ 

നശിപ്പിക്കയും നിന്െറ മുമ്പില് താക്ഛൂ 

യും ചെയ്യം; അങ്ങനെ യഹോധഖ നിന്നോ 

ടട അരുളിച്ചെയുതുപോലെ നീ അഖരെ 

നീക്കിക്കളകയും ക്ഷണത്തില് നശിപ്പിക്ക 

യ്യം ചെയ്യും. 

വ അവരെ നിനെറ മുമ്പില്നിന്നു നിക്കി 

നിനെറ ദൈവമായ യഹോ 

ക്കു ഞുശേഷം: എനെറ നിതിനിമിത്തം 

ഈ ദേശം കൈവധശമാക്കുധാ൯ യഹോധഖ 

എന്നെ കൊണ്ടുവന്നു എന്നു നിനൊറ ഫ്ൃട 

യത്തില് പറയരുതു; ആ ജാതിയുടെ മൂഷ്ട 

തനിമിത്തമത്രേ യഹോധഖ അഖരെ നി 

നെറ മുമ്പിതനിന്നു നിക്കിക്കളയുന്നതു. 

നി അവരുടെ ദേശം കൈധശമാക്കു 

വാ൯ ചെല്ലുന്നതു നിനെറ നീതിനിമിത്ത 

വും നിന്െറ എദയപരമാത്ഥംനിമിത്തവും 

അല്ലു, ആ ജാതിയുടെ ടൂഷ്്തനിരിത്തവും 

90 ₹ 

നിങ്ങ 90 
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അബ്രാഹാം, യിസ്റ്റാക, യക്കോബ് എന്ന 

നിനെറ പിതാക്കന്മാരോടു യഫോവ സ 

ത്ൃംചെയു വചനം നിവത്തിക്കേണ്ടതി 

ന്നും അത്രേ നിന്െറ ദൈവമായ യഹോ 

വ അവരെ നിന്െറ മമ്പില്നിന്നു നീക്കി 

ക്കള യുന്നതു. ആകയാല് നിന്െറ ദൈവ 

മായ യഹോഖ നിനക്കു ആ നല്ലദേശം 

അവകാശമായി തരുന്നതു നിനെറ നീതി 

നിമിത്തം അല്ലെന്നു അറിഞ്ഞുകൊശക; 

നി ദുശ്ശാഠ്യമുള്ള ജനമല്ലോ; നി മരുഭൂമി 

യില്ധെച്ചു നിന്െറ ദൈവമായ യഫഹോ 

വയെ കോപിപ്പിച്ചു എന്നു ഓക്ക; മറന്നു 

കളയരുതു; മിയ്യിംദേശത്തുനിന്നു പുറ 

പ്പെട്ട നാഠമുതല് ഈ സ്ഥലത്തു വന്നതു 

വരെയും നിങ്ങ യഹോവയോടു മത്സരി 

കുന്നവരായിരുന്നും ഹോരേബിലും നി 

ങ്ങ യഹോവയെ കോപിപ്പിച്ചു; അതു 

കൊണ്ടു യഹോവ നിങ്ങളെ നശിപ്പിപ്പാ൯ 

വിചാരിക്കുംവണ്ണം നിങ്ങളോടു കോപിച്ചു. 

യഹോധ നിങ്ങളോടു ചെയു നിയമത്തി 

നെറ പലകകളായ കപ്പലകകളെ വാങ്ങു 

വാ൯ ഞാന് പപ്വതത്തില് കയറി നാല്പതു 

രാവും നാല്പതു പകലും പവ്വതത്തില് താമ 

സിച്ചു: ഞാ൯ ആഹാരം കഴിക്കയോ വെ 

ള്ളം കുടിക്കയോ ചെയ്യില്ല. ദൈവത്തി 

നെറ ധിരല്കൊണ്ടു എഴുതിയ രണ്ടു കപ്പ 

ലക യഹോവ ഏഎനെറ പക്കല് തന്നതു 

മഹായോഗം ഉണ്ടായിരുന്ന നാളില് യ 

ഹോവ പവ്ൃതത്തില്ധഖെച്ചു തീയുടെ നടു 

വില്നിന്നു നിങ്ങളോടു അരുളിച്ചെയു 

സകലവചനങ്ങളും അധയില് എഴുതിയി 

രുന്നു. നാല്പതുരാധും നംല്പതുപകലും ക 

ഗിഞ്ഞപ്പോഴായിരുന്നു യഹോവ എന്െറ 

പക്കല് നിയമത്തിന്െറ പലക്കളായ ആ 

രണ്ട കല്പലക തന്നതു. അപ്പ്പോഗ യഹോ 

വ എന്നോടു: നീ ഏഴന്നേററു ക്ഷണ 

ത്രില് ഇവിടെനിന്നു ഇറങ്ങിച്ചെല്ലുക; നീ 

ഠിം 

മിസ്വയിമില്നിന്നു കൊണ്ടുവന്ന നിനെറ 

ജനം തങ്ങളെത്തന്നേ വഷളാക്കി, ഞാ൯ 

അവരോടു കല്പിച്ച വഴി വേഗത്തില് ധി 

ട്ടൂമാറി ഒരു ധിഗ്രഹം വാതൃ്തുണ്ടാക്കിയിരി 

കുന്നു എന്നു കപ്പിച്ചു. ആഞഓാ൯ ഈ ജന 

ത്തെ മുശ്ശാഠ മുള്ള ജനം ഏന്നു കാണുന്നു; 

എന്നെ വിടുക ഞാ൯ അവരെ നശില്പി 

ച്ച അവരുടെ പേര് ആകാശത്തി൯കീ 

ഗില്നിന്നു മായിച്ചുകള യും; നിന്നെ അവ 

രെക്കാശ ബലവും വലിപ്പധുമുള്ള ജാതി 

യാകും എന്നും യഹോവ എന്നോടു അരുളി 

ച്ചെയ്യൂ. അങ്ങനെ ഞാ൯ തിരിഞ്ഞു പവ്യത 

തആഅില്നിന്നു ഇറങ്ങി; പവ്യൃതം തീ കാളിക്ക 

തുകയായിരുന്നു; നിയമത്തിന്െറ പലക 

രണ്ടും എന്െറ രണ്ടുകയ്യിലും ഉണ്ടായിരു 

ന്നു. ഞാ൯ നോക്കിയാറെ നിങ്ങ നി 

ങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോവയോടു പാ 

പം ചെയ്തൂ ഒരു കാളകുട്ടിയെ വാതു 

ണ്ടാക്കി യഹോവ നിങ്ങളോടു കല്പിച്ച 

വഴി വേഗത്തില് വിട്ടുമാറിയിരുന്നതു 

കണ്ടു, അപ്പ്പോം ഞാ൯ പലക രണ്ടും 

എനെറ രണ്ടുകയ്യില്നിന്നും നിങ്ങ കാ 

ഞ്ങെ എറിഞ്ഞു .ഉടെച്ചുകളഞ്ഞു. പിന്നെ 

യഹോവയെ കോപിപ്പിപ്പാ൯ തക്കവണ്ണം 

നിങ്ങ അവന്നു അനിക്ട മായി പ്രവത്തി 

ച്ച നിങ്ങളുടെ സകലപാപങ്ങളും നിമി 

തആം ഞാ൯ യഹോവയുടെ സന്നിധിയില് 

മുമ്പിലത്തെ പ്പോലെ നാല്പതു രാധും നാല്പ 

തു പകലും വീണുകിടന്നു; ഞാ൯ ആഹാ 

രം കഥിക്കയോ വെള്ളം കടിക്കയോ ചെ 

യ്യില്ല. 
മാറു നിങ്ങളൂടെ നേരെ കോപിച്ച കോപ 

യഹോവ നിങ്ങളെ നശിപ്പിക്ു 

വും ക്രോധവും ഞാ൯ ഭയപ്പെട്ടു; ഏന്നാത 

യഹോവ ആ പ്രാവശ്യവും ഏസെറ അപേ 

ക്ഷ കേട്ടു. അഹരോനെ നശിപ്പിക്കുമാറു 

അവനസെറ നേരെയും യഹോവ ഏററവും 

കോപിച്ചു; എന്നാല് ഞാ൯ അന്നു അഫ 
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രോന്നുധേണ്ടിയും അപേക്ഷിച്ചു. നിങ്ങഠം 

ഉണ്ടാക്കിയ നിങ്ങളു ടെ പാപമായ കാളക്കു 

ട്ടിയെ ഞാ൯ എടുത്തു തീയില് ഇട്ടു ചുട്ടു ന 

ന്നായി അരെച്ചു നേരിയ പൊടിയാക്കി 

പൊടി പപവ്പൃതത്തില്നിന്നു ഇറങ്ങുന്ന 

തേട്ടില് ഇട്ടുകള ഞ്ഞു. തബേരയിലും മസ്സു 

യിലും കിബ്രോത്ത് -ഹത്താവയിലും വെച്ചു 

നിങ്ങ യഹോവയെ കോപിപ്പിച്ചു. നി 

ങ്ങഠ ചെന്നു ഞാന് നിങ്ങമക്ക തന്നിട്ടുള്ള 

ദേശം കൈവശമാകുധി൯ ഏന്നു കല്പിച്ചു 

യഫഹോധഖ നിങ്ങളെ കാദേശ -ബന്നേയ 

യില്നിന്നു അയച്ചല്പോഴ്ചം നിങ്ങ നി 

ങ്ങളുടെ ദൈധമായ യഫോവയുടെ കല്പ 

നയോടു മറുത ; അവനെ ധിശ്വസിച്ചില്ല; 

അയനെറ വാക്കു അനുസരിച്ചതുമില്ല. 

ഞാന് നിങ്ങളെ അറിഞ്ഞ നാഠാമുതല് നി 

ങ്ങ യഹോലയോടു മത്സരികളായിരി 

ക്കുന്നു. യഫോധ നിങ്ങളെ നശിപ്പിക്കു 

മെന്നു അരുളിച്ചെയ്യിരുന്നതു കൊണ്ടു ഞാ൯ 

യഹോവയുടെ സന്നിധിയിൽ നാല്പതു 

രാധും നാപ്പതുപകലൂം ധിീണഞുകിടന്നു; 

ഞാ൯ യഹോവയോടു അപേക്ഷിച്ചു പറ 

ഞ്യതു: കത്താവായ യഹോവേ, നിന്െറ 

മഹത്വംകൊണ്ടു നീ ധിണ്ടെടുത്ുതു ബലമു 

ള്ള കയ്യാല് മിസ്രയീമില്നിന്നു കൊണ്ടുവ 

ന്ന നിനെറ ജനത്തെയും നിനെറ അധ 

അബ്ര 

ഹാം, യിസ്റ്റാക, യാക്കോബ് എന്ന നി 

കാശത്തെയും നശിപ്പിക്കരുതേ. 

നെറ ടാസന്മാരെ ഓക്കേണമേ; താന് അ 

വകു വാശത്തം ചെയ്യിരുന്ന ദേശത്തു അ 

വരെ എത്തിപ്പം൯ യഹോവെക്കു കഴിയാ 

യ്കുകൊണ്ടും അവ൯ അവരെ പകെച്ചതു 

കൊണ്ടും അവരെ കൊണ്ടുപോയി മരുഭൂ 

മിയില്വഖെച്ചു കൊന്നുകളഞ്ഞു ഏന്നു നീ 

ആങ്ങളെ വിടുഖിച്ചുകൊണ്ടുപോന്ന ദേശ 

ക്കാർ പറയാതിരില്പാ൯ ഈ ജനത്തിനെറ 

ശാതയും അവരുടെ അകുത്യവും പപേധും 

ധാഠാഥറ്ഠിം 

2൧൫9 ആവത്തനചുസ്മകം ൧൧ 

ന്ോോക്കരുതേം 

ലംകൊണ്ടടും നീട്ടിയ ഭുജംകൊണ്ടും നീ പുറ 

പ്പേടുധിച്ചു കൊണ്ടു വന്ന നിന്െറ ജനലും 

നിന്െറ അധകാശമധും അല്ലോ. 

൧൦, അദ്ധ്യായം. 

അക്കാലത്തു യഹോധഖ ഏന്നോടുട: നി 

മുമ്പിലത്തേവപോലെ രണ്ടു കല്പലക വെ 

ട്ടിയെടുത്തു എനെറ അട്ടുക്കരു വവ്യത 

ത്തില് കയറിവരിക; മരംകൊണ്ടു ഒരു 

പെട്ടകവും ഉണ്ടാക്കുക. നി ഉടെച്ചുകതു 

ഞ്ഞ മുമ്പിലത്തെ പലകകളില് ഉണ്ടായി 

രുന്ന വചനങ്ങ൦ ഞാന് ആ പലകകളില് 

എഴുതും; നി അവയെ ആ പ്പെട്ടകുത്തില് 

ധെക്കേണം ഏന്നു കപ്പിച്ച. അങ്ങനെ 

ഞാന ഖദിരമരംകൊണ്ടു ഒരു പെട്ടകം 

ഉണ്ടാക്കി മുമ്പിലത്തേവപോലെ രണ്ടു 

കല്പലക ധെട്ടിയെടുത്തു കയ്യില് ആപല 

കയുമായി പവ്ൃതത്തില് കയറി. മഹാ 

യോഗം ഉണ്ടായിരുന്ന നാളില് യഹോവ 

പവ്യൃതത്തില് തീയുടെ നടുവില്നിന്നു 

നിങ്ങളോടു അരുളിച്ചെയൂ പത്തു കല്പന 

യും യഫോധഖ മുമ്പിലത്തെ എഴുത്തുപോ 

ലെ പലകകളില് എഴുതി, അവയെ 

എനെറ പക്കല് തന്നു. അനന്തരം 

ഞാ൯ തിരിഞ്ഞു പവ്യതത്തില് നിന്നു ഇറ 

ങ്ങി ഞാ൯ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്ന പെട്ടകത്തില് 

പലകധെച്ചു; യഹോവ ഏന്നോടു കല്പിച്ച 

തുപോലെ അവ അവിടെത്തന്നേ ഉണ്ടു, -- 

യ്മിസ്്ായേല്മക്കര ബെനേ-ആക്കാ൯ ഏ 

ന്ന ബേരോത്തില്നിന്നു മോസേരയിലേ 

ക്കു യാത്ര ചെയ്യു. അധിടെവധെച്ചു അഹ 

രോ൯ മരിച്ചു; അധിടെ അവനെ അട 

ക്കം ചെയ്യൂ; അവനെറ മകന് ഏലെയാ 

സാര് അവന്നു പകരം പുരോഫിതനായി. 

അധിടെനിന്നു അവര് ഗ്ുഭള്യാദെക്കും ഗ്ര 

ദേ ദേയിരുനിന്നു നിരൊഴ്ചക്കുള്ള ദേശമായ 

അവര് നിന്െറ മഫാബ 99 

ഥി 
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ടം ആധ പി ൧൧ 

| 
യൊത'- -ബത്തെക്കും യാത്രചെയ്യു. വി 

ത യഹോവ ലേധിശോത്രത്തെ യഹോവ 

യുടെ നിയമപെട്ടകം ചുമരപ്പാനും ഇന്നുവ 

രെ നടന്നുവരുന്നതു പോലെ യഹോധവയു 

ടെ സന്നിധിയില് നിന്നു ശുശ്രൂഷചെയ്ത്റു: 

നും അവന്െറ നാമത്തില് അന്ധഗ്രഹിപ്പാ 

നും വേറുതിരിച്ചും അതുകൊണ്ടു ലേവിക്ു 

അവനസെറ സഹോദരന്മാരോടുക്രടെ ഓഹ 

രിയും അവകാശവും ഇല്ല; നിനെറ ദൈ, 

വമായ യഹോവ അവന്നു വാശത്തം 

ചെയൂതുപോലെ യഹോധ തന്നേ അധ 

നെറ അധകാശം. -- ഞാന് മുമ്പിലത്തെ 

പ്പോലെ നാല്പതു രാധും നാല്പതു പകലും 

പവ്വതത്തില് താമസിച്ചു ആ പ്രാവശ്യ 

വും യഹോവ എന്റെറ അപേക്ഷ കേട്ടു; 

വെക്കു സമ്മതമായി. പിന്നെ യഹോധഖ 

എന്നോടു: നി എഴുന്നേററു യാത്രപൂപ്പെടു 

ജനത്തിന്നു മുന്നടക്ക; അവക്കു കൊടുക്കു 

മെന്നു ഞാ൯ അവരുടെ പിതുക്കന്മാരോടു 

സത്ൃംചെയു ദേശം അവര് ചെനു കൈ 

വശമാക്കുട്ടെ എന്നു കപ്പിച്ചു. 

നിനെറ 

ദൈവമായ യഹോവയെ ഭയപ്പെടുകയും 

ആകയാല് യിസ്രായേലേ, 

അവനെറ എല്ലാവഴികളിലും നടക്കയും 

അവനെ നസ്ക്നേഹിക്കയും നിന്െറ ദൈവ 

മായ യഹോവയെ പൂണ്ണഫ്ൃടയത്തോടും വൃ 

ണ്ൂമനസ്റ്സോടുംക്രടെ സേവിക്കയും ഞാ൯ 

ഇന്നു നിന്നോടു ആജ്ഞാപിക്കുന്ന യഹോ 

വയുടെ കല്പനകളും ചട്ടങ്ങളും നിനെറ 

നമന്യെക്കായി പ്രമാണിക്കയും വേണം 

എന്നല്ലാതെ നിനെറ ദൈധമായ യഹോ, 

വ നിന്നോടു ചോടിക്കുന്നതു ഏന്തു? ഇതാ, 

സ്വഗ്ഗധും സ്വഗ്ലാധിസ്വഗ്ഗധും ഭൂമിയും, 

അതിലുള്ള തൊക്കെയും നിനെറ ദൈധഖ 

മായ യഹോധെക്കുള്ളവ ആകുന്നു. നി 

നിന്നെ നശിപ്പിക്കാതിരിപ്പാ൯ യഹേ 

നെറ പിതാക്കന്മാരോടു മാത്രം യഹോ 

ഠിം 

ത്ന്ന 11 ൦൨. 

വെക്ു പ്രിതിതോന്നി അവരെ സ്നേഹി 

ചൂ അവരുടെ ശേഷം അധരുടെ സന്ത 

തിയായ നിങ്ങളെ ഇന്നുള്ളതുപോലെ 

അവ൯ സകലജാതികളിലുംഖെച്ചു തിര 

ഞ്ഞെടുതുു. ആകയാൽ നിങ്ങ നിങ 

ളുടെ ഹൃദയത്തിന്െറ അഗ്രചമ്മം പരി 

ച്ചേദന ചെയ്ത്ി൯; ഇനിമേല് മുശ്ശാധൂമു 

ള്ള വരാകരുതു. നിങ്ങളുടെ ഭദൈഖമായ 

യഹോവ ദേധാധിലൈവവും കുത്താധിക 

ത്താധുമായി വല്ലഭന്ദം ഭയങ്കരന്ുമായ മഹാ 

ദൈധമല്ലോ; അവന് മുഖം നോകുന്നില്ല, 

പയം വാഞ്ങുന്നതുമില്ല. അവ൯ അ 

നാഥക്കും വിധവമാകും ന്യായം നടത്തി 

ക്കൊടുക്കുന്നു; പരദേശിയെ സ്നേഹിച്ചു അ 

വന്നു അനവും വസ്സ്രൂവും നല്ലന്നു. ആക 

യാല് നിങ്ങ പരദേശിയെ സ്നേഹി 

പ്പി൯;ു നിങ്ങളും മിസ്രയിംടേശതുതു പര 

ദേശികളയിരുന്നുവല്ലോ., നിന്െറ ദൈ 

വമായ യഹോവയെ നി ഭയപ്പെടേണം; 

അവനെ സേവധിക്കേണം; അവനോട്ട 

ചേന്നിരിക്കേണം; അവന്െറ നാമത്തില് 

സത്യം ചെയ്യേണം. 

പുകഴ്ല; 

നിന്െറ ഭൈധഖം; നി കണ്ണാലെ കണ്ടി 

അവന് ആകുന്നു 

നിനെറ അവന് ആകുന്നു 

ട്ടു്ള മഹത്തും ഭയങ്കരവുമായ കായ്യങ്ങളെ. 

നിനക്കു വേണ്ടി ചെയുതു അവന് തന്നേ. 

നിനെറ പിതാക്കന്മാർ എഴുപതു ദേഹി 

കളായി മിസ്രയിമിലേക്കു ഇറങ്ങിപ്പോയി; 

ഇപ്പോഗഥോ നിനെറ ദൈവമായ യഹോധ 

നിന്നെ പെരുക്കി ആകാശത്തിലെ നക്ഷ 

തങ്ങളെ പ്പോലെ ആക്കിയിരിക്കുന്നു. 

ഫഹം അദ്ധ്യായം. 

ആകയാല് നിന്െറ ദൈവമായ യഹോ 

വയെ നി സ്നേഹിച്ചു അവന്െറ പ്രമാണ 

വും ചട്ടങ്ങളും ധിധികളും കല്പനകളും 

ളം ലം പം പ്രമാണിക്കേണം. നിങ്ങ ടം 
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ളുടെ ദൈവമായ യഹോവയുടെ ശിക്ഷ, । 

അധനെറ മഹത്വം, അവധവസെറ 

മുള്ള കൈ, അവന്െറ നീട്ടിയ ളം, 

അവന മിസയിമിനെറ മഭ്ധ്യേ മിസ്രയിം 

രാജാവായ ഫറവോനോടും ലജ 

| 

സകലദേശത്തോടും ചെയൂ അവന്െറ 

അടയാള.ങ്ങ൦ം, അവനെറ പ്രവൃത്തികാഠം, 

അവ൯ മിസ്രയിമയരുടെ സൈന്യ ത്തോടും 

കുതിരകളോട്ടം രഥങ്ങളോടും ചെയുതു, । 

അവര് നിങ്ങളെ പിന്തുടന്നപ്പോം അ 

വന് ചെങ്കടലിലെ വെള്ളം ല്ല 

മേല് ഒഴ്ണകുമാറാക്കി ഇന്നുവരെ കാണുന്ന 

തുപോലെ അവരെ നശിപ്പിച്ചതു, നി 

ങ്ങ ഇധിടെ വരുവോളം മരുഭൂമിയില് 
| 

ലെച്ചു അവ൯ നിങ്ങളോടു ചെയുതു, 

അയധവ൯ രൂബേനെറ മകനായ ലിഷ 

ബിനെറ മക്കളായ ദാഥാനോടും അബി 

രാമിനോടും ചെയുതു, ഭൂമി വാ പിള 

നനു അവരെയും കുടുംബങ്ങളെയും ക്രടാ 

രങ്ങളെ.യും ഏല്ലായിസായേല്യരുടെയും 

മഭ്ധ്യയ അവക്കുള്ള സകലജിധികളെയും 

വിഴ്ചങ്ങിക്കള ഞുതു എന്നിങ്ങനെയുള്ള വ 

അറിയാത്തവരും കാണാത്തവരുമായ നി 

ങ്ങളുടെ മക്കളോടല്ല ഞാ൯ സംസാരി 

ക്കുന്നതു ഏന്നു നിങ്ങ ഇന്നു അറിഞ്ഞു, 

കൊധവി൯. യഹോവ ചെയു മഹാ്ര , 

വൃത്തികളൊക്കെയും നിങ്ങ കണ്ണാലെ 

കണ്ടിരിക്കുന്നുവല്ലോ. ആകയാല് നി 

ങ്ജഠം ബലപ്പെടുവാനും നിങ്ങ കൈവ 

ശമാക്കുവാ൯ കടന്നു പോകുന്ന ദേശം ചെ 

ന്നടക്ുുവാദദം യഹോവ നിങ്ങളുടെ പി 

താക്കന്മാക്കും അവരുടെ സന്തതികും കൊ 

ടുക്കുമെന്നു അവരോടു സത്യംചെയ്യു ദേശ 

മായി പാലും തേനും ഒഗ്ഗകുന്ന ദേശത്തു നി 

ങ്ങ ദീഘായുസ്സ്സോടിരിപ്പാനുമായി ഇന്നു 

ഞാന് നിങ്ങളോടു ആത്ഞാപിക്ുന്ന കല്പ 

നകളൊക്കെയും പ്രമാണിച്ചു നടപ്പി൯. 

ധാഠാഥറ്ഠിം 

൧൫7 ആവത്തനപുസ്കം .൭൧ 

നി കൈവധശമാക്ുവാ൯ ചെല്ലുന്ന ദേശം 1 

നി വിട്ടുപോകുന്ന മിസ്രയിംദേശം പോലെ 

യല്ല; അവിടെ നീ വിത്തു വിതെച്ചിട്ടു 

പച്ചക്കറിത്തോട്ടം പോലെ നിന്െറ കാലു 

കൊണ്ടെ നനെക്കേണ്ടിവന്നു. നിങ്ങ 1 

കൈധശമാക്കുവാ൯ ചെല്ലുന്ന ദേശമോ 

മലകളും താഥ്രരകളും ഉള്ളതായി ആകാശ 

തുനിന്നു പെയ്യുന്ന മഴവെള്ളം കുടിക്കുന്ന 

തും 

രിപാലിക്ുന്നതുമായ ദേശമാകുന്നു. 

നിനെറ ദൈവമായ യഹോവ പ 1 

ആ 

ണ്ടിനെറ ആരംഭംമുതല് അവസാനം 

വരെ നിന്െറ ദൈയമായ യഹോവയുടെ 

ദൃഷ്ടി ഏപ്പോഴും അതിന്മേല് ഇരികുന്നു. 

നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോവയെ 1 

നിങ്ങ സ്നേഹിക്കയും പൂണ്ണഘുദയത്തോ 

ടും പൂണ്ണമനസ്റ്സോടുംക്രടെ അവനെ സേ 

വിക്കയും ചെയ്യുകൊണ്ടു ഞാന് ഇന്നു നിങ്ങ 

ളോട്ട കപ്പികുന്ന എനെെറ കല്പനകഠം ജാ 

ഗ്രതയോടെ അനുസരിച്ചാല് ധാന്യം 1 

യിഞ്ഞും മ്ലണ്ണ്ണയും ശേഖരിക്കേണ്ടതിന്നു 

ഞാന് തക്കസമയത്തു നിങ്ങളുടെ ദേശ 

ത്തിന്നു വേണ്ടുന്ന മു൯മഴയും പി൯മഥയും 

പെയ്യിക്ും. ഞാന് നിന്െറ നിലത്തു 1 

തരും; നിനെറ നാല്ല്ഛാലികമക്കു പുല്ലു 

നീ തൃഹ്യിയാകും വണ്ണം ഭക്ഷിക്കും. നിങ്ങ 1 

മൂടെ ഫടയത്തിന്നു ഭോഷത്വം പററു 

കയും നിങ്ങ നേര്വഴി വിട്ടു അനയ 

ദൈവങ്ങളെ സ്വേധിച്ചു നമസ്കരിക്കയും 

ചെയ്യാതിരിപ്പാ൯ സൂക്ഷിച്ചുകൊഠംവി൯. 

അല്ലാഞ്ഞാല് യഹോവയുടെ ക്രോധം നി 1 

ങ്ങളുടെ നേരെ ബ്വലിച്ചിട്ടു മഗ പെയ്യാതി 

രിക്കേണ്ടതിന്നു അവന ത്ആകാശത്തെ അ 

ടെച്ചുകളുകയും ഭൂമി അന്ദഭവം തരാതിരി 

ക്കയും യഹോവ നിങ്ങശക്കു തരുന്ന നല്ല 

ദേശത്തുനിന്നു നിങ്ങ വേഗം നശിച്ചു 

പോകയും ചെയ്യും. ആകയാല് നിങ്ങഠം 1 

എനെെറ ഈ വചനങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ 
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ഹൃദയത്തിലും മനസ്സ്സിലും സംഗ്രഹിച്ചു നി 

ങ്ങമൂടെ കൈമേല് അടയാളമായി കെട്ടു 

കയും അവ നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകശക്കു മദ്ധ്യേ 

പട്ടമായിരിക്കയും വേണം. വീട്ടില് ഇ 

രിക്ുമ്പോഴം വഴി നടക്കുമ്പോഴ്ചം കിടക്കു 

മ്പോഴ്ചം എഴ്ുന്നേല്ലമ്പോഴ്ചം നിങ്ങ. അ 

വയെക്റിച്ചു സംസാരിച്ചുകൊണ്ടു നിങ്ങ 

ളുടെ മക്കഠക്കു അവയെ തുപദേശിച്ചുകൊ 

ടക്കേണം. യഹോവ നിങ്ങളുടെ പിതാ 

ക്കന്മാകു കൊടുക്കുമെന്നു അവരരാടു സത്യം 

ചെയൂ ദേശത്തു നിങ്ങളും നിങ്ങളൂടെ മക്ക 

മും ഭൂമിക്കുമീതെ ആകാശമുള്ള കാലത്തോ 

ളം ദീഫഘായുയസ്സ്േടിരിക്കേണ്ടതിന്നു അവ 

യെ നിനെറ പിട്ടിനെറ കുട്ടിളകളി൯ 

ലം 

] 
) 

മേലും പടിധഖാതിലുകളിലൂം എഴുതേണം. 

ഞാന് നിങ്ങളോടു ആത്താപിക്കുന്ന ഈ 

സകലകല്പനകളും ജാഗ്രതയോടെ പ്രുമാ 

ണിച്ചുകൊണ്ടു നിങ്ങറം നിങ്ങളുടെ ദൈ 

വമായ യഹോവയെ സ്നേഹിക്കയും അവ 

നൊ എല്ലാവഴികളിലും നടനു അച 

നോട്ട ചേന്നിരിക്കയും ചെയ്യാല്, യഹോ 

വ ഈ ജാതികളെയെല്ലാം നിങ്ങളുടെ 

മുമ്പില്നിന്നു നീക്കിക്കളയും; നിങ്ങളെ 

ക്കാഠ വലിപ്പവും ബലവുമുള്ള ജാതികളുടെ 

ദേശം നിങ്ങ കൈവശമാക്ും., നിങ്ങ 

മൂടെ ഉള്ളങ്കാല് ചവിട്ടുന്ന ഇടമൊക്കെയും 

നിങ്ങറക്കു ആകും; നിങ്ങളുടെ അതിര് 

മരുഭൂമിമുതത ലെബാനോ൯വരെയും 

ഫ്രാത്ത് നദിമുതല് പടിഞ്ഞാറെ കടല്വഖ 

രെയും ആകും. 

ളൂടെ മുമ്പില് നില്ലൃയില്ല; നിങ്ങളുടെ 

ഒരു മനുഷ്യന്നും നിങ്ങ 

ദൈവമായ യഹോധ നിങ്ങളോടു അരു 

ളിച്ചെയുതുപോലെ അവ൯ നിങ്ങളെയു 

ള്ള പേടിയും ഭിതിയും നിങ്ങ ചെല്ലുന്ന 

സകലടിക്കിലും വരുത്തും. 

ഇതാ, ഞാ൯ ഇന്നു അനുഗ്രഹവും ശാ 

പധുയം നിങ്ങളുടെ മുമ്പില് വെകുന്നു. 

സ്സ 12 

ഇന്നു ഞാന് നിങ്ങളോടു ആമ്താപികുന്ന 

നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോവയുടെ 

കല്പനകഠം നിങ്ങ അനുസരിക്കുന്നു എ 

ക്കില് അനുഗ്രഹവും നിങ്ങളുടെ ദൈവ 

മായ യഹോവയുടെ കല്പനകഠ അന്ദസ 

രിക്കാതെ ഇന്നു ഞാന് നിങ്ങളോടു കല്പി 

ക്കുന്ന വഴിയെ വിട്ടുമാറി നിങ്ങശ അറി 

ഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത അന്യ ദൈധങ്ങളട.ടെ പിന്നാ 

ലെ ചെല്ലുന്നു ഏങ്കില് ശാപവും വരും. 

നീ കൈവശമാക്കുവാന് ലെല്ലുന്ന ദേ 

ശത്ൃതു നിനെറ ദൈവമായ യഹോവ 

നിന്നെ കടത്തിയശേഷം ഗെരിസ്സ്റീം 

മലമേല്വെച്ചു അനുഗ്രഹവും ഏബാല് 

മലമേല്വെച്ചു ശാപവും പ്രുസ്മാവിക്കേ 

ണം. അധ ഗില്ലാലിന്നെതിരായി മോരെ 

തോപ്പിന്നരികെ അരാബയില് പാക്കുന്ന 

കനാന്യരുടെ ദേശത്തു യോദ്ദാന്നക്കരെ 

പടിഞ്ഞാറല്ലോ ഉള്ളതു. നിങ്ങളുടെ ദൈ 

വമായ യഹോവ നിങ്ങ കു തരുന്ന ദേശം 

കൈവശമാക്കേണ്ട തിന്നു നിങ്ങംം യോ 

ദ്ടാ൯ കടന്നുചെന്നു അതിനെ അടക്കി അ 

വിടെ പാക്കും, ഞാ൯ ഇന്നു നിങ്ങളുടെ 

മുബ്പഖില് വെക്കുന്ന എല്ലാചട്ടങ്ങളും വിധി 

കളും നിങ്ങഠം പ്രമാണിച്ചു നടക്കേണം. 

൧൨.൦ അഘ്ധ്യായാ. 

നിന്െറ പിതാക്കന്മാരുടെ ദൈവമായ 

യഹോവ നിനക്കു അവകാശമായി തരു 

ന്ന ദേശതൃുതു നിങ്ങ ഭൂമിയില് ജീഖിച്ചി 

രിക്കുന്ന നാളെല്ലാം പ്രമാണിച്ചു നടക്കേ 

ണ്ടുന്ന ചട്ടങ്ങളും വിധികളും ആവിതു : 

നിങ്ങ ദേശം കൈവശമാകുവാ൯ പോ 

കുന്ന ജാതിക൦ ഉയന്ന പവ്യതങ്ങളി൯ 

മേലും കുന്നകളി൯മേലും ഏല്ലാപച്ചമര 

ത്തി൯കിഗിലും 

സേവിച്ച സ്ഥലങ്ങളൊക്കെയും നിങ്ങഠം 

തഞ്ങട്ടെ ദേവന്മാരെ 

അശേഷം നശിപ്പിക്കേണം. അവരുടെ 

29 | 

31 
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ബലിപിഠങ്ങറം ഇടിച്ചുകളയേണം; അവ 

രുടെ ബിംബങ്ങളെ തകക്കേണം; അവ 

രുടെ അശേരപ്രതികുകളെ തീയില് ഇട്ടു 

ചുട്ടുകളയേണം; അവരുടെ ദേഖപ്രതിമ 

“കളെ. ധെട്ടിക്കളുഞ്ഞു അധ്വയുടെ പേര് 

ആ സ്ഥലത്തുനിന്നു നശിപ്പ്ിക്കേണം. 

നിങ്ങുടെ ദൈവമായ യഹോധയെ ആ 

ധിധത്തിത സേവധിക്കേണ്ടതല്ല. നിങ്ങ 

ഭൂടെ ദൈവമായ യഹോധ തന്െറ നാമം 

സ്ഥാപിക്കേണ്ടതിനം നിങ്ങളൂടെ സകല 

ഗോത്രങ്ങളിലുംഖെച്ചു തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന 

സ്ഥലത്തു നിങ്ങ തിരുനിവാസദശന 

ത്തിന്നായി ചെല്ലേണം. അധിടെതന്നേ 

നിങ്ങളുടെ ഹോമയാഗങ്ങംം,, ഹനനയാ 

ഗങ്ങമ, ദശാംശങ്ങഠം, നിങ്ങളുടെ കയ്യി 

ലെ ഉടച്ചാപ്പണങ്ങകം, നിങ്ങളുടെ നേച്ച 

കമ, സ്വമേധാദാനങ്ങാം, നിങ്ങളുടെ 

ആടുമാടുകളുടെ കടിഞ്ഞളുലുകഠ ഏന്നിവ 

യെ നിങ്ങഠ കൊണ്ടുചെല്ലേണം. അധി 

ടെ നിങ്ങദ്ടടെ ദൈവമായ യഹോധയ്യടെ 

സന്നിധിയില്ഖെച്ച നിങ്ങാം ഭക്ഷിക്ക 

യ്യും 

നിന്െറ ഭൈവമായ യചഫഹോധ നിന്നെ 

നിങ്ങുടെ സകലപ്രവൃത്തിയിലും 

അനുഗ്രഹിച്ചതിനെകുറിച്ചു നിങ്ങം നി 

ങ്ങടെ കുടും ബങ്ങമും സന്തോഷിക്കയും 

വേണം. നാം ഇന്നു ഇവിടെ ഓരോരു 

ത്ത൯ താന്താന്നു ബോധിച്ചപ്രകാരം ഒക്കെ 

യും ചെയ്യുന്നതുപോലെ നിങ്ങ ചെയ്യ 

രുതു. നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോവ 

നിങ്ങരക്കു തരുന്ന സ്വസ്ഥതെക്കും അവ 

കാശത്തിന്നും നിങ്ങ ഇതുവരെ ഏത്തി 

ടില്ലല്ലോ: എന്നാല് നിങ്ങ യോദ്ടം൯ 

കടന്നു നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോവ 

നിങ്ങഗക്ക അവകാശമായി തരുന്ന ദേശ 

തു വസിക്കയും ചുററുമുള്ള നിങ്ങുടെ 

സകലശത്രുക്കളെയും അവ൯ നിക്കി നി 

ങ്ങധക്കു സ്വസ്ഥത തരികയും നിങ്ങ 

ധാഠാഥ്ലിം 

൧89 ആ വത്തനചുസൂകം ൧൨ 

നിഭയമായി വസിക്കയും ചെയ്യുമ്പോ 

നിങ്ങളുടെ ഭൈവമായ യഹോവ തനറെ 

നാമം സ്ഥാപിപ്പം൯ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന 

സ്ഥലത്തു നിങ്ങളുടെ ഹോമയാഗങ്ങംം, 

ഹനനയാഗങ്ങ൦ം, ദശാംശങ്ങഠം, നിങ്ങ 

മൂടെ കയ്യിലെ ഉടച്ചാപ്പണങ്ങഠം, നിങ്ങ 

യഫഹോധെകു നേരുന്ന വിശേഷമായ നേ 

ചക ഏല്ലാം എന്നിങ്ങനെ ഞാന് നിങ്ങ 

കോട ആത്ഞാപിക്കുന്നതൊക്കെയും നി 

ങ്ങ കൊണ്ടുവരേണം. നിങ്ങുടെ 

ഭൈവമായ യഹോവയുടെ സന്നിധി 

യില് നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ പുത്രന്മാരും 

പുത്രിമാരും നിങ്ങമൂടെ ദാസന്മാരും ദാസി 

മാരും നിങ്ങളുടെ പട്ടണങ്ങളില് ഉള്ള 

ലേധ്യനും സന്തോക്കിക്കേണം; അധന്നു 

നിങ്ങളോടുക്രടെ ഓഹരിയും അഖകാശ 

വും ഇല്ലല്ലോ. 

ട്രത്തൊക്കെയും നിന്െറ ഹോമയാഗങ്ങറ്ഠ 

നിനക ബോധിക്കുന്നേ 

കഴിക്കാതിരിപ്പാ൯ സൂക്ഷിച്ചുകൊഠാക. 

യഫഹോധ നിന്െറ ഗോത്രങ്ങളിത ഒന്നില് 

തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന സ്ഥലത്തു നി നിന്െറ 

ഛഹോമയാഗങ്ങ൦ കഴിക്കേണം; ഞാ൯ നി 

ന്നോടു ആത്ഞോപികുന്നതൊക്കെയും നീ 

ചെയ്യേണം. എന്നാല് നിനെറ ദൈഖ 

മായ യഹോവ നിനക്കു തന്നിരിക്ുന്ന 

അനഃഗ്രഹത്തിന്നു തക്കവണ്ണം നിനൊ 

ഏത്തു പട്ടണത്തില്വഖെച്ചും നിനെറ മന 

സ്റ്റിലെ ആഗ്രഫപ്രകാരമൊക്കെയും അറു 

തു മാംസം തിന്നാം; അതു കലമാനി 

നെയും പുള്ളിമാനിനെയും പോലെ ശു 

ഭ്ധന്നും അശുഭ്ധന്നും തിന്നാം; രക്തം 

മാത്രം നിങ്ങ തിന്നരുതു; അതു വെ 

്ളംപോലെ നിലത്തു ഒഥിച്ചുകളയേണം. 

എന്നാല് നിന്െറ ധാവ്ൃം. വിഞ്ഞു, എണ്ണ 

എന്നിവയുടെ ദശാംശം, നിനെറ ആടു 

മാടു കളട.ടെ കടിഞ്ളൂലുകഠം, നീ നേരുന്ന 

എല്ലാനേച്ചകഠം, നിന്െറ സ്വ മധാദാ 
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നങ്ങ, നിനെറ കയ്യിലെ മടച്ചാപ്പണ 

ങ്ങ ഏന്നിവയെ നിന്െറ പട്ടണങ്ങ 

ളില്യെച്ചു തിനുക്രടാ. അവയെ നിനെറ 

ദൈവമായ യഹോവ തിരഞ്ഞെടു ഒന്ന 

സ്ഥലത്തു നിനെറ ദൈവമായ യഹോ 

വയുടെ സന്നിധിയില്ധെച്ച നീയും 

നിന്െറ മകന്ദം മകളും നിന്െറ ഭാസനും 

ദാസിയും നിനെറ പട്ടണങ്ങളില് ഉള്ള 

ചേധ്യനും തിന്നു, നിനെറ സകലപ്രയത്ത 

ത്തെക്ുറിച്ചും നിനെറ ഭൈധമായ യഹോ 

വയുടെ സന്നിധിയില് നീ സന്തോക്കി 

ക്കേണം, നീ ഭൂമിയില് ഇരിക്കൂന്നേട 

ത്തോളം ലേവ്യനെ ഉപേക്ഷിക്കാതിരി 

പ്പാ൯ സൂദ്ഷിച്ചുകൊഥക. 

നിനെറ ദൈധമായ യഹോധ നിനക്ു 

വാശത്തം ചെയുതുപോലെ അവന് നി 

നെറ അതിര് വധിശാലമാക്കുമ്പോര നി 

മാംസം തിന്മാന് ആഗ്രഹിച്ചിട്ടു: ഏനിക്കു 

മാംസം തിന്നേണം എന്നു പറഞ്ഞാല് 

നിനെറ ഇക്ടുംപോലെ ഒക്കെയും നിനക്കു 

മാംസം തിന്നാംം നിനെറ ടൈവമായ 

യഹോവ തനെറ നാമം സ്ഥാപിപ്പാ൯ 

തിരഞ്ഞെടുത്ത സ്ഥലം ഏറെ ഭ്തരത്താ 

കുന്നു എങ്കില് യഹോഷ നിനക തന്നിട്ടുള്ള 

നിനെറ ആടുമാടുകളില് ഏതിനെ ഏങ്കി 

ലും ഞാന് നിന്നോടു കല്പിച്ചതു പോലെ 

അറുക്കുകയും നിന്െറ പട്ടണങ്ങളില് 

വെച്ചു നിന്െറ ഇക്ടടം പോലെ ഒക്കെ 

യ്യും തിന്നുകയും ചെയ്യാം. കലമാനിനെ 

യും പുള്ളിമാനിനെയും തിന്നുന്നതു പോ 

ലെ നിനക്കു അവയെ തിന്നാം; ശുദ്ധ 

ന്നും അശുഭ്ധന്നും ഒരുപോലെ തിന്നാം. 

രക്തം മാത്രം തിന്നാതിരിപ്പാ൯ നിഷ്ടു 

യായിരിക്കു; രക്തം ജിവ൯ ആകുന്നുവ 

ല്ലോ; മാംസത്തോടുക്രടെ ജീവനെ തിന്ന 

രുതു. അതിനെനി തിന്നാതെ ധെള്ളം 

പോലെ നിലത്തു ഒഗിച്ചുകളയേണം. | 

യഹോവെക്കു ഹിതമായുള്ളതു ചെയ്യിട്ടു 9 

നിനകും മക്കഠക്കും നന്നായിരിക്കേണ്ട 

തിന്നു നി അതിനെ തിന്നരുതു. നിനെറ 

പക്കലുള്ള വിശുഭ്ധവസ്ത്ൂക്കളൂം നിരെറ 

നേച്ചകളും മാത്രം നീ ഏടുത്തുകൊണ്ടു യ 

ഫഹഫോവ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന സ്ഥല രക്കു 

പോകേണം. അഖിടെ നിന്െറ ദൈ 

വമായ യഹോവയുടെ യാഥപീഠത്തി 

ന്മേല് നിനെറ ഹോമയാഗങ്ങമ മാംസ 

ത്തോടും രക്തത്തോടും ക്രടെ അപ്പ്റിക്കേ 

ണം; നിന്െറ ഹനനയാഗങ്ങളുടെ രക്തം 

നിനെറ ഭൈവമായ യഹോവയുടെ യാഗ 

പിഠത്തിന്മേല് ഒഗിക്കേണം; അതിസെറ 

മാംസം നിനക്കു തിന്നാം. നിനെറഭൈ 

വമായ യഹോധയുടെ മുമ്പാകെ ഹിത 

വയം ഉത്തമധുമായുള്ള തു ചെയ്യിട്ടു നിനക്കും 

മക്കഠകും നന്നായിരിക്കേണ്ടതിന്നു ഞാ൯ 

നിന്നോടു കല്പിക്കുന്ന ഈ സകലലഖവചന 

ങ്ങളും കേട്ടു പ്രമാണിക്ക. 

നി കൈവധശമാക്കുവാ൯ ചെല്ലുന്ന ടേ 

ശത്തുള്ള ജാതികളെ നിനെറ ദൈവമായ 

യഹോവ നിനെറ മുമ്പില്നിനു ഛേടി 

ചുകള.യുമ്പോഴ്ചം നി അവരെ നീക്കിക്കള 

ഞു അവരുടെ ദേശത്തു പാക്കുമ്പോഴ്ചം 

അവര് നിന്െറ മുമ്പില്നിന്നു നശിച്ചശേ 

കഷം നി അവരുടെ നടപടി അനുസരിച്ചു 

കണിയില് അകപ്പെടുകയും ഈ ജാതി 

കഠം തങ്ങളുടെ ദേവന്മാരെ സേധിച്ചധി 

ധം ഞാനും ചെയ്യുമെന്നു പറഞ്ഞു അവരു 

ടെ ദേവന്മാരെക്കുറിച്ചു അന്വേഷിക്കയും 

ചെയ്യാതിരിപ്പാ൯ സൂക്ഷിച്ചുകൊള്ളേണം. 

നിനെറ ദൈവമായ യഹോധയെ അങ്ങ 

നെ സേവധിക്കേണ്ടതല്ല; യഹോവ ഖെറു 

ക്കന്ന സകലട്ടേച്ഛതതയും അധ൪ തങ്ങളു. 

ടെ ദേഖപൂജയില് ചെയ്യൂ തങ്ങളുടെ പുത്രി 

മുത്രന്മാരെപ്പ്പോലും അവര തങ്ങളുടെ ദേ 

വന്മാക്കു അഗ്നിപ്രവേശം ചെയ്യിച്ചുവല്ലോ. 

31 
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൧൩... അദ്ധ്യായം. 

ഞാന് നിങ്ങളോടു ആത്താപിക്കുന്നതൊ 

ക്കെയും പ്രമാണിച്ചു നടപ്പി൯; അതിനോ 

ടട ക്രട്ടരുതുഃ 

അരുതു. നിങ്ങളുടെ ഇടയില് ഒരു പ്രവാ 

അതില്നിന്നു കുറെക്കയും 

ചകനോ സ്വപ്ലക്കാരനോ എഴുന്നേററു: 

നീ അറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത അന ഭൈധങ്ങളെ. 

നാം ചെന്നു സ്വേധിക്കു എന്നു പറഞ്ഞും 

കൊണ്ടു ഒരു അടയാളമോ അത്ഭുതമോ 

മുന്നറിയിക്കയും അവ൯ പറഞ അടയാള 

മോ അതആ്ദുത മോ സംഭധിക്കയ്യം ചെയ്യാത 

ആ പ്രവാചകനെറയേ: സ്വപ്ലക്കാരനെറ 

യോ വാക്കു നി! കേട്ടനുസരിക്കരുതു ; 

നിങ്ങളു ടെ ദൈവമായ യഹോവയെ 

പൂണ്ണഫൃുദയ ത്തോടും പൂണ്ണമനസ്സസോടുംക്രടെ 

നിങ്ങ സ്നേഹിക്കുന്നുവോ എന്നു അറി 

യേണ്ടതിന്നു നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ യ 

ഹോവ നിങ്ങളെ പരിക്ഷിക്കയാകുന്നു. 

നിങ്ങളുടെ ഭൈവമായ യഫഹോധയെ നി 

ങ്ങ അന്ദസരിച്ചു ഭയപ്പെടുകയും അവ 

സെറ കല്പന പ്രമാണിച്ചു അവന്െറ വക്കു 

കേശക്കയും അവനെ സേവിച്ചു അവ 

നോട്ട ചേന്നിരിക്കയും ചേണം. 

ആ പ്രവാചകനോ സ്വപ്ലക്കാരനോ 

മിസ്രയിംദേശത്തുനിന്നു നിങ്ങളെ കൊണ്ടു 

വന്നവനും അടിമവധിട്ടിതനിന്നു വീണ്ടെ 

ടൂത്തവന്ദമായ നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ യ 

ഹോധവെക്കു വിരോധമായി ദോഹം സം 

സാരിച്ച, നീ നടക്കേണ്ടതിന്നു നിന്െറ 

ദൈധമായ യഹോധഖ കല്പിച്ച വഴിയില് 

നിന്നു നിന്നെ തെററിപ്പാ൯ നോക്കിയതു 

കൊണ്ടു അവനെ കൊല്ലേണം; അങ്ങനെ 

നിന്െറ മദ്ധ്യേനിന്നു മോഷം നീക്കിക്കളു 

യേണം. നിങ്ങളുടെ ചുററും ദേശത്തി 

നെറ ഒരു അററംമൃതല് മറേറ അററം 

വരെ സമിപത്തോ ട്ൂരത്തോ ഉള്ള ജാ 

ധാഠാഥ്ലിം 

291 മായാ 

യി 

ആവത്തനപുസ്പൂകം ൧൩ 

തികളുടെ ദേവന്മാരില്ധെച്ച നീയോ നി 

നെറ പിതാക്കന്മാരോ അറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത 

അന്വ ദൈധങ്ങളെ നാം ചെന്നു സേവിക്ക 

നന്നു നിനെറ അമ്മയുടെ മകനായ നി 

സെറ സഹോദരനോ നിനെറ മകനോ 

മകളോ നിന്െറ മാധ്യിടത്തിലുള്ള ഭായ്യ 

യോ നിനെറ പ്രാണസ്സേഹിതനോ രഫ 

സ്ൃയമായി പറങ്ങു നിന്നെ വശീകരിപ്പാ൯ 

നോക്കിയാല് അവനോടു യോജിക്കയോ 

അവനെറ വാക്ു കേഠക്കയോ ചെയ്യരുതു ; 

അവനോടു കനിവു തോന്നുകയോ അവ 

നോടു ക്ഷമിച്ചു അവനെ ഒരളിപ്പിക്കയോ 

ചെയ്യാതെ അയധഖനെ കൊന്നുകുള യേണം. 

അവനെ കൊല്ലേണ്ടതിന്നു ആല്യം നിന്െറ 

കഡ്യയം പിന്നെ സവ്ൃജനത്തിനെറ കയ്യും 

അവനെറ മേത ചെല്ലേണം. അടിമധി 

ടായ മിസയിംടേത്തൃനിന്നു നിന്നെ കൊണ്ടു 

വന്ന നിന്െറ ദൈവമായ യഹോവയയോ 

ടു നിന്നെ അകററിക്കളവാ൯ അവ൯ 

അന്വേകിച്ചതുകൊണ്ടു അവനെ കുല്ലെ 

റിഞ്ജു കൊല്ലേണം, 

ഇനി നിങ്ങുടെ ഇടയില് ഈ അരു 

താത്ത കായ്യം നടക്കാതിരിപ്പാ൯ തക്കവ 

ണ്ണം യിസ്പായേലെല്ലാം കേട്ടു ഭയപ്പെടേ 

ണം. നിങ്ങഠം അറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത അ൬ 

ദൈവധങ്ങളെ നാം ചെന്നു സേധിക്കേണ 

മെന്നു പറയുന്ന നീചന്മാര് നിങ്ങളുടെ ഇ 

ദയില്നിന്നു പുറപ്പെട്ടു തങ്ങളുടെ പട്ടണ 

ത്തിലെ നിധാസികളെ വശിീകരിച്ചിരി 

കുന്നു എന്നു നിനെറ ദൈവമായ യഹോ 

വ നിനക്കു പാപ്പാന് തന്നിട്ടുള്ള നിനെറ 

പട്ടണങ്ങളില് ഒന്നിനെക്കുറിച്ചു കേട്ടാല് 

നീ നല്ലവണ്ണം അന്വേഷണവും പരി 

ശോധനയ്ും വിസ്മാരധും കഴിക്കേണം; 

അങ്ങനെയുള്ള ്്േച്ഛൃത നിങ്ങളുടെ ഇട 

യില് നടന്നു ഏന്ന കായ്യം വാസവും 

നിശ്ചയവും ഏങ്കില് നി ത്മ പട്ടണത്തി 

91 ₹ 
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ലെ നിധഖാസിക്ളെ വാളിനെറ വായ്യല 

യാല് കൊന്നു അതും അതിലുള്ളതു ഒക്കെ 

യ്യും അതിലെ മൃഗങ്ങളെയും വാളിനെറ 

പായു ലയാല് ശപ്പഥാപ്പിതമായി സംഹരി 

ക്കേണം. അതിലെ കൊള്ളയൊക്കെയും 

വീഥിയുടെ നടുവില് കരട്ടി ആ പട്ടണ 

വും അതിലെ കൊള്ള യൊക്കെയും അശേ 

ഷം നിനെറ ദൈവമായ യഹോവെക്കാ 

യി തീയിട്ടു ചുട്ടുകളയേണം; അതു എന്നും 

പാഴ് കുന്നായിരിക്കേണം; അതിനെ പി 

ന്നെ പണികയ്യമരുതു. നിനെറ ഭദൈധ 

മായ യഹോവയുടെ വാക്കു കേട്ടു ഞാ൯ 

ഇന്നു നിന്നോട്ട ആങ്ഞാപിക്കുന്ന അധ 

നെറ സകലകല്പനകളും പ്രമാണിച്ചു നി 

നെറ ദൈധഖമായ യഹോധെക്ു ഹിതമായു 

ള്ളതു ചെയ്യിട്ടു യഹോവ തനെറ ഥഗ്ര 

കോപം വിട്ടുതിരിഞ്ഞു നിന്നോടു കരുണ 

യും കുനിവുംകാണിക്കേണ്ടതിന്നും നിന്െറ 

പിതാക്കന്മാരോടു സത്യംചെയുതു പോലെ 

നിന്നെ വഭ്ധിപ്പിക്കേണ്ടതിന്നും ശപ്ധഥാ 

പ്പിതമായ യാതൊന്നും നിന്െറ കയ്യില് 

പററിയിരിക്കരുതു. 

൧൪... അഡ്ധ്യായം. 

നിങ്ങ നിങ്ങളുടെ ദൈഖമായ യഹോ 

വെക്കു മക്ക ആകുന്നു; മരിച്ചവന്നു3വ 

ണ്ടി നിങ്ങളെ മുറിലേല്ലിക്കയോ നിങ്ങഠം 

ക്കു മു൯കഷണ്ടിയ്യണ്ടാക്കുകയോ ചെയ്യരുതു. 

നിന്െറ ദൈവമായ യഹോധെക്കു നി 

വിശുഭ്ധജനമല്ലോ; ഭൂതലത്തിലുള്ള സക 

ലജാതികളൂിലുംവെച്ചു തനിക്കു സ്വന്തജു 

നമായിരിപ്പാ൯സ യഹോവ നിന്നെ തിര 

ഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു. 

മ്രേച്ഛമായതൊന്നിനെയും തിന്നരുതു. 

നിങ്ങശകു തിന്നാകുന്ന മുഗങ്ങ ആവിതു : 

കാള, ചെമ്മരിയാടു, കോലാടു, കലമാന്, 

പുള്ളിമാന്, കടമാന്, കാട്ടാടു, ചെറുമാന്, 

റം റവം 
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മലയാടു, കവരിമാ൯, മൂഗങ്ങളില് കുള 

ന്യ പിളന്നതും കുളമ്പു രണ്ടായി പിരിആ 

തും അയവിറക്കുന്നതുമായ മൂഗത്തെ ഒക്കെ 

യം നിങ്ങള്ക്കു തിന്നാം. ഏന്നാല് അയ 

വിറകുന്നവയിലും കുളമ്പു പിളന്നധയി 

ലും തിന്നരുതാത്തവ ഏവയെന്നാര: ഒട്ട 

കം, മുയത, കുഴിമുയല്; അവ അയധിറ 

ക്കുന്നു എങ്കിലും കുളമ്പു പിള ന്നവയല്ല; 

അധ നിങ്ങഠാക്കു അശുദ്ധം. പന്നി: അ 

തു കുളമ്പു പിള ന്നതെങ്കിലും അയധിറകു 

ന്നില്ല; അതു നിങ്ങമക്കു അശുഭ്ധം; ഇവ 

യുടെ മാംസം തിന്നരുതു ; പിണം തൊടുക 

യ്യം അരുതു. 

വെള്ളത്തിലുള്ള എല്ലാററിലും ചിറകും 

ചെതുമ്പലും ഉള്ള തൊക്കെയും നിങ്ങള്ക്കു 

തിന്നാം. എന്നാല് ചിറകം ചെതുമ്പലും 

ഇല്ലാത്തതൊന്നും തിന്നരുതു; അതു നി 

ങ്ങമക്കു അശുഭ്ധം. 

ശുദ്ധിയുള്ള സകലപക്ഷികളെയും നി 

ങ്ങറക്കു തിന്നാം. പക്ഷികളില് തിന്ന 

രതാത്തവ: കടല്റാഞ്ച൯, ചെമ്പരുത്തു, 

കഴ്ണക൯, ചെങ്ങാലിപ്പരുത്തു, ഗൃദ്ധം, അ 

തതുവിധം പരുത്തു, അതതുധിധം കാക്ക, 

ഒട്ടകപ്പക്ഷി, പുള്ള, കടല്ക്കാക്ക, അതതു 

നത്തു, 

മൂങ്ങാ, വേഴാമ്പല്, കുടുമ്മച്ചാത്ത൯, നീര് 

വിധം പ്രാപ്പിടിയന്, ക്രമന്൯, 

കാക്ക, ചെരുഞാറ. അതതു വിധം കൊക്കു, 

കുളക്കോഴി, നരിച്ചി ഏന്നിവയാകുന്നു, 

ചിറകുള്ള ഇഗജാതിയൊക്കെയും നിങ്ങ 

ക്കു അശുദ്ധം; അഖയെ തിന്നരുതു. ശുഭ്ധി 

യുള്ള പക്ഷികളെ യൊക്കെയും നിങ്ങ രക്കു 

തിന്നാം. 

താനേ ചത്ത ഒന്നിനെയും തിന്നരുതു ; 

അതു നിനെറ പട്ടണങ്ങളിലുള്ള പരേ 

ശിക്കു തിന്മാ൯ കൊടുക്കാം അല്ലങ്കില് 

അന്യ ജാതിക്കാരന്നു വില്ലാം;; നിന്െറ 

ദൈധമായ യഃഹാധെക്കു നി വിശുഭ്ധജ 

[ഇ] 
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നമല്ലോ. ആട്ടി൯കുട്ടിയെ അതിനെറ 

തള്ളയുടെ പാലിൽ പാകം ചെയ്യരുതു. 

ആണ്ടുതോറും നിലത്തു ധിതെച്ചുണ്ടാകു 

ന്ന എല്ലാവിള വിലും ദശാംശം ഏഎടുതൃതുവെ 

ക്ഷണം. നിന്െറ ഭൈവമായ യഹോ 

വയെ എല്ലായ്യ്യോഴം ഭയപ്പെടുവാ൯ പഠി 

ക്കേണ്ടതിന്നു നിനെറ ദൈവമായ യഹോ 

വ തന്െറ നാമം സ്ഥാപിപ്പാ൯ തിരഞ്ഞെ 

ടക്കുന്ന സ്ഥലത്തു നീ നിന്െറ ധാവ്ൃത്തി 

നെറയും വിഞ്ഞിനെറയും എണ്ണയുടെയും 

ദശാംശധും നിനെറ ആടുമാടുകളുടെ കടി 

ഞ്ഞലുകളെ.യും അവനെറ സന്ന്ധിയിത 

ഖെച്ചു തിന്നേണം. നിനെറ ഭൈധ 

മായ യഹോവ നിന്നെ അയഗ്രഫിച്ചിരി 

ക്കമ്പോഠ നിന്െറ ദൈവമായ യഹോവ 

തനെറ നാമം സ്ഥാപിപ്പാ൯ തിരഞ്ഞെടു 

ക്കുന്ന സ്ഥലം വളരെ അകലെയും അതു 

കൊണ്ടു പോകുലാ൯ കഴിയാതധണ്ണം വഴി 

അതിള്രധയമായിരുന്നാല്൯ അതു വിററു പ 

ണമാക്കി പണം കയ്യില് ഏടുത്തു നിന്െറ 

ദൈവമായ യഹോവ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന 

സ്ഥലത്തേകു കൊണ്ടുപോകേണം. നി 

സെറ ഇഷ്ടംപോലെ മാടോ ആടോ വീ 

ഞ്ഞോ മദ്യ മോ ഇങ്ങനെ നി ആഗ്രഹികുന്ന 

ഏതിനെയും ആ പണം കൊടുത്തു വാങ്ങി 

നിനെറ ഭദൈഖമായ യഹോവയുടെ സന്നി 

ധിയില്വെച്ച തിന്നു നിയും നിന്െറ 

കുടടുംബധും സന്തോഷിക്കേണം. നിനെറ 

പട്ടണങ്ങളിലുള്ള ലേധ്യനെ മറന്നുകളയ 

രുതു; അവന്നു നിന്നോടു ക്രടെ ഓഹരിയും 

അവകാശവും ഇല്ലല്ലോ, 

മുമ്മൂന്നു ആണ്ടു ക്രടുമ്പോഠ മൂന്നാം സം 

വത്സരത്തില് നിനക്കുള്ള വിള വിനെറ 

ദശാംശം ഒക്കെയും വേര്തിരിച്ച നിനെറ 

നി 

ചെയുന്ന സകലപ്രവ്ൃത്തിയിലും നിന്െറ 

പട്ടണങ്ങളില് സംഗ്രഹിക്കേണം. 

ദൈവമായ യഹോധഖ നിന്നെ അനുഗ്രഹി 

ഠിം 

ക്കേണ്ടതിന്നു നിന്നോടുക്രടെ ഓഹരിയും 

അവകാശവും ഇല്ലാത്ത ലേധൃനും നിന്െറ 

പട്ടണങ്ങളിലുള്ള പരദേശിയും അനാഥ 

നം വിധവയ്യം വന്നു തിന്നു തൃപൃരാ 

കേണം. 

൧൫. അദ്ധ്യായം. 

വ്ലുഴേ;േ ആണ്ടു ക്രടുമ്പോശ നി ഒരു ധി 

മോചനം ആചരിക്കേണം. ധിമോചന 

ത്തിനെറ ക്രമം ഏന്തെന്നാല്: കൂട്ടുകാരന്നു 

വായിപ്പ കൊടുത്ത വനെല്ലാം അതു ഇളെച്ചു 

കൊടുക്കേണം. യഹോവയുടെ വിമോച 

നം പ്രസിദ്ധമാക്കിയതു കൊണ്ട നി കൂട്ടുകാ 

രനെയോ സഹോദരനെയോ ബുദ്ധിമുട്ടി 

ക്കരുതു. അവ്യ ജാതിക്കാരനോടു നിനക്കു 

മുട്ടിച്ചു പിരിക്കാം; എന്നാല് നിനെറ സ 

ഹോടദര൯ തരുവാരുള്ളതു നീ ഇളെച്ച 

കോടുക്കേണം. ഒരിദ൯ നിങ്ങളുടെ ഇട 

യില് ഉണ്ടാകയില്പതാനും; നിസെറ ഭൈ 

വമായ യഹോവയുടെ വാക്കു നീ ശ്രദ്ധ 

യോടെ കേട്ടു ഇന്നു ഞാ൯ നിന്നോടു ആ 

ജ്ഞാപിക്കുന്ന സകലകപ്പനകളു.ം പ്രമാണി 

ച്ചു നടന്നാല് നിന്െറ ഭൈചമായ യ 

ഫോധ നിനക്കു അവകാശമായി കൈവ 

ശമാക്കുവാ൯ തരുന്ന ദേശത്തു നിന്നെ ഏ 

ററയും അനുഗ്രഹിക്കും. നിന്െറ ദൈവ 

മായ യഹോധ നിനകു വാശത്തം ചെയൂതു 

പോലെ നിന്നെ അയുഗ്രഹിക്കുന്നതുകൊ 

ണ്ടു നി അനേകം ജാതിക നക്കു വായിപ്പ 

കൊടുക്കും; ഏന്നാല് നീ വായിപ്പ വാങ്ങുക 

യില്ല; നി അനേകം ജാതികളെ ഭരികും; 

ഏന്നാത അധർ നിന്നെ ഭരിക്കയില്ല. 

നിനെറ ഭൈധമായ യഹോധ നിന 

ക്കു തരുന്ന ദേശത്തു ഏതു പട്ടണത്തിലെ 

ജിലും ദരിദനായ സഹോദര൯ നിങ്ങളു 

ടെ ഇടയിത ഉണ്ടെങ്കില് ദരിദനായ സ 

ഹോദരനെറ നേരെ നിന്െറ ഹൃദയം ക 
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ഠിനമാക്കാതെയും കൈ അടെക്കാതെയ്ും, 

നിനെറ കൈ അവന്നുവേണ്ടി തുറന്നു 

അവന്നു വന്ന ബുഭ്ധിമുട്ടിന്ുനു ആധശ്യമാ 

യതു വായിപ്പ കൊടുക്കേണം. വിമോച 

നസംവത്സരമായ ഏഴാം ആണ്ടു അടുത്തി 

രിക്കുന്നു എന്നിങ്ങനെ നിനെറ ഹദയ 

ത്തില് ഒരു ടൂവ്യിചാരം തോന്നുകയും ദരി 

ദ്രനായ സഹോദരനോടു നിനെറ കണ്ണൂ 

നിദ്യമായിരുന്നു അവന്നു ഒന്നും കൊടു 

ക്കാതിരിക്കയും അവന് നിനക്കു വിരോധ 

മായി യഹോധഖയോടു നിലധിളിച്ചിട്ടു അ 

തൂ നിനക്കു പാപമായി തീരുകയും ചെയ്യാ 

തിരിപ്പാ൯ സൂക്ഷിച്ചുകൊമക. നി അധഖ 

ന്നു കൊട്ടത്തേ മതിയാവു; കൊടുക്കുമ്പോ 

ഹദയത്തില് വ്യസനം തോന്നരുതു; നി 

നെറ ദൈവമായ യഹോധഖ നിനെറ സക 

ലപ്രവ്ൃത്തികളിലും സകലപ്രയത്തത്തിലും 

അതുനിമിത്തം നിന്നെ അന്ധഗ്രഹിക്കും, 

ഭരിദന് ദേശത്തു അററുപോകയില്ല; അതു 

കൊണ്ട നിനെറ ദേശത്തു അഗതിയും ദരി 

ദ്രന്മമായ നിനെറ സഹോദരന്നു നിസെറ 

കൈ മനസ്സ്സോടെ മൂറന്നുകൊടുക്കേണമെ 

ന്നു ഞാന് നിന്നോട്ട ആമ്തോപിക്ുന്നു, 

നിന്െറ സഹോദരനായ ഒരു എബ്രാ 

യപുരുഷനോ എബ്രായ സ്ത്രിയോ നിനക്കു 

തന്നെത്താ൯ വിററിട്ടു ആറു സംവത്സരം 

നിന്നെ സേവിച്ചാല് ഏഴാം സംവത്സര 

ത്തില് നീ അധയനെ സ്വതന്ത്രനായി വി 

ട്ടുയക്കേണം. അവധനെ സ്വതന്ത്രനായി 

വിട്ടയക്കുമ്പോര അവനെ ധഖെറുങ്കയ്യായി 

ട്ട അയക്കരുതു. നിന്െറ ആട്ടി൯ക്രട 

ത്തില്നിന്നും കളത്തില്നിന്നും മുന്ത്ിരിച്ച 

ക്കില്നിന്നും അവന്നു ഒദായ്യമായി ദാനം 

ചെയ്യേണം; നിന്െറ ദൈധമായ യഫോ 

വ നിന്നെ അന്ദഗ്രഹിച്ചതു പോലെ .നീ 

നി മിയസയിം 

ദേശത്തു അടിമയായിരുന്നു എന്നും നി 

അവധന്നു കൊടുക്കേണം. 

ഠിം 
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നെറ ദൈവമായ യഹോധ നിന്നെ വി 

ണ്ടെടുതുതു എന്നും ഓക്കേണം. അതു കൊണ്ടു 

ഞാ൯ ഇന്നു ഈകായ്യം നിന്നോടു ആജ്ഞാ 

പിക്കുന്നും എന്നാല് അവ൯ നിന്നെയും 

നിനെറ കുടുംബത്തെയും സ്ന്േഹിക്കകൊ 

ണ്ടും നിനൊ അടുക്കല് അവന്നു സുഖമു 

ള്ള തു കൊണ്ടും: ഞാന് നിന്നെ വിട്ടുപോക 

യില്ല എന്നു നിന്നോട്ട പറഞ്ഞാല് നി ഒരു 

സൂചി എടുതു അവന്െറ കാതു യാതിലി 

നോടു ചേത്തു കുത്തി തുളെക്കേണം; പി 

ന്നെ അവ൯ എന്നും നിനകു ദാസനായി 

രിക്കണം; നിനെറ ഭാസികും അങ്ങനെ 

തന്നേ ചെയ്യേണം. അവന് ഒരു ക്രലി 

ക്കാരന്െറ ഇരട്ടിക്രൂലിക്കു തക്കതായി ആ 

റു സംവത്സരം നിന്നെ സേവിച്ചതുകൊ 

ണ്ട അയധനെ സ്വതന്ത്രനായി ധിട്ടയ 

ക്കുമ്പോഠ നിനക്കു ൮ൃയസനം തോന്നരുതു 

നിന്െറ ദൈവമായ യഹോച നീ ചെയ്യ 

ന്ന സകലത്തിലും നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കും. 

നിസനെറ മാട്ടകളിലും ആടുകളിലും കടി 

ഞ്ഞുലായി പിറക്കുന്ന ആണിനെ ഒക്കെയും 

നിനെറ ദൈവമായ യഹോവെക്കു ശുഭ്ധീ 

കുരിക്കേണം; നിന്െറ മാടുകളുടെ കടിഞ്ഞൂ 

ലിനെക്കൊണ്ടു വേല ചെയ്യിക്കരുതു; നി 

നെറ ആടുകളുടെ കടിഞ്ഞൂലിനെറ രോമം 

കത്രിക്കയും അരുതു. യഹോവ തിരഞ്ഞെ 

ടക്കുന്ന സ്ഥലത്തു നിയും നിനെറ കുടുംബ 

വും നിന്െറ. ദൈഖമായ യഹോവയുടെ 

സന്നിധിയില്ധെച്ചു അതിനെ ആണ്ട 

തോറും തിന്നേണം. ഏന്നാല് അതിന്നു 

മുടന്തോ കുരുടോ ഇങ്ങനെ വല്ല നവും 

ഉണ്ടായിരുന്നാല് നിന്െറ ദൈവമായ 

യഹോവെക്കു അതിനെ യാഗം കഗിക്കരു 

തു. നിന്െറ പട്ടണങ്ങളില്ധെച്ചു അതു 

തിന്നാം; പുള്ളിമാനിനെയും കലമാനിനെ 

യും പോലെ അശുദ്ധന്നും ശുഭ്ധന്നും ഒരു 

പോലെ തിന്നാം. 

1, 

അതിനെറ രക്തം മാ 93 
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ത്രം തിന്നരുതു; 

നിലത്തു ഒഴിച്ചകള യേണം. 

അതു വെള്ളംപോലെ 

൧ന്൬൩. അഡ്ധ്യായം. 

ത്ആബീബ് മാസം ആചരിച്ചു നിനെറ 

ദൈവമായ യഹോധെക്ുകു പെസഫ കൊ 

ണ്ടാടേണം; ആബീബ് മാസത്തിലല്ലോ 

നിനെറ ഭദൈധമായ യഹോവ രാത്രി 

യില് നിന്നെ മിസയിമില്നിന്നു പുറല്ലെ 

ടുവിച്ചതു. യ3ഹോയ തനെറ നാമം സ്ഥാ 

പിപ്പാ൯ തിരഞ്ങെടുക്കുന്ന സ്ഥലത്തു നി 

നെറ ദൈവമായ യഹാവെക്ു പെസ 

ഹയാഗമായി ആടുകളെയ്യം മാടുകളെയും 

അറുക്കേണം. നി മിസയിംദേശത്തുനിന്നു 

പുറപ്പെട്ട ദിവസത്തെ നിനെറ ആയു 

റ്യാലം ഒക്കെയും ഓക്കണ്ടതിന്നു അതി 

നോടുക്രടെ പുളിച്ച അപ്പം തിന്നരുതു; 

നീ കക്ഷൃതയുടെ ആഹാരമായ പുളിപ്പി 

ല്ലാത്ത അപ്പം ഏഴ ദിവസം തിന്നേണം; 

തത്രപ്പാടോടുക്രടിയല്ലോ നീ മിസയിംദേ 

ശത്തുനിന്നു പുറപ്പെട്ടതു. ഏഴുടിവസം 

നിനെറ ദേശത്തെങ്ങും പുളിച്ച അച്പം 

കാണരുതു; ആദ്യടിപസം ധൈകുന്നേരം 

അറുത്ത മാംസത്തിത കൂട്ടും രാവിചേക്കു 

ശേക്കിക്കരുതു. നിനെറ ദൈവമായ യ 

ഹോ നിനകു തരുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒത 

പട്ടണത്തില്വഖെച്ചു പെസഹയെ അറു 

തക്രടാ. 

തനെറ നാമം സ്ഥാപിപ്പാ൯ തിരഞ്ഞെ 

നിനെറ ദൈവമായ യഹോവ 

ടക്കുന്ന സ്ഥലത്ആവഖെച്ചു മാത്രം, സന്ധ്യാ 

സമയത്തു, നി മിസ്രയിമില്നിനു പുറ 

പ്പെട്ട നേരത്തുതന്നേ, സ്മൂയ്യ൯ അസ്മി 

ക്ുമ്പോഗ പെസഹ൭യ അറുക്കേണം. 

നിനെറ ദൈവമായ യഹോവ തിരഞ്ഞെ 

ടക്കുന്ന സ്ഥലത്തുഖെച്ച അതിനെ ചട്ട 

തിന്നേണം; രാധിലെ നിന്െറ ക്രടാരത്തി 

ലേകു മടങ്ങിപ്പ്യൊയ്ക്കൊള്ളാം. ആറുടിവ 

ധിം 
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സം പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പം തിന്നേണം; 

ഏഗാംഭിവസം നിന്െറ ദൈവമായ യ 

ഹോധെക്കു സഭായോഗം ക്രടേണം; അന്നു 

ധേലയൊന്നും ചെയ്യരുതു. 

പിന്നെ ഏഴ ആശ്ഗവട്ടം ന്േണ്ണ്ണേണം; 

വിള യിരു അരിവാര ഇടുവം൯ ആരംഭി 

ക്കുന്നതു മുതല് ഏഴു ആഗ്ഗവട്ടം ത്േബണ്ണ്ണണം. 

എന്നിട്ടു നിസെറ ദൈവമായ യഹോധെ 

ക്കു വാരോത്സവഖം ആചരിച്ചു, നിസെറ 

ദൈധഖമായ യഹോധ നിന്നെ അയുഗ്രഹി 

ചുതിന്നു തക്കവണ്ണം നിനെറ സ്വമേധാദാ 

നങ്ങമ അധന്നു അപ്പ്രിക്കേണം. നിനെറ 

ദൈവമായ യഹോവ തനെറ നാമം 

സ്ഥാപിപ്പാ൯ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന സ്ഥലത്തു 

വെച്ചു നിയും നിന്െറ പുത്രന്ദം പുത്രിയും 

നിന്െറ ദാസനും ഭാസിയും നിന്െറ പ 

ടടണങ്ങളി ലുള്ള ലേധ്യന്മം നിനെറ ഇട 

യിലുള്ള പരദേശിയും അനാഥനും വിധ 

വയും നിനെറ ദൈധമായ യഹോവയുടെ 

നി 

മിസ്രയീമില് അടിമയായിരുന്നു എന്നു 

സന്നിധിയില് സന്തോഷിക്കേണം. 

ഓത്തു ഈ ചചട്ടങ്ങഠം പ്രമാണിച്ചു നട 

ക്കേണം. 

കളു ത്തിലെ ധാന്യ ധും ചക്കിലെ വീഞ്ഞും 

ശേഖരിച്ചുകഗിയുമ്പോഠം നീ ഏഴ ടി 

സം ക്രടാരപ്പെരുനാംം ആചരിക്കേണം. 

ഈ പെരുനാളില് നീയും നിന്െറ 

മകനും മകളും നിനെറ ഓസന്ദം ദാസിയും 

നിനെറ പട്ടണങ്ങളിലുള്ള ലേധ്യനും പ 

രദേശിയും അനാഥന്ദം ധിധധയും സ 

ന്തോക്കിക്കേണം. യഹോധ തിരഞ്ഞെ 

ടക്കുന്ന സ്ഥലത്തുവെച്ചു നിന്െറ ദൈധ 

മായ യഹോവെക്കു ഏഴടിവസം പെരു 

നാര ആചരിക്കേണം; നിനെറ അന്ദഭ 

വത്തില് ഒക്കെയും നിന്െറ കൈകളുടെ 

സകലപ്രവ്ൃത്തിയിലും നിന്െറ ദൈധഖ 

മായ യഹോച നിന്നെ അനുഗ്രഹികും; 
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അതുകൊണ്ടു നി വേണ്ടുംവണ്ണം സന്തോ 

ക്കിക്കേണം. നിന് ദൈവമായ യ 

ഹോവ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന സ്ഥലത്തു നി 

സെറ ആണുങ്ങളൊക്കെയും പുളിപ്പില്ലാ 

ത്ത അപ്പത്തിനെറ പെരുനാളിലും വാരോ 

ത്സവത്തിലും ക്രടാരപ്പെരുനാളിലും ഇങ്ങ 

നെ സംവത്സരത്തില് മൂന്നുപ്രാവശ്യം 

അവന്െറ സന്നിധിയില് വരേണം; 

സന്നിധി എന്നാല് യഹോവയുടെ 

യില് വെറുങ്കയ്യായി വരരുതു. നിന്െറ 

ദൈവമായ യഹോധ നിനക്ു തന്നിട്ടുള്ള 

അനുഗ്രഹത്തിന്നു തക്കവണ്ണം ഓരോരു 

ത്ത൯ താന്താനെറ പ്രാപ്ലിപോലെ കൊ 

ണഞ്ടുവധവ്വരേണംം 

നിസനെറ ദൈവമായ യഹോവ നിന 

ക്കു തരുന്ന എല്ലാപട്ടണങ്ങളിലും ഗോത്രം 

തോറും ന്യായാധിപതിമാരെയും പ്രമാ 

ണികളെയും നിയമിക്കേണം; അവര് 

ജനത്തിനു നീതിയോടെ ന്യായപ്പാലനം 

ചെയ്യേണം. ന്യയോം മറിച്ചുകള യരുതു; 

മുഖം നോക്കരുതു; സമ്മാനം ധാങ്ങരുത; 

സമ്മാനം ജ്ഞാനികളുടെ കണ്ണൂ കുരുടാക്ു 

കയും നീതിമാന്മാരുടെ കായ്യം മറിച്ചുകുള 

കഴ്യം 

നിനെറ ദൈധമായ യഹോധ നിനക്കു 

ചെയ്യുന്നു. നി ജിവിച്ചിരുന്ന 

തരുന്ന ദേശം കൈവശമാക്കേണ്ടതിന്നു 

നീതിയെ തന്നേ പിത്തുടരേണം. 

നിന്െറ ദൈവമായ യഹോവെക്കു 

നി പണിയുന്ന യാഗപിീഠത്തിന്നരികെ 

യാതൊരു അശേരപ്രുതിക്ടുയും പ്രതിക്്ടി 

ക്കരുതു. നിനെറ ദൈവമായ യഹോവ 

വെറുക്കുന്ന ഒരു ശിലാസ്മംഭം നാട്ടുകയും 

അരുതു. 

൧൭. അദ്ധ്യായം. 

വല്ല നമോ ധിരൂപതയോ ഉള്ള കാള 

യെ എങ്കിലും ആടിനെ എങ്കിലും നിന്െറ 

ഠിം 

ദൈവമായ യഹോവെകു യാഗം കുഥിക്ക 

രതു;ു അതു നിനെറ ടൈവമായ യഹഫഹോ 

വെക്കു വെറുപ്പു ആകുന്നു. 

നിസെറ ദൈവമായ യഹോവ നിന 9 

ക്കു തരുന്ന ഏതൊരു പട്ടണത്തിലെങ്കിലും 

നിനെറ ദൈവമായ യഹോധെക്കു അനി 

ക മായുള്ളതു ചെയ്യു അവന്െറ നിയമം 

ലംഹ്വിക്കയയും ഞാന് കല്പിച്ചിട്ടില്ലാത്ത 

അന ദൈവങ്ങളെ യോ സൂയ്ചന്ദ്രന്മാരെ 

യോ ആകാശത്തിലെ ശേഷം സെൈപവ്യ 

ത്തേയോ ചെന്നു സേവിച്ചു നഃസ്തൂരിക്ക 

യം ചെയു പുരുഷനെയാകട്ടെ സ്ര്രിയെ 

യാകട്ടെ നിങ്ങളുടെ ഇടയില് കണ്ടുപിടി 

ക്കയും അതിനെക്കുറിച്ചു നിനക്കു അറിവു 

കിട്ടുകയും ചെയ്യാല് നീ നല്ലവണ്ണം ശേോധ 

നകഴിച്ചു അങ്ങനെയുള്ള മ്ദേ ച്ചത യിസ്രാ 

യേലിത നടന്നു എന്നുള്ളതു വാസൂവവും 

കായ്യം യഥാത്ഥവും എന്നു കണ്ടാല് ആ ദുഷ്ട 

കായ്യം ചെയൂ പുരുഷനെയോ സ്്രിയെ 

യോ പട്ടണവാതിലിന്നു പുറത്തു കൊണ്ട 

പോയി കല്ലെറിഞ്ഞു കൊല്ലേണം. മര 

ണര്യോധ്യനായഖനെ കൊല്ലുന്നതു രണ്ടോ 

മൂന്നോ സാക്ഷികളുടെ വാമൊഴിമേല് 

ആയിരിക്കേണം; ഏക സാക്ഷിയുടെ വാ 

മൊഴിമേല് അവനെ കൊെല്ലരുതു. അധ 

നെ കൊല്ലേണ്ടതിന്നു ആദ്യം സാക്ഷിക 

കൂടെയും പിന്നെ സവ്ൂജനത്തിനെറയും 

കൈ അവനെറമേല് ചെല്ലേണം; ഇങ്ങ 

നെ നിങ്ങളുടെ ഇടയില്നിന്നു ദോഷം 

നീക്കിക്കളയേണം. 

നിനെറ പട്ടണങ്ങളില് കുലപാതക 

മാകട്ടെ വസ്റ്കൂസംബന്ധമായ വ്യവഹാരമാ 

കട്ടെ അടികലശലാകട്ടെ ഇങ്ങിനെയുള്ള 

ആവലാധികായ്യങ്ങളില് വല്ലതും വിധി 

പ്രാ൯ നിനകു പ്രയാസം ഉണ്ടായാല് നീ 

പുറച്ചെട്ടു നിന്െറ ദൈവമായ യഹോവ 

തിരഞ്ഞെടുക്ുന്ന സ്ഥലത്തു പോകേണം. 
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ലേവ്യരായ പുരോഹിതന്മാരുടെ അടുക്ക 

ലും അന്നുള്ള ന്യയോധിപനെറ അടുക്ക 

മും ചെന്നു ചോദ് ക്കണം; അധര് നി 

നക വിധി പറഞ്ഞുതരും. യഹോധ 

തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന സ്ഥലത്തുനിന്നു അവര് 

പറഞ്ഞുതരുന്ന വിധിപോലെ നീ ചെ 

യ്യേണം; അവര് ഉപദേശിച്ചുതരുന്നതു 

പോലെ ഒക്കെയും ചെയ്ത്ാ൯ ജാഗ്രതയാ 

യിരിക്കേണം. അവര് മപദേശിച്ചതരു 

ന്ന പ്രമാണത്തിന്നും പറഞ്ഞുതരുന്ന വി 

ധികും അനുസരണയായി നി ചെയയ്യ 

ണം; അവര് പറഞ്ഞുതരുന്ന വിധി ലിട്ടു 

നീ ഇടത്തോട്ടോ വലത്തോട്ടോ മാറരുതു. 

നിനെറ ദൈവമായ യഹോവെക്കു അവി 

ടെ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുനില്ലഛന്ന പുരോഹി 

തനെറയോ ന്യായാധിപനെറയോ ലാക്കു 

കേധാക്കാതെ ആരെങ്കിലും അഹങ്കാരം കാ 

ണിച്ചാല് അവന് മരിക്കേണം; ഇങ്ങനെ 

യിസവായേലില്നിന്നു ദോഷം നിക്കിക്കള 

യേണം. ഇനി അഹങ്കാരം കാണിക്കാ 

തിരിക്കേണ്ടതിന്നു ജനമെല്ലാം കേട്ടു ഭയ 

പ്പെടേണം. 

നിന്െറ ദൈവമായ യഹോവ നിന 

ക്കു തരുന്ന ദേശത്തു നി ചെന്നു അതിനെ 

കൈവശമാക്കി അവിടെ കുടിപാത്തശേ 

കാം: എന്െറ ചുററുമുള്ള സകലജാതികു 

ളെയുംപോലെ ഞാന് ഒരു രാജാധിനെ 

എനെറമേത ആകുമെന്നു പറയുമ്പോ 

നിനെറ ദൈവമായ യഛഹോധ തിരഞ്ഞെ 

ടക്കുന്ന രാജാവിനെ നിസെറമേല് ആ 

ക്കണം; നിന്െറ സഹോദരന്മാരുടെ 

ഇടയില്നിന്നു ഒരുത്തനെ നിനെറമേല് 

രാജാവാക്കേണം; നിസെറ സഹോദരന 

ല്ലാത്ത അന്യജാതിക്കാരനെ നിനെറമേല് 

ആക്കിക്രൂടാ. എന്നാല് അവന്നു കുതിര 

അനവധി ഉണ്ടാകരുതു. അധികം കുതിര 

സമ്പാദിക്കേണ്ടതിന്നു ജനം മിസ്്യിമി 

ധാഠാഥദ്ഠിം 

൧90 

ന രും ടട ടും തസ തത തത 

. ആധത്തനപൃസൂകം ൧൮ 

ലേക്കു മടങ്ങിപ്പോകുവാ൯ അവ൯ ഇട 

വരുത്തരുതു; ഇനിമേല് ആ വഴിക്കു തി 

രിയരുതു എന്നു യഹോഖ നിങ്ങളോടു 

കല്പിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. അധനെറ ഫ്ൃദയം 

മറിഞ്ഞുപോകാതിരിപ്പാ൯ അനേകം ഭായ്യ 

മാരെ അവന എടുക്കുരുതു; വധവെള്ളിയും 

പൊന്നും അധികമായി സമ്പാദിക്കയും 

അരുതു. അവന് തന്െറ രാജാസന 

ത്തില് ഇരികുമ്പോര ലേവ്യരായ പുരോ 

ഫിതന്മാരുടെ പക്കരുനിന്നു ഈ ന്യായ 

പ്രമാണം വാങ്ങി അതിനെറ ഒരു പകപ്പു 

ഒരു പുസൂകത്തില് എഗ്തി എടുക്കേണം. 

ഈ ന്യായപ്രമാണത്തിചെ സകലവചന 

ങ്ങളും ചട്ടങ്ങും അവ൯ പ്രമാണിച്ചനട 

നനു തനെെറ ഭൈവമായ യഹോവയെ ഭയ 

പ്പെടുവാ൯ പഠിക്കേണ്ടതിന്നു അതു അവ 

ന്െറ കൈവശം ഇരിക്കയും അവന്െറ 

ഹൃദയം സഹോദരന്മാക്കു മീതെ അഹങ്ക 

രിച്ചുയരാതെയും അവ൯ കല്പന ിട്ടു 

ഇടത്തോട്ടോ വലത്തോട്ടോ തിരിയാതെ 

യൂം ഇരിക്കേണ്ടതിന്നും അവനും അവ 

ന്െറ പൃത്രന്മാരും യിസ്പായേലിനെറ ഇട 

യില് ഭിഘൃകാലം രാജ്യഭാരം ചെയ്യേണ്ട 

തിന്നുമായി അവന് തന്െറ ആയ്യഷ്യ്ഠാലം 

ഒക്കെയും അതു വായിക്കയും വേണം. 

൧വ൮ം അദ്ധ്യായം. 

ലേവ്യരായ പൃരോഹിതന്മാക്കും ലേഖി 

ഗോത്രത്തിനും യിസ്ായലിനോട്ടക്രടെ 

ഓാഫരിയും അവകാശവും ഉണ്ടാകരുതു; 

യഹോധയുടെ ദഹനയാഗങ്ങളും അവ 

നെറ അധഖകാശറ,ംകൊണ്ടു അവര് ഉപ 

ജിവനം കഴിക്കണം, ആകയാല് അ 

വരുടെ സഹോദരന്മാരുടെ ഇടയില് അ 

വക്കു അവകാശം ഉണ്ടാകരുതു; യഹോവ 

അവരോടു അരുളിച്ചെയൂതു പോലെ അ 

വന് തന്നേ അവരുടെ അവകാശം. ജന 

98 

1 

18 

19 



ലി ആധവത്തനപുസുകം ൧൮ 299 താ്്യാന്ന്്നു 18 

10 

11 

12 

ത്തില്നിന്നു പുരോഹിതന്മാക്കു ചെല്ലേണ്ട 

ന്ന അവകാശം എന്തെന്നാല്: മാടിനെ 

യോ ആടിനെയോ യാഗം കഴികുന്നവ൯ 

കൈകുറകും കുവിശ രണ്ടും ആമാശയവും 

കൊടുക്കേണം. ധാ൯൬൦ വിഞ്ഞു, എണ്ണ 

എന്നിവയുടെ ആദ്യഫലധും നിന്െറ ആ 

ടടകളെ കുത്രിക്കുന്ന ആല്മ രോമധും നി അ 

വന്നു കൊട്ട ക്കണം. യഹോധയുടെ 

നാമത്തില് ശുത്തരൂഷിപ്പാ൯ എപ്പേഴ്ചേം നി 

ല്ലേ്േണ്ടതിന്നു നിനെറ ദൈവമായ യഹോ 

വ നിന്െറ സകലഗോത്രങ്ങളില്നിന്നും 

അവനെയും പുത്രന്മാരെയും അല്ലോ തിര 

ഞ്ഞെടുത്തിരികുന്നതു. 

ഒതു യിസ്രായേല്യ പട്ടണത്തിലെങ്കിലും 

പരദേശിയായി പാത്തിരുന്ന ഒരു ലേ 

ധ്യ൯ അധിടെനിന്നു യഹോധഖ തിരഞ്ഞെ 

ടക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്കു വന്നാല് -- അവന്നു 

മനസ്സുപോലെ വരാം - അധിടെ യഹോ 

വയുടെ സന്നിധിയിൽ നില്ലന്ന ലേഖ 

രായ തനെറ സക്ലസഹോടദരന്മാരെ 

യ്യം പോലെ അയന്നും തന്െറ ദൈധ 

മായ യഹോവയുടെ നാമത്തില് ശുശ്രൂഷ 

ചെയ്യാം. അഖനെറ പിതൃസ്വത്തു വിററു 

കിട്ടിയ മുതലിന്നു പുറമെ അവരുടെ ഉപ 

ജീവനം സമാംശമായിരിക്കേണം. 

നിനെറ ദൈവമായ യഹോധഖ നിനക്കു 

തരുന്ന ദേശത്തു എത്തിയശേഷം അധി 

ടത്തെ ജാതികളൃടെ ഒ്ദേച്ഛഛതകഠം നി പഠി 

ക്കരുതു. തനെറ മകനെയോ മകളെയോ 

അഗ്നിപ്രവേശം ചെയ്യിക്കുന്നവ൯, പ്ര 

ക്കാരന്, മുഫ്രുത്തക്കാര൯, ആഭിചാരക൯, 

ക്മൃദക്കാര൯, മന്ത്രവാടി, വെളിച്ചപ്പാ 

ട൯ം ലക്ഷണം പറയുന്നവ൯, അഞ്ജന 

ക്കാര൯ എന്നിങ്ങനെയുള്ളവരെ നിങ്ങ 

ഈ കായ്യ്യ 

ങ്ങ ചെയ്യന്നവനെല്ലാം യഹോധെക്കു 

മൂടെ ഇടയില് കാണരുതു. 

വെറുപ്പു ആകുന്നു; ഇങ്ങനെയുള്ള മ്ലേച്ഛത 

; (ട്ടം 

കഠംനിമിത്തം നിനെറ ദൈവമായ യ 

ഹോഖ അവരെ നിനെറ മുമ്പില്നിന്നു 

നിക്കിക്കള യുന്നു. നിനെറ ദൈവമായ 

യര്ഹാവയ്യടെ മുമ്പാകെ നീ നിഷ്കള കനാ 

യിരിക്കേണം. നി നിീക്കിക്കള വാനിരി 

ക്കുന്ന ജാതികഠം മുഫ്രുത്തക്കാരുടെയും പ്ര) 

ശുക്കാരുടെയും വാക്കു കേട്ടു നടന്നു; നി 

യോ അങ്ങനെ ചെയ്താന് നിനെറ ദൈ 

വമായ യഹോവ അന്മവദിച്ചിട്ടില്ല. നി 

നെറ ദൈധമായ യഹോവ നിനക്കു എ 

ന്നെപ്പോലെ ഒരു പ്രവാചകനെ നിനെറ 

മഭ്ധ്യ നിനെറ സഹോദരന്മാരുടെ ഇട 

യില്നിന്നു എഴ്ുന്നേപ്പിച്ചുതരും; അവ 

നെറ വചനം നിങ്ങ. കേസദക്കണം. 

ഞാന് മരിക്കാതിരിക്കേണ്ടതിന്നു ഇനി എ 

സെറ ദൈവമായ യഹോവയുടെ ശബ്ദം 

രകഠാപ്പാന്ദം ഈ മഹത്തായ തി കാണമാന്ദം 

എനികു ഇടവരരുതേ എന്നിങ്ങനെ ഹോ 

രേബില്വെച്ച മഹായോഗം ക്രടിയ നാ 

ളില് നിന്െറ ഭൈധമായ യഹോവയോടു 

നി അപേക്ഷിച്ചതുപോലെ തന്നേ. അ 

ന്നു യഹോവ ഏന്നോടുട അരുളിച്ചെയുതു 

എന്തെന്നാല്: അധ പറഞ്ഞതു ശരി. 

നിന്നെപ്പോലെ ഒരു പ്രവാചകനെ ഞാ൯ 

അവക്കു അവരുടെ സഹോദരന്മാരുടെ 

ഇടയില്നിന്നു എഴുന്നേല്പിച്ചു എനെെറവ 

ചനങ്ങളെ അവനെറ നാവിന്മേല് ആ 

ക്കും; ഞാ൯ അധനോട്ട കപ്പിക്കുന്നതൊ 

ക്കെയ്യം അവന അവരോടു പറയും. അ 

വ൯ എന്െറ നാമത്തിത പറയുന്ന എ 

സെറ വചനങ്ങഗ യാതൊരുത്തനെങ്കിലും 

കേഠംക്കാതിരുന്നാല് അവനോടു ഞാ൯ 

ചോടിക്കും. എന്നാല് ഒരു പ്രവാചക൯ 

ഞാ൯ അവനോടു കല്പിക്കാത്ത വചനം 

എനെറ നാമത്തില് അഹങ്കാരത്തോടെ 

പ്രസ്മാഖിക്കയോ അന ദൈധങ്ങളുടെ നം 

മത്തില് സംസാരിക്കയോ ചെയ്യാല് ആ 
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പ്രവാചക൯ മരണശിക്ഷ അനുഭവിക്കേ 

ണം. അതു യഹോധ അരുളിച്ചെയ്യാത്ത 

വചനം എന്നു ഞഒടഗറം എങ്ങിനെ അറിയും 

എന്നു നിനെറ ഫ്ൃദയത്തില് പറഞ്ഞാത 

ഒരു പ്രവാചക൯ യഹോവയുടെ നാമ 

ത്തിരു സംസാരിക്കുന്ന കായ്യം സംഭ വിക്ക 

യ്യും ഒത്ുതുവരികയും ചെയ്യാഞ്ഞാത അതു 

പ്രുപാച 

ക൯ അതു സ്വയംകൃതമായി സംസരരിച്ച 

യഹോവ അരുളിച്ചെയൂതല്ലു 

തത്രേ; അവനെ പേടിക്കരുതു. 

൧൯. അദ്ധ്യായം. 

നിനെറ ദൈധമായ യഹോധ നിനക്കു 

തരുന്ന ദേശത്തിലെ ജാതികളെ നിനെറ 

ദൈവമായ യഫോധ ഛ്ഛേടിച്ചുകളകയ്യം 

നി അവരുടെ ദേശം അടക്കി അവരുടെ 

പട്ടണങ്ങളിലും വയിടുകളിലും പാക്കയും 

ചെയ്യുമ്പോ നിനെറ ഭൈധമായ യ 

ഫഹോവ നിനക്കു അഖകാശമായി തരുന്ന 

ദേശത്തിരു മൂന്നു പട്ടണം ധേറുതിരിക്കേ 

ണംം ആരെങ്കിലും കലചെയ്യുപോയാരല് 

അവിടേക്കു ഓടിപ്പോകേണ്ടതിനു നീ 

ഒരു വഴി ഉണ്ടാക്കുകയും നിനെറ ദൈധ 

മായ യഫോധ നിനക്കു അധകാശമായി 

തരുന്ന ദേശം മൂന്നായി ധിഭാഗിക്കയും 

ധേണം. കുല ചെയ്യിട്ടു അധിടേക്കു ഓ 

ടിപ്പോയി ജിവനോടിരികേഴണ്ടുന്നവന്െറ 

സംഗതി എന്തെന്നാല്: ഒരുത്തന് പൂവ്വ 

ദ്വേഷം ക്രടാതെ അബ്ഭ്ധവശാര ക്രട്ട 

കാരനെ കൊന്ന പോയെങ്കില്, എങ്ങനെ 

യെന്നാല്: മരംധെട്ടുവാ൯ ഒരുത്ത൯ ക്രട്ടു 

കാരനോടുക്രടെ കാട്ടില് പോയി മരം 

ധെട്ടുവാ൯ കോടാല। ഓങ്ങുമ്പോഠം കോടാ 

ലി ഉരി തെറിച്ചു കൂട്ടുകാരന്നു കൊണ്ടിട്ടു 

അവന മരിച്ചുപോയാല്, ഇങ്ങനെ കല 

ചെയൂവനെ രക്തപ്രതികാരക൯ മന 

സ്സിനെെറ മക്ക്ുത്തോടെ പിന്തുടന്നു വഴി 

ധിം 
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യുടെ ഒ്രൂരംനിമിത്തം അധനെ പിടിച്ചു 

അവന്െറ ജീവനെ നശിപ്പിക്കാതിരി 

പ്പാ൯ അവ൯ ആ പട്ടണങ്ങളിത ഒന്നില് 

ഓടിപ്പോയി ജിപനോടിരിക്കേണം; അവ 

നനു അവനോടു പൂവ്യദ്വേഷമില്ലാതിരുന്ന 

തുകൊണ്ടു മരണശിക്കഷെക്ക ഹേത്ൃധില്ല. 

അതു കൊണ്ടു മൂന്നു പട്ടണം ധേറുതിരിക്കേ 

ണമെന്നു ഞാന് നിന്നൊടു ആതങ്താപി 

കുനു. നിന്െറ ദൈധമായ യഹോധഖ 

യെ നി സ്നേഹിച്ചു ഏല്ലനോള്ൂം അവന്െറ 

വഴികളില് നടക്കയും ഞാന് ഇന്നു നി 

ന്നോടു ആഞ്ഞോപിക്കന്ന ഈ സകലകല്പ 

നകളും ജാഗ്രതയോടെ പ്രമാണിക്കയും 

ചെയ്യാ നിനെെറ ദൈധമായ യഹോധഖ 

നിനെറ പിതാക്കന്മാരാടു സത്യംചെയു 

തുപോലെ നിസെറ അതിര വിശാലമാക്കി 

നിന്െറ പിതാക്കുന്മാക്കു കൊടുകുമെന്നു 

വാശ്ദത്തം ചെയൂ ദേശം ഒക്കെയ്യം നിനക്കു 

തന്നാല് ഈ മൂന്നു പട്ടണങ്ങമ ക്രടാതെ 

വേറെയും മൂന്നു വേറൃതിരിക്കേണം. നി 

നെറ ദൈധമായ യഹോവ നിനക്കു അവ 

കാശമായി തരുന്ന ദേശത്തു കുററമില്ലാത്ത 

രക്തം ചിന്നിട്ടു നിനെറമേത രക്തപാത 

കം ഉണ്ടാകരുതു. ഏന്നാല് ഒരുത്തന് ക്രട്ടു 

കാരനെ ദ്വേഷിച്ചു തരംനോക്കി അവ 

നോടു കയതൃതു അവനെ അടിച്ചു കൊന്നിട്ടു 

ഈ പട്ടണങ്ങളില് ഒന്നില് ഓാടിപ്പോ 

യാല്, അവനെറ പട്ടണത്തിലെ മൂപ്പ 

ന്മാർ ആളയച്ചു അവനെ അധിടെ 

നിന്നു വരുത്തി അവനെ കൊല്ലേണ്ടതി 

ന്നു രക്തപ്രതികാരകസെറ കയ്യില് ഏല്പി 

ക്കേണം. നിനക്കു അവനോടു കനിവു 

തോന്നരുതു; നിനക്കു നന്മ വരു വാനായി 

കുററമില്ലാത്ത രക്തം ചൊരിഞ്ഞ പാതകം 

യിസായേലില്നിന്നു നിക്കിക്കള യേണം. 

നിനെറ ദൈവമായ യഹോധ നിന 

ക്കു അവകാശമായി തരുന്ന ദേശത്തു നി 
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കൈവശമാക്കുവാനിരിക്കുന്ന നിന്െറ അ 

വകാശത്തില് പ്ടൂവ്ൃന്മാര വെച്ചിരിക്കുന്ന 

തായ ക്രട്ടുകാരനന്െറ അതിർ നിക്കരുതു. 

മനുഷ്ഷ്യ൯ ചെയ്യുന്ന യാതൊരു അകൂത്യ 

ത്തിന്നോ പാപത്തിന്നോ അവനെറ നേ 

രെ ഏകസാക്ഷി നില്ലരുതൂ; രണ്ടോ മൂ 

ന്നോ സാക്ഷികളുടെ വാമൊഴി മേല് കായ്യം 

ഉറപ്പാക്കേണം. ഒരുത്തനെറ നേരെ അ 

കൃത്യം സാക്ഷികരിപ്പാ൯ ഒരു കള്ള സ്സ്ാക്ഷി 

അവന്നു വിരോധമായി ഏഎഗ്ന്നേററാല് 

തമ്മില് വ്യവഹാരമുള്ള രണ്ടുപേരും യ 

ഹോവയുടെ സന്നിധിയില് അന്നുള്ള വു 

രോഹിതന്മാരുടെയും ന്യായാധിപന്മാരു 

ടെയും മുമ്പകെ നില്ലേഛേണം. ന്യായാധി 

പന്മാർ നല്ലവണ്ണം വിസ്മാരംകഥിക്കേണം; 

സാക്ഷി കുള്ള സ്റ്റാക്ഷ്മി ഏന്നും സഹേദര 

സെറ നേരെകള്ള സ്സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞു ഏന്നും 

കണ്ടാല് അവ൯ സഹോദരന്നു വരുത്തു 

വാ൯ നിരൂപിച്ചതു പോലെ നിങ്ങ അ 

വ3നാടു ചെയ്യേണം; ഇങ്ങനെ നിങ്ങളു. 

ടെ ഇടയിതനിന്നു ദോഷം നിക്കിക്കള 

യേണം. ഇനി നിങ്ങളുടെ ഇടയില് അതു 

പോലെയുള്ള ദോഷം നടക്കാതിരിക്കേണ്ട 

തിന്നു ശേകുമുള്ള വര് കേട്ടു ഭയപ്പെടേ 

ണം. നിനക്കു കനിവു തോന്നരുതു; ജി 

വുന്നു പകരം ജീിവ൯, കണ്ണിന്നു പകരം 

കണ്ണം പല്ലിന്നു പകരം പല്ലു, കൈക്കു പ 

കരം കൈ, കാലിന്നു പകരം കാല്. 

൨. അഗഡ്്യായം. 

നി ശത്രുക്കളോടു യുദ്ധം ചെയ്യ്യാ൯ പുറ 

പ്പേട്ടിട്ടു കുതിരകളെ യും രഥങ്ങളെയും നി 

ന്നിലും അധികം ജനത്തെയും കാണു 

മ്പോഠ പേടിക്കരുതു ; മിസയിംദേശത്തുനി 

ന്നു നിന്നെ കൊണ്ടുവന്ന നിന്െറ ദൈവ 

മായ യഹോവ നിന്നോടുക്രടെ ഉണ്ടു. നി 

ങ്ങ പടയേപ്പാ൯ അടുക്ുമ്പോര പുരോ 

ധിം 

00) തന്നു കറ) 

ഫിതന്൯ വന്നു ജനത്തോടു സംസാരിച്ചു: 

യിസ്പായേലേ, കേരക്ക; നിങ്ങ ഇന്നുശ 

തൂുക്കളോടു പടയേല്പാ൯ അടുക്കുന്നു; അ 

ധൈധയ്യല്പെടരുതു, പേടിക്കരുതു, നടുങ്ങി 

പ്പോകുരുതു ; അവരെ കണ്ടു ഭൂമിക്കയയമരുതു. 

നിങ്ങുടെ ദൈവമായ യഹോവ നിങ്ങ 

ക്കുവേണ്ടി ശകത്രുക്കളേംടു യൃഭ്ധം ചെയ്യൂ 

നിങ്ങളെ രക്ഷ്ധിപ്പാ൯ നിങ്ങളോടുക്രടെ 

പോരുനു എന്നു അധരോടു പറയേണം. 

പിന്നെ പ്രമാണിക ജനത്തോടു പറ 

യേണ്ടതു എന്നെന്നാല്: ആരെങ്ധിലും ഒരു 

പൃതിയ വിട്ട പണിയിച്ചു ഗൃഹപ്രവേശം 

കഴിക്കാതെ ഇരിക്കുന്നുധവെങ്കില് അവന്൯ 

പടയിരു പട്ടുപോകയും മറെറാരുത്ത൯ 

ഗൃഹപ്രവേശം കഴിക്കയും ചെയ്യാതിരി 

ക്കേണ്ടതിന്നു അവന പിട്ടിലേക്കു മട 

ങ്ടിപ്പോകട്ടെ. ആരെങ്കിലും ഒരു മുന്തി 

രിത്തോട്ടം ഉണ്ടാക്കി അതിന്െറ ഫല്ഥ 

അനുഭവിക്കാതെ ഇരികുന്നുധവെങ്കില് അ 

വ൯ പടയില് പട്ടുപോകയും മറെറാരു 

ത്ത൯ അതിനെറ ഫലം അന്ദഭധിക്കയും 

ചെയ്യാതിരിക്കേണ്ടതിന്നു അവന് വിട്ടി 

ലേക്കു മടങ്ങിപ്പോകട്ടെ, ആരെങ്കിലും 

ഒരു സ്റ്രിയെ പിവാഹത്തിന്നു നിത്ചയിച്ചു 

അവളെ പരിഗ്രഹിക്കാതിരികുന്ന എ 

കില് അവ൯ പടയില് പട്ടുപോകഠയും 

മറെറാരുത്ത൯ അവളെ പരിഗ്രഫിക്കയും 

ചെയ്യാതിരിക്കേണ്ടതിന്നു അവന് വിട്ടി 

ലേക്കു മടങ്ങിപ്പോകട്ടെ. പ്രമാണിക 

പിന്നെയും ജനത്തോടു പറയേണ്ടതു: ആ 

ക്കെങ്കിലൂും ഭയവും അധൈധയ്യധും ഉന്നെ 

കില് അവന് തനെറ ഫൃദയംപോലെ സ 

ഫോദരനെറ ഫലദയ ധും ധൈധയ്യം കെടുതമാ 

തിരിക്കേണ്ടതിന്നു ിട്ടിലേക്കു മടങ്ങിപ്വോ 

കട്ടെ, ഇങ്ങനെ പ്രമാണികഠ ജനത്തോടു 

പറഞ്ഞു തീന്നശേഷം അവ൪ സൈഡ്യാ 

ധിപന്മാരെ സേനാമുഖത്തു ആക്കേണം, 
ടാ 

പ്രർ 
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നീ ഒരു പട്ടണത്തോടു യുദ്ധം ചെ 

യാന അടുതൂതുചെല്ലൂമ്പോഠം സമാധാനം 

വിളിച്ചുപറയേണം, സമാധാനം ഏന്നു 

മറുപടി പറഞ്ഞു വാതില് തുറന്നുതന്നാല് 

അതിലുള്ള ജനം എല്ലാം നിനക്കു ഉരഗിയ 

വേലക്കാരായി സേവചെയ്യേണം. എ 

ന്നാല് അതു നിന്നോടു സമാധാനമാകാതെ 

യുദ്ധം ചെയ്യുന്നു ഏങ്കില് അതിനെ നിരോ 

ധിക്കേണം. നിന്െറ ദൈവമായ യ 

ഹോവധ അതു നിനെറ കയ്യില് ഏപ്പിച്ച 

ശേഷം അതിലുള്ള പുരുഷപ്രജയെ ഒക്കെ 

യും വാളിനെറ വായ്ക്കുലയാല് കൊല്ല 

ണം. എന്നാല് സ്റ്്രികളെയും കുട്ടികളെ 

യും നാല്ല്ലാലികളെയും പട്ടണത്തിലുള്ള 

സകലത്തെയും അതിലെ കൊള്ള യൊക്കെ 

യം നിനക്കായിട്ടു എടുത്തുകൊള്ളാം; നി 

നെറ ദൈവമായ യഹോധ നിനക്ു തന്ന 

തായ നിനെറ ശത്രുക്കളുടെ കൊള്ള നിന 

കു അനുഭധിക്കാം. ഈ ജാതികളുടെ 

പട്ടണങ്ങളുടെ ക്രടുത്തില് ഉ ഗപ്പെടാതെ 

വളരെ ഭ്ൂരമായിരിക്കുന്ന ഏല്ലാപട്ടണങ്ങ 

നിന്െറ 

ദൈവമായ യഹോവ നിനക്കു അധ്കാശ 

ളോട്ടം ഇങ്ങനെ ചെയ്യേണം. 

മായി തരുന്ന ജാതികളുടെ പട്ടണങ്ങളി 

ലോ ശ്വാസമുള്ള ഒന്നിനെയും ജീവനോ 

ടെ വെക്കാതെ ഹിത്യ൪, അമോയ്യ൪, പെ 

രിസ ൪. കനായ ൪, ഹില്യര്, യെബുസ്യ൪ 

എന്നിവരെ നിസെറ ദൈവമായ യഹോ 

വ നിന്നോടു കല്പിച്ചതുപോലെ ശപഥാ 

പ്ിതമായി സംഹഛരിക്കേണം. അധഖ൪ 

തങ്ങളുടെ ദേവപൂജയില് ചെയ്യുപോരുന്ന 

സകലള്ടേ ച്ഛതകളും ചെയ്ത്൯ നിങ്ങളെ 

പഠിപ്പിച്ചിട്ടു നിങ്ങ നിങ്ങളൂടെ ദൈവ 

മായ യഹോവയോടു പാപം ചെയ്യാതിരി 

ക്കേണ്ടതിന്നു തന്നേ. 

ഒരു പട്ടണം പിടിപ്പം൯ അതിനോടു 

നിരോധി യൃഭ്ധംചെയ്യു വളരെക്കാലം 

301 ആവത്തനചുസുകം ൨.൧ 

ക്കേണ്ടിവന്നാല് അതിനെറ ചുററുമുള്ള 

വൃക്ഷങ്ങളെ കോടാലികൊണ്ടു ഖെട്ടിനശി 

പ്പിക്കരുതു; അവയുടെ ഫലം നിനകു 

തിന്നാവുന്നതാകയാത അവയെ ഖെട്ടിക്ക 

ഉയരുതു; നി പറമ്പിലെ പവ്ൃക്ഷത്തെ നി 

രോധിപ്പം൯ അതു മരുഷ്ച്യനാകുന്നു ദവാ? 

തിിന്മാനുള്ള ഫലവ്ൃക്ഷമല്ലെന്നു അറിയുന്ന 

വൃക്ഷങ്ങളെ മാത്രം വെട്ടിക്കളകയും നി 

ന്നോടു യുഭ്ധം ചെയ്യുന്ന പട്ടണം കിഴട 

ങുംവരെ അതിനെറ നേരെ കൊത്തളം 

വപണികയും ചെയ്യാം. 

൨ ൧൦ അദ്ധ്യായം. 

ന൬]നെറ ദൈവമായ യഹോധ നിനക്കു 

അവകാശമായി തരുന്ന ദേശത്തു വയ 

ലില് ഒരുത്തനെ കൊന്നിട്ടിരിക്കുന്നതു 

കാണുകയും അവനെ കൊന്നവന് ആരെ 

ന്നു അറിയാതിരിക്കയും ചെയ്യാല് നിന്െറ 

മൂപ്പന്മാരും ന്യയാധിപതിമാരും പുറത്തു 

ചെന്നു കൊല്ലപ്പെട്ടവനെറ ചുറഠുമിരികു 

ന്ന അതതു പട്ടണംയരെയുള്ള ദൂരം അതു 

ക്കേണം. കൊല്ലപ്പെട്ടവന്നു അധികം 

അടുത്തിരിക്കുന്ന പട്ടണത്തിലെ മൂപ്പന്മാര്, 

വേല ചെയ്യിക്കാത്തതും ന്മകം ഡെക്കാത്ത 

തുമായ ഒരു പശുക്കിടാവിനെ കൊണ്ടുവ 

രേണം. ആ പട്ടണത്തിലെ മൂപ്പന്മാര് 

ഉഗവും വിതയും ഇല്ലാത്തതും നീിരൊഴ്ചകു 

ഒുളതുമായ ഒരു താഴ്സരയില് പശുക്കിടാധി 

നെ കൊണ്ടുചെന്നു അധിടെധെച്ചു പശു 

ക്കിടാവിനെറ കത്തു ഒടിച്ചുകമ യേണാ, 

പിന്നെ ലേധ്യരായ പുരോഹിതന്മാർ അ 

ടുത്തു ചെല്ലേണം; അ വരെയല്ലോ നിനെറ 

20 

ദൈവമായ യഹോവ തനിക്ു ശുശ്രൂഷ . 

ചെയ്യാനും യഹോവയുടെ നാമത്തില് അ 

നുഗ്രഹിപ്പാന്ും തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്ുന്നതു ; 

അവരുടെ യാക്കി൯പ്രുകാരം സകലധ്യവ 
$ 

ഹാരധും അടികലശലും തിക്കേണ്ടതാകുന്നു. 
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കൊല്ലപ്പെട്ടവന്നു അടുത്ത പട്ടണത്തിലെ 

മൂപ്പന്മാര് എല്ലാവരും താഴ്സരയി'ല്ഖെച്ചു 

കഴ്ഴത്തൊടിച്ച പശുക്കിടാധിന്മേല് തങ്ങ 

മുടെ കൈ കഴുകി: ഞങ്ങളുടെ കൈ 

കഠം ആ രക്തം ചിന്നിട്ടില്ല, ഞങ്ങളുടെ 

കണ്ണു അതു കണ്ടിട്ടുമില്ല. യഹോവേ, 

നി വിണ്ടെടുത്തിട്ടുള്ള നിനെറ ജനമായ 

യിസ്രായേലിനോടു ക്ഷമിക്കേണമേ; നി 

നെറ ജനമായ യിസായേലിനെറ മഭ്വയ 

കുററമില്പാത്ത രക്തം ഇരിപ്പാ൯ ഇടവരു 

ത്തരുതേ എന്നു പറയേണം; എന്നാല് ആ 

രക്തപാതകം അവരോടു മോചിക്കപ്പെടും. 

ഇങ്ങനെ യഹോവെക്കു ഹിതമായുള്ള തു 

ചെയ്യൂ കുററമില്ലാത്ത രക്തം നിങ്ങളുടെ 

ഇടയില്നിന്നു നിക്കിക്കള യേണം. 

നി ശത്രുക്കളോടു യൃഭദ്ധം ചെയ്താന് പുറ 

പ്പേട്ടിട്ടു നിനെറ ഭൈവമായ യര്ഫാധഖ 

അവരെ നിനറെറ കയ്യില് ഏല്പിക്കയും നി 

അവരെ ബഭ്ധന്മാരായി പിടിക്കയും ചെ 

യ്യാ ആ ബദ്ധന്മാരുടെ ക്രടടത്തില് സുന്ദ 

രിയായൊരു സ്ത്രീയെ കണ്ട ഭായ്യയായി 

എടുപ്പാ൯ തക്കവണ്ണം അവളോടു പ്രേമം 

ജുനിക്കുന്നുവെങ്കിത നീ അവളെ വി 

ട്ടിത കൊണ്ടുപോകേണം; അവര തല 

മുടി ചിരെക്കയും നഖം മുറിക്കയും ബഭ്ധ 

വ്രും മാറി നിനെറ വീട്ടില് പാത്തു 

ഒരു മാസം തനെറ അപ്പനെയും അമ്മ 

യെയും കുറിച്ചു ടൂഃഖിക്കയും ചെയുശെഷം 

നി അവളുടെ അടുക്ക ചെന്നു അ 

വഠംക്കു ഭത്മാവായും അവധ നിനക്കു ഭാ 

യ്്യയായയം ഇരിക്കേണം. എന്നാല് നിന 

ക്കു അവളോടു ഇഷ്ടുമില്ലാതെയായെങ്കില് 

അവളെ സ്വതന്ത്രയായി ധിട്ടയക്കേണം; 

അവളെ ഒരിക്കലും 

രുതൂ; 

കൊണ്ടു അവളോടു കാഠിന്യം പ്രവത്തി 

വിലെക്കു വില്ല, 

നി അവളെ പരിഗ്രഹിച്ചതു 

ക്കരുതു, 

ഠിം 

ഒരുത്തി ഇഷ്ടരയായും മററവഠം അനിക 

യായും ഇങ്ങനെ ഒരാധക്കു രണ്ടു ഭായ്യമാര് 

ഉണ്ടായിരിക്കയും അവര് ഇരുവരും അധ 

ന്നു പുത്രന്മാരെ പ്രസവിക്കയും ആഭ്യജാ 

തന് അനിക്ടുയൂടെ മകന് ആയിരിക്കയും 

ചെയ്യാ അവന തനെറ സ്വത പൃ 

ത്രന്മാക്കു ഭരാഗിച്ചുകൊടുക്കുമ്പോഠം അനി 

മയയടെ മകനായ ആളല്യജാതന്നു പകരം 

ഇക്ടുയുടെ മകന്നു ജ്യേഷ്യാവകാശം കൌ 

ടടത്തുക്രടാ. തനികുള്ള സകലത്തിലും 

രണ്ടു പങ്കു അനിക്ടയുടെ മകന്നു കൊട്ട 

തുത അവനെ ആള്യജാതനെന്നു സ്വീകരി 

ക്കേണം; അവ൯ അവനെറ ബലത്തി 

നെറ ആരംഭമല്ലോ; ജ്യേഷ്ടാവകാശം അ 

വന്നുള്ള താകുന്നു. 

അപ്പസെറയോ അമ്മയുടെയോ വാക്കു 

കേശക്കാതെയും അവര് ശാസിച്ചാലും അ 

നുസരിക്കാതെയുമിരിക്കുന്ന ശഠനും മത്സ 

രിയയമായ മക൯ ഒരുത്തന്നു ഉണ്ടെങ്കില് 

അമ്മയപ്പന്മാർ അവനെ പിടിച്ചു പട്ട 

ണത്തിലെ മൂപ്പന്മാരുടെ അടുക്കല് പട്ട 

ണവാതില്ലൃലേക്കു കൊണ്ടുപോയി: ഞങ്ങ 

ളുടെ ഈ മക൯ ശഠനും മത്സരിയും ഞങ്ങ 

മൂടെ വാക്കു കേശക്കാത്തവനും തിന്നിയും 

കുടിയനും ആകുന്നു ഏന്നു പട്ടണത്തിലെ 

മൂപ്പന്മാരോടു പറയേണം. പിന്നെ അ 

വനെറ പട്ടണക്കാർ എല്ലാവരും അധ 

നെ കല്ലെറിഞ്ഞജുകൊല്ലേണം. ഇങ്ങനെ 

നിങ്ങളുടെ ഇടയില്നിന്നു മോഷം നിക്കി 

ക്കളുയേണം; യിസ്രായേലെല്ലാം കേട്ടു ഭയ 

പ്പെടേണം. 

ഒരുത്ത൯ മരണയോഗ്യമായ ഒരു പാ 

പം ചെയ്യിട്ടു അവനെ കൊന്നു ഒരു മര 

ത്തില് തൂക്കിയാല് അവനെറ ശവം മര 

ത്തിന്മേല് രാത്രി മുഴുവന്ദം ഇരിക്കരുതു; 

അന്നുതന്നേ അതു കഥിച്ചിടേണം; തൂത്ങി 

മരിച്ചവ൯ ദൈവധസന്നിധിയില് ശാപ 

19 
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ഗ്രസ്യൂ൯ ആകുന്നു; നിനെറ ദൈവമായ യെ വിട്ടുകളുയേണം; കുഞ്ഞുങ്ങളെ എടു 

യഹോവ നിനക്കു അവകാശമായി ത.രു  ത്തൃകൊള്ളാം. 

ന്ന ജേശം നീ അശുദ്ധമാക്കരുതു. ഒരു പുതിയ വിട്ട പണിതാല് നിനെറ 

വിട്ടിന്ുകളില്നിന്നു വല്പഖന്മം വീണിട്ടു 

ടം പ വിട്ടിന്മേല് രക്തപാതകം ഖരാതിരിക്കേ 

സഹഫോദരനെറ കാളയോ ആടോ തെ | ണ്ടതിന്നു നി അതിന്നു കൈമതില് ഉണ്ടാ 

ററി ഉഴലുന്നതു നി കണ്ടാല് അതിനെ | ക്കണം. നിനെറ മുന്ത്ിരിത്തോട്ടത്തിത 

വിട്ടു ഒഗിഞ്ഞുകള യാതെ സഹോദരന്െറ വേറൊരു വകു വിത്തും ഇടരുതു; അങ്ങ 

അടുക്ക ഏത്തിച്ചുകൊടുക്കേണം. സ നെ ചെയ്യാല് നീ ഇട്ട ധിത്തിനെറ വിള 

അവനെ അറികയുമില്ല ഏന്നുവരികില് | ലിശുഭ്ധമന്ദിരംവകെക്കു ചേന്നുപോകം. 

അതിനെ നിനെറ ലിട്ടിരു കൊണ്ടുപോ 

ഹോദരന് നിനക്കു സമീപ സ്ഥനല്ല, നീ വും മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിന്െറ അന്ദഭവധും 

കാള യെയും കഴുതയെയും ഒന്നിച്ചു പൂടി 

കേണം; സഹേദര൯ അതിനെ അന്വേ  ഉഗരുതും ആളട്ടുരോമധും ചണം ക്രട! 

കിച്ചു വരുംവരെ അതു നിസെറ അടുക്കല് ക്കലന്ന വ്രതം ധരിക്കുരുതു. 

ഇരിക്കേണം; പിന്നെ അധന്നാ മടക്കി നി പുതെക്കുന്ന മേലാടയുടെ നാലു കോ 

ക്കൊട്ടക്കേണം. അങ്ങനെ തന്നേ അവ ണണ്്ലും പൊടിപ്പുണ്ടാക്കേണം. 

നെറ കഴ്ണതയുടെയും വസ്രുത്തിന്െറയും ഒരു പുരുഷ൯ ഒരു സ്്രിയെ പരി 

സഫോടരനെറ പക്കല്നിന്നു കാണാതെ ഗ്രഹിച്ചു അവളുടെ അടുക്കല് ചെന്ന 

പോയിട്ടു നി കണ്ടെത്തിയ ഏതൊരു വ | ശേഷം അവളെ വെറുത്തു: ഞാ൯ ഈ 

സ്ററവിനെറയും കായ്യത്തില് ചെയ്യേണം; | സ്ര്രീയെ പരിഗ്രഹിച്ച അവമുടെ അടു 

നി! ഒഗഴിഞ്ഞുകള യേണ്ടതല്ല. ക്കര ചെന്നാറെ അവളില് കന്യകാലക്ഷ 

സഫോദരനെറ കഴുതയോ കാളയോ | ണം കണ്ടില്ല എന്നു പറഞ്ഞു അവളുടെ 

വഴിയില് വീണകിടക്ുന്നതു നീ കണ്ടാല് | മേല് നാണകക്കട്ട ചുമത്തി അപധാദം പ 

വിട്ടു ഒഗിഞ്ജുകള യാതെ അതിനെ ഏഴു | റഞ്ഞുണ്ടാക്കിയാല് യുവതിയുടെ അമ്മയ 

ന്നേപ്പിപ്പാ൯ അവനെ സഹായിക്കേണം. 

പുരുഷന്െറ വസ്ത്രം സ്ത്രിയും സ്ത്ര്രീയു 

ടെ വസ്ര്രൂം പുരുക്കാദം ധരിക്കരുതു; അ 

പ്രന്മാർ അവളുടെ കന കാലക്ഷണങ്ങളെ 

ടൂത്തു പട്ടണത്തിലെ മൂപ്പന്മാരുടെ അടു 

ക്കല് പട്ടണവാതില്ല്ഛത കൊണ്ടുവരേണം. 

ങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവരൊക്കെയും നിനെറ | യുവതിയുടെ അപ്പ൯ മൂപ്പന്മാരോടു: ഞാ൯ 

ദൈധമായ യഹോവെക്കു വെറുപ്പു ആ | എന്റെറ മകളെ ഈ പുരുഷന്നു ഭായ്യയായി 

കുന്നും കെട്ടത്ുതു; എന്നാരു അവന്നു അവളോടു 

മരത്തിന്മേലെങ്കിലും നിലത്തെങ്കിലും | അനിക്കമായിരിക്കുന്നു. ഞാ൯ നിന്െറ 

കുഞ്ഞുങ്ങളോ മുട്ടകുളോ ഉള്ള ഒരു പക്ഷി | മകളില് ക കാലക്ഷണം കണ്ടില്ല എന്നു 

ക്രൂടു നി വഗിയില്ധെച്ചു കണ്ടാല് തള്ള കു | പറഞ്ഞു അവളുടെമേല് നാണക്കേടു ചുമ 

ഞ്ഞുങ്ങളിന്മേലോ മുട്ടകളിന്മേലോ ഇരി | തുന്നു; എന്നാല് ഏനെറ മകളുടെ ക൬ 

കുന്ന എങ്കില് നി കഞ്ഞുങ്ങളോടുക്രടെ 

തള്ളയെ പിടിക്കരുതു. നിനക്കു നന്നാ | ട്ടണത്തിലെ മൂപ്പന്മാരുടെ മുന്പില് ആ വ 

പതനത്തെ തര ടട ന ടം റാ യ റ 
യിരിപ്പാഠ്മം ദീഷ്യായുസ്സുണ്ടാകുവാന്മം തള്ള | സ്തരം വിടക്കേണം. അദപ്പാറഠ പട്ടണ 

ഠിം 

കാലക്ഷണങ്ങഠ ഇതാ എനു വറഞ്ഞു പ 
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ആധവത്തനപുസുകം ൨൩ 

ത്തിലെ മൂപ്പന്മാര് ആ പുരുഷനെ പിടിച്ചു 

ശിക്ഷിക്കേണം. അവന് യിസ്രായേലില് 

ഒരു കന്യകയുടെമേല് അപവാദം പറ 

ഞ്ഞണ്ടാക്കിയതിനാല് അധ൪ അവധനെ 

ക്കൊണ്ടു നൂറു വെള്ളിക്കാശു പിഗ ചെയ്യി 

ചയ യുവതിയുടെ അപ്പന്നു കൊടുക്കേണം; 

അവഠ അവന്നു തന്നേ ഭായ്യയായി 

രിക്കേണം; അവധന്ന തനെറ ആയുഷ്ക്കാ 

ലത്തൊരിക്കലും ഉപേക്ഷി 

ചൂടാ. 

കാലക്ഷണം കണ്ടില്ല എന്നുള്ള വാക്കു സ 

അവള്ളെ 

എന്നാല് യയുവതിയില് ക 

ത്യം ആയിരുന്നാല് അവര യുവതിയെ 

അവമുടെ അപ്പുനെറ ധീട്ടുവാതില്ലല് 

കൊണ്ടുപോയി അവര യിസായേലില് 

വകളത്വം പ്രവത്തിച്ചു അപ്പനെറ വീ 

ട്ടില്ധെച്ചു വേശ്യാദോഷം ചെയ്തുകൊണ്ടു 

അവ്ളുടെ പട്ടണക്കാർ അവളെ കല്ല 

റിഞ്ഞ കൊല്ലേണം; ഇങ്ങനെ നിങ്ങളു 

ടെ ഇടയില്നിനു ദോഷം നിക്കിക്കള 

യേണം. 

ഒരു പുരുഷന്െറ ഭായ്യയായ സ്്രിയോ 

ടുക്രടെ ഒരുത്ത൯ ശയിക്ുന്നതു കണ്ടാല് 

സ്ര്രിയോടുക്രടെ ശയിച്ച പുരുഷനും സ്റ്രി 

യ്യും ഇരുവരും മരണശിക്ഷ അന്ദഭധി 

ക്കേണം; ഇങ്ങനെ യിസ്രായേലിതനിന്നു 

ദോഷം നിക്കിക്കളയേണം. 

വിവാഹനിശ്ചയം കഥിഞ്ഞിരിക്ുുന്ന ക 

ന്യകയായ ഒരു യുവതിയെ ഒരുത്ത൯ പ 

ട്ടണത്തില്ധെച്ചു കണ്ടു അവളോടുക്രടെ 

ശയിച്ചാല് യുവതി പട്ടണത്തില് ആയി 

രുന്നിട്ടും നിലവിളിക്കായ്ക്കു കൊണ്ടും പുരു 

ഷ൯ ക്രട്ടുകാരനെറ ഭായ്യെക്കു പോരമയ്ക്റേ 

വരുത്തിയതു കൊണ്ടും നിങ്ങശര അവരെ 

ഇരുവരെയും പട്ടണധാതില്ല,ല് കൊണ്ടു 

വന്നു കല്ലെറിഞ്ഞു കൊല്ലേണം; ഇങ്ങനെ 

നിങ്ങളുടെ ഇടയില്നിന്നു ദോഷം നിക്കി 

ക്കതൂയേണം, 

ധിം 

04 ത്മന്സ്്ു; 23 [ടത്തി 

എന്നാല് വിവാഹനിശ്ചയം കഴിഞ്ഞി 

രിക്കുന്ന ഒരു യുവതിയെ ഒരുത്തന് വയ 

ല്രില്ധെച്ചു കണ്ടു ബലാല്ലക്ഛാരംചെയ്യു അ 

വളോടുക്രടെ ശയിച്ചാല് പുരുഷന് മാത്രം 

യ്യവ 

തിയോടോ ഒന്നും ചെയ്യരുതു; അവഠകു 

മരണശിക്ഷ അനുഭധിക്കേണം. 

മരണര്യാഗ്ൃയ മായ പാപമില്ല. ഒരുത്ത൯ 

കൂട്ടുകാരനെറ നേരെ കയത്തു അധ 

നെ കൊല്ലുന്നതു പോലെയത്രേ ഇര കായ്യം. 

വയലിതല്ധെച്ചല്ലോ അവ൯ അവളെ 

കണ്ടെത്തിയതു; യുവതി നിലവിളിച്ചാലും 

അവളെ രക്ഷ്മിപ്പാ൯ ആധ ഇല്ലായിതന്നു. 

ധിഖാഹനിശ്ചയം കഴിയാത്ത കനക 

യായ ഒരു യുവതിയെ ഒരുത്തന് കണ്ടു 

അവള്ളെ പിടിച്ച അവളോടുക്രടെ ശയി 

ക്കയ്യം 

യ്യാത അവഡരളമോോടുക്രടെ ശയിച്ച പുരു 

അവരെ കങണ്ടുപിടിക്കയും ചെ 

ഷ൯ യുവതിയുടെ അപ്പന്നു അമ്പതു വെ 

ള്ളിക്കാശു കൊടുക്കേണം; അവഠ അധഖ 

നെറ ഭായ്യയാകയും വേണം. അവന് 

അവശക്കു പോരായ്ക്കവരുത്തിയല്ലോ; അ 

വന്നു തസെറ ആയുഷ്ട്രാലത്തൊരിക്കലും 

അവളെ ഉപേക്ഷിച്ചുക്രടാ. 

അപ്പുനെറ ഭായ്യയെ ആരും പരിഗ്ര 

ഹിക്കരുതു; അപ്പനെറ വസ്ത്രം നീക്കുക 

യ്യും അരുതു. 

൨൩. അദ്ധ്യായം. 

ദ൨0ണ്ഡനോ ഛിന്നലിംഗനോ യഹോധഖ 

യൂടെ സഭയില് പ്രവേശിക്കരുതു. 

കൌലടേയ൯ യഹോവയുടെ സഭ 

യില് പ്രവേശിക്കരുതു; അവനെറപത്താം 

തലമുറപോലും യഫോധഖയുടെ സഭയില് 

പ്രവേശിക്കരുതു. 

ഒരു അമ്മോന്യനോ മോധാബ്ബനോ 

യഹോവയുടെ സഭയില് പ്രുധേശിക്കരു 

തു; അവരുടെ പത്താം തലമുറപോലും ഒരു 

റി 

20 

27 ; 

28 
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നാമം യഹോവയുടെ സഭയില് പ്രേ 

ശിക്കരുതു, നിങ്ങഠം മിസ്പ്യിമിതനിന്നു 

വരുമ്പോ അവര് അപ്പവും വെള്ളവും 

കൊണ്ടു വഴിയില് നിങ്ങളെ വന്നെതി 

രേല്ല്മായ്ക്രുകൊണ്ടും നിന്നെ ശപിപ്പാ൯ 

അവ൪ മെസൊപൊത്താമ്യയിലെ പ്പെ 

ഥോരിതനിന്നു ബെയോരിനെറ മക 

നായ ബിലെയാമിനെ നിനക്കു ധിരരോ 

ധമായി ക്രലികു വിളിപ്പിച്ചതു കൊണ്ടും 

തന്നേ. എന്നാൽ ബിലെയാമിന്നു ചെ 

ധികൊടുപ്പാ൯ നിസെറ ഭൈവമായ യ 

ഹോധഡെക്കു മനസ്സില്ലായിരുന്നു;ു നിന്െെറ 

ദൈവമായ യഹോവ നിന്നെ സ്നേഹിച്ച 

തുകൊണ്ട നിന്െറ ദൈവമായ യഹോവ 

ശാപം നിനക്കു അനുഗ്രഹമ്മക്കിത്തിതത്ു. 

ആകയാല് നിനെറ ആയുഷ്ട്ഠാലത്തൊരി 

ക്കലൂം അവരുടെ സമാധാനത്തിന്നും ഗുണ 

ത്ിന്നും വേണ്ടി ചിന്തിക്കരുതു. 

ഏദോമ്യനെ ധെറുക്കരുതു ; അവ൯ 

നിന്െറ സഹോഭരനലല്ലാ. മിഷ്രയിമു 

നെ ഖെറുക്കരുതു; നീ അവന്െറ ദേശത്തു 

പരദേശി ആയിരുന്നുവല്ലോ. മൂന്നാം 

തലമുറയായി അവകു ജനിക്ുന്ന മക്കധകു 

യഹോവയുടെ സഭയിൽ പ്രവേശിക്കാം. 

ശത്രുക്കഠഠക്കു നേരെ പാളയമിറഞ്ങു 

മ്പോഠ കൊള്ളരുതാത്ത കായ്യമൊന്നും ചെ 

യ്യാതിരിപ്പാ൯ നീ സൂക്ഷിച്ചുകൊള്ളേണം. 

രാത്രിയില് സംഭവിച്ച കായ്യത്താല് അശു 

ഭ്ധനായ്യീന്ന ഒരുത്തന നിങ്ങളില് ഉണ്ടാ 

യിരുന്നാല് അവ൯ പാളയത്തിന്ു പുറ 

തുതു പോകേണം; പാളയത്തിന്നകത്തു വ 

രരുതു. സന്ധ്യയാകുമ്പോം അവനു ഖെ 

്ളത്തില് കളിക്കേണം; സൂയ്യ൯ അനൂമി 

ചവിട്ടു അവന്നു പാളുയത്തിന്നകത്തു വരാം. 

ബാഹ്ൃത്തിന്നു പോകുഖാ൯ നിനക്കു ഒരു 

സ്ഥലം പാളയത്തിന്നു പുറത്തു ഉണ്ടായി 

രിക്കേണം. നിന്െറ ആയ്യധങ്ങളുടെ 

ധാരം 

_ ൭05 ആധത്തനച്സ്പുകം ൨൩ 

കൂട്ടത്തില് ഒരു പാരയും ഉണ്ടായിരിക്കേ 

ണം; ബാഹൃത്തിന്നു ഇരിക്ുമ്പോഗ അ 

തിനാരു കുഴിച്ചു നിന്െറ ധിസഞങ്യുനം 

മൂടിക്കുളുയേണം. നിന്െറ ദൈവമായ 

യഹോധ നിന്നെ രക്ഷ്ിപ്പാനും ശത്രുക്ക 

ളെ നിനകു ഏപ്പിച്ചുതരുവാനും നിന്െറ 

വാള യത്തിനന്െറ മഭ്ധ്യയേ നടക്ുന്നു; നി 

കല് വൃത്തികേടു കണ്ടിട്ടു അവന് നിന്നെ 

വിട്ടകലാതിരിപ്പാ൯ നിനെറ പാളയം ശു 

ഭ്ധിയൃള്ള തായിരിക്കേണം. 

യജമാനനെ വിട്ടു നിനെറ അടുക്കല് 

ശരണം പ്രാപിപ്പാ൯ വന്ന ഓസനെ യജ 

മാനനെറ കയ്യില് ഏപ്പിക്കരുതു. അവ൯ 

നിങ്ങളുടെ ഇടയില് നിനെറ പട്ടണങ്ങ 

ളില് ഏതിലെങ്കിലും തനിക്കു ബോധി 

ച്ചേടത്തു നിന്നോടുക്രടെ പാക്കട്ടെ; അവ 

നെ ഞെരുക്കം ചെയ്യരുതു. 

യിസ്രായേല്ചുത്രിമാരില് ഒരു വേശ്യ 

ഉ ണ്ടാകുരുതു ; യിഡ്രായേല്പൃത്രന്മാരില് പു 

രു ക്ഷ മൈഥുൂനക്കാരന്ം ഉണ്ടാകരുതു. ധേ 

ശ്യയൂടെ ക്രലിയും 

നിന്െറ ദൈവമായ യഹോവയുടെ ആല 

നായ്യടെ വിലയും 

യത്തിലേക്കു യാതൊരു നേച്ചയായിട്ടും 

കൊണ്ടു വരരുതു; ഇവ രണ്ടും നിനെറദൈ 

വമായ യഹോവെക്കു അറെപ്പാകുന്നു. 

പണത്തിന്നോയ ആഹാരത്തിന്നോം, വാ 

യിപ്പ കൊടുക്കുന്ന യാതൊരു വസ്ത്കുവി 

ന്നോ സഹോദരനോടു പലിശ വാങ്ങരുതു. 

അന നോടു പലിശ വാങ്ങാം? ഏന്നാര 

നി കൈവശമാക്ുവാ൯ ചെല്ലുന്ന ദേശ 

തൃതു നി തൊടുന്നതിലൊക്കെയും നിന്െറ 

ദൈവമായ യഫോധഖ നിന്നെ അനുഗ്ര 

ഹിക്കേണ്ടതിനു സഹോഒരനോടു പലിശ 

വാങ്ങരുതു. 

നിനെറ ദൈവമായ യഹോവെക്കു 

നേച്ച നേന്നല് അതു നിവത്തിപ്പംന് താ 

മസം വരുത്തതുതു; അങ്ങനെ ചെയ്യാല് 
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ആവത്തനചുസ്മകം ൨൪: 

നിന്െറ ദൈവമായ യഹോധ നിന്നോടു 

ചോദിക്ും;; അതു നിങ്കല് പാപമായിരി 

ക്കും. നേരാതിരിക്കുന്നതു പാപം ആക 

യില്ല. നിന്െറ നാധിന്മേല്നിന്നു വി 

ണതു നിവഖത്തിക്കയും വായ കൊണ്ടു പറ 

ആ സ്വമേധാദാനം നിന്െറ ദൈവമായ 

യഫോധെക്കു നേന്നതു പോലെ നിധത്തി 

ക്കയും വേണം. 

കരട്ടുകാരനെറ മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിലൂടെ 

പോകുമ്പോഠര ഇഷ്ടംപോലെ മുന്തിരിപ്പ 

ഗം തൃഹ്ല്റിയാം വണ്ണം നിനക്കു തിന്നാം; എ 

ങ്കിലും നിനെറ പാത്രത്തില് ഇടരുതൂ. 

കരട്ടുകാരനെറ വിള ഭൂമിയില്ക്രടി പോ 

കമ്പോ നിനക്കു കൈകൊണ്ടു കുതി 

പഠിക്കാം എങ്കിലും ക്രട്ടുകാരനെറ വിള 

വില് അരിധാഠ ധെക്കരുതു. 

൨൪൭... അദ്ധ്യായം. 

ഒരു പുരുഷന് ഒരു സ്റ്രിയെ തിരഞ്ഞെടു 

തത വിവാഹം ചെയുശേഷം അധളിത 

ദൂഷ്യ മായ വല്ലതും കണ്ടിട്ടു അവന്നു അവ 

ളോടു അനിക്ടും തോന്നിയാല് ഒരു ഉപേ 

ക്ഷണപത്രം എഴുതി കയ്യില് കൊടുത്തു അ 

വളെ ലീിട്ടിതനിന്നു അയക്കേണം. അവ 

നെറ വീട്ടില്നിന്നു പുറപ്പെട്ടശേഷം അ 

വ പോയി മറെറാരു പുരുഷന്നു ഭായ്യ 

യായി ഇരിക്കാം. എന്നാല് രണ്ടാമത്തെ 

ഭത്താവു അവളെ വെറുത്തു ഒരു ഉപേ 

ക്ഷണപത്രം എഗ്ലതി കയ്യില് കൊടുത്തു അ 

വളെ പിട്ടില് നിന്നു അയക്കയോ അവ 

മെ ഭായ്യയായിട്ടു എടുത്ത രണ്ടാമത്തെ ഭ 

ത്താവു മരിച്ചുപോകയോ ചെയ്യാല് അ 

വളെ ഉപേക്ഷിച്ച മുമ്പിലത്തെ ഭത്താധി 

നനു അവഗ അശുദ്ധയായശേക്ചംം അവളെ 

പിന്നെയും ഭായ്യയായി പരിഗ്രഹിച്ചുക്രടാ; 

അതു യഹോവയുടെ മുമ്പകൈ അറെപ്പാ 

കുന്നു; നിന്െറ ദൈവമായ യഹോവ 

രു 

300 ത്യ) 4 

നിനക്കു അവകാശമായി തരുന്ന ദേശം 

നീ പാപംകൊണ്ടു മലിനമാക്കരുതു. 

ഒരു പുരുഷ൯ പുതുതായി ഒരു സ്ത്രിയെ 

പരിഗ്രഹിച്ചിരിക്കുമ്പോശ അവന് യുദ്ധ 

ത്തിന്നു പോകരുതു; അവനെറമേല് യാ 

തൊരു ഭാരവും വെക്കരുതു; അവന ഒരു 

സംവത്സരേക്കു വിട്ടില് സ്വതന്ത്രനാ 

യിരുന്നു താ൯ പരിഗ്രഹിച്ച ഭായ്യയെ സ 

ന്തോഷിപ്പിക്കേണം. തിരികല്ലാകട്ടെ 

അതിസെറ മേല്ലല്യാകട്ടെ ആരും പണ 

യം വാങ്ങരുതു ; അതു ജിവനെ പണയം 

വാങ്ങുകയല്ലോ. 

ആരെങ്കിലും തനെറ സയഫാദരന്മാരാ 

യ യിസ്രായേല്മക്കളില് ഒരുത്തനെ മോ 

ക്ക്ിച്ച അവനോടു കാഠിന്യം പ്രവത്തിക്ക 

യോ അവനെ വിലെക്കു വിച്ല്ഛയോ ചെ 

യ്യുന്നതു കണ്ടാല് രമോക്ക്ാവു മരണശിക്ഷ 

അനുഭവിക്കേണം. ഇങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ 

ഇടയില്നിന്നു ദോഷം നിക്കിക്കള യേണം. 

കുഷ്യുരോഗത്തിനെറ ധോകായ്യ 

ത്തില് ഏററവും സൂക്ഷിച്ചിരിപ്പാനും ലേ 

വൃയരായ പുരോഹിതന്മാർ നിങ്ങഠകക്കു ഉപ 

ദേശിച്ചുതരുന്നതുപോലെ ഒക്കെയും ചെ 

ഞാ൯ 

അവരോടു കല്പിച്ചതുപോലെ തന്നേ നി 

നിങ്ങ മിസ്രയി 

യ്ഖ്യാന്ദം ജാഗ്രതയായിരിക്കേണം; 

ങ്ങ ചെയ്യേണം. 

മില്നിന്നു പുറപ്പെട്ടശേഷം നിന്െറ ദൈ 

വമായ യഹോവ വഴിയില്വെച്ചു മിയ്യാ 

മിനോടു ചെയുതു ഓത്തു കൊഠംക. 

കരടടുകാരന്നു ഏന്തെങ്കിലും വായിപ്പ 

കൊടുക്കുമ്പോ അവനെറ പണയം വാ 

ങദുവാ൯ വീട്ടിനകതആ കടക്കരുതു. നീ 

പുറത്തു നില്ലേ,ണം; വായിപ്പവാങ്ങിയ 

വന് പണയം നിന്െറ അടുക്കല് പുറത്തു 

കൊണ്ടുവരേണം, അവ൯ ദരിദനാകുന്നു 

എങ്കില് നി! അവസെറ പണയം കൈവ 

അവ൯ ശം ഖെച്ചുകൊണ്ടു മുറങ്ങരുതു. 19 



13. 

10 

17 

18 

19. 
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തനെറ വസ്ര്രം പുതെച്ചു മുറങ്ങി നിന്നെ 

അനുഗ്രഹി ക്കേണ്ടതിന്നു സൂൂയ്യ൯ അന്തൃമി 

ക്കുമ്പോ പണയം നി അവന്നു മടക്കി 

ക്കൊടുക്കേണം; അതു നിന്െറ ദൈവമായ 

യഹോവയുടെ മുമ്പാകെ നിനക്കു നിതി 

യായിരിക്കും. 

നിന്െറ സഹോദരന്മാരിലോ നിന്െറ 

ദേശആ നിസെറ പട്ടണങ്ങളിലുള്ള പര 

ദേശികളിലോ ദരിദനും അഗതിയുമായ 

ക്രലിക്കാരനെ നി പീഡിപ്പിക്കരുതു. അവ 

നെറ ക്രലി അന്നേക്കന്നു കൊടുക്കേണം; 

സൂയയന് അതിന്മേല് അസുമിക്കരുതു; അ 

വന് ദരിദന്ദം അതിന്നായി ആശിച്ചുകൊ 

ണ്ടിരിക്കുന്നവനുമല്ലോ. അവന് നിനക്കു 

ധിരോധമായി യഹോവയോടു നിലധി 

ളിപ്പാനും അതു നിനക്കു പാപമായിത്തിരു 

വാനും ഇടവരുത്തരുതു. 

മക്കഠക്കു പകരം അപ്പുന്മാരും അപ്പ 

മരണശിക്ഷ ന്മാക്കു വകരാ മക്കളും 

അനുഭവിക്കരുതു; താന്താനെറ പാപ 

ത്തിന്നു താന്താന് മരണശിക്ഷ അനുഭവി 

ക്കേണം. 

പരദേശിയയുടെയും അനാഥനെറയും 

ന്യായം മറിച്ചുകള യരുതു ; വിധവയുടെ വ 

സ്രൂം പണയം വാങ്ങുകയുമരുതു. നീ മിസ 

യിമില് അടിമയായിരുന്നു എന്നും നിന്െറ 

ദൈധഖമായ യഹോധ നിന്നെ അധിടെ 

നിന്നു വീണ്ടെടുതുു എന്നും ഓക്കേണം; 

അതുകൊണ്ടാകുന്നു ഇക്കായ്യം ഞാ൯ നി 

ന്നോടട കല്പിക്കുന്നതു. 

നിന്െറ വയലില് വിളവു കൊയ്യിട്ടു 

ഒരു കററ വയലില് മറന്നുപോന്നാല് 

അതിനെ എടുപ്പാ൯ മടങ്ങിപ്പോകരുതു ; 

നിനെറ ദൈവമായ യഹോധഖ നിനെെറ 

സകലപ്രുവൃത്തിയിലും നിന്നെ അന്ഗ്ര 

ഫിക്കേണ്ടതിന്നു അതു പരദേശിക്കും ആ 

ന:ഥന്നും ധിധധെക്കും ഇരിക്കട്ടെ. 

ധാഠാഥ്ഠിം 

ആധത്തനപുസ്ൂകം ൨൫ 

ഒലിവുപ്ലക്ഷത്തിനെറ ഫലം 

മ്പോശ കൊമ്പു ത്പ്ിപ്പറിക്കരുതു ; അതു 

പരദേശികും അനാഗന്നും ധിധധെകും 

ഇരിക്കട്ടെ. മുന്ത്ിരിത്തോട്ടത്തിലെ പഴം 

അറുത്തെടുൃക്കുമ്പോഠ കാലാപെറുക്കരുതു ; 

അതു വരദേശിക്ും അനാഥന്നും വിധ 

നി മിസയിംദേശ 

ത്ത അടിമയായിരുന്നു എന്നു ഓക്കേണം; 

ധെകും ഇരിക്കട്ടെ; 

അതു കൊണ്ടോകുന്നു ഞാന് ഇക്കായ്യം നി 

ന്നോടു കപ്പിക്കുന്നതു. 

൨൫. അദ്ധ്യായം. 

മന്ക്ൃക്കു തമ്മില് ൮൮ വഫാരം ഉണ്ടായിട്ടു 

അവര് ന്യായാസനത്തിങ്കല് വരികയും 

അവരുടെ കായ്യം ധിസുരിക്കയും ചെയ്യു 

മ്പോര നീതിമാനെ നീതികരിക്കയും കററ 

ക്കാരനെ കുററം വിധിക്കയും വേണം. 

കുററക്കാര൯ അടിക്കു യോധ്യനാകുന്നു എ 

ങ്കില് ന്യായാധിപ൯ അവനെ നിലത്തു 

കിടത്തി അവനെറ കുററഅ്അിന്നു തക്കഖ 

ണ്ണം ണ്ണി അടിപ്പിക്കേണം. നാല്പതു 

അടി അടിപ്പിക്കാം; അതില് കുധിയരുതു ; 

കവിഞ്ഞു അടിപ്പിച്ചാല് സഹോദര൯ 

നിന്െറ കണ്ണിന്നു നിന്ടിതനായ്യീന്നേക്കാം. 

കാള മെതിക്കുമ്പോര അതിന്നു മുഖ 

ക്കൊട്ട കെട്ടരുതു. 

സഹോടരന്മാര് ഒന്നിച്ചു പാക്കുമ്പോഠം 

അവരില് ഒരുത്ത൯ മകനില്ലാതെ മരി 

ചൂുപോയാല് മരിച്ചവനെറ ഭായ്യ പുറത്തു 

ള്ള ഒരുത്തന്നു ആകരുതു; ഭത്താവിനെറ 

സഹോദര൯ അവളുടെ അടുക്കല് ചെന്നു 

അവളെ ഭായ്യയായി പരിഗ്രഹിച്ചു അവ 

ളോട്ട ദേവരധമ്മം നിവത്തിക്കേണം. 

മരിച്ചുപോയ സഹോദരന്െറ പേര് യി 

സ്രായേലില് മാഞ്ഞജുപോകാതിരിക്കേണ്ടതി 

നനു അവഠം പ്രസവിക്കുന്ന ആദ്യജാതനെ 

അധനെറ പേക്കു കണക്ു ക്രട്ടേണം. 
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സഹോദരന്െറ ഭായ്യയെ പരിഗ്രഹില്പാ൯ 

അവന്നു മനസ്സ്സില്ലെങ്കില് അവമ പട്ടണ 

വാതില്ലൃല് മൂപ്പന്മാരുടെ അടുക്കല് ചെന്നു: 

എസെറ ദേവരന്നു തന്െറ സഹോദരന്െറ 

പേർ യിസ്ധായേലില് നിലനിത്തുവാ൯ 

ഇുക്ടമില്ല; എന്നോടു ദേവരധമ്മം നില 

ത്തിപ്പനേ അവന്നു മനസ്സില്ല ഏന്നു പറ 

മയണം., അപ്പ്പോഠ അവനെറ പട്ടണ 

ത്തിലെ മൂപ്പന്മാര് അവനെ വിളിപ്പിച്ചു 

അവനോടു സംസാരിക്കേണം; എന്നാല്: 

ഇവളെ. പരിഗ്രഹിപ്പാ൯ എനിക്ു മനസ്സി 

ല്ല എന്നു അവ൯ ഖണ്ഡിച്ചു പറഞ്ഞാല് 

അവന്െറ സഹോദരന്െറ ഭായ്യ മൂപ്പന്മാര് 

കാങ്ങകെ അവനെറ അടുക്കല് ചെന്നു അവ 

നെറ കാലിതല്നിന്ു ചെരിപ്പു അഗിച്ചു 

അവനെറ മുഖത്തു തൂപ്പി: സഹോദരന്െറ 

വീടു പണിയാത്ത പുരുഷനോടു ഇങ്ങി 

നെ ചെയ്യുമെന്നു പ്രത്ൃത്തരം പറരയണം. 

ചെരിപ്പഴിഞഞവനെറ കുടുംബം എന്നു യി 

സ്രായേലില് അവസെറ കുടുംബത്തിന്നു 

പേര പറയുംം 

പുരുഷന്മാർ തമ്മില് അടിപിടി ക്രടു 

ബമ്പോഗ ഒരുത്തനെറ ഭായ്യ ഭത്താവിനെ 

അടിക്കുന്നവനെറ കയ്യില്നിന്നു വിടുവി 

ക്കേണ്ടതിന്നു അടുതൃതുചെന്നു കൈ നിട്ടി 

അവനെറ ഗൃപ്യാംഗം പിടിച്ചാല് അധ 

മൂടെ കൈ ധെട്ടിക്കു യേണം; അവളോടു 

കനിപു തോന്നരുതു. 

നിനെറ സഞ്ചിയില് തൂക്കം ഏറിയതും 

കുറഞ്ഞതുമായ രണ്ടുതരം പടി ഉണ്ടാകരുതു. 

നിന്െറ വീട്ടില് മുറുക്കവും ഇളപ്പവ്യമായ 

രണ്ടുതരം പറയും ഉണ്ടാകരുതു. നിനെറ 

ദൈവമായ യഹോവ നിനക്കു തരുന്ന 

ദേശത്തു നി ദിഘ്യായുസ്സ്സോടിരിക്കേണ്ടതി 

നു നിന്െറ പടി ഒത്തതും ന്യായമായതു 

മായിരിക്കേണം; അങ്ങനെതന്നേ നിനെറ 

പറയും ഒത്തതും ന്യായമായതു മായിരിക്കേ 
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ണം, ഈ വകയില് അന്യായം ചെയ്യുന്ന 

വനൊക്കെയും നിനെറ ദൈവമായ യ 

ഹോവെക്കു വെറുപ്പു ആകുന്നു. 

നിങ്ങ മിസയിമില് നിന്നു പുറപ്പെട്ടു 

വരുമ്പോ വഴിയില്വെച്ചു അമാലേക് 

നിന്നോടു ചെയൂതു, അവന ദൈവത്തെ 

ഭയപ്പെടാതെ വഴിയില് നിനെറ നേരെ 

വന്നു നി ക്ഷിണിച്ചും തളന്നും ഇരിക്കു 

മ്പോഠ നിനെറ പിമ്പില് പിന്നണിയി 

ലുള്ള ബലഹീനരെ ഒക്കെയും സംഹരിച്ച 

കായ്യം തന്നേ ഓത്തു കൊഠംക, ആകയാല് 

സിനെറ ഭൈവമായ യഹോവ നിനക്കു 

അവധകാശമായി അടക്കുവാന് തരുന്ന ദേശ 

തുതു ചുററുമുള്ള നിന്െറ സകലശത്രുക്ക 

മെയും നിന്െറ ദൈവമായ യര്ഫോധഖ 

നിക്കി നിനക്കു സ്വസ്ഥത തന്തിരികു 

മ്പോഠ നീ അമാലേക്കിനെറ ഓാമ്മയെ 

ആകാശത്തി൯കിഴില്നിന്നു മായിച്ചുകള 

യേണം; ഇതു മറന്നു പോകരുതു, 

൨ന്നം അധ്യായം. 

നിന്െറ ദൈവമായ യഹോധഖ നിനക്കു 

അവകാശമായി തരുന്ന ദേശതൃു നി ചെ 

നനു അതു കൈവശമാക്കി അവിടെ പാക്കു 

മ്പോര നിസനെറ ദൈവമായ യഹോവ 

നിനക്കു തരുന്ന ദേശത്തു നിനെറ നി 

ലത്തില്രനിന്നു ഉണ്ടാകുന്നതായി നില 

ത്തിലെ എല്ലാവകു കൃഷിയുടെയും ആദ്യ 

ഫലം കുററ്ശ്ശശ ഏടുത്തു ഒരു കൊട്ടയില് 

വെച്ചുകൊണ്ടു നിനെറ ദൈവമായ യഹോ 

വ തനെറ നാമം സ്ഥാപിപ്പാ൯ തിരഞ്ഞെ 

ടക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്കു പോകേണം. അന്നു 

ള്ള പുരോഹിതനെറ അടുക്കല് നി ചെന്നു 

അവനോടു: നമുക്കു തരുമെന്നു യഹഫോധ 

നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാരോടു സത്യംചെയു 

ദേശത്തു ഞാ൯ വന്നിരിക്കുന്നു ഏന്നു നി 

സെറ ദൈധമായ യഹോവയോടു ഞാ൯ 

1 

൭ 

ഠിം 



ത്ന്ന ൭6 

10 

11 

ഇന്നു ഏററുപറയ്യന്നു എന്നു പറയേണം. 

പുരോഹിതന് ആ കൊട്ട നിന്െറ കയ്യില് 

നിന്നു വാങ്ങി നിനെറ ദൈവമായ യ 

ഹോലയുടെ യാഗപീഠത്തിനെറ മുമ്പില് 

വെക്കേണം. പിന്നെ നിന്െറ ദൈവ 

മായ യഛഹോധയ്യടെ സന്നിധിയില് നി 

പ്രസ്മാഖിക്കേണ്ടതു എന്തെന്നാല്: എന്െറ 

പിതാധു ഭേശാന്തരിയായോരു അരാമൃയനാ 

യിരുന്നു; ചുരുക്കം പേരോടുക്രടി അവ൯ 

മിസ്രയിമിലേക്കു ഇറങ്ങിച്ചെന്നു പരദേശി 

യായി പാത്തു; അധിടെ വലിപ്പവും ബല 

വും 

എന്നാല് മിസ്രയിമ്യ൪ ഞങ്ങളോടു തിന്മചെ 

പെരുപ്പധുമുള്ള ജനമായിത്തീന്നു. 

യ്തു ഞങ്ങളെ പീഡിപ്പിച്ചു ഞങ്ങളെക്കൊ 

ണ്ട കഠിനധേല ചെയ്യിച്ച. അപ്പോഠം 

ഞങ്ങ ഞങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരുടെ ദൈ 

വമായ യഹോവയയാടു നിലവിളിച്ചു; യ 

ഹോയ ഞങ്ങളുടെ നിലവിളി കേട്ടു ഞങ്ങ 

മൂടെ കുക്കൃതയും പ്രയാസധും ഞെരുക്കവും 

കണ്ടു, യഹോവ ബലമുള്ള കയ്യാലും നി 

ട്ടിയ ഭൂജുത്താലും മഹാഭയങ്കരപ്രവ്ൃത്തി 

യോടും അടയാളങ്ങളോടും അത്ഭുതങ്ങളേം 

ടുംക്രടെ മിസയിമില് നിന്നു 

പുറപ്പെടുധിച്ചു ഞങ്ങളെ ഈ സ്ഥലത്തേ 

ഞങ്ങളെ 

കു ക്രട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നു; പാലും തേന്ദം 

ഒഴുകുന്ന ഈ ദേശം ആങ്ങമാക്കു തന്നുമി 

രിക്കുന്നു. ഇതാ, യഹോവേ, നി എനി 

ക്കു തന്നിട്ടുള്ള നിലത്തിലെ ആദ്യഫലം 

ഞാ൯ ഇപ്പോ കൊണ്ടു വന്നിരികുന്നു, 

പിന്നെ നീ അതു നിനെറ ദൈവമായ 

യഹോവയുടെ സന്നിധിയില്ധെച്ചു നി 

നെറ ദൈവമായ യഹോധയുടെ സന്നി 

നിന്െറ 

ദൈവമായ യഹോവ നിനകും നിന്െറ 

ധിയില് നമയസ്തൂരിക്കേണം. 

കുടുംബത്തിന്നും തന്നിട്ടുള്ള എല്ലാനന്മയി 

ലും നീയും ലേധ്യനും നിങ്ങളുടെ മഭേധ്യ 

യുള്ള പരദേശിയും സന്തോഷിക്കേണം. 
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ദശാംശം എടുക്കുന്ന കാലമായ മൂന്നാം 

സംവത്സരത്തില് നിസെറ അന്ദഭവത്തി 

ലൊക്കെയും ദശാംശം എടുതൃതു ലേധൃയന്ദം 

പരദേശിയും അനാഥനും ധിധവയ്യം 

നിനെറ പട്ടണങ്ങളില്യെച്ചു തൃഫ്യിയാം 

വണ്ണം തിന്മാ൯ 

നിനെറ ദൈവമായ യഹോവയുടെ സന്നി 

കൊടുതുതുതീന്നശേഷം 

ഡിയില് നീ പറരയണ്ടതു എന്തെന്നല്േ: 

നീ എന്നോടു കല്പിച്ചിട്ടുള്ള കല്പനപ്രകാര 

മൊക്കെയും ഞാന് വയിശുദ്ധമായതു എന്െറ 

വീട്ടിതനിന്നു കൊണ്ടുവന്നു ലേവ്ൃയന്നും 

പരദേശിക്കും അനാഥന്നും വിധവെക്കും 

കൊടുത്തിരിക്കുന്നു; ഞാന് നിനെറ കല്പന 

ലംഘ്വിക്കയോ മറന്നുകളുകയോ ചെയ്യി 

ട്ടില്ല. എനെറട്ടഃഖത്തില് ഞാ൯ അതില് 

നിന്നു തിന്നിട്ടില്ല; അശുഭ്ധനായിരുന്ന 

പ്പോ ഞാ൯ അതില് ഒന്നും നീക്കിവെ 

ചലിട്ടില്ല; മരിച്ചവന്നു അതില്നിന്നു ഒന്നും 

കൊടുത്തിട്ടുമില്ല ; ഞാന് എന്െറ ഭൈവമാ 

യ യഹോവയുടെ വാക്കു കേട്ടു നി എന്നോ 

ടൂ കപ്പിച്ചതു പോലെ ഒക്കെയും ചെയ്യിരിക്കു 

ന്നു. നിന്െറ വധിശുദ്ധവാസസ്ഥലമായ 

സ്വഗ്ലത്തില്നിന്നു നോക്കി നിന്െറ ജന 

മായ യിസ്രായേലിനെയ്യം നീ ഞങ്ങളുടെ 

പിതാക്കന്മാരോടു സത്യംചെയുതു പോലെ 

ആങ്ങഠകു തന്ന ദേശമായി പാലും തേനും 

ഒഴുകുന്ന ദേശത്തെയും അനുഗ്രഹിക്കേ 

ണമേ. 

ഈ ചട്ടങ്ങളും വിധികളും ആചരിപ്പാ൯ 

നിന്െറ ദൈവമായ യഹോവ ഇന്നു നി 

ന്നോടു കല്പിക്കുന്നു; നീ അ വയെ പൂണ്ണഹ 

ഭയത്തോടും പൂണ്ണമനസ്സ്സോടും ക്രടെ പ്രമാ 

ണിച്ചുനടക്കേണം. യഹോവ നിനകു 

ദൈവമായിരിക്കുമെന്നും നീ അവന്െറ 

വഴികളില് നടന്നു അവന്െറ ചട്ടങ്ങളും 

കല്പനകമള്ലം വിധികളും പ്രമാണിച്ചു അവ 

സെറ വചനം അനുസരിമക്കേണമെന്നും 

12 

13 

14 

1? 

ഠിം 
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നീ ഇന്നു അരുളപ്പാടു കേട്ടിരിക്കുന്നു. 

യഹോവ അരുളിച്ചെയൂതുപോലെ നീ അ 

വന്നു സ്വന്തജനമായി അധഖനെറ സകല 

കല്പനകളും പ്രമാണിച്ചു നടക്കുമെന്നും 

താ൯ ഉണ്ടാക്കിയ സകലജാതികമക്കും 

മീതെ നിന്നെ പുകഴ്കെക്കും കിത്തിക്കും മാന 

ത്തിന്നുമായി ഉന്നതമാക്കേണ്ടതിന്നു താ൯ 

കപ്പിച്ചതൃപോലെ നിന്െറ ദൈവമായ 

യഹോവെക്കു വിശുഭ്ധജനമായിരിക്കുമെ 

ന്നും ഇന്നു നിനെറ വാമൊഴി വാങ്ങി 

യിരിക്കുന്നു. 

൨൭. അദ്ധ്യായം. 
൫ 

മോശെ യിയ്രായല്മുൂപ്പന്മാരോടുക്രടെ 

ജനത്തോടു കല്പിച്ചതു എന്തെന്നാല്: ഞാ൯ 

ഇന്നു നിങ്ങളോടു ആജ്ഞാപിക്കുന്ന സകല 

കല്പനകളും പ്രമാണിപ്പി൯. നിങ്ങ 

യോദ്ദാ൯ കടന്നു നിന്െറ ദൈവമായ യ 

ഹോധഖ നിനക്കു തരുന്ന ദേശത്തു എത്തുന്ന 

ടിവസം നി വലിയ കല്ലുകഠ നാട്ടി അ 

നിന്െറ 

പിതാക്കന്മാരുടെ ദൈവമായ യഹോവ 

വെക്കു കുമ്മായം തേക്കേണംം 

നിനക്കു വാശത്തം ചെയുതുപോലെ നി 

നെറ ഭൈവമായ യഹോധഖ നിനക്കു തരു 

ന്ന ദേശമായി പാലും തേനും ഒഴ്ചകുന്ന 

ദേശത്തു ചെല്ലുവാ൯ കടന്നശേഷം നി 

ഈ ന്യായപ്രമാണത്തിനെറ വചനങ്ങളെ 

ല്ലാ അവയില് എഴുതേണം. ആകയാല് 

നിങ്ങ യോദ്ദാ൯ കടന്നിട്ടു ഞാ൯ ഇന്നു 

നിങ്ങളോടു. ആജ്ഞാപിക്കുന്ന ഈ കല്ല 

കഠം ഏബാല്പപവ്വൃതത്തില് നാട്ടുകയും അ 

വെക്കു കുമ്മായം തേകുകയും ധേണംം. 

അധിടെ നിന്െറ ദൈവമായ യഹോധെ 

ക്കു കല്ലുകൊണ്ടെ ഒരു യാഗപീഠം പണി 

യേണം;; അതിന്മേല് ഇരിമ്പു തൊടുയി 

ക്കരുതു. ചെത്താത്ത കല്ലുകൊണ്ടു നിന്െറ 

ദൈവമായ യഹോവയുടെ യാഗപീഠം 

10 മൃല്ഥ്ഥ്സ്ു 27 ൭൨൨. 

പണിയേണം; അതിന്മേല് നിനെറ ദൈ 

വമായ യഹോവെക്കു ഫഹോമയാഗങ്ങ൦ 

അപ്പിക്കേണം. സമാധാനയാഗങ്ങളും 

അപ്പിച്ച അവിടെവഖെച്ചു തിന്നുകയും നി 

സെറ ദൈവമായ യഹോവയുടെ സന്നി 

ആ 

കല്ലുകളില് ഈ ന്യായപ്രമാണത്തിനെറ 

ധിയിത സന്തോകകിക്കയും വേണം. 

വചനങ്ങളൊക്കെയും നല്ല തെളിവായി 

എഴ്ചതേണംം 

മോശെയും ലേധ്യരായ പൃരോഹിതന്മാ 

രും എല്ലായിസ്രായേലിനോടും: യിസായേ 

ലേ, മിണ്ടാതിരുന്നു കേശക്ക; ഇന്നു നി 

നിനെറ ദൈവമായ യഹോവയുടെ ജന 

മായി തീന്നിരിക്കുന്നു. ആകയാല് നി 

നെറ ദൈവമായ യഹോധയുടെ വാക 

അനുസരിച്ചു, ഞാ൯ ഇന്നു നിന്നോടു 

ആങ്താപിക്കുന്ന അവനെറ കല്പനക 

ളും 

പറഞ്ഞു. 

അന്നു മോശെ ജനത്തോടു കല്പിച്ചതു 

ചട്ടങ്ങളും ആചരിക്കേണം എനു 

എന്തെന്നാല്: നിങ്ങഠം യോദ്ദാ൯ കടന്ന 

ശേഷം ജനത്തെ അദഗ്രഹിപ്പാ൯ ഥെ 

രിസ്സിംപവ്യതത്തില് നിച്ലേണ്ടന്നവര്: 

ശിമെയോ൯, ലേധി, യ്യെഹ്രട, യിസ്സ്റാ 

ഖാ൪, യോസേഫ്, ബെന്യാമീ൯ം ശപ്പി 

പ്രാ൯ ഏബാല്പപ്യതത്തില് നിച്ലേണ്ടുന്ന 

വരോ: രൂബേ൯, ഗാദ്, ആശേ&, സെ 

ബൂലൂ൯, ദാസ, നഫ്ട്രാലി. അപ്പോം ലേ 

൮യ൪ എല്ലായിസ്രാരയേല്യ രോട്ടം ഉറക്കെ വി 

ളിച്ചുപറയേണ്ടതു എന്തെന്നാല്: 

ശിപ്പിയുടെ കൈപ്പണിയായി യഹോ 

വെക്കു അറെപ്പായ വല്ല വിഗ്രഹത്തെയും 

കൊത്തിയോ വാത്തോ ഉണ്ടാക്കി രഹസ്യ 

ത്തില് പ്രുതിക്ട്ടിക്കുന്നപ൯ ശപിക്കപ്പെട്ട 

വ൯. 

ത്തരം പറയണം. 

ജനമെല്ലാം: ആമേന് ഏന്നു ഉ 

അപ്പനെയോ അമ്മയെയോ നിട്ടികു 

10, 

19 

14 
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ന്നവ൯ ശപിക്കപ്പെട്ടവ൯. ജനമെല്ലാം: 

ആമേന് എന്നു പറയേണം, 

ക്രട്ടുകാരനെറ അമിര് നിക്കുന്നവ൯ 

ശപിക്കപ്പെടടവ൯. ജനമെല്ലാം: ആമേ൯ 

എന്നു പറയണം, 

കുരുടനെ വഴി തെററികുന്നവ൯ ശപി 

ക്കപ്പെട്ടവ൯. ജനമെല്ലാം: ആമേന് എ 

ന്നു പറയേണം. 

വരദേശിയുടെയ്യം അനാഥന്െറയും 

വിധധഖയുടെയും ന്യായം മറിച്ചുകള യുന്ന 

ധ൯ ശപിക്കല്ലെട്ടവ൯. ജനമെല്ലാം: 

ആമേന് എന്നു പറയേണം, 

അപ്പനെറ ഭായ്യയോടുക്രടെ ശയിക്കുന്ന 

വ൯ അപ്പനെറ ധ്യ്രൂം നീക്കിയതുകൊ 

ണ്ടു ശപിക്കപ്പെട്ടവ൯. ജനമെല്ലാം: ആ 

മേന് എന്നു പറയേണം. 

വല്ല മൂഗത്തോടുംക്രടെ ശയികുന്നവ൯ 

ശപ്ിക്കപ്പെട്ടവ൯. ജനമെല്ലാം: ആമേ൯ | 

എന്നു പറയേണം. 

അപ്പുനെറ മകളേ അമ്മയുടെ മകളോ 

ആയ സഹോദരിയോടുക്രടെ ശയികുന്ന 

വ൯ ശപിക്കപ്പെട്ടവ൯. ജനമെല്ലാം: 

ആമേന് എന്നു പറയേണം. 

അമ്മാധിയമ്മയോടുക്രടെ ശയിക്കുന്ന 

വ൯ ശപിക്കപ്പെട്ടവ൯. ജനമെല്ലാം: 

ആമേ൯ എനു പറയേണം. 

കൂട്ടുകാരനെ രഹസ്യമായി കൊല്ലുന്ന 

വ൯ ശപിക്കപ്പെട്ടവ൯. ജനമെല്ലാം: 

ആമേന ഏന്നു പറയേണം. 

കുററമില്ലാആവനെ കൊല്ലേണ്ടതിന്നു 

പ്രതിഫലം വാങ്ങുന്നവ൯ ശപിക്കപ്പെട്ട 

൮൯. 

യേണം. 

ജനമെല്ലാം: ആമേ൯ ഏന്നു പറ 

ഈ ന്യായപ്രമാണത്തിലെ വചനങ്ങ൦ 

പ്രമാണമാക്കി അദ്സരിച്ചു നടക്കാത്ത 

വ൯ ശപിക്കപ്പെട്ടവ൯. ജനമെല്ലാം: 

ആമേന് എന്നു പറയേണം. 

ധിം 

൨ വം അദ്ധ്യായം. 

നിന്െറ ഭൈധഖമായ യഹോവയുടെ വാ 

ക്കു നീ ശ്രഭ്ധയോടെ കേട്ടു, ഞാ൯ ഇന്നു 

നിന്നോടു ആത്താപികുന്ന അവന്െറ 

സകലകപ്പനകളും പ്രമാണിച്ചു നടന്നാല് 

നിനെറ ദൈവമായ യഹോധ നിന്നെ 

ഭൂമിയിലുള്ള സവ്വജാതികഠാക്കും മീതെ ഉന്ന 

തമാക്കും. നിന്െറ ദൈവമായ യഹോധല 

യുടെ വാക്ു കേട്ടന്ുസരിച്ചാല് ഈ അന്ഭ 

ഗ്രഹങ്ങളെ ല്ലാം നിനക്കു സിദ്ധിക്കും: പട്ട 

ണത്തില് നീ അനുഗ്രഫിക്കപ്പെടും; വയ 

ലില് നി അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും. നിന്െറ 

ഗഭഫലധും ക്രഷ്ടിഫലധും മൃഗങ്ങളുടെ 

ഫലധും നിനെറ കന്നുകാലികളുടെ ചേറും 

ആടുകളുടെ പിറപ്പും അദഗ്രഹിക്കപ്പെ 

ട്ടം 

തൊട്ടിയും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും. അകത്തു 

നിന്െറ കൊട്ടയ്യം മാവു കുഴെക്കുന്ന 

വരുമ്പോര നി അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും. 

പുറതുതു പോകുമ്പോ നി അനുഗ്രഹഫിക്ക 

്ലെടുംം നിന്നോടു മ്േതിക്കുന്ന ശത്രുക്കളെ 

യഹോവ നിനെറ മുമ്പില് തോല്ലൃമാറാ 

കും; അവര് ഒരു വഴിയായി നിനറെറ 

നേരെ വരും; ഏഴു വഴിയായി നിന്െറ 

മുമ്പില്നിന്നു ഓടിപ്പോകും. യഹോധഖ 

നിനെറ കള പ്ലൂരകളിലും നി തൊട്ടന്ന എ 

ല്ലാററിലും നിനക്ക് അനുഗ്രഹം കപ്പികും; 

നിന്െറ ദൈവമായ യഹോവ നിനകു 

തരുന്ന ദേശത്തു അവ൯ നിന്നെ അന്ധഗ്ര 

ഹികും. നിനെറ ദൈധമായ യഹോധഖ 

യുടെ കുല്പനകഠം പ്രമാണിച്ചു അവനെറ 

വഴികളില് നടന്നാല് യഹോവ നിന്നോടു 

സത്യംചെയുൂതുപോലെ നിന്നെ തനിക്കു 

വിശുഭ്ധജനമാക്കും. യഹോവയുടെ നാമം 

നിനെറമേല് വിളിച്ചിരികുന്നു എന്നു ഭൂമി 

യിലുള്ള സകലജാതികളും കണ്ടു നിന്നെ 

എ ചം പാട്ട നിനകു തരുമെന്നു യഹോവ 
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നിസെറ പിതാക്കന്മാരോടു സത്യംചെയു എല്ലാററിലും യഹോവ ശാപവും പരി 

ദേശത്തു യഹോവ നിനെറ നങമ്ടെക്കായി 

ഗഭഫലത്തിലും കന്നുകാലികളുടെ ഫല 

ത്തിലും നിനെറ നിലത്തിലെ ഫലത്തിലും 

നിനക്കു സമൂഭ്ധിനല്ലം. തക്കസമയത്തു 

നിനെറ ദേശത്തിന്നു മഴ തരുവാനും നി 

ന്െറ വേല ഒക്കെയും അനുഗ്രഹി പ്പാനും 

യഹോവ നിനക്കു തെറ നല്ല ഭണ്ഡാര 

മായ ആകാശം തുറകും; നി അനേകം ജാ 

തികഠക്കു വായിപ്പ കൊടുക്കും; എന്നാല് 

നീ വായിപ്പ വാങ്ങുകയില്ല. ഞാ൯ ഇന്നു 

നിന്നോട്ട ആ ്ഞാപിക്ുുന്ന നിസെറ ദൈ 

വമായ യഹോധയുടെ കല്പനകഠം കേട്ടു 

പ്രമാണിച്ചുനടന്നാല് യഫഹോലഖ നിന്നെ 

വാലല്ല, തല ആക്കും; നി ഉയച തന്നേ 

പ്രാപിക്കും; താഴ പ്രാപിക്കയില്ല. ഞാ൯ 

ഇന്നു നിന്നോട്ട ആത്താപികുന്ന വചന 

ങ്ങളില് യാതൊന്നെങ്ിലും വിട്ടു അനയ 

ദൈവങ്ങളെ പിന്തുടന്നു സേവിപ്പാ൯ നീ 

ഇടത്തോട്ടോ വലടത്താട്ടോ മാറരുതു. 

എന്നാല് നി നിനെറ ദൈവമായ യ 

ഫഹോധയുടെ വാക്കു കേട്ടു, ഞാന ഇന്നു 

നിന്നോടു ആത്താപികുന്ന അവനെറ 

കല്പനകളും ചട്ടങ്ങളും പ്രമാണിച്ചുനട 

ക്കാഞ്ഞാല് ഈ ശാപ്പം ഒക്കെയും നിനക്കു 

വന്നു ഭവികും: പട്ടണത്തില് നീ ശപി 

ക്കപ്പെട്ട രിക്കും. വയലിലും ശപിക്കപ്പെ 

ട്ടിരിക്കും. നിന്െറ കൊട്ടയും മാവുകു 

ഗെക്കുന്ന തൊട്ടിയും ശപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കും. 

നിനെറ ഗഭഫലധും കൃഷിഫലവും കുന്നു 

കാലികളുടെ പേറും ആടുകളുടെ പിറപ്പം 

ശപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കും. അകത്തു വരു 

മ്പോമ നി ശപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കും; പുറത്തു 

പോകുമ്പോ നി ശപികുപ്പെട്ടിരികും. 

എന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചു ചെയു ടത്വൃത്തി 

കഠംനിമിത്തം നീ ധേഗത്തില് മുടിഞ്ഞു 

പോകംവരെ നിന്െറ കൈ തൊടുന്ന 

മവും പ്രാക്കും അയക്കും. നി കൈധഖശമാ 

ക്കവാ൯ ചെല്ലുന്ന ദേശത്തുനിന്നു നിന്നെ 

മുടിച്ചുകളയുംവരെ യഹോവ നിനക്കു മ 

ഫാമാരി പിടിപ്പിക്കും. ക്ഷയരോഗം, 

ജ്വരം, വൃകച്ചത, അത്യത്ത്ും, വരച്ച, 

ധെങ്കതിര്, വിഷമഞ്ഞു എന്നിവയാല് 

യഹോവ നിന്നെ ബാധികും; നി നശി 

ക്ുംവരെ അവ നിന്നെ പിന്തുടരും. 

നിസെറ തലെക്കു മീതെയുള്ള ആകാശം 

ചെമ്പും നിനക്കു കീഴ്ള്ള ഭൂമി ഇരിമ്പും 

ആകും. 

മഥയെ പൊടിയും പഴിയും 

യഹോധഖ നിനെറ ദേശത്തിലെ 

ആക്കും, 

നീ നശിക്കുംവരെ അതു ആകാശത്തില് 

ശര്രുക്കടട 

ടെ മുമ്പില് യഹോവ നിന്നെ തോല്ലമാ 

നിന്നു നിനെറമേല് ചെയ്യും. 

റാക്കും. നി ഒരു വഗിയായി അവരുടെ 

നേരെ ചെല്ലം ; ഏഴ്ച വഴിയായി അവരുടെ 

മുമ്പില്നിന്നു ഓടിപ്പ്യോകും; നീ ഭൂമിയി 

ലെ സകലരാജ്യങ്ങശക്കും ഒരു ബാധയാ 

യ്യ്രീരും. 

ലെ സകലപക്ഷികമകും ഭൂമിയിലെ മൂഗ 

നിന്െറ ശവം ആകാശത്തി 

ങ്ങഠക്കും ഇര ആകും; അവയെ ആട്ടിക്ക 

ഉവാ൯ ആരും ഉണ്ടാകയില്ല. യഹോവ 

നിന്നെ മിസയിമിലെ പരുക്കന, മൂലധ്യാ 

ധി, ചൊറി, ചിരങ്ങു എന്നിവയാല് ബാ 

ധിക്കും; അവ സെരഖ്യ മാകയുമില്ല. ഭ്രാ 

ത്തും അന്ധതയും ചിത്തഭ്ൂമവുംകൊണ്ടു യ 

ഹോവ നിന്നെ ബാധിക്കും. കുരുട൯ 

അന്ധതമസ്സ്സില് തപ്പിനടക്കുന്നതുപോലെ 

നി 

പോകുന്നേടത്തെങ്ങും നിനകു ഗുണം വ 

നീ ഉച്ചസമയത്തു തപ്പിനടക്കും. 

രികയില്ല; നീ എപ്പോഴ്ചം പീഡിതനും 

അപഹാരഗതനും ആയിരിക്കും; നിന്നെ 

നി 

ഒരു സ്ര്റിയെ വിവാഹത്തിന്നു നിയമികും; 

രക്ഷിപ്പാ൯ ആരുമുണ്ടാകയയമില്ല. 

മറെറാരുത്ത൯ അവളെ പരിഗ്രഹിക്കും. 
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നീ ഒരു വീട്ട പണിയിക്ും; എങ്കിലും അ 

തില് പാക്കയില്ല. നീ ഒരു മുന്തിരിത്തോ 

ടട നട്ടുണ്ടാക്കും; ഫലം അനുഭയിക്കയില്ല. 

നിനെറ കാളയെ നിന്െറ മുമ്ചില്വെച്ചു 

അറുക്കും; എന്നാല് നീ അതിന്െറ മാംസം 

തിന്നുകയില്ല നിനെറ കഴുതയെ നിന്െറ 

മുമ്പില്നിന്നു പിടിച്ച കൊണ്ടുപോകും; 

തിരികെ കിട്ടുകയില്ല. നിന്െറ ആടു 

ക ശത്രുക്കമക്ക കൈവശമാകം; അവ 

യെ വിടുധിപ്പാ൯ നിനക ആരും ഉണ്ടാ 

കയില്ല. നിനെറ പുത്രന്മാരും പുത്രിമാരും 

അന ജാതിക്ു അടിമകളാകം; നിനെറ 

കണ്ണ ഇടവിടാതെ അവരെ നോക്കിയി 

രുന്നു ക്ഷിണിക്കും; എങ്കിലും നിന്നാല് 

ഒന്നും സാധിക്കയില്ല. നിനെറ കൃഷി 

ഫലവും നിന്െറ അഭ്ധ്വാനമൊക്കെയ്യം 

നീ അറിയാത്ത ജാതിക്കാർ അനുഭധിക്ും; 

നി ഏല്ലാനാളൂം ബാധിതനും പീഡിതനും 

ആകും. നിനെറ കണ്ണാലെ കാണുന്ന 

കാഗ്ഗയാല് നിനക്കു ഭരാനതൂ പിടികും. 

സെഖ രാകാത്ത പരുക്കളാല് യഹോവ 

നിന്നെ ഉള്ളങ്കാല്തുടങ്ങി നെറുകവരെ 

ബാധികുും. യഹോവ നിന്നെയും നി 

നിസെറ മേല് ആക്കിയ രാജാധിനെയ്ും 

നീയാകട്ടെ നിന്െറ പിതമക്കന്മാരാകട്ടെ 

അറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത ഒരു ജാതിയുടെ അട്ട 

ക്കല് പോകുമാറാകും; അധിടെ നീ മര 

വും കുല്ലുമായ അന്യ ഭദൈവങ്ങമെ സേവി 

കും. യഹോവ നിന്നെ കൊണ്ടുപോകു 

ന്ന സകലജാതികളുടെയും ഇടയില് നി 

സുംഭനത്തിന്നും പഴഞ്ചൊല്പിന്നും പരിഹാ 

സത്തിന്നും വിഷയമായ്യീരും. നി വള 

രെ വിത്തു നിലത്തിലേകു കൊണ്ടുപോകം; 

എന്നാല് വെട്ടുക്കിളി തിന്നുകുള കുകൊണ്ടു 

കുറെ മാത്രം കൊയ്യും. നി മുന്തിരിത്തോ 

ട്ടങ്ങഠം നട്ട രക്ഷ ചെയ്യം; എങ്കിലും പുഴ്ച 

തിന്നുകളക കൊണ്ടു വീഞ്ഞു കുടിക്കയില്ല; 

ധിം 
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പഴം ശേഖരിക്കയുമില്ല. ഒലിവുപവ്വക്ഷ 

ങ്ങ നിനെറ നാട്ടില് ഒക്കെയും ഉണ്ടാ 

കും; എങ്കിലും നി എണ്ണ തേക്കയില്ല; അ 

നി 

പുത്രന്മാരെയും പുത്രിമാരെയും ജനിപ്പി 

തിനെറ പിഞ്ചു പൊഴിഞ്ഞുപോകും. 

ക്കം; എങ്കിലും അവര് നിനക്കു ഇരിക്കയി 

ലു; അവര് പ്രുവാസത്തിലേകു പോകേ 

ണ്ടിവരും. നിനെറ വൃക്ഷങ്ങളും നിന്െറ 

ഭൂമിയുടെ ഫലവും എല്ലാം പുഴ തിന്നുകള 

യ്യും. 

നിനക്കു മീതെ ഉയന്നുയന്നുവരും; നീയോ 

നിന്െറ ഇടയിലുള്ള പരദേശി 

താണ്താണുുപോകം. അവര് നിനക്കു 

വായിപ്പ തരും; അവന്നു വായില്പു കൊടു 

പ്പാ൯ നിനക്കു ഉണ്ടാകയില്ല; അവന് തല 

യും നി വാലുമായിരിക്കും. നിനെറ ദൈ 

വമയേ യഹോവയുടെ വാക്കു കേട്ട അ 

വന് നിന്നോടു കപ്പിച്ചിട്ടുള്ള കപ്പനക 

ടം ചട്ടങ്ങളും പ്രമാണിച്ചു നടക്കായ്ഡരകൊ 

ണ്ടു ഈ ശാപം ഒക്കെയും നിനെറമേത 

വരികയും നീ നശിക്കുംവരെ നിന്നെ 

പിന്തുടന്നു പിടിക്കയും ചെയ്യും. അവ 

ഒരടയാളവും അആതവുമായി നിന്നോടും 

നിസെറ സന്തതിയോട്ടം എന്നേക്കും വ 

ററിയിരികും. സകല വസ്തൂക്കളുടെയും സ 

മൃഭ്ധിഹേതു വായിട്ടു നിന്െറ ദൈവമായ 

യഹോവയെ നി ഉന്മേഷത്തോടും നല്ല 

ഹൃദയസന്തോഷത്തോടുംക്രടെ സേവിക്കാ 

യക്കുകൊണ്ടു യഹോവ നിനെറ നേരെ 

അയക്കുന്ന ശത്രുക്കളെ നി വിശപ്പേടും ഓ 

ഹത്തോടും നഗ്നതയോടും എല്ലാഞെരുക്ക 

ത്തോടുംക്രടെ സേധികും; നിന്നെ നശി 

പ്പിക്കുംവരെ അവന൯ നിനെറ കഴ്ഴത്തില് 

ഒരു ഇരിമ്പുനുകം ധെക്ും. യഹോവ 

ടടരആനിന്നു, ഭൂമിയുടെ അറുതിയില്നി 

ന്നു, ഒരു ജാതിയെ കഴ്ുക൯ പറന്നുവരു 

ന്നതുപോലെ നിനെറമേരു വരുത്തും. 

അവര് നി അറിയാത്ത ഭാഷ വറയു 

40 

40 

41 

42 

49 

44 

40 

40 

4 

48 

49 



ആധവത്തനപുസ്മുകം ൨൮ __ 914 തത്ന്ഥസ്ന്ു 28 

90 

൭1 

98 

ന്ന ജാതി; വൃഭ്ധനെ ആദരിക്കയോ ബാ 

ലനോടട കനിധു തോന്നുകയോ ചെയ്യാ 

തഅ ഉഗ്രമുഖമുമ്ള ജാതി. നി നശിക്കും 

വരെ അവര് നിനെറ മൃഗഫലധും നി 

സെറ ക്ഷിഫലവും തിന്നും; അവര് നി 

ന്നെ നശിപ്പിക്കുംവരെ ധാന്യമോ വീ 

ഞ്ഞോ എണ്ണുയാ നിനെറ കന്നുകാലികള 

ടെ പേറോ ആടുകളുടെ പിറഃപപ്പോ ഒന്നും 

നിനക്കു ശേഷിപ്പിക്കയില്ല. നിന്െറ 

ദേശതുതു എല്ലാടവും നി ആശ്രുയിച്ചിരിക്കു 

ന്ന ഉയരവും മറപ്പുമുള്ള മതിലുകറം ധിഴ്ം 

വരെ അവര് നിനെറ എല്ലാപട്ടണങ്ങ 

ളിലും നിന്നെ നിരോധികും; നിനെറ 

ഭൈവമായ യഫോധഖ നിനകു തന്ന നി 

നെറ ദേശതൃതു എല്ലാടധയമുള്ള നിന്െറ 

എല്ലാപട്ടണങ്ങളിലും അധര് നിന്നെ 

നിരോധിക്കും. ശത്രു നിന്നെ ഞെരുകു 

ന്ന ഞരെരുക്കത്തിലും നിരോധത്തിലും നി 

നെറ ദൈവമായ യഫോധ നിനക്കു ത 

ന്നിരികുന്ന നിന്െറ ഗഭഫലമായ പുത്ര 

ന്മാരുടെയ്യം പുത്രിമാരുടെയും മാംസം നി 

തിന്നും. നിനെറ മദ്ധ്യ മൂടുശരീരിയും 

മഹാസുഖഭാഗിയും ആയിരിക്കുന്ന മനു 

ക്യ൯ തന്െറ സഛഹോടരനോടും തനെറ 

മാവ്യിടത്തിലെ ഭായ്യയോടും തനികു ശേഷി 

ക്കുന്ന മക്കളോടും ലുബ്ലനായി അധഖരില് 

ആകും താ൯ തിന്നുന്ന തന്െറ മക്കളുടെ 

മാംസത്തില് ഒട്ടും കൊടുക്കയില്ല; ശത്രു 

നിന്െറ എല്ലാപട്ടണങ്ങളിലും നിന്നെ 

ഞെരുക്കുന്ന ഞെരുക്കത്തിലൂും നിരോധ 

ത്തിലും അവന്നു ഒന്നും ശേഷിച്ചിരിക്ക 

യില്ല. ഭേഹമാട്ടവംകൊണ്ടും കോമളത്വം 

മകാണ്ടും തനെറ ഉള്ളങ്കാല് നിലത്തു ഖെ 

പ്രാ൯ മടികുന്ന തന്വംഗിയും സുഖഭോഗി 

നിയൂമായ സ്ത്രീ തന്െറ മാപ്വിടത്തിലെ 

ഭരത്താവിന്നും തന്െറ മകന്നും മകമകും 

തെറ കാലുകളുടെ ഇടയില്നിനു പുറ 

ധാഠാഥ്ഠിം 

പ്പെടുന്ന മറുപിള്ളയെയും താന് പ്രസ 

വിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെയും കൊട്ടുക്കാത 

വണ്ണം ലുബ്ലയായി ശത്രു നിനെറ പട്ട 

ണങ്ങളില് നിന്നെ ഞെരുക്കുന്ന ഞെരുക്ക 

ത്തിലൂം നിരോധത്തിലും സകല വസ്റ്കൂക്കളൂ. 

ടെയും ദൂല്ലഭത്വം നിമിത്തം അവഠ അവ 

രെ രഹസ്യമായി തിന്നും. നിനെറ ദൈ 

വമായ യഹോവ എന്ന മഹത്തും ഭയങ്കര 

വുമായ നാമത്തെ നി ഭയപ്പെട്ടു ഈ പുസ്ത 

കത്തില് എകഴ്ടതിയിരിക്കുന്ന ഈ ന്ായപ്ര 

മാണത്തിലെ സകലവചനങ്ങളും പ്രമാ 

ണിച്ചന്ദസരിച്ചു നടക്കാഞ്ഞാല് യഹോവ 

നിനെറമേലും നിനെറ സന്തതിയുടെ 

മേലും നിണ്ടുനില്ലന്ന അപൃൂവ്യമായ മഹാ 

വല്ലാത്ത 

നി പേടി 

ക്കുന്ന മിസയിമിലെ വ്യാധികളൊക്കെ 

യം 

അവ നിന്നെ പററിപ്പിടിക്ും. 

ബാധകളും നീണ്ടുനിച്ലഛന്ന 

രോഗങ്ങളും വരുത്തും. 

അവ൯ നിനെറമേല് വരുത്തും; 

ഈ ന്യാ 

യപ്രുമാണപുസുകത്തില് എഴ്ചതിയിട്ടില്ലാ 

ത്ത സകലരേോഗേധും ബാധയുംക്രടെ നീ 

നശികുംവരെ യഹോവ നിനെറമേല് 

വരുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്ും. ആകാശത്ത് 

ലെ നക്ഷത്രംപോലെ പെരുകിയിരുന്ന 

നിങ്ങ നിനെറ ദൈധഖമായ യഹോല 

യുടെ വാക്കു കേശക്കായ്ക്കുകൊണ്ടു ചുരുക്കം 

പേരായി ശേഷിക്കും, നിങ്ങധക്ു ഗുണം 

ചെയ്്യാനും നിങ്ങളെ വഭ്ധിപ്പിപ്പംന്ും യ 

ഹോഖ നിങ്ങളുടെമേല് പ്രുസാടിച്ചിരു 

ന്നതുപോലെ തന്നേ നിങ്ങളെ നശിപ്പി 

പ്പാദ്ദം നിമ്മലമാക്കുവാനും യഹോവ പ്ര 

സാടിച്ചു, നി കൈധശമാകുവാ൯ ചെല്ല 

ന്ന ദേശത്തുനിന്നു നിങ്ങളെ പറിച്ചുകള 

യം. 

മുതല് മറെറ അററംഖരെ സവ്വജാതികളൂ. 

യഹോധഖ നിന്നെ ഭൂമിയുടെ ഒരററം 

ടെയും ഇടയില് ചിതറികും; അധിടെ നീ 

യും നിന്െറ പിതാക്കന്മാരും അറിഞ്ഞിട്ടി 
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ല്ലാത്ത വയായി മരവും കല്ലുകൊണ്ടുള്ള അ 

൬ ദൈവങ്ങളെ നി സേവിക്കും. ആജാ 

തികളുടെ ഇടയില് നിനക്കു സ്വസ്ഥത 

കിട്ടുകയില്ല; നിന്െറ കാലിന്നു ധിശ്രാമ 

സ്ഥലം ഉണ്ടാകയില്ല; അവിടെ യഹോധ 

നിനക്കു വിറെക്കുന്ന എടയധും മങ്ങുന്ന 

കണ്ണൂം നിരാശയുള്ള മനസ്സും 

നിനെറ ജീവ൯ നിനെറ മുമ്പില് തൂങ്ങി 

തരുംം 

യിരിക്കും; രാധുയം പകലും നീ പേടിച്ചു 

പാകും; പ്രാണഭയം നിന്നെ വിട്ടുമാറുക 

യില്ലം നിനെറ ഫ്ൃദയത്തില് നീ പേടി 

ച്ചുകൊണ്ടിരിക്ുന്ന പേടിനിമിത്തധും നീ 

കണ്ണാലെ കാണുന്ന കാഷ്ഗനിമിത്തവും 

നേരം ധ്വെളൂകുമ്പോഠ: സസ്ധധ ആയെ 

ങ്കില് കൊള്ളായിരുനാ എന്നും സസന്ധ്യാകാ 

ലതു: നേരംധെളത്തെങ്കില് കൊള്ളായി 

രുന്നു എന്നും നി പറയും. നീ ഇനി 

കാണുകയില്ല എന്നു ഞാ൯ നിന്നോടു പറ 

ഞഞ വഴിയായി യഹോവ നിന്നെ കപ്പല് 

കയററി മിഡ്രയിമിലേക്കു മടക്കി കൊണ്ടു 

പോകും; അവിടെ നിങ്ങളെ ശത്രുക്കഠക്ു 

അടിയാരും അടിയാട്ടികളു മായി വിപ്പാ൯ 

നിതൃതും; എന്നാല് നിങ്ങളെ വാങഞ്ങുവാ൯ 

ആരും ഉണ്ടാകയില്ല. ഫോഃരബില്ധഖെ 

ച്ച യിസ്രായേതമക്കളോട്ട ചെയൂ നിയമ 

ത്തിന്നും പുറമെ മോധാബ് ദേശത്തുഖെച്ചു 

അവരോടു ചെയ്ത്രാസ യഹോധ മോശെ 

യോടു കല്പിച്ച നിയമത്തിന്െറ വചന 

ങ്ങ ഇവ തന്നേ. 

൨൯, അദ്ധ്യായം. 

മോശെ എല്ലായിസായേലിനെയ്ും ധിളി 

ചുക്രടി പറഞ്ഞതു എന്തെന്നാല്; യഹോധ 

മിസ്രയിംദേശത്തുധഖെച്ചു നിങ്ങ കാങ്ങകെ 

ഫറധോനോടും അവസെറ സകലളത്യ 

ന്മാരോടും അവനെറ സ്വ്വദേശത്തോടും 

ചെയ്യതു ഒക്കെയും നിങ്ങ കണ്ടുവല്ലോ. 

ധിം 

15 ര്വത്തനപുസ്മകം ൨൯ 

നിങ്ങ കണ്ണാലെ കണ്ട വലിയ പരീക്ഷ 

കളം അടയാളങ്ങളും മഹാത്ജുതങ്ങളും ത 

ന്നേ. എങ്കിലും തിരിച്ചറിയുന്ന എദയധും 

കാണുന്ന കണ്ണും കേശകുന്ന ചെധിയും യ 

ഹോവയ നിങ്ങഠക്കു ഇന്നുവരെയും തന്നി 

ട്ടില്ല. ഞാ൯ നാല്പതു സംവത്സരം നിങ്ങ 

മെ മരുഭൂമിയില് നടത്തി; നിങ്ങ കൂടൂ 

ത്തിരുന്ന വ്രും ജീണ്ണിച്ചിടില്ല; കാലിലെ 

ചെരിപ്പു പഴകിട്ടുമില്ലം യഹോവയായ 

ഞാന് നിങ്ങളുടെ ദൈവം എന്നു നിങ്ങ 

അറി യണ്ടയിന്നു നിങ്ങ അപ്പം തിന്നി 

ട്ടില്ല, വീഞ്ഞും മദ്യവും കുടിച്ചിട്ടുമില്ല. നി 

ങ്ങ ഈ സ്ഥലത്തു വന്നഃപ്പാഗ ഫെ 

ശ്യോ൯രാജായാഥ സിഹോനും ബാശാ൯ 

രാജാവായ ഓാഗും നമമുടെനേരെ യുഭ്ധ 

ത്തിന്നു പുറപ്പെട്ടു വന്നു. ഏന്നാറെ നാം 

അവരെ തേപ്പിച്ചു, അവരുടെ രാജ്യം പി 

ടിച്ചു രൂമബന്ൃക്കും ഗാല്ക്കും മനശ്ശെയു 

ടെ പാതിഗോത്രത്തിന്നും അവകാശമായി 

കൊടുത്തു. ആകയാൽ നിങ്ങഠം ചെയ്യുന്ന 

തു ഒക്കെയും സാധിമക്കേണ്ടതിന്നു ഈ നി 

യമത്തിനെറ വചനങ്ങളെ പ്രമാണിച്ചു 

നടപ്പി൯. ഇന്നു നിങ്ങളുടെ ഗോത്രത്ത 

ലവന്മാരും മൂപ്പന്മാരും പ്രമാണികളും യി 

സ്ായേതവുരുഷന്മാരൊക്കെയും തന്നേ, 

നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങള്, ഭായ്യമാര്, നി 

നെറ പാളയത്തില് ധിറകു കിറുകയ്ുയം 

വെള്ളം കോരുകയും ചെയ്യുന്ന പരദേശി 

എന്നിങ്ങനെ എല്ലാവരും നിനെറ ദൈ 

വമായ യഛഹോധഖ നിന്നോടു അരുളിച്ചെ 

യൂതുപോലെയും അബ്രാഹാം, യിസ്റ്റാക, 

യാര്ക്കാബ് എന്ന നിനെറ പിതാക്കന്മാ 

രോടു അവ൯ സത്യംചെയുതു പോലെയും 

ഇന്നു നിന്നെ തനിക്കു ജനമാര്ക്കണ്ടതിന്നും 

താ൯ നിനക്കു ദൈധമായിരിക്കേണ്ടതിന്നും 

നിനെറ ദൈവമായ യഹോധഖ ജന്നു നി 

ന്നോടു ചെയ്യുന്ന നിയമത്തിലും സത്യബ 

40* 
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ആധത്തനപുസുകം ൨൯ 

ന്ധത്തിലും പ്രധേശിപ്പാ൯ അവരെറ സ 

ന്നിധിയില് നില്ലന്നു. ഞാ൯ ഈനിയ 

മയും സത്യബന്ധധും ചെയ്യുന്നതു നിങ്ങ 

ളോടു മാത്രമല്ല, 

മുടെ ദൈവമായ യഹോവയുടെ സന്നി 

ഇന്നു നമ്മോടുക്രടെ ന 

ധിയില് നിച്ലന്നവരോടും ഇന്നു ഇവിടെ 

നമ്മോടുക്രടെ ഇല്ലാത്തവരോടും തന്നേ. 

നാം മിസ്രയീംദേശത്തു എങ്ങനെ പാത്തു 

എന്നും നിങ്ങറം കടന്നുപോന്ന ജാതികളു. 

ടെ നടുവിതക്രടി എങ്ങനെ കടന്നു എന്നും 

നിങ്ങ അറിയുന്നുവല്ലോ. അവരുടെ 

ക്ലേ ച്ചൃതകളുംം അവരുടെ ഇടയില് മരവും 

കല്പം ധെള്ളിയും 

വിഗ്രഹങ്ങളും നിങ്ങ കണ്ടിട്ടുണ്ടു. ആ 

പൊന്നും കൊണ്ടുള്ള 

ജാതികളുടെ ദേവന്മാരെ ചെഗു സേധി 

ക്കേണ്ടതിന്നു ഇന്നു നമുടെ ദൈധഖമായ 

യഹോവയെ വിട്ടുമാറുവാ൯ മനസ്സുള്ള യാ 

തൊരു പുരുഷന സ്ത്രീയും യാതൊരു കല 

ധും ഗോത്രധും നിങ്ങളില് മഉണ്ടാകരുതു ; 

നഞ്ചും കൈപ്പുമുള്ള ഫലം കായ്ക്ന്ന യാ 

തൊരുധവേരും അരുതു. അങ്ങനെയുള്ള 

വ൯ ഈ ശാപവചനങ്ങളെ കേഠകു 

മ്പോഗ: വരണ്ടതും നനധുള്ളതും ഒരുപോ 

ലെ നശിക്കേണ്ടതിന്നു ഞാന് എനെറ എ 

ദയത്തിസെറ കാഠി പ്രകാരം നടന്നാലും 

നിക്കു സുഖം ഉണ്ടാകുമെന്നു പറഞ്ഞു ത 

നെറ ഫ്ൃദയത്തില് തന്നെത്താന് അന്ദഗ്ര 

ഹിക്കുംം അവനോടു ക്ഷമിപ്പാ൯ യഹോ 

വെക്കു മനസ്സറധരാതെ യഫോവയുടെ 

കോപ്പലും തിക്സ;ജതയും ആ മനുഷ്യന്െറ 

നേരെ ജ്വലികും; ഈ പുസ്മകത്തില് ഏഎഗ്ഗ 

തിയിരിക്കുന്ന ശാപം ഒക്കെയും അവന്െറ 

മേല് വരും യഹോവ ആകാശത്തി൯കീ! 

ഗില്നിന്നു അവന്െറ നാമം മായിച്ചുകള 

യ്യ്ം 

എഴ്ഴതിയിരിക്കുന്ന നിയമത്തിലെ സകല 

ഈ ന്യായപ്രമാണപുസ്മകത്തിത 

ശാപങ്ങഠക്കും തക്കവണ്ണം യഹോവ യി 

310 തനമ്്നന്്ു 9 

സ്രായേലിനെറ സകലഗോത്രങ്ങളിതനി 

നും അവനെ ഥോഷത്തിന്നായി വേവൃതി 

രികും. നിങ്ങളുടെ ശേഷം ഉണ്ടാകുന്ന 

തലമുറയായ നിങ്ങളുടെ മക്കളും ല്ലൂരദേശ 

ത്തുനിന്നു വരുന്ന അന്യനും ദേശത്തിലെ 

ബാധകളും യഹോവ അവിടെ വരുത്തി 

യ രോഗങ്ങളും യഹോവ തന്െറ കോപ 

ത്തിലും ക്രോധത്തിലും സൊദോം, ഗൊമോ 

ര, അദമാ, സെബോയിം എന്ന പട്ടണങ്ങ 

ളെ മറിച്ചുകള ഞതു പോലെ ധിതയും വിള 

വും ഇല്ലാതെയും പുല്ലുപോലും മുളെ ക്കാതെ 

യൂം ഗന്ധകധും മപ്പും കത്തിയിരികുന്ന 

ഭേശമൊക്കെയ്യം കാണുമ്പോ യഫോവധ 

ഈ ദേശത്തോടു ഇങ്ങനെ ചെയ്യതു എന്തു? 

ഈ മഹാക്രോധാഗ്നിയുടെ കാരണം എന്തു 

എന്നു സകലജാതികളും ചോദിക്കും. അതി 

ന്നുണ്ടാകുന്ന മറുപടി എന്തെന്നാല്: അവ 

രുടെ പിതാക്കന്മാരുടെ ദൈധമായയഹോ 

വ അവരെ മിസയിംദേശത്തൃനിന്നു പുറ 

ച്പെടുവിച്ചപ്പോം അവരോടു ചെയ്യിരുന്ന 

നിയമം അവര് ഉപേക്ഷിച്ചു; തങ്ങ ആ 

റികയോ തങ്ങശക്ു നിയമിച്ചുകിട്ടുകയോ 

ചെയ്യിട്ടില്ലത്തേ അന്യദൈധങ്ങളെ അ 

വര് ചെന്നു സേവിക്കയും നമസ്തുരിക്കയും 

ചെയ്യൂ. അതുകൊണ്ട ഈ പുസുൂകുത്തില് 

മേഴുതിയിരികുന്ന ശാപം ഒക്കെയും ഈ 

ദേശത്തിന്മേല് വരുത്തുവാ൯ തക്കവണ്ണം 

യഹോവയുടെ കോപം അതിന്െറനേരെ 

ജ്വലിച്ചു. യഹോധ കോപത്തോടും ക്രോ 

ധത്തോടും വലിയ ധെറ്ുപ്പോടുംക്രടെ അ 

വരെ അവരുടെ ദേശത്തുനിന്നു പറിച്ചു 

കമുകയ്ും ഇന്നുള്ളതുപോലെ അവരെ മ 

റെറാരു ദേശര്േഅക്കു തള്ളിവിടുകയും ചെ 

യ്ക്കു. 

ദൈവമായ യഹോവെക്ള്ള വയത്രേ; വെ 

മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കായ്യങ്ങഠ നമ്മുടെ 

ളിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവയോ നാം ഈ ന്യായ 

പ്രമാണത്തിനെറ സകലവചനങ്ങളും അ 

ഇ 
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സരിച്ചു നടക്കേണ്ടതിന്നു എന്നേകുംന 

മുക്കും നമുടെ മക്കഠാകും ഉള്ള വയാകന്നു. 

൩൦ അദ്ധ്യായം. 

ഞാ൯ നിനെറ മുമ്പില് ഖെച്ചിരികുന്ന 

അന്മഗ്രഹധും ശാപധുമായ ഈ വചന 

ങ്ങ ഒക്കെയും നിനെറമേരു നിവൃത്തി 

യായി വന്നിട്ടു നിന്െറ ദൈവമായ യ 

ഹോധഖ നിന്നെ തള്ളിക്കള ഞ്ഞിട്ടുള്ള അത 

തു ജാതികളുടെ ഇുടയില്വഖെച്ച നീ അവ 

യെ നിനെറ എദയത്തില് ഓത്തു നിനെറ 

ദൈവമായ യഫഹോധയുടെ അടുക്കലേക്കു 

തിരിഞ്ഞു നീയും നിന്െറ മക്കളും പൂണ്ണഫൃ 

ഭയത്തോടും പൂണ്ണമനസ്സ്സോടുംക്രടെ, ഞാ൯ 

ഇന്നു നിന്നോടു ആത്താപികുന്നതു പോ 

ലെ ഒക്കെയും അവനെറ വാക്ക കേട്ടന്ദുസ 

രിച്ചാല് നിനെറ ഭൈ വമായ യഹോധവനി 

നെറ സ്ഥിതി മാററുകയും നിന്നോടു മന 

സ്തലിഞ്ഞു നിങ്കലേകു തിരികയും നിന്െറ 

ദൈയമായ യഹോധ നിന്നെ ചിതറിച്ചി 

രുന്ന സകലജാതികളിരുനിന്നും നിന്നെ 

നിനക്കുള്ള 

വര് ആകാശത്തിനെറ അവുതിവരെ ചി 

ക്രട്ടിച്ചേക്കുകയും ചെയ്യും. 

തറിപല്പോയിരുന്നാലും നിന്െറ ദൈവമായ 

യഹോവ അവിടെനിന്നു നിന്നെ ക്രടി 

ച്ചേകും; അധിടെനിന്നു അവ൯ നിന്നെ 

കൊണ്ടുവരും. നിനെറ പിതാക്കന്മാകു 

കൈവശമായിരുന്ന ദേശത്തേകു നിന്െറ 

ദൈവമായ യ3ഹാവ നിന്നെ കൊണ്ടുവ 

രും; നി അതു കൈധശമാക്ും; അവ൯ 

നിനക്കു ഗുണംചെയ്യൂ നിനെറ പിതുാക്ക 

ന്മാരെക്കാഠ നിന്നെ വഭ്ധിപ്പിക്കും. നി 

ജ്ടീവിച്ചിരിക്കേണ്ടതിന്നു നിന്െറ ദൈവ 

മായ യഹോവയെ പൂണ്ണംൃടയത്തോടും പൂ 

ഇ്ൂമനസ്സസോടുംക്രടെ സ്ന്റേഹിപ്പാ൯ തക്കവ 

ണ്ണം നിന്െറ ഭൈധമായ യഹോധഖ നി 

നെറ ഫ്ുടയധും നിനെറ സന്തതിയുടെ 
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ഫലുഭയവും പരിച്ച്ലേടന ചെയ്യും. ഈശാ 

വങ്ങള്ളെ ഒക്കെയും നിസെറ ഭൈവമായ 

യഫോവ നിന്െറ ശരത്രുക്കുളൂടെമേലും നി 

ന്നെ പകെച്ചു ഉപദധികുന്നവരുടെമേ 

ലൂം വരുത്തും, 

ഹോധ്വയുടെ വാകുകേട്ടു ഞാന് ഇന്നു നി 

നീ മനസ്സു തിരിഞ്ഞു യ 

ന്നോടു ആജ്താപികുന്ന അവനെറ സക 

ലകുപ്പനകമും അനുസരിച്ചു നടക്കയും 

നിനെറ ഭൈവമായ യഹോവ നിനൊ 

കൈകളുടെ സകലപ്രവ്ൃത്തിയിലും നി 

നെറ ഗഭഫലത്തിലും കൂഗഫലത്തിലും കൂ 

ഷിഫലത്തിലും നിനക്കു നന്മെക്കായി അ 

നിനെറ 

ഭൈവമായ യഹോവയുടെ വാകുകേട്ടു ഈ 

ഭിപ്പഭ്ധി നല്ലുകയും ചെയ്യും. 

ന്യായപ്രമാണ പുസൂകത്തില് ഏഴ്ഴതിയിരി 

ക്കുന്ന അവനെറ കല്പനകളും ചട്ടങ്ങളും 

പ്രമാണിക്കയും നിനെറ ദൈവമായ 

യഹഫഹോധയുടെ അടുക്കര്ലക്ു പൂണ്ണഫുടയ 

ര്രേടും പ്ൂണ്ണമനസ്റ്സോടും ക്രടെ തിരികയും 

ചെയ്യാല് യഹോവ നിനെറ പിതാക്കന്മാ 

രിരു പ്രസാദിച്ചിരുന്നതുപോലെ നിന്നി 

ലും നന്യെക്കായിട്ടു വീണ്ടും പ്രസാടികും. 

ഞാന് ഇന്നു നിന്നോടു ആങ്ഞോപിക്കു 

ന്ന ഈ കല്പന നിനക്ു പ്രയാസമുള്ള തല്ല, 

ട്ൂരമായുള്ളതുമല്ല. ഒഞങ്ങഠം കേട്ടു അദാസ 

രിക്കേണ്ടതിന്ന ആ൪ സ്വഗ്ലത്തില് കയറി 

കൊണ്ടുവന്നു തരും എന്നു പറയത്തക്കുവ 

ണ്ണം അതു സ്വഗ്ലത്തിലല്ല ; ഞമങ്ങഠം കേട്ടു 

അനുസരിക്കേണ്ടതിന്നു ആര് സമുദ്രം കട 

നനു കൊണ്ടുവന്നു തരും ഏന്നു പറയത്തക്ക 

വണ്ണം 

നീ അനുസരിപ്പാ൯ തക്കവണ്ണം വചനം 

അതു സമദത്തിന്നക്കരെയുമല്ല; 

നിനക്കു ഏററധും സമീപത്തു, നിന്െറ 

വായിലും നിന്റെറ ഫ്ൃദയത്തിലും തന്നേ 

ഇരിക്കുന്നു. 

ഇതാ, ഞാ൯ ഇന്നു ജീവനും ഗുണവും, 

മരണവധും ദോഷധും നിനെറ മുമ്പില് ഖെ 

മതു 

ര് 
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വിച്ചിരുന്നു പെരുകുകുയ്യം നി കൈവശ । 

മാക്കുവം൯ ചെല്ലുന്ന ദേശത്തു നിന്െറ 

ദൈവമായ യഹോധ നിന്നെ അന്ധഗ്രഹി 

ക്കയും ചെയ്യേണ്ടതിന്നു നിനെറ ദൈധഖ 

മായ യഹോവയെ സ്നേഹിപ്പാനും അവ 

നെറ വഴികളില് നടപ്പാന്ദും അവന്െറ 

കല്പനകളും ചട്ടങ്ങളും വിധികളും പ്രമ 

ണിപ്പാന്ദം ഞാ൯ ഇന്നു നിന്നോടു ആജ്ഞാ 

പിക്കുന്നു. ഏന്നാല് നി അന്ുസരിക്കാ 

ണ്ടു. 

ച്ചിരിക്കുന്നു. എങ്ങനെയെന്നാല് നി ജി ക്കു ഇപ്പോ ന്ൂററിരുപതു വയസ്സായി; 

ഇനി പോകുവാന്ദം വരുവാനും എനികു 

കഗിധില്ല; യഹോവ എന്നോടു: ഈയോ 

ദ്രാ൯ നീ കടക്കുകയില്ല എന്നു കപ്പിച്ചിട്ടു 

നിന്െറ ദൈവമായ യഹോവ 

തന്നേ നിനക്ു മുമ്പായി കടന്നുപോകും; 

ഈ ജാതികളെ അവന നിനെറ മുമ്പില് 

നിന്നു നശിപ്പിക്കയും നീ അവരുടെ ടേ 

തെ നിന്െറ ഹൃദയം മറികയും നീ ഖശി 

കരിക്കപ്പെട്ടു അന്യദൈവങ്ങളെ നമസ്ത്ു 

രിച്ച സേവിക്കയും ചെയ്യാല് നിയോ 

ദ്ാ൯ കടന്നു കൈവശമാക്കുവാന് ചെല്ലുന്ന 

ദേശത്തു ദിഘ്വായുസ്സോടിരിക്കാതെ നിശ്ച 

യമായിട്ടു നശിച്ചപോകം എന്നു ഞാ൯ 

ഇന്നു നിങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നു. 

നും മരണവും, അരനുഗ്രഹവ്യം ശാപധും 

നിങ്ങളുടെ മുമ്പില് വെച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന 

തിന്നു ഞാ൯ ആകാശത്തെയും ഭൂമിയെയും 

ഇന്നു സാക്ഷി ധെക്ുന്നു; അതുകൊണ്ടു 

നീയും നിനെറ സന്തതിയും ജീവിച്ചിരി 

ക്കേണ്ടതിന്നും 

ക്കന്മാരായ അബ്രാഹാമിന്നും യിസ്റ്റാക്കിന്നും 

യാക്കോബിന്നും കൊടുക്കുമെന്നു സത്യം 

ചെയു ദേശതുതു നീ പാപ്പറാ൯ തക്കവണ്ണം 

നിസെറ ദൈവമായ യഹോവയെ സ്നേഹി 

ക്കയും അവന്െറ വാക്ക കേട്ടന്ദസരിക്കയും 

അവനോടു ചേന്നിരിക്കയും ചെയ്യേണ്ടതി 

ന്നും ജീവനെ തിരഞ്ഞെടുത്തു കൊഠംക; അ 

തല്ലോ നിനക്കു ജിവനും ദിഷ്യായുസ്സും ആ 

കന്നും. 

൩൧ അഷഗ്ധ്യായം. 

ക്മോശെ ചെന്നു ഈ വചനങ്ങ൦ എല്ലാ 

യിസ്പ്ായേലിനെയും കേഷപ്പിച്ചു. പിന്നെ 

അവരോട്ട പറഞ്ഞതെന്തെന്നാല്: എനി 
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ജീവ 

യഹോവ നിസെറ പിതാ 

) 

| 

| 

ശം കൈവശമാക്ുകുയ്യം ചെയ്യും യഹോവ 

അരുളിച്ചെയുതു പോലെ യോശുവ നിനക്കു 

നായകനായി കടന്നുപോകും. താ൯സം 

ഹരിച്ചുകള ഞ്ഞ അമോയ്യരാജാക്കന്മാരായ 

സിഹോനോട്ടം ഓഗിനോട്ടം അവരുടെ 

ദേശയത്തോടും ച്െയുതുദപോലെ യഹോവ 

ഇവരോടും ചെയ്യം. യഹോവ അവരെ 

നിങ്ങളുടെ കയ്യില് ഏപ്പിക്കും; ഞാ൯ നി 

ങ്ങളോട്ട ആയ്ഞാപിച്ചിട്ടുള്ള ക്ല്പനപ്രകാ 

രമൊക്കെയ്യം നിങ്ങ അവരരാടു ചെയ്യേ 

ണം. ബലവും ഡൈയ്യവുമുഖളവരായിരി 

പ്രി൯; അവരെ പേടിക്കരുതു, ഭൂമിക്കയു 

മരുതു ; നിനെറ ദൈവമായ യഹോധഖ ത 

ന്നേ നിന്നോടുക്രടെ പോരുന്നു; അവന് 

നിന്നെ കൈവിടുകയില്ല, ഉപേക്ഷിക്കയു 

മില്ല. പിന്നെ മോശെ യോശുവയെ വി 

ളിച്ചു എല്ലായിസ്രാമയലും കാങ്കെ അവ 

നോടു പറഞ്ഞതു എന്തെന്നാല്: ബലവും 

ധൈധയ്യധുമുള്ള വനായിരിക്കു; യഹോവ 

ഈ ജനത്തിന്നു കൊടുക്കുമെന്നു അവരു 

ടെ പിതാക്കന്മാരോടു സത്യംചെയു ദേശ 

തേക്കു നീ അവരോടുക്രടെ ചെല്ലം; 

അതിനെ അവക്കു വിഭാഗിച്ചുകൊടുകും. 

യഹോവ തന്നേ നിനക്കു മുമ്പംയി നട 

ക്കുന്നു; അവന് നിന്നോടുക്രടെ ഇരിക്കും; 

നിന്നെ കൈവിടുകയില്ല, ഉപേക്ഷിക്കയു 

മില്ല; നീ പേടിക്കരുതു, ഭൂമിക്കയുമരുതു. 

അനന്തരം മോശെ ഈ ന്യായപ്രുമാ 

ണം എഴുതി യഹോവയുടെ നിയമപെട്ട 
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കും ചുമക്കുന്ന ലേധ്യരായ പൃരോഹി മന്മാ 

രെയും യിസ്പായേലിനെറ എല്ലാമുപ്പന്മാ 

രെയും ഏല്പിച്ചു മോശെ അവരോടു കല്പി 

ചതു എന്നെന്നാര: ഏഴേഴ സംവത്സരം 

ക്രട്ടുമ്പോഠം മുള്ള വിമോചനസംവത്സര 

ത്തിലെ ക്രടാരല്പെരുനാളിത യിസ്സാ 

യേല് മുഴവനും നിന്െറ ദൈവമായ യ 

ഹോവയ്യടെ സന്നിധിയില് അധ൯ തി 

രഞ്ഞെടുക്കുന്ന സ്ഥലത്തു വരുമ്പോ. 

ഈ ന്യായപ്രമാണം കല്ലായി സായേല്യരും 

കേഠംക്കെ അവരുടെ മുമ്പാകെ വായിക്കേ 

ണം. പുരുഷന്മാരും സ്ത്രികളും കുട്ടികളും 

നിന്െറ പട്ടണത്തിലുള്ള പരദേശിയും 

കേട്ടു പഠിച്ചു നിങ്ങളുടെ ഭൈധമായ യ 

ഫഹോവയെ ഭയപ്പെട്ടു ഈ ന്യായപ്രമാണ 

ത്തിലെ വചനങ്ങാം ഒക്കെയും പ്രമാണി 

ചുനടക്കേണ്ടതിന്നും അവയെ അറിഞ്ഞി 

ട്ടില്ലാത്ത അവരുടെ മക്കഠം കേഠടക്കേണ്ട 

തിന്നും നിങ്ങ യോദ്ദാ൯ കടന്നു കൈ 

വശമാക്കുവാ൯ ചെല്ലുന്ന ദേശത്തു നിങ്ങ 

മുടെ ആയുഷ്ണ്രാലമൊക്കെയും നിങ്ങളുടെ 

ദൈവമായ യഹോവയെ ഭയപ്പെടുവാ൯ 

പഠിക്കേണ്ടതിന്നും ജനത്തെ വിളിച്ചുക്ര 

ട്ടേണം. 

അനന്തരം യഹോവ മോശെയോടു: 

നീ മരിപ്പാനുള്ള സമയം അടുത്തിരിക്കു 

ന്നു; ഞാ൯ യോശുവെകു കല്പന കൊടു 

ക്കേണ്ടതിന്നു അവനെ വിളിച്ചു നിങ്ങ 

സമാഗമനക്രടാരത്തിങ്കല് വന്നുനിപ്പി൯ 

എന്നു കല്പിച്ച. അങ്ങനെ മോശെയും 

യോശുവയും ചെന്നു സമാഗമനക്രടാര 

ത്തിങ്കത നിന്നു. അപ്പ്പോഗ യഹോധഖ 

മേഘസ്മുംഭത്തില് ക്രടാരത്തിങ്കല് പ്രത്യ 

ക്ഷനായി; മേഘസ്മുംഭം ക്രടാരവാതിലി 

നനു മീതെനിന്നു. യഹോവ മോശെയോ 

ടു അരുളിച്ചെയൂതു എന്നെന്നാല്: നീ 

നിന്െറ പിതാക്കന്മാരെ പോലെ നിദ 

യ റ ടട ആവത്തനപുസ്ുകം ൩൧ 

ചെല്ലുന്ന ദേശത്തിലെ നിവാസികളുടെ 

അ൬ ദൈവങ്ങളെ പി൯ചെന്നു പരസം 

ഗം ചെയ്തുയും എന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചു ഞാ൯ 

അവരോടു ചെയ്യിട്ടുള്ള എന്െറ നിയമം 

ലംഘ്കിക്കയും ചെയ്യും. ഏനെറ കോപം 

അവരുടെ നേരെ ജ്വലിച്ചിട്ടു ഞാ൯ അ 

വരെ ഉപേക്ഷിക്കയും എന്െറ മുഖം അ 

വക്കു മറെക്കയും ചെയ്യും; അവർ നാശ 

ത്തിന്നിരയായ്യിരും; അനേകം അനത്ഥ 

ങ്ങും കഷ്ടങ്ങളും അവക്കു ഭവിക്കും; നമ്മു 

ടെ ദൈവം നമുടെ ഇടയില് ഇല്ലായ്്, 

കൊണ്ടല്പയോ ഈ അനത്ഥങ്ങറാ നമുക്കു 

ഭവിച്ചതു എന്നു അവര് അന്നു പറയും. 

എങ്കിലും അവര് അന് ദൈവങ്ങളുടെ അ 

ടടക്കലേക്കു തിരിഞ്ഞു ചെയ്യിട്ടുള്ള സക്ല 

ദോഷ്ചവുംനിമിത്തം ഞാന് അന്നു ഏനെറ 

മുഖം മറെച്ചുകള യും. ആകയാല് ഈ 

പാട്ടു എഴുതി യിസ്രായേല്മക്കളെ പഠി 

പ്പിക്കു; യിസ്രായേരുമക്കളുടെ നേരെ ഈ 

പാട്ടു എനിക്കു സാക്ഷിയായിരിക്കേണ്ടതി 

ന്നു അതു അവക്ു വായ്്യഠേമാക്കിക്കൊടുക്ക. 

ഞാ൯ അവരുടെ പിതാക്കന്മാരോടു സ 

ത്യംചെയൂതായി പാലും തേനും ഒഴുകുന്ന 

ദേശത്തു അവരെ ഏത്തിച്ചശേഷം അവ൪ 

തിന്നു തൃപൃരായി തടിച്ചിരിക്കുമ്പോംം അ 

൬ ദൈവങ്ങളുടെ അടുക്കലേകു തിരിഞ്ഞു 

അവയെ സ്വേധിക്കയും എന്െറ നിയമം 

ലംഘിച്ചു എന്നെ കോപിപ്പിക്കയും ചെയ്യം. 

എന്നാല് അനേകം അനത്ഥങ്ങളും കഷ്ട 

ങ്ങും അവക്ു ഭവിക്കുമ്പോ൦ം അവരുടെ 

സന്തതിയുടെ വായില്നിന്നു മറന്നുപോ 

കാത്ത ഈ പാട്ടു അവരുടെ നേരെ സാ 

ക്ഷ്യം പറയും; ഞാ൯ സത്യംചെയു ദേശ 

ത്തു അവരെ എത്തികുമ്ുമ്ചെ ഇന്നു തന്നേ 

അധവകുള്ള നിരൂപണങ്ങളെ ഞാ൯ അറി 

യ്യുന്നു. ആകയാല് മോശെ അന്നു തന്നേ 

പ്രാപിക്കും; എന്നാല് ഈ ജനം പാപ്പാന് 
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ഈ പാട്ടു എഴ്ണതി യിസ്രായേല് മക്കളെ പ 

ഠിപ്പിച്ച. പിന്നെ അവന് നൂനെറ മക 

നായ യോശുവയോടു: ബലധും ധ്ധൈയ്യ 

വുമുള്ള വനായിരിക്കു; ഞാ൯ യിസായേല് 

മക്കദളാടു സത്യംചെയൂ ദേശത്തു നി അ 

വരെ എത്തിക്കും; ഞാ൯ നിന്നോടുകൂടെ 

ഇരികും ഏന്നരുളിച്ചെയ്യൂ. 

മോശെ ഈ ന്യായപ്രമാണത്തിലെ വ 

ചനങ്ങ൦ മുഴുവനും ഒരു പുസൂകത്തില് 

എഴ്ഴതിത്തീന്നപ്പോഠം യഹോധയുടെ നി 

യമപെട്ടകം ചുമക്കുന്ന മലധ്യരോടു കുപ്പി 

ചതു എന്തെന്നാല്: ഈ ന്യായപ്രമാണ 

പുസദുകം എടുതു നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ 

യഹോധയുടെ നിയമപെട്ടകത്തിന്നരി 

കെ വെപ്പി൯; അധിടെ അതു നിനെറ 

നിനെെറ 

ഏനിക്കു 

നേരെ സാക്ഷിയായിരികും. 

മൃശ്ശാധ്യധും 

അറിയാം; ഇതാ, ഇന്നു ഞാ൯ നിങ്ങ ളോടു 

മത്സരസ്വഭാവധും 

ക്രടെ ജിലിച്ചിരികുമ്പോം തന്നേ നി 

ങ്ങ യഹോവയോട്ട മത്സരികളായിരിക്കു 

ന്നുഖല്ലോ? എസനെറ മരണശേഷം ഏത്ര 

അധികം? 

എല്ലാമൂപ്പന്മാരെയും 

എസെറ അടുക്കല് യിളിച്ചുക്ൂട്ടുവി൯; എ 

നിങ്ങളൂടെ ഗോത്രങ്ങളുടെ 

പ്രമാണികളെയും 

ന്നാല് ഞാ൯ ഈ വചനങ്ങര അവരെ 

പറഞ്ഞു കോഠപ്പിച്ച അവരുടെ നേരെ 

ആകാശത്തെയും ഭൂമിയെയ്യം സാക്ഷിവെ 

ക്കും. ഏനെറ മരണശേഷം നിങ്ങ 

വഷളത്വം പ്രവത്തിക്കും എന്നും ഞാ൯ നി 

ങ്ങളോട്ട ആത്താപിച്ചിട്ടുള്ള വഴി വിട്ടു 

എനിക്കു അറി മാറിക്കളയും എന്നും 

യാഠു അങ്ങനെ നിങ്ങ യഹോവെക്കു 

അനിക്ടുമായുള്ളതു ചെയ്യൂ നിങ്ങളുടെ പ്ര 

വൃത്തികളാല് അവനെ കോപിപ്പികുന്നതു 

കൊണ്ടു ഭാവികാലതൃതു നിങ്ങഗക്ു അന 

ത്ഥം ഭവികും. 

അ തി 

ത്യ 935 

സവ്വസഭയെയും ഈ പാട്ടിനെറ വചന 

ങ്ങളൊക്കെയും ചൊല്ലിക്കേഠപ്പിച്ചു. 

൩൨. അദ്ധ്യായം. 

ത്തകാശമേ, ചെധിതരിക; ഞാ൯ സം 

സാരികും; 

ഭൂമി ഏനെറ വായി൯വാകുകളെ കേ 

ക്കട്ടെ. 

മഴപോലെ ഏനെറ ഉപദേശം പൊ 2 

യും; 

എനെറ വചനം മഞ്ഞൂ3പാലെയും 

ഇള സല്പിന്മേത പൊടിമഴപോലെയും 

സസ്വത്തിന്മേല് മാരിപോലെയും ചൊ 

രിയും. 

ഞാ൯ യഹോവയുടെ നാമം ഫ്യോക്കികും; 3 

നമമുടെ ദൈവത്തിന്നു മഹത്വം കൊടു 

പ്പി൯. 

അവന് പാറ; അവനെറ പ്രവൃത്തി അ 4 

പ 

അവനെറ വഴിക. ഒക്കെയും ന്യായം; 

അവ൯ ധിശ്വസതയുയള്ള ദൈവം, വൃയയാജ 

മില്ലാത്തവ൯; 

നീതിയും നേരുമുള്ള വ൯ തന്നേ. 

അവര് അവനോടു വഷളത്വം കാണിച്ചു: 3 

അവര് അവനെറ മക്കളല്ല, സ്വയകളങ്ക 

മത്രേ; 
വക്രതയും കോട്ടവുമുള്ള തലമുറ. 

ട്രോഷത്വധും അത്ഞാനവുമുള്ള ജനമേ, 

ഇങ്ങനെയോ നിങ്ങ യഹോവെക്കു പ 

കരം കൊടുകുന്നതു? 

അവനല്ലോ നിന്െറ പിതാവും നിന്െറ 

ഉടയവന്. 

അധയനല്ലോ നിന്നെ സ്തൃഷ്ട്ടിക്കയയം രക്ഷി 

ക്കയും ചെയൂവന്൯. 

പൂവ്ൃദിവസങ്ങളെ ഓകക; റു 

മുന്തലമുറകളൂടെ സംവത്സരങ്ങളെ. ചി 

അങ്ങനെ മോശെ യിസ്രായയലിനെറ ന്ത്തിക്കു 
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നിനെറ പിതാധിനോടു ചോടിക്ക, അ | ബാശാനിലെ ആട്ടുകൊററന്മാരെയും കോ 

വ൯ അറിയിച്ചുതരും; 

നിന്െറ വൃദ്ധന്മാരോടു ചോദിക്ക, അവ൪ 

പറഞ്ഞുതരും, 

മഹോന്നതന് ജാതിക്കു അവകാശം 

വിഭാഗിക്കയ്യം 

മനുഷ്യ പുത്രന്മാരെ വേര്പിരിക്കുയും ചെ 

യ്തൂമ്പ്ോഗ 

അവന് യിസ്സായേതുമക്കളുടെ ്ശേണ്ണ്ത്തി 

ന്നു തക്കവണ്ണം 

ജാതികളുടെ അതൃത്തികളെ നിശ്ച 

യിച്ചു. 

യഹോവയുടെ അംശം അവനെറ ജനവും 

യാക്കോബ് അവനെറ അവകാശധും ഞു 

കുന്നു. 

താ൯ അവനെ മരുഭൂമിയിലും 

ഓള് കേമശാക്കുന്ന ശ്ര൬ പ്രദേശത്തിലും 

കണ്ടു. 

അവനെ ചുററി പരിപാലിച്ചു 

കണ്ടണിപോലെ അവനെ സൂക്ഷിച്ചു. 

ക്കന് തനെറ ക്രട്ട അനക്കി 

കുഞ്ഞുങ്ങകു മീതെ പറക്കുമ്പോലെ 

താ൯ ചിറകു വിരിച്ചു അവനെ എടുത്തു 

തന്െറ ചിറകിന്മേല് അവനെ വ 

ഹിച്ചു. 

യഹോവ തനിയേ അവനെ നടത്തി; 

അവനോടുക്രടെ അന്പദൈവം ഉണ്ടായി 

രുന്നില്ല. 

അവന് ഭൂമിയുടെ ഉന്നതങ്ങളില് അവ 

നെ വാഹനമേററി; 

നിലത്തെ അനുഭവം കൊണ്ടു അവന് ഉപ 

ജിധിച്ചു. 

അവനെ പാറയിതനിന്നു തേനും 

തീക്കല്പില് നിന്നു എണ്ണയും കുടിപ്പിച്ചു. 

പശുക്കളുടെ ധെണ്ണുയെയും ആടുകളുടെ 

വാലിനെയ്യം 

ആട്ടി൯കുട്ടികളുടെ മേദസ്സറിനെയ്ം 

ഠിം 

ലാടടകളെയ്യം 

കോതമ്പി൯ കാമ്പിനെയും അവന്നു കൊ 

ടുത്തു; 

നീ ദാക്ഷാരക്തമായ വീഞ്ഞു കുടിച്ച. 

യെശ്രുരൂനോ പുമ്ജ്മിവെച്ചു കൂതെച്ചു; 

നീ പുക്ട്ടിലെച്ചു കനത്തു തടിച്ചിരി 

ക്കുന്നു. 

തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയ ദൈവത്തെ അവ൯ 

ത്യജിച്ചു 
തനെറ രക്ഷയുടെ പാറയെ നിരസിച്ചു. 

അവര് അന്യദൈവങ്ങളാല് അവനെ 

ക്രഭ്ധിപ്പിച്ചും 
മ്ദേച്ചുതകളാല് അവനെ കോപിപ്പിച്ചു. 

അവര് ദൂഭൂതങ്ങഥക്കു, ദൈധമല്ലാത്തവെ 

ക്കു, തങ്ങ അറിയാത്ത ദേവന്മാക്കു ബലി 

കഴിച്ചു; 

അവരുടെ പിതാക്കന്മാർ അവയെ ഭജി 

ചിട്ടില്ലം 

അവ നൂതനമായി ഉത്ഭവിച്ച നധീനമൂ 

ത്തികഠാ അത്രേ. 

നിന്നെ ജനിപ്പിച്ച പാറയെ നീ ധിസ്ല 

രിച്ചു 

നിന്നെ ഉല്പാദിപ്പിച്ച ദൈവത്തെ മറന്നു 

കളഞ്ഞു. 

യഹോവ കുണ്ടു അവരെ തള്ളിക്കളഞ്ഞു; 

തനെറ പുത്രീപുത്തന്മാരോട്ടുള്ള നീരസ 

ത്താല് തന്നേ. 

അവന് അരുളിച്ചെയൂതു : ഞാ൯ എനെറ 

മുഖം അവകു മറെകും; 

അവരുടെ അന്തം എന്തു എന്നു ഞാന 

നോക്കും. 

അവര് വക്രതയുള്ള തലമുറ, നേരില്ലാത്ത 

മക്ക൦, 

ദൈവമല്ലാത്തതിനെക്കൊണ്ടു എഏനിക്ു എ 

രിഖുധരുത്തി, 

മിത്ഥ്യാമൂത്തികള ല് ഏന്നെ മുഷിപ്പിച്ചു. 
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ഞാനും ജനമല്ലാത്തവരെക്കൊണ്ടു അവകു 

എരിവു വരുത്തും; 

മുഡജാതിയെക്കൊണ്ടു അവരെ മുഷി 

പ്പിക്കും. 

എനെറ കേംപത്താല് തി ജ്വലിച്ചു 

പാതാളത്തിനെറ ആഴത്തോളം കുത്തും; 

ഭൂമിയെയും അതിന്െറ അനുഭവത്തെയും 

ദഹിപ്പിച്ചു 

പവ്വതങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനങ്ങളെ. കരിച്ചു 

കള യ്യ. 

ഞാ൯ അനത്ഥങ്ങഗ അവരുടെമേല് കു 

ന്നികും; 

എസെറ അസ്സ്രുങ്ങുശ അവരുടെ നേരെ 

ചെലവിടും. 

അവര് വിശപ്പുകൊണ്ടു ക്ഷയികും ; 

ഉത്തുരോഗത്തിന്നും വികധ്യാധിക്കും ഇര 

യാകും. 

ൂധങ്ങമൂടെ പല്ലും പന്നഗങ്ങളുടെ ധി 

ഷവും 

ഞാ൯ അവരുടെ ഇടയില് അയകും, 

വീഥികളില് വാളും അറകളില് ഭീതിയും 

യയുവാധിനെയും യുവതിയെയും 

ശിശുധിനെയും നരച്ചവനെയും സംഹ 

രികും. 

ഞങ്ങളുടെ കൈ ജയംകൊണ്ടു ; 

യഹോവയല്ല ഇതൊക്കെയും ചെയുതു 

എന്നു അവരുടെ ധൈരികമ തെററായി 

വിചാരിക്കയും 

ശത്രു എനിക്കു ക്രോധം വരുത്തുകയും 

ചെയ്യും 

എന്നു ഞാ൯ ശങ്കിച്ചിരുന്നില്ലെങ്കില്, 

ഞാ൯ അവരെ ഉതിക്കുള ഞ്ഞു, 

മനുഷ്യരില് നിന്നു അവരുടെ ഓാമ്മ ഇല്ലാ 

താകുമായി രുന്നു. 

അവര് ആലോചനയില്ലാത്ത ജാതി; 

അവക്ു ധി വേകബ്ുഭ്ധിയില്ല. 

ഹാ, അവർ ജ്മോനികളായി ഇതു ഗ്രഹിച്ചു 

ധാഠാഥറ്ഠിം 

തങ്ങളുടെ ഭവിഷ്യം ചിന്തിച്ചെങ്കിത കൊ 

ളായിരുന്നു, 

അവരുടെ പാറ അവരെ ധിററുകള 

കയും 

യഹോവ അവരെ ഏപ്പിച്ചുകൊടുക്കയും 

ചെയ്യിട്ടല്ലാതെ 

ഒരുവ൯ ആയിരംപേരെ പിന്തുടരുന്നതും 

ഇരുവര് പതിനായിരംപേരെ ഓടിക്കുന്ന 

തുമെങ്ങനെ? 

അവരുടെ പാറ നമുടെ പാറപോലെ 

യല്ല 

അതിന്നു നജുടെ ശത്രുക്കഠം തന്നേ സാക്ഷി 

കഠം 

അവരുടെ മുന്തിരിവള്ളി സൊടോംവള്ളി 

യില്നിന്നും 

ഗൊമോരനിലങ്ങളിതനിന്നും ഉള്ളതു; 

അവരുടെ മുന്തിരിപ്പഴം നഞ്ചും 

മുന്തിരിക്കുല ക്ൈപ്പുമാകുന്നു; 

അവരുടെ ധിഞ്ഞു മഹാസപ്പൃത്തി൯ ധി 

ഷവ്യം 

മൂഖസെറ കാള ക്രടവും ആകുന്നു. 

ഇതു എനെറ അടുക്കല് സംഗ്രഹിച്ചും 

എ൯ ഭണ്ഡാരത്തില് മുടയിട്ടും ഇരിക്കുന്നി 

ല്ലയോ? 

അവരുടെ കാല് വഴ്ചതൂങ്കാലത്തേക്കു 

പ്രതികാരധുയം പ്രുതിഫലധും എനെറ പ 

ക്കല് ഉണ്ടു; 

അവരുടെ അനത്ഥദിവസം അടുത്തിരി 

ക്കുന്നു; 

അവക്കു ഭധിപ്പാനുള്ളതു ബദ്ധപ്പെടുന്നു. 

യഹോവ തനെറ ജനത്തെ ന്യം വി 

ധികും; 

അധരുടെ ബലം ക്ഷയിച്ചുപോയി; 

ബഭ്ധനും സ്വതന്ത്രന്ദം ഇല്ലാതെയായി 

കണ്ടിട്ടു 

അവന് സ്വഭാസന്മാരെകുറിച്ചു അനുത 

പികും. 

92. 
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37 അവരുടെ ബലികളുടെ മേദസ്സു തിന്നു 

കയ്യം 

പാനീയബലിയുടെ വീഞ്ഞു കുടിക്കയും 

ചെയു ദേവന്മാരും 

അവര്൪ ആശ്രയിച്ച പാറയും ഏവിടെ? 

38 അവർ ഏഴ്ഴന്നേററു നിങ്ങളെ സഹായിച്ചു 

നിങ്ങഠക്ു ശരണമായിരിക്കട്ടെ എന്നു 

അവ൯ അരുളിച്ചെയ്യം. 

39 ഞാ൯, ഞാ൯ മാത്രമേയുള്ളൂ; ഞാനല്ലാതെ 

ദൈവമില്ല 

നെന്നു ഇല്പ്ോഗശ കണ്ടുകൊരവി൯, 

ഞാ൯ കൊല്ലുന്നു; ഞാ൯ ജീധിപ്പിക്കുനഃ; 

ഞാ൯ തകക്കുന്നു; ഞാന് സെരഖ്യ മാകുന്നു; 

നെറ കയ്യില്നിന്നു ധിടുയികുന്നവ൯ 

ഇല്ലം 

40 ഞാ൯ ആകാശത്തേക്കു കൈ ഉയത്തി 

സത്യം ചെയ്യുന്നതു : 

 നിത്യനായിരിക്കുന്ന മ്േന്നാണ -- 

41 എന്െറ മിന്നലാം വാര ഞാ൯ മൂല 

യാക്കി 

൫൯ കൈ ന്വായധിധി തുടങ്ങുമ്പോഠം, 

ഞാ൯ ശത്രുക്കളിരു പ്രതികാരം നടത്തും; 

എന്നെ ദ്വേഷികുന്നവക്ു പകരം വീട്ടും. 

42 ഹതന്മാരുടെയും ബദ്ധന്മാരുടെയ്യം രക്ത 

അാലും, 

ശത്രുനായകന്മാരുടെ ശിരസ്സിരനിന്നു ഒ 

ലികുന്നതിനാലും 

ഞാന് എനെറ അസ്്രരങ്ങളെ ലഹരിപ്പികും; 

എനെറ വാമ മാംസം തിന്നുകയും ചെയ്യും. 

43 ജാതികളേ, അവനെറ ജനത്തോട്ടക്രടെ 

ഉല്പസിപ്പി൯; 

അവന് സ്വദാസന്മാരുടെ രക്തത്തിന്നു 

പ്രതികാരം ൭ ചയ്യയം; 

തന്െറ ശത്രുക്കളോടു അവന് പകരം 

വീട്ടും; 

തനെറ ദേശത്തിന്നും ജനത്തിന്നും പാപ 

പരിഹാരം വരുത്തും, 

ഠിം 

325 ആധത്തനപുസ്കം ൨൨ 

അനന്തരം മോശെയും നആൂ൯െെറ മക 44 

നായ യോശുവയും വന്നു ഈ പാട്ടിന്െറ 

വചനങ്ങഠം ഒക്കെയും ജനത്തെ ചൊല്ലി 

ക്കേധപ്പിച്ചു. മോശെ ഈ സകലവചന 

ങ്ങളും എല്ലായിസ്രായേലിനോടും സംസാ 

രിച്ചുതീന്നപ്പോഠം അവ൯ അവരോടു 

പറഞ്ഞതു: ഈ ന്യായപ്രമാണത്തിലെ 

വചനങ്ങറഠം ഒക്കെയും പ്രമാണിച്ചു നട 

ക്കേണ്ടതിന്നു നിങ്ങ നിങ്ങളൂടെ മക്ക 

45 

40 

ളോടു കുപ്പിപ്പാന്തക്കവണ്ണം ഞാ൯ ഇന്നു 

നിങ്ങഠകു സാക്ഷികരികുന്ന സകലലവ 

ചനങ്ങമൂം മനസ്സില് വെച്ചുകൊഠംവി൯. ടം 

ഇതു നിങ്ങഠക്ു വ്ൃയത്ഥകായ്യമല്ലം, നിങ്ങളു 

ടെ ജിവ൯തന്നേ ആകുന്നു; നിങ്ങ കൈ 

വശമാക്കേണ്ടതിന്നു യോദ്ദാ൯ കടന്നു ചെ 

ല്ന്ന ദേശത്തു നിങ്ങമക്കു ഇതിനാല് ദീ 

ഘായുഡ്സുണ്ടാകും. 

അന്നു തന്നേ യഹോവ മോശെയോടു 

അരുളിച്ചെയൂതു: നി യെരിഹോധിന്നെ 

തിരെ മോഖാബ് ദേശത്തുള്ള ഈ അബാ 

രിംപവ്വതത്തില് നെ€ബാമലമുകളില് ക 

യറി ഞാന് യിസ്പായേല്മക്കനകു അവകാ 

ശമായി കൊട്ടകുന്ന കനാ൯ ദേശത്തെ 

നോക്കി കാങ്ക. നിന്െറ സഹോടഒര 

നായ അഹരോന് ഫോര്പവ്വതത്തില്ലെ 

ചു മരിച്ച തന്െറ ജനത്തോടു ചെന്നതു 

പോലെ നി കയറുന്ന പവ്ൃതത്തില് വെച്ചു 

നീയും മരിച്ചു നിനെറ ജനത്തോടു ചേരും. 

നിങ്ങ സി൯മരുഭൂമിയില് കാദേശിലെ 

കലഹഫജലത്തിങ്കത യിസ്രായേല് മക്കളുടെ 

മദ്ധ്യേ ഖെച്ചു ്ലേന്നോടു അകൃത്യം ചെയ്തു 

കൊണ്ടും യിസ്ത്രായേരുമക്കളുടെ മദ്ധ്യ 

വെച്ചു എന്നെ ശുഭ്ധീകരിക്കായ്ക്കു കൊണ്ടും 

തന്നേ, നി ദേശത്തെ നിന്െറ മുമ്പിര 

എങ്കിലും ഞാന് യിസ്രായേല് 

മക്കക്കു കൊടുക്കുന്ന ദേശത്തു നീ! കട 

കാണണ്ടാ; 

ക്കയില്ല. 
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ആധത്തനചുസ്കം ൩൩. 

൩൩. അഡ്ധ്യായം. 

ദൈവപുരുഷനായ മോശെ തനെറ മര 

ണത്തിന്നു മുമ്പെ യിസംയേല്മക്കളെ അ 

നുഗ്രഹിച്ച അനുഗ്രഹം ആവിതു : 

അവ൯ പറഞ്ഞുതെന്നെന്നാല്: 

യഹോവ സിീനായിതനിന്നു വന്നു, 

അവക്കു സേയിരില്നിന്നു ഉദിച്ചു 

പാറാ൯പവ്യതത്തില്നിന്നു വിളങ്ങി, 

ലക്ഷോപിലക്ഷം വിശുദ്ധന്മാരുടെ അടു 

ക്കതനിന്നു വന്നു; 

അവക്കുവേണ്ടി അശഗ്നിമയമായോരു പ്ര) 

മാണം 

അവനെറ വലജങ്ജയ്യില് ഉണ്ടായിരുന്നു. 

24 

ജി 

തൃ്്യാ്സന്ന) 33 

ലേധിയെക്കറിച്ചു അവ൯ പറഞ്ഞതു: 

നിനെറ ത്ുമ്മിമും മരറീമും നി൯ഭക്ത 

നെറ പക്കൽ ഇരിക്കുന്നു; 

നീ മസ്സയില്ുഖെച്ച പരീക്ഷിക്കയും 

കലഹജലത്തിങ്കല് നി പൊരുകയ്യം 

ചെയൂധയനെറ പക്കൽ തന്നേ. 

അവ൯ അപ്പനെയും അമ്മയെയും കു 

റിച്ചു; 

ഞാ൯ അവരെ കണ്ടില്ല എന്നു പറഞ്ഞു; 

സഹോദരന്മാരെ അവ൯ ആരദരിച്ചില്ല ; 

സ്വന്തമക്കളെ ന്നോത്തതുമില്ല. 

നിനെറ വചനം അവ൪ പ്രമാണിച്ചു, 

നിന്െറ നിയമം കാത്തുകൊധകയും 

ചെയ്യു. 

അതേ, അവ൯ ജനത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നു; | അവര് യാക്കോബിന്നു നിന്െറ ലിധി 

അവന്െറ സകലവിശുഭ്ധന്മാരും തൃക്ക 

യ്യില് ഇരിക്ുന്നു. 

അവര് തൃക്കാല്ലൃത ഇരുന്നു; 

അവന തിരുവചനങ്ങ പ്രാപിച്ചു. 

യാക്കോബിനെറ സഭെക്കു അവകാശമായി 

മേഃശെ നമുക്കു ന്യായപ്രമാണം കല്പിച്ചു 

തന്നു, 

ജനത്തിനെറ തലവന്മാരും 

യിസ്രായേല് ഗോത്രങ്ങളും ക്രടിയപ്പ്യോഠാ 

അവന് യെശ്രുരൂന്നു രാജാവായിരുന്നു. 

രൂബേന് മരിക്കാതെ ജിധിച്ചിരിക്കട്ടെ; 

അവനെറ പവുരുഷന്മാര കുറയാതിരി 

ക്കട്ടെ. 

യ്യെഫ്രഭെക്കുള്ള അ്ുഃഗ്രഹമായിട്ടു അവ൯ 

പറഞ്ഞതു : 

യഹോവ, യെഫ്രുദയുടെ അപേക്ഷ കേട്ടു 

അവനെ സ്വജനത്തിലേക്ക കൊണ്ടുവ 

രേണമേ. 

തെറ കൈകളാല് അവന് തനിക്കായി 

പൊരുന്നു; 

ശത്രുക്കളുടെ നേരെ നി അവന്നു തൂണയാ 

യിരിക്കേണമേ. 

ഠിം 

കളം 

യിസ്രായേലിന്നു ന്യായപ്രമാണവും ഉപ 

ദേശികും; 

അധഖര് നിനെറ സന്നിധിയില് സുഗന്ധ 

ധൂപധും 

യാഗപീഠത്തിന്മേല് സ്പവ്വാംഗഹോമവും 

അപ്പികും. 

യഹോവേ, അവനെറ ധനത്തെ അനന്ദ 

ഗ്രഫിക്കേണമേ; 

അധനെറ പ്രവൃത്തിയില് പ്രസാദിക്കേ 

ണമേ. 

അവനെറ എതിരികളും അവനെ ദ്വേഷി 

കുന്നവരും എഴ്ചന്നേല്ല്ാതയണ്ണം 

അവരുടെ അരകളെ തകത്തുകളയേ 

ണമേ. 

ബെന്യയാമീിനെക്കുറിച്ചു അവ൯ പറഞ്ഞതു : 

അവന് യഹോവെക്ു പ്രിയൻ; 

തത്സന്നിധിയില് നിഭയം വസികും; 

താ൯ അവനെ എല്ലായ്ക്യോഴചം മറെച്ചുകൊ 

ള്ള്ലന്ന; 

അധനസെറ ഗിരികളൂടെ മദ്ധ്യ, അധിഖ 

സിക്കുന്നു. 

8, 

ന 



9 ജി. 
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തവ്മസ്സ്്ു 38 ആധത്തനപുസുകം ൩൩. 

യോസേഫിനെക്ുറിച്ചു അവന് പറ | അവര് സമ്യങ്ങടുടെ സമൃദ്ധിയും 

ഞ്ഞതു: 

ആകാശത്തിലെ വിശിക്ടവസ്ത്വായ മഞ്ഞു 

കൊണ്ടും 

താഴെ കിടകുന്ന അഗാധജലംകൊണ്ടും 

സൂയ്യനാല് മള വാകുന്ന ധിശേഷഫലം 

കൊണ്ടും 

പ്രതിമാസിക്ചന്രനാല് ഉള വാകം വിശി 

ക്യോഫലം കൊണ്ടും 

പുരാതനപവ്വതങ്ങലുടെ ശ്രേക്ടസാധന 

ങ്ങംരകൊണ്ടും 

ശാശ്വതശൈലങ്ങളുടെ വിശിക്ടുവസ്ത്ക 

ക്കഠകൊണ്ടും 

ഭൂമിയിലെ ധിശേഷവസ്ത്ൂക്കള്ടം സമൂഭ്ധി 

യ്യും കൊണ്ടും 

അവനെറ ദേശം യഹോവയാല് അശ്ധഗ്ര 

ഹിക്കപ്പെടു മാറാകുട്ടെ. 

മുംപ്പടപ്പിര വസിച്ചവന്െറ പ്രസാദം 

യോസേഫി ന്െറ ശിരസ്സ്സിന്മേലും 

തനെറ സഹോദരന്മാരില് പ്രഭ വായവ 

നെറ നെറുകമേലും വരുമാറാകട്ടെ. 

അവന്െറ കുടിഞ്ഞുതക്രററ൯ അവനെറ 

പ്രതാപം; 

അവനെറ കൊമ്പുക ൦ കാട്ടുപോത്തിനെറ 

കൊമ്മുകുര; 

അവയാല് അവന് സകലജാതികമ്മളെയും 

ഭൂസിമാവാസികളെയും ഖെട്ടി ഓടിക്കും; 

അവ ഏഫ്ു യീദിനെറ പതിനായിരങ്ങളും 

മനശ്ശെയുടെ ആയിരങ്ങളും തന്നേം 

സെബുലൃനെക്കറിച്ചു അവ൯ പറ 

ഞതു: 

സെബ്ദലൂനേ, നിന്െറ പ്രയാണത്തിലും, 

യിസ്സ്റാഖാരേ, നിനെറ ക്രടാരങ്ങളിലും സ 

ന്തോഷിക്ക. 

അയര് ജാതികളെ പവ്യൃതത്ത്ിലേക്കു വി 

ളികും: 

അവിടെ നിതിയാഗങ്ങളെ കഥിക്ും. 

മണലിലെ നിക്ഷേപങ്ങളും വലിച്ചു 

ടിക്കും. 

ഗാടിനെക്കുറിച്ച അവന൯ പറഞ്ഞതു : 

ഗാടിനെ ധിസ്മാരമാകുന്നവ൯ അനുഗ്ര 

ഹിക്കപ്പെട്ടവ൯. 

ഒരു സിംഫഹിപോലെ അവന് പതുങ്ങി 

ക്കിടന്നു 

ഭൂജവും നെറുകയും പറിച്ചുകിറുന്നു. 

അവന് ആട്യഭാഗം തിരഞ്ഞെടുത്തു; 

അവിടെ നായകനെറ ഓഹരി സംഗ്ര 

ഹിച്ചുവെച്ചിരുന്നു ; 

അവസ ജനത്തിനെറ തലഡന്മാരോടു 

ക്രടെ യഫഹഫോവഖയുടെ നീതിയും 

യിസ്റ്ായേലുമായി അവനെറ ധിധികളം 

നടത്തി. 

ഓനെക്കുറിച്ചു അവ൯ പറഞ്ഞതു: 

ഓ൯ ബാലസിംഹം ആകുന്നു; 

അവന ബാശാനിതനിനഃ ചാടുന്നു. 

നഛ്ല്ലാലിയെക്ുറിച്ചു അവ൯ പറഞ്ഞതു : 

നഛ്ല്രാലിയേ, പ്രസാദംകൊണ്ടു തൃവൃനും 

യഹോവയുടെ അനുഗ്രഹം നിറഞ്ഞവ൯ 

മായി 

പടിഞ്ഞാറും തെക്കും കൈവശമാക്കുക. 

ആശേരിനെക്ുറിച്ച അവ൯ പറഞ്ഞതു: 

ആശേര് പുത്രസമ്പത്തുകൊണ്ടു അബഗ്ര 

ഫിക്കപ്പെട്ടവ൯; 

അവ൯ സഹോമരനമാക്കു ഇക്ടടനായിരി 

ക്കട്ടെ; 
അവന് കാൽ മ്േണ്ണയില് മുക്കട്ടെ. 

നിനെറ ഓടാമ്ചല് ഇരിമ്പും താര്ൂധും ആ 

യിരിക്കട്ടെ ; 

നിനെറ ബലം ജീവപയ്യന്തം നില്ലുട്ടെ. 

യെശ്രുരുനെറ ഭൈവത്തെപ്പ്പോലെ ഒരു 

ത്തനുമില്ല ; 

നിന്െറ സഹായത്തിന്നായി അവ൯ ആ 

കാശത്തുടെ 

യു 

0 

൧൭ 
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ആധവത്തനപ്യസുകം ൩൪: 

തനെെറ മഹിമയില് മേഷാരൂഡനായി 

വരുന്നു. 

പൃരാതനനായ ദൈവം നിനെറസങ്കേതം; 

കിഥഗെ ശാശ്വതളജങ്ങ൦ ഉണ്ടു; 

അലന് ശത്രുവിനെ നിന്െറ മുമ്പില് 

നിന്നു നീക്കിക്കളഞ്ഞു 

സംഹരിക്ക എന്നു കപ്പിച്ചിരിക്ുന്നു. 

ധാന്യവും വഡിഞ്ഞുമുള്ള ദേശത്തു യിസ്രാ 

യേല് നിഭയമായും 

യാക്കോബി൯ ഉറവു തനിച്ചും വസിക്കുന്നു; 

ആകാശം അവന്നു മഞ്ഞു പൊഴിക്കുന്നു. 

യിസ്രായേലേ, നീ ഭാഥ്യവാ൯; നിനക്കു 

തുല്യ൯ ആര്? 

യഹോവയാല് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ജനമേ, 

അവ൯ നിന്െറ സഹായത്തി൯ പരി 

ചയും 

നിന്െറ മഫിമയുടെ വാളും ആകുന്നു. 

നിനെറ ശത്ത്ുക്കഠ നിന്നോടു അനുസര 

ണം നടിക്കും; 

നീ അവരുടെ ഉന്നതങ്ങളിന്മേല് നട 

കൊള്ളം. 

൨൪... അദ്ധ്യായം. 

അനന്തരം മോശെ മോവാബ് സമഭൂമി 

യില്നിന്നു യെരിഹോധിന്നെതിരെയുള്ള 

നെബോപവ്യൃതത്തില് പിസ്ത്രാമുകളില് ക 

യറി യഹോവ ടാ൯വരെ ഗിലെയാദ് 

ദേശം ഒക്കെയും നഛ്ലാലിദേശമൊക്കെ 

യും എഫു യിമിനെറയും മനശ്ശെയുടെയും 

ദേശവും പടിഞ്ഞാറെ ക്ടല്വരെ യ്ഫ്രുദാ 

ദേശം ഒതക്കെയ്യം തെക്കെദേശവുയം ഇന്ത 

നഗരമായ യെരീഹോധിനെറ താഴ്സിതി 

മുതല് സോധാര്വരെയുള്ള സമഭൂമിയും 

അവനെ കണിച്ചു. അബ്രാഹാമിനോ 

_. 920 - ന്യു) 34: 

ഞാ൯ നിനെറ സന്തതിക്കു കൊട്ടുകുമെന്നു 

സത്യംചെയു ദേശം ഇതു തന്നേ; ഞാ൯ 

അതു നിനെറ കണ്ണിന്നു കാണിച്ചുതന്നു ; 

എന്നാല് നി അധിടേക്ു കടന്നുപോകയി 

ല്ല എന്നു യഹോവ അവനോടു കുപ്പിച്ചു. 

അങ്ങനെ യഹോധയുടെ ഓസനായ മോ 

ശെ യഹോവയുടെ വചനപ്രുകാരം അ 

വിടെ മോവാബ് ദേശത്തുധെച്ചു മരിച്ചു. 

അവ൯ അവനെ മോവാബ് ദേശത്തു 

ബേത്ത'-പെയോരിന്നെതിരെയുള്ള താഴ്ച 

രയില് അടക്കി; എങ്കിലും ഇന്നുവരെയും 

അവനെറ ശവക്കഴിയുടെ സ്ഥലം ആരും 

അറിയുന്നില്ല. മോശെ മരിക്കുമ്പോഠം അ 

വന്നു നൂററിരുപതു വയസ്സായിരുന്നു; അ 

വനെറ കണ്ണു മങ്ങാതെയും അവനെറ ദേ 

യി 

സ്രായേല്മക്കമ മോശെയെക്കുറിച്ചു മോവാ 

ഹബലം ക്ഷയിക്കാതെയും ഇരുന്നു. 

ബ് സമഭൂമിയില് മുപ്പതു ടിവസം കരഞ്ഞു 

കൊണ്ടിരുന്നു; അങ്ങനെ മോശെയെകുറി 

ച്ചു കരഞ്ഞു വിലാപിക്കുന്ന കാലം തികഞ്ഞു. 

ആഏനെറ മകനായ യോശുവയെ മോശെ 

കൈധെച്ചയുഗ്രഹിച്ചിരുന്നതുകൊണ്ടു അ 

വ൯ ഞ്ഞോനാത്മപൂണ്ണനായ്യീന്നു; യഹോവ 

മോശെയോടു കല്പിച്ചതുപോലെ യിസ്ധാ 

യേല്മക്കം അവനെ അന്ദസരിച്ചു. എ 

ന്നാല് മിസ്രയിംദേശത്തു ഫറവോനോടും 

അവസെറ സകലഭത്യന്മാരോടും അവ 

നെറ സപ്വദേശത്തോടടം ചെയ്ത്രാ൯ യഹോ 

വ മോശെയെ നിയോഗിച്ചയച്ച സകല 

അതൃദുതങ്ങളും ഭൂജവീയ്യലും ഏല്ലായിസ്സാ 

യേലും കാങ്ങെ മോശെ പ്രവത്തിച്ച ഭയ 

കര കായ്യ്യമൊക്കെയും വിചാരിച്ചേ 

യഹോവ അഭിമുഖമായി അറിഞ മോ 

ശെയെപ്പോലെ ഒരു പ്രവാചകന് യിസ്സാ 

ടും യിസ്റ്റാക്കിനോടും യാക്കോബിനോടും: | യേലില് പിന്നെ ഉണ്ടായിട്ടില്ലം 

ടു ക് 
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ടയില്. 

൧ം അഡ്ധ്യായാ. 

ഡ്യം.ംപഷുടെ ഓസനായ മോശെയു 

ടെ മരണശേഷം യഹോവ ന്മുനെറ മക 

നായി മോശെയുടെ ശുശ്രൂഷകനായ യോ 

ശുവയോടു അരുളിച്ചെയുതു: എനെെറ 

ദാസനായ മോശെ മരിച്ചു; ആകയാല് 

നീയും ഈ ജനമൊക്കെയും പുറപ്പെട്ടു യോ 

ദ്രാന്നക്കരെ ഞാ൯ യിസ്സായേല്മക്കഠകു 

കൊടുക്കുന്ന ദേശത്തേക്ു കടന്നുപോകു 

വി൯. 

സ്ഥലമൊക്കെയും 

നിങ്ങളൂടെ ഉള്ളങ്കാല് ചവിട്ടുന്ന 

ഞാ൯ മോശെയോട്ട 

കുപ്പിച്ചതുപോലെ നിങ്ങശക്കു തന്നിരിക്കു 

ന്നു. മരുഭൂമിയും ഈ ലെബാനോനും തുട 

ങ്ജി ഫ്രാത്ത് എന്ന മഹാനടിവരെയും 

ഫിതൃരുടെ ദേശം ഒക്കെയും പടിഞ്ഞാറു 

മഹാസമുദദം വരെയും നിങ്ങളുടെ അതി 

രായിരികും. നിനെറ ജീവകാലത്തു ഒരി 

ക്കലും ഒരു മനുഷ്യൃയന്ദം നിസെറ നേരെ 

നില്ല്യില്ല;ു ഞാ൯ മോശെയോടുക്രടെ ഇ 

രുന്നതു പോലെ നിന്നോടുക്രടെയും ഇരി 

ക്കും; ഞാന് നിന്നെ കിട്ടുകയില്ല, 

ഉപേക്ഷിക്കയും ഇല്ല. മറപ്പും-ധൈധയ്യയും 

ഉള്ള വനായിരിക്ക; ഞാ൯ അവക്കു കൊട്ട 

കുമെന്നു അവരുടെ പിതാക്കന്മാരോടു സ 

തൃം ചെയു ദേശം നീ ഈ ജനത്തിന്നു അ 

വകാശമായി വിഭാഗിക്കും. എനെറടാ 

സനായ മോശെ നിന്നോടു കപ്പിച്ചിട്ടുള്ള 

ന്യായപ്രമാണമൊക്കെയും അനുസരിച്ചു 

നടക്കേണ്ടതിന്നു നല്ല ഉറപ്പും ധൈധയ്യധും 

ഉള്ള വനായി മാത്രം ഇരിക്കു ചെല്ലുന്നേട 

ത്തൊക്കെയും നീ ശുഭമായിരിക്കേണ്ടതിന്നു 

ധാഠാഥ്ഠിം 

അതു വിട്ടു ഇടത്തോട്ടോ വലത്തോട്ടോ മാ 

റരുതു. ഈ ന്യായപ്രമാണചുസൂകത്തി 

ലുള്ളതു നിസനെറ വായില്നിന്നു നീങ്ങി 

ല്പേകരുതു; അതില് എഏഴ്തിയിരികുന്ന 

തുപോലെ ഒക്കെയും പ്രമാണിച്ച നടക്കേ 

ണ്ടതിന്നു നീ രാധും പകലും അതു ധ്യാനി 

ചുകൊണ്ടിരിക്കേണം; എന്നാല് നിന്െറ 

പ്രവൃത്തി സാധിക്കും; നീ കൃതാത്ഥനായും 

ഇരിക്കും. നിന്െറ ദൈവമായ യഹോ 

വ നി പോകുന്നേടത്തൊക്കെയും നിന്നോ 

ടൂക്രടെ ഉള്ളതുകൊണ്ടു ഉറപ്പും ധൈധയ്യവു 

മുള്ള വനായിരിക്ക; ഭയപ്പെടരുതു, ഭൂമിക്കു 

യയം അരുതു ഏന്നു ഞാന് നിന്നേട്ട കല്പി 

ച്ചുവല്ലോ. 

എന്നാറെ യോശുവ ജനത്തിനെറ പ്ര 

മാണിക ളോടു കല്പിച്ചതു: പാളയത്തില് 

കരടി കടന്നു ജനത്തോടു: നിങ്ങളുടെ ദൈ 

വമായ യഹോവ നിങ്ങനക്കു അവകാശ 

മായി തരുന്ന ദേശം കൈവശമാകുവാ൯ 

ചെല്ലേണ്ടതിന്നു നിങ്ങറം മൂന്നു ദിവസം 

കഴിഞ്ഞിട്ടു യോദ്ദാന്നക്കരെ കടക്കേണ്ടതാ 

കയാല് ഭക്ഷണസാധനം ഒരുക്കിക്കൊഠം 

വിന് എന്നു കല്പിപ്പി൯. 

പിന്നെ യോശുവ തൂരബേവൃയരോടും ഗാ 

ദ്യരോടും മനശ്ശേയുടെ പാതിശോത്രത്തോ 

ടും പറഞ്ഞതു എന്തെന്നാല്: യഹോവ 

യയടെ ദാസനായ മോശെ നിങ്ങളോടു ക 

പ്പിച്ച വചനം ഓത്തു കൊഠധി൯; നിങ്ങ 

ളുടെ ദൈവമായ യഹോവ നിങ്ങശക്കു 

സ്വസ്ഥത നല്ലി ഈ ദേശവും തന്നിരിക്കു 
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ന്നു. നിങ്ങളുടെ ഭായ്യമാരും കുഞ്ഞുകുട്ടിക 

ളം നിങ്ങളുടെ കന്നുകാലികളും യോദ്ദാന്നി 

ക്കരെ മോശെ നിങ്ങമക്കു തന്നിട്ടുള്ള ടേ 

ശത്തിരിക്കട്ടെ ; എന്നാല് നിങ്ങളില് യൃഭ്ധ 

പ്രാപ്യന്മാരായവര് ഒക്കെയും സന്നഭ്ധരാ 

യി നിങ്ങളുടെ സഹോടരന്മാകു മുമ്പായി 

15 കടന്നുചെനു യഹോവ നിങ്ങധക്കു എന്ന 

106 

17 

18 

പോലെ നിങ്ങദുടെ സഹോദരന്മാക്കും 

സ്വസ്ഥത നല്ലുകയും നിങ്ങളുടെ ദൈഖ 

മായ യഹോവ അവകു കൊട്ടക്കുന്ന ദേശം 

അവർ കൈവശമാക്കുകയ്യം ചെയ്യുവോളം 

അവരെ സഹായിക്കേണം; അതിനെറ 

ശേഷം നിങ്ങ യഹോവയു൭ട ദാസനാ 

യ മോശെ കിഴക്കു യോദ്ദാന്നിക്കരെ നി 

ങ്ങഗക്കു തന്നിട്ടുള്ള അവകാശ ദേശത്തേക്കു 

മടങ്ങിചന്നു അതിനെ അനുഭധിച്ചുകൊൌ 

ള്ളേണം. അവര് യോശുവയോടു: നീ 

ഞങ്ങളോടു കല്പിക്കുന്നതൊക്കെയും ഞു 

ങ്ങ ചെയ്യം; ഞങ്ങളെ അയകുന്നേട 

ത്തൊക്കെയും ഞങ്ങഠാ പോകും. ഞങ്ങ 

മോശെയെ സകലത്തിലും അനുസരിച്ച 

തുപോലെ നിന്നെയും അനുസരിക്കും; 

നിനെറ ദൈഖമായ യഹോവ മോശെ 

യോടുക്രടെ ഇരുന്നതുപോലെ നിന്നോടു 

ക്രടെയും ഇരുന്നാല് മതി, ആരെഴജിലും 

നിനെറ കല്പന മറുക്കയും നി കല്പിക്കുന്ന 

യാതൊന്നിലും നിന്െറ വാക്കു അനുസരി 

ക്കാതിരിക്കയും ചെയ്യാല് അവന മരിക്കേ 

ണം; ഉറപ്പും ധൈധയ്യധും ഉള്ള വനായി 

മാത്രം ഇരുന്നാലും എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 

എം അദ്ധ്യായം. 

അനന്തരം നൂനെെറ മകനായ യോശുവ 

രഹസ്യ മായി ഒററുനോക്കേണ്ടതിന്നു ശി 

ത്തിമില്നിന്നു രണ്ടുപേരെ അയച്ചു: നി 

ങ്ങാം പോയി ദേശവും യെരീഹോപട്ടണ 

വും നോക്കിവരുധി൯ എന്നു പറഞ്ഞു. 

ധാഠാഥറ്ഠിം 

അവര് പുറപ്പെട്ടു രാഹാബ് എന്നു പേരു 

ള്ളോരു വേശ്യയുടെ വിട്ടില് ചെന്നു അ 

വിടെ പാത്തു, യിസ്രായേല്മക്കളില് ചി 

ല൪ ദേശത്തെ ശേ.ധനചെയ്ത്റനേ രാത്രി 

യില് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നു ഏന്നു യെ 

യെരി 

ഹോരാജാവു രാഹാബിനെറ അടുക്കല് ആ 

രീഹോരാജാധിന്നു അറിവുകിട്ടി. 

ഒയച്ചു: നിനെറ അടുക്കല് വന്നു വീട്ടില് 

കയറിയിരിക്കുന്ന മനുഷ്യ രെ പുറത്തിറക്കി 

ത്തരിക; അവര് ദേശമൊക്കെയും ഒററു 

നോക്കുവാ൯ വന്നവരാകുന്നു എന്നു പറ 

യിച്ചു ആ സ്രീ അവരെ രണ്ടുചേരെ 

യും ക്രട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി ഒളിപ്പിച്ചിട്ടു: അ 

വ൪ എനെറ അടുക്കല് വന്നിരുന്നു ഏങ്ജി 

ലും എധിടത്തൃകാ൪ എന്നു ഞാന് അറിഞ്ഞി 

ല്ല; ഇരുട്ടായപ്പോഠം, പട്ടണവാതില് അ 

ടെക്കുന്ന സമയത്തു, അവർ പുറപ്പെട്ടുപോ 

യി; എധിടേക്കു പോയി എന്നു ഞാ൯ അ 

റിയുന്നില്ല; വേഗത്തില് അവരുടെ പി 

ന്നാലെ ചെല്ലവി൯; എന്നാല് അവരെ 

കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നു പറഞ്ഞു. ഏന്നാല് 

അവ അവരെ വിട്ടി൯മുകളില് കൊ 

ണ്ടുപോയി അവിടെ അടുക്കിവെച്ചിരുന്ന 

ചണത്അണ്ടുകളുടെ ഇടയില് ഒളിപ്പിച്ചിരു 

ന. ആ ആമുകഠ യോദ്ദാനിലേക്കുള്ള 

വഴിയായി കടപുകഠ വരെ അവരെ തി 

രഞ്ഞുചെന്നു; തിരഞ്ഞുചെന്നവര് പുഠ 

പ്പെട്ട മുടനെ പട്ടണവാതില് അടെച്ചു. 

എന്നാല് അവര് കിടപ്പാസ പോകുംമുമ്പെ 

അവ മുകളില് അവരുടെ അടുക്കല് ചെ 

ന്നു അവരോടു പറഞ്ഞതു: യഹഫോവഈ 

ദേശം നിങ്ങഠക്കു തന്നിരിക്കുന്നു; നിങ്ങ 

ളെയുള്ള ഭീതി ഞങ്ങളുടെമേല് വീണിരി 

ക്കുന്ന; ഈ ദേശത്തിലെ നിവാസിക൦ 

എല്ലാവരും നിങ്ങളുടെ നിമിത്തം ഉരുകി 

പ്പോകുന്നു എന്നു ഞാ൯ അറിയുന്നു. നി 

ങ്ങ മിസ്്രയിരില്നിന്നു പുറപ്പെട്ടുവരു 

9 
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മ്പോഠ യഹോധ നിങ്ങഠകു വേണ്ടി ചെ ത്തു വരുമ്പോം, നി ഞങ്ങളെ ഇറക്കിയി 

കടലിലെ ധെള്ളം വററിച്ചതും യോദ്ദാന്ന ട്ട ഈ കിളിവാതില്ലചല്് ഈ ചുപ്പുചരടു 

ക്കരെധഖെച്ചു നിങ്ങാം നിമ്മൂലമക്കിയ കെട്ടുകയും നിന്െറ അപ്പനെയും അമ്മ 

സീിഹോന്൯, ഓഥ് ഏന്ന രണ്ടു അമോയ്യ | യെയും സഹോദരന്മാരെയും പിതൃഭവനു 

രാജാക്കന്മാരോടു ചെയുതും ഞങ്ങഠം കേട്ടു. ത്തെയൊക്കെയും നിനെറ അടുക്കല് വീ 

കേട്ടപ്പോഠം തന്നേ ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയം ട്ടില് വരുത്തിക്കൊള്ളുകുയും വേണം. 

ഉരുകി; നിങ്ങളൂടെ നിമിത്തം ഏല്ലാവക്കും അല്ലെങ്കില് നി! ഞങ്ങളെ ക്കൊണ്ടു ചെയ്യി 

ധൈധയ്യം കെട്ടുപോയി; നിങ്ങളുടെ ടൈ ച്ച സത്ൃൃത്തില്നിന്നു ഞങ്ങാം ഒഴിവുള്ള 

വമായ യഹോവ തന്നേ മീതെ സ്വഗ്ലത്തി | വരാകും. ആരെങ്കിലും വീട്ടുവാതിലിന്നു 

ലും താഴെ ഭൂമിയിലും ദൈവം ആകുന്നു. പുറത്തിറങ്ങിയാല് അവനെറ രക്തം അ 

ആകയാല് ഞാന നിങ്ങളോടു ഒയ ചെയ്തു വെറ തലമേൽ ഇരികും; ഞങ്ങ കുററ 

കൊണ്ടു നിങ്ങളും എനെറ പിതൃഭവന | മില്ലാത്തവര് ആകും; നിന്നോടുക്രടെ വി 

ത്തോടു ഒയ ചെയ്യൂ ഏസെറ അപ്പനെയും | ട്ടില് ഇരിക്കുമ്പോ വല്ലവനും അവനെറ 

അമ്മയെയും എനെറ സഹോദരന്മാരെയും മേല് കൈവെച്ചാല് അവസെറ രക്തം 

സഹോദരിമാരെയും അവകുള്ള സകല ഞങ്ങളുടെ തലമേൽ ഇരിക്കും. ന്നാല് 

ത്തെയും ജീവനോടെ രക്ഷിച്ചു ഞങ്ങളുടെ നീ ഞങ്ങളുടെ കായ്യം അറിയിച്ചാല് നി 

ജീലനെ മരണത്തില്നിന്നു ധിടുവിക്കുമെ | ഞങ്ങളെ ക്കൊണ്ടു ചെയ്യിച്ച സത്യത്തില് 

നനു യഹോവധയെച്ചൊല്ലി ഏന്നോടു സത്യം | നിന്നു ഞങ്ങറം ഒഴിവുള്ളവര്ർ ആകും. 

ചെയ്തുയും ഉറപ്പുള്ള ഒരു ലക്ഷ്യം തരികയും | അതിന്നു അവ: നിങ്ങ പറഞ്ഞതു 

വേണം. അവര് അവളോടു: ഞങ്ങളു പോലെ ആകട്ടെ എന്നു പറഞ്ഞ അവരെ 

ടെ ഈ കായ്യം നിങ്ങ അറിയിക്കാതെ അയച്ചു; അങ്ങനെ അവര് പോയി; അ 

ഞങ്ങളുടെ ജീവ൯ വെച്ചുകൊടുക്കും, യ കെട്ടി, അവർ പുറപ്പെട്ടു പവ്ൃതത്തില് 

ഹോവ ഈ ദേശം ഞരങ്ങമശകു തരുമ്പോര | ചെന്നു; തിരഞ്ഞുപോയവര് മടങ്ങിപ്പേം 

ഞങ്ങഠം നിന്നോടു ദയയും വിശ്വസ്തയും | രുംവരെ മൂന്നു ടിവസം അധിടെ താമസി 

കാണികും എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു. എ ചു; തിരഞ്ഞപോയവര് വഴിനീളേ അ 

ന്നാറെ അവഠ അവരെ കിളിവാതിലൂടെ | വരെ അന്വേഷിച്ചു; കണ്ടില്ല താനും. 

ഒരു കയറുകെട്ടി ഇറക്കി; അവളൂടെ വീടു | അങ്ങനെ അവർ ഇരുധരും പവ്വൃതത്തില് 

കോട്ടമതിലിന്മേല് ആയിരുന്നു; അവ | നിന്നു ഇറങ്ങി അക്കരെ കടന്നു നൂ൯൪െറ 

മതിലിന്മേല് പാത്തിരുന്തു. അവ | മകനായ യോശുവയുടെ അടുക്കല് ചെ 

അവരോടു : തിരഞ്ജപോയഖര് നിങ്ങളെ ന്നു തഞ്ങധക്കു സംഭവിച്ചതു ഒക്കെയും അ 

കണ്ടുപിടിക്കാതിരിക്കേണ്ടതിന്നു നിങ്ങ വനെ അറിയിച്ചു: യഹോവ ഒേശമൊ 

പവ്ൃതത്തില് കയറി അവർ മടങ്ങിപ്പോരു | ക്കെയും നമ്മുടെ കയ്യില് ഏപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു 

വോളം മൂന്നു ദിവസം അധിടെ ഒളിച്ചിരി | നിശ്ചയം; ദേശത്തിലെ നിധാസികുഠാ 

പ്പി൯; അതിനെറ ശേഷം നിങ്ങളുടെ വ | എല്ലാവരും നമ്മുടെ നിമിത്തം ഉരുകി 

ഗിക്കു പോകാം എന്നു പറഞ്ഞു. അവ൪ 

ല് 

യിരുന്നാല് നിങ്ങളുടെ ജീവന്നു പകരം | വര ആ ചുവപ്പൂചരടു കിളി വാതില്ലകത 

യി പ്പ്യോകുന്നു എന്നു അവര് യോശുവയോടു 

അവളോടു പറഞ്ഞതു: ഒങ്ങഗം ഈ ദേശ വറഞ്ഞു . 
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പി ത്ത ചായം. 

അനന്തരം യോശുവ അതികാലത്തു ഏഴു 

ന്നേററു, അവനും യിസായയല്മക്കര എ 

ല്യവേരും ശിത്തീമില്നിന്നു പുറപ്പെട്ടു യോ 

ദ്ദാന്നര്കെ വന്നു മറുകര കടക്കുംമുമ്പെ 

അധിടെ താമസിച്ചു. മൂന്നു ദിവസം കു 

ഴിഞ്ഞിട്ടു പ്രമാണികഠം പാള യത്തില്ക്രടി 

നടന്നു ജനത്തോടു കപ്പിച്ചതെന്തെന്നാല്: 

നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോവയുടെ 

നിയമപെട്ടകത്തെയും അതിനെ ചുമക്കു 

ന്ന ലേധ്യരായ പൃയരോഹിതന്മാരെയും നി 

ങ്ങ കാണുമ്പോ നിങ്ങുടെ സ്ഥലം 

വിട്ടു പുറപ്പെട്ടു അതിന്െറ പിന്നാലെ 

ചെല്ലേണം. എന്നാല് നിങ്ങശക്കും അ 

തിന്നും ഇടയില് രണ്ടായിരം മുഴം അകലം 

ഉണ്ടായിരിക്കേണം; അതിനോടു അടുക്ക 

രുതു; അങ്ങനെ നിങ്ങ പോകേണ്ടുന്ന 

വഴി അറിയും; ഈ വഴിക്കു നിങ്ങാം മു 

മ്വെ പോയിട്ടില്ലല്ലോ. പിന്നെ യോശു 

വ ജനത്തോടു: നിങ്ങളെത്തന്നേ ശുഭ്ധിക 

രിപ്പി൯; യഹോവ നാളെ നിങ്ങളുടെ 

ഇടയില് അതിശയം പ്രവത്തിക്കും ഏന്നു 

പറഞ്ഞു. പുരോഹിതന്മഃരോടു യോശുവ: 

നിങ്ങ നിയമപെട്ടകം എടുത്തു ജനത്തി 

ന്നു മുമ്പായി അക്കരെ കുടപ്പി൯ എന്നു പ 

റഞ്ഞു. അങ്ങനെ അവര് നിയമപെട്ടകം 

എടുത്തു ജനത്തിന്നു മുമ്പായി നടന്നു. പി 

ന്നെ യഹോവ യോശുവയാടു: ഞാ൯ 

മോശെയോടുക്രടെ ഇരുന്നതൃപോലെ നി 

ന്നോടുക്രടെയ്യം ഇരിക്കും എന്നു യിസ്വായേല് 

എല്ലാം അറിയേണ്ടതിന്നു ഞാ൯ ഇന്നു അ 

വര് കാങ്ങെ നിന്നെ വലിയയവനാക്കു 

വാ൯ തുടങ്ങും. നിയമപെട്ടകം ചുമക്കുന്ന 

പുരോഹിതന്മാര് യോദ്ദാനിലെ ധലെള്ളത്തി 

നെറ വക്കത്തു ഛതുതുമ്പോഠ യോദ്ദാനില് 

നിപ്പാ൯ കല്പിക്ക എന്നു അരുളിച്ചെയ്യു. 

ധാഠാഥറ്ഠിം 

യോശുവ യിസ്രായേല്മക്കളോടു: ഇവി 

ടെവന്നു നിങ്ങളുടെ ഭൈവമായ യഹോവ 

യുടെ വചനം കേധപ്പി൯ ഏന്നു പറഞ്ഞു. 

യോശുവ പറഞ്ഞതെന്തെന്നാല്.: ജിവന്ദ 

ഒള ടൈവം നിങ്ങളൂടെ ഇടയില് ഉണ്ടു; അ 

വന് നിങ്ങളുടെ മുമ്പില്നിന്നു കനാ ൪, 

ഹിത്യ ൪. ഹിവ്യ&, പെരിസ്൪, ശിഗുശ്യ൪, 

അമോയ്യര്, യെബൃസ്യ൪ എന്നിവരെ നീ 

ക്കിക്കള യും ഏന്നു നിങ്ങഠഇതിനാല് അറി 

യ്യും. 

നെറ നിയമപെട്ടകം നിങ്ങഠാകു മുമ്പായി 

ഇതാ, സവ്ൃഭൂമിക്കും നാഥനായവ 

യോദ്ദാനിലേക്കു കടക്കുന്നു. ആകയാല് 

ഓരോ ഗോത്രത്തില്നിന്നു ഓരോ ആദം 

പീതം 

പന്ത്രണ്ടു ആളെ ക്രട്ടൂുവി൯. സവ്ൃഭൂമിയു 

ടെയും നാഥനായ യഹാവയ്യടെ പെട്ടകം 

യിസായേല്ഗോതതങ്ങളില്നിന്നു 

ചുമക്കുന്ന പുരോഹിതന്മാരുടെ ഉള്ളങ്കാല് 

യോദ്ദാനിലെ വെള്ളത്തില് ചവിട്ടുമ്വോഠം 

ഉടനെ യോദ്ദാനിലെ ധെള്ളം രന്ടായി 

പിരിഞ്ഞിട്ടു മേതനിന്നു ഒഴുകുന്ന വെള്ളം 

ചിറപോലെ നില്ലയം. അങ്ങനെ ജനം 

യോദ്ദാന്നക്കരെ കടപ്പാന് തങ്ങളുടെ ക്രടാര 

ങ്ങളില്നിന്നു പുറപ്പെട്ടു; നിയമപെട്ടകം 

ചുമക്കുന്ന പൃരോഹി മന്മാര് ജനത്തിന്നു മു 

മ്പായി പെട്ടകം ചുമന്നുകൊണ്ടു യോദ്ദാന്ന 

രികെ വന്നു. കൊയിത്തുകാലത്തൊക്കെ 

യ്യും യോദ്ദാ൯ തിരമെല്ലാം കവിഞ്ഞു ഒഴുകും. 

പെട്ടകം ചുമന്ന പുരോഹിതന്മാരുടെ കാല് 

വെള്ള ത്തിനെറ വക്കത്തു മുങ്ങിയപ്പോ 

മേല്ധെള്ളത്തിനെറ ഒഴ്ക്കു നിന്നു സാ 

രെഥാന്നു സമീപത്തുള്ള ആദാംവട്ടണ 

ത്തിന്നരികെ ബഫമുദ്ശൂരത്തോളം ചിറപോ 

ലെ പൊങ്ങി; അരാബയിലെ കടലായ 

ഉപ്പുകടലിലേക്കു ഒഴുകിയ വെള്ളം വാനു 

പോയി; ജനം യെരീഹോധിന്നു നേരെ 

മറുകര കടന്നു. യഹോവയുടെ നിയമ 

പെട്ടകം ചുമന്ന പുരോഹിതന്മാര് യോദ്ദാ 
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ഥമ 4 

നെറ നടുധില് ഉണങ്ങിയ നിലത്തു ഉ 

. റെച്ചുനിന്നു; യിസ്രായേല്ജനമൊക്കെയും 

[ചി 

രാൻ 

[മു 

യോദ്ദാ൯ കടന്നുതിരുധോളം ഉണങ്ങിയ 

നിചത്തുക്രടിത്തന്നേ നടന്നു പോയി. 

൪... അദ്ധ്യായം. 

ജനമൊക്കെയും യോദ്ദാ൯ കടന്നുതിന്ന 

ശേകാം യഫോവ യോശുവയോടു കപ്പിച്ച 

തു ഏന്തെന്നാല്: നിങ്ങഥം ഓരോ ഗോത്ര 

ത്തിതനിന്നു ഓരോ ആര ധിതം ജന 

ത്തില്നിന്നു പന്ത്രണ്ടുപേരെ ക്രട്ടി അവ 

രോടു.: യോദ്ദാനെറ നടുവിരല് പുരോഹിത 

ന്മാരുടെ കാല് ഉറച്ചുനിന്ന സ്ഥലത്തുനിന്നു 

പന്ത്രണ്ടു കുല്ലു ഏടുത്തു കരെക്കു കൊണ്ടു 
വന്നു ഈ രാത്രി നിങ്ങഠം പാക്കുന്ന സ്ഥ 

ലതു വെപ്പ്ാ൯ന് കപ്പിപ്പി൯. അങ്ങനെ 

യോശുവ യിസ്രായേല്മക്കളുടെ ഓരോ 

ഗോത്രത്തില്നിനാ ഓരോ ആഗ വിതം 

നിയമിച്ചിരുന്ന പന്ത്രണ്ടു പേരെ വികിച്ച. 

യോശുവ അവരോടു പറഞ്ഞതു: യോദ്ദാ 

നെറ നടുവിരല് നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ 

യഹോധയ്യടെ പെട്ടകത്തിന്നു മുമ്പിര 

ചെന്നു യിസ്രായേല്മക്കളുടെ ഗോത്രസം 

ഖ്യയെക്കു ഒത്തവണ്ണം നിങ്ങളില് ഓരോരു 

തആ൯ ഓരോ കല്ലൂ ചുമലില് എടുക്കേണം. 

ഇതു നിങ്ങളുടെ ഇടയില് ഒരു അടയാള 

മായിരിക്കണം; ഈ കല്ലു എന്തു ഏന്നു നി 

ങ്ങളുടെ മക്കം വരുങ്കാലത്തു ചോടിക്കു 

മ്പോഠ്ഠ: യോദ്ദാനിലെ വെള്ളം യഹോവ 

യുടെ നിയമചെട്ടകത്തിനെറ മുമ്പില് 

രണ്ടായി പിരിഞ്ഞതുനിമിത്തം തന്നേ 

എന്നു അവരോടു പറയേണം. അതു 

യോദ്ദാനെ കടന്നപ്പ്പോ യോദ്ദാനിലെ 

വെള്ളം രണ്ടായി പിരിഞ്ഞതു കൊണ്ടു ഈ 

കല്ല യിസ്രായേല്മക്കഠകു എന്നേകും ജ്ഞാ 

പകുമായിരിക്കേണം. യോശുവ കപ്പിച്ച 

തുപോലെ യിസ്രായേല്മക്ക ചെയ്യൂ; 

ഠിം 

1 യോശുവ രഃ 

യഹോവ യോശുവയോടു കപ്പിച്ചതുപോ 

ലെ യിസ്രായേല്മക്കളുടെ ഗോത്രസം 

്യെകു ഒത്തവണ്ണം പന്ത്രണ്ടു കല്ലൂ യോദ്ദാ 

നെറ നടടധിതനിന്നു ഏടുത്തു തങ്ങ 

പാത്ത സ്ഥലത്തു കൊണ്ടുപോയി യെച്ചു. 

യോട്ടാനെറ നടുവിലും നിയമപെട്ടകം 

ചുമന്ന പുരോഹിതന്മാരുടെ കാല് നിന്ന 

സ്ഥലത്തു യാശൂയ പന്ത്രണ്ട കല്ലൂ നാടി; 

അവ ഇന്നുവരെ അധിടെ ഉണ്ടു, മോശെ 

യോശുവയോടു കുപ്പിച്ചതു ഒക്കെയും ജന 

ത്തോടു പറവാന് യഹോധ യോശുവയോടു 

കല്പിച്ചതൊക്കെയും ചെയ്യൂതിരുവോളം 

പെട്ടകം ചുമന്ന പുരോഹിതന്മാർ യോദ്ദാ 

നെറ നടുധിതനിന്നു; ജനം വേഗത്തില് 

മറുകര കടന്നു. ജനമൊക്കെയും കടന്നു 

തീന്നപ്പോഠം ജനം കാങ്ങകെ യഹോവയുടെ 

പെട്ടകവും പുരോഹിതന്മാരും മറുകര കട 

ന്നു. മോശെ കല്പിച്ചിരുന്നതുപോലെരരൂ 

ബേന്യരും ഗാദ്യരും മനശ്ശെയുടെ പാതി 

ഗോത്രവും യിസ്രായേതമക്കുഗക്കു മുമ്പായി 

യൂഭധസന്നഭ്ധരായി കടന്നു. ഏകദേശം 

നാല്തിനായിരംപേര്ർ യുഭ്ധസന്നഭ്ധരാ 

യി യഹോവയുടെ മുമ്പാകെ യൃദ്ധത്തിന്നു 

യെരിഛഹോസമഭൂമിയില് കടന്നു. അന്നു 

യഹോവ യോശുവയെ എല്പായിസ്രായേലി 

നെറയും മുമ്പാകെ വലിയഡധനാക്കി; അ 

വ൪ മോശെയെ ബഹഫ്ുരാനിച്ചതുപോലെ 

അവനെയും അവനെറ ആയ്യഷ്ട്രാലമൊ 

ക്കെയും ബഹ്റുമാനിച്ചു. 

യഹോവ യോശുവയോടു: സാക്ഷ്യ 

പെട്ടകം ചുമക്കുന്ന പുരോഹിതന്മാരോടു 

യോദ്ദാനില് നിന്നു കയറുവാ൯ കപ്പിക്ക 

എന്നു അരുളിച്ചെയ്യും അങ്ങനെ യേശു 

വ പൃരോഹിതന്മാരോടു യോദ്ദാനില്നി 

ന്നു കയറുവാ൯ കപ്പിച്ച. യഹോവയുടെ 

സാക്ഷ്യ പെട്ടകം ചുമക്കുന്ന പുരോഹിത 

ന്മാർ യോദ്ദാനെറ നടുവില്നിന്നു കയറി; 
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20 

21 

23 

24 

പുരോഹിതന്മാരുടെ ഉള്ളങ്കാല് കരെക്കു 

പൊക്കിവെച്ച ഉടനെ യോദ്ദാനിലെ ലെ 

ള്ളം വിണ്ടും അതിനെറ സ്ഥലത്തേകു വ 

ന്നു മുമ്പിലത്തെപ്പ്പോലെ തീരം കവിഞ്ഞു 

ഒഴുകി. ഒന്നാം മാസം വത്താം തിയ്യതി 

ജനം യോദ്ദാനില്നിന്നു കയറി യെരി 

ഹോധിനെറ കിഴക്കെ അതിരിലുള്ള ഗി 

ല്യാലിരു പാളയം ഇറങ്ങി. യോദ്ദാനില് 

നിന്നു എടുത്ത പന്ത്രണ്ടു കല്ലു യോശുവ 

ഗില്ലാലില് നാട്ടി, യിസ്രായേതമക്കളോ 

ട പറഞ്ഞതു എന്തെന്നാല്: ഈ കല്ലൂ എന്തു 

എന്നു വരുങ്കാലത്ൃതു നിങ്ങളുടെ മക്കഠഠ പി 

താക്കന്മാരോടു ചോടിച്ഛാല്: യിസ്പായേല് 

ഉണങ്ങിയ നിലത്തുക്രടി ഈ യോട്ടാന്നി 

ക്കരെ കടന്നു ഏന്നു നിങ്ങളുടെ മക്കളോടു 

പറയേണം. ഭൂമിയിലെ സകലജാതിക 

ഭും യഹോവയുടെ കൈ ശക്തിയുള്ളതെ 

ന്നു അറിഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ യ 

ഹോവയെയെ എന്നേകും ഭയപ്പെടേണ്ടതിന്നു 

ഞങ്ങ ഇക്കരെ കടപ്പാ൯ തക്കവണ്ണം 

നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോവ ഞങ്ങളു 

ടെ മുമ്പില് ചെങ്കടല് വററിച്ചുകള ഞ്ഞതു 

പോലെ നിങ്ങ ഇക്കരെ കുടപ്പാ൯ തക്ക 

വണ്ണും നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോധഖ 

നിങ്ങളുടെ മുന്പില് യോദ്ദാനിലെ വെള്ളം 

വററിച്ചുകള ഞ്ഞു. 

൫൦ അദ്ധ്യായം. 

യിസ്രായേല്മക്കഠം ഇക്കരെ കുടപ്പാ൯ ത 

ക്കവണ്ണും യഹോവ അവരുടെ മുമ്പില് യോ 

ദ്ദാനിലെ വെള്ളം വററിച്ചുകളഞ്ഞു എന്നു 

യോദ്ദാനെറ പടിഞ്ഞാറെ ഭാഗത്തുള്ള അ 

മോയ്യരാജാക്കന്മാരൊക്കെയും സമുടതീര 

ത്തൂള്ള കനാ രാജാക്കന്മാരൊക്കെയും കേ 

ട്ടപ്പോഗ അവരുടെ ഫ്ലദയം ഉരുകി; യി 

സ്രായേല്മക്കളൂടെ നിമിത്തം അവരില് 

അശേഷം ചൈത മില്ലാതെയായി. 

ധാഠാഥറ്ഠിം 

അക്കാലതൃതു യഹോവ യോശുൂധര്യാടു 

തീക്കല്ലുകൊണ്ടു കുത്തി ഉണ്ടാക്കി യിസ്സാ 

യേല്മുക്കളെ രണ്ടാമതും പരിച്ഛേദന 

ചെയ്തു ഏന്നു കപ്പിച്ച, യോശുവതിക്കു 

ല്ലകൊണ്ടു കത്തി ഉണ്ടാക്കി യിസ്പായേല് 

മക്കളെ അഗ്രചമ്മഗിരിയിങ്കല്വെച്ചു വ 

രിച്ചേദന ചെയ്തും യോശുവ പരി ച, 

ദന ചെയ്ത്കാനുള്ള കാരണമോ മിസയി 

മിരുനിന്നു പുറപ്പെട്ട ആണുങ്ങളായ 

ജനമൊക്കെയും യോദ്ധാക്കളെ ല്ലാവരും 

മിസ്രയിമില്നിന്നു പുറപ്പെട്ടുപോന്ന ശേ 

കം പ്രയാണത്തില് മരുഭൂമിയില്വെച്ചു 

മരിച്ചുപോയി. പുറല്പെട്ടുപോന്ന ജന 

തഅഅിന്നെല്ലാം പരിച്ചേടന കഴിഞ്ഞി 

രുന്നു എങ്കിലും മിസ്രയിമില്നിന്നു പുറ 

പ്പെട്ടശേഷം മരുഭൂമിയില്വെച്ചു പ്രയാ 

ണത്തില് ജനിച്ചവരില് ആരെയും പരി 

മ ചചദന ചെയ്യിരുന്നില്ല. മിസ്രയീിമില്നി 

ന്നു പുറപ്പെട്ട യോദ്ധാക്കളായവരൊക്കെ 

യും യഹോവയുടെ വാകു അനദുസരിക്കാ 

യ്ക്കുകൊണ്ടു അവർ മരിച്ചൊടുങ്ങുംവരെ 

യിസ്രായേല്മക്കഠ നാല്പതു സംവത്സരം മ 

ര്ഭൂമിയിരു സഞ്ചരിക്കേണ്ടിവന്നു; നമുക്ക 

തരുമെന്നു യഹോവ പിതാക്കന്മാരോടു 

സത്യംചെയു, ദേശമായി പാലും തേന്ം ഒഴു 

കുന്ന ദേശം അവരെ കാണിക്കയില്ല ഏന്നു 

യഹോവ അവരോടു സത്യം ചെയ്യിരുന്നു. 

എന്നാല് അവക്കു പകരം അവന് ഏഴ 

ന്നേപ്പിച്ച പുത്രന്മാരെ യോശുവ പരിച്ച്േ 

ദനചെയ്ുയ; അവരെ പ്രയാണത്തില് പരി 

ച്േഛചേദന ചെയ്യായ്ക്കുകൊണ്ടു അവര് അഗ്ര 

ചമ്മികളായിരുന്നു. അവര് സവ്വജനത്തെ 

യ്യും പരിച്ചേദനചെയ്യൂ തീന്നശേഷം അ 

വക്കു സൌഖ്യ മായതുവരെ അവര് പാള 

യത്തില് താന്താങ്ങളുടെ സ്ഥലത്തു പാത്തു. 

യഹോവ യോശുവയയോട്ട: ഇന്നു ഞാ൯ മി 

സ്രയിമിനെറ നിന്ദ നിങ്ങളില്നിന്നു മരു 
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ട്ടിക്കള ഞ്ഞിരിക്ുന്നു എന്നു അരുളിച്ചെയുൂ; രുന്നു ആരും പുറത്തിറങ്ങിയില്ല, അക 

അതു കൊണ്ടു ആ സ്ഥലത്തിന്നു ഇന്നുവരെ 

ഗില്പാല് (ഉരു) എന്നു പേര് പറയുന്നു. 

യിസ്രായേല്മക്കുഠം ഗില്ലാലിരു പാളയ 

മിറങ്ങി; ആ മാസം പതിന്നാലാം തിയ്യ 

തി സന്ധ്യാസമയത്തു യെരിഫഹോസമഭൂമി 

യില്ധെച്ചു പെസഹ കുഴിച്ചു. പെസ 

ഹയുടെ പിറെറ ഭിവസം തന്നേ അവർ 

ദേശത്തെ വിള വുകൊണ്ടുള്ള പുളിപ്പില്ലാ 

ത്ത അപ്പവും മലരും തിന്നു. അവര് ടേ 

ശത്തെ വിളവു അനുഭധിച്ചതിനെറ പി 

റെറ ടിഖസം മന്ന നിന്നുപോയി; യിസ്ധാ 

യേല്മക്കുശക്കു പിന്നെ മന്ന കിട്ടിയതു 

മില്ല; ആയാണ്ടു അവര് കനാ൯ദേശത്തെ 

വിള വുകൊണ്ടു ഉപജീവിച്ചു. ) 

യോശുവ യെരീഹോധിന്നു സമീപത്തു 

ഇരികുമ്പോഠംം തല ഉയത്തി നോക്കി; 

ഒരു ആധ കയ്യില് വാഠ മാരിപ്പിടിച്ച 

കൊണ്ട അവന്െറ നേരെ നില്ലന്നതു 

കണ്ടു; യോശുവ അവനെറ അടുക്കല് ര് 

ചെന്നു അവനോടു: നീ ഞങ്ങളുടെ പക്ഷ 
| 

ക്കാരനോ ശത്ുപക്ഷക്കാരനോ എന്നു ചോ । 

ദിച്ചു. 

ത്തു കയറിയതുമില്ലു. യഫോവ യോശു 

വയോടു കപ്പിചതു: ഞാ൯ യെരിഹോധി 

നെയും അതിന്െറ രാജാധിനെയും യുദ്ധ 

വീരന്മാരെയ്ും നിനെറ കയ്യില് ഏച്പിച്ചി 

രിക്കുന്നു. നിങ്ങളില് യോദ്ധാക്കളായ 

മ്രേല്ലാവരും ഒരുവട്ടം പട്ടണത്തെ ചുററിന 

ടക്കേണം; ഇങ്ങനെ ആറു ദിവസം ചെ 

യ്യേണം. ഏഴ പുരോഹിതന്മാര് ആട്ടി൯ 

കൊമ്പുകൊണ്ടുള്ള ഏഴഗ്ഴ കാഫമും പിടിച്ചു 

കൊണ്ടു പെട്ടകുത്തിനെറ മുമ്പില് നട 

ക്കേണം; ഏഴാം ദിവസം ഏഴ പ്രാവശ്യം 

പട്ടണത്തെ ചുററുകയ്യം പുരോഹിതന്മാർ 

കാഹളം തുകയും വേണം. അവര് 

ആട്ടി൯കൊയ്യു നിട്ടിയ്മതുകയും നിങ്ങ 

കാഹളനാടം കേശാക്കയും ചെയ്യുമ്പോ 

ജനമൊക്കെയും ഉച്ചത്തില് ആപ്പ്ിടേണം; 

അരപ്പാഗ പട്ടണമതില് വീഴ്ചം;ു ജനം 

ഓരോരുത്തന് നേരെ കയറുകയും 3ഖ 

ണം. നൂ൯െറ മകനായ യോശുവ പു 

രോഹിതന്മാരെ വിളിച്ചു അവരോടു: നി 

യമപെട്ടുകം എടുപ്പി൯; ഏഴ പുരോഹിത 

ന്മാർ യഹോവയുടെ പെട്ടകത്തിന്നു മു അതിനു അവന്: അല്പ, ഞാന് 

യഹോവയുടെ സൈസവ്ൃത്തിനെറ അധി മ്പില് ആട്ടി൯കൊമ്പുകൊണ്ടുള്ള ഏഴ കാ 

പതിയായി ഇപ്പോ ധന്നിരിക്കുന്നു ഏന്നു ഹളം പിടിച്ചുകൊണ്ടു നടക്കേണം ഏന്നു 

പറഞ്ഞു. അപ്പ്പോഠം യോശുവ സാക്്ാം പറഞ്ഞു. ജനത്തോടു അവന്: നിങ്ങ 

ഗം വീണ്ട നമസ്കരി ചു അവനോടു: കത്താ | ചെന്നു പട്ടണത്തെ ചുററിനടപ്പി൯; ആ 

വിന്നു അടിയനോടുള്ള കല്പന ഏന്തു | യയധപാണികര യഹോധയുടെ പെട്ടക 

എന്നു ചോദിച്ചും യഹോവയുടെ സൈ | ത്തിനെറ മുമ്പില് നടക്കേണം എന്നു പ 

പറഞ്ഞു 

നിനെറ കാലില്നിന്നു ചെരിപ്പു അഗിച്ചുക തീന്നപ്പോഠം ആട്ടി൯ കൊമ്പയകൊണ്ടുള്ള 

നൃത്തിനെറ അധിപതി യോശുവയോടു: | റഞ്ഞു. യോശുവ ജനത്തോടു 

ക; നി ന് ല്ല്യന്ന സ്ഥലം ധിശുഭ്ധമാകുന്നു ഏഴു കാഹളം പിടിച്ചുകൊണ്ടു ഏഴ പുരോ 

ന്നു പറഞ്ഞു; യോശുവ അങ്ങനെ ചെയ്യൂ. ഹിതന്മാര യഹോധയ്യടെ മുമ്പില് നടനു 

| കാഹളം മാതി; യഹോധയുടെ നിയമ 

9: ബം പെട്ടകം അവരുടെ പിന്നാലെ ചെന്നു. 

എന്നാൽ യെരിഹോധിനെ യിസ്രായേല് |, ആയൃയധപാണിക൦ കാഹളം തുന്ന വു 

മക്കളുടെ നിമിത്തം അടെച്ചു മുറപ്പാക്കിയി രോഹിതന്മാരുടെ മുമ്പില് നടന്നു; ശേ 

ഠിം 
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ചേമുള്ള ക്രട്ടം പെട്ടകത്ത്.നെറ പിന്നാ 

ലെ ചെന്നു; ഇങ്ങനെ അവര് കാഹളം 

ഉതിക്കൊണ്ടു നടന്നു. യോശുവ ജന 

ത്തോടു: ആപ്പിടുധി൯ എന്നു ഞാ൯ നി 

ങ്ങളേോട്ട കല്പികുന്ന നാഠവരെ നിങ്ങ 

ആപ്പിടരുതു; ഒച്ച കേപ്പിക്കരുതു; വാ 

പുറപ്പെടുകയും 

അതിനെറശേഷം ആപ്പ്പിടാം 

യില്നിന്നു ഒരു വാകും 

അരുതു; 

എന്നു കപ്പിച്ച. അങ്ങനെ യഹോവയയു 

ടെ പെട്ടകം ഒരു പ്രാവശ്യം പട്ടണത്തെ 

ചുററിനടന്നു; പിന്നെ അവര് പാളയ 

ത്തിലേക്കു വന്നു പാളയത്തില് പാത്തു. 

യോശുവ അതികാലത്തേ എഴുന്നേററു; 

പുരോഹിതന്മാര് യഹോവയുടെ പെട്ടുകം 

എടുത്തു. ഏഴ പുരോഹിതന്മാർ യഹോ 

വയുടെ പെട്ടകത്തിനെറ മുമ്പില് ആട്ടി൯ 

കൊമ്പുകൊണ്ടുള്ള ഏഴു കാഹളം പിടിച്ചു 

കാഹളം ഉഈതിക്കൊണ്ടു നടന്നു; ആയ്യധ 

പാണിക അധഖരുടെ മുമ്പില് നടന്നു; 

ശേഷമുള്ള ക്രടം യഹോവയ്യടെ പെട്ടക 

ത്തിനെറ പിന്നാലെ നടന്നു; ഇഒദനെ 

അവര് കാഹളം ഉരതിക്കൊണ്ടു നടന്നു. 

രണ്ടാം ദിവസവും അവർ പട്ടണത്തെ 

ഒരു പ്രാവശ്യം ചുററീട്ടു പാളയത്തിലേക്കു 

മടങ്ങിപ്പോന്നു. ഇങ്ങനെ അവര് ആറു 

ദിവസം ചെയ്യു. ഏഴാം ദിവസമോ അ 

വര് അതികാലത്തു അരുണോദയത്തിങ്കല് 

ഏഴ്ഴന്നേററു പട്ടണത്തെ ആ ധിധത്തില് 

തന്നേ ഏഴചപ്രാവശ്യം കൂററി; അന്നു മാത്രം 

അവര പട്ടണത്തെ ഏഴ്ചപ്രാവശ്യം ചുററി. 

ഏഴാം പ്രാവശ്യം പുരോഹിതന്മാർ കാഹ 

മും ഉാതിയപ്പോഠം യോശുവ ജനത്തോടു 

പറഞ്ഞതെന്തെന്നാല്: ആപ്പിടുധി൯; യ 

ഫഹോവ പട്ടണം നിങ്ങ കു തന്നിരിക്കുന്നു. 

ഈ പട്ടണധും അതിലുള്ള തൊക്കെയും യ 

ഹോവെക്കു ശപഥാപ്പിതമായിരികുന്നു 

എങ്കിലും രാഹാബ് എന്ന ധേശ്യ നാം അ 

യച്ച ല്ൂതന്മാരെ ഒളി പ്പിച്ചതിനാല് അവളും 

അവളോടുകൂടെ വീട്ടിലുള്ള ഏല്ലാവരും ജി 

വനോടിരിക്കുട്ടെ. എന്നാല് നിങ്ങ ശപ 

ഥംചെയ്യിരിക്കെ ശപഥാപ്പിതത്തില് വല്ല 

തും എടുത്തിട്ടു യിസ്രായേല്പാള യത്തിന്ന 

ശാപധും അനത്ഥധും വരുത്താതിരിക്കേ 

ണ്ടതിന്നു ശപഥാപ്പിതമായ വസ്റ്റുവൊന്നും 

തൊടാതിരിപ്പം൯ സൂക്ഷിച്ചകൊഠയി൯. 

വെള്ളിയും പൊന്നും ഒക്കെയും ചെമ്പും 

ഇരിമ്പംകൊണ്ടുള്ള പാത്രങ്ങളും യഹഛോ 

വെക്കു വിശുഭ്ധം; അവ യഹോവയുടെ 

ഭണ്ഡാരത്തില് ചേരേണം. അനന്തരം 

ജനം ആപ്പിടുകയും പുരോഹിതന്മാര് കാ 

ഹളം മതുകയ്യം ചെയ്യൂ; ജനം കാഹള 

നാദം കേട്ടു അത്യുച്ചത്തില് ആപ്പിട്ടപ്പോഠം 

മതിരു ധിണ; ജനം ഓരോരുത്ത൯ നേ 

രെ മുമ്പോട്ടു പട്ടണത്തിലേകു കടനു 

പട്ടണം പിടിച്ചു. പുരുഷ൯, സ്ര്രി, ബാ : 

ല൯, വൃഭ്ധ൯, ആടും, മാടു, കഴുത ഏന്നി 

ങ്ങനെ പട്ടണത്തിലുള്ള സകലത്തെയും 

അവര് വാളിനെറ വായ ലയാല് അശേ 

ഷ്ഠ സംഫരിച്ചു. ന്നാല് രാജ്യത്തെ 

ഒററുനോക്കിയ രണ്ടു പുരുഷന്മാരോടു യോ 

ശുധ: ധേശ്യയുടെ വീട്ടില് ചെന്നു അവി 

ടെനിന്നു ആ സ്ത്റ്രിയെയും അവക്കുള്ള 

സകലത്തെയും നിങ്ങഠം അവളോടു സത്യം 

ചെയുതു പോലെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരുധി൯ 

എനു പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഒററുകാരായി 

രുന്ന യെരയനക്കാര് ചെന്നു രാഹാബി 

നെയും അവളുടെ അപ്പനെയും അമ്മയെ 

യ്യും 

സകലത്തെയും പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നു; അ 

സഹോദരന്മാരെയും അവധമകുള്ള 

വളുടെ എല്ലാചാച്ചക്കാരെയ്യം പുറത്തു കൊ 

ന്േവന്ന യിസ്പായേല്പാളയത്തിന്ു വു 

റതുു പാപ്പിച്ചു. പിന്നെ അവര് പട്ട 

ണവും അതിലുള്ള തൊക്കെയും തീവെച്ചു 

ചുട്ടുകളു ഞ്ഞു ; എന്നാല് വെള്ളിയും പെന്നേം 
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ചെമ്പുകൊണ്ടും ഇരിമ്പു൭കൊണ്ടുമുള്ള പാത്ര 

ങ്ങും അവര് യഹോധയുടെ ആലയത്തി 

ലെ ഭണ്ഡാരത്തില് ഖെച്ചു. യെരീഹോ 

വിനെ ഒറഠുനോക്കുവാ൯ അയച്ച ട്ടൂതന്മാ 

രെ രാഹാബ് ഏന്ന വേശ്യ ഒരളിപ്പിച്ചതു 

കൊണ്ടു യോശുവ അവളെയും അവളുടെ 

പിതൃഭവനത്തെയും അവധശകുള്ള സകല 

ത്തെയും ജിവനോടെ രക്ഷിച്ചു; അവഠം 

ഇന്നുവരെയും യിസ്രായേലില് പാകുന്നു, 

അക്കാലത്തു യോശുവ ശപഥം ചെയ്യൂ: 

ഈ യെരിഹോപട്ടണത്തെ പണിവാ൯ 

തുനിയുന്ന മന്ഷ്യ൯ യഹോവയുടെ മു 

മ്പാകെ ശപിക്കല്ലെട്ടവ൯; അവ൯ അ 

തിന്െറ അടിസ്ഥാനമിടുമ്പോര അവ 

നെറ മൂത്തമകന നക്ടമാകും; അതിനെറ 

കതകു തൊടുടകുമ്പോഠ ഇളുയമകഠ്മംം ന 

ക്യാമാകം ഏന്നു പറഞ്ഞും അങ്ങനെ യ 

ഹോഖ യോശുവയയാടുക്രടെ ഉണ്ടായിരു 

നു; അവനെറ കീത്തി ദേശത്തു ഏല്ലാട 

വും പരന്നു. 

ഒം അദ്ധ്യായം. 

എന്നാൽ യിസ്രായേല്മക്കുഠം ശപഥാല്പി 

തവഖസ്മൂ സംബന്ധിച്ചു ഒരു അകൃത്യം ചെ 

യ്യൂ; യ്യെഫ്രുടാഗോത്രത്തില് സേരഫി൭൯റ 

മകനായ സബ്ദിയുടെ മകനായ കമ്മി 

യുടെ മക൯ ആഖാ൯ ശപഥപ്പിതവസ്ത് 

വില് ചിലതു എടുത്തു; യഹോവയുടെ 

കോപം യിസ്പാരയല്മക്കളുടെ നേരെ ജ്വ 

ലിച്ചും 

യോശുവ യെരിഹോധിതല്നിനു ബേ 

ഥേലിന്നു കിഴക്കു ബേഥാധെനന്െറ സമി 

പത്തുള്ള ഹായിയി ലേക്കു ആമകളെ അയ 

ച്ച അവരോടു: നിങ്ങ ചെന്നു ദേശം 

ഒററുനോക്കുധി൯ ഏന്നു പറഞ്ഞു. അവര് 

ചെന്നു ഹായിയെ ഒററുനോക്കി, യോശു 

വയുടെ അടുക്കല് മടങ്ങിവന്നു അവ 

ധാഠാഥറ്ഠിം 

നോടു ; ജനം ഏല്ലാം പോകേണമെന്നില്ല ; 

ഹായിയെ ജുയിച്ചടക്കുവാ൯ രണ്ടായിര 

മോ മൂവായിരമോ പോയാല് മതി; സ്വ 

ജനത്തെയും അവിടേക്കു അയച്ചു കുക്ടട 

പ്പെടുത്തേണ്ടാ; അവര് ആധ ചുരുക്കമത്രേ 

നന്നു പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ജനത്തില് 

ഏകദേശം മൂധായിരംപേര്ർ അവധിടേക്ു 

പോയി; ഏന്നാല് അവര് ഹായിപട്ടണ 

ക്കാരുടെ മുമ്പില്നിന്നു തോററു ഓാടി, 

ഫായിപട്ടണക്കാര അവരിൽ മുപ്പത്താറോ 

ഉം പേരെ കൊന്നു, അവരെ പട്ടണവാ 

തില്ലതതുടങ്ങി ശെബാരീംവരെ പിന്തു 

ടന്നു മലഞ്ചരിവില്ധെച്ചു അവരെ തോ 

പ്പിച്ച! അതുകൊണ്ടു ജനത്തിനെറ ഫ്ൃദ 

യം ഉരുകി ധെള്ളംപോലെ ആയ്യിന്നു. 

യോശുവ വസ്ത്രും കിറി യഹോവയുടെ 

പെട്ടകത്തിനെറ മുമ്പില് അവനും യിസ്രാ 

യല് മൂപ്പന്മാരും തലയില് മണ്ണവാരിയി 

ട്ടുകൊണ്ടു സന്ധ്യ വരെ സാഷ്ടാംഗം വീണു 

കിടന്നു: അയ്യോ കുത്താവായ യഹോ 

വേ, ഞങ്ങളെ നശിപ്പിപ്പാ൯ അമോയ്യരു 

ടെ കയ്യിത ഏല്പിക്കേണ്ടതിന്നു നീ ഇര 

ജനത്തെ യോദ്ദാന്നിക്കരെ കൊണ്ടുവന്നതു 

എന്തു? ഞങ്ങ യോട്ടാന്നക്കരെ പാത്തി 

രുന്നെങ്കിത മതിയായിരുന്നു. യഹോ 

വ്യ യിസായേല് ശത്രുക്കഠംക്കു പുറം കാട്ടി 

യശേഷം ഞാന് എന്തു പറയേണ്ടു! കനാ 

നൃരും ടദേശനിധാസികഠം ഒക്കെയയം കേ 

ട്ടിട്ടു ഞങ്ങളെ ചുററിവളഞ്ഞു ഭൂമിയില്നി 

ന്നു ഞങ്ങളൂടെ പേര് മായിച്ചുകള യൂമല്ലോ; 

മ്േന്നാല് നി നിനെറ മഹത്തായ നാമ 

ത്തിന്നു വേണ്ടി ഏന്തു ചെയ്യും എന്നു യോ 

ശുവ പഞ്ഞു. യഹോവ യോശുധയോടു 

അരുളിച്ചെയൂതു : എഴ്ുന്നേല്ല; നി ഇങ്ങ 

നെ സാക്ട്ലാംഗം വിണുകി ടക്കുന്നതു ഏ 

ന്ത്തിന്നു 2 

ക്കുന്നു; ഞാ൯ അധരോടു കല്പിച്ചിട്ടുള്ള 

യിസ്പായേല് പാപം ചെയ്യിരി 
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എനെറ നിയമം അവര് ലംഘഡ്ിച്ചിരികു 

ന്നു; അവര് ശപഥാപ്പിതം എടുത്തിരിക്കു 

നനു; അവർ മോഷ്ട്ടിച്ചു മറധുചെയ്യൂ തങ്ങ 

മൂടെ സാമാനങ്ങ ക്കിടയില് അതു ഖെച്ചി 

രിക്കുന്നു. യിസ്രായേല്മക്കഠം ശാപഗ്രനു 

രായി തീന്നതുകെണ്ട ശത്രുക്കളുടെ മുന്വില് 

നിപ്പാ൯ കഥിയാതെ ശത്രുക്കഠംക്കു പുറം 

കാട്ടേണ്ടിവന്നു. ശാപം നിങ്ങളുടെ ഇട 

യില്നിന്നു നീക്കാതിരുന്നാൽ ഞാ൯ നി 

നീ ഏഴു 

ന്നേററു ജനത്തെ ശുദ്ധീകരിച്ച അവ 

ങ്ങളോടുക്രടെ ഇരിക്കയില്ല. 

രോടട പറകു: നാളത്തേക്കു നിങ്ങളെത്ത 

ന്നേ ശുഭദ്ധീകരിപ്പി൯; യിസ്രായേലേ, നി 

നെറ നടുധിത ഒരു ശാപം ഉണ്ട; ശാപം 

നിങ്ങളുടെ ഇടയില്നിന്നു നീക്കിക്കളയും 

വരെ ശത്രുക്കളുടെ മുമ്പില് നില്പാ൯ നി 

നക്കു കഴികയില്ല എന്നിങ്ങനെ യിസ്സാ 

യേലിനെറ ദൈവമായ യഹോധ കപ്പി 

ക്കുന്നു. നിങ്ങഠം രാവിലെ ഗോത്രംഗോ 

തൃമായി അടുത്തുവരേണം; യഹോവ പി 

ടടിക്കുന്ന ഗോത്രം കുലംകുലമായി അടുത്തു 

വരേണം; യഹോവ പിടിക്കുന്ന കുലം 

കുടും ബംകുടും ബമായിട്ടു അടുത്തുവരേണം; 

യഹോവ പിടിക്കുന്ന കടുംബം ആളാംവ്ര 

തി അടുത്തുവരേണം. ശപഥാപ്പ്പിതവ 

സ്പൂധോടുക്രടെ പിടിപെടുന്നവനെയും അ 

വന്നുള്ള സകലത്തെയും തിയിൽ ഇട്ടു ചുട്ടു 

കളയേണം; അവന് യഹോധയുടെ നി 

യമം ലംഘിച്ചു യിസ്പ്ാമയലില് വഷളത്വം 

പ്രവത്തിച്ചിരിക്കുന്നു. 

അങ്ങനെ യോശുവ അതികാലത്തു ഏഴ 

ന്നേററു യിസ്രായേലിനെ ഗോത്രംഗോത്ര 

മായി വരുത്തി; യെഫ്രദാദഗാത്രം പിടി 

ക്കപ്പെട്ടു. 

കലംകുലമായി വരുത്തി; സഹ്വകുലം പി 

അവന് യ്െഫ്രുഭാഗഥോത്രത്തെ 

ടിക്കപ്പെട്ടു അവ൯ സഫ്ൃകലത്തെ കുടും 

ബംകുടുംബമായി വരുത്തി; സബ്ദി പിടി 

90 മ്മ 7 

ക്കപ്പെട്ടു. അവനെറ കുട്ടംബത്തെ ആമാം 

പ്രതി വരുത്തി: 

സേരഹിനെറ 

മകനായ കമ്മിയുടെ മക൯ ആഖാ൯ 

യെഫ്രുദാഗോത്രത്തില് 

മകനായ സബ്ദിയുടെ 

പിടിക്കപ്പെട്ടു. യോശുവ ആഖാനോടട : 

മകനേ, യിസ്രായേലിനെറ ദൈവമായ 

യഹോവെക്കു മഹത്വം കൊടുത്തു അവ 

നോടു ഏററുപറക; നി എന്തു ചെയു എന്നു 

പറക; ഏന്നോടു മറെച്ചുവെക്കരുതു ഏന്നു 

പറഞ്ഞു. ആഖാ൯ യോശുവയോടു: ഞാ൯ 

യിസ്രായേലിനെറ ദൈവമായ യഹോവ 

യോടു പിഴെച്ചു ഇന്നിന്നതു ചെയ്യിരി 

ക്കുന്നു സത്യം. ഞാ൯ കൊള്ളയുടെ ക്രട്ട 

ത്തില് വിശേഷമായോരു ബാബിലോന്യ 

മേലങ്കിയും ഇരുനൂറു ശേക്കെൽ വെള്ളിയും 

ഒമ്പതു ശേക്കെല് തൂക്കമുള്ള ഒരു പൊ൯ 

കട്ടിയും കണ്ടു മോഹിച്ചു എടുത്തു; അവ 

എനെറ ക്രടാരത്തിനെറ നടയില് നി 

ലത്ത കുഴിച്ചിട്ടിതിക്കുന്നു; ധെള്ളി അടി 

യില് ആകുന്നു എനു ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 

യോശുവ ്ൂതന്മാരെ അയച്ചു; അവര് 

ക്രടാരത്തില് ഒാടിച്ചെന്നു; ക്രടാരത്തിത 

അതും അടിയില് വെള്ളിയും കുഴിച്ചിട്ടി 

രികുന്നതു കണ്ടു. അവര് അവയെ ക്രടാ 

രത്തില്നിന്നു എടുത്തു യോശുവയുടെയും 

എല്ലായിസ്രായേല് മക്കളുടെയും അടുക്കല് 

കൊണ്ടുവന്നു യഹഛഹോധയുടെ സന്നിധി 

യില് വെച്ചു. അപ്പോം യോശുവയും ഏ 

ല്ലായിസ്രായേലുംക്രടെ സേറഹിനെറ പുത്ര 

നായ ആഖാനെ ഖെള്ളി, മേലങ്കി, പൊ൯ 

കടി, അവനെറ പുത്രന്മാര്, പുത്രിമാര്, 

അയനെറ കാള, കഴ്ഴചത, ആടു, ക്രടാരം 

ഇങ്ങനെ അവ൯ആള്ള സകലവുമായി ആ 

നീ 

ഞങ്ങളെ വലെച്ചതു എന്തിന്നു? യഹോവ 

ഖോര്താഴ്ച യില് കൊണ്ടുപോയി: 

ഇന്നു നിന്നെ വലെകും ഏന്നു യോശുവ 

പറഞ്ഞു. പിന്നെ യിസ്രായേലെല്ലാം 
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അവനെ കല്ലെറിഞ്ഞു; അവരെ തീയില് 

ഇട്ടു ചുട്ടുകളകയും കല്ലെറികയും ചെയ്യൂ. 

അവനെറമേല് അവര് ഒരു വലിയ ക 

ല്ലുന്നു കരട്ടി; അതു ഇന്നുവരെ ഇരിക്കു 

ന്നു. ഇങ്ങനെ യഹോധയുടെ ഉഗ്രകോ 

പം മാറി; അതുകൊണ്ടു ആ സ്ഥലത്തിന്നു 

ആഖോര്താഴ്സുര എന്നു ഇന്നുവരെ പേര 

പറഞ്ഞുവരുന്നു. 

൮. അഘ്ധ്യായം. 

അനന്തരം യഹോവ യോശുവയോടു അ 

രുളിച്ചെയൂതു : ഭയപ്പെടരുതു, വിഷാടിക്കു 

യ്യും 

കൂട്ടി പുറപ്പെട്ടു ഹായിയിലേക്കു ചെല്ലുക; 

അരുതു; പടയജ്യൂനത്തെയൊക്കെയും 

ഞാന് ഹായിരാജാധിനെയും അവന്െറ 

ജനത്തെയും പട്ടണത്തെയും ദേശത്തെയും 

9 നിനെറ കയ്യിൽ തന്നിരിക്കുന്നു. യെരി 

ഹോധിനോടും അതിനെറ രാജായിനോ 

ടും ചെയയതുപോലെ നി ഹായിയോടും അ 

തിനെറ രാജാലിനോട്ടം ചെയ്യേണം; എ 

ന്നാല് അതിലെ കൊള്ളയെയും കന്നുകാ 

ലികളെയും നിങ്ങഠക്കു എടുത്തുകൊള്ളാം. 

പട്ടണത്തിനെറ പി൯ഭാശത്തു പതിയി 

3 രിപ്പ ആക്കേണം. അങ്ങനെ യോശുധ 

യും പടജ്ജയനമൊക്കെയും ഹായിയിലേകു 

പോകുവാന് പുറപ്പെട്ടു; പരാക്രമശാലിക 

കായ മുപ്പതിനായിരംപേരെ യോശുവ 

4 തിരഞ്ഞെടുത്തു രാത്രിയില് അയച്ചു, അവ 

രോടു കപ്പിച്ചതു എന്നെന്നാല്: നിങ്ങ 

പട്ടണത്തിനെറ പി൯ഭാഗത്തു പതിയി 

രിക്കേണം; പടണ൪ത്തോടു ഏറെ അക 

ലാതെ എല്ലാവരും ഒരുങ്ങിയിരിപ്പി൯. 

5 ഞാനും ഏന്നോടുക്രടെയുള്ള സകലജന 

വും പള്ടണത്തോടു അടുകും; അവര് മുമ്പി 

ലത്തെപ്പോലെ ഞങ്ങളുടെ നേരെ പുറ 

പ്പേട്ടുവരുമ്പോഠ ഞങ്ങ അവരുടെ മു 

6 മ്പിതനിന്നു ഓടും. അവര് ഞങ്ങളെ പി 

397 യോശുവ വു 

തുടന്നു പട്ടണം വിട്ടു പുറത്താകും. അവ൪ 

മുമ്പെപ്പോലെ നമുടെ മുമ്പില്നിന്നു ഓ 

ടിപ്പേകേന്നു എന്നു അവര് പറയും; അങ്ങ 

നെ രങ്ങമ അവരുടെ മുമ്പില്നിന്നു 

ഓടും. ഉടനെ നിങ്ങ പതിയിരിച്പിരു 

നിന്നു എഴ്ണന്നേററു പട്ടണം പിടിക്കേണം; 

നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോവ അതു 

നിങ്ങളൂടെ കയ്യില് ഏപ്പികും. പട്ടു 

ണം പിടിച്ച ശേഷം നിങ്ങ അതിന്നു 

തീ ധെക്കേണം; യഹോവയുടെ കല്പന 

പ്രകാരം നിങ്ങ ചെയ്യേണം; സൂക്ഷിച്ചു 

കൊമരധി൯; ഞാ൯ നിങ്ങളോടു കുല്പിച്ചി 

രിക്കുന്നു. അങ്ങനെ യോശുവ അവരെ 

അയച്ചു അവര് പതയിയിരിപ്പിന്നു ചെന്നു 

ബേഥേലിന്നും ഹായിക്കും മദ്ധ്യ ഹായികു 

പടിഞ്ഞാറു അമന്ന; യോശുധവയോ ആ 

രാത്രി ജനത്തിനെറ ഇടയില് താമസിച്ചു. 

യോശുവ അതികാലത്തു എഴുന്നേററു 

ജനത്തെ പരിശോധിച്ചു. അവനും യി 

സ്രായേരിമൂപ്പന്മാരും ജനത്തിന്നു മുമ്പായി 

ഫായികു ചെന്നു. അധനോടുക്രടെ ഉണ്ടാ 

യിരുന്ന പടജ്യുനമൊക്കെയും പുറപ്പെട്ടു 

അടുത്തുചെന്നു പട്ടണത്തിനു മുമ്പ്.ല് 

എത്തി ഹായികു വടകു പാളയമിറങ്ങി; 

അവക്കും ഹായിക്കും മഭ്ധ ഒരു താഴ്്ര 

ഉണ്ടായിരുന്നു. അവന് ഏകദേശം അ 

യ്യായിരംപേരെ തിരഞ്ഞെടുത്തു ബേഥേ 

ലിന്ലം ഹായിക്കും മഭ്ധ്യയ പട്ടണത്തിന്നു 

പടിഞ്ഞാറു പതിയിരുത്തി, അവര് പട്ട 

ണത്തിന്നു വടക്കു പടജ്ലുനമായ സൈവ 

ത്തെ ഒക്കെയും പട്ടണത്തിന്നു പടിഞ്ഞാറു 

പതിയിരിപ്പുകാരെയും നിറുത്തി; യോശു 

വ ആ രാത്രി താഴ്ണരയുടെ നടുധിലേകു 

പോയി. ഹായിരാജാവു അതു കണ്ടപ്പ്ോോഠം 

അധനും നഗരധാസികളായ അവന്െറ 

ന മൊതക്കുയും ബദ്ധപ്പെട്ടു ഏഴ്ചന്നേററു 

നിത്ധയിച്ചിരുന്ന സമയത്തു സമഭൂമികു 

തി 

ഠിം 
449 
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മുമ്പില് യിസായേലിനെറ നേരെ പടെ 

ക്ട പുറപപ്പട്ടു. 

വശത്തു തനിക്കു വിരോധമായി പതിയി 

പട്ടണത്തിനെറ പി൯ 

രിപ്പു ഉണ്ടു എനു അവ൯ അറിഞ്ഞില്ല. 

യോശുവയും എല്ലായിസ്റ്ായേലും അവ 

രോട്ടു തോററ ഭാവത്തില് മരുഭൂമിവഥി 

യായി ഓടി. അവരെ പിന്തുടരേണ്ട 

തിന്നു പട്ടണത്തിലെ ജനത്തെ ഒക്കെ 

യൂം വിളിച്ചുകൂട്ടി അവര് യോശുവയെ 

പിന്തുടന്നു പട്ടണം വിട്ടു പുറത്തായി. 

ഹായിയിലും ബേഥേലിലും യിസായേലി 

നെറ പിന്നാലെ പുറപ്പെടാതെ ഒരുത്ത 

നും ശേഷിച്ചില്ല; അവര് പട്ടണം തുറ 

ന്നിട്ടേച്ചു യിസ്വായേലിനെ പിന്തുടന്നു. 

അഭപ്പാഠം യഹോവ യോശുവയോടു: നി 

നെറ കയ്യിലുള്ള കുന്തം ഹായിക്കു നേരെ 

ഏന്തുക; ഞാന് അതു നിസെറ കയ്യില് 

ഏപ്പിക്കും എന്നു അരുളിഒ ചയ്യൂ. അങ്ങ 

നെ യോശുവ തനെറ കയ്യിലുള്ള കുന്തം 

ഹായിക്കു നേരെ ഏന്തി. അധവ൯ കൈനി 

ട്ടിയ ഉടനെ പതിയിരിപ്പുകാ൪ തങ്ങളുടെ 

സ്ഥലത്തുനിന്നു എഴണന്നേററു ഓടി പട്ടണ 

ത്തില് കയറി അതു പിടിച്ചു ക്ഷണത്തില് 

പട്ടണത്തിന്നു തിയെച്ചു. ഹായിപട്ടണ 

ക്കുര് പുറകോട്ടു നോക്കിയ പ്പ്യോഠം പട്ടണ 

ത്തിലെ പുക ആകാശഭത്തകു പൊങ്ങുന്നതു 

കണ്ടു; അവക്കു ഇങ്ങോട്ടോ അങ്ങോട്ടോ 

ഓടു വാ൯ കഴിവില്ലാതെയായി; മരുഭൂമി 

വഴ്്വയായി ഓടിയ ജനധും തങ്ങളെ പി 

ത്ുടരുന്നവരുടെ നേരെ തിരിഞ്ഞു. പതി 

യിരിപ്പുകാ൪ പട്ടണം പിടിച്ചു. പട്ടണ 

ത്തിലെ പുക മേലോട്ടു പൊങ്ങുന്നു എന്നു 

യോശുവയും ഏല്ലാ യിസ്ധായയലും കണ്ട 

പ്പോ മടങ്ങിവന്നു പട്ടണക്കാരെ ധെടടി. 

മററയധരും പട്ടണത്തിൽനിന്നു അവരുടെ 

നേരെ പുറപ്പെട്ടു; ഇങ്ങനെ യിസ്രായേല് 

ഇപ്പുറത്തും അപ്പുറത്തും അവ൪ നട്ട വിലും 

ധാഠാഥറ്ഠിം 

അനന്തത നതളുത്നതളനനത്ത്തനത്തതതത്തതതതതയരയയരരരരര ്തതതതതതതിിിി്തത്ത്തതത്തതത്തിി്തി 

ആയി; ഒരുത്തനും ശേഷിക്കയ്യോ വഴഴതി 

പ്പോകയോ ചെയ്യാതവണ്ണം അവരെ ഖെ 

ട്ടിക്കളഞ്ഞു, ഹായിരാജാധിനെ അധവ൪ 

ജിവനോടെ പിടിച്ചു യോശുവയുടെ അടു 

ക്കല് കൊണ്ടുവന്നു. യിസായേൽ തങ്ങ 

ളെ പിന്തുടന്ന ഹായിപട്ടണക്കാരെ ഒക്കെ 

യം വെളിപമ്പദേശത്ൃതു മരുഭൂമിയില്യെച്ചു 

കൊന്നുതീക്കയും അവര് ഒട്ടൊഴിയാതെ 

എല്ലാവരും വാളിനെറ വായു ലയാല് വീ 

ണൊടുങ്ങുകയും ചെയുരശഷം യിസ്പായേ 

ലര് ഒക്കെയും ഫായിയി മലക്കു മടങ്ങി 

ച്ചെന്നു വാളിനെറ വായ ലയാല് അദി 

നെ സംഹരിച്ചു. അന്ത പുരുഷന്മാരും 

സ്റ്രിക്ടടുമായി വീണൊടുക്ങിയധ൪ ആകെ 

പന്തീരായിരംപേര; ഹായിപട്ടണക്കാ൪ 

എല്ലാവരും തന്നേ. ഹായിപട്ടണക്കാരെ 

ഒക്കെയും നിമ്മൂലമാക്കുംവരെ കുന്തം ഏ 

ന്തിയ കൈ യോശുവ പി൯വലിച്ചില്ല. 

യഹോവ യോശുവയോട്ട കല്പിച്ച വചന 

പ്രകാരം യിസ്രായേല്യര് പട്ടണത്തിലെ 

കന്നുകാലികളെ യം കൊള്ള യെയും തങ്ങഠം 

ക്കായിട്ടു തന്നേ എടുത്തു. പിന്നെ യോ 

ശുവ ഹായിപട്ടണം ചുട്ടു സദാകാലത്തേ 

ക്കും ഒരു മണ്കമുന്നും ശ്രൂ൬ ഭൂമിയുയമാക്കി 

ത്തീതു; അതു ഇന്നുവരെയും അങ്ങിനെ 

കിടക്കുന്നു. ഹായിരാജാധിനെ അവ൯ 

സന്ധ്യവരെ ഒരു മരത്തില്. തൂക്കി; സൂ 

യ്യ൯ അനുമിച്ചപ്പോഠം യോശുവയുടെ ക 

പ്നപ്രുകാരം ശവം മരത്തില്നിനാ ഇറ 

ക്കി പട്ടണധാതില്ല്ഛല് ഇടുകയും അതി 

ന്മേല് ഇന്നുവരെ നില്ല്യന്ന ഒരു വലിയ 

കല്ലഛന്നു കൂട്ടുകയും ചെയ്യൂ. 

അനന്തരം യോശുവ യിസ്സായേലിനെറ 

ദൈവമായ യഹോവെക്കു ഏബാല്പവ്വ 

തത്തില് ഒരു യാഥപിഠം പണിതു. യ 

ഹോവയുടെ ദാസനായ. മോശെ യിസ്പാ 

യേതമക്കളോടു  കുല്ലിചതു പോലെയും മോ 
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ശെയുടെ ന്യായപ്രമാണപുമ്പൂകത്തില് 

ഛൃഴുതിയിരിക്കുന്നതു പോലെയും ചെത്തുക 

യേ: ഇരിമ്പു തൊടുധിക്കയേം ചെയ്യാത്ത 

കല്ലുകൊണ്ടുള്ള ഒരു യാഗപിഠം തന്നേ, 

അവര് അതിന്മേല് യഹോധെകു ഹോമ 

യാഗങ്ങളും സമാധാനയാഗങ്ങളും അപ്പി 

ച്ചം മോശെ എഴുതിയിരുന്ന ന്യായപ്രമാ 

ണത്തിനെറ ഒരു പകപ്പു അവന് അധി 

ടെ യിസ്വായേല്മക്കഠ കാങ്ങകെ ആ കല്ലുക 

ളില് ഏഴ്ഴതി. ഏല്ലായിസ്രായേലും അധ 

രുടെ മൂപ്പന്മാരും പ്രമാണികളും ന്യായാ 

ധിപന്മാരും യഹോവയുടെ നിയമവെട്ട 

കം ചുമന്ന ലേവ്യരായ പുരോഫിതന്മാരു 

ടെ മുമ്പാകെ സ്വദേശിയും പരദേശിയും 

ഒരുപോലെ പെട്ടകത്തിന്നു ഇല്പുറത്തും 

അപ്പുറത്തും നിന്നു; അവരിരു പാതിപേര്൪ 

ഗെരിസിംപവ്വതത്തിനെറ വശത്തും പാ 

തിപേര്ർ ഏബാല്പവ്ൃതത്തിനെറ വശ 

ത്തും നിന്നു; അവര് യിസായേല്ജനത്തെ 

അനുഗ്രഹിക്കേണമെന്നു യഹോവയുടെ 

ഭസനായ മോശെ മുമ്പെ കല്പിച്ചിരുന്നതു 

പോലെ തന്നേം അതിനെറശേഷം അ 

വർ ന്യയപ്രരാണപുസൂകുത്തില് എഴുതി 

യിരിക്കുന്നതു പോലെ ഒക്കെയും അയ്ഗ്രഹ 

വും ശാപധുമായ ന്യായപ്രമാണവചനങ്ങ 

ളെല്ലാം വായിച്ചു. മോശെ കല്ലിച്ച സക 

ലത്തിലും സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും മശപ്പെടെ 

യിസ്രായേല് സഭ മുഴുവനും അവരോടുക്രടെ | 

വന്നിരുന്ന പര 3ദശികളും കേഠക്കെ യോ 

ശുവ മോശെ കപ്പിച്ച സകലത്തിലും യാ 

തൊന്നും വായിക്കാതെ ിട്ടുകള ഞ്ഞില്ല. 

൯. അദ്ധ്യായം. 

മ്രേന്നാല് ഹിത്യ ൪, അമോയ്യര്, കനാ ൪, 

പെരിസ്പയ൪, ഹിവ്യ&, യെങൃസ്യ൪ എ 

ന്നിങ്ങനെ യോട്ടാന്നിക്കരെ മലകളിലും 

താഴ്്രകളിലും ലെബാനോന്നെതിരെ വ 

യോശുവ ൯ 

ലിയ കടലിനെറ തിരങ്ങളിലുള്ള രാജാക്ക 

ന്മാര് ഒക്കെയും വസ്തുത കേട്ടപ്പോ യോ 

ശുവയോടും യിസ്ധായേലിനോടും യൃഭ്ധം 

ചെയ്തേ ഏകമനഃസ്സ്റോടെ യോജിച്ചു. 

എന്നാല് യോശുവ യെരിഹോധിനോ 

ടും ഹായിയോടും ചെയുതു ഗിബെയോ൯ 

നിധാസികമ കേട്ടപ്പോ അധര് ഒരു 

ഉപായം പ്രയോഗിച്ചു: ഭക്ഷണസാധന 

ങ്ങളൊരുക്കി പഴയ ചാകുകളൂും പഗയത്ും 

കീഠിയതും തുന്നിക്കെട്ടിയതുമായ വിഞ്ഞൂതു 

രുത്തികളും കഴതപ്പുറതുു കയററി, പഴ 

ക്കംചെന്നു കണ്ടംധെച്ച ചെരിപ്പു കാലി 

ലും പഴയവസ്ര്രൂം ദേഹത്തി ന്മേലും ധരി 

ച്ചു പുറപ്പെട്ടു; അവരുടെ ഭക്ഷണത്തിന്നു 

ള്ള അപ്പധും എല്ലാം മണങ്ങി പൂത്തിരുന്നു. 

അവര് ഗില്ലാലില് പാളയത്തിലേക്കു 

യോശുവയുടെ അടുക്കത ചെന്നു അവനോ 

ട്ടം യിസ്പായേല് പുരുഷന്മാരോടും: ഞങ്ങ 

ടൂരദേശത്തുനിന്നു വന്നിരിക്കുന്നു; ആക 

യാല് ഞങ്ങളോട്ട ഒരു ഉടമ്പടി ചെയയ്യ 

ണം എന്ത പറഞ്ഞു. യിസ്രായേല്പുരുഷ 

ന്മാർ ആ ഹിധ്യരോടു: പക്ഷേ നിങ്ങ 

ഞങ്ങമുടെ ഇടയില് പാകുന്നവരായിരി 

ക്കും; എന്നാല്. ഞങ്ങ നിങ്ങളേടു ഉടമ്പ 

ടിചെയ്യുന്നതു ഏങ്ങനെ എന്നു പറഞ്ഞു. 

അവര് യോശുധയോട്ടു: ഞങ്ങഠം നിനെറ 

ഓസന്മാരാകുന്നു ഏന്നു പറഞ്ഞു. അപ്പ്പോറാ 

യോശുവ അവരോടു: നിങ്ങ ആര്? എ 

ധിടെനിന്നു വരുന്നു എന്നു .ചോിച്ചു. 

അവര് അവനോടു പറഞ്ഞതു: അടിയ 

ങ്ങ നിനെറ ദൈവമായ യഹോവയുടെ 

നാമം നിമിത്തം ഏററവും ഒ്ലരദേശതൃുുനി 

നു വന്നിരിക്കുന്നു; അവനെറ കീത്തിയും 

അവന് മിസയിമില് ചെയൂതൊക്കെയും 

ഫെശേ ൯രാജാവായ സിഹഫോ൯, അസൂ 

രോത്തിലെ ബശോ൯രാജാവായ ഓഗ് ഇ 

ങ്ങനെ യോദ്ാന്നക്കരെയുള്ള അമോയ്യരു 
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ടെ രണ്ടു രാജാക്കന്മാരോട്ും അവ൯ ചെയു 

തൊക്കെയും ഞങ്ങ കേട്ടിരിക്കുന്നു. അതു 

കൊണ്ടു ഞങ്ങളു ടെ മൂപ്പന്മാരും ദേശനിവാ 

സികഠം എല്ലാവരും ഞങ്ങളോടു: വഴിക്കു 

ഭവണ്ടുന്ന ഭക്ഷണസാധനം എടുത്തു അവ 

രെ ചെന്നുകണ്ടു: ആങ്ങമ നിങ്ങളുടെ 

ഓസന്മാർ ആയിക്കൊള്ളാം എന്നു അവ 

രോടു പറയേണമെന്നു പറഞ്ഞു; ആക 

യാല് നിങ്ങ ഞങ്ങളോടു ഉടമ്പടിചെ 

യ്യേണം. ഞങ്ങമ നിങ്ങളുടെ അടുക്കല് 

വരുവാന് പുറപ്പെട്ട നാളില് ഭക്ഷണത്തി 

ന്നായിട്ടൂ ഈ അപ്പം ചൃടോടെ ഞങ്ങളുടെ 

വീടുകളില് നിന്നു ള്ടുത്തതാകുന്നു; ഇ 

പ്പോ ഇതാ, അതു ഉണങ്ങി പൂത്തിരി 

ക്കുന്നു. ആങ്ങറം വീഞ്ഞു നിറെച്ചു കൊണ്ടു 

പോന്ന ഈ തുരുത്തികമ പുത്തനായിരു 

ന്നു; ഇപ്പോ ഇതാ, അവ കിറിയിരിക്കു 

ന്നു; ഞങ്ങളുടെ ഈ ഡസ്ര്ൂധും ചെരിപ്പും 

അതിദിഘയാത്രയാല് പഴക്കമായയമിരിക്കു 

നു. അപ്പ്പോമ യിസ്രായേല്പുരുഷന്മാ 

യഹോവയോട്ട - ചോദിക്കാതെ അവരുടെ 

ഭക്ഷണസാധനം ധാങ്ങി ആസ്വടിച്ചു. 

യോശുവ അവരോടു സഖ്യ തയും അവരെ 

ജീവനോടെ രക്ഷിക്കുമെന്നു ഉടമ്പടിയും 

ചെയ്തൂ; സഭയിലെ പ്രഭക്കന്മാരും അവ 

രോടു സത്യംചെയ്യൂ. ഉടമ്പടിചെയ്യിട്ടു 

മൂന്നു ദിവസം കഴിഞ്ഞശേഷം അവര് സ 

മീപസ്ഥന്മാ൪ ഏന്നും തങ്ങളൂടെ ഇടയില് 

പാക്കുന്നവര് എന്നും അവ൪ കേട്ടു. യിസ്പാ 

യേല്മക്കഠ യാത്രപുറപ്പെട്ടതിനെറ മൂ 

ന്നാം ടിവസം അവരുടെ പട്ടണങ്ങളില് 

എത്തി. അവരുടെ പട്ടണങ്ങ൦ ഗിബെ 

യോ൯, കെഫീര, ബേരോത്ത് , കിയ്യത്ത് - 

യെയാരിം എന്നിവ ആയിരുന്നു. സഭ 

യിലെ പ്രഭക്കന്മാർ യിസായേലിനെറ 

ദൈവമായ യഹോവയെക്കൊണ്ട അവ 

രോടു സത്യംചെയ്യിരിക്കയാല് യിസ്പാ 

യേല്മക്കം അവരെ സംഹരിച്ചില്ല; ഏ 

ന്നാല് സഭമഴ്ചവനും പ്രഭക്കന്മരുടെ നേ 

രെ പിറുപിറുതുു. പ്രഭക്കന്മാര് എല്ലാ 

വരും സവ്വസഭയോടും യിസ്ഡായേലിനെറ 

ദൈവമായ യഹോവയെക്കൊണ്ടു ഞങ്ങ 

അവഭരാടു സത്ൃയംചെയ്യിരിക്കയാല് നമുക്കു 

അവരെ തൊട്ടുക്രടാ. നാം അവരോടു 

ഇങ്ങനെ ചെയ്യൂ അവരെ ജീവനോടെ 

രക്ഷിക്കേണം. അല്ലഞ്ഞാല് ചെയ്യൂ 

പോയ സത്യംനിമിത്തം കോപം നമ്മുടെ 

മേല് വരും എന്നുപറഞ്ഞ. അവക്ു വാ 

ക്കൊടുത്തതു പോലെ പ്രഭക്കന്മാര അവ 

രോടു: ഇവര് ജിഖവനോട്ട ഇരിക്കട്ടെ; എ 

ജിലും അവര് സ്വ്വൃസഭെക്കും ധിറകുകിറു 

ന്നവരും വെള്ളംകോരുന്നവരും ആയിരി 

ക്കേണം എന്നു പറഞ്ഞു. പിന്നെ യോശു 

വ അവരെ വിളിച്ച അവരോടു: നിങ്ങ 

ഞങ്ങമുടെ ഇടയില് പാത്തിരിക്കെ ബ 

ഫുട്ടുരസ്ഥന്മാ൪ എന്നു പറഞ്ഞു ഞങ്ങളെ 

വഞ്ചിച്ചതു എന്തു? ആകയാല് നിങ്ങ 

ശപിക്കപ്പെട്ടവ൪: ഏഎസെറ ടഭൈവത്തി 

സെറ ആലയത്തിന്നു വണ്ടി ധിറകുകീറു 

ന്നവരും വെള്ള ംകോരുന്നവരുമായ അടി 

മകഠ നിങ്ങളില് ഒരിക്കലും ഇല്ലാതിരിക്ക 

യില്ല എന്നു പറഞ്ഞു. അവര് യോശുവ 

യോട്ടു: നിനെ ദൈധമായ യഹോവ 

തനെറ ദാസനായ മേ:ശെയോട്ടു: നിങ്ങഠം 

ക്കു ഈ ദേശമെല്ലാം തരുമെന്നും നിങ്ങളു . 

ടെ മുമ്പിതനിന്നു ഈ ദേശനിധാസികളെ 

ഒക്കെയും നശിപ്പിക്കുമെന്നും കല്പിച്ചപ്രകാ 

രം അടിയങ്ങ നക്കു അറിധു കിട്ടിയതിനാൽ 

നിങ്ങളുടെ നിമിത്തം ഞങ്ങളുടെ ജീവ 

നെക്കറിച്ചു ഞങ്ങ ഏററവും ഭയപ്പെട്ടു 

ഈ കായ്യം ചെയ്യിരിക്കുന്നു. ഇപ്പ്യോഠം 

ഇതാ, ങ്ങ നിന്െറ കയ്യില് ഇരിക്കു 

ന്നു; നിനക്കു ഹിതവും യുക്തധുമായി തോ 

ന്ുന്നതു പോലെ ഞങ്ങളോടു ചെയ്യുകൊഠം 
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26 ക എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ 
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അവന് അവധഖരരോടു ചെയ്യു; യിസ്ഡായേല്മ 

ക്കാം അധരെ കൊല്ലാതവണ്ണം അവരുടെ 

കയ്യില്നിന്നു അവരെ രക്ഷിച്ചു. അന്മ 

യോശുവ അവരെ സഭെക്ും യഹോധഖ 

തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന സ്ഥലത്തു അധഖനെറ 

യാഗപപിഠത്തിന്നും വേണ്ടി ധിറകുകിറുന്ന 

വരും വെള്ള കോരുന്നവരുമായി നിയമി 

ചൂ അങ്ങനെ ഇന്നുവരെയും ഇരിക്കുന്നു. 

൧ഠം അദ്ധ്യായം. 

യോശുവ ഹായിപ്പട്ടണം പിടിച്ചു നിമ 

ലമാക്കി എന്നും അവന് യെരിഹോധിനോ 

ടും അയമിനെറ രാജാധിനോട്ടം ചെയുതു 

പോലെ ഹായിയോടും അതിനെറ രാജാ 

വിനോടും ചെയ്യൂ ഏന്നും ഗിബെയോ൯ 

നിവാസിക യിസായേലിനോട്ടു സഖ്യത 

ചെയ്യൂ അവരുടെ കൂട്ടത്തിലായി എന്നും 

യെരൂശ ലേംരാജാവായ അദോനി-സേദെ 

ക കേട്ടപ്പോഠം ഗിബെയോ൯രജേനഥ 

രങ്ങളിരു ഒന്നുപോലെ വലിയോരു വട്ട 

ണമധും ഫായിയെക്കാര വലിയതും അധി 

ടത്തെ പുരുഷന്മാര് എല്ലാവരും വരാക്രമ 

ശാലികമും ആയിരുന്നതു കൊണ്ടു അ൨൪ 

ഏേററധും ഭയപ്പെട്ടു. ആകയാല് യെരൂശ 

ലേംര.ജാവായ അദോനി-സേടെക ഹെ 

ബ്രോ൯രാജാവായ ഹോഹാമിനെറയും യ 

മൂത്ത' രാജാവായ പിരാമിനെറയുയം ലാലീ 

ശ് രാജാവായ യാഹീയയുടെയും എഗ്ലോ൯ 

രാജാവായ ദെബിരിനെറയും അടുക്കല് 

ആളയച്ചു: ഗിബെയോ൯ യോശുവയോ 

ടും യിസ്രാരയല്മക്കളോടും സഖ്യതചെയ്തു 

കൊണ്ടു നാം അതിനെ നശിപ്പ്ിക്കേണ്ടതി 

നനു ഏന്നെ സഹായിപ്പി൯ എന്നു പറയി 

ച്മം 

ബ്രോ൯ഛാജാധു, യമ്മൃത്ത് രാജാവു ലാഖീ 

ഇങ്ങനെ യെരൂശര്ലംരാജ-വു, ഫെ 

ശ് രംജാധു, എഃഗ്ലാ൯രംജായു എനി അഞ്ചു 

41 

ന ന യ ന യ പി യ ത 

യോശുവ ൧൧ 

അമേയ്യരജാക്കുന്മാരും ഒരുമിച്ചുക്രടി; അ 

വരും അവരുടെ സൈസ്യങ്ങളൊക്കെയും 

ചെന്നു ഗിബെയോനുനേരെ പാളയം ഇ 

റങ്ങി അതിനോടു യുഭ്ധംചെയ്യൂ. അ 

പ്പോ ഗിബെയോന്പ ൪ ഗില്ലാലില് പാള. 

യത്തിലേക്കു യോശുവയുടെ അടുക്കല് ആ 

ളയച്ചു: അടിയങ്ങളെ കൈധിടാതെ ധേ 

ഗം രഞങ്ങമൂടെ അടുക്കല് വന്നു ഞങ്ങളെ 

സഹായിച്ചു രക്ഷിക്കേണമേ; പവ്വതങ്ങ 

ളില് പാക്കുന്ന അമോയ്യരാജാക്കന്മാള് ഒ 

ക്കെയും ഞങ്ങഠംക്കു വിരോധമായിട്ടു ഒന്നി 

ചുക്രടി യിരിക്കുന്നു എന്നു പറയിച്ചു. എ 

ന്നാറെ യോശുവയും പടജ്യൂനം ഒക്കെയും 

സകലപരാക്രമശാലികളും ഗില്ലാലിരുനി 

ന്നു പുറല്ലെട്ടും 

ടൂ: അവരെ ഭയപ്പെടരുതു; ഞാ൯ അവരെ 

യഹോവ യോശുൂധവയോ 

നിന്െറ കയ്യില് ഏല്പിച്ചിരിക്കുന്നു; അധ 

രില് ഒരുത്തനും നിനെറ മുമ്പില് നില്ല 

യില്ല എന്നു അരുളിച്ചെയ്യൂു. യോശുവ 

ഗില്ലാലില്നിന്നു പുറപ്പെട്ടു രാത്രിമുഴുവ 

നും നടന്നു പെട്ടെന്നു അവരെ ഏതിത്തു. 

യഫോവ അധരെ യിസ്രായേലിനെറ മു 

മ്പില് കുഴക്കി ഗിബെയോനില്ധഖെച്ചു അ 

വരെ കഠിനമായി തോല്പിച്ചു ബേത്ത് 

ഹോരോനിലേക്കുള്ള കയററംവഴിയായി 

അവരെ ഓടിച്ചു അമസക്കവരെയും മക്കേ 

ദവവരെയയം അവരെ ഖെട്ടി. അങ്ങനെ 

അവര് യിസായേലിനെറ മുമ്പില്നിന്നു 

ഓടി; ബേത്ത് -ഹോരോ൯ ഇറക്കത്തില് 

ഖെച്ച അസേക്കവരെ യഹോവ ആകാ 

ശത്തില്നിന്നു വലിയ കല്ലു അവരുടെ 

മേല് പെയ്യിച്ചു അവരെ കൊന്നു, യിസ്രാ 

യേതുമക്കധ വാഗരകൊണ്ടു കൊന്നവരെ 

ത! ക്ല്ൃഗയാല് മരിച്ചുപോയവര് അ 

ധികം ആയിരുന്നതു. 

എന്നാല്. യഹോവ അ മോയ്യരെ യിസ്രാ 

യേരുമക്കളുടെ കയ്യില് ഏപ്പിച്ചുകൊടുത്ത 
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ദിപസം യോശുവ യഹോവയോടു സം 

സാരിച്ചു. യിസ്പ്ാരയതമക്കഠം കേരക്കെ: 

സൂഷ്യാ, നി ഗിബെടയാനിലും ചന്ദ്രാ, നീ 

അയ്യാലോ൯താഴ്ുരയിലും നില്ല, എന്നു 

പറഞ്ഞു. 

പ്രതികാരം ചെയ്യുവോളം സൂയ്യന് നിന്നു, 

ജനം തങ്ങളൂടെ ശത്രുക്കളോടു 

ചന്്രന്ദം നിശ്ചചമായി. ശ്രുരന്മാരുടെ 

പുസ്മകത്തില് അങ്ങനെ എഗ്ചതിയിരികു 

ഇങ്ങനെ സൂഷ്യ൯ ആകാശ 

മദ്ധ്യ ഒരു ദിവസം മുഴുവ൯ അസൃമിക്കാ 

നനുവല്ലോ, 

തെ നിന്നു. യഹോവ ഒരു മനുഷ്ചനെറ 

വാകു കേട്ടനുസരിച്ച ആ ടദിധസംപോ 

ലെഒരുഭിധസം അതിന്നു മമ്പും പിമ്പും 

ഉണ്ടായിട്ടില്ല; യഹോവ തന്നേയായിരുന്നു 

യിസ്രായേലിന്നു വണ്ടി യൃദ്ധം ചെയുതു. 

അനന്തരം യോശുവയ്യം യി സ്ഡായേലൊ 

ക്കെയ്യം ഗില്ലാലില് പാളയത്തിലേക്കു മട 

ങ്ങിവന്നു. 

എന്നാല് ആ രാഭാക്കന്മാര ഐവരും 

ഓടി മക്കേദയിലെ ഗുഹയില് ചെന്നു ഒ 

ളിച്ചു. 

യിലെ ഗുഫയില് ഒളിച്ചിരിക്കുന്നതായി 

ര ജാക്കന്മാര് ഐഖരും മക്കേദ 

കണ്ടു എന്നു യോശുവെക്കു അഠിധുകിട്ടി. 

നേന്നാറെ യോശുവ: ഗുഹയുടെ ദ്വാരത്തി 

കല് വലിയ കുല്ലുകഠം രുട്ടിഖെച്ചു അവ 

രെ കാക്കേണ്ടതിന്നു അവിടെ ത്ചളെയാ 

ക്കുവി൯; 

ളെ പിന്തുടന്നു അഖരുടെ പി൯പടയെ 

നിങ്ങളോ നില്ല്ഛാതെ ശത്രുക്ക 

സംഹരിപ്പി൯; പട്ടണങ്ങളില് കടപ്പാന് 

അവരെ സമ്മതിക്കരുതു ; നിങ്ങദുടെ ദൈ 

വമായ യഹോവ അവരെ നിങ്ങളുടെ 

കയ്യില് ഏച്പിച്ചിരിക്കുന്നു ഏന്നു പറഞ്ഞു. 

അങ്ങനെ അവര് ഒടുങ്ങുംവരെ യോശുവ 

യും യ്സ്രാമയല്മക്കളം അവരില് ഒരു 

മഹാസംഹാരം നടത്തിക്കഴിഞ്ഞ മപ്പാഠം 

ശേഷിച്ചവര് ഉറപ്പുള്ള പട്ടണങ്ങളില് 

ശരണം , പ്രാപിച്ചു. ജനമൊക്കെയും 

ധാഠാഥറ്ഠിം 

342 ്ഥഭ്്സ്ഥ 10 

സമാധാനത്തോടെ മക്കേദയിലെ പാ 

മയത്തില് യോശുവയുടെ അട്ടക്കല് മട 

ങ്ജിവന്നു; യിസ്വായേതമക്കളില് യാതൊ 

രുത്തസെറയും നേരെ ആരും തന്െറ 

നാധുയ അനക്കിയതുമില്ല. പിന്നെ യോ 

ശു: ഗുഹയുടെ ല്വാരത്തെ തുറന്നു രാജാ 

ക്കന്മാരെ ഐവരെയും ഗുഹയിരതുനിന്നു 

ന്െറ അടുക്കല് പുറത്തു കൊണ്ടുവരു 

വി൯ എന്നു പറഞ്ഞു. അവര് അങ്ങനെ 

ചെയ്യൂ; യെരൂശ ലേംരാങാധു, ഹെ ബ്രോ൯ 

രാജായു, യത്ത് രാജാവു, ലാഖീശ് രാജാ 

വു, ഏഗ്ലോ൯രാജാധു എന്നീ അഞ്ച രാജാ 

ക്കന്മാരെയും ഗ്ുഹയില്നിന്നു അവനൊ 

അടുക്കതു കൊണ്ടുവന്നും രാരാക്കുന്മാരെ 

യോശുവയുടെ അട്ടക്കത കൊണ്ടുവന്ന 

പ്പോ യോശുവ യിസ്ധായയല്പുരുഷന്മാ 

രെ ഒക്കെയും വിളിപ്പിച്ച തന്നോടുകൂടെ 

പോയ പടജ്യൂനത്തിസെറ അധിപതിമാ 

രോട്ട: അടുത്തുവന്നു ഈ ര:ജാക്കന്മാരുടെ 

കഴ്ഴത്തില് കാല്വെപ്പി൯ എന്നു പറഞ്ഞു. 

അധര് അടുത്തുചെന്നു അവരുടെ കഴ 

ത്തില് കാല്ധെച്ചും യോശുവ അധ 

രോടു: ഭയപ്പെടരുതു, ശങ്ഭിക്കരുതു; ഉറ 

പം ധൈധയ്യധും ഉള്ള വരായിരിപ്പി൯; നി 

ങ്ങഠം യുഭ്ധംചെയ്യന്ന സകലശത്രുക്കളോടും 

യഹോവ ഇങ്ങനെ തന്നേ ചെയ്യം എന്നു 

പറഞ്ഞും 

അവരെ ധെട്ടിക്കൊന്നു അഞ്ചു മരത്തി 

അതിനെറശേഷം യോശുവ 

ന്മേല് തൂക്കി. അധര് സന്ധ്യവരെ രൂ 

ങ്ങിക്കിടനു. സൂയ്യ൯ അസുമിക്കുന്ന സ 

മയത്തു യോശുവയ്യടെ കുല്പനപ്രുകാരം അ 

വരെ മരത്തിന്മേല്നിന്നു ഇറക്കി അവര് 

ഒളിച്ചിരുന്ന ഗുഹയില് ഇട്ടു; ഗുഹയുടെ 

ദഒ്വാരത്തിങ്കല് വലിയ കല്ലു കരുട്ടിയെച്ചു; 

അതു ഇന്നുവരെയും അവിടെ ഇരികുന്നു. 

അന്നു യോശുവ മക്കേദ പിടിച്ചു വാ 

ളിനെറ ലായ ലയാല് സംഹരിച്ചു അതി 
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നെയും അതിലെ രാജാധിനെയയം അവി 

ടെയയള്ള എല്ലാവരെയും നിമ്യലമാക്കി; 

ഒരുത്തനെയും ശേകഷിപ്പിച്ചില്ല; അ 

വന് യെരീഹോരാജാധിനോടു ചെയ്യതു 

പോലെ തന്നേ മമക്കദാരാജാധിനോടും 

ചെയ്യൂ. 

യോശുവയും അവനോടുക്രടെ യിസ്രാ 

യേലൊക്കെയും മക്കേദയിരുനിന്നു ലി 

ബ്ലെക്കു ചെന്നു ലിബ്ബ യോടു യൃഭ്ധം ചെ 

യ്യൂ. യഹോവ അതിനെയും അതിലെ രാ 

ജാധ്.നെയും യിസ്രായയലിനെറ കയ്യില് 

ഏപ്പിച്ചു; അവര് അതിനെയും അ മതിലുള്ള 

എല്ലവരെയും വാക്ിനന്െറ വായു ലയാത 

സംഹരിച്ചു; അധിടെ ഒരുത്തനെയ്യം ശേ 

ഷ്ധിപ്പിച്ചില്ല; യെരീഹോരാജാധി 3നോടു 

ചെയുതുപോലെ അവർ അവിടത്തെ രാ 

ജാവിനോടും ചെയ്യു. യോശുധ്യും അ 

വനോടുക്രടെ യി്സ്ായേലൊക്കെയും ലി 

ബ്ലൂയില്നിന്നു ലാഖീശിന്നു ചെന്നു അതി 

ന്െറ നേരെ പാളയം ഇറങ്ങി അതി 

നോടു യൃദ്ധം ചെയ്യൂ. യഹോവ ലാഖീശി 

നെ യിസരയലിനെറ കയ്യില് ഏല്പിച്ചു; 

അവര് അതിനെ രണ്ടാം ദിവസം പിടി 

ചു ലി ബ്ല യോടു ചെയുതുപോലെ ഒക്കെ 

യൂം അതിനെയ്യം അമിലുള്ള എല്ലാവരെ 

യം വാളിനെറ വായ്മു ലയാല് സംഹരിച്ചു. 

അപ്പ്പോഗം ഗേസെരരാജാധായ ഹോ 

രാം ലാഖിശിനെ സഹായിപ്പാ൯ വന്നു; 

എന്നാല് യോശുവ അവനെയും അവന്െറ 

ജനത്തെയും ആരും ശേഷ്ധിക്കാതവണ്ണം 

സംഹരിച്ചു. 

യോശുവയും യിസായേലൊക്കെയും 

ലാഖിശില്നിന്നു ഏഎഗശഗ്ലോന്നു ചെന്നു 

അതിനെറ നേരെ പാളയമിറങ്ങി അ 

തിനോട്ട യുദ്ധം ചെയ്യു. അധര് അന്നു 

തന്നേ അതിനെ പിടിച്ചു വാളിനെറ 

വായ്ത്ു, ലയാല് സംഹരിച്ചു; ലാഖിശി 

ഠിം 

345 യോശുൂവ്വ ൧൧ 

നോടു ചെയ്യൂ പോലെ ഒക്കെയും അവ൯ 

അതിലുള്ള എല്ലാവരെയും അന്നു നിമ്മൂല 

മാക്കി, 

യോശുവയും യിസ്പായേലൊക്കെയും എ 

ഗ്ലോനിതനിന്നു ഹെഃബ്രാന്നു ചെന്നു; അ 

തിനെറ നേരെ യുഭ്ധംചെയ്യൂ. അവ൪ 

അതിനെ പിടിച്ചു വാളിനെറ വായ്യല 

യാല് അതിനെയും അതിചെ രജാധി 

നെയും അതിന്െറ എല്ലാപട്ടണങ്ങളെയും 

അമിലുള്ള എല്ലാവരെയും സംഹരിച്ചു; 

അവയധ൯ ഏശഗ്ലഗാനോടു ചെയൂതുപോലെ 

ഒക്കെയ്യം അതിനെയും അതിലുള്ള സകല 

മന്ര ഷ്യ രെയും ആരും ശേ ഷിക്കാത വണ്ണം 

നിജ്യലമാക്കി. 

പിന്നെ യോശുവയും എല്ലായിസ്രായേ 

ലും തിരിഞ്ഞു ദെബിരിന്നു ചെന്നു അതി 

സെറ നേരെ യുഭ്ധംചെയ്യൂ. അവന് അ 

തിനെയും അതിലെ രാജാവിനെയും അ 

തിനെറ എല്ലപേട്ടണങ്ങക്കെയും പിടിച്ചു 

വാളിനെറ വായ്യ്യ ലയാല് സംഹരിച്ചു; അ 

തിലുള്ള എല്ലാവരെയും ആരും ശേഷ്ിക്കാ 

തയണ്ണം നിമ്മൂലമാക്കിു അവന് ഹെബ്രോ 

നോടു ചെയൂതുപോലെയഷും ലിബ്ല യോടും 

അതിലെ രാജാവിനോടും ചെയുൃതുപോ 

ലെയും ദെബിരിനോടും അതിലെ രാജാ 

വിനോടും ചെയ്യു. 

യൃങ്ങനെ യോശുവ മലനാടു, തെക്കേ 

ദേശം, ത'ഗ്ലീതി, മലഞ്ചരിവുകഠ എന്നി 

ങ്ങമനയ്ുക്ളൂു ദേശം ഒക്കെയും അവിടങ്ങ 

ളിലെ സകലരാങാക്കന്മാരെയയം ജയിച്ചട 

ക്കി; യിസ്പായേലിനെറ ദൈവമായ യ 

ഫോവ കപ്പിച്ചതുപൊലെ അവ൯ ഒരുത്ത 

നെയും ശേഷിപ്പിക്കാതെ സകലജിവിക 

ളെയ്യം നിമ്മൂലമാക്കി. യോശുവ കാദദേ 

ശ് വേന്നേയമുതല് ഗസ്സ്ാവരെയും ഗിബെ 

യോ൯വരെയും ഗോശെ൯3ദശം ഒക്കെ 

യ്യും ജയിച്ചടക്കി. ഈ രാജാക്കന്മാരെ 
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യോശുവ ൧൧ 

ഒക്കെയും അധരുടെ ദേശത്തെയും യോശു 

വ ഒരേ സമയത്തു പിടിച്ചു. യിസ്ധഡായേ 

ലിനെറ ദൈവമായ യഹോധയായിരുന്നു 

യിസ്രായേലിന്നു വേണ്ടി യൃഭ്ധം ചെയുതു. 

എല്ലായിസ്രായേ 

ലും ഗില്ലാലില് പാളയത്തിലേക്കു മടങ്ങി 

പിന്നെ യോശുവയും 

പ്പ്ോന്നു. 

൧൧൦ അഷഘ്യ്യായം. 

അനന്തരം ഹാസോര്രാജാവായ യാ 

ബീന് ഇതു കേട്ടപ്പോഠം അവന൯ മാ3ദാ൯ 

രാജാവായ യോബാബ് , ശിമ്രോ൯രാജാവു, 

അക്ക് ശാഫ് രാജാവു എന്നിവരുടെ അടുക്ക 

ലും വടക്കു മലമ്പ്ദേശതൃതും കിന്നെരോത്തി 

ന്നു തെക്കു സമഭൂമിയിലും താഗ്ലീ തിയിലും 

പടിഞ്ഞാറു ദോ൪മേടുകളിലും ഉള്ള രാജാക്ക 

ന്മാരുടെ അടുക്കലും കിഴക്കും പടിഞ്ഞാറുമു 

ളള കനായ, പവ്യതങ്ങളിലെ അമോയ്യര്, 

ഹിതൃ&, പെരി ൪, യെബുസ്പര്, മിസ്റ്സ 

ദേശത്തു ഹെമ്മോന്െറ അടിവാരത്തുള്ള 

ഹിവ്യ൪ എന്നിവരുടെ അടുക്കലും ആള 

യച്ചും 

യിലെ മണല്പോലെ അനവധി ജനവും 

അവർ പെരുച്പത്തില് കടല്ലര 

എത്രയും വളരെ കുതിരകളും രഥങ്ങളുംക്ര 

ടിയ സൈസ്യങ്ങളു മായി പുറപ്പെട്ടു. ആ 

രാജാക്കന്മാര് എല്ലാവരും ഒന്നിച്ചുക്രടി യി 

സായേചിനോടു യുഭ്ധംചെയ്ത്ാാ൯ മേരോം 

തടാകത്തിന്നരികെ വന്നു ഒരുമിച്ച പ്പാള 

യമിറങ്ങി. അപ്പ്പോശ യഹോവ യോശു 

വയോടു: അവരെ പേടിക്കെണ്ടാ; ഞാ൯ 

നാളെ ഇര നേരം അവരെ ഒക്കെയും യി 

സ്രായേലിനെറ മുമ്പില് ചത്തുധിഴുമാറാ 

ക്കും; നീ അവരുടെ കുതിരകളുടെ കുതി 

ഞരമ്പു വെട്ടി രഥങ്ങഠ തീയിട്ടു ചുട്ടുകള 

യേണം. അങ്ങനെ യോശുവയും പട 

ജ്ൂനം ഒക്കെയും മേരോംതടാകത്തിന്നരി 

കെ പെട്ടെന്നു അവരുടെ നേരെ വന്നു 

ധാഠാഥറ്ഠിം 
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അവരെ ആക്രമിച്ചു. യഹോവ അവരെ 

യിസ്രായേലിനെറ കയ്യില് ഏപ്പിച്ചു; അ 

വര് അവരെ തോല്പിച്ചു; മഹാന ഗരമായ 

സിദോ൯വരെയും മിസ്രെഫോത്ത് മയീം 

വരെയും കിഴക്കോട്ടു മിസ്റ്റെതാഗ്ലീതിവ 

രെയും അവരെ ഒടിച്ചു, ആരും ശേഷി 

ക്കാത വണ്ണും സംഹരിച്ചുകളുഞ്ങു. യഹോ 

വ തന്നോടു കപ്പിച്ചതുപോലെ രയോശുൂധ 

അവരോടു ചെയ്യൂ: അവരുടെ കുതിരകളു 

ടെ കുതിഞരമ്പു ഖെട്ടി രഥങ്ങഠം തീയിട്ടു 

ചുട്ടുകളഞ്ഞു. 

യോശുവ ആ സമയം തിരിഞ്ഞു ഹാ 

സോര് പിടിച്ചു അതിലെ രാജാവിനെ 

വാമകൊണ്ടു കൊന്നു; ഹാസോര് മുമ്പെ 

ആ രാജ്യ ങ്ങമകു ഒക്കെയും മൂലസ്ഥാനമാ 

യിരുന്നു. അധഖധര് അതിലെ സകലമനു 

ക്യരെയും വാളിനെറ വായ്ക്കു ലയാല് ധെട്ടി 

നിമ്മൂലമാക്കി; ആരും ജീവനോടെ ശേ 

ഷിച്ച്ല്പ; അവ൯ ഹാസോരിനെ തീകൊ 

ടുത്തു ചുട്ടുകളഞ്ഞു. ആ രാജാക്കന്മാരുടെ 

എല്ലാപട്ടണങ്ങളെയും അവയിലെ രാജാ 

ക്കന്മാരെ ഒക്കെയും യോശുവ പിടിച്ച 

വാളിനെറ വായ ലയാല് ഖെട്ടി നിമ്മൃ 

ലമാക്കിക്കളഞ്ഞു. യഹോവയുടെ ദാസ 

നായ മോശെ കപ്പിച്ചതു പോലെ തന്നേ. 

എന്നാല് കുന്നുകളിലെ പട്ടണങ്ങഠം ഒന്നും 

യിസ്രായേല് ചുട്ടുകള ഞ്ഞില്ല; ഹാസോര് മാ 

തൂരമേ യോശുവ ചുട്ടുകള ഞ്ഞുള്ള. ഈപപട്ട 

ണങ്ങളിലെ കൊള്ള ഒക്കെയും കന്നുകാലി 

കളെയും യിസ്പായേല്മക്കഠ തങ്ങഠക്കുത 

ന്നേ എടുത്തു; എങ്കിലും മനുഷ്യരെ ഒക്കെയും 

ല് വാളിനെറ വായ്ക്ക് ലയാല് സംഹ 

രിച്ചു; ആരെയും ജിവനോടെ ശേകഷിപ്പി 

ച്ചില്ല, യഹോവ തനെറ ദധസനായ മോ 

ശെര്യാടു കല്പിച്ചതുപോലെ മോശെ യോ 

ശുവയോടു കപ്പിച്ചു; യോശുവ അങ്ങനെ 

തന്നേ ചെയ്യു; യഹോവ മോശെയോടു 

നു 
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കപ്പിച്ചതിത ഒന്നും അവന് ചെയ്യാതെ 

വിട്ടില്ല. 

ഇങ്ങനെ മലനാടും തെക്കേദേശമൊ 

ക്കെയും ഗഥോ൭ശെ൯ദേശം ഒക്കെയും താണി 

തിയും അരാബയും യിസ്രയേതമലനാടും 

അതിനെറ താഴ്ണ്ിതിയും സേയിരിലേക്ു 

്ള കയററത്തിലെ മൊട്ടക്കുന്നു തുടങ്ങി ഹെ 

മ്മോ൯പധ്യുതത്തിനെറ അടിവാരത്തുള്ള 

ലെബാനോ൯തഴ്സരയിലെ ബരേ-ഗാട് 

വരെയുള്ള ദേശമൊക്കെയും യോശു പി 

ടിച്ചു. അധിടങ്ങളിലെ സകലരാജാക്ക 

ന്മാരെയും അവ൯ പിടിച്ചു ഖെട്ടിക്കൊന്നു. 

ആ രംജൂാക്കന്മാരോടു ഒക്കെയും യോശുവ 

ഏറിയ കാലം യ്ൃഭ്ധം ചെയ്യിരുന്നു. ഗി 

ബയോന൯നിവഖാസികളായ ഹിവ്യര് ഒഴി 

കെ ഒരു പട്ടണക്കാരും യിസ്രായേരുമക്ക 

ളോടു സഖ്ൃത ചെയ്യില്ല; ശേഷമൊക്കെ 

യ്യും 

യഹോവ മോശെരയാട്ട കല്പിച്ചതുപോലെ 

അവര് യ്ൃദ്ധത്തില് പിടിച്ചടക്കി. 

അവരെ നിമ്മൂലമാകുകയ്യം കരുണക്രടാ 

തെ നശിപ്പിക്കയും ചെയ്ത്സതക്കവണ്ണം 

അവർ നെഞ്ചുറപ്പി ച്ചു യിസ്രായേലിനോടു 

യൃഭ്ധത്തിന്നു ചുറപ്പെടേണ്ടതിന്നു യഹോഖ 

സംഗതിവരുത്തിയിരുന്നു. 

അക്കാലത്തു യോശുവ ചെന്ന മലനാടാ 

യ ഹെബ്്യോന്, ദെബീ൪, അനാബ് , യെ 

ഫ്രുദാമലനാടു, യിസ്പായേല്ല മലനാടു എ 

ന്നി ഇടങ്ങളില്ന് ന്നെക്കെയും അനാക്യ 

രെ സംഹരിച്ചു; അവരുടെ പട്ടണങ്ങ 

മോടുക്രടെ യോശുവ അവരെ നിമ്യൂലമാ 

ക്കി. ഗസ്സയിലും ഗത്തിലും അഭസ്മാടിലും 

മാത്രമല്ലാതെ യിസ്പായേല്മക്കളുടെ ദേശ 

ത്തെങ്ങും ഒരു അനാക്യന്ും ശേോഷ്കിച്ചിരു 

ന്നില്ലം യഹോവ മോശെയോടു കപ്പിച്ച 

തുപോലെ ഒക്കെയും യോശുവ ദേശം മുഴ 

വന്ദം പിടിച്ചു യോശുവ അതിനെ യിസ്റസാ 

യേലിന്നു ഗോത്രധിഭാഗപ്രകാരം ഭാഗിച്ചു 

ഠിം 
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കൊടുത്തു; ഇങ്ങനെ യൃഭ്ധം തീന്നു ദേശ 

ത്തിന്നു സ്വസ്ഥത വന്നു, 

൧൨. അദ്ധ്യായം. 

യി സായേതമക്കഠം യോദ്ടന്നക്കരെ കിഴ 

ക്കു അന്നോ൯ മാഴ്ണരമുതല് ഹെമ്മേ:൯പയ്യ 

തഠവരെയ്യള്ള രാജ്യ ധും ക്കിഴക്കെ അരാബ 

മുഴുവനും കൈധഖശമാക്കുകയില് സംഹരി 

ചുകളഞ്ഞ തട്ട ശരഃജാക്കന്മാര ഇവര ആ 

കുന്നു. ഹെമുകാന്.ത പാത്തിരുന്ന അ 

മോയ്യരാജാധായ സി ദഹാ൯; അവന് അ 

 ന്നോ൯ആററുവക്കുത്തുള്ള അരോധേര്മു 

തല് താഴ്്രരയ്യടെ മഭ്ധ്യഭാഗധും ഗിലെയാ 

ടിനെറ പാതിയും അമമ്മാനയരുടെ അതി 

രായ യബ്ബദേോകനദിവരെയും കിന്നെരോ 

ത്ത' കടലും അരാബയിലെ കുടലായ ഉല്പ 

കടലും വരെ ബേത്ത -യെശിമോത്തോളം 

ഉള്ള ക്ിിഗക്കെ അരാബ്യും പിന്ന ച്ചരി 

വിനെറ താഴെ മേമാനും വാണ്.രുന്നു. 

ബാശാ൯രാജാധായ ഓഥിനെറ ദേശവും 

അവര് പിടിച്ചടക്കി; മല്പന്മാരില് ശേഷി 

ച്ച ഇവന് അസ്പൂരരോത്തിലും എട്െയിലും 

പാത്ത, 

യും ബാശാ൯ മുഴുവനും ശെശ്രുഷ്യരുടെയും 

ഹെമ്മോന്പപ്വ തവും സരല്ക്ക 

മാഖറത്യ രുടെയും ദേശധും ഗിലെയാടി 

നെറ പാതിയും ഹെശ്രേ ഠസരാജാഖായ 

സിഹോസെറ അതിര്വരെയും വാണി 

രുന്നു. അവരെ യഹോധയ്യടെ ദാസനാ 

യ മോശെയും യിസ്ധാമയതമക്കളുംക്രടെ 

സംഹരിച്ചു; യഹോഖയുടെ ദാസനായ 

മോശെ അവരുടെ ദേശം രൂബന്ൃകും 

ഗാജ്യക്കും മനശ്ശെയയടെ പാതിഗോത്രത്തി 

ന്നും അ വകാശമായി കൊടുത്തു. 

എന്നാല് യോശുവയും യിസ്ായേല്മക്ക 

മും യോട്ടാന്നിക്കുരെ പടിഞ്ഞാറു ലെബാ 

നോനന്െറ താഴ്ലരയിലെ ബാല്.-ഗാട് മുതല് 

സേയിരിലേക്കുള്ള കയററത്തിലെ മൊട്ട 
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കുന്നു വരെ ജയിച്ചടക്കുകയും യോശുവയി 

സ്രായേലിന്നു ഗോത്രധിഭാഗപ്രുകാരം അ 

വകാശമായി കൊട്ടുക്കയും ചെയു ദേശത്തി 

ലെ രാജാക്കന്മാര ഇ വര് ആകുന്നു. മലനാ 

ട്ടിലും താഴ്രിതിയിലും അരാബയിലും മല 

ഞ്ചരിവുകളിലും മരുഭൂമിയിലും തെക്കേ ദേ 

ശത്തും ഉള്ള ഹിത്യ൯, അമോയ്യ൯, കനാ 

൬൯, ചെരീസ൯, ഹിവ്വ൯, യെബു 

സ്൮൯ എന്നിവര് തന്നേ. യെരിഹോരാ 

ജായു ഒന്നു; ബേഥേലിന്നരികെഷുള്ള ഹാ 

യിരാജാവു ഒന്നു; യെരൂശലേംരാജാവയ 

ഒന്നു; ഹെബ്രോന്രാജാവു ഒന്നു; യമ്ൃത്ത് 

രാജാവു ഒന്നു; ലാഖിശിലെ രാജായു ഒന്നു; 

എഗ്ലോനിലെ രാജാവു ഒന്നു; ഗേസര്രാജാ 

വു ഒന്നു; ദെബിീര്രാജാവു ഒന്നു; ഗേ 

െര്രഃജാവു ഒന്നു; ഹോമ്മരാജാധു ഒന്നു; 

ആരാട് രാജാമു ഒന്നു; ലിബ്ണ; രാജാവു 

ഒന്നു; അദൂല്പാംരാഅാവു ഒന്നു; മക്കേദാ 

രാജായു ഒന്നു; ബേഥേല്രാജാധു ഒന്നു; 

രപം ഒന്നു; ഹേഫ്ഥെര്രാങാ 

വയ ഒന്നു; അഫേകുര:ജാധയ ഒന്നു; ശാ 

രോ൯രാജാധയു ഒന്നു; മാദോ൯രാജാധു ഒന്നു ; 

ഹാസോര്രജാവു ഒന്നു; ശിഭക്രോ൯-മെ 

രോ൯രാജാവു ഒന്നു; അകശഃപ്പുര:ജാവു 

ഒന്നു; താനാകുരാജാവു ഒന്നു; മെഗിദ്ടദോ 

രാജാമു ഒന്നു കാദേശ രാജാവു ഒന്നു; 

കമ്മേലിലെ യൊക്കെയാംരാജാവുയ ഒന്നു; 

ദോര്മട്ടിലെ ദോ൪രാജായു ഒന്നു? ഗില്ലാ 

ലിലെ ജാതികളുടെ രാജായു ഒന്നു; തിർ 

സാരാജാവു ഒന്നു; ആകെ മുപ്പത്തൊന്നു 

രാജാക്കന്മാർ, 

൧൩.൦ അഷ്യധ്യായം. 

യ്യോശുവ വയസ്സുചെന്നു വ്ൃഭ്ധനായ 

പ്പ്ോഠംം യഹോവ അവനോടു അരുളിച്ചെ 

യൂതു: നി വയസ്സചെന്നു പൃഭ്ധനായിരി 

ക്കുന്നു; ഇനി ഏററവും വളരെ ദേശം 

ധാഠാഥറ്ഠിം 
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കൈവശമാകു വാനുണ്ടു. ഇനിയ്യം ശേ 

മ്കിച്ചിര്ക്ുന്ന ദേശം ഏതെന്നാല്: മിസ 

യിമിനെറ കിഴക്കള്ള സിഹോര്മുതല് 

വടക്കോട്ടു കനാനക്കുള്ള തെന്നു മ്േണ്ണിവ 

രുന്ന എക്രാസെറ അതിര്വരെയുള്ള ഫെ 

ലിസ്ക്ദേശങ്ങഠം ഒക്കെയും ശെശ്രുയ്യരും; 

ഗസ്സാതൃയ൯, അ സ്മോട്ട൯, അസ്സുരലാ൬൯, 

ശിത്ത്യ൯, എഭക്രാന്യസ൯ എന്നി അഞ്ചു 

ഫെലിസ്കപ്രഭൂക്കന്മാരും; തെകുള്ള അ 

വ്യരും. അഫേകവരെയും അരമായ്യരുടെ 

അതിര്വരെയ്യമുള്ള കനായ രുടെ ദേശം 

ഒക്കെയും സീടോന്യക്കുള്ള മെയാരയും ഗി 

ബെല്യരുടെ ദേശമും കിഴക്കു ഹെമ്മോ൯ 

പവ്വ തത്തിനെറ അടിവാരത്തിലെ ബാല്- 

ഗാദ് മുതല് ഹമാത്തിലേക്കു തിരിയുന്ന 

സ്ഥലംവരെയുള്ള ചെബാനോന് ഒക്കെ 

യും; ലെബാനോ൯മുതല് മിസ്റെഫോത്ത്' 

മയിം വരെയുള്ള പവ്വതവാസികഠ ഒക്കെ 

യും എല്ലാസിഭോന്യരും തന്നേ; ഇവരെ 

ഞാ൯ യി സ്രായേല്മക്കളൂടെ മുമ്പില്നിന്നു 

നീക്കിക്കളയും; ഞാന് നിന്നോടു കല്പിച്ച 

തുപോലെ നീ യിസ്രായേലിന്നു അതു അവ 

ആക 

യാല് ഈ ദേശം ഒമ്പതു ഗോത്രങ്ങകും 

കാശമായി വിഭാഗിച്ചാല് മതി, 

മനശ്ശെയുടെ പാതിഗോത്രത്തിന്നും അവ 

കാശമായി ധിഭാഗിക്കം അവനാടുക്രടെ 

രൂബേന്ൃയ രും ഗാല്യരും മോശെ അവക്കു 

യോദ്ദാന്നക്കരെ കിഴക്കു കൊടുത്തിട്ടുള്ള അ 

വകാശം യഹോവയുടെ ദാസനായ മോശെ 

കൊടുത്തതു പോലെ തന്നേ പ്രാപിച്ചിരിക്കു 

ന്നുവല്ലോ. അന്നോന൯താഴ്ണരയുടെ അററ 

തതള്ള അരോധേരും താഴ്ണരയുടെ നടുധി 

ലുള്ള പട്ടണംമുതല് ദീബോ൯വരെയ്യള്ള 

മേദെ ബാസമഭൂമി മുഴുവനും; അമ്മോ 

നൃരുടെ അതിരവരെ ഫെശ്യോനിരല് 

വാണിരുന്ന അഭമായ്യരാജാവായ സീഹോ 

നെറ എല്ലാപട്ടണങ്ങളും; ഗിലെയാടും 
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ശെശ്രുയ്യരുടെയും മാഖാത്യരുടെയും ദേശ 

വും ഹെമ്മോ൯പപ്വുതം ഒക്കെയും സല്ക്കാ 

അസ്മാ 

രോത്തിലും എട്ദെയിലും വാണവരം മല്ല 

വരെയ്യള്ള ബ:ശാ൯ മുഴുവനും; 

ന്മാരിത ശേക്ചിച്ചവനുമായ ബാശാനിലെ 

ഓഗിനെറ രാജ്യ ഒക്കെയും തന്നേ; ഇവ 

രെ മോശെ തോല്പിച്ച നീക്കിക്കള ഞ്ഞിരു 

ന്നു. എന്നാല് യിസാദയതമക്കഠം ശെശ്രു 

യ്യരെയയം മാഖാത്യരെയും നീക്കിക്കള ഞ്ഞി 

ല്ൃ; അധഖര് ഇന്തവരെയയും യിസ്രായേല്യരു 

ടെ ഇടയില് പാത്തുവരുന്നു. ലേധി 

ഗോത്രത്തിന്നു അവന് ഒരു അ വകാശധും 

കൊടുത്തില്ല; യിസായയലിനെറ ദൈവ 

മായ യഫോധയുടെ ഭഹനയാഗങ്ങം 

താന് അധവരോടു കപ്പിച്ചതുപോലെ അധ 

രുടെ അവകാശം ആകുന്നു. 

എന്നാല് മോശെ രൂബനഗോത്രത്തി 

ന്നു കുടുംബംകുടുംബമായി അവകാശം കൊ 

ടുത്തു. അവരുടെ ദേശം അന്നോന്താഴ്ചു 

രയുടെ അററത്തെ അരോധേരും താഴ്സ്ുര 

യുടെ നടുവിലെ പട്ടണധും മുമത മേദെ 

ബയോടു ചേന്ന സമഭൂമി മുഴുവനും ഫെ 

ശേം സമഭൂമിയിലുള്ള അതിനെറ എ 

ല്ലാപട്ടണങ്ങളൂം ദീബോനും ബാരമാത്ത് - 

ബാലും ബേത്ത'-ബാല്.-മെയാനും യറ്ററ്ു 

യും കെദേമോത്തും മേഫാത്തും കിയ്യത്ത 

യിമും സിബ്ല യും സമഭൂമിയിലെ മലയി 

ലുള്ള സേരെത്ത' -ശഹരും ബേത്ത് -പെ 

യോരും പിന്തച്ചരിലുകളും ബേത്ത് -യെ 

ശീമോത്തും സമഭൂമിയിലെ എല്ലാപട്ട 

ണങ്ങള്ലം ഫെശ്രേ നിര വാണിരുന്ന 

അയമോയ്യരാജാവായ സിഹോനെറ രാജ്യം 

ഒക്കെയും തന്നേ; അയനെയും സ്,ഹഫോ 

ന്െറ പ്രഭക്കന്മാരായി ദേശത്തു പാത്തിരു 

ന്ന ഏധി, രേക്കെം, സൂര്, ഫ്ര൪, രേബ 

മ്േന്നി മിദ്യാ൬ പ്രഭക്കന്മാരെയും മോശെ 

സംഹരിച്ചു. യിസ്രായേല്മക്കസ കൊന്ന 

ധാഠാഥറ്ഠിം 
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വരുടെ ക്രട്ടത്തിത ബെയോരിനെറ മക 

നായ ബിലെയാം എന്ന പ്രശ ക്കാരനെ 

യം വാഗംകൊണ്ടു കൊന്നു. രൂമബ൬) 

രുടെ അയിർ യോദ്ടാ൯ ആയിരുന്നു; 

ഈ പട്ടണങ്ങ൦ അവയുടെ ഗ്രാമങ്ങളും 

പ്പെടെ രൂമബ൬ കു കുടും ബംകടടംബമായി 

കിട്ടിയ അവകാശം. 

പിന്നെ മോശെ ഗാട് ഗോത്രത്തിന്നു, 

കുടും ബംകടുംബമായി ഗാടയക്ു തന്ന, അ 

വകാശം കൊടുത്തു. അധരുടെ ദേശം 

യസേരും ഗിലെയാദിലെ എല്ലാപട്ടണ 

ങ്ങളും രബ്ദയയടെ നേരെയുള്ള അരോ 

വേരവരെ അമമ്മാനരുടെ പാതിദേശ 

ധും; ഹെശ്രേ നേമുതല് രാമത്ത'-മിസ്റസ്െയും 

ബെതോനിമുംവരെയും മഫനയി.മ മല് 

രാ? 

യില് ഹെശ്രേ ൯രാജാവായ സിഹോനെറ 

ദെബീരിനെറ അതിര്വരെയും; 

രാജ്യത്തില് ശേഷിപ്പുള്ള ബേത്ത് -ഹാ 

രാം, ബേത്ത് -നിമ്രാം, സുക്കോത്ത്, സാ 

ഫോ൯ എന്നിവയും തന്നേ; യോടദ്ടാന്നക്ക 

രെ കിഴക്ു കിന്നെരോത്ത് തടാകത്തിനെറ 

അറൃതിവരെ യോദ്ദാ൯ അതിന്നു അതിരാ 

യിരുന്നു. ഈ പട്ടണങ്ങമ അവയുടെ 

ഗ്രാമങ്ങൂ ഗപ്പെടെ കുടുംബൊകുടുംബമായി 

ഗാട്ൃക്കു കിട്ടിയ അവകാശം. 

പിന്നെ മോശെ മനശ്ശെയുടെ പാതി 

ഗോത്രത്തിന്നു അധഖകാശം കൊടുത്തു; കു 

ടുംബംകുടുംബമായി മനറ്ലെയയുടെ പാതി 

ഗോത്രത്തിന്നുള്ള അവകാശംഇതു: അവ 

രുടെ ദേശം മഹനയിംമുതല് ബാശാ൯ 

മുഗവനും ബാശാ൯രാജാവായ ഓഗിനെറ 

രാജ്യ മൊക്കെയും ബാശാനില് യായിരി 

നെറ ഉരരുകഠം എല്ലാം ക്രടി അറുപതു പട്ട 

ണങ്ങളും പാതിഗിലെയാടും ബാശാനി 

ലെ ഓഗിനെറ രാജ്യത്തിലെ പട്ടണങ്ങ 

ളായ അസ്യാരാത്ത', എടെയി എന്നിവ 

യം തന്നേ; ഇവ മനശ്ശെയുടെ മകനായ 

ക 
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ടര് 

യ്യോശുവ ൧൪: 

മാഖിരിനെറ മക്കഠകു, മാഖിരിസെറ മക്ക 

ളില് പാതിപ്പേക്കു തന്നേ, കുടും ബംകുട്ടം 

ബമായി കിട്ടി. 

ഇതു മോശെ യെരീഹോവിന്നു കിഥകു 

യോദ്ദാന്നക്കരെ മേമവാബ് സമഭൂമിയില് 

ധെച്ച ഭാഗിച്ചുകൊടുത്ത അവകാശം ആ 

കുന്നു, ലേധിഗോത്രത്തിന്നോ മോശെ 

ഒരു അവകാശവും കൊടുത്തില്ല; യിസ്രാ 

യേലിനെറ ദൈവമായ യഹോവ അവ 

രോടു കല്പിച്ചതുപോലെ താന് തന്നേ 

അവരുടെ അവകാശം ആകുന്നു. 

൧൪... അഭ്ധ്യായം. 

കനാ൯ദേശത്തു യിസ്ഡായേതമക്കഠക്കു അ 

വകാശമായി ലഭിച്ച ദേശങ്ങ൦ ആധിതു: 

പുരോഹിതനായ ഏലെയാസാരും നെറ 

മകനായ യോശുവയും യിസ്പായേതഗോ 

ഇവ 

യഹോവ 

തൂതപിതാക്കന്മാരില് തലവന്മാരും 

അവക്കു വിഭാഗിച്ചുകൊടുതൂതു. 

മോശെമുഖാന്തരം കപ്പിച്ചതു പോലെ ഒമ്ച 

തര ഗോത്രങ്ങള്ക്കും ചിട്ടിട്ടായിരുന്നു അ 

വകാശം ഭാഗിച്ചുകൊടുത്തതു. രണ്ടര 

ശഗോത്രങ്ങശക്ു മോശെ യോദ്ദാന്നക്കരെ 

അവകാശം കൊടുത്തിരുന്നു; ലേധ്യക്കോ 

അധരുടെ ഇടയില് ഒരു അവകാശവും 

കൊടുത്തില്ല. യോസേഫിനെറ മക്കഠാ 

മനശ്ശെ, എഫ്രു യിം എന്നു രണ്ടു ഗോത്രം 

ആയിരുന്നു. ലേല്ൃൃക്കു പാപ്പ്റാ൯ പട്ടണ 

ങ്ങളും അവരുടെ കുന്നുകാലികഠാകും മൂഗ 

സമ്പത്തിന്നും വേണ്ടി ലുല്ലറങ്ങളും അല്ല 

തെ ദേശത്തില് ഒഹേരിയൊന്നും കൊട്ട 

ത്തില്ല. യഹോവ മോശെയോടു കല്പി 

ചതുപോലെ തന്നേ യിസ്പായേല്മക്കഠാ 

അനുസരിച്ചു ദേശം വിഭാഗിച്ചു 

അനന്തരം യ്യെഫ്രുഭാമക്കമ ഗില്ലാലില് 

യോശുവയുടെ അടുക്കല് വന്നു; കെനിസ്യ 
ി 

നായ യെഫുന്നെയുടെ മക൯ കാലേബ 

ഠിം 

ം ച്ി 14 

അയധനോടു പറഞ്ഞതു: യഹോവ എന്നെ 

യും നിന്നെയും കുറിച്ചു ദൈധചുരുക 

നായ മോശെയോട്ട കാദേശ് ബന്നേയ 

യില്ധെച്ചു പറഞ്ഞു കായ്യം നീ അറിയു 

ന്നുവല്ലോ. യഹോവയുടെ ദാസനായ 

മോശെ കാദേശ ബന്നേയയില്നിന്നു ദേ 

ശത്തെ ഒററുനോകുധാ൯ എന്നെ അയ 

ച്ചപ്പേഠം ഏനിക്കു നാല്പതു വയസ്സായി 

രുന്നു; ഞാ൯ വന്നു എന്െറ മനോ ബാധ 

പ്രകാരം അവനോടു മറുപടി പറഞ്ഞു. 

എന്നോടുക്രടെ പോന്നിരുന്ന സഹോദ 

രന്മാർ ജനത്തിനെറ ഫൃദയം ഉരുകുമാ 

റാക്കിു ഞാനോ എസെറ ഭൈവമായ 

യഫോധയോടു പ്യൂണ്ണമായി പററിനിന്നും 

നീ എനെെറ ദൈവമായ യഹോവയോട്ട 

പൂണ്ണമായി പററിനിന്നതു കൊണ്ടു നി കാല് 

വെച്ചു ഭേശം നിനക്കും നിനെറ മക്കക്കും 

എന്നേക്കും അവകാശമായിരിക്കും എന്നു 

മോശെ അന്നു സത്യംചെയ്യൂ പറഞ്ഞു. 

മരുഭൂമിയില് സഞ്ചരിച്ച കാലത്തു യഹോ 

൮ മോശെയോടു ഈ വാക്ു കപ്പിച്ചതു 

മുതല് ഈ നാല്പത്തഞ്ചു സംവത്സരത്തോ 

ഉവും ഏന്നെ ഇതാ, താ൯ അരുളിച്ചെയ്യി 

രുന്നതുപോലെ ജീവനോടെ ഖെച്ചിരിക്കു 

ന്നു; ഇപ്പോ ഏനിക്കു എണ്ണത്തഞ്ചു വയ 

സ്ത്ായി. മോശെ എന്നെ അയച്ച നാളി 

ലെപ്പോോലെ ഇന്നും എനിക്കു ആരോഗ്യം 

ഉണ്ടു; പടധെട്ടുവാനും പോകയും വരിക 

യൂം ചെയ്ത്രാനദം എന്െറ ത്തരോഗ്യം അന്ന 

ത്തെപ്പോലെ തന്നേ തന്നും ഇരിക്കുന്നു. 

ആകയാല് യഹോവ അന്നു കല്പിച്ച ഈ 

മല ഇപ്പോ എനിക്കു തരിക; അനാ 

കയര് അവിടെ ഉണ്ടെന്നും പട്ടണങ്ങ 

വലിപ്പവും ഉറപ്പും മുള്ള വ ഏന്നും നി അന്നു 

കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ; യഹോവ എന്നോടുകൂടെ 

ഉണ്ടെങ്കില് താ൯ അരുളിച്ചെയുതു പോലെ 

ഞാ൯ അവരെ ഓാടിച്ചുകള യും. അപ്പോം 
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യോശുവ അവനെ അനുഗ്രഹിച്ചു; ഹെ 

ബ്രോനമല യെഫുന്നെയുടെ മകനായ 

കാലേബിന്നു അവകാശമായി കൊടുത്തു. 

അങ്ങനെ ഫെബ്രയോന് ഇന്നുവരെ കെനി 

സൃനായ യെഫുന്നെയുടെ മക൯ കാലേ 

ബിന്നു അവകാശമായിരികുന്നു; അവ൯ 

യിസ്റ്ഠയേലിനെറ ദൈവമായ യഹോവ 

യെ പൂണ്ണമായി പററിനിന്നതു കൊണ്ടു 

തന്നേ. ഹെബ്രോന്നു പണ്ടു കിയ്യത്ത്-അ 

ബ്യാ എന്നു പേരായിരുന്നു; അബ്ബാ എന്ന 

വ൯ അനാക്യരില്വെച്ചു അതിമഹാ൯ 

ആയിരുന്നു. അങ്ങനെ യുദ്ധം തീന്നു 

ദേശത്തിന്നു സ്വസ്ഥത വന്ന, 

൧൫൦ അബഡ്ധ്യായം. 

ഒയ്വഹ്രദാമക്കളുടെ ഗോത്രത്തിന്നു കുടും 

ബംകുടടുംബമായി കിട്ടിയ ഓഹരി തെക്കെ 

ദേശത്തിനെറ തെക്കെ അററത്തു എദോ 

മിനെറ അതിരായ സി൯മരുഭൂമിവരെ 

തന്നേ. അധഖരുടെ തെക്കെ അതിര് ഉല്പ 

കടലിനെറ അററംമുതല് തെക്കോട്ടു നീ 

ണ്ടിരികുന്ന ഇടക്കടതമുതല്തന്നേ ആയി 

രുന്നു. അതു അക്രബ്ബിംകയററത്തിന്നു തെ 

ക്കോട്ട ചെന്നു സീനിലേക്കു കടന്നു കാദേ 

ശ ബന്നേയയുടെ തെകുക്രടി കയറി ഹെ 

സ്രോ൯കടന്നു ആദാരിലേക്കു കയറി കാക്ക 

യിലേക്ു തിരിഞ്ഞു അസ്നോനിലേക്ു കട 

ന്നു മിസയിംതോടുവരെ ചെല്ലുന്നു; ആ 

ഭ്രതിര് സമ്ദ്രത്തിങ്കല് അവസാനിക്ുന്നു; 

ഇതു നിങ്ങളുടെ തെക്കെ അതിര് ആയിരി 

ക്കേണം. കിഴക്കെ അതിര് യോദ്ദാനെറ 

അഗിമുഖംവരെ ഉപ്പുകടല് തന്നേ; വട 

ക്കെ അതിര് യോദ്ദാനെറ അഥിമുഖമായ 

ഇടക്കടല് തുടങ്ങി ബേത്ത് -ഹെംഗ്ലയിലേ | 

ക്കു കയറി ബേത്ത് -അരാബയുടെ വടക 

ക്രടി കടന്നു, രൂുബേനെറ മകനായ ബോ 

ഫാനെറ കല്ലുവരെ കയറിച്ചെല്ലുന്നു. പി 

ഠിം 

__ 940 യോശുവ ൧൫ 

ന്നെ ആ അതിര ആഖോര്താഴ്ണരമുതല് 

ദെബീരിലേകു കയറി വടക്കോട്ടു തോട്ടി 

നെറ തെക്കുവശത്തുള്ള അട്ുമ്മിംകയററ 

ത്തിന്നെതിരെയുള്ള ശഗില്ലാലിന്നു ചെന്നു 

ഏന്൯-ശേമെശ് വെള്ള ത്തിങ്കലേക്കു കടന്നു 

ഏു൯- രോഗേലിങ്കല് അവസാനിക്കുന്നു. 

പിന്നെ ആ അതിര് ബെ൯-ഹിന്നോംതാ 

ഴ്ലൂരയില്ക്രടി കയറി യെരൂശലേം എന്ന 

യെബൂസ ഗിരിയുടെ തെക്കോട്ടു കടന്നു 

ഫിന്നോംതാഴ്ണരയുടെ മുമ്പില് പടിഞ്ഞാ 

റോട്ടും രെഫായിംതാഴ്ലരയുടെ അററത്തു 

വടക്കോട്ടും ഉള്ള മലയുടെ മുകളിലേക്കു 

കയറിക്ചെല്ലുന്നു. പിന്നെ ആ അതിര് 

മലയുടെ മുകളില്നിന്നു നെപ്യലോഹയി 

ലെ നീരുറവിലേക്കു തിരിഞ്ഞു എഫേ 2൯ 

മലയിലെ പട്ടണങ്ങവരെ ചെന്നു കിയ്യ 

തആ്'-യെയാരീം എന്ന ബാലയിലേക്കു തിരി 

യ്യുന്നു. പിന്നെ ആ അതിര് ബാലാമുതല് 

പടിഞ്ഞാവോട്ടു സേയികമലവരെ തിരി 

ഞ്ഞ കെസാരലാന് എന്ന യെയാരിംമലയു 

ടെ പാശ്പംവരെ വടക്കോട്ടു കടന്നു, ബേ 

ത്ത് -ശേമെശിലേക്കു ഇറങ്ങി തിമ്ലയിലേ മുട 

ചെല്ലുന്നു. പിന്നെ ആ അതിര് വടക്കോട്ടു 

കഏക്രോനെറ പാശ്വംവരെ ചെന്നു ശി 

ക്രോനിലേകു തിരിഞ്ഞു ബാലാമലയിലേ 

ക്കു കടന്നു യബ്ബലേ ലില് ചെന്നു സമടത്തി 

കല് അവസാനികുന്നു. പടിഞ്ഞാറെ 

അതിര് നെടടുകെ മഹാസമുദം തന്നേ; 

ഇതു യ്യെഹ്രദാമക്കഠാകു കടും ബംകുടുംബമാ. 

യി കിട്ടിയ അവകാശത്തിനെറ ചുററുമുള്ള 

അതിര്. 

യഹോവ യോശുവയോടു കല്പിച്ചതു 

പോലെ അവ൯ യെഫുന്നെയുടെ മകനായ 

കാലേബിന്നു യ്യെഫ്രഭാമക്കളുടെ ഇടയില് 

ഓഹരിയായിട്ടു അനാക്കിനെറ അപ്പനായ 

അബ്ബയുടെ പട്ടണമായ ഹെബ്രോന് കൊ 

ടുത്തു, അവിടെനിന്നു കാലേബ് അനാ 
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യേഃശുവ ൧൫ 

ക്കിനെറ പുത്രന്മാരായ ശേശായി, അഫി 

മാ൯, തല്മായി എന്നി മൂന്നു അനാക്യരെ 

നീക്കിക്കളഞ്ഞു. അധിടെനിന്നു അവ൯ 

ദെബീര്നിവാസികളുടെ നേരെ ചെന്നു; 

ദെബിരിനെറ പേർ മുമ്പെ കിയ്യത്ത് -സേ 

ഫെര് എന്നായിരുന്നു. കിയ്യത്ത് -സേ 

ഫെർ ജയിക്കുന്നവന്നു ഞാ൯ എനെറ മ 

കഠം അക്സുയെ ഭായ്യയായി കൊടുക്കും ഏന്നു 

കാലേബ് പറഞ്ഞു. കാടലബിനെറ സ 

ഫോടരനായ കെനസിനെറ മകന് ഒത്തി 

യേല് അതിനെ പിടിച്ചു; അയധ൯ തനെറ 

മകഠം അക്ലയെ അധന്നു ഭായ്യയായി കൊ 

ടുത്തു. അധ വന്നാറെ തനെറ അപ്പ 

നോടു ഒരു നിലം ചോടിപ്പാ൯ അവ 

നെ ഉത്സാഹിപ്പിച്ചു; അവഠം കഴ്തപ്പുറത്ു 

നിന്നു ഇറങ്ങിയപ്പോ കാലേബ് അഖ 

മളോട്ട: നിനക്കു എന്തുധേണം എന്നു ചോ 

ടിച്ചു. എനികു ഒരു അനുഗ്രഹം തരേ 

ണം; നി എന്നെ തെക്കെ ദേശത്തേക്കല്ലോ 

കൊടുത്തിരിക്ുുന്നതു; നിരുറധുകളെയും 

ക്രടെ ഏനിക്കു തരേണം എന്നു അവഠം 

ഉത്തരം പറഞ്ഞു. അവ൯ അവശകു മല 

യിലും താഴ്ലുരയിലും നീ.മറധുകളെ കൊ 

ടുത്തു. 
യ്െഫ്രുദാഗോത്രത്തിന്നു കുടുംബംകുടും 

ബമായി കിട്ടിയ അവകാശം ഇതത്രേ, 

അതിക്കരികെ എദോമിനെറ തെ 

ക്കെ അററത്തു യഡ്യെഫ്രദാഗോത്രത്തിന്നു 

ള്ള പട്ടണങ്ങഠ: കെബ്ബയെയേല്, ഏദെര൪ 

യാഗ്ര൪, കീന, ടിമോന, അദാദ, 

4 കേദെശ', ഹാസോര്, യിത്നാ൯, സീ 
ി 

ഫ , തേലെം, ബയാലോത്ത് , ഫാസോര്, 

ഹദത്ഥ, കെരീയോത്ത് -ഹാസോര് ഏന്ന 
ര 

കെരിയോത്ത -ഹെസ്ധരോ൯, അമാം, ശെ 

മ, മോലാദ, ഹസര്൪-൧ട്ട, ഫെശ്ശലോന൯, 
ി ധം 

ബേത്ത -പേലെത , ഹസര്-ശ്രുവാത, 

ബാല ബേ-ശേബ, ബിസ്സേത്യം 

_ 980 റിസ 1൭ 

ക യ്യിം, ഏസെംയ എത മാലട്, കെ 30 

സീത, ഹോമ്മ, സിക്ലാഗ് , മള്ള ന്ന, സ൯ 31, 

സന്ന, 

യി൯, രിമ്മോ൯; ഇങ്ങനെ ആകെ ഇരു 

പത്തെ:മ്പതു പട്ടണവും അഖയ്യടെ ഗ്ര:മ 

ങ്ങളും തന്നേ, 

ത:ഗ്ലിതിയില് എസ്മായോത, സൌര, 33 

ശ്ര അശ്ശൂം 

൧, ഏനാഠ; 

ഖോ, അസേക്കം 

ഗെദേരായ ഗഥെദേരോഥയിം; ഇങ്ങനെ പ 

തിന്നാലു പട്ടണധും അവയ്യടെ ഗ്രാമ 

ങ്ങമൂം; സെനാ൯, ഫദാശ, മിശല്-ഗാട്, 27 

ടിലാന്, മിസ്റസ്െ, യൊക്തെടയല്, ലാ 38, 39 

ഖിശ്', ബൊയ്ത്റുത്ത് , എഗ്ലോന്൯, ക്രബ്ബോ൯, 40 
ി 

ലഹ്മാസ്', കിത്ത്രീശ , 

ബേത്ത് -ദഓാഗോ൯, നാമ, മകക്കേദ; ഇങ്ങ 

നെ പതിനാറു പട്ടണധും അവയുടെ 

സനോഹ, ഏ൯-ഗന്നിം, തപ്പു 34 

യമ്മൃത്ത , അഭ്ൂല്ലാം, സോ 

ശാരയിം, അദ് 'ഥയിം, 38 

ലെബായോത്ത', ശില്ഹീിം, അ 3? 
| 

ഗെദേരരാത്ത', 41 

ഗ്രാമങ്ങളും; ലിബ്ബ, ഏഥെര്, ആശാന്, 42 

യിപ്യാഹ് , അശ ,നെസഡീബ', കെയി 43,44 
ന 

ലം, അക്സ്ിബ', മാരേശ; ഇങ്ങനെ ഒമ്പതു 

പട്ടണധും അധയുടെ ഗ്രാമങ്ങളും; എക്രോ 

നും അതിന്െറ 

ഗ്രാമങ്ങല്ലം;ു ഏക്രോ൯മൃതല് സമുദംവരെ 46 

അസ്നദ”ദിന്നു സമീപത്തുള്ളവ ഒക്കെയും 

അവയുടെ ഗ്രാമങ്ങളും; 

തിനെറ അധിനനഗരങ്ങളും ഗ്രാമങ്ങളും 

ഗസ്സയും, മിസ്രയിംതോടുവരെയുള്ള അതി 

നെറ അധിനന ഗരങ്ങമും ഗ്രാമങ്ങളും; 

മഫാസമുദം അതിന്നു നെടുകെ അതി 

രായിരുന്നു, 

മലനാട്ടില് ശാമി, യത്ഥിര്, സോ 38 

അധിനനഗരങ്ങളും 45, 

അനസ്്യോട്ടം അ 17, 

ലോ, ഒന്ന, ദെബീര്൪ എന്ന കിയ്യത്ത്- 40 

സന്ന, അനാബ്, എസ്റെമോ, ആനീം, 50 

ഗോശെ൯, ഹോലോന, ഗിീലേോം; ഇങ്ങ 51 
| 

നെ പതിനൊന്നു പട്ടണധും അവയുടെ 

ഗ്രാമങ്ങളും; 
വി 

അരാഖബ , ട്രുമ, ഏശാ൯, 52, 
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൭4 

60 

61 

62 

ച] 

മല 16, 17 

ത്മ 

യാനിം, ബേത്ത -തപ്പൂഹ, അഫേക്ക, 

ഹു 

ബ്ദം സീയേ:ര് പങ്ങനെ ഒമ്പതു പട്ടണ 

ഹെബ്രോ൯ എന്ന കിയ്യത്ത'-അ 

വും അധ്വയുടെ ഗ്ര:മങ്ങളും; 

മാമധാ൯, കുമ്മേല്., സീഫ്, യ്മൃതം 

യിയ്കെയേല്, യോക്ക് ദെയാം, സാനോഹ, 

കയി൯, ഗിബെയ, തിമ; ഇങ്ങനെ 

പത്തു പട്ടണവും അധയയടെ ഗ്രാമങ്ങളും; 

ഫത്ഫ്രുല്, ബേത്ത'-സൂ൪ ഗെ3ടാര്, 

മാരാത്ത് , ബേത്ത'-അനാത്ത്, ഏല്തെ 

ക്കോ൯; ഇങ്ങനെ ആറു പട്ടണധും അധ 

യയടെ ഗ്രാമങ്ങളും; 

എന്ന കിയ്യത്ത -ബാല്, രബ്ബ; ഇങ്ങനെ 

കിയ്യത്ത -യെയാരിം 

രണ്ടു പട്ടണധും അവയുടെ ഗ്രാമങ്ങളും; 

മരുഭൂമിയില് ബേത്ത -അരാബ, മിദ്ടീ൯, 

സെഖാഖ, നിബ്ലുാ൯, ഇ൪-ഹമേലഹ് , 

ഏ൫൯-ഗഥഗെദി; ഇങ്ങനെ ആറു പട്ടണധും 

അധ്വയുടെ ഗ്രാമങ്ങളും. 

യെരൂശലേമില് പാത്തിരുന്ന യെബൂ 

സ്യരെയോ യ്യെഫ്രുദാമക്കഠംക്കു നീക്കിക്കു 

തുവാ൯ കഴിഞ്ഞില്ല; അങ്ങനെ യെബു 

സ്യ൪ ഇന്നു വരെ യ്യഹ്രദാരക്കളോടുക്രടെ 

യെരൂശലേമ്”ല് പത്തു വരുന. 

൧ന്ന. അരഭ്ധ്യായ൦. 
€ 

യോസേഫിനെറ മക്കക്കു കിട്ടിയ അ | 

വകാശം: യെരിഹോധിസെ സമീപത്തു 

യോദ്ദാ൯ തുടങ്ങി കിഴക്കു യെരീഫോധെ 

ള്ളത്തു ങ്ക മരുഭൂമിയില് തന്നേ തുടങ്ങി 

യെരിഹോധില്നിന്തു മലനാടു വഴിയായി 

ബേഥേലിലേക്ു കയറി ബേഥേലില്നി 

ന്ന മൃസി ന്നു ചെന്നു അക്ക രുടെ അതിരായ 

അതാരോത്തിന്നു കടന പടിഞ്ഞാറോട്ടു 

യഫ്ടേതൃരുടെ അതിരിലേക്കു താഴത്തെ 

ബേത്ത'-ഹോരോനെറ അതിര്ർവരെ,ഗേ 

സെര്വരെ തന്നേ, ഇറങ്ങിച്ചെന്നു സമുദ 

തആഅിമത അധഖസാനിക്ുന്നു. അങ്ങനെ 

[റ വില 

__ 93951 -- 

ത്തന്നെ ത്ത തില് 

യോശുവ ൧൭൬൭ ൧൭ 

യോസേഫി നെറ പുത്രന്മാരായ മനശ്ശേേ 

ക്കും എഡ്റു യിമിന്നും അധഖകാശം ലഭിച്ച. 

എഡ്രു യിമിനെറ മക്കമക്കു കുടുംബംകുടും 

ബമായി കിട്ടിയ ദേശം ഏതെന്നാല്: കി 

ഗക്ു അവരുടെ അവകാശത്തിന്െറ അ 

തിർ മേലത്തെ ബേത്ത് -ഹോ3രാ൯വരെ 

അതെരോത്ത - അദ്ദാർ ആയിരുന്നു. ആ 

അതിര് മിഖ് മെഥാത്തിനെറ വടകുക്രടി 

പടിഞ്ഞാറോട്ടു ചെന്നു താനത്ത് -ശിലോവ 

രെ കിഴക്കോട്ടു തിരിഞ്ജു അതിന്നരികുത്തു 

കരടി യാനോഹയ്യടെ കിഴക്കു കുടന്ു യാ 

നോഹയിതനിന്നു അതെരോത്തിന്നും നാ 

രാത്തിന്നും ഇറങ്ങി യെരിഹോധില് എ 

ത്തി യോദ്ദാങ്കല് അവസാനിക്കുന്നു. തല്ലു 

ഫയില്നിന്നു ആ അതിര് പടിഞ്ഞാര്റാട്ടു 

കാനാതോടുവരെ ചെന്നു സമ്രത്തിങ്കല് 

അവസാനിക്കുന്നു. എഡ്ഥു യിംഗോത്രത്തി 

ന്നു കുടുംബംകുടുംബമായി കിട്ടിയ ഈ അ 

വകാശം ക്രടാതെ മനശ്ശേഅേമക്കളുടെ അവ 

കാശത്തിനെറ ഇടയില് എഫ്രു യിംമക്കഠം 

ക്കു വേര്തിരിച്ചുകൊടുത്ത പട്ടണങ്ങളൊ 

ക്കെയും അധയുടെ ഗ്രാമങ്ങമൂംക്രടെ ഉണ്ടാ 

യിരുന്നു. ഏന്നാല് അവര് ഗെസേരില് 

പാത്തിരുന്ന കനാന്യരെ നിക്കിക്കള ഞ്ഞ । 

ലു; കനാന്യ൪ ഇന്നുവരെ എഡ്രു യിമൃയരു 

ടെ ഇടയില് ഉഴിയധേല ചെയ്യൂ പാത്തു 

വരുന്നു. 

൧൭.൦ അദ്ധ്യായം. 

യോസേഫിനെറ ആല്യങാതനായ മന 

ശ്ശയുടെ ഗോത്രത്തിന്നും ഓഹരി കിട്ടി; 

മനശ്ശേയയുടെ ആല്ടങാതനും ഗിലെയാദി 

നെറ അചപ്പന്ദം ആയ മാഖി൪ യുഭ്ധവിര 

നായിരുന്നതു കൊണ്ടു അവന്നു ഗിലെയാടും 

ബാശാരനും ലഭിച്ചു. മനശ്ശെയുടെ ശേ 

കോം വുത്രന്മാരായ അബി യേസെരിനെറ 

മക്കം, ഹേലെക്കിനെറ മക്ക, അസി 

രഃ 
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യേലിന്െറ മക്ക, ശേഖെമിന്െറ മക്ക, 

ഹേഫ്ഫെരിനെറ മക്കം, ശെമിദാധിനൊ 

മക്കഠം എന്നിവക്കും കുടും ബംകുടുംബമായി 

ഓഹരി കിട്ടി; ഇവര് കുടുംബംകുട്ടംബ 

മായി യോസേഫിനന്െറ മകനായ മന 

ശ്ശേയുടെ മക്ക ആയിരുന്നു. എന്നാല് 

മനശ്ശെയുടെ മകനായ മാഖീരിനെറ മക 

നായ ഗിലെയാദിനെറ മകനായ ഫേ 

ഫ്മഥെരിനെറ മക൯ ശെലോഫ്ഥഹാടിന്നു 

പുത്രിമാരല്ലാതെ പുത്രനമ:൪ ഇല്ലായിരുന്നു; 

അവന്െറ പുത്രിമാക്കു: മഹ, നോവ, 

ഫൊഗ്ല, മില്ക്ക, തി൪സ എന്നു പേരായി 

രുന്നു. അവര് പൃരോഹിതനായ എലെ 

യാസാരിനെറയും നആൂ൯െറ മകനായ യോ 

ശുവയ്ുടെയും പ്രഭൂക്കന്മാരുടെയും മുമ്പില് 

അടുത്തുചെന്നു: ഞങ്ങളൂടെ സഹോടര 

ന്മാരുടെ ക്രട്ടത്തില് ഒരു അവകാശം ഞ 

ങ്ജഠംക്കു തരുവാ൯ യഹോവ മോശെ 

യോടു കല്പിച്ചിട്ടുണ്ടെ നന്നു പറഞ്ഞു. അ 

ങ്ങനെ അധന്൯ യഫോധ്വയുടെ കല്പന 

പ്രകാരം അവരുടെ അപ്പനെറ സഹോദ 

രന്മാരുടെ ക്രട്ടത്തില് അധകു ഒരു അച 

കാശം കൊടുത്തു. ഇങ്ങനെ മനശ്ശേയു 

ടെ പുത്രിമാക്കു അവനെറ പുത്രന്മാരുടെ 

കൂട്ടത്തില് അധഖകാശം ലടിച്ചതുകൊണ്ടു 

മനശ്രെക്കു യോദ്ദാന്നക്കരെ ധിലെയാട് ദേ 

ശവും ബാശാനും ക്രടാതെ പത്തു ഓഹരി 

കിട്ടി. 

ഗിലെയാ് ദേശം കിട്ടി, മനശ്ശെയുടെ 

അതിരോ ആശേരമുതത ശേഖെമിന്നു 

കിഗക്കുള്ള മിഖ് മെഥാത്ത് വരെ ചെന്നു 

വലത്തോട്ടു തിരിഞ്ഞു ഏ൯-തപ്പൂഹയിലെ 

നിവാസികളുടെ അടുക്കലോളം നീണ്ടുകി 

ടക്കുന്നു. തപ്പുഫദേശം മനശ്ശേക്കുള്ള താ 

യിരുന്നു; എങ്കിലും മനശ്ശെയുടെ അതി 

രിലുള്ള തല്ലു ഫപട്ടണം ഫ്്ഫ്ൃ യിമൃക്കു 

ഉള്ളതായിരുന്നു. പിന്നെ ആ അതിര് 

ഠിം 

മനശ്ശെയുടെശേഷം പൃത്രന്മാക്കു 

കാനാതോട്ടിടക.ലേകു തോട്ടിന്ദെറ തെക്കു 

കരടി ഇറങ്ങുന്നു. ഈ പട്ടണങ്ങഠം മന 

ശ്ശെയുടെ പട്ടണങ്ങഥക്കിടയില് എഫു യി 

മിന്നുള്ളവ; മനശ്ശെയ്യടെ അതിര് തോട്ടി 

നെറ വടക്കു വശത്തുക്രടി ചെന്നു സമുദ 

ത്തിങ്കത അധ്വസാനിക്കുന്നു. തെക്കുഭാഗം 

എ യീരിന്നും വടക്കുഭാഗം മനശ്ശക്ും 

ഉള്ളതു. സമരം അവനെറ അതിര് ആ 

കുന്നു; അതു വടക്കു ആശേരിനോടും കി 

ഗക്കു യിസ്സ്റാഖാരിനോടും തൊട്ടിരിക്കുന്നു. 

യിസ്സ്റാഖാരിലും ആശേരിലും മനശ്ശകു 

ബേത്ത് -ശെയാന്ദം അതിന്െറ അധിന 

നഗരങ്ങളും യിബ്ബലെ യാമും അതിന്െറ അ 

ധീനനഗഥഗരങ്ങളും ദോര്നിവാസികളും അ 

തിനെറ അധീനനശഗരങ്ങളും ഏ൯-ദോര് 

നിവാസികളും അതിന്െറ അധിനനഗ 

രങ്ങളും താനാകുനിഖാസികളം അതി 

നെറ അധീനന ഗരങ്ങളൂും മെഗിദ്ദോനി 

വാസികളും അതിനെറ അധിനനഗര 

ങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു; മൂന്നു മേടുകഠ ത 

ന്നേ, എന്നാല് മനശ്ശേയുടെ മക്കമഠംകു 

ആ പട്ടണങ്ങളിലെ നിഖാസികളെ നീ 

ക്കിക്കള വാ൯ കഴിഞ്ഞില്ല; കനന്വൃക്കു 

ആ ദേശത്തില് തന്നേ പാപ്പാന്ുള്ള താല്പ 

യ്യം സാധിച്ചു. എന്നാല് യിസ്രായേല് 

മക്ക ബലധാന്മാരായി തീന്നല്പേഠം 

അവരെ നിക്കിക്കള യാതെ അവരെക്കൊ 

ണ്ടു ഉഴിയവേല ചെയ്യിച്ചു. 

അനന്തരം യോസേഫിനെറ മക്കം 

യോശുവയോടു: യഹോധഖ ഇതുവരെ ഞ 

ങ്ങളെ അനുഗ്രഹിച്ചു ഞങ്ങറം ഒരു വലിയ 

ജനമായി തിന്നിരിക്കെ ഒരു നറുക്കും ഓഫ 

രിയും മാത്രം നി ഞങ്ങഠക്കു തന്നതു ഏന്തു 

എന്നു ചോദിച്ചു. യോശുവ അവരോടു : 

നിങ്ങ വലിയൊരു ജനം ഏങ്കില് എഫു 

യിംപവ്വതം നിങ്ങഠാകു വിസ്മാരം പോരാ 

ത്തതാകുകൊണ്ടു കാട്ടുപ്രദേശത്തു ചെന്നു 
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ത്തു കാടുവെട്ടി സ്ഥലം എടുത്തുകൊധാധിന൯  കിട്ടേണ്ടുംപ്രകാരം കണ്ടെഴ്ുതി എനെറ 

പെരിസ്പരുടെയും മല്ലന്മാരുടെയും ദേശ । തതുകൂടി സഞ്ചരിച്ചു തങ്ങഠാകു അവകാശം 

16 എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു. അതിന്നു യോ അടുക്കല് മടങ്ങിവരേണം. അതു ഏഴു 5 

സേഫിനെറ മക്കഠം: മലനാടു ഞങ്ങമക്കു പങ്കായി ഭാഗിക്കേണാ: യെഫ്രദാ തന്െറ 

പോരാ; ബേത്ത -ശെയാനിലും അതി അതിക്കകത്തു തെകു പാത്തുകൊള്ളട്ടെ; 

നെറ അധിനനഗരങ്ങളിലും യി സായേല് യോസേഫിനെറ കുലവും തന്െറ അതി 

താഴ്കരയിലും ഇങ്ങനെ താഗ്ലിതിപ്രദേശ  ക്കകതുതു വടക്ു പാതൃതുകൊള്ളട്ടെ. 'അഞ്ങ 6 

ത്തു പാകുന്ന കനാന്യ ക്കൊക്കെയും ഇരി നെ നിങ്ങ ദേശം ഏഴുഭാഗമായി കണ്ടെ 

17 മ്പുരഥങ്ങഗ ഉണ്ടു ഏന്നു പറഞ്ഞു. യോ ഴ്ഇതി ഇവിടെ ഏസെറ അടുക്കല് കൊണ്ടു 

ശുവ യോസേഫിനെറ കലമായ എഫ യി ല് വരുധി൯. ഞാന് ഇധിടെ നമുടെ 

മിനോടും മനശ്ശതെയോടും പറഞ്ഞതു: നി | ഭൈവമായ യഹോവയുടെ സന്നിധിയില് 

ങ്ങ വലിയോരു ജനം തന്നേ; മഹാശ | ഖെച്ചു നിങ്ങശക്കുവേണ്ടി ചീട്ടിടും. ലേ 7 

ക്തിയും ഉണ്ടു; നിങ്ങഠകു ഒരു ഓഫരി ലൃക്കു നിങ്ങളുടെ ഇടയില് ഓഫരി ഇല്ല 

18 മാത്രമല്ല വരേണ്ടതു. മലനാടു നിനക്കു | ല്ലോ; യഹോധയുടെ ചൌരോഹിത്യം 

ഒ്ളതു ആയിരിക്കേണം; അതു കാടാകുന്നു അവരുടെ അവകാശം ആകുന്നു; ഗാട്ടം 

എങ്കിലും നിങ്ങ അതു ധവെട്ടിത്തെളി | രൂബേനും മനശ്ശെയുടെ പാതിരഗാത്രധും 

ക്കേണം; അതിനെറ അറുതിപ്രദേശങ്ങ യഹോവയുടെ ദാസനായ മോശെ അവ 

മും നിങ്ങധകുള്ളവ തന്നേ; കനാന്യ ൪ കു കൊടുത്തിട്ടുള്ള അധകാശം യയാദാന്നു 

ഭഇരിമ്പുരഥങ്ങം ഉള്ളവരും ബലവാന്മാ കിഴക്കു വാങ്ങിയിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ 8 

രും ആകുന്നു എങ്കിലും നിങ്ങ അവ ആ പുരുഷന്മാര് യാത്രപുറപ്പെട്ടു; ദേശം 

രെ നിക്കിക്കള യും. കണ്ടെഴുതു വാ൯ പോയവരോടുട യോശുവ 

പ കണ്ടെഴ്തുകയും ഞാ൯ ഇവിടെ ശിലോ 

അനന്തരം യിഡ്ഡായേതമക്കളുടെ സഭ വിരു യഹോവയുടെ സന്നിധിയില്ഖലെ 

മുഴുവനും ശിലോധിത ഒന്നിച്ചുക്രടടി അധി 

| 

നിങ്ങ ചെന്നു ഭേശതൃുക്രടി സഞ്ചരിച്ചു 

ചു നിങ്ങക്കുവേണ്ടി ചിട്ടിടേണ്ടതിന്മ 

| ടെ സമാഗമനക്രടാരം നിത്തി; ദേശം എനെറ അടുക്കല് മടങ്ങി വരികയും ചെ 

9 അവക്കു കീഗടങ്ങിയിരുനമ. എന്നാല് | സ്ത്റിസ ഏന്നു പറഞ്ഞു.” അവര് പോയി 9 

ദേശത്തുക്രടി കടന്നു നഗരധിവരത്തോ 

ടടുക്രടെ ഒരു പുസ്പുകത്തില് അതു ഏഗണ്ഗ 

യിസ്രായേല് മക്കളില് അവകാശം ഭാഗിച്ചു 

കിട്ടാതിരുന്ന ഏഴ ഗോത്രങ്ങഠം ശേഷിച്ചി 

3 രുന്നു. യോശുധ യിസായേതുമക്കമോടു | ഭാഗമായി എഴുതി ശീലോധില് യോശു 

ക്കന്മാരുടെ ഭൈധമായ യദൃഹാവ നിങ്ങമ | മടങ്ങിവന്നു. അപ്പ്പോര യോശുവ ശി 10 

ക്കു തന്നിരിക്കുന്ന ദേശം കൈഖശമാകു | ലോവില് യഹോവയുടെ സന്നിധിയില് 

വാന് പോകുന്നതിന്നു നിങ്ങ ഏത്രത്തോ വെച്ചു അവകുേണ്ടി ചിട്ടിട്ടു ; അവി 

4 ഉം മടിച്ചിരിക്ും? ഓരോ ഗോത്രത്തിന്നു | ടെഖെച്ചു യോശുവ യിഡായല്മക്കമശക്കു 

മുമ്മൂന്നു ചേരെ നിയമിപ്പി൯; ഞാ൯ അ 

പറഞ്ഞതെന്നെന്നാരു: നിങ്ങളുടെ പിതാ । വയുടെ അടുക്ക പാളയത്തിലേക്കു 

ഗേത്രധിഭാഗ പ്രകാരം ദേശം വിഭാഗിച്ചു 

വരെ അയക്കും അവർ പുറപ്പെട്ടു ദേശ | കൊടുത്തു. നം 

തള ന ടയ 
45 

ഠിം 
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ബെന്പ്യാമി൯മക്കളുടെ ഗോത്രത്തിന്നു 

കുടും ബംകുട്ടംബമായി) നറുക്കു വന്നു; അവ 

രുടെ അവകാശത്തിസെറ അതിര് യ്യെഫ്ര 

ദയൂടെ മക്കളുടെയും യോസേഫിനെറ 

മക്കളുടെയും മദ്ധ്യ, കിടക്കുന്നു. വടക്കു 

ഭാഗത്തു അവരുടെ വടക്കെ അതി൪ യോ 

ദ്ദാങ്കല് തുടങ്ങി പടകു യെരിഹോഖിന്െറ 

ശ്വേംവരെ ചെന്നു പടിഞ്ഞാറോട്ടു മല 

നാട്ടില് ക്രടി കയറി ബേത്ത് -ആധഖെ൯ 

മരുഭൂമിയിങ്കല് അവസാനിക്കുന്നു. അഖി 

ടെനിന്നു ആ അതിര് ബ്വേഥേല് എന്ന 

മുസിനെറ തെക്കുവശംവരെ കടന്നു താഴ 

ത്തെ ബേത്ത് -ഹോരോനെറ തെക്കുവശ 

ത്തുള്ള മലവഴിയായി അതെരോത്ത്-അ 

ഓാരിലേക്കു ഇറങ്ങുന്നു. പിന്നെ ആ അ 

തിര വളഞ്ഞു പടിഞ്ഞാറെ വശത്തു ബേ 

ത്ത് -ഹോരോന്നു എതിരെയുള്ള മലമുതല് 

തെക്കോട്ടു തിരിഞ്ഞു യെഫ്രുദാമക്കളുടെ പ 

ട്ടണമായ കിയ്യത്ത -യെയാരിം എന്നകിയ്യ 

ത്ത'-ബാലയിക്കല് അവസാനിക്കുന്നു. ഇതു 

തന്നേ പടിഞ്ഞാറെഭാഥം. തെക്കെഭാഗഥം 

കിയ്യത്ത -യെയാരിമിനെറ അററത്തു തുട 

ങ്ങി പടിഞ്ഞാറോട്ടു നെ പയേഹേവെള്ളത്തി 

നെറ മഉറവൃയവരെ ചെല്ലുന്നു. പിന്നെ ആ 

അതിര ബെന്൯-ഹിന്നോം താഴ്ുരരക്കെതി 

രെയും രെഥായിംതാഴ്ണരരയുടെ വടക്കുവ 

ശത്തും ഉള്ള മലയുടെ അററംവരെ ചെ 

ന്നു ഫിന്നോംതാഴ്രയില്ക്രടി തെക്കോട്ടു 

യെബുസ്വപവ്യതത്തിനെറ പാശ്വവേരെ 

യ്യാ 

വടക്കോട്ടു തിരിഞ്ഞു ഏസ-ശേമെശിലേ 

ഏ൯-രോഥേല്വരെയും ഇറങ്ങി 

ക്കം അട്ടമ്മീംകയ ററത്തിന്നെതിരെയുള്ള 

ഗെലിീലോത്തിലേകും ചെന്നു രൂബേനെറ 

മകനായ ബോഹാനെറ കല്ലുവരെ ഇറ 

ങ്ങി അരാബെഭകക്കതിരെയുള്ള മലഞ്ച 

രിധിലേക്ു കടന്നു അരാബയിലേക്കു ഇ 

ഃ റങ്ങിച്ചെല്ലുന്നു. പിന്നെ ആ അതി൪ 

04. ച 19 

വടക്കോട്ടു ബേത്ത് -ഹൊഗ്ഗയുടെ മലഞ്ച 

രിധയവരെ കടന്നു തെക്കു യോദ്ദാനെറ 

അഴി മുഖത്തു ഉപ്പുകടലിനെറ വടക്കെ അ 

ററതആ അവസാനിക്കുന്നു. ഇതു തെക്കെ 

അതി൪. അതിനെറ കിഴക്കെ അമിര് 

യോദ്ദാ൯ ആകുന്നു; ഇതു ബെന്യാമീ൯മ 

ക്കഠാക്കു കുടും ബംകുടടംബമായി കിട്ടിയ അ 

വകാശത്തിനെറ ചുററുമുള്ള അതിരുകഠം. 

എന്നാല് ബെന്പ്യാമി൯മക്കടടു.ടെ ഗോത്ര 

ത്തിന്നു കടും ബംകുടുംബമായി കിട്ടിയ പ 

ട്ടണങ്ങഗം: യെരീഹോ, ബേത്ത് -ഹെംഗ്ലം 

ഏമെക-കെസിീസ്', ബേത്ത് -അരാബ, 

സെമാറയിം, ബേഥേത,, അപ്വിം, പാര, : 

ഒഫു , കെഫാര്-അമ്മോനി, ഒഫ്റ്റിം ഗേ 

ബഃ; ഇങ്ങനെ പന്ത്രണ്ട പട്ടണവും അവ 

യയടെ ഗ്രാമങ്ങളും; ഗിബെയോ൯, രാമ, 

ബേരോത്ത', മിസ്റസറു, കെഫീര, മോസ, 

രേക്കെം, യിരപ്പുത, തരല, സേല, 27, 

ഏലെഫ് , ൭യരൂശാലേം എന്ന യെബു 

സ്യനഗരം, ഗിബെയത്ത് , കിയ്യത്ത് ; 

ഇങ്ങിനെ പതിന്നാലു പട്ടണവും അവ 

യ്യുടെ ഗ്രാമങ്ങളും. 

ക്കക്കു കുട്ടംബംകുടുംബമായി കിട്ടിയ അ 

ഇതു ബെന്യാമി൯മ 

വകാശം 

൧൯. അദ്ധ്യായം. 

രണ്ടാമത്തെ നറുക്കു ശിമെയോന്നു കുട്ടം 

ബെകുടുംബമായി ശിമെയോ൯മക്കുളടെ 

ഗോത്രത്തിന്നു വന്നു; അവരുടെ അധ 

കാശം യ്വയെഫ്രദാമക്കളുടെ അവകാശത്തി 

സെറ ഇടയില് ആയിരുന്നു. അവകു 

തങ്ങളുടെ അവകാശത്തില് ബേര്-ശേബ, 

ശേബ, മോലാദ, ഹസര-ശ്രുവാല്, ബാലാ, 

ഏസെം, എടേ ലേട് , ബേഥൂല്ം ഹൊമ്മ, 

സിക്ലാഗ്, ബേത്ത് -മക്കാബോത്ത്', . ഹ 

സര്-സൂസ, ബേത്ത് -ലെബാർയോത്ത് , 

ശാരൂഹെ൯; ഇങ്ങനെ പതിമൂന്നു പട്ടണ 

4) 
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8 
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14 

16 

അയി൯ 

രിമ്മോ൯, ഏഥെ൪, ആശാ൯; ഇങ്ങനെ 

വും അവയുടെ ഗ്രാമങ്ങളും; 

നാലു പട്ടണവും അവയുടെ ഗ്രാമങ്ങളും; 

ഈ പട്ടണങ്ങദകു ചുററും തെക്കെ ദേശ 

തആവിലെ രാമ എന്ന ബാലത്ത-ബേര് 

വരെയുള്ള സകലഗ്രാമങ്ങളും ഉണ്ടായി 

രുന്നു; ഇതു ശിമെരയാ൯മക്കമുടെ ഗോത്ര 

ത്തിനു കുടടുംബംകുടുംബമായി കിട്ടിയ അ 

വകാശം. ശിമെയോന്൯മക്കളുടെ അവ 

കാശം യ്യെഫ്രുദാമക്കളുടെ ഓഹരിയില് 

മധപ്പെട്ടിരുന്നു; യ്െഹ്രുടാമക്കളുടെ ഓ 

ഫരി അവക്കു അധികമായിരുന്നതു കൊ 

ണ്ടു അവരുടെ അധഖകാശത്തിനെറ ഇട 

യില് ശിമെയോനമക്കഠക്കു അവകാശം 

ലഭിച്ചു. 

സെബൂലൂ൯മക്കഠംക്ു കുടുംബംകടുംബ 

മായി മൂന്നാമത്തെ നറുക്കു വനു; അവ । 

രുടെ അവകാശത്തിനെറ അതിര് സാരി 

ട് വരെ ആയിരുന്നു. അവരുടെ അതിര് 

പടിഞ്ഞാറോട്ടു മരലയിചേക്ു കയറി ഒ 

ബ്ബേശെത്ത'വരെ ചെന്നു യൊക്കെയാമി 

ന്നെതിരെയുള്ള തോടുവരെ എത്തുന്നു. 

സാരിടില്നിന്നു അതു കിഴക്കോട്ടു സൂയ്യാ 

ഭയത്തിനെറ നേരെ കിസ്ധോത്ത'താബോ 

രിനെറ അതിരിലേക്കു തിരിഞ്ഞു ദാബെ 

രത്തിന്നു ചെന്ു യാഫിയയിലേക്കു കയ 

വുന്ന. അവിടെനിന്നു കിഴക്കോട്ടു ഗ 

ത്ത'-ഹേഫൈെരിലേക്കും ഏത്ത് -കാസിനി 

ന്ന രിമ്മോനിലേക്കു ചെല്ലുന്നു. പിന്നെ 

ആ അതിര് ഹന്നാഥോനെറ വടക്കു 
0 

വശത്തു തിരിഞ്ഞു യിം്ല്രാഫ -ഏരുതാ്ണുര 
യ 

യില് അവസാനിക്കുന്നു, കത്താത്ത , 

| 

ലേകും കടന്നു നേയാവരെ നിണ്ടുകിടക്കു 

നഛഫല്ലാല്, ശിഴ്ലോ൯, യില, ബേത്ത്” - 

ലേഫ്ഫെം മുതലായ പന്തുണ്ടു പട്ടണവും 

അവയുടെ ഗ്രാമങ്ങദും 

രുന്നു. ഇതു സെബൂലൂ൯മക്കശകു കുടും 

] 

| 

അവധകുണ്ടായി 

ബംകുടുംബമായി 

മായ പട്ടണങ്ങളും അവയുടെ ഗ്രാമങ്ങളും 

തന്നേ. 

നാലാമത്തെ നറുക്കു യിസ്സ്ാഖാരിന്നു, 

കുടുംബംകടുംബമായി യിസ്സാഖാര്മക്കഠംക്കു 

തന്നേ വന്നു. അവരുടെ ദേശം യിസ്റെ 

യേല്, കെസുല്ലോത്ത്', ശ്രുനേം, ഹഫാ 

രയീം, ശിയോ൯, അനാഹരാത്ത', രബ്ബീ 

ത്ത്, കിശ്യോ൯, ഏബെസ്, രേമെത്ത് , 

൫രേ൯- ഗന്നീം, ഏ൯-ഹട്ട, ബേത്ത് -പസ്സ്സേ 

സ് എന്നിവ ആയിരുന്നു. അവരുടെ 

അതിര് താബോർ, ശഹസൂമ, ബേത്ത് - 

ശേമെശ എന്നിവയില് ഏത്തി യോട്ദാങ്കല് 

അവസാനിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ പതിന 

പട്ടണധും അവയുടെ ഗ്രാമങ്ങളും ഉണ്ടാ 

യിരുന്നു, ഇതു യിസ്സാഖാര്മക്കളുടെ ഗോ 

 ത്രത്തിന്നു കുടുംബംകുടുംബമായി കിട്ടിയ 

അവകാശം; ഈ പട്ടണങ്ങളും അവയുടെ 

ഗ്രാമങ്ങളും തന്നേ. 

ആശശേര്മക്കമലടെ ഗോത്രത്തിന്നു കട്ടും 

ബംകടുംബമായി അഞ്ചാമത്തെ നറുക്ുവ 

അ. അയരുടെ ദേശം ഹെല്ലത്ത്, ഹലി, 

ബേതെന്൯, അക്ശാഫ്, അഅ്ലമ്മേലെ 

ക, അമാട് , മിശാല് എന്നിവ ആയിരുന്നു; 

അതു പടിഞ്ഞാറോട്ടു കമ്മേലും ശീഹോര്- 

ലിബ്ദാതൂതുംവരെ ഏത്തി, സൂയ്യോദയത്തി 

നെറ നേരെ ബേത്ത് -ഓശഗോനിലേക്കു 

തിരിഞ്ഞു വടക്ക് സെബ്ദലൂനിലും ബേ 

ത്ത'-ഏമെക്കിലും നെയീരയേലിലും യിഛ്ലാ 

ഹ് -ഏല്താഴ്ഗരയിലും എത്തി ഇടത്തോട്ടു 

കാബൃത, 

മ്മോ൯, കാനാ എന്നിവയിലും മഹാനഥര 

ഹെബ്രോന്, രെഹോബ്, ഹ 

മായ സിദോ൯വരെയും ചെല്ലുന്നു. പി 

ന്നെ ആ അതിര് രാമയിലേകും റപ്പള്ള 

പട്ടണമായ സോേോരരിലേക്കും തിരിയുന്നു. 

പിന്നെ ആ അതിർ ഹോസയിലേക്കു 

തിരിഞ്ഞു അസ്സീബ് ദേശത്തു സഗ്ടത്തി 

4൭൪ 

കിട്ടിയ അവകാശ 
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2൭ 
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കല് അവസാനിക്കുന്നു. ഉമ്മ, അ 

ഫേക്ക്, രെഫോബ് മുതലായ ഇരുപ 

തുതുരണ്ടു പട്ടണധും 

ങ്ങളും അവക്ുണ്ടായിരുന്നു. 

അവയ്യടെ ഗ്രാമ 

ഇതു ആ 

ശേര്മക്കളുടെ ഗോത്രത്തിന്നു കുടുംബം 

കുടുംബമായി കിട്ടിയ അവകാശം; ഈ 

പട്ടണങ്ങളും അവയുടെ ഗ്രാമങ്ങളും 

തന്നേ. 

ആറാമത്തെ നറുക്കു ഫ്ക ലിമക്ക കു, 

കുടുംബംകുടുംബമായി നഫ്റ്റാലിമക്കശക്കു 

തന്നേ വന്നു. അവരുടെ അതിര് ഹേ 

ലെഫും സാനന്നിമിലെ കരുവേലകധും 

തുടങ്ങി അദാമീ-നേക്കെബിലും യ്ദേ ലി 

ലും കരടി ലക്രൂംവരെ ചെന്നു യോദ്ദാങ്കല് 

അവസാനിക്കുന്നു. പിന്നെ ആ അതിര് 

പടിഞ്ഞാറോട്ടു അസ്റ്റോത്ത് _താബോരിലേ 

കു തിരിഞ്ഞു അവിടെനിന്നു ഫുക്കോക്കി 

ലേക്കു ചെന്നു തെക്കുവശത്തു സെബ്ദമൃ 

നോടും പടിഞ്ഞാറുവശത്തു ആശേരിനോ 

ടും കിഴക്കുവശത്തു യോദ്ദാന്യയെഫ്രുദയോ 

ടും തൊട്ടിരിക്കുന്ന. ഉറപ്പുള്ള പട്ടണങ്ങ 

ളായ സിദ്ദീം, സേര്, ഹമ്മത്ത് , രക്കത്ത' , 

കിന്നേരത്ത', അദമം, രാമ, ഹാസോര്, 

കേദെശ , ഏദ്ദെയി, ഏ൯-ഹാസോര്, 

യിരോ൯, മിശദല്-ഏല്, ഹൊരേം, ബേ 

ത്ത് -അനാത്ത്, ബേത്ത് -ശേമെശ് ഇങ്ങ 

നെ പത്തൊമ്പതു പട്ടണധും അവയുടെ 

ഗ്രാമങ്ങളും. ഇവ നശ്ശല ലിമക്കളടെ ഗോ 

ത്രത്തിന്നു കുടുംബംകുടുംബമായി കിട്ടിയ 

അവകാശത്തിലെ പട്ടണങ്ങളും ഗ്രാമങ്ങ 

ളാ തർന്ന, 

ദാസമക്കളുടെ ഗോത്രത്തിന്നു കടുംബം 

കുടുംബമായി ഏഗാമത്തെ നറുക്കുവന്നു. 

അധരുടെ അഖകാശദേശം സൊരാ, 

സ്മായോത,, ഇഈ൪-ശേമെശ', ശാലബ്ബീന്൯, 

അയ്യാലോ൯, യിത്ത , 

എക്രോ൯, 

ഏലോ൯, തിക്സ, 

എതതെക്കേ, ഗിബൂുഥോന്, 

ബാലാത്ത്', യിഹ്ട് , ബെനേ-ബൈരാ 

കു, ഗത്ത്” -രിമ്മോ൯, മേയക്കോന, ര 

ക്കോ൯ എന്നിവയും യാഫോധിന്നെതി 

രെയ്യള്ള ദേശവും ആയിരുന്നു. ഏന്നാല് 

ദാ൯മക്കളുടെ ദേശം അവക്കു പൊ 

്ര്യോയി, അതുകൊണ്ടു ദാ൯മക്കുഠാ പുറ 

പ്പെട്ടു ലേശെമിനോടു യൃഭ്ധംചെയ്യൂ അതി 

നെ പിടിച്ച വളിനെറ വായ ലയാല് 
ത്ത 

സംഫരിച്ചു കൈവശമാക്കി അധിടെ 

പാരു; 
നായ ദാനെറ ചേരി൯പ്രകാരം 

ലേശെമിന്നു തങ്ങളുടെ അപ്പ 

ദാ൯ 

മെന്നു പേരിട്ടു. ഇതു ദാ൯മക്കളുടെ 

ഗോത്രത്തിന്നു കുട്ടുംബംകുട്ടുംബെമായി കി 

ട്ടിയ അവകാശ പട്ടണങ്ങളും ഗ്രാമങ്ങളും 

ആകുന്നു. 

അവര് ദേശത്തെ അതിര് തിരിച്ചു ക 

ഗിഞ്ഞശേഷം യിസ്രായേല്മക്കഠം ന്ൂനെറ 

മകനായ യോശുധെക്കും തങ്ങളുടെ ഇട 

യില് ഒരു അവകാശം കൊടുത്തു. അ 

വന് ചോദിച്ച പട്ടണമായി എഫു യീിംമല 

നാട്ടിലുള്ള തിക്ുത്ത -സേരഹ് അവര് യ 

ഹോവയുടെ കല്പനപ്രകാരം അവന്നു 

കൊടുത്തു; അവ൯ ആ പട്ടണം പണിതു 

അധിടെ പാത്തു. 

ഇവ പുരോഹിതനായ എലെയാസാ 

രും നൂസെറ മകനായ യോശുവയും യിസ്ധാ 

യേല്മക്കളുടെ ശഗോത്രപിതാക്കന്മാരില് 

പ്രധാനികളും ശീലോധില് സമാഗമനക്ര 

ടാരത്തിനെറ വാതില്ലഛത യഹോവയുടെ 

സന്നിധിയില്യെച്ചു ചീട്ടിട്ടു അവകാശ 

മായി വിഭാധിച്ചുകൊടുത്ത അവകാശ 

ങ്ങംം ആകുന്നു. ഇങ്ങനെ ദേശധിഭാഗം 

അവസാനിച്ചു. 

൨൦൦ അങ്യ്യായം. 

പ്പിന്നെ യഹോധ യോശുവയോടു അരുളി 

ചെയുതു: നി യിസ്രായേതല്മക്കളോടുട പറ 

ലി 
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തം യക യ്ത 

൯ 

യേണ്ടതു എന്തെന്നാല്: അറിയാതെ അബ 

ഭധവശാല് ഒരാളെ കൊനാപോയവ൯ ഓ 

ട്രിപ്പോയി ഇരിക്കേണ്ടതിന്നു ഞാ൯ മോ 

ശെമുഖാന്തരം നിങ്ങളോട്ട കപ്പിച്ച സ 

ങ്കേതനഗരങ്ങഠ നിശ്ചയിപ്പി൯. രക്ത 

പ്രതികാരക൯ കൊല്ലാതിരിപ്പാ൯ അവ 

ആ 

പട്ടണങ്ങളില് ഒന്നിലേക്കു ഓടിച്ചെല്ലന്ന 

നിങ്ങഠാംകു സങ്കേതമായിരിക്കേണം. 

വ൯ പട്ടണത്തിനെറ പടിഖാതില്ലഛല് 

നിന്നുകൊണ്ടു തനെറ കായ്യം പട്ടണത്തി 

ലെ മൂപ്പന്മാരെ അറിയികുകയും അവര് 

അവനെ പട്ടണത്തില് കൈക്കൊണ്ടു ത 

ങ്ങളുടെ ഇടയില് പാക്കേണ്ടതിന്നു അധ 

നനു ഒരു സ്ഥലം കൊടുക്കയും വേണം. 

രക്തപ്രതികാരക൯ അവനെ പിന്തുടന്നു 

ചെന്നാല് കുലചെയൂല൯ മനസ്സറിയാതെ 

യും പ്യൂവ്ൃദ്വേഷം ക്രടാതെയും തനെറക്ര 

ട്ടുകാരനെ കൊന്നുപോയതാകയാല് അ 

വര് അവനെ അവനെറ കയ്യില് ഏപ്പി 

ക്കരുതു. അവന് സഭയുടെ മുമ്പാകെ 

വിസ്മാരത്തിന്നു നില്ല്ഛാവരെയോ അന്നു 

ള്ള പുരോഹിതന്െറ മരണംവരെയോ 

ആ പട്ടണത്തില് പാക്കേണം; അതി 

നെറ ശേക്ചം കലചെയുയധന്നു താന് വി 

ട്ടോടിപ്പോന്ന സ്വന്തപട്ടണത്തിലേകും 

തനെറ വീട്ടിലേക്കും മടങ്ങിച്ചെല്ലാം. അ 

ങ്ങനെ അവർ നഷ്ട ഠലിമലനാട്ടില് ഥലി 

ലയിലെ കേദെശും ഏഡ്റു യിംമലനാട്ടില് 

ശെഖേമും യ്െഫ്രുദാമലനാട്ടിതല് ഹെ 

ബ്രോന് എന്ന കിയ്യത്ത -അബ്ദയും കിഴ 

ക്കു യെരീഹോവിന്നെതിരെ യോദ്ദാന്നക്ക 

രെ മരുഭൂമിയില് രൂബേ൯ഗോത്രത്തിര 

സമഭൂമിയിലുള്ള 3ബസെരും ഗിലെയാ 

ടിരു ഗാദ് ശോത്രത്തില് രാമോത്തും ബാ 

ശാനില് മനശ്ശെഗോത്രത്തിര ഗോലാനും 

നിശ്ചയിച്ചു. അബഭ്ധവശാല് ഒരുത്തനെ 

കൊന്നു പോയവ൯ സഭയുടെ മുമ്പാകെ 

നില്ലയംവരെ രക്തപ്രതികാരകനെറ കു 

യ്യാ മരിക്കാതെ ഒഓാടിപ്പ്പോയി ഇരിക്കേ 

ണ്ടതിന്നു യിസ്ധായയതല്മക്കമക്കൊക്കെയും 

തഅഅവരുടെ ഇടയില്, വന്നമുപാക്ുന്ന പര 

ദേശികും വേണ്ടി നിശ്ചയിച്ച പട്ടണ 

ങ്ങ ഇവ തന്നേ. 

൨൧. അദ്ധ്യായം. 

അനന്തരം ലേധൃരുടെ കുടുംബത്തലവ 

ന്മാർ പുരോഹിതനായ ഏലെയാസാരി 

നെറയും നൂന്െറ മകനായ യോശുവയു 

ടെയും യിസ്രായേല്ഗോത്രങ്ങളിലെ കുട്ടം 

ബത്തലവന്മാരുടെയും അടുക്കത വന്നു. 

കനാ൯ദേശത്തു ശീലോധിരയെച്ചു അവ 

രോടട: യഹോവ ഞങ്ങഠക്കു പാപ്പഠ൯ പട്ട 

ണങ്ങമും ഞങ്ങളുടെ കന്ുകാലിക ക്കു 

ുല്ലറങ്ങളു.ം തരുവാ൯ മോശെമുഖാന്തരം 

കപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്നു പറഞ്ഞു. എന്നാ 

റെ യിസ്പായേല്മക്കുഠം തങ്ങമൂടെ അവകാ 

ശത്തില്നിന്നു യഹോവയുടെ കപ്പനപ്ര 

കാരം ഈ പട്ടണങ്ങളും അവയുടെ പുല്ല 

റങ്ങളും ലേധൃക്കു കൊടുത്തു. 

കെഹാത്യരുടെ കട്ടഠബങ്ങനകു വന്ന 

നറുക്കുപ്രകാരം ലേധ്യരിത പുരോഹിത 

നായ അഫഹരോനെറ മക്കക്കു യ്യെഫ്രുദാ 

ഗോത്രത്തിലും ശിമെയോ൯ഗോത്രത്തിലും 

ബെന്യാമീ൯ഗോത്രത്തിലും ക്രടെ പതി 

മമൂന്നു പട്ടണം കിട്ടി. 

കെഹാത്തിനെറ ശേഷാംമക്കഠക്കു എ 

ഫു യീംഗോത്രത്തിലും ഓ൯ഗേതത്രത്തിലും 

മനശ്ശെയുടെ പാതിഗോത്രത്തിലും നറുകു 

പ്രകാരം പത്തു പട്ടണം കിട്ടി. 

ഗേശോനെറെറ മക്കുശക്കു യിസ്സ്റാഖാര് 

ഗോത്രത്തിലും ആശേര്യഗോത്രത്തിലും ന 

൨ ലിഗോത്രത്തിലും ബാശാനിലെ മന 

ശ്ലശശയുടെ പാതിഗോത്രത്തിലും നരുകുപ്ര 

രേം പതി മമന്നു പട്ടണം കിട്ടി. 
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മെരാരിയുടെ മക്കഠക്കു കുടുംബംകുടും | 

ബമായി രൂബേ൯ഗോത്ത്തിലും ഗാട് 

ഗോത്രത്തിലും സെബ്ലമൂ൯ഗോത്രത്തിലും 

കൂടെ പന്ത്രണ്ട പട്ടണം കിട. 

യഹോവ മോശെമുഖഃന്തരം കല്പിച്ചതു 

പോലെ യി സായേതമക്കഠ ലേധ്യകു ഈ 

പട്ടണങ്ങളും അവയുടെ പുല്ലറങ്ങളും നറു 

ക്കുവ്വകാരം കൊടുത്തു. അവര് യ്യെഫ്രുടാമ 

ക്കളുടെ ഗോത്രത്തിലും രിം 

ടെ ഗോത്രത്തിലും താഥെ പേര് പറയുന്ന 

പട്ടണങ്ങളെ കൊടുത്തു. അധഖ ലേവി 

മക്കളില് കെഹാത്യ രുടെ കുട്ടംബങ്ങളില് | 

അഫരോനെറ മക്കക്കു കിട്ടി. അധഖ। 

ക്കായിരുന്നു ഒന്നാമത്തെ നറുക്കു വന്ന 

തു. യ്യഹ്ുദാമലനാട്ടില് അവ൪ അനാ 

ക്കിന൯െറ അപ്പനായ അബ്ദയുടെ പട്ട | 

ണമായ ഫെബ്രോനും അതിന്നു ചുററു 

മുള്ള പുല്ലറങ്ങളും 

എന്നാല് പട്ടണത്തോടു ചേന നിലങ്ങ 

അവക്കു കൊടുത്തു. 

ളും ഗ്രാമങ്ങളും അവര് യെഫുന്നെയുടെ 

മകനായ കാ3ലബിന്നു അവകാശമായി 

കൊടുത്തു. 

ഇങ്ങനെ അവര് പൃരോഫിതനായ | 

അഹരോനെറ മക്കഠക്ു, കുലചെയുയന്നു 

സങ്കേതനഗരമായ ഫെബ്ര്ബോന്ും അതി 

നെറ പുല്ലറങ്ങമും ലിബ്ബയും അതിനെറ 

പുല്ലുറങ്ങളും യത്ഥിരും അതിന്െറ പല്ല 

റങ്ങളും എസ്സെ മോഖയും അതിനെറ പു 

ല്യറങ്ങളും ഹോലോനും അതിന്െറ പുല്ലു 

റങ്ങളും ടെബീരും അതിന്െറ പുല്ലറങ്ങ 

മും 

യുത്തയും അതിന്െറ പുല്ലറങ്ങളും ബേ 

അയിനും അതിന്െറ പല്ലറങ്ങളും 

ത്ത -ശേമെശും അതിന്െറ പുല്ലറങ്ങളും 

ഇങ്ങിനെ ആ രണ്ടു ഗോത്രങ്ങളില് | 

ഒമ്പതു പട്ടണവും, ബെന്യാമീ൯ഗോ 

തത്തില് ഗിബെയോരും അതിന്െറ പു 

പ ഗേബയ്ുയം അതിനെറ പൂള്യ 4 

പം 10% 

3 

ങ്ങളും അനാഥോത്തും അതിന്െറ ലല്ല 

। റങ്ങളം അല്മോനും അതിനെറ പല്ല 

വ 
) 

ങ്ങളും ഇങ്ങനെ നാലു പട്ടണവും കൊ 

ടുത്തു. അഹരോനന്െറ മക്കളായ പ്രോ 

ഹിതന്മാക്കു ഏഎല്ലാംക്രടി പതിമ്മുന്നു പട്ട 

ണവധയം അവയുടെ പുല്ലറങ്ങളും കിട്ടി. 

കെഹാത്തിനെറ ശേഷം മക്കളായ ലേ : 

വൃക്ക, കെഹാത്യകുടുംബങ്ങഠംക്കു തന്നേ, 

നറുക്കപ്രകാരം കിട്ടിയ പട്ടണങ്ങശ എ 

യി ആയിരുന്നു. എഫു 

യിംനാട്ടില്, കുലചെയുവന്നു സങ്കേത 

നാാരമായ ശെഖേമും അതിന്െറ പുല്ലറ 

ങ്ങമും ഗേസെരും അതിനെറ വൂല്ലറങ്ങ 

ളം കിബ്ലു യിമും അതിനെറ പുല്ലറങ്ങളും 

ബേത്ത് -ഹോരോനും അതിന്െറ മുല്ലറ 

ദഓ൯ 

ഗോത്രത്തില് എല്തെക്കേയും അതിനെറ 

ങ്ങളും ഇങ്ങനെ നാലു പട്ടണധുംം 

പല്ലുറങ്ങളും ഗിബ്ബെഥോനും അതിന്െറ 

ുല്ലറങ്ങളും 

പുല്ലറങ്ങളും ഗത്ത '.രിമ്മോന്ദം അതിന്െറ 

പുല്ലറങ്ങളും 

വും, 
താനാകും അതിനെറ പുല്പുറങ്ങളും ഗത്ത് - 

അയ്യാലോനും അതിനെറെറ 

ഗരങ്ങനെ നാമു പട്ടണ 

മനശ്ശെയുടെ പാതിഗോത്രത്തില് 

രിമ്മോനും അതിന്െറ പുല്ലറങ്ങളുും ഇ 

ങ്ങനെ രണ്ടെ പട്ടണവും അവക്കു കൊടു 

ത്തു. ഇങ്ങനെ കെഹാത്തിനെറ ശേഷം 

മക്കളുടെ കുടുംബങ്ങഠംക്കു എല്ലാംകൂടി 

പത്തു പട്ടണവും അവയുടെ വുല്ലറങ്ങളും 

കിട്ടി. 

ലേധ്യരുടെ കുടുംബങ്ങളില് ഗേശോ ? 

നെറ മക്കക്കു മനശ്ശെയുടെ പാതിഗോത്ര 

ത്തിരു, കുല ചെയൂവന്നു സങ്കേതനഗര 

മായ ബാശാനിലെ ഗോലാനും അതിന്െറ 

പുല്ലറങ്ങളും ബെയെസ്നെരയും അതിനെറ 

വൂല്ലറങ്ങളും ഇങ്ങനെ രണ്ടു പ്പട്ടണവും 

യിസ്സാഖാര്ഗോത്രത്തില് കിശ്യോന്മം അ 

തിനെറ പുല്പറങ്ങളും ഭാബെരത്തും അതി 

34 

പ ന, 
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നെറ വുല്ലറങ്ങളും യശ്മുത്തും അതിന്െറ 

പുല്പറങ്ങളും ഏന൯-ഗന്നിമും അതിന്െറ പു ട്ടണങ്ങഠ ഏല്ലാംക്രടി പന്തുണ്ടു ആയി 

പ്രകാരം കുടുംബംകുടുംബമായി കിട്ടിയ 

വ 

ല്യറങ്ങളും ഇങ്ങനെ നാലു പട്ടണവും, | രുന്നു 

ആശേര് ഗോത്രത്തില് മിശാലും അതിന്െറ ടെ അവകാശത്തില് 

പുല്ലറങ്ങളും അബ്ദോന്ദം അതിന്െറ പുല്ല ലേധൃക്കു േല്ലാംക്രടി നാല്പത്തെട്ടു പട്ടണ 

റങ്ങളും ഹെല്ലത്തും അതിന്െറ പുല്ലറങ്ങ | വും അവയുടെ പുല്പറങ്ങളും കിട്ടി. ഈ 

ളും രെഹോബും അതിനെറ പുല്ലറങ്ങളും | പട്ടണങ്ങളില് ഓരോന്നിന്നു ചുററും പുല്ല 

ഇങ്ങനെ നാലു പട്ടണവും, നഫ്ക്രാലി റങ്ങമ ഉണ്ടായിരുന്നു; ഈ പട്ടണങ്ങഥം 

തനഗരമായ ഗലീലയിലെ കേദ്ദെശും തന്നും 

അതിന്െറ പുല്ലറങ്ങള്ും ഹമ്മോത്ത -ദോ യഹോവ യിസ്രായേലിന്നു താന് അ 

രം അതിനെറ പുല്ലറങ്ങളും കത്ഥാനും വരുടെ പിതാക്കന്മാക്കു കൊട്ടുകു മെന്നു 

അതിസെറ വുല്ലറങ്ങളും ഇങ്ങനെ മൂന്നു | സത്യംചെയു ഭേശമെല്ലാം കൊടുത്തു; 

പട്ടണവും കൊട്ടത്തു. ഗേശോന്വയക്കു | അവ൪ അതു കൈവശമാക്കി അവിടെ 

കടുംബംകുടുംബമായി എല്ലാംകൂടി പതി | കുടിപാത്തു . യഹോവ അവരുടെ 

ശോത്ുത്തില്, കല ചെയുധന്നു സ്കേ  ക്കൊക്കെയും അങ്ങനെ തന്നേ ഉണ്ടായി 

മ്മുന്നു പട്ടണവും അവയുടെ പുല്ലറങ്ങളും പിതുക്കുന്മാരോടു സത്യം ചെയൂതുപോ 

കിട്ടി. | ലെ ഒക്കെയും ചുററും അവധഖക്ു സ്വസ്ഥത 

ശേഷം ലേധ്യരില് മെരായ്യകടുംബ നല്ലി ശത്രുക്കളിരത ഒരുത്തനും അവരു 

ഞ്ങഗക്കു സെബുമൃൂ൯ഗോത്രത്തില് യൊ ടെ മുമ്മില് നിന്തിടില്ല; യഹോവ സ 

ക്ലെയാമും അതിന്െറ പുല്ലറങ്ങമുംകത്ഥയും | കലശത്ുക്കമ്ളെയും അവരുടെ കയ്യില് ഏ 

അതിന്െറ പുല്ലറങ്ങളൂം ടിക്സിയും അതി പ്പിച്ച. യഹോവ യിസായേല്ഥൃഹ 

ന്െറ പുല്ലറങ്ങളും നഹലാലും അതിനെറ ത്തോടു അരുളിച്ചെയൂ വാഗ്ദാനങ്ങളില് 

പുല്ലറങ്ങളും ഇങ്ങനെ നാലു പട്ടണവും ഒന്നും വൃഥാവാകാതെ സകലവും നിവ്വ 

രൂുബേ൯ഗോത്രത്തിരു ബേസെരും അ,  ആരിയായി. 

തിനെറ പുല്ലറങ്ങളും യഹ റയും അതി 

നെറ പുല്ലറങ്ങളും കെടേമോത്തും അ, പ്; 

തിനെറ പുല്പുറങ്ങളും മേഫാത്തും അ അക്കാലത്തു യോശുവ രൂബേന്രെയും 

തിന്െറ വുല്ലറങ്ങളും ഇങ്ങനെ നാലു | ഗാദ്യരെയും മനശ്ശെയുടെ പാതിശേത്രേ 

പട്ടണധും, ഗാദ് ഗോത്രത്തില്, കല | ത്തെയും വിളിച്ചു, അവരോടു പറഞ്ഞതു: 

ചെയൂവനു സങ്കേതനഥരമായ ഗിലെ |, യഫോധയുയടെ ദാസനായ മോശെ നിങ്ങ 

യാദിലചെ രാമോത്ആം അതിന്െറ പല്ല | ളോടു കപ്പിച്ചതൊക്കെയും നിങ്ങഠം പ്രമാ 

റങ്ങളും മഹനയിമും അതിന്െറ പല്ല | ണിക്കയും ഞാ൯ നിങ്ങളോടു കുപ്പിച്ച സ 

റങ്ങളും ഫഹെശ്ശോറംം അതുിനെറ മുല്ല കലത്തിലും എന്െറ വാക്കു അനുസരിക്ക 

റങ്ങളും യസേരും അതിസനെറ പുല്പറ| യും ചെയ്യിരികുന്നു. നിങ്ങര ഈ കാല 

ങ്ങളും ഇങ്ങനെ എല്ലാംക്രടി നാലു പട്ട | മൊക്കെയും നിങ്ങളു ടെ സഹോമരന്മാരെ 

ണവധും കൊടുത്തു. അങ്ങനെ ശേഷം | ഇന്നുവരെ വിട്ടുപിരിയം തെ നിങ്ങളുടെ 

ലേധ്ൃകുടുംബങ്ങളായ മെരായ്യക്കു നറുക്കു ദൈവമായ യഫോധയുടെ കല്പന പ്രമാ 

ഠിം 
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യോശുവ ൨൨ 

ണിച്ചു നടന്നിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോഠ നിങ്ങ 

മുടെ ദൈവമായ യഹോവ നിങ്ങളൂടെ 

സഹോദരന്മാക്ുകു താ൯ വാശത്തംചെയുൂതു 

പോലെ സ്വസ്ഥത നല്ലിയിരിക്കുന്നു; ആ 

കയാല് നിങ്ങ ഇല്ലേ നിങ്ങളുടെ വി 

ടുകളിലേകും യഹോധയുടെ ദാസനായ 

മോശെ യോദ്ദാന്നക്കുരെ നിങ്ങഠാകു തന്നി 

ട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ അധകാശദേശത്തേകും 

മടങ്ങിപ്പ്ൊൊയ്ക്കരൊഠവി൯. എന്നാല് നി 

ങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോധയെ സ്നേ 

ഫിക്കയും അവനെറ എല്ലാവഴികളിലും 

നടന്നു അവനെറ കല്പനകഠ പ്രമാണി 

ക്കയും അവനോടു പററിച്ചേന്നു ണ്ണ 

ഫൃദയത്തോടും പൂണ്ണമനസ്സ്സോടുംക്രടെ അ 

വനെ സേവിക്കയും ചെയ്യേണമെന്നു 

യഹോവധഖയുടെ ദാസനായ മോശെ നി 

ങ്ങളോട കപ്പിച്ചിട്ടുള്ള കല്പനയും ന്യായ 

പ്രമാണവും ആചരിപ്പാ൯ ഏററവും ജാ 

ഗ്രതയായിരിപ്പി൯. ഇങ്ങനെ യോശുവ 

അവരെ അനുഗ്രഹിച്ച യാത്ര അയച്ചു, 

അവര് തങ്ങളൂടെ വിടുകളിലേക്കു പോകു 

യും ചെയ്യു. 

മനശ്ശെയുടെ പാതിശേരത്രത്തിന്നു മോ 

ശെ ബാശാനില് അവകാശം കൊട്ടത്തി 

രുന്നു; മറെറ പാതിഗോത്രത്തിന്നു യോട്ടാ 

ന്നിക്കരെ പടിഞ്ഞാറ അവരുടെ സഹോ 

ദരന്മാരുടെ ഇടയില് യോശുവ കൊടുത്തു; 

അവരെ അവരുടെ ധിടുകളിലേക്കു അയ 

ച്ൃപ്പോഠം യോശുവ അവരെ അനുഗ്രഹി 

ച. അധരോടു പറഞ്ഞതു: വളരെ നാ 

ല്ല്ാലികാം, വെള്ളി, പൊന്നു, ചെമ്പു, ഇ 

രിമ്മു, വളരെ വസ്ത്രും എന്നിങ്ങനെ അന 

വധി സമ്പത്തോടുംക്രടെ നിങ്ങം നി 

ങ്ങളുടെ. വീടുകളിലേക്കു മടങ്ങിപ്പോകയും 

നിങ്ങളുടെ ശത്രുക്കളുടെ. പക്കല്നിന്നു കി 

ട്ടിയ കൊള്ള നിങ്ങളുടെ സഫഹോരരന്മാ 

രുമായി പങ്കിട്ടുകൊഠംകയും ചെയ്ക്ി൯. 

ധാഠാഥറ്ഠിം 

300 ചുമ 22 

അങ്ങനെ രൂബേന്യരും ശാട്ടരും മന 

ശ്ലെയുടെ പാതിഗോത്രവും മോശെമുഖഃ 

ന്തരം യഹോവ കപ്പിച്ചതുപോലെ അവര് 

കൈവശമാക്കിയിരുന്ന അവകാശദേശമാ 

യ ഗിലെയാദ് ദേശത്തേക്ു മടങ്ങിപ്പോ 

കേണ്ടതിന്നു കനാ൯ദേശത്തിചെ ശിലോ 

ധിതനിന്നു യിസ്പരായയല്മക്കുളെ വിട്ടു പു 

റല്പെട്ടു. 

യോട്ടാന്യ പ്രദേശങ്ങളില് ഏത്തിയപ്പോം 

അധര് കനാനദേശത്തിലെ 

രൂബേന്യരും ഗാല്യരും മനശ്ശെയുടെ പാ 

തിധഗോത്രധും യോട്ടാന്നു സമീപത്തു ഒരു 

യാഗപിറം, കാഴ്ലെക്കു വലുതായിരിക്കുന്ന 

ഒരു യാഗപിഠം പണിതു. രൂബേവ് 

രും ഗാല്പരും മനശ്ശെയുടെ പാതിഗോ 

ത്രധും 
റത്തു യോദ്ദാന്യ പ്രദേശങ്ങളില് യിസ്റ്റാ 

കനാ൯ദേശത്തിനെറ കിഴക്കുപു 

യേല്മക്കുറാക്കു എതിരെ ഇതാ, ഒരു യാ 

ഗപിഠം പണിതിരിക്കുന്നു എന്നു യിയ്രാ 

യേല്മക്കഠം കേട്ടു. യിസ്രായേല്മക്കുഠ൦ം 

അതു കേട്ടപ്പോഠം യിസ്റ്രായേല്മക്കളുടെ 

സ്ഭ മുഴവനും അവരോടു യുദ്ധത്തി 

ന്നു പുറല്പെടുവാ൯ ശീലോധില് ഒന്നിച്ചു 

കരടി, 

യിസ്രായേല്മക്കഠം ഗശിലെയാട് ദേശത്തു 

രൂ ബേ രുടെയ്യം ഗായ രുടെയ്യം മനശ്ശേഅ 

'യ്യുടെ പാതിഗേരത്രത്തിനെറയും അടുക്കല് 

പുരോഹിതനായ ഏഎലെയാസാരിന്െറ 

കനായ ഫിനെഹാസിനെയും അവ 

നോടുക്രടെ യിസ്രായേലിനെറ സകലഗോ 

തൂങ്ങളില്നിന്നും ഓരോ പിതൃഭവനത്തി 

ന്നു ഓരോ പ്രളവിതം പത്തു പ്രഭൂക്കന്മാ 

രെയും അയച്ചു; അധരില് ഓരോരുത്ത 

നും താന്താനെറ പിതൃഭവനത്തില് യിസ്രാ 

യേല്യസഹയ്രങ്ങഠംകു തലയവനായിരുന്തു 

അലഖ൪ ഗിലെയാട് ദേശത്തു രൂബേവയ 

രുടെയും ഗാള്യരുടെയും മനശ്ശെയുടെ 

പാതിഗോത്രത്തിനെറയും അട്ടുക്കരു ചെ 
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ന്നു അഖരോടു പറഞ്ഞതെന്നെന്നാല്: | വമായ യഹോവ തന്നേ അറിയുന്നു; യി 

യഹോവയുടെ സഭ മുഴുവനും ഇപ്രകാരം 

പറയുന്ന: നിങ്ങ ഇന്നു യഹോലയോടു 

മത്സരിക്കേണ്ടതിന്നു ഒരു യാഗപീഠം പ 

ണിതു ഇന്നു യഹോവയെ വിട്ടുമാറുവാന് 

തക്കവണ്ണം നിങ്ങ യിസ്രായേലിനെറ 

ഭൈവത്തോടു ചെയ്യിരിക്കുന്ന ഈ ദോഹം 

ഏന്തു? 

അകൂത്യം നമുക്കു പോരായോ? 

പെയോ൪ സംബന്ധിച്ചുണ്ടായ 

അതുനി 

മിത്തം യഹോവയുടെ സഭെക്കു ബാധ 

ഉണ്ടായിട്ടും നാം ഇന്നുവരെ അത്മ നീക്കി 

നമ്മെത്തുന്നേ ശുഭ്ധീകരിച്ചു തീന്നിട്ടില്ല 

ല്ലോ. 

ട്ടമാറുവാ൯ പോകുന്നുധോ? നിങ്ങഠം ഇന്നു 

നിങ്ങ ഇനം യാഹോധയെ ലി 

യഹോവയോടു മത്സരിക്കുന്നു; നാളെ അ 

വ൯ യിസായേലിനെറ സവ്മസഭയോടും 

കോപിപ്പാ൯ സംഗതിയാകും. നിങ്ങളു 

ടെ അധഖകാശദേശം അശൂഭ്ധം എന്നുവ 

രികില് യഹോധയുടെ തിരുനിലാസം 

ഇരിക്കുന്നതായ യഹോവയുടെ അവകാ 

ശഭേശത്തേക്കു കടന്നുവന്ന ഞങ്ങളുടെ 

ഇടയില് അവകാശം വാഞ്ങുവി൯; ഏ 

ന്നാല് നമുടെ ദൈവമായ യഹോവയു 

ടെ യാഥപിീഠം ഒഗികെ ഒരു യാഗപീഠം 

പണിതു യഹോധഖയോട്ട മത്സരിക്കരുതു; 

ഞങ്ങളോടും മത്സരിക്കരുതു. സേരഫി 

സ്രായയേലും അറിയട്ടെ! ഞങ്ങ യഹോഖല 

യോടുള്ള മത്സരത്താലോ ദോഹത്താലോ._. 

അങ്ങനെയെങ്കില് ഇന്നു തന്നേ നിന്െറ 

രക്ഷ ഞങ്ങമക്കില്ലാതെ പോകട്ടെ ---യ 

ഹോധയെ ിട്ടുമാറേണ്ടതിന്ന ഞങ്ങ 

ഒരു യാഗപീഠം പണിതു ഏങ്കില്, അല്ല 

അതിന്മേല് ഹോമയാഗധും ഭോജനയാഠാ 

വും അച്ല്വിപ്പാനോ സമാധാനയാഗങ്ങാംം 

കഥിപ്പംനോ ആകനുാ എങ്കില് യഹോവ 

തന്നേ ചോടിച്ചുകൊള്ളട്ടെ. നാളെ നി 

ങ്ങളുടെ മക്ക ഞങ്ങളുടെ മക്കളോടു: 

യിസ്രായേലിനെറ ദൈവമായ യഹോവയു 

മായി നിങ്ങഠക്ു ഏന്തു കായ്യമുള്ളൂ ? ഞങ്ങ 

ടൂടെയും രൂബേന്രും ധാദ്യരുമായ നിങ്ങ 

മൂടെയും മഭ്ധ്യേ യഹോവ യോട്ടാനെ അ 

തിരാക്കിയിരിക്കുന്നു; നിങ്ങമക്കു യഹോ 

ലയില് ഒരു ഓഹരിയില്ല എന്നു പറഞ്ഞു 

നിങ്ങളുടെ മക്കം ഞങ്ങളുടെ മക്കഠാകു 

യഹോവയെ ഭയപ്പെടാതിരിപ്പാ൯ സംഗ 

തിവരുതൃതും എന്നുള്ള ശങ്കകൊഴണ്ടല്ലയോ 

ഞങ്ങമ ഗഇുതു ചെയൂതു? അതുകൊണ്ടു 

നാം ഒരു യാഠാപിഠം പണിക എന്നു ഞ 

ങ്ജഗ പറഞ്ഞു; ഹോമയാഗത്തിന്നല്ല ഹന 

നയാഗത്തിന്നുമല്ലു. ഞങ്ങാം യഹോധ 

യുടെ സന്നിധാനത്തില് ഞങ്ങളൂടെ ഹോ 

നെറ മകനായ ആഖാ൯ ശപഥാപ്പിത മയാഗങ്ങളാലും ഫനനയാഠഗങ്ങളാലും സ 

വസ്തു സംബന്ധിച്ചു ഒരു കുററം ചെയ്തു | 

യാല് കോപം യിസ്പായലിനെറ സ്വ്വു 

സഭയുടെയും മേല് ഖിണില്ലയോ? അവ൯ 

മാധാനയാഗങ്ങളാലും അവന്െറ ശ്ര 

ക അനുകഷ്ട്ടിക്കയും നിങ്ങളുടെ മക്കുഠ നാ 

ളെ ഞങ്ങളൂടെ മക്കളോടു: നിങ്ങഠക്കു യ 

മാത്രമല്ലല്ലോ അവന്റെറ അകൃത്യ ത്താല് ഹോവയില് ഒരു ഓഹരിയില്ല എനാ പ 

നശിച്ചതു. 

അതിന്നു രൂബേന്യരും ഗാട്യരും മന 

റയാതിരിക്കുയും ചെയയ്യണ്ടതിന്നും ഞങ്ങ 

ക്കും നിങ്ങറാക്കും നമുടെ ശേഷം നമുടെ 

ശ്ശെയുടെ പാതിഗോത്രവും യിസ്രായേല്ൃ | സന്തതിക കും മഭ്ധ്യേ ഒരു സാക്ഷിയാ 

സഫസ്രങ്ങളുടെ തലധന്മാരോടു ഉത്തരം യിരിക്കേണ്ടതിന്നുമത്രേ. 

പറഞ്ഞതു: സ്വ്വവല്പഭനാകുന്ന ഭൈവ 

അതുകൊണ്ടു 

ഞങ്ങര പറഞ്ഞതു: നാളെ അവര് ന 

മയ യഹോവ, സപ്വവല്ലടഭനാകുന്ന ഭൈ | മ്മോടോ നമുടെ സന്തതികളോടോ അ 
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ങ്ങനെ പറയുമ്പോ: ഹോമയാഗത്തി 

ന്നല്ല ഹനനയാഗത്തിന്നുമല്ല ഞങ്ങഠക്കും | കായ്യം സന്തോഷമായി; അവര ദൈവ 
| 

നിങ്ങശക്കും മദ്ധ്യ സാക്ഷിയായിരിക്കേ ത്തെ സ്റൂതിച്ചു; രൂബേന്യരും ഗാട്യരും 

ണ്ടതിന്നു തന്നേ ഞങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാര് പാത്ത ദേശം നശിപ്പിക്കേണ്ടതിന്നു അവ 

തുണ്ടാക്കീട്ടുള്ള യഹോവയുടെ യാഠാപീഠ ( രോടു യുദ്ധത്തിന്നു പുറല്ലെടുന്നതിനെ 

ത്തിന്െറ പ്രതിരൂപം കാണമി൯ എന്നു | കുറിച്ചു പിന്നെ മിണ്ടിയതേയില്ല. രൂബേ 

മറുപടി പറവാന് ഇടയാകും, ഞങ്ങ വൃതം ഗാദ്രും “യഹോവ തന്നേ ദൈ 

നമുടെ ദൈവമായ യഹോവയുടെ തിരു | വം എന്നതിന്നു ഇതു നമ്മുടെ മഭ്ധ്ധയേ സാ 

നിഖാസത്തിനെറ മുമ്പാകെയുള്ള അവ ക്ഷി” എന്നു പറഞ്ഞു ആ യാഗപീഠത്തി 

നെറ യാഗപീഠം ഒഗഥികെ ഹോമയാഗ ല് നനു ഏട് എന്നു പേരിട്ടു. 

ത്തിന്നേ ഭോജനയാഗത്തിന്നോ ഹന 

൨൩, അദ്ധ്യായം. 
നയാഗത്തിന്നോ വേറൊരു പ 

ഠം തണ്ടാക്കിട്ടു യഹോവയോടു മത്സരി | യഹോധ ചുററുമുള്ള സകലശത്രുക്കളെ 

ക്കയും ഇന്നു യഹോവയെ വിട്ടുമാറുക യും അടക്കി യിസാരയേലിന്നു സ്വസ്ഥത 

യും ചെയ്ത്ാ൯ ഞങ്ങമക്കു സംാതിവര നല്ലി ഏറെക്കാലം കഴിഞ്ഞു യോശുവ വ 

രുതേ, യസ്സുചെന്നു വൃദ്ധ൯ ആയശേഷം യോശു 

രൂബേവ്യരും ഗാദ്രും മനശ്ശെയുടെ | വ എല്ലായിസ്രായേലിനെയും അവരുടെ 

മക്കമൂം പറഞ്ഞ വാക്കുകഠം പുരോഹിത | മുപ്പന്മാരെയും പ്രധാനികളെയും ന്യായാ 

നായ ഫീനെഹാസും അവധനോടുക്രടെ സ , ധിപന്മാരെയും പ്രമാണികളെ.യും വിളി 

ഭയുടെ പ്രഭൂക്കന്മാരായി യിസ്ര്ായേല്യസ | ചു അവരോടു പറഞ്ഞതെന്തെന്നാല് : 

ഫസ്രങ്ങധക്ുകു തലവന്മാരായവരും കേട്ട ഞാ൯ വയസ്സുചെന്നു വൃഭ്ധ൯ ആയിരി 

പ്പോ അവക്കു സന്തോഷമായി. പൃരോ ക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോല 

ഹിതനായ എലെയാസാരിനെറ മക൯ ല് നിങ്ങളുടെ നിമിത്തം ഈ സകലജാതിക 

ഫിീിനെഹാസ് രൂബേനെറ മക്കളോടും | ളോടും ചെയൂതൊക്കെയും നിങ്ങറം കണ്ടി 

കോടും: നിങ്ങ യഹോവയോടു ഈ അ വ തന്നേയല്ലോ നിങ്ങ ക്കുപേണ്ടി യുദ്ധം 

ഗാദിനെറ മക്കളോടും മനശ്ശെയുടെ മക്ക രിക്കുന്നു; നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോ 

കൃത്യം ചെയ്യിട്ടില്ലായ്്ക കൊണ്ടു യഹോവ | ചെയുതു. ഇതം, യേദ്ദാ൯മുതല് പടി 

നമ്മടെ മദ്ധ്ധ്യ ഉണ്ടു എന്നു ഞങ്ങ ഇന്നു | ഞാറോട്ടു മഹാസമുദംവരെ ശേഷിപ്പുള്ള 

അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു; അങ്ങനെ നിങ്ങഠം | ജാതികളുടെയും ഞാ൯ സംഹരിച്ചുകളഞ്ഞ്; 

യിസ്പ്ാരയത്മക്കളെ യഹോധയുടെ ക ]ട്ടൂള്ള സകലജാതികളുടെയും ദേശം നിങ്ങ 

യ്യില്നിന്നു രക്ഷ്ധിച്ചിരിക്കുന്നു ഏന്നു പറ | ഉടെ ഗോത്രങ്ങള്ക്കു അവകാശമായി നറു 

ഞ്ഞ. പിന്നെ പൃരോംറിതനായ എലെ ക്കിട്ടു വിഭാധിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നു. നിങ്ങ 

യാസാരിനെറ മക൯ ഫീനെഹാസും പ്ര മുടെ ദൈവമായ യഹോധഖ തന്നേ അവ 

ഭൂക്കുന്മാരും രൂബേന്യ രെയും ഗാട്യ രെയും രെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പില്നിന്നു ഓടിച്ച നി 

വിട്ടു ഗിലെയാട് ദേശത്തുനിന്നു കനാ൯ ങ്ങളുടെ ട്ടഷ്ട്ടിയില്നിന്നു നീക്കിക്കളയും; 

ദേശത്തേക്കു യിഡ്രായേല്മക്കമുുടെ അടു | നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോവ നിങ്ങഠം 

ക്കല് മടങ്ങിച്ചെന്നു അവരോടു വസ്തുത | ക്കു വാഗ്ദാനം ചെയുതുപോലെ നിങ്ങ 
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19 

അവരുടെ ദേശം കൈധശമാകുകയ്ും 

ചെയ്യും. ആകയാരു മോശെയുടെ ന്യായ 

പ്രമാണപുസൂകത്തില് എഴ്ുതിയിരിക്ുന്ന 

തെക്കെയും പ്രുമാണിച്ചനടപ്പാനും അ 

തില്നിന്നു വലത്തോട്ടെങ്കിലും ഇടത്തോ 

ട്ടങ്കിലും മാറാതിരിപ്പാനും ഏററയും ഉറ 

പുള്ള വരായിരിപ്പി൯. നിങ്ങളുടെ ഇട 

യില് ശേക്കിച്ചിരിക്ുന്ന ഈ ജാതികളമോടട 

നിങ്ങ ഇടകലരരുതു ; അധരുടെ ടദേഖ 

ന്മാരുടെ നാമം ജപിക്കയും അതു ചൊല്ലി 

സത്യംചെയ്തുയും അരുതു; അവയെ സേവി 

ക്കയും നമസ്കരിക്കയും അരുതു. നിങ്ങഠാ 

ഇന്നുവരെ ചെയൂതുപോലെ നിങ്ങളുടെ 

ദൈവമായ യഹോധഖയോടു പററിച്ചേന്നി 

രിപ്പി൯. യഹോധ നിങ്ങളുടെ മുമ്പില് 

നിന്നു വലിപ്പവും ബലധുമുള്ള ജാതികളെ 

നീക്കിക്കളഞ്ഞു; ഒരു മന്ദഷ്യയന്നും ഇന്നുവ 

രെ നിങ്ങള ടെ മുമ്പില് നില്പാ൯ കഴിഞ്ഞി ഏുടെമേല് വരുആആം. 

യോശ്യധവ ൨൪: 

യ്യും വിലാപ്പുറത്തു ചമ്മട്ടിയും കണ്ണില് 

മുള്ളം ആയിരികുമെന്നും അറി ഞഞജുകൊഠ 

ധി൯. ഇതാ, ഞാ൯ ഇന്നു സകലഭൂവാ 

സികമുടെയും വഴിയായി പോകുന്നു; നി 

ങ്ങമൂടെ ഭൈവമായ യഹോവ നിങ്ങളെ 

കുറിച്ചു അരുളിച്ചെയ്യിട്ടുള്ള സകലനന്മ 

കളിലുംവെച്ചു ഒന്നിന്നും ധിഴ്സവന്നിട്ടി 

ല്ലെന്നു നിങ്ങഗക്ു പൂണ്ണുഹുദയത്തിലും പൂ 

ണ്ണമനസ്സിലും ബോധമായിരിക്കുന്നു; സ 

കലവും നിങ്ങമംകു സംഭധിച്ചു ഒന്നിന്നും 

വീഴ്ച വന്നിട്ടില്ല. നിങ്ങളുടെ ദൈഖമായ 

യഹോവ നിങ്ങളോടു അരുളിച്ചെയ്യിട്ടുള്ള 

എല്ലാനന്മകളും നിങ്ങഠക്കു സംഭവിച്ചതു 

പോലെ തന്നേ നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ 

യഹോവ നിങ്ങഗക്കു തന്നിരിക്കുന്ന ഈ 

നല്ലദേശത്തുനിന്നു നിങ്ങളെ നശിപ്പിക്കും 

വരെ യഹോവ എല്ലാതിന്മകമും നിങ്ങ 

നിങ്ങളുടെ ദൈ 

ട്ടില്ല. നിങ്ങളുടെ ദൈധമായ യഹോവ | വമായ യഹോവ നിങ്ങളോടു കപ്പിച്ചിട്ടു 

നിങ്ങഠാക്കു വാഗ്ദാനം ചെയുതു പോലെ താ 

ന്തന്നേ നിങ്ങള്ക്കു 3 വണ്ടി യൃഭ്ധം ചെയുതു 

കൊണ്ടു നിങ്ങളിരു ഒരുത്ത൯ ആയിരം 

പേരെ ഓാടിച്ചിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടു 

നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോവയെ സ്നേ 

ഫിപ്പാ൯ പൂണ്ണമനസ്സ്റോടെ ഏററവും ജാഗ്ര 

തയായിരിപ്പി൯. അല്ലാതെ നിങ്ങ വ 

ല്പപ്രകാരധും പിന്തിരിഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ 

ഇടയിലുള്ള ഈ ശേഷം ജാതിക ളോടു 

ചേന്നു വിലാഹസംബന്ധം ചെയ്തുയും ന്; 

ങ്ങ അവരോടും അവര് നിങ്ങളോടും 

ഇടകലരുകയും ചെയയാല് നിങ്ങളുടെ 

ദൈഖമായ യഹോധഖ മേലാല് ഈ ജാതി 

കളെ. നിങ്ങളുടെ മുമ്പില്നിന്നു നിക്കിക്ക 

കൂകയില്ലെന്നും നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ യ 

ഛോഖ നിങ്ങധക്കു തന്നിരിക്ുന്ന ഈ 

നല്പദേശത്തുനിനാ നിങ്ങ നശിച്ചപോ 

കുംവരെ അവർ നിങ്ങ ക്കു കുടുക്കും കണി 

ഠിം 

ള്ള അവനെറ നിയമം നിങ്ങ ലംഷ്പി 

ക്കയും ചെന്നു അ ഭൈധങ്ങളെ സേ 

വിച്ചു നമസ്തരരിക്കയും ചെയ്യാത യഹോവ 

യുടെ കോപം നിങ്ങളുടെ നേരെ ജ്വലി 

ക്കും; അവന് നിങ്ങമകു തന്നിട്ടുള്ള ഈ 

നല്ുദേശത്തുനിന്നു നിങ്ങ ധേഗം ന 

ശിച്ചുപേകേയും ചെയ്യം. 

൨൪. അഡ്ധ്യായം. 

അനന്തരം യോശുവ യിസ്രായേല്ഗോത്ര 

ങ്ങളെ യെല്ലാം ശെഖേമിൽ ക്രട്ടി; യിസ്പാ 

യേലിനെറ മൂപ്പന്മാരെയും തലവന്മാരെ 

യും ന്യായാധിപന്മാരെയും പ്രമാണിക 

ളെയും വിളിച്ചു അവ൪ ഭടൈവത്തിനെറ 

സന്നിധിയില് വന്നുനിന്നു. അപ്പോം 

യോശുവ സ്വ്വജനത്തോടും പറഞ്ഞതെ 

ന്തെന്നാല് : യിസ്രായേലിനെറ ദൈവമായ 

യഫോവ ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചെയ്യുന്നു: 

464 



ബ്ര 

യോശുവ ൨൪: 

നിങ്ങളുടെ പിതാക്കുന്മാരഃായ അബ്രാഹാമി 

നെറയും നാഹോരിനെറയും പിതാവായ 

തേറഹ് പണ്ടു നദിക്കക്കരെ പാത്തു അന്വ 

ദൈവങ്ങളെ സേവിച്ചുപോന്നു. ഏന്നാല് 

ഞാ൯ നിങ്ങളുടെ പിതാവായ അബ്രാഹാ 

മിനെ നടിക്കക്കരെനിന്നു കൊണ്ടുവന്നു 

കനാ൯ദേശത്തെക്കെയും സഞ്ചരിപ്പിച്ചു 

അവനെറ സന്തതിയെ വഭ്ധിപ്പിക്കയും 

അവന്നു യിസ്റ്റാക്കിനെ കൊടുക്കയും ചെയ്യു. 

യിസ്റ്റാക്കിന്ന ഞാ൯ യാക്കോബിനെയും 

ഏശാവിനെയും കൊട്ടത്തു; ഏശാധിന്നു 

ഞാ൯ സേയിര്പവ്ൃതം അവകാശമായി 

കൊടുത്തു; എന്നാല് യാധക്കാബും അവ 

നെറ മക്കളും മിസ്്യീമിലേക്കു പോയി. | 

പിന്നെ ഞാ൯ മോശെയെയും അഹ 

രോനെയും അയച്ചു; ഞാ൯ മിസ്രയിമിത 

പ്രവത്തിച്ച പ്രുവൃത്തികളാല് അതിനെ 

ബാധിച്ചു; അതിസെറ ശേഷം നിങ്ങളെ 

പുറപ്പെടുയിച്ചു. അങ്ങനെ ഞാ൯ നിങ്ങ 

ളുടെ പിതാക്കന്മാരെ മിസ്രയിമില്നിന്നു 

പുറപ്പെടു വിച്ചു; നിങ്ങംം കടലിന്നരികെ 

എത്തി; മിസ്രയിമുയ& രഥങ്ങളോടും കുതിര 

കളോടുംക്രടെ ചെങ്കടല്വരെ നിങ്ങളുടെ 

പിതുക്കന്മാരെ പിന്തുടന്നു; അവ൪യഹോ 

വയോടു നിലവധിളിച്ചപ്പോശ അവന് നി 

ങ്ങശക്കും മിസ്രയിമുക്കും മര്ധ്യയ അന്ധകാ 

രം വെച്ചു കടല് അവരുടെമേല് വരുത്തി 

അവരെ മുക്കിക്കളഞ്ഞു; ഇങ്ങനെ ഞാ൯ 

മിസ്രയിമ്യരോടു ചെയുതു നിങ്ങ കണ്ണാ 

ലെ കണ്ടു; നിങ്ങ ഏറിയകാലം മരുഭൂ 

മിയിൽ കഴിച്ചു. പിന്നെ ഞാ൯ നിങ്ങ 

ളെ. യോദ്ദാന്നക്കരെ പാത്തിരുന്ന അമോ 

യ്യരുടെ ദേശത്തേക്കു കൊണ്ടുവന്നു; അ 

വർ നിങ്ങളോട യുഭ്ധംചെയ്യൂ; നിങ്ങ 

അവരുടെ ദേശം കൈവശമാക്കേണ്ടതി 

നനു ഞാന് അവരെ നിങ്ങളുടെ കയ്യില് 

ഗലി 24 

പ്പിച്ചകള ഞു. അനന്തരം സില്ല്യോരി 

നെറ മക൯ മോധാബ്ദരാജാവായ ബാ 

ലാക് പുറപ്പെട്ടു യിസ്രായേലിനോടു യൃുഭ്ഥം 

ചെയ്യു; നിങ്ങളെ ശപിപ്പാ൯ ബെര്യോ 

രിനെറ മകനായ ബിലെയാമിനെ ലി 

ളിപ്പിച്ചു. എങ്കിലും എനിക്കു ബിലെയാ 

മിനെറ അപേക്ഷ കേധപ്പാ൯ന മനസ്സ്സി 

ല്ലായ്ക്കുയാല് അവന നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹി 

ച്ച; ഇങ്ങനെ ഞാ൯ നിങ്ങളെ അവനെറ 

കയ്യില്നിന്നു ധിടുധിച്ചു. പിന്നെ നി 

ങ്ങം യോദ്ദാ൯ കടന്നു യെരീഹോധിലേ 

കു വന്നു; യെരിഹോനിവാസികുര, അ 

മോയ്യര്, പെരിസ്യ൪, കനായ ൪, ഹിത്യ ൪, 

ഗിഗ്ഗസ്യ൪, ഹിവ്യ൪, യെബൃസ്യര് എന്നി 

വർ നിങ്ങളോടു യൃഭ്ധംചെയ്യു; ഞാ൯ അ 

വരെ നിങ്ങളുടെ കയ്യില് ഏല്പിച്ച. ഞാ൯ 

നിങ്ങളുടെ മുമ്പിരു കടുന്നലിനെ അയച്ചു; 

അതു നിങ്ങളുടെ മുമ്പില്നിന്നു അമോയ്യ 

രുടെ ആ രണ്ടു രാജാക്കന്മാരെ ഓടിച്ചുക 

ഞ്ഞു; നിന്െറ വാള.കൊണ്ടല്പ, നിന്െറ 

വില്ലുകൊണ്ടും അല്ല, നിങ്ങ പ്രുയത്നം 

ചെയ്യാത്ത ദേശവും നിങ്ങ പണിയാത്ത 

പട്ടണങ്ങളും ഞാന് നിങ്ങള്ക്കു തന്നു;ു നി 

ങ്ങാ അവയി; പാകുന്നു; നിങ്ങ നടി 

ടില്ലാത്ത മുന്തിരിത്തോട്ടങ്ങളും ഒലിവൃതോ 

ട്ടങ്ങളും നിങ്ങഥക്കു അനുഭ വമായിരിക്കുന്നു. 

ആകയാല് നിങ്ങ൦ം യഹോവയെ ഭയ 

പ്പെട്ടു അവനെ പരമാത്ഥതയോടും വിശ്വ 

സൂതയോടുംക്രടെ സേവിപ്പ്ി൯. നിങ്ങളു 

ടെ പിതാക്കന്മാര് നടിക്കക്കരെയും മിസ്രയി 

മിലുംവെച്ചു സേവിച്ച ദേവന്മാരെ മുപേ 

ക്ഷിക്കയും യഹോവയെത്തന്നേ സ്വേധിക്ക 

യും ചെയ്ത്ി൯. യഹോവയെ സേവിക്ക 

ന്നതു നന്നല്ലെന്നു നിങ്ങള്ക്കു തോന്നുന്നെ 

കില് നടിക്കക്കരെധെച്ചു നിങ്ങളുടെ പി 

താക്കന്മാര സേവിച്ച ദേവന്മാരെയോ 

ഏപ്പിച്ചു, നിങ്ങളൂടെ മുങ്ില്നിന്നു നശി | നിങ്ങ. പാത്തു വരുന്ന ദേശത്തിലെ അ 

ഠിം 
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മനദ്്സ്ര 24. 

മോയ്യരുടെ ദേധന്മാരെയോ ആരെ സേ 

വിക്കും എന്നു ഇന്നു തിരഞ്ഞെടുത്തു കൊഠം 

വി൯. ഞാനും എന്െറ കുടുംബവുമോ, 

ഞങ്ങ യഹോവയെ സേവിക്കും. അതി 

നനു ജനം ഉത്തരം വറഞ്ഞതു: യഹോവ 

യെ ഉപേക്ഷിച്ചു അന്യ ഭൈധങ്ങളെ സേ 

വിപ്പാ൯ ഞങ്ങശക്കു സംഗതി വരരുതേ. 

ഞങ്ങളെയും ങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരെ 

യം അടിമവീടായ മിസ്്യിംദേശത്തുനി 

ന്നു പുറപ്പെടുവിച്ച ഞങ്ങഠം കാഞ്ങകെ ആ 

വലിയ അടയാളങ്ങ. പ്രുവത്തിക്കയും 

ഞങ്ങ നടന്ന എല്ലാവഴിയിലും ഞങ്ങ 

കടനാപോന്ന സകലജാതികളുടെ ഇടയി 

ലും ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കയും ചെയൂവ൯ ഞ 

ങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോവ തന്നേയ 

ല്ലോ, 

മുതലായ സകലജാതികളെയും യഹോവ 

ദേശതൃതു പാത്തിരുന്ന അമോയ്യര് 

ഞങ്ങളുടെ മുമ്പില്നിന്നു നിക്കിക്കള ഞ്ഞു; 

ആകയാല് ഞങ്ങളും യഹോവയെ സേധി 

കും; അവനല്ലോ ഞങ്ങളുടെ ദൈവം. 

യോശുവ ജനത്തോടു പറഞ്ഞതു: നിങ്ങ 

ക്കു യഹോവയെ സേവിപ്പാന് കഴിയുന്ന 

തല്ല; അവന പരിശുഭ്ധഭദൈവം; അവ൯ 

തിക്ുതയുള്ള ദൈവം; അവ൯ നിങ്ങളു 

ടെ അതിക്രമങ്ങളെയും പാവങ്ങളെയും 

ക്ഷമിക്കയില്ല. നിങ്ങ യഹോവയെ 

ഉപേക്ഷിച്ച അയ ദൈധങ്ങളെ സേധി 

ച്ചാല് മുഖ്ലെ നിങ്ങശകു നന്മചെയൂതുപോ 

ലെ അവ൯ തിരിഞ്ഞു നിങ്ങശക്കു തിന്മ 

ചെയ്യൂ നിങ്ങളെ സംഹരികും. ജനം യോ 

ശുവയോടു: അല്പ, ഞങ്ങ യഹോവയെ 

ത്തന്നേ സേവിക്കും ഏന്നു പറഞ്ഞു. യോ 

ശുഖ ജനത്തോടു: യഹോവയെ സേധി 

ക്കേണ്ടതിന്നു നിങ്ങ അവനെ തിരഞ്ഞെ 

ടടത്ത്മിരിക്കുന്നു എന്നതിന്നു നിങ്ങഠം തന്നേ 

സാക്ഷികഠാ എന്നു പറഞ്ഞു. അതേ,രഞര 

ങ്ജഠംം തന്നേ സാക്ഷികര എന്നു അവ൪ 

305 യോശുവ ൨൪൭: 

പറഞ്ഞു. ആകയാല് ഇപ്പോഠം നിങ്ങളു 

ടെ ഇടയിലുള്ള അ ദൈവങ്ങളെ. നി 

ക്കിക്കള ഞ്ഞു യിസ്രായേലിനെറ ദൈവമായ 

യഫഹോധയികങ്കലേകു നിങ്ങളുടെ ഹൃുടയം 

ചായിപ്പി൯ എന്നു അവ൯ പറഞ്ഞു. ജനം 

ദയശേവയോടു: ഞങ്ങളുടെ ദൈവമായ 

യഹോവയെ ഞങ്ങ൦ സേവധികും; അവ 

നെറ ലാക്കു ഞങ്ങമ അന്ദസരിക്ം ഏന്നു 

പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ യോശുവ അന്നു ജു 

നധുമായി ഒരു നിയമം ചെയ്യു; അവക്കു 

ശെഖേമില്ധെച്ചു ഒരു ചട്ടവും പ്രമാണ 

വും നിശ്ചയിച്ചു. 

പിന്നെ യോശുവ ഈ വചനങ്ങ൦ 

ന്യായപ്രമാണചുസൂക 

ത്തില് എഴുതി; ഒരു വലിയ കല്ലേടുത്തു 

ദൈവത്തിന്െറ 

അവിടെ യഹോവയുടെ വിശശുഭ്ധമറ്ടിര 

ത്തിന്നരികെയുള്ള കരുധവേലകത്തി൯ക് 

ഴെ നാട്ടിയുംവെച്ചു യോശുവ സകലജന 

ത്തോടും: ഇതാ, ഈ കല്ല നമുക്കു സാക്ഷി 

യായിരിക്കട്ടെ; അതു യഹോധ നമ്മോടു 

കപ്പിച്ചിട്ടൂള്ള വചനങ്ങളൊക്കെയും കേട്ടി 

രിക്കുന്നു; ആകയാല് നിങ്ങുടെ ദൈവ 

ത്തെ നിങ്ങാംം നിഷേധിക്കാതിരിക്കേ 

ണ്ടതിന്നു അതു നിങ്ങഗക്ുു സാക്ഷിയായി 

രിക്കട്ടെ എന്നു പറഞ്ഞു. ഇങ്ങനെയോ 

ശുവ ജനത്തെ താന്താങ്ങദുടെ അവകാശ 

ത്തിലേക്കു പറഞ്ഞയച്ചു. 

അതിനെറ ശേഷം യഹോധയുടെ ഓ 

സനായി ന൯െെറ മകനായ യോശുവ 

ദുററിപ്പത്തു വയസ്സുള്ള വനായി മരിച്ചു. 

അവനെ എഫ യീംപവ്ൃതത്തിലുള്ള തിക്താ 

ത്ത -സേരഹഫില് ഗായശ മലയുടെ വടകു 

വശത്തു അവനെറ അധകാശഭൂമിയില് 

അടക്കംചെയ്യു. യോശുവയുടെ കാല 

ത്തൊക്കെയും യോശുവ കഴിഞ്ഞിട്ടു ജീവി 

ച്ചിരുന്നവരായി യഛഹോഖ യിസായേലി 

നു ധേണ്ടി ചെയ്യിട്ടുള്ള സകലപ്രവൃത്തി 

3 

24 

85 

26 

1 

൫ 

30 

31 
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കളും അറിഞ്ഞവരായ മൂപ്പന്മാരുടെ കാല 

ത്തൊക്കെയും യിസ്രായേല് യഹോവയെ 

സേവിച്ചു. യിസ്രായേല്മക്കഠം മിസ്രയി 

മില്നിന്നു കൊണ്ടു പോന്ന യോസേഫി 

സെറ അസ്ഥികളെ അധര് ശെഖേമിൽ, 
്ി ധം 

യാക്കോബ് ശെഖേമിനന്െറ അപ്പനായ 

ഹാമോരിനെറ മക്കളോടു റുളറു ധ്വെള്ളി 

ക്കാശിന്നു വാങ്ങിയിരുന്ന നിലത്തു അ 

ടക്കം ചെയ്യൂ; അതു യോസേഫിനെറ മ 

ക്കഠാഠക്ു അവകാശമായിത്തീന്നു. അഹരോ 

നെറ 

അവനെ അവനെറ മകനായ ഫിനെഹാ 

മക൯ എലെയാസാരും മരിച്ചു ; 

സിന്നു എഫു യിംപവ്ൃതത്തില് കൊടുത്തി 

രുന്ന കുന്നില് അടക്കം ചെയ്യു. 
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നായാധിപന്മാ൪ 

പു. 

റ അദ്ധ്യായം. 

(ഡ്വോധ്ംപുംട മരണശേഷം യി 

സ്ായേല്മക്കഠ: ഞങ്ങളില് ആരാകുന്നു 

കനാന് രോടു യൃഭ്ധം ചെയ്ത്താ൯ ആദ്യം പുറ 

പ്പെടേണ്ടതു എന്നു യദഹോവരയോടു ചോ 

ദിച്ചു. പുറപ്പെടട്ടെ ; 

ദേശം അവനെറ കയ്യില് ഏല്പിച്ചിരിക്കു 

യഫ്രുദാ ഞാ൯ 

നനു എന്നു യഹോധഖ കല്പിച്ചു. യെ്രുദാ 

തനെറ സഹോദരനായ ശിമെയോനോടു : 

എസനെറ അവകാശദേശത്തു കനാന് രോടു 

യുഭ്ധം ചെയ്ത്രാ൯ നീ എന്നോടുക്രടെ പോ 

രേണം; നിനെറ അവകാശദേശത്തു നി 

ന്നോടുക്രടെ ഞാനും വരാം എന്നു പറഞ്ഞു. 

ശിമെയോന് അവനോടുക്രടെ പോയി, 

അങ്ങനെ യ്യെഫ്രുടാ പുറപ്പെട്ടു; യഹോവ 

കനാന്യരെയും പെരിസ്യരെയും അവ 

രുടെ കയ്യിത ഏല്പിച്ച; അവര് ബേസെ 

ക്കില്വധെച്ചു അവരില് പതിനായിരം പേ 

രെ സംഹരിച്ചു. ബേസെക്കില്ധെച്ചു 

അവര് അദോനി-ബേസെക്കിനെ കണ്ടു, 

ധാഠാഥ്ഠിം 

അവനോടു യൃഭ്ധം ചെയ്യൂ കനാന്യ രെയും 

പെരിസ്പയരെയയം സംഹരിച്ചു. എന്നാരു 

അദോനിബേസെക ഓടിപ്പോയി; അ 

വര് അധനെ പിന്തുടന്നു പിടിച്ച അവ 

നെറ കൈകാലുകളുടെ പെരുവിരല് മുറി 

ചൂതു ഞ്ഞു. 

രല് മുറിച്ച ഏഴ്ുപതു രാജാക്കന്മാർ എന്െറ 

മേശയി൯കീഴില്നിന്നു ചെറുക്കിത്തിന്നി 

രുന്നു; ഞാ൯ ചെയുതുപോലെ തന്നേ 

ഭൈവം ഏനിക്കു പകരം ചെയ്യിരിക്കുന്നു 

എന്നു അദോനി-ഖബേസെകഃ പറഞ്ഞു. അ 

വര് അയനെ യെരൂരൂശലേമിടലക്കു കൊണ്ടു 

പോയി അധിടെവധെച്ചു അവ൯ മരിച്ചു. 

യ്യെഹ്ുടാമക്ക൦ 

നേരെ യുദ്ധം ചെയ്യു അതിനെ പിടിച്ചു 

വാളിനെറ വ്യൂയ്ത്ു ലയാല് ധെട്ടി നഗരം 

തീയിട്ടു ചുട്ടുകളഞ്ഞു. അതിനെറശേഷം 9 

യ്െഫ്രുഭാമക്കഠ൦ം മലനാട്ടിലും തെക്കെ ദേശ 

൭ 

കൈകാലുകളുടെ ചെരുധി 7 

യെരൂശലേമിനെഥ 8 

ത്തിലും താഗ്ിതിയിലും പാത്തിരുന്ന കനാ 
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ന്യരോടു യുദ്ധം ചെയ്താസ പോയി. യെ 

ഹ്രൂദാ ഹഫെബ്രോനില് പാത്തിരുന്ന കനാ 

ന്യരുടെ നേരെയും ചെയ; ഹഛെബ്ര്യോന്നു 

പണ്ടു കിയ്യത്ത് - അബ്ബാ ഏന്നു പേര്. അ 

വര് ശേശായി, അഹീമാ൯, തല്മായി ഏ 

ന്നവരെ സംഹരിച്ചു. അധിടെനിന്നു അ 

വര ഭെബീര്നിധാസികളുടെ നേരെ ചെ 

ന്നു; ഭെബിരിന്നു പണ്ടു കിയ്യത്ത് -സേ 

ഫെർ എന്നതു 3പേര്, അപ്പോ കാലേബ് : 

കിയ്യത്ത-സേഫെര് ജയിച്ചടകുന്നവന്ു 

ഞാന് ഏനറെറ മകഠം അശ്സതയ ഭായ്യയായി 

കൊടുകും ഏന്നു പറഞ്ഞു. കാലേബിനെറ 

അദഠഃജനായ കെനസിനെറ മകന് ഒത്നി 

യേല് അതു പിടിച്ചു; അവ൯ തനെറ 

മകഠം അ്്രയെ അവന്നു ഭായ്യയായി 

കൊടുത്തു. അവ വന്നപ്പോ തനെറ 

അപ്പനോടു ഒരു വയരു ചോടിപ്പാ൯ അവ 

നെ ഉത്സംഹിപ്പിച്ചു; അവ കഴതപ്പു 

റതുതുനിന്നു ഇറങ്ങിയപ്പോ കാലേബ് 

അധവളോടു: നിനകു എന്തുവേണം എന്നു 

ചോടിച്ചു. അവഠം അവനോടു: ഒരു 

അരയുഗ്രഹം എനിക്കു തരേണമേ; നി എ 

ന്നെ തെക്ക൯നാട്ടിലേക്കല്ലോ കൊടുത്തതു; 

നിരുറധുകളും ഏനിക്കു തരേണർമ എന്നു 

പറഞ്ഞു; കാ3ലബ് അവഠക്കു മലയിലും 

താഴ്ണുരയിലും നിരുറധുകഠ കൊടുത്തു. 

മോശെയുടെ അളിയനായ കേയ ന്െറ 

മക്ക യ്െഹ്രഭാമക്കളോടുക്രടെ ഈന്തപ്പ 

ട്ടണത്തിതനിന്നു അരാടിന്നു തെകുള്ള 

യെഫ്രദാമരുഭൂമിയിലേക്ക പോയി; അ 

വര് ചെന്നു ജനത്തോടുക്രടെ പാത്തു. 

പിന്നെ യ്യെഫ്രമാ തനെറ സഹോഭരനാ 

യ ശിമെയോനോടുക്രടെ പോയി, അവര് 

സെഫാത്തില് പാത്തിരുന്ന കനാന്രെ 

ധെട്ടി അതിനെ നിമ്മൂലമാക്കി; .ആ പ 

ട്ടണത്തിന്നു ഹോമ്മ ഏന്നു പേര ഇട്ടു. 

യെഫ്രുടാ ശസ്സുയും അതിന്െറ അതിര൪നാ 

ഠിം 

രാര യതതുളളെത്തതതളരതതതത്തത്ത്തത്തു 

ി 

ട്ടം അസ്സുലോനും അതിനെറ അതിര്നാടും 

എക്രോരും അതിനെെറ അതിരനാടും പി 

ടിച്ചു. 

ഉണ്ടായിരുന്നു; അവന മലനാടു കൈവ 

യഹോവ യ്യെഫഹ്ുദയോടുക്രടെ 

ശമാക്കി; ഏന്നാല് താഴ്ണരയിലെ നിയാസി 

കമക്കു ഇരിമ്പുരഥങ്ങ൦ം ഉണ്ടായിരുന്നതു 

കൊണ്ടു അവരെ നിക്കിക്കള വാ൯ കഴി 

ഞ്ഞില്ലു. മോശെ കപ്പിച്ചതു പോലെ അവര് 

കാലേബിന്നു ഹെബ്രോന് കൊടുത്തു; അ 

വ൯ അവിടെനിന്നു അനാക്കിനെറ മൂന്നു 

പുത്രന്മാരെയും നീക്കിക്കളഞ്ഞു. ബെന്പ്യാ 

മീ൯മക്കഠാ യെരൂശലേഥില് പാത്തിരുന്ന 

യെബുസ്യരെ നിക്കിക്കള ഞ്ഞില്ല; യെബു, 

സ്വര് ഇന്നുവരെ ബെന്യാമീന് മക്കളോടു 

കൂടെ യെരൂശലേമില് പാത്തു വരുന്നു. 

യോസേഫിനസനെറ ഗൃഹം ബേഥേലി 

ലേക്കു കയറിച്ചെന്നു; യ3ഹാവ അവരോ 

ടൂക്രടെ ഉണ്ടായിരുന്നു, യോസേഫിനെറ 

ഗൃഹം ബേഥേൽ ഒററു നോക്കുവാന് ആള 

യച്ച; ആ പട്ടണത്തിന്നു മുങ്ചെ ലൂസ് എ 

ന്നു പേരായിരുന്നു. പട്ടണത്തിൽനിന്നു 

ഇറങ്ങിവരുന്ന ഒരുത്തനെ ഒററുകാര് കണ്ടു 

അവനോടു: പട്ടണത്തില് കടപ്പഃ൯ ഒരു 

വഴി കാണിച്ചുതരേണം; ഏന്നാല് ഞങ്ങ 

നിന്നോടു ദയ ചെയ്യും ഏന്നു പറഞ്ഞു. 

അയന പളണത്തിര കടപ്പംനുള്ള വഴി 

അവക്ു കാണിച്ചുകൊടുത്തു; അവര് പട്ട 

ണത്തെ വാളിനെറ വായ ലയാല് ലെ 

ട്ടിക്കൂ ഞു, അവ 

നെറ സകഖകുടുംബത്തെയും വിട്ടയച്ചു. 

ആ മനുഷ്യനെയും 

അധവ൯ ഫിത്യരുടെ ഭേശത്തു ചെന്നു ഒരു 

പട്ടണം പണിതു അതിന്നു മൂസ് എന്നു 

പേരിട്ടു; അതിന്നു ഇന്നുവരെ അത്തു ത 

ന്നേ പേര്, 

മനശ്ശെ ബേത്ത' -ശെയാനിലും അതി 

നെറ ഗ്രാമങ്ങളിലും താനാക്കിലും അതി 

നെറ ഗ്രാമങ്ങളിലും ഭോരിലും അതിസനെറ 

19 

20 

21 

൭. 

൫൭ 

26 

ഉ 
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34 
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ഗ്രാമങ്ങളിലും യിബ്ബ യാമിലും അതിന്െറ 

ഗ്രാമങ്ങളിലും മെഗിദ്ദോവിലും അതിനെറ 

ഗ്രാമങ്ങളിലും പാത്തിരുന്നവരെ നിക്കിക്ക 

ഉഞ്ഞില്ല. കനാനൃക്ു ആ ദേശത്തു തന്നേ 

പാപ്പ്ാനുള്ള താല്പയ്യം സാധിച്ചു. എന്നതേ 

യിസ്രായേലിന്നു ബലം ക്രടിയപ്പ്പോഠം അ 

വ൪ കനാന്യ രെ മുഴുവനും നീക്കിക്കള യാ 

തെ അവരെക്കൊണ്ടു ഉരഗിയധവേല ചെ 

യിച്ചു. 
എഫ യിം ഗേസെരില് പാത്തിരുന്ന 

കനാന്യ രെ നീക്കിക്കള ഞ്ഞില്ല; കനാന്പ൪ 

ഗേസെരില് അവരുടെ ഇടയില് പാത്തു. 

സെബ്ൂലൂ൯ കിത്രോനിലും നഹലോ 

ലിലും പാത്തിരുന്നവരെ നീക്കിക്കുള ഞ്ഞി 

ലു; കനാനയ൪ മരഴിയവേലക്കാരായിത്തി 

നു അവരുടെ ഇടയില് പാത്തു. 

ആശേര് അക്കോധിലും സിഭോനിലും 

അഹ്റ ബിലും അക്സിബിലും ഹെല്ബ 

യിലും അഫിക്കിലും രെഹോബിലും പാ 

ത്തിരുന്നവരെ നിക്കിക്കളഞ്ഞില്ല. അവ 

രെ നിക്കിക്കള യാതെ ആശേയ്യര് ദേശനി 

വാസികളായ കനാന്യരുടെ ഇടയില് 

വാത്തു, 

നഷ്ലാലി ബേത്ത് -ശേമെശിലും ബേ 

ആ -ത്മനാത്തിലും പാത്തിരുന്നവരെ നീ 

ക്കിക്കള യാതെ ദേശനിവാസികളായ കനാ 

ന്യരുടെ ഇടയില് പാത്തു; എന്നാല് ബേ 

ത്ത -ശേമെശിലെയും ബേത്ത് -അനാത്തി 

ലെയും നിവാസികഠം അവക്കു ഉരഥിയ 

യേലക്കാരായിത്തിന്നു. 

അമോയ്യ൪ ദാ൯മക്കളെ തിക്കിത്തള്ളി 

മലനാടില് കയററി; താഴ്ണരയിലേക്കു ഇറ 

ങഞജുവാ൯ അവരെ സമ്മതിച്ചതുമില്ല. അ 

ങ്ങനെ അമോയ്യക്ു ഹ൪ഹേരെസിലും അ 
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ലോനിലും ശാല്ബിമിലും പാപ്പ്ാനുള്ള 

താല്പയ്യം സാധിച്ചു. ഏന്നാല് യേസേഫി 

നെറ ഗൃഹത്തിന്നു ബലംക്രടിയപ്പോ അ 

ധാരം 

വന്ന 2 

വരെ ഉരഴിയവേലക്കാരാക്കിത്തിത്തു. അ 3 

മോയ്യരുടെ അതിര് അക്രബ്ബിംകയററധും 

സേലയും മുതല് പിന്നെയും മേലോട്ടുണ്ടാ 

യിരുന്നു. 

൨. അദ്ധ്യായം. 

അനന്തരം യഹോവയുടെ ഒരു ട്ുത൯ 

ഗില്ലാലില്നിന്നു ബോഖിമിലേക്കു വന്നു 

പറഞ്ഞതു: ഞാന് നിങ്ങളെ മിസയിമില് 

നിന്നു പുറച്പെടുഖിച്ചുഃ നിങ്ങളുടെ പി 

താക്കന്മരോടു സത്യംചെയൂ ദേശരേക്കു 

നിങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്നു: നിങ്ങളോടുള്ള 

എനെറ നിയമം ഞാന് ഒരിക്കലും ലംഫ്വി 

ക്കയില്ല എന്നും നിങ്ങ ഈ ദേശനി 

വാസികളോട്ട ഉടമ്പടി ചെയ്യാതെ അധ 

രുടെ ബലിപിഠങ്ങംം ഇടിച്ചുകളയേണ 

മെന്നും കല്പിച്ചു; എന്നാൽ നിങ്ങ ഏനെറ 

വാക്കു അന്ദസരിച്ചില്ല; ഇങ്ങനെ നി 

ങ്ങമം ചെയുതു എന്ത? 

ഞാന് അധയരെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പില്നിന്നു 

അതുകൊണ്ടു 

നീക്കിക്കള കയില്ല; അവര് നിങ്ങളുടെ വി 

ലാപ്പുറത്തു മുള്ളായിരിക്ുകും; അവരുടെ ദേ 

വന്മാര് നിങ്ങഗക്ുകു കണിയായും ഇരിക്കും 

എന്നു ഞാ൯ പറയുന്നു. യഹോധയുടെ 

ലൂത൯ ഈ വചനം എല്ലായിസ്രായേല്മക്ക 

ളോടും വറഞ്ഞഭഃപ്പാഥ ജനം ഉച്ചത്തില് 

കരഞ്ഞു. 

ബോഖിം (കരയുന്ന വ൪) ഏന്നു പേരിട്ടു; 

അവര് ആ സ്ഥലത്തിന്നു 

അവിടെ യഹോധെകു യാഗം കഥിച്ചു. 

എന്നാല് യോശുവ ജനത്തെ പറഞ്ഞ 

യച്ചും 

വശമാകു വാന ഓരോരുത്തന താന്താനെറ 

യിസ്ധരായേതമക്കം ദേശം കൈ 

അവകാശത്തിലേക്കു പോയി. യോശുവ 

യുടെ കാലത്തൊക്കെയും യോശുവ കഴി 

ഞ്ഞിട്ടു ഏറിയനാഠ ജീവിച്ചിരുന്നവരായി 

യഹോധ യിസായേലിന്നു വേണ്ടി ചെയ്യു 

മഹാപ്രവൃത്തികക്ളൊക്കെയും കണ്ടിട്ടുള്ള വ 



10 

11 

12 

19 

ന്നട്: 2 

രായ മൂപ്പന്മാരുടെ കാലത്തൊക്കെയും ഒ 

നം യഹോവയെ സേവിച്ചു. എന്നാല് 

യഹോധഖയുടെ ഓസനായി മആനെറ മക 

നായ യോശുവ നൂററിപ്പത്തു വയസ്സുള്ളവ 

നായി മരിച്ചും അവനെ എഫു യീംപവ്യ 

തത്തിലെ തിമ്മാത്ത്-ഹേരെസില് ഗായ 

ശ മലയുടെ വടക്ുലവശത്തു അവന്െറ 

അധവകാശഭൂമിയില് അടക്കുംചെയ്യു. പി 

ന്നെ ആ തലമുറ ഒക്കെയും തങ്ങളുടെ പി 

താക്കുന്മാരോടു ചേന്നു; അധവരുടെ ശേകം 

യഹോധമയ്യെയും അവന് യിസ്പായേലിന്ന 

വേണ്ടി ചെയ്യിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തികളെയും 

അറിയാത്ത വേറൊരു തലമുറ ഉണ്ടായി, 

ഏന്നാല് യിസ്സായേല്മക്കുറം യഹോ 

വെക്കു അനിക്യൃമായുള്ളതു ചെയ്യൂ ബാത 

വിഗ്രഹങ്ങളെ സേവിച്ചു, തങ്ങളുടെ 

പിതാക്കന്മാരെ മിസ്റയിംദേശത്തുനിന്നു 

കൊണ്ടുവന്ന തങ്ങളൂടെ ദൈവമായ യ 

ഹോവധവയെ ഉപേക്ഷിച്ചു ചുററുമുള്ള ജാതി 

കള്ടടെ ഭേവന്മാരായ അന്യ ദൈവങ്ങളെ 

ചെന്നു നമസ്കരിച്ച യഹോവയെ കോ 

പിപ്പിച്ച. അവര് യഹോവയെ മുപേ 

ക്ഷിച്ചു ബാലിനെയും അസ്്ോരെത്ത് 

പ്രതിഷ്ടകളെയും സേവിച്ചു. 

യുടെ കോപം യിസായേലിനെറ നേരെ 

യഹാവ 

ജ്വലിച്ചു; അവരെ കയച്ചചെയ്യണ്ടതി 

നു അവ൯ അവരെ കവഡച്ചക്കാരുടെ കു 

യില് ഏല്പിച്ച, ചുററുമുള്ള ശത്ുക്കഠംക്കു ര 

വരെ ധിററുകളഞ്ഞു; ശത്രുക്കളുടെ മുഖാ 

കെ നില്പാ൯ അവക്കു പിന്നെ കഴിഞ്ഞില്ല. 

യഹോവ അരുളിച്ചെയ്യിരുന്നതു പോലെ 

യും യഹോധ അവരോടു സത്യം ച്ചെയ്യി 

രുന്നതു പോലെയും യഹോവയുടെ കൈ 

അവർ ചെന്നേടത്തൊക്കെയും അനത്ഥം 

വരത്തക്കവണ്ണം അവക്ു വിരോധമായി 

രുന്നു; അവക്കു മഹാകഷ്ടം ഉന്ദോകയും 

16 ചെയ്യൂ. ഏന്നാല് യഹോധ ന്യായാധി 
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പന്മാരെ ഏഴ്ചന്നേപ്പിച്ചു; അവര് കവച്ച 

ക്കാരുടെ കയ്യില്നിന്നു അവരെ രക്ഷിച്ച. 

അവരോ തങ്ങളൂടെ ന്യായാധിപന്മാരെ 

യും അനുസരിക്കാതെ അന് ഭൈധങ്ങ 

കോട പരസംഗംചെയ്യു അവയെ നമസ്സറു 

രിച്ചു, തങ്ങളുടെ പിതമക്കന്മാർ നടന്ന 

വഴിയില്നിന്നു ധേഗം മാറിക്കുളഞ്ഞു; 

അവര് യഹോവയുടെ കലപ്പനകഠ൦ അനു 

സരിച്ചു നടന്നതുപോലെ നടന്നതുമില്ല. 

യഫോധ അവക്കു ന്യായാധിപന്മാരെ 

എഴ്ഴന്നേപ്പികുമ്പോഠ യഹോവ അതതു 

ന്യായാധിപനോടു ക്രടെയിരുന്നു അധ 

സെറ കാലത്തൊക്കെയും അവരെ ശത്രു 

ക്കളുടെ കയ്യില്നിന്നു രക്ഷികും; തങ്ങളെ 

ഉപദ്രവിച്ച പീഡിപ്പികുന്നവരുടെ നി 

മിത്തം ഉള്ള അവരുടെ നിലധിളിയി 

കല് യഹോധെക്ു മനസ്സലിവു തോന്നും. 

തന്നാല് ആ ന്യായാധിപന് മരിച്ചശേ 

കഷം അവർ തിരിഞ്ഞു അന ഭൈധങ്ങളെ 

ചെന്നു സേവിച്ചും നമയസ്തരിച്ചുംകൊണ്ട 

തങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരെക്കാര അധികം 

വഷളത്വം പ്രവത്തികും; അവര് തങ്ങ 

മൂടെ പ്രവൃത്തികളും മൃശ്ശാറ നടപ്പും വിടാ 

തിരികും, അങ്ങനെ യഹോധയുടെ 

കോപം യിസ്ധരായേലിനെറ നേരെ ജവ 

ലിച്ചു; ഈ ജാതി അധരുടെ പിതാക്കന്മാ 

രോടു ഞാന് കപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഏനെറ നിയ 

മം ലംഘിച്ചു എനെറ വാകു കേശക്കായ്ക്കു 

യാല് അവരുടെ പിതാക്കന്മാർ അനു 

സരിച്ചുനടന്ന യഹോവയുടെ വഴിയില് 

ഇവരും അനുസരിച്ചു നടക്കുമോ ഇല്ല 

യോ എന്നു യിസ്രായേലിനെ പരിക്ഷി 

ക്കേണ്ടതിന്നു ഞാനും, യോശുവ മരിക്കു 

ബ്പോഠം ധിട്ടേച്ചപോയ ജാതികളില് ഒ 

ന്നിനെയും ഇനി അവരുടെ മുമ്പില്നി 

ന്നു നിക്കിക്കള കയില്ല ഏന്നു അവ൯ അ 

രുളിച്ചെയ്യൂ. അങ്ങനെ യഹോവ ആ 
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ജാതികളെ വേശഗകത്തിരു നിക്കിക്കളയാ 

തെയും യോശുവയുടെ കയ്യില് ഏപ്പിക്കാ 

തെയും ധെച്ചിരുന്നു. 

ം അദ്ധ്യായം. 
[ ഒ 

കാനിലെ യുഭ്ധങ്ങളൊന്നും അറിഞ്ഞി 

ടില്ലാത്ത യിസ്രായേലിനെ ഒക്കെയും പരി 

ക്ഷിക്കേണ്ടതിന്നും യുദ്ധം അറിഞ്ഞിടി 

ല്ലാത്ത യിസ്രായേതമക്കളടെ തലമുറകളെ, 

യൃഭ്ധം അഭയസിപ്പിക്കേണ്ടതിന്നുമായി യ 

ഹോവധ ഖെച്ചിരുന്ന ജാതികളായിതു : 

ഫെലിസ്ക്രുടെ അഞ്ചു പ്രഭക്കന്മാരും 

എല്ലാ കനാന്യരും സിദോന്യരും ബാല് 

ഹെമ്മോ൯പധ്വതംമുതല് ഹമാത്തിലേക്കു 

ള്ള പ്രവേശനംവരെ ലെബാനോ൯പവ്വ 

തത്തില് പാത്തിരുന്ന ഹിധ്യരും തന്നേ. 

മോശെമുഖാന്തരം യഹോവ അവരുടെ 

പിതാക്കന്മാരോടു കല്പിച്ച ക്ല്പനകമ അ 

നസരിക്കുമോ എന്നു അവരെക്കൊണ്ടു യി 

സായേലിനെ പരിക്ഷിച്ചറിവാ൯ ആയി 

രുന്നു ഇവരെ വെച്ചിരുന്നതു. കനാ 

൬൪, ഹിത്യര്, അമോയ്യള്, പെരിസ്യർ, 

ഹിയര്, യെണബൃസ്യ൪ എന്നിവരുടെ ഇട 

യില് യിസ്രായേതല്മക്കറം പാത്തു, അവ 

രുടെ പുത്രിമാരെ തങ്ങമകക്കു ഭായ്യമാരാ 

യിട്ടു എടുക്കയും തങ്ങളൂടെ പുത്രിമാരെ 

അവരുടെ പുത്രന്മാക്ുകു കൊട്ടുക്കയും അവ 

രുടെ ദേവന്മാരെ സേവിക്കയും ചെയ്തു. 

ഇങ്ങനെ യിസ്പായേല്മക്കഠം യഹോ 

വെക്കു അനിക്ടമായുയള്ളതു ചെയ്യൂ തങ്ങളു 

൭ട ദൈവമായ യഹോവയെ മറന്നു ബാല് 

വിഗ്രഹങ്ങളെയും അശേരപ്രതിഷ്ടുകളെ 

യും സേവിച്ചു. അതുകൊണ്ടു യഹോവ 

യുടെ കോപം യിസ്പായേലിനെറ നേരെ 

ഒ്വലിച്ചു; അവ൯ അഖരെ മെസോപൊ 

ത്താമ്ൃ യിലെ ഒരു രാജാവായ ക്രശ൯രിശാ 

ഥയിമിന്നു വിററുകളഞ്ഞു; യിസായേല് 

ധാഠാഥ്ഠിം 

തം. 

മക്കഠം കൂശ൯രിശാഥയിമിനെ ഏട്ടു സംവ 

ത്സരം സേവിച്ചു. എന്നാല് യിസ്ാ3യല് 9 

മക്കഠം യഹോവയോടു നിലധിളിച്ചപ്പോഠം 

യഫഹോവകാലേബിനെറ അനുജനായ കെ 

നസിനെറ മകന് ഒത്നിയേലിനെ യിസ്ാ 

യേതമക്കഠംക്കു രക്ഷകനായി എഴന്നേല്പി 

ച; അവ൯ അധഖരെരക്ഷിച്ച. അധ 

നെറ മേരു യഹോധയുടെ ആത്മാധ്യ വ 

ന്നു; അവന യിസായേലിനു ന്യായാധി 

പനായി യൃഭ്ധത്തിന്നു പുറവപ്പെട്ടാറെ യ 

ഫഹോധഖ മെഃസാപൊത്താമ്യയിലെ രാജാ 

വായ ക്രശ൯രിശാഥയിമിനെ അവന്െറ 

കയ്യില് ഏല്പിച്ചു; അവ൯ ക്രശ൯രിശാഥ 

യിമിനെ ജയിച്ചും ദേശത്തിന്നു നാല്പതു 

സംവത്സരം സ്വസ്ഥത ഉണ്ടായി. 

കെനസിനെറ മകനായ ഒത്നിയേല് 

മരിച്ചശേഷം യിസ്രായേല്മക്ക൦ വിണ്ടും 

യഹോവെക്കു അനിക്കുമായുള്ളതു ചെയ്യൂ; 

അവര് യഹോവെക്കു അനിക്യൃമായുള്ള തു 

ചെയ്തു കൊണ്ടു യഹോവ മോഖാബ് രാജാ 

വായ എഗ്ലോനെ യിസായേലിന്നു യിരോ 

ധമായി ബലപ്പെടുത്തി. അവ൯ അമ്മോ 

നൃരെയും അമാലേക്യരെയും ക്രട്ടിക്കൊണ്ട 

വന്നു യിസായേലിനെ തോപ്പിച്ചു, അവര് 

ഇരന്തപട്ടണവും കൈവശമാക്കി, അങ്ങ 

നെ യിസ്പായേല്മക്കഠം മോധാബ് രാജ 

വായ എഗ്ലോനെ പതിനെട്ടു സംവത്സരം 

സേവിച്ചു. യിസ്വായല്മക്കഠര യഹോവ 

യോടു നിലധിളിച്ചപ്പോശ യഹോവ അ 

വക്കു ബെന്യാമീയനായ ഗേരയുടെ മക 

നായി ഇടങ്കയുയുനായ ഏഫ്രുദിനെ രക്ഷക 

നായി എഴ്ചന്നേപ്പിച്ചു; അവസെറ കൈഖ 

ശം യി സ്രായേല്മക്കം മോവാബ് രാജാവാ 

യ എഗ്റോന്നു കാഴ കൊടുത്തയച്ചു. എന്നാരു 

ഏഫ്രുട് ഇരുയായു ലയും ഒരുമുഴം നീള 

വും ഉള്ള ഒരു ചുരിക ഉണ്ടാക്കി; അത്യ വ 

സ്രുത്തിനെറ ഉള്ളില് വലത്തെ തുടെക്കു 
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കെട്ടി, അവ൯ മോവാബ് രാജാവായ 

എഗ്ലോനെറ അടുക്കല് കാഴ്ഗ കൊണ്ടു 

ചെന്നു; എഗ്ലോസ ഏററവും സ്ഥ്ൂലിച്ചവ൯ 

ആയിരുന്നു. കാഴ്സ്വെച്ചു കഥിആശേഷം 

കാഗ്ഗഗ ചുമന്നുകൊണ്ടു വന്നവരെ അവ൯ 

അയച്ചുകളഞ്ഞു. എന്നാല് അവ൯ ഗില്ലാ 

ലിന്നരികെയുള്ള ധിഗ്രഹങ്ങളുടെ അടു 

ക്കല്നിന്നു മടങ്ങിച്ചെന്നു: രാജാവേ, എ 

നിക്കു ഒരു സ്വകായ്യം ഉണ്ടു എന്നു പറഞ്ഞു. 

ക്ഷമിക്ക ഏന്നു അവ൯ പറഞ്ഞു; ഉടനെ 

അടുക്കല് നിന്നിരുന്ന ഏല്ലാവരും അവ 

നെ പിട്ടു പുറത്തുപോയി. ഏഫ്രുട് അ 

ടൂത്തുചെന്നു. എന്നാല് അവന് തനെറ 

ഗ്രിഷ്ടഥഹത്തില് തനിച്ചു ഇരിക്കയായി 

രുന്നു. എനിക്കു ഭൈവത്തിനെറ അരു 

ളപ്പാടു അറിയിപ്പാ൯ ഉണ്ടു ഏന്നു ഏ 

ഫ്രൂദ് പറഞ്ഞു; ഉടനെ അവ൯ ആസന 

ത്തില്നിന്നു ഏഴന്നേററു. എന്നാറെ ഏ 

ഫ്രൂദ് ഇടങ്മൈ നീട്ടി ചലത്തെ തുടയില് 

നിന്നു ചുരിക ഉരരി അവന്െറ വയററില് 

കത്തിക്കടത്തിം അലകോടുക്രടെ പിടി 

യും അകത്തു ചെന്നു; അവന്െറ വയ 

ററില്നിന്നു ചുരിക അവന് വലിച്ചെടു 

ക്കായ്ക്കുയാല് മേദസ്സു അലകിന്മേല് പൊതി 

ഞടെഞ്ഞു, അതു പൃഷ്ടുഭാഗത്തു പുറപ്പെട്ടു. 

പിന്നെ ര്ഫ്രുട് വൂമുഖത്തു ഇറങ്ങി പുറ 

കെ മാളികയുടെ വാതില് അടെച്ചുപുടി. 

അവന് പുറത്തു ഇറങ്ങിപ്പോയശേഷം 

എഗ്ലോസെറ ഭൂത്യന്മാര വന്നു; അവര് 

നോക്കി മാളികയുടെ വാതില് പൂട്ടിയിരി 

ക്കുന്നതു കണ്ടപ്പോ: അവന ഗ്രീഷ്ടഥൃ 

ഹത്തില് ധിസജ്യൂനത്തിന്നു ഇരിക്കയാ 

യിരിക്കും എന്നു അവര പറഞ്ഞു. അവര് 

കാത്തിരുന്നു വിഷമിച്ചു; അവന് മുറി 

യൂടെ വാതില് തുറക്കായ്ക്കു കൊണ്ടു അവ൪ 

താക്കോല്. എടുത്തു തുറന്നു; തമ്പുരാ൯ നി 

ലത്തു മരിച്ചുകിടക്കുന്നതു കണ്ടു. ഏന്നാല് 
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അവര് കാത്തിരുന്നതിന്നിടയില് ഏഫ്രുട് 

ഓടില്ലോയി വിഗ്രഹങ്ങളെ കടന്നു സെ 

യീരയില് ചെന്നുചേന്നു. അധിടെ എ 

ത്തിയശേഷം അവന് എഫു യിംപവ്വത 

ത്തില് കാഹളം തി; യിസ്രായേല്മ 

ക്ക അവനോടുക്രടെ പവ്ൃതത്തില്നിന്നു 

ഇറങ്ങി അവ൯ അവക്ു നായകനായി. 

അവധവ൯ അവധരോടു: എന്െറ പിന്നാലെ 

വരുഖവിന൯; ശത്രുക്കളായ മോവാബ്ദ്യരെ 

യഹോവ നിങ്ങളൂടെ കയ്യില് ഏപ്പിച്ചിരി 

ക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു; അവര് അവനെറ 

പിന്നാലെ ഇറങ്ങിച്ചെന്നു മോവാബിന൯ു 

നേരെയുള്ള യോദ്ദാനന്െറ കുടവുകര പി 

ടിച്ചു; ആരെയും കുടപ്പന് സമ്മതിച്ചതു 

മില്ല, അവർ ആ സമയം മോധാബ്യയ 

രില് ഏകദേശം പതിനായിരം പേരെ 

ധെട്ടിക്കള ഞു; അവര് എല്ലാവരും ബല 

വാന്മാരും യൃദ്ധവിരന്മാരും ആയിരുന്നു; 

ഒരുത്തനും ചാടിപ്ല്യോയില്ല. അങ്ങനെ 

ആ കാലത്തു മോവാബ് യിസ്രായേലിന്നു 

കീഴടങ്ങി; ദേശത്തിന്നു എണ്ണതു സംവത്സ 

രം സ്വസ്ഥ തയുണ്ടാകയും ചെയ്യു. 

അധവനെറശേകഷാംം അനാത്തിനന്െറ മക 

നായ ശാഗര് എഴുന്നേററു; അവന് ഒരു 

മുടിങ്കോല് കൊണ്ടു ഫെലിസ്പ്യ രില് അറുദ്യ 

റുപേരെ കൊന്നു; അവനും യിസായേ 

ലിനെ രക്ഷിച്ചു. 

൪... അഷഘ്ധ്യായം. 

ഏഫ്രട് മരിച്ചശേഷം യിസ്രായേല്മക്കഠം 

വീണ്ടും യഹോവെക്കു അനിക്ടു മായുള്ള തു 

ചെയ്യൂ. 

രില് വാണ കനാന്യരാജാവായ യാബിന്നു 

യഫോവ അവരെ ഹാസോ 

ധിററുകളഞ്ളു; അവന്െറ സേനാപതി 

ജാതികളുടെ ഹരോശെത്തില് പാത്തിരു 

ന്ന സിസെരാ ആയിരുന്നു. അവന്നു 

തൊള്ളായിരം ഇ രിമ്പുരഥം ഉ ണ്ടായിതുന്നു. 

7 
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അവ൯ യിസ്രായേല്മക്കളെ ഇരുപതു 

സംവത്സരം കഠിനമായി ഞെരുക്കിയതു 

കൊണ്ടു യിസ്രായേതമക്കഠ യഫോധവയോടു 

നിലവിളിച്ചു. 

4 ആ കാലത്തു ലപ്പീദോത്തിനെറ ഭായ്യ 

യായ ടദെൌൈബോരാ എന്ന പ്രവാചകി യി 

5 സ്രായേലിത ന്യായപാലനം ചെയ്യും അ 

വ എഫ യിംപവ്യതത്തില് രാമെകും 

ബേഥേലിന്നും മഭ്ധ്യേയുള്ള ദെബോരയു 

ടെ ഈന്തപ്പനയുടെ കീഴില് പാത്തിരുന്നു; 

യിസ്്രായേല്മക്കഠം ന്യായവിസ്മാരത്തിന്നു 

അവളൂടെ അടുക്കല് ചെല്ലുക പതിവാ 

6 യിരുന്നു. അവധവഗ അബിനോവാമിനെറ 

മകനായ ബാരാക്കിനെ കേദെശ്-ന്ലാ 

ലിയില്നിന്നു ധിളിപ്പിച്ച അവനോടു: നീ 

പുറപ്പെട്ടു താബോര്പവ്വതത്തില് ചെന്നു 

നഷ്്ലൂാലിയയടെയും സെബ്ദലുന്െറയും മക്ക 

ളില് പതിനായിരം പേരെ ക്രട്ടിക്കൊഠം 

7 ക; ഞാ൯ യാബിനെറ സേനാപതി സി 

സെരയെയും അവനെറ രഥങ്ങളെയും 

സൈവ ത്തെയും കീശോ൯തോട്ടിന്നരി 

കെ നിന്െറ അടുക്കല് കൊണ്ടുവന്നു നി 

ന്െറ കയ്യില് ഏല്പിക്കുമെന്നു യിസ്രായേലി 

നെറ ദൈവമായ യഹോധ നിന്നോടു 

8 കപ്പിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. ബാരാക് 

അധളോടു: നീ എന്നോടുക്രടെ വരുന്നെ 

ജില് ഞാ൯ പോകാം; നി വരുന്നില്ല എ 

ക്കില് ഞാ൯ പോകയില്ല എന്നു പറഞ്ഞു. 

9) അതിന്നു അവഠ: ഞാ൯ നിന്നോടുക്രടെ 

പോരാം; എന്നാല് നി പോകുന്ന യാത്ര 

യാല്. ഉണ്ടാകുന്ന ബഡ്ുമാനം നിനക്കു വ 

രികയില്ല; യഹോവ സീസെരയെ ഒരു 

സ്റ്രീയുടെ കയ്യില് ഏപ്പിച്ചുകൊടുക്കും ഏന്നു 

പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ടെബോരാ എഴ്ന്നേ 

൨൮ ബാരാക്കിനോടുക്രടെ കേദെശിലേക്കു 

10 പോയി. ബാരാക് സെബ്ുമൃനെയും ന 

ഏലിയെയും കേദെശില് വിളിച്ചക്രടി; 

അവനോടുകൂടെ പതിനായിരംപേര കയ 

റിച്ചെന്നു; ദെബോരയുംക്രടെ കയറി 

ച്ചെന്നു. എന്നാല് കേന്യനായ ഹേബൈര്൪ 11 

മോശെയുടെ അളിയ൯ ഹോബാബിനെറ 

മക്കളായ കേനൃരെ ധിട്ടുപിരിഞ്ഞു കേദെ 

ശിന്നരികെയുള്ള സാനന്നിമിലെ കുരുധേ 

ലകംവരെ ക്രടാരം അടിച്ചിരുന്നു. അബി 19 

നോഖാബിനെറ മകനായ ബാരാകു താ 

ബോര്പവ്വുതത്തില് കയറിയിരിക്കുന്നു എ 

ന്നു സിസ്സെരെക്കു അറിവുകിട്ടി, സീ 13 

സെരാ തന്െറ തൊള്ളായിരം ഇരിമ്പ്യര 

ഥധുമായി തനെറ എല്ലാപടമ്യുനത്തെയും 

ജാതികളുടെ ഹരോശെത്തില്നിന്നു കി 

ശോ൯ തോട്ടത്തിന്നരികെ ധിളിച്ചുക്രടി. 

അപ്പോം ടെബോരാ ബാരാക്കിനോട്ു: 14 

പുറപ്പെട്ടുചെല്ലുക; 

സെരയെ നിനെറ കയ്യില് ഏല്പിച്ചിരി 

യഹോവ ഇന്നു സി 

ക്കുന്നു; യഹോവ നിനക മുമ്പായി പുറ 

പ്പേട്ടിരിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ 

ബാരാക്കും അവനെറ പിന്നാലെ പതി 

നായിരം പേരും താബോര്വവ്വതത്തില് | 

നിന്നു ഇറങ്ങിച്ചെന്നു, യഹോവ സി 1: 

സെരയെയും അവനെറ സകലരഥങ്ങ 

ളെയും സൈന്ൃത്തെയും ബാരാക്കിനെറ 

മുമ്പില് വാളിനെറ ധായ്മ ലയാല് തോല്പി 

ച്മുഃ 

കാല്നടയായി ഓടിപ്പോയി. 

സിസെരാ രഥത്തില്നിന്നു ഇറങ്ങി 

ബാരാക് 10, 

രഥങ്ങളെയും സൈവ്ൃത്തെയും ജാതികു 

ളുടെ ഹരോശെത്ത് വരെ ഓടിച്ചു സീ 

സെരയുടെ സൈവ്യമൊക്കെയും വാളിി 

നെറ വായ്കു ലയാല് വിണ്ട; ഒരുത്തനും 

ശേഷിച്ചില്ല. 

എന്നാല് സിസെരാ കാല്നടയായികേ 17 
ം 

നായ ഹേബെരിനെറ ഭായ്യ യായേലി ക 
നെറ ക്രടാരത്തിലേക്കു ഓടിപ്പോയി കേ 

ന്യനായ ഹഫേബെരിനെറ ഗൃഹവും ഹാ 

സോര്൪രാജാവായ യാബിനും തമ്മില് സ 

അം. 

ധിം 
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മാധാനം ആയിരുന്നു. യായേല് സിീസെ 

രയെ എതിരേററുചെന്ു അവനോടു: ഇ 

ങ്ങോട്ടു കയറിക്കൊഠഗക, യജമാനനേ, 

ഇങ്ങോട്ടു കയറിക്കൊഠക ; ഭയപ്പെടേണ്ടാ 

ഏന്നു പറഞ്ഞു. അവ൯ അവളുടെ അ 

ടടൂക്കല് ക്രടാരത്തില് കുയറിച്ചെന്നു; അ 

വം അവനെ ഒരു പരഖതാനികൊണ്ടു 

മൂടി, അവന് അവളോടു: എനികു ഓ 

ഫികുന്നു; കുടിപ്പാ൯ കുറെ ഖെള്ളം തരേ 

ണമേ ഏന്നു പറഞ്ഞു; അവഠം പാല്തുരു 

ത്തി തുറന്നു അവന്നു കടിപ്പാ൯ കൊടുത്തു ; 

പിന്നെയും അവനെ മൂടി. അവ൯ അ 

വളോടട: നി ക്രടാരവാതില്ല,ത നില്ല; വ 

ലവനും വന്നു ഇവിടെ ആരെങ്കിലും 

ഉണ്ടോ എന്നു ചോടിച്ചാരു ഇല എന്നു പറ 

യേണം എന്നു പറഞ്ഞും എന്നാല് ഫേ 

ബെരിനെറ ഭായ്യ യയേല് ക്രടാരത്തി 

നെറ ഒരു കററി എടുതുതു കയ്യില് ചുററി 

കയ്യും പിടിച്ചു പതുക്കെ അവനെറ അടു 

ക്കല് ചെന്നു കററി അവനെറ ചെന്നി 

യില് തറെച്ചു; അതു നിലത്തുചെന്നു ഉറെ 

ചുഃ അവന്നു ഗാഡനി8 ആയിരുന്നു; അ 

വ൯ ബേധംകെട്ടു മരിച്ചുപോയി. ബാ 

രാക് സിസെരയെ തിരഞ്ഞു ചെല്ലുമ്പോഠം 

യായേല് അവനെ എതിരേററു അവ 

നോട്ട: വരിക, നീ അന്വേഷിക്കുന്ന ആ 

മെ ഞാ൯ കാണിച്ചുതരാം ഏന്നു പറഞ്ഞു. 

അവധവ൯ അവ്ളുടെ അടുക്കല് ചെന്ന 

പ്പോ സിസെരാ ചെന്നിയില് കുററി 

യ്യുമായി മരിച്ചു കിടക്കുന്നതു കണ്ടു. 

ഇങ്ങനെ ദൈവം അന്നു കനാന്യ രാജും 

വായ യാബിനെ യിസ്ധായേല്മക്കധക്കു 

കീിഗടക്കി. യിസ്രായേല്തമക്കാര കനാ 

ന്യരാജാവായ യാബിീനെ നിമ്മൂലമാ 

ക്കുംവരെ അവരുടെ കൈ കനാന്പരാ 

ജാഖായ യാബിന്നു മേച്ല മേല് ഭാരമായി 

7 ന്യായാധിപന്മാർ ൫ 

൫ം അദ്ധ്യായം. 

അനു ദെൈബോരയും അബിനോധാമി 

നെറ മകനായ 

ബാരാക്കും പാട്ടുപാടിയതു ഏന്തെന്നാല് : 

നായകന്മാർ യിസ്രായേലിനെ നയിച്ച 

തിന്നും 

ജനം സ്വമേധയാ സേവിച്ചതിന്നും യ 

ഹോവയെ വാഴ്കകവി൯. 

രാജാക്കന്മാരേ, കോപ്പി൯ ; പ്രഭക്കന്മാരേ, 

ചെധിതരുധി൯; 

ഞാ൯ പാടും, യഹോവെക്കു ഞാ൯ പാടും; 

യിസ്പായേലി൯ ഭൈവമായ യഹോധെക്കു 

കീത്തനം ചെയ്യും. 

യഹോധലേ, നി സേയീരില്നിന്നു പുറ 

ല്പേടുകയില്, 

ഏദോമയ ദേശത്തുകൂടി നി നടകൊദസക 

യില്, 

ഭൂമി കുലുങ്ങി, ആകാശം പൊഴഞ്ഞു, 

മേഷങ്ങഠ ഖെള്ളം ചൊരിഞ്ഞു. 

യഹോവാസന്തിധിയില് മലകഠം കുലുങ്ങി, 

യിസ്പായേലി൯ ദൈവമായ യഹോവെക്ു 

മുമ്പില് ആ സിനായി തന്നേ. 

അനാത്തി൯ പുത്രനാം ശംഗരി൯ നാളിലും, 

യായേലി൯ കാലത്തും വാതകഠം ശ്രൂ൬യ 

മായിം 

വഴിപോക്കര് വള ഞ വഴികളില് നടന്നു. 

ദെബോരയായ ഞാ൯ ഏഎഴുന്നേല്ലംവരെ, 

യിസ്രായേലില് മാതാവായെഴ്ചന്നേല്ല്ാ 

വരെ 

നായകന്മാർ യിസായേലില് അശേഷം 

അററു പോയിരുന്നു. 

അവർ നൃതനദേധന്മാരെ വരിച്ചു; 

ഗോചപൂരദവാരത്തിങ്കല് യുദ്ധം ഭധിച്ചു. 

യിസ്രായേലിനെറ നാലപ്പതിനായിരത്തി൯ 

മഭ്ധ്യേ 

പരിചയും കുന്തധയം കണ്ടതേയില്ല. 
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ഏഎനെറ ഹൃദയം യിസായേതനായകന്മാ 

രോടു പററുന്നു; 

ജനത്തിലെ സ്വമേധാസേവകരേ, യ 

ഹോവയെ വാഴ്ത്വി൯. 

വെള്ളക്കഴുതപ്പുറത്തു കയറുന്നവരേ, 

വപരവതാനികളില് ഇരികുന്നവരേ, 

കാല്നടയായി പോകുന്നവരേ, ണ്ണി 

പ്പി 

വില്ലാളികളുടെ ഞാണൊലിയോടകലേ 

നിപ്പാത്തിക്കിടയില് 

അധിടെ അവര് യഹോവയുടെ നീതി 

കളെ. 

യിസ്ധായേലിലെ ഭരണനിതികളെ ക 

ഥിക്ും, 

യഹോവയുടെ ജനം അന്നു ഗോചുരദ്വാ 

രത്തിങ്കല് ചെന്നു. 

ഉണരുക, ഉണരുക, ദെബോരയേ, 

ഉണരുക, മണന്മ പാട്ടുപാടുക. 

എഗ്രന്നേല്ല, ബാരാക്കേ, അബിനോവാ 

മാത്മജാ, 

നിന്െറ ബഭ്ധന്മാരെ പിടിച്ചു കൊണ്ടു 

പോക. 

അന്നു ശ്രേഷ്ഠന്മാരുടെ ശിക്കുവും പടമജ്യൂ 

നധും ഇറങ്ങിവന്നു. 

വീരന്മാരുടെ മഭ്ധ്ധയേ യഹോവയും എനി 

ക്കായി ഇറങ്ങിവന്നു. 

എഡ്ഥു യിമില്നിന്നു അമാലേക്കില് വേരു 

ള്ള വരും, 

ബെന്യാമിനേ, നിന്െറ പിന്നാലെ നി 

സെറ ജനസമൂഹത്തില് 

മാഖിരില്തനിന്നു അധിപന്മാരും 

സെബ്ദലൃനിതനിന്നു നായകദന്ധധാരി 

കളും വന്നും, 

യിസ്സാഖാര്പ്രഭക്കന്മാര് ദെൈബോരയേളട്ട 

ക്രടെ 

യിസ്സാഖാർ എന്നപോടല ബാരാകും 

താഗ്ലരരയില് അവനോടുകൂടെ ചാടി പുറ 

പ്പെട്ടു. 

ധിം 
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രൂബേനെറ നിച്ചാലുകമക്കരികെ 

ഘനമേറിയ മനോനിണ്ണയങ്ങഥ ൭. 

ണ്ടായി. 

ആട്ടി൯ക്രട്ടങ്ങശക്കരികെ കുഴമൂത്തു കേ 

പ്പാ൯ 

നീ തൊഴ്ചത്തുകഠക്കിടയില് പാക്കുന്ന 

തെനത്തു? 

രൂബേനറെറ നീച്ചാലുകഠക്കരികെ 

ഘേനമേറിയ മനോനിണ്ണയങ്ങറം ഉണ്ടായി, 

ഗിലെയാദ് യോദ്ദാന്നക്കരെ പാത്തു. 

ഓന കപ്പുലുകഠാക്കരികെ താമസിക്കുന്നതു 

എന്തു? 

ആശേര് സമദതിരത്തു അനങ്ങാതിരുന്നു 

തുറമുഖങ്ങഠക്കകത്തു പാതുതു കൊണ്ടിരുന്ന. 

സെബ്ദമൃ൯ പ്രാണനെ തൃജിച്ച ജനം; 

നഷ്ക്രാലി പോക്കള മേടുകമളില് തന്നേ. 

രാജാക്കന്മാര വന്നു പൊരുതു : 

താനാക്കില്വെച്ചു മെഗിദ്ദോവെള്ള ത്തിന്ന 

) രികെ 

കനാന്യ ഭൂപന്മാ൪ അന്നു പെരുതു, 

വെള്ളിയങ്ങവകു കൊള്ള യായില്ല. 

ആകാശത്തുനിന്നു നക്ഷത്രങ്ങര പൊരുതു 

അവ സിസെരയുമായി സ്വഗതികളില്ത 

പൊരുതു, 

കിശോ൯ തോടും പുരാതനനദിയാം കീ 

ശോ൯നോട്ടു 

തള്ളിയങ്ങവരെ ഒഴ്ക്കിക്കൊണ്ടെ പോയി. 

നീ ബലത്തോടെ ഏഎ൯മനമേ, നട 

കൊഠക, 

അന്നു വച്ഛിതത്താല്, ശ്രുരവല്ലിതത്അ ല് : 

കുതിരകുള ന്പകഠ ഷട്ടനം ചെയ്യൂ. 

മേരോസ് നഗരത്തെ ശപ്പിച്ചുകൊഠഠ ൯, 

അതിന നിഖാസികളെ ഉഗ്രമായി ശപി 

ദ ി൯ 

എന്നു യഹോധാള്ൂത൯ അരുളിച്ചെയയൂ. 

അവര് യഹോവെക്ു തുണയായി വന്നി 

ലയ്പോ; 
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യായി തന്നേ. 

കേന്യനാം ഹേബേരി൯ ഭായ്യയാം യാ 

യേലോ 

നാരിജനത്തില് അനുഗ്രഹം ലടിച്ചവ൦ം, 

ക്രടാരവാസിനിജനത്തില് അയഗ്രഹം 

ലഭിച്ചവഠ. 

തണ്ണ്ണില് അവന് ചോടിച്ചു, പാല് അവാം 

കൊടുത്തു; 

രാജകീിയപാത്രത്തില് അധഠം ക്ഷിരം 

കൊടുത്തു. 

കുററിയെടുപ്പാ൯ അവഠം മൈനിട്ടി 

തനെറ വലങ്മൈ പണിക്കാരുടെ ചുററി 

കെകു നിട്ടി; 

സീസെരയെ തല്പി അവന്െറ തല ത 

കത്തു 

അവനെറ ചെന്നി കുത്തിത്തുളെച്ചു. 

അവളുടെ കാല്ല്ഛല് അധഖ൯ കുനിഞ്ഞു 

വിണ്ട, 

അവള്ടെ കാല്ല്ഛല് അവ൯ കുനിഞ്ഞു 

വീണുകിടന്നു ; 

കനിഞ്ഞേടത്തുതന്നേ അധന് ചത്തൃകി 

ടന്നു. 

സീിസെരയുടെ അമ്മ കിളിവാതിലൂടെ 

കുനിഞ്ഞജുനിനു നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു. 

ജാലകത്തുടെ ധിളിച്ചപറഞ്ഞിതു : 

അവനെറ തേര് വരുവ;൯ വൈകുന്നതു 

ള്്രന്തു? 

രഥ ചക്രങ്ങധക്കു താമസം എന്തു 

ഒ്തോന മേറിയ നായകിമാ൪ അതിന്തത്ത 

രം പറഞ്ഞു; 

തന്േം തന്നോടു മറുപടി ആധത്തിച്ചു: 

കിട്ടിയ കൊള്ള അവര് പങ്കിടുകയല്ല 

യോ? 

ഓരോ പുര ചന്നു ഒന്നും രണ്ടും പെണ്ണു 

ങ്ങ, 

സിസെരെക്കു കൊള്ള വിചിത്രവസ്ത്രം 

ധിം 
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ശ്രുരന്മാക്കെതിരെ യഹോഖെകു തുണ  ധിചിത്രത്തയ്യലായ കൊള്ളയും ക്രടെ. 

കൊള്ള ക്കാരുടെ കഴുത്തില് 

വിചിത്രശില ഇരരണ്ടു കാണും. 

യ ഹോയേ, നിനെറ ശത്രുക്കഠ ഒക്കെയും 31 

ഇവ്വണ്ണം നശിക്കട്ടെ. 

അധഖനെ സ്സേഹിക്കുന്നവരോ സ്ൂയ്യന് പ്ര 

തപ്പത്തോടെ ഉടിക്കുന്നതു പോലെ തന്നേ. 

പിന്നെ ദേശത്തിന്നു നാല്പതു സംവത്സരം 

സ്വസ്ഥത ഉണ്ടായി. 

ന്നം അഡ്ധ്യായം. 
ക്ക 

യിസായേല്മക്കഠ പിന്നെയും യഹോ 

വെകു അനിക്കു മായുള്ളതു ചെയ്യു; യഹോ 

വ അവരെ ഏഴ സംവത്സരം മിദ്യാനെറ 

കയ്യില് ഏല്പിച്ചു. മിദ്യ ൯ യിസ്പ്ായേലി൯ 

മേല് ആധിക്യം പ്രാപിച്ചു; യി സായേല് 

മക്കുമ മിദ്യാ൬യരുടെ നിമിത്തം പവ്വൃതങ്ങ 

ക്രിലെ ഗഹ്വരങ്ങമും ഗുഹകളും മുഗ്ലങ്ങളും 

യിസ്രായേല് വിതെച്ചിരി 

ക്ഷമ്പോഠ മിദ്യാനയരും അമാലേകൃരും കിഴ 

കു ദേശക്കാരും അവരുടെ നേരെ വരും. 

അവര് അവകു ധിഃരോധമായി പാളയ 

മിറങ്ങി ഗസ്സാവരെ നാട്ടിലെ വിള നശി 

പ്പിക്ും; യിസായേലിന്നു ആഹാരമോ 

ആടോ മാടോ കഴുതയോ ഒന്നും ശേ 

ഷ്ധിപ്പിക്കയില്ല. അയര്൪ തങ്ങളുടെ ക 

ന്നുകാലികുളും ക്രടാരങ്ങളു മായി പുറപ്പെടു 

ധെട്ടുക്കിളിപോലെ കൂട്ടമായി വരും; അ 

വരും അവരുടെ ഒട്ടകങ്ങളും അസംഖ്യം 

ആയിരുന്നു; അവര് ദേശത്തു കടന്നു 

നാശം ചെയ്യും. ഇങ്ങനെ മിദ്യാന്യരാല് 

യിസ്ായേല് ഏററധും ക്ഷയിച്ചു; യിസ്റ്റാ 

യേരുമക്കര യഹോധവയോടട നിലവി 

ളിച്ചു. 

യി സ്ായേല്മക്കഠ മിദ്ദനയരുടെ നിമി 

തം യഹോവയോടു നിലധിളിച്ചപ്പോഠാ 

യഹോധ ഒരു പ്രവാചകനെ യിസ്രായേല് 

[ഷി 

ഗർ 
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മക്കളുടെ അടുക്കല് അയച്ചു; അവസ അവ 

രോടു പറഞ്ഞതു: യിസ്രായേലിനെറ ദൈ 

വമായ യഹോവ ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചെ 

യ്യുന്നു: ഞാ൯ നിങ്ങളെ മിസ്രയിമില്നിന്മു 

പുറല്പെടുഖിച്ചു, അടിമധീട്ടില്നിന്നു നി 

ങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്നു; മിസ്രയിമ രുടെ ക്ക 

യ്യിതനിന്നും നിങ്ങളെ പീഡിപ്പിച്ച ഏല്ലാ 

വരുടെയും കയ്യില്നിന്നും ഞാന് നിങ്ങളെ 

വിടുവിച്ചു അവരെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പില് 

നിന്നു നിക്കിക്കള ഞ്ഞു, അവരുടെ ദേശം 

നിങ്ങഠക്കു തന്നു. യഹോവയായ ഞാ൯ 

നിങ്ങളുടെ ദൈധഖം ആകുന്നു എന്നും നി 

ങ്ങ പാക്കുന്ന ദേശത്തുള്ള അമോയ്യരുടെ 

ദേവന്മാരെ ഭജ്ടിക്കരുതു എന്നും ഞാ൯ 

നിങ്ങളോടു കല്പിച്ചു; നിങ്ങളേ എനെറ 

വാക്ു കേട്ടില്ല. 

അനന്തരം യഹോവയുടെ ഒരു ട്ുത൯ 

വന്നു ഒഫ്ു യില് അബീയേസ്ര്യനായ യോ 

വാശിനെറ കരുധേലകത്തി൯ കീഴെ ഇ 

രുന്നു; അവനെറ മകനായ ഗിദെയോ൯ 

കോതമ്പു മിദ്ദാനയരുടെ കയ്യില് പെടാതി 

രിക്കേണ്ടതിന്നു മുന്തിരിച്ചക്കിന്നരികെ 

ഖെച്ചു മെതിക്കയായിരുന്നു. യഹോവ 

യുടെ മൂത൯ അവന്നു പ്രത ക്ഷനായി: 

അല്പയോ പരാക്രമശാലിയേ, യഹോവ 

നിന്നോടുക്രടെ ഉണ്ടു എന്നു അവനോടു 

പറഞ്ഞു. ഗിദെയോൻ അവനോടു: ആ 

യ്യോ, യജമാനനേ, യഹോവ നമ്മോടു 

കരുടെ ഉണ്ടെങ്കിരു നമുക്കു ഇതു ഒക്കെ ഭവി 

ക്കുന്നതു എന്തു” യഹോധ നമ്മെ മിസ്രയി 

മില്നിന്നു കൊണ്ടുവന്നു എന്നു നമ്മുടെ 

പിതാക്കന്മാർ നമ്മോടു അറിയിച്ചിട്ടുള്ള 

അവനെറ അആടദുതങ്ങഠം ഒക്കെയും ഏലി 

ടെ? ഇപ്പോ യഹോധഖ നമ്മെ ഉപേക്ഷി 

ച്ച മിട്യാ൩ രുടെ കയ്യില് ഏപ്പിച്ചിരികു 

നുവല്ലോ എന്നു പറഞ്ഞു. അപ്പോഠം യ 

ഫഹഫോവ അവനെ നോക്കി: നിസെറ ഈ 
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ബലത്തോടെ പോക; നി യിസ്രായേലി 

നെ മിദ്യാനയരുടെ കയ്യില്നിന്നു രക്ഷ്മി 

ക്കും; ഞാനല്ലയോ നിന്നെ അയക്കുന്നതു 

എന്നു പറഞ്ഞു. അവ൯ അവനോടു: അ 

യ്യോ, കത്താധേ, ഞാ൯ യിസ്രായേലിനെ 

എങ്ങനെ രക്ഷിക്കും? മനശ്ശെയിര ഏനെറ 

കലം എളിയതും ഏ൭൯റ കുടുംബത്തില് 

ഖെച്ചു ഞാ൯ ചെറിയവരും അല്ലോ ഏന്നു 

പറഞ്ഞു. 

നിന്നോടുക്രടെ ഇരിക്കും; നീ മിദ്യാന്യരെ 

യഹോവധഖ അവനോട: ഞാ൯ 

ഒരു ഒററ മനുഷ്യനെപ്പോലെ തോല്പിക്കും 

എന്നു കപ്പിച്ചു. അതിന്നു അവന്: നിനക്കു 

എന്നോടു കൂപയുണ്ടെങ്കില് എന്നോടു സം 

സാരിക്കുന്നതു നി തന്നേ എന്നതിന്നു ഒരു 

അടയാളം കാണിച്ചുതരേണമേ. ഞാ൯ 

പോയി എനെറ വഴിപാടു കൊണ്ടുവനു 

നിന്െറ മുമ്പാകെ ധെക്കുധഖോളംഇധിടെ 

നിന്നു പോകരുതേ എന്നു അവനോടു പ 

റഞ്ഞു. 

മസിക്കാം എന്നു അവ൯ അരുളി ച്ചെയ്യൂ. 

നി മടങ്ങിവരുവോളം ഞാന് താ 

അങ്ങനെ ഗിദെയോന് ചെനം ഒരു കോ 

ലാട്ടി൯കട്ടിയെയ്ും ഒരു പറ മാധുകൊണ്ടു 

പുളിപ്പില്ലാത്ത വടകളെയും ഒരുക്കി മാം 

സം ഒരു കൊട്ടയില്വെച്ചു ചാറു ഒരു 

കിണ്ണത്തില് പകന്നു കരുധേലകത്തി൯ 

കീഴെ കൊണ്ടുവന്നു അവന്െറ മുമ്പില് 

വെച്ചു. അപ്പ്പോഠ ദൈധത്തിനെറട്ടുത൯ 

അവനോടു; മാംസവും പുളിപ്പില്ലാത്ത വ 

ടകളൂം എടുത്തു ഈ പാറമേല്ധെച്ചു ചാറു 

അതിന്മേല് ഒഗിക്ക എന്നു കപ്പിച്ച; അ 

വ൯ അങ്ങനെ ചെയ്യു. യഹോധയുര്൪ട 

ടൂത൯ കയ്യിലുള്ള വടിയുടെ അററംകൊണ്ടു 

മാംസവും പുളിപ്പില്ലാത്ത വടയും തൊട്ടു; 

മുടനെ പാറയിതനിന്നു തീ പുറപ്പെട്ടു ലാം 

സവും പുളിപ്പില്ലാത്ത വടയും ഭഫിപ്പി.്ചു; 

യഹോവയുടെ മൂൂത൯ അവന്െറ കണ്ണ്ണിന്നു 

മറഞ്ഞു. അവന് യഹോവയുടെ ഒ്ുത൯ 
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ഏന്നു ഗിദെയോന കണ്ടപ്പോ: അയ്യോ, 

ദൈവമായ യഹോവേ, ഞാന യഹോവ 

യൂടെ ദൂതനെ അഭിമുഖമായി കണ്ടുപോയ 

ല്ലോ എന്നു പറഞ്ഞു. യഹോവ അവ 

നോടു: നിനക്കു സമാധാനം; ഭയപ്പെടേ 

ണ്ടാം നീ മരിക്കയില്ല എന്നു അരുളിച്ചെയ്യൂ. 

ഗിടദെയോ൯ അവിടെ യഹോധെക്ു ഒരു 

യാഗപീഠം പണിതു അതിന്നു യഹോവ 

ശലോം എന്നു പേരിട്ടു; അതു ഇന്നുവരെ 

യും അബീയേയ്ത്യ ക്കുള്ള ഒഫ്ു യില് ഉണ്ടു. 

അന്നു രാത്രി യഹോവ അവനോടു 

കല്പിച്ചതു: നിന്െറ അപ്പനെറ ഇളയ 

കാളു.യായ ഏഴ വയസ്സുള്ള രണ്ടാമത്തെ കാ 

യെ കൊണ്ടുചെന്നു നിനെറ അപ്പന്നുള്ള 

ബാലി൯ബലിചിഠം ഇടിച്ചു അതിന്നരി 

കെയുള്ള അശേരപ്രുതിക്കുയെ ധെട്ടിക്കു 

ഒക. ഈ മുഗ്ുത്തിനെറ മുകളില് നി 

നെറ ദൈവമായ യഹോധെകു നിയമ 

പ്രകാരം ഒരു യാഗപിഠം പണിതു ആ 

രണ്ടാമത്തെ കാള യെ ഏടുത്തു നി ധെട്ടിക്കു 

യുന്ന അശേരപ്രതിക്ുയുടെ ധിറകുകൊ 

ണ്ടു ഹോമയാഗം കഴിക്ക. ഗിദെയോന്൯ 

തനെറ വേലക്കാരില് പത്തുപേരെ കരടി, 

യഹോവ തന്നോടു കല്പിച്ചതുപോലെ ചെ 

യ്യു എന്നാരു അവ൯ തനെറ കടുംബക്കാ 

രെയും പട്ടണക്കാരെയും പേടിച്ചിട്ടു പ 

കതസ്മയത്തു അതു ചെയ്യാതെ രാത്രി 

യില് ചെയ്യൂ. പട്ടണക്കാ൪ രാവിലെ 

്േഴ്ണന്നേററപ്പോഠം ബാലിനെറ ബലിപി 

ഠം ഇടിഞ്ഞൂകിടക്ുന്നതു കണ്ടു ത്തിരി 

കെയയള്ള അശേരപ്രതിക്ടയും വെട്ടിക്കുള 

ഞ്ഞിരികുന്നതും പണിതിരിക്കുന്ന യാഗ 

പിഠത്തിങ്കല്ു ആ രണ്ടാമത്തെ കാളയെ 

യാഗം കഴിച്ചിരികുന്നതും കണ്ടു. ഇതു 

ചെയുതു ആരെന്നു അവർ തമ്മിൽ തമ്മില് 

ചോദിച്ചു, അന്വേഷണം കഴിച്ചപ്പോഠം 

യോവാശിനെറ മകനായ ഥിടെയോ൯ 

ഠിം 
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ആകുന്നു ചെയുതു ഏന്തു കേട്ടു. 

ക്കാർ യോധാശിനോടട: നിനെറ മകനെ 

വുറത്തു കൊണ്ടുവരിക; അവന് മരിക്കേ 

ണം; അവ൯ ബാലിനെറ ബലിപീഠം 

ഇടിച്ചു അതിന്നരികത്തു ഉണ്ടായിരുന്ന 

അശേരപ്രുതിക്ടുയെയും ഡെട്ടിക്കുളഞ്ഞി 

രികുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. യോവാശ ത 

നെറ ചുററും നില്ല്യന്ന എല്ലാവരോടും പ 

റഞ്ഞതു: ബാലിന്നുവേണ്ടി നിങ്ങളോ 

വഹരികുന്നതു? നിങ്ങളേ അവനെ ര 

ക്ഷിക്കുന്നതു" അവന്നുധേണ്ടി വ്യവഹരി 

ക്കുന്നവന് ഇന്ന രാധിലെ തന്നേ മരിക്കേ 

ണം; അവന് ഒരു ദൈവം എങ്കില് ത 

നെറ ബലിപിഠം ഒരുത്ത൯ ഇടിച്ചുകള 

ഞതൃകൊണ്ടു താന് തന്നേ തന്െറ കായ്യം 

൮ൃയവഹരിക്കട്ടെ. ഇവ൯ അധനെറബ 

ലിപിഠം ഇടിച്ചുകള ഞതിനാര ബാല് ഇ 

വെറ നേരെ ധ്യവഹഛരിക്കട്ടെ എന്നു പ 

റഞ്ഞു അവന്നു അന്നു യെരുബ്ബാത എന്നു 

പേരിട്ടു. 

അനന്തരം മില്ലാന്യരും അമാലേക്യരും 

കിഗക്ുദേശക്കാ൪ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ചുകൂടി 

ഇക്കരെ കടനാം യിസ്രെയേല്താഴ്സരയില് 

വാളയം ഇറങ്ങി. അപ്പ്പോഗ യഹഫഹോ 

വയുടെ ആത്മാധു ഗിദെയോനെറമേല് 

വന്നു, അവന് കാഹളം മതി അബീയേ 

ര രെ തന്െറ അടുക്കത യിളിച്ചുക്രടി. 

അവൻ മനശ്ശതെയിര എല്ലാടവും ട്ടുതന്മാ 

രെ അയച്ചു, അവരെയും തന്െറ അടു 

ക്കല് വിളിച്ചക്രടി; ആശേരിനെറയും സെ 

ബൃമ്യനെറയും നം ാലിയുടെയും അടുക്കു. 

ലും ദൂതന്മാരെ അയച്ചു; അവരും പുറപ്പെട്ടു 

വന്നു അവരോടു ചേന്നു, അപ്പേധേ ഗി 

ഭെയോ൯ ഭൈവത്തോട്ട: നീ അരുളിച്ചെ 

യൂതു പോലെ യിസ്രായേലിനെ എനെറ ക 

യ്കാല് രക്്മിക്കുമെങ്കില് ഇതാ, ഞാ൯ രോ 

മമുള്ള ഒരു ആട്ടി൯തോല് കുളത്തില് നി 
ലി 
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വിത്തിടുന്നു;ു മഞ്ഞു തോലിന്മേല് മാത്രം ഇ 

രിക്കയും നിലമൊക്കെയും ഉണങ്ങിയിരി 

ക്കയും ചെയ്യാല് നീ അരുളിച്ചെയുതുപോ 

ലെ യിസ്രായേലിനെ ഏനെറ കയ്യാല് രക്ഷി 

ക്കുമെന്നു ഞാ൯ അറിയും എന്നു പറഞ്ഞു. 

അങ്ങനെ തന്നേ സംഭവിച്ചു; അവ൯ പി 

റെറന്നു അതികാലതആആ എഴന്നേററു തോല് 

പിഴിഞ്ഞു, മഞ്ഞുവെള്ളം ഒരു കിണ്ടി നി 

റെച്ചെടുതതു. ഗിദെയോന്൯ പിന്നെയും 

ദൈവത്തോടു: നിനെറ കോപം എനെറ 

നേരെ ജ്വലിക്കരുതേ; ഞാന് ഒരിക്കലും 

ക്രടെ സംസാരിച്ചുകൊള്ങേട്ടെ ; തോല്കൊ 

ണ്ടു ഒരു പരിക്ഷക്രടെ കഴിച്ചകൊള്ളട്ടെ ; 

തോല് മാത്രം ഉണങ്ങിയും നിലമൊക്കെയും 

മഞ്ഞുകൊണ്ടു നനഞ്ഞുമിരിപ്പാ൯ അരുളേ. 

ണമേ എന്നു പറഞ്ഞു. അന്നു രാത്രി 

ദൈധം അങ്ങനെ തന്നേ ചെയ്യു തോല് 

മാത്രം ഉണങ്ങിയും നിലമൊക്കെയും മഞ്ഞു 

കൊണ്ടു നനെഞ്ഞുമിരുന്നു. 

൭൦ അദ്ധ്യായം. 

അനന്തരം ഗഥിടദെയോന്൯ എന്ന യെരു 

ബ്ബാലും അവനോട്ുക്രടെയുള്ള ജനം ഒക്കെ 

യും അതികാലത്തു പുറപ്പെട്ട ഹരോട്' 

മുറധിന്നരികെ പാളയമിറങ്ങി മില്യാ 

൬രുടെ പപാളയമോ അവക്കു വടക്കു 

മോരേകുന്നിന്നരികെ താഴ്ലരരയില് ആയി 

രുന്നു. 

യഹോവ ഗിദലെയോനോട്ട: നിന്നോടു 

ക്രടെയുള്ള ജനം അധികമാകുന്നു; എന്റെറ 

കൈ എന്നെ രക്ഷിച്ചു എന്നു യിസ്രായേല് 

എനെറ നേരെ വനമ്പപറയാതിരിക്കേണ്ട 

തിന്നു ഞാ൯ മിട് ൬ രെ ഇ വരുടെ കയ്യില് 

ഏപല്പിക്കയില്ല. ആകയാല് നി ചെന്നു 

ആക്കെങ്കിലും ഭയധും ഭീരുതയുമുണ്ടെങ്കിരു 

അവ൯ ശഗിലെയാട് പവ്വുതത്തില്നിന്നു 

മടങ്ങിപ്പൊയ്യ്കൊള്ള ട്ടെ എന്നു ജനത്തില് 

ധാഠാറ്ഠിം 
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പ്രസിദ്ധപ്പെടുതുുക എന്നു കല്പിച്ചു. മ്രേ 

ന്നാറെ ജനത്തില് ഇരുപത്തിരായിരം 

പേർ മടങ്ങിപ്പോയി; പതിനായിരംപേര് 

ശേഷിച്ചു. 

യഹോവ പിന്നെയും ഗിദെയോനോടട: 

ജനം ഇനിയും അധികം ആകുന്നു; അധ 

രെ വെള്ളത്തിങ്കലേക്ക കൊണ്ടുപോകു 

അധിടെവയെച്ചു ഞാ൯ അവരെ പരിശോ 

ധിച്ചു തരാം; ഇവ൯ നിന്നോടുക്രടെ പോ 

രട്ടെ എന്നു ഞാ൯ കല്പികുന്നവ൯ പോര 

ട്ടെ; ഇവന് നിന്നോടുക്രടെ പോരേണ്ടാ 

എന്നു ഞാ൯ കല്പികുന്നവ൯ പോരേണ്ടാ 

ന്റേന്നു കല്പിച്ച. അങ്ങനെ അവ൯ ജന 

ത്തെ വെള്ളത്തിങ്കലേക്കു കൊണ്ടുപോയി; 

യഹോവ ഗിഭെയോനോട്ട: പടി നക്കികു 

ടിക്കുംപോലെ നാവുകൊണ്ടു വെള്ളം നക്കി 

ക്കടിക്ുന്നവരെയൊക്കെ വേറെയും കടി 

പ്പാ൯ മുട്ടുകുത്തി കുനിയുന്നവരെയൊക്കെ 

വേറെയും നിത്തുക എന്നു കല്പിച്ചു. കൈ 

വയ്ക്കര ഖെച്ച നക്കിക്കുടിച്ചവർ ആകെ 

മുന്തൂറുപേര് ആയിരുന്നു; ശേഷം ജന 

മൊക്കെയും വെള്ളം കുടിപ്പാന് മുട്ടുകുത്തി 

കുനിഞ്ഞു. യഹോധഖ ഗിടലെയോനോടു: 

നക്കിക്കുടിച്ച മുന്നൂറു പേരെക്കൊണ്ടു ഞാ൯ 

നിങ്ങളെ രക്ഷിച്ചു മിദ്യാന്യ രെ നിനെറ 

കയ്യില് ഏപ്പിക്കും; ശേഷം ജനമൊക്കെ 

യും താന്താങ്ങളുടെ സ്ഥലത്തേക്കു പോ 

കട്ടെ എന്നു കല്പിച്ചു; അങ്ങനെ അവര് 

ജനത്തിനെറ ഭക്ഷണസാധനങ്ങളും കാ 

ശേഷം യിസ്പാ ഫളങ്ങളും വാങ്ങി; 

യേല്യരെയൊക്കെയും അയന വീട്ടിലേ 

ക്കു പറഞ്ഞയക്കയും ആ മുന്നൂവുപേരെ 

നിത്തുകയും ചെയ്യു. ഏന്നാല് മില്പാന്യരു 

ടെ പാളയം താഴെ സമഭൂമിയില് ആയി 

രുന്നു. 

അന്നു രാത്രി യഹോവ അയനോടു ക 

ല്ലിച്ചതു: ഏഴന്നേററു പാളയത്തിനെറ 
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നേരെ ഇറങ്ങിച്ചെല്ലുക; ഞാ൯ അതു നി 

നെറ കയ്യില് ഏപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇറങ്ങി 

ച്ചെല്ലുവാ൯ നിനക്കു പേടിയുണ്ടെങ്കില് 

നീയും നിന്െറ ബാല്യ ക്കാരനായ പൂരയും 

ക്രടെ പാളയത്തിലേകു ഇറങ്ങിച്ചെല്ലുക. 

ന്നാല് അവർ സംസാരിക്കുന്നതു എന്തെ 

ന്നു നി കേശക്കും; അതിനെറ ശേഷ്ഥം 

പാളയത്തിനെറ നേരെ ഇ റങ്ങിച്ചെല്ല 

വാന് നിനക്കു ധൈധയ്യം വരും, അങ്ങനെ 

അവനും അവന്െറ ബാല്യ ക്കാരനായ വൂ 

രയും പാളയത്തില് ആയ്യധപാണികളു. 

ടെ സമീപതത്തോളം ഇറങ്ങിച്ചെന്നു. എ 

ന്നാല് മിദ്യാസ്്യരും അമാലേക്യരും കിഥക്കു 

ഭേശക്കാരൊക്കെയും വെട്ടുക്കിളി ഏന്നപോ 

ലെ അസംഖ്യ മായി താഴ്ണരയില് കിടന്നിരു 

ന്നു അവരുടെ ഒട്ടുകങ്ങളും കടല്ക്കരയി 

ചെ മണല്പോലെ അസംഖ്യം ആയിരു 

നനു. ഗിദെയോൻ ചെല്ലുമ്പോഠം ഒരുത്ത൯ 

മറെറാരുത്തനോടു ഒരു സ്വപ്ലാ വിധഖരി 

ക്കയായിരുന്നു: ഞാ൯ ഒരു സ്വപ്ലം കണ്ടു ; 

ഒരു യവയച്പം മിദ്യാന്യരുടെ പാമളയത്തി 

ലേക്കു ഉരുണ്ടുവന്നു ക്രടാരംവരെ ഏത്തി 

അതിനെ തള്ളി മറിച്ചിട്ടു അങ്ങനെ ക്രടാ 

രം ധിണുകിടന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. അതി 

നു മററവ൯: ഇതു യോധാശിനെറ മക. 

നായ ഗിദെയോന്൯ എന്ന യിസ്രായേല്ൃ 

ന്െറ വാളല്ലാതെ മറെറാന്നുമല്പ; ഭൈവഖം 

മിദ്ദാനെയും ഈ പാളയത്തെ ഒക്കെയും 

അധഖനെറ കയ്യില് ഏപ്പിച്ചിരികുന്നു എ 

ന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 

ഗിദെയോൻ സ്വപ്പധും പൊരുളും കേ 

ട്ടപ്പോഠം നമസ്തൂരിച്ചു; യിസായേലിനെറ 

പാളയത്തില് മടങ്ങിച്ചെന്നു: എഴന്നേ 

ല്ലി൯, യഹോധ മിദ്ടഠനെറ പാളയത്തെ 

നിങ്ങളു ടെ കയ്യില് ഏലപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ഏന്നു 

പറഞ്ഞു. അനന്തരം അവന് ആ മുന്മൂറു 

ചേരെ മൂന്നു ക്രട്ടമായി വിഭാഗിച്ചു ഓരാ 
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ടന തത യ്തു നട നി ത 

ന്യായാധിപന്മാര് ൭ 

രുത്തനന്െറ കയ്യില് ഓരോ കാഹഫഹമളവും 

വെറുംകുടധും കുടത്തിന്നകത്തു ഓരോ പ 

ന്തവും കൊടുത്തു, 

ഞാ൯ ചെയ്യുന്നതു നോക്കി അതുപോലെ 

അവരോടു പറഞ്ഞതു: 

ചെയ്ത്ി൯; പാള യത്തിനെറ അററത്തു ഏ 

തുതുരമ്പോമ ഞാ൯ ചെയ്യുന്നതുപോലെ 

നിങ്ങളും ചെയ്ത്തി൯. ഞാനും ഏഃന്നാടു 

ക്രടെയുള്ള വരും കാഹ൭ം മാതൃ മ്പോധ നി 

ങ്ങളും പാളയത്തിനെറ ചുററും നിന്നു 

കാഹളം മതി: യഹോവെക്കും ഗിദെ 

യോന്നും വേണ്ടി ഏന്നു പറധിന്ം 

മദ്ധ്യ യാമത്തിസെറ ആരംഭത്തില് അ 

വർ കാവല് മാറി നിത്തിയ ഉടനെ ഗി 

ഒെയയാനും ക്രടെയയള്ള ന്ൂറുപേരും പാമുയ 

ത്തിനെറ അററത്തു എത്തി കാഹളം തി 

കയ്യില് ഉണ്ടായിരുന്ന കുടങ്ങഠം ഉടെച്ചു. 

മൂന്നു ക്രട്ടവും കാഹളം മാതി കുടങ്ങഥ 

ഉടെച്ചു; ഇടത്തു കയ്യില് പന്തധും വലത്തു 

കയ്യില് മാതുവാ൯ കാഹളവുയം പിടിച്ചു: 

യഹോധെക്ും ഗിടെയോന്നും വേണ്ടി 

വാര എന്നു ആത്തു, 

ത്തിനെറ ചുററും ഓരോരുത്തന് തന്താ 

അവര് പാളയ 

നെറ നിലയില്തതന്നേ നിന്നു; പാളയ 

മെല്ലാം പാച്ചൽ തൂടങ്ങി; അവര് നിലധി 

ആ മുന്ത്തറു 

പേരും കാഹളം മാതിയപ്പോഠം യഹോധ 

ളി ചൂുകൊണ്ടു ഓടിപ്പോയി, 

വാളയത്തിലൊക്കെയും ഓരോരുത്തനെറ 

വാമ താന്താനെറ ക്രട്ടുകാരനെെറ നേരെ 

തിരിപ്പിച്ചു സൈന്്പം സെരേരാധഖഴി 

തബ്ദയ 

ത്തിന്നരികെയുള്ള ആബേല്-മെഹോല 

യുടെ 

യിസ്രായേല്യര് നഛ്ലാലിയിതനിന്നും ആ 

യായി ബേത്ത--ശിത്താവരെയും 

അതിര്വരെയും ഓാടിപ്പോയി. 

ശേരില്നിന്നും മനശ്ശതെയില് നിന്നൊക്കെ 

യും ഒരുമിച്ചക്രടി മിദ്യാന്യ രെ പിന്തുടന്നു. 

ഗിദെമയാ൯ എഫ, യിംമലനാട്ടില് എല്ലാ 

ടവും ദൂതന്മാരെ അയച്ച: മിദ്യാന്യരുടെ 

48 ₹ 

1 

18 

19 

21 
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നേരെ ഇറങ്ങിച്ചെന്നു ബേത്ത'-ബാരാവ 

രെയുള്ള ധെള്ളത്തെയും യയാദ്ദാനെയും 

അവക്കു മുമ്വെ കൈവശമാക്കിക്കൊറഠം 

വി൯ എന്നു പറയിച്ചു. അങ്ങനെ തന്നേ 

എഫു യിമ്യർ ഒക്കെയും ഒരുമിച്ചുക്രടി ബേ 
യ 

ത്ത -ബാരാവരെയുള്ള വെള്ളധും യോ 

ദനം കൈവശമാക്കി. ഓരേബ്, സേ 

ബ് എന്ന രണ്ടു മില്യാനയപ്രഭക്കന്മാരെ 

ഓരേബിനെ ഓാരേ 
യ്മ 

സേബ 

അവർ പിടിച്ചു, 

ബപാറമേലും സേബിനെ 

മുന്തിരിച്ചക്കിന്നരികെയും ഖെച്ചു കൊ 

ന്നിട്ടു മിദ്യാന്യരെ ചിന്തുടന്നു, ഓരേബി 

നെറയും സേബിനന്െറയും തല യോദ്ദാ 

ന്നക്കരെ ഗിദെയോനെറ അടുക്കല് കൊ 

ണ്ടവന്നു, 

പം അദ്ധ്യായം. 

എന്നാല് എഡ്റു യിമയ ൪: നീ മിലാന് 

രോടു യൃഭ്ധം ചെയ്ത്ാ൯ പോയല്പോഠം 

ഞങ്ങളെ വധിളിക്കാഞ്ഞതെന്തു? ഇങ്ങനെ 

ഞങ്ങളോടു ചെയ്ത്ാ൯ ഏന്തു സംഗതി 

എന്നു പറഞ്ഞു അവനോടു ഉഗ്രമായി വാ 

ദിച്ച. 

ഒത്തുനോക്കിയാല് ഞാ൯ ഈ ചെയുതു 

അതിന്നു അവ൯: നിങ്ങളോടു 

എഏന്തുള്ളൂ? അബിയേസെരിനെറ മുന്തി 

രിയെടുപ്പിനെക്കാമ എഫ്മു യീമിനെറ കാ 

ലാപെറുക്കയല്പയോ നല്ലതു? നിങ്ങളുടെ 

കയ്യയിലല്ലോ ദൈവം മിദ്യാനയ പ്രഭക്കളായ 

ഓരേബിനെയും സേബിനെയും ഏല്പി 

ച്ചതു; നിങ്ങളോടു ഒത്തുനോക്കിയാല് 

എന്നെക്കൊണ്ടു സാധിച്ചതു എന്തുള്ളു. 

ഇതു പറ 

ഞ്ഞപ്പ്ാഠം അധക്ു അവനോടുള്ള കോ 

എന്നു അവരോടു പറഞ്ഞു. 

വം ശമിച്ചു. അനന്തരം ഗിദെയോസ 

യോദ്ദാങ്കല് ഏത്തി; അവനും ക്രടെയ്യള്ള 

മുന്തൂറുപേരും ക്ഷിണിച്ചിരുന്നിട്ടും അവ 

രെ പിത്തുടരുവാ൯ അക്കരെ കടന്നു, 

അവഖന്൯ സുക്കോത്തിലെ നിഖധാസികളോടു 

എന്െറ ക്രടെയുള്ള പടജ്യുനത്തിന്നു 

അല്പം കൊടുക്കേണമേ; അവര് ക്ഷിണി 

ചിരിക്കുന്നു; ഞാ൯ മിള്യാന്് രാജുക്കുന്മാ 

രായ സേബഹിനെയും സല്മുന്നയെ 

യും പിനത്തുടരുകയാകുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു, 

നിനെറ സൈസ്ൃൃത്തിന്നു ഞങ്ങ അപ്പം 

കൊടുക്കേണ്ടതിന്നു സേബഹിനെറയ്ും 

സതമുന്നയുടെയും കൈകഠം നിനെറ ക 

ക്മത്തില് ആകുന്നുവോ എന്നു സുക്കോ 

ത്തിലെ പ്രഭക്കന്മാര് ചോദിച്ചു. അതിന്നു 

ഗിദെയോൻ: ആകട്ടെ; യഹോവ സേബ 

ഹിനെയും സരതുമുന്നയെയും ഏനറെറ ക 

യ്യില് ഏല്പിച്ചശേഷം ഞാ൯ നിങ്ങളുടെ 

മാംസം കാട്ടിലെ മുള്ള കൊണ്ടും പറക്കാര 

കൊണ്ടും തല്ലിക്കിറും എന്നു പറഞ്ഞൂ. 

അധിടെനിന്നു അവ൯ പ്െചെത്ൂവേലി 

ലേക്കു ചെനാ അവരോടും അങ്ങനെ 

ചോടിച്ചുതു സുക്കോത്ത് നിവാസിക൦ 

ഉത്തരം പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നേ പെന 

വേല്നിവാസികളും പറഞ്ഞു. അവ൯ 

പെന്ദുലേല്നിഖാസികളോടു: ഞാ൯ 

സമാധാനത്തോടെ മടങ്ങിവരുമ്പോഠ 

ഇ ഗോപുരം ഇടിച്ചുകളുയും ഏന്ന പ 

റഞ്ഞു. 

എന്നാല് സേബകഫ്ും സല്മുന്നയും അ 

ചരോടുക്രടെ കിഴക്കുദേശക്കാരുടെ സൈ 

നൃത്തില് ശേഷിച്ചിരുന്ന ഏകദേശം പ 

തിനയ്യായിരം ചേരായ അവരുടെ സൈ 

നയവും കക്കോരില് ആയിരുന്നു; വാളൂരി 

പ്പിടിച്ചവരായ ലക്ഷത്തിരുപതിനായിരം 

പേര് ധീണുപോയിരുന്നു. ഗിദെയോ൯ 

നോബഹഫിന്നും യൊഴഗ്രെ, ഹെക്ും കിഥകു 

ഒുള ക്രടാരവാസികളുടെ വഴിയായി ചെന്നു 

നിഭയമായിരുന്ന ആ സൈന്യത്തെ താ 

പ്പിച്ച. സ്േവേബഹഫും സരമുന്നയും റാടി 

പ്പോയി; അവന് അവരെ പിന്തുഃ ന്നു, 
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സേബഫ് സതമുന്നാ എന്ന രണ്ടു മിദ്യാ 

ന്ൃരാജാക്കുന്മാരെയും പിടിച്ചു, സൈവ 

ത്തെയൊക്കെയും പേടിപ്പിച്ചു ചിതറിച്ചു 

കളഞ്ഞു. അനന്തരം യോവാശിനെറ മ 

കനായ ഗിഭെയോ൯ യുദ്ധം കഗിഞ്ഞിട്ടു 

ഹേരെസ് കയററത്തില്നിന്നു മടങ്ങിവ 

രുമ്പോഗ സുക്കോത്ത് നിവാസികളില് 

ഒരു ബാല്യക്കാരനെ പിടിച്ച അവനോടു 

അന്വേഷിച്ചു; അവ൯ സുക്കോത്തിലെ 

പ്രഭ ക്കന്മാരും മൂപ്പന്മാരുമായ ഏഴഴപത്തേഴ്ഴ 

ആടെ പേര് അവന്നു എഴുതിക്കൊടുത്തു. 

അവന് സുക്കോത്ത് നിവാസികളുടെ അടു 

ക്കല് ചെന്നു: ക്ഷിണിച്ചിരികുന്ന നിനെറ 

ആ്ടകമകു ഞങ്ങ അപ്പം കൊടുക്കേണ്ട 

തിന്നു സേബഹിസെറയും സതമുന്നയുടെ 

യും കൈകഠം നിനെറ കക്ഷത്തില് ആക 

ന്നു വേ ഏന്നു നിങ്ങ എന്നെ ധിക്കരിച്ചു 

പറഞ്ഞ സേബ്ഫ്ൃം സതമുന്നയും ഇതാ 

കന്നു പറഞ്ഞു. അവന് പട്ടണത്തിലെ 

മൂപ്പന്മാരെ പിടിച്ചു കാട്ടിലെ മുള്ളും പറ 

ക്കാരയുംകൊണ്ടു സുക്കോത്ത് നിവാസിക 

ളെ. ബുഭ്ധിപഠിപ്പിച്ച. അവന് പെന 

വേലിലെ ഗോപുരം ഇടിച്ച പട്ടണക്കാ 

രെ കൊന്നുകളഞ്ഞു. പിന്നെ അവന് 

സേബഹി നോട്ടം സല്മുന്നയോട്ടം: നി 

ഞ്ജ താബോരില്ധെച്ചു കൊന്ന പുരുഷ 

ന്മാ൯ എങ്ങനെയുള്ള വ൪ ആയിരുന്നു എന്നു 

ചോദിച്ചു. അവര്. നിന്നെപ്പോലെ ഓ 

രോരുത്ത൯ രാജകമാരന്നു തുല്യ൯ ആയി 

രുന്നു എന്നു അവര് ഉത്തരം വറഞ്ഞു. 

അതിന്നു അവ൯: അവര് എനെറ സ 

ഹോദരന്മാര്, ഏനെറ അമ്മയുടെ മക്കഠാ 

തന്നേ ആയിരുന്നു; അധഖരെ നിങ്ങ 

ജീവനോടെ ഖെച്ചിരുന്നു ഏങ്കില്, യഹോ 

വയാണ് , ഞാന് നിങ്ങളെ കൊല്ലുകയി 

ല്ലായിരുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. പിന്നെ അ 

വ൯ തനെറ ആല്പജാതനായ യേഥെരി 

ധിം 

001 റി ന്യായാധിപന്മാര് ൮ 

നോടു: എഴ്ചന്നേറു അവരെ കൊല്ലുക 

എന്നു പറഞ്ഞു; എന്നാല് അവന് ചെറു 

പ്ക്കാരനാകകൊണ്ടു പേടിച്ചു വാര ഈ 

രാതെ നിന്നു, അപ്പോ സ്വേബഫ്റും 

സതമുന്നയും: നീ തന്നേ എഴുന്നേററു 

ഞങ്ങളെ. ഖെട്ടുക; ആളെ പ്പോലെയല്ലോ 

അവനെറ ബലം എന്നു പറഞ്ഞു. അങ്ങ 

നെ ഗിദെയോ൯ എഴണന്നേറവ സേബഹി 

നെയും സതമുന്നയെയും കൊന്നു; അവ 

രുടെ ഒട്ടകങ്ങളുടെ കഴ്ഴത്തിലെ ചന്രരക്കല 

കഠ എടുത്തതു. 

അനന്തരം യിസ്രായേല്യര് ഗിദെയോ 

നോട്ട: നീ ഞങ്ങളെ മിദ്യാനെറ കയ്യില് 

നിന്നു രക്ഷ്മിച്ചിരിക്കകൊണ്ടു ഒങ്ങധക്കു 

രജോവായിരിക്കേണം; അങ്ങനെ തന്നേ 

നിനെറ 

എന്നു പറഞ്ഞു. 

രോടു: ഞാന് നിങ്ങഠക്കു രാജാവാകയില്ല ; 

മകനും മകന്െറ മകന്ദം 

ഗിദെയോ൯ അധവ 

എണെറ മകനും ആകയില്ല; യഹോവ 

യത്രേ നിങ്ങളുടെ രാജായു ഏന്നു പറഞ്ഞു. 

പിന്നെ ഗിദെയോ൯ അവരോട : ഞാ൯ 

നിങ്ങളോടു ഒന്നു അപേക്ഷിക്കുനു; നി 

ങ്ങ ഓരോരുത്ത൯ കൊള്ളയിര കിട്ടിയ 

കടടക്ക൯ എനികു തരേണം ഏന്നു പറ 

ഞ്ഞ. അവർ യിശ്മായേല്യൻ ആയിരുന്ന 

തുകൊണ്ടു അവക്കു പൊ൯കടുക്ക൯ ഉണ്ടാ 

യിരുന്നു. ഞങ്ങ സന്തോഷത്തോടെ 

തരാം എന്നു അവര് വറഞ്ഞു, ഒരു വസ്തം 

വിരിച്ചു ഓരോരുത്തന്നു കൊള്ളയില് കി 

ട്ടിയ കുടുക്ക൯ അതില് ഇട്ടു. അവ൯ ചോ 

ടിച്ചു വാങ്ങിയ പൊ൯കടുക്കനെറ തൂക്കം 

ആയിരത്തെഴനറ ശേക്കെല് ആയിരു 

ന്നു; ഇതല്ലാതെ ചന്്രക്കലകളും കുണ്ഡല 

ങ്ങളും മിദ്യാ൩യ രാജാക്കന്മാർ ധരിച്ചിരുന്ന 

രക്താം ബരങ്ങള്ും അവരുടെ ഒട്ടകങ്ങളു 

ടെ കഴുത്തിലെ മാലകളും ഉണ്ടായിരുന്നു. 

ഗിടദെയോ൯ അതുകൊണ്ടു ഒരു ഏഫോദ്' 

ഉ 1 

മ 

23 
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ഉണ്ടാക്കി തനെറ പട്ടണമായ ഒഫു യിത 

പ്രതിക്ട്ടിച്ചു; യിസായേലെല്ലാം അഖിടേ 

കു പരസംഗമായി അതിനെറ അടുക്കല് 

ചെന്നു; അതു ഗിദെയോന്നും അവന്െറ 

കുടുംബത്തിന്നും ഒരു കണിയായി തീന്നു. 

എന്നാല് മിള്യാ൯ തലപൊക്കാതവണ്ണം 

യിസ്രായേല്മക്കഠക്കു കിഴടങ്ങിപ്പോയി. 

ഗിദെയോനെറ കാലത്തു ദേശത്തിന്നു നാ 

ലതു സംവത്സരം സ്വസ്ഥതയ്യണ്ടായി. 

യോവാശിനെറ മകനായ യെരു 

ബ്ബാല് തനെറ വിട്ടില് ചെന്നു സുഖമായി 

പാത്തു. ഗിദെയോന്നു വളരെ ഭായ്യമാരു 

ണ്ടായിരുന്നതു കൊണ്ട സ്വന്തമക്കളായിട്ടു 

തന്നേ എഴുപതു പുത്രന്മാര് ഉണ്ടായിരുന്നു. 

ശെഖേമിലുള്ള അവസെറ വെപ്പാട്ടിയും അ 

വന്നു ഒരു മകനെ പ്രസവിച്ചു. അവന്നു 

അബി മേലെക എഅ അവ൯ ചേരിട്ടു. 

യോവാശിനെറ മകനായ ഗിഭദെയോ൯ 

നല്ല വാഭ്ധകൃത്തില് മരിച്ച; അധനെ 

അബിീയേസ്രിയക്ുള്ള ഒയില് അധ 

നെറ അപ്പനായ യോവാശിനെറ കല്ലറ 

ചെയ്യൂ. 

മരിച്ചശേഷം യിസ്ധായേതമക്കഠ വിണ്ടും 

യില് അടക്കം ഗിദെയോ൯ 

പരസംഗമായി ബാല് വിഗ്രഹങ്ങളുടെ അ 

ടക്കല് ചെന്നു ബാല്ബെരിത്തിനെ ത 

ങ്ജധാക്കു ദേവനായി  പ്രതിക്ട്ടിച്ചു. യിസ്രാ 

യയേല്മക്കുഠം ചുററുമുട്ള സകലശത്രുക്കള 

ടെയും കയ്യിതനിന്നു തങ്ങളെ രക്ഷിച്ച 

തങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോവയെ ഓ 

ത്തില്ല. ഗിദെയോൻ ഏന്ന യെരുബ്ബാല് 

യിസ്രായേലിന്നു ചെയു എല്ലാനന്യെകും 

തക്കവണ്ണം അവനെറ കുടുംബത്തോടു ദയ 

ചെയൂതുമില്ല. 

൯, അദ്ധ്യായം. 
൨ 

അനന്തരം യെരുബ്ാലിനെറ മകനായ 

അബിമേലെക് ശെഖേമിൽ തനെറ അ 

മ്മയുടെ സഹോദരന്മാരുടെ അടുക്കല് ചെ 

ന്നു അവരോടും തനെറ അമ്മയുടെ പിതൃ 

ഭവനമായ സവ്വകുടുംബത്തോടും സംസാ 

യെരുബ്ാലിനെറ എഴുപതു പുത്ര 

ന്മാരുംക്രടെ നിങ്ങളെ ഭരികുന്നതോ ഒരു 

രിച്ചു; 

ത്ത൯ നിങ്ങളെ ഭരിക്ുുന്നതോ നിങ്ങ നക 

൫േതു നല്ലതു? ഞാ൯ നിങ്ങുടെ അസ്ഥി 

യും മാംസവും ആകുന്നു എന്നു ഓത്തു കൊ 

വി൯ എന്നു ശെഖേമിലെ സകലപെരരന്മാ 

രോടും പറധിന് എന്നു പറഞ്ഞു. അങ്ങ 

നെ അവനെറ അമ്മയുടെ സഹോദരന്മാർ 

ശെഖേമിലെ സക്ലപെരരന്മാരരോടും ഈ 

വാക്കുകളൊക്കെയും അവന്നുവേണ്ടി സം 

സാരിച്ചപ്പ്യോഠ അവരുടെ ഹൃദയം അബി 

മേലെക്കിങ്കല് ചാഞ്ഞ: അവ൯ നമുടെ 

സഹോദ്രനല്ലോ എന്നു അവർ പറഞ്ഞു. 

പിന്നെ അവര് ബാല്ബെരിത്തിനെറ 

ക്ഷേത്രത്തില്നിന്നു എഴുപതു ലെള്ളി 

ക്കാശു എടുത്തു അവന്നു കൊടുത്തു; അതി 

നെക്കൊണ്ടു അബിമേലെക് തമ്പുകെട്ടവ 

രും നിസ്സാരന്മാരുമായ ആളുകളെ ക്രലികു 

വാങ്ങി അവക്കു നായകനായ്യിന്നു. തഅവ൯ 

ഒഫ്ഫു യില് തന്െറ അപ്പനന്െറ വിട്ടില് 

ചെന്നു യെരബ്ബാലിനെറ പുത്രന്മാരായി 

തനെെറ സഹോദരന്മാരായ എഴ്ചപതുപേ 

രെയും ഒരു കല്ലിന്മേര ഖെച്ചു കൊന്നു; 

എന്നാല് യെരുബ്യബാലിനെറ ഇളയമക 

നായ യോഥാം ഒളിച്ചുകള ഞതു കൊണ്ട 

ശേഷിച്ചു. 

അതിനെറ ശേഷം ശെഖേമിചെ സ 

കലപെരരന്മാരും മില്ലോഗൃഹമൊക്കെയും 

കരുമിച്ചുക്രടി ചെന്നു ശെഖേമിലെ ഞ്ഞോ 

പകസ്ൂംഭത്തിന്നരികെയുള്ള കുരുവേലക 

ത്തിങ്കല്ധെച്ചു അബിമേലെക്കിനെ രാജാ 

വാക്കി. 

അറിവു കിട്ടിയപ്പേംം അവ൯ ഗെരി 

സ്റ്റ്ംമലമുകളിര ചെന്നു മച്ചത്തില് അ 

ഇതിനെക്കുറിച്ചു യോഥാമിന്നു 

ടാ 

കം 

ഡ്ര 

രം. 
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വരോടു വിളിച്ചുപറഞ്ഞതെന്തെന്നാല്: | നിങ്ങ യെരുബ്ബാലിനോടും അവവെറ 

ശെഖേവേംപെരരന്മാരേ, ദൈവം നിങ്ങളു. 

ടെ സങ്കടം കേഗക്േണ്ടതിന്നു നിങ്ങ 

എനെറ സങ്കടം കേശപ്പ്ി൯. പണ്ഞൊരി 

ക്കല് വ്ലക്ഷങ്ങഗ തഞ്ങധക്ു ഒരു രാജാധി 

നെ അഭിഷേകം ചെയ്ത്ാ൯ പോയി അ 

വ ഒലിധുവ്വക്ഷത്തോടു : നി ഞങ്ങമക്ു 

രാജാവായിരിക്കു എന്നു പറഞ്ഞു. അതി 

ന്നു ഒലിധുപ്ക്ഷം: ദൈവവും മനുഷ്യരും 

ര്േന്നെ പുകസ വാ൯ ഹേതു വായിരിക്ുന്ന 

എസെറ പൃക്ട്ടി ഞാ൯ മുപേക്ഷിച്ചു വൃക്ഷ 

ങ്ങളുടെമേല് ആടുധവാ൯ പോകുമോ എന്നു 

പറഞ്ഞു. 

വൃക്ക്വത്തോടു: നി വന്നു ഞങ്ങധക്കു രാജാ 

പിന്നെ വ്ൃക്ഷങ്ങ അത്തി 

വായിരിക്ക എന്നു പറഞ്ഞു. അതിന്നു 

അത്തിപ്പക്ഷം: എനെറ മധുരധും വിശേ 

ഷല്പെട പഴവും ഞാ൯ ഉപേക്ഷിച്ചു ലക്ഷ 

ങ്ങമൂുടെമേല് ആടുവാന് പോകുമോ എ 

നനു പറഞ്ഞു. പിന്നെ വ്ൃക്ഷങ്ങമ മുന്തി 

രിപള്ളിയോടു: നീ വന്നു ഞങ്ങഠക്കു രാ 

ജാവായിരിക്ക എന്നു പറഞ്ഞു. മുന്തിരി! 

വള്ളി അവയോടു: ഭൈവത്തെയും മനു 

ഷ്യനെയും ആനയട്ടിപ്പിക്കുന്ന ഏനെറ ര 

സം ഞാ൯ ഉപേക്ഷിച്ചു വൃക്ഷങ്ങളു ടെമേല് 

ആടുവാ൯ പേകേമോ എന്നു പറഞ്ഞൂ. 

പ്പിന്നെ വൃക്ഷങ്ങളെ ല്ലാംക്രടെ മുപട 

പ്പിനോംടു: നീ വന്നു ഞങ്ങമശക്കു രാജാവാ 

യിരിക്കു എനാ പറഞ്ഞൂ. മുംപടപ്ലു റ 

ക്ഷങ്ങളോടു: നിങ്ങ യഥാത്ഥമായി ഏ 

ന്നെ നിങ്ങധനക്കു രാജാവായി അഭിഷേകം 

ചെയ്യുന്നു എങ്കില് വന്നു ഏനെറ നിഴലില് 

ആശ്രയിപ്പി൯; അല്ലെങ്കില് മുമപടപ്പില് 

നിന്നു തി പുറല്ലെട്ടു ലെബാനോനിലെ 

ദേവദാരുക്കളെ ഒഹിപ്പിക്കട്ടെ ഏന്നു പ 

റഞ്ഞു. 

ക്കിനെ രാജാധാക്കിയതില് വിശ്വസ്തയും 

നിങ്ങഠം ഇപ്പോഠം അബീമേലെ 

! 

കുടുംബത്തോടും നന്മയാകുന്നുധോ ചെയൂ 

തു? അധനെറ പ്രവൃത്തിയുടെ യോഗ്യ 

തെക്കു തക്കവണ്ണുമോ അയധനോടു പ്രവ 

ത്തിച്ചതു9 എന്റെറ അപ്പ൯ തന്െറ ജീവ 

നെ ഗണ്യമാക്കാതെ നിങ്ങശക്കു വേണ്ടി 

യൃഭ്ധംചെയ്യൂ മിദ്മാനെറ കയ്യില്നിന്നു നി 

ങ്ങളെ രക്ഷിച്ചിരിക്കെ നിങ്ങ ഇന്നു 

എനെറ അലപ്പുനെറ ഗ്ൃഹത്തിന്നു വി 

രോധമായി എഴുന്നേററു അവനെറ പുത്ര 

ന്മാരായ എഴ്പതുപേരെയും ഒരു കല്ലി 

ന്മേല്ധെച്ചു കൊല്ലുകയും അവന്െറ ഭാ 

സിയയുടെ മകനായ അബിര്മലെക നി 

ങ്ങമുടെ സഹോദര൯ ആയിരിക്കുകൊണ്ടു 

അവനെ! ശെഖേംപെരരന്മാക്ു രാജാവാ 

ക്കയും ചെയ്യൂവല്ലോ. ഇങ്ങനെ നിങ്ങാം 

ഇന്നു യെരുബ്ബാലിനോടും അവന്െറ കുട്ടം 

ബത്തോട്ടം ചെയുതു ധിശ്വസ്മതയും പര 

മാത്ഥതയും എന്നുവരികില് നിങ്ങ ത്മ 

ബിമേലെക്കില് സന്തോഷിപ്പി൯; അ 

വന് നിങ്ങളിലും സന്തോഷിക്കട്ടെ. 

ല്ലേങ്കിര് അബിമേലെക്കിരുനിന്നു തി പുറ 

പ്പെട്ടു ശെഖേംപെരരന്മാരെയും മില്ലോഗൃ 

ഫത്തെയും ദഹിപ്പിക്കുട്ടെ; ശെഖേംപൌ 

രന്മാരില്നിന്നും മില്ലോഗൃഹത്തില്നിന്നും 

തീ പുറപ്പെട്ടു അബിമമലെക്കിനെയും ഒ 

ഹിപ്പിക്കട്ടെ. ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടു മയാ 

ഥാം ഓടിപ്പോയി ബേരിലേക്കു ചെന്നു 

തനെറ സഹോഒരനായ അബിമേലെക്കി 

നെ പേടിച്ചു അവിടെ പാത്തു. 

അബിീമേലെക യിസ്രായേലിനെ മൂന്നു 

സംവത്സരം ഭരിച്ചശേഷം ദൈവം അ 

ബീമേലെക്കിന്നും ശെഖേംവെരരന്മാക്ും 

തമ്മില് ഛിദബുഭ്ധിവരുത്തിു ശെഖേം 

പൌരന്മാർ അബിമേലെക്കിനോടുട ജോ 

ഹം തൂടങ്ങി; അങ്ങനെ യെരുബ്ലയാലിനെറ 

പരമാത്ഥതയുമാകന്നവോ പ്രുയത്തിച്ചതു ? എഴുപതു പുത്രന്മാരോടും ചെയൂ പാതക 

ധിം 
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ത്തിന്നു പ്രുതികാരം വരികയും അധ 

രുടെ രക്തം അവരെ കൊന്നവനായ അ 

വരുടെ സഹോദര൯ അബിമേലെകും 

അയധനെറ സഹോദരന്മാരെ കൊല്ലുവാ൯ 

അവന്നു തൃണയായിരുന്ന ശെഖേംപൌ 

ചുമക്കയും ചെയ്യൂ. 

പെരരന്മാർ മലമുകളില് അധന്നു ധി 

രന്മാരും ശെഖലേം 

രോധമായി പതിയിരി പ്പുകാരെ ആ 

ക്കി, ഇവര് തങ്ങളൂടെ സമീപത്തുക്രടി 

വഴിപോകുന്ന എല്ലാവരേട്ടും കവച്ച തുട 

ങ്ങി ഇതിനെക്ുറിച്ച അബിരേലെക്കിന്നു 

അറിയു കിട്ടി. 

അപ്പോ ഏബെടദിനെറ മകനായ 

ഗാലും അവനെറ സഹോദരന്മാരും വന്നു 

ശെഖേമിൽ കടന്നു; ശെഖേംവെരരന്മാ൪ 

അവനെ വിശ്വസിച്ചു. അവര് വയ 

ലില് ചെന്നു തങ്ങളൂടെ മുന്തിരിത്തോട്ടങ്ങ 

ളിലെ കുല അറുത്തു ഉത്സവം കൊണ്ടാടി; 

തങ്ങളു ടെ ദേവനെറ ക്ഷേത്രത്തില് ചെന്നു 

തിന്നുകുടിക്കയും അബിമേലെക്കിനെ ശ 

പിക്കയും ചെയ്യു. ഏ൫ബെദിനെറ മക 

നായ ഗാല് പറഞ്ഞതു: അബിമേലെക്കി 

നെ നാം സേവിക്കേണ്ടതിന്നു അവ൯ 

ആര്? 

ബ്ബാലിനെറ മകന്ദം 

ശെഖേം ആര്? അവന് യെരു 

സെണബൃല് അവ 

നെറ കായ്യസ്ഥന്ും അല്ല3യാ? അവ൯ 

ശെഖേമിനെറ അപ്പനായ ഹാമോരി 

നെറ ആളകളമായി അവനെ സേവി 

ക്കട്ടെറു നാം അവനെ സേവിക്കുന്നതു ഏ 

ന്തിന്നു? ഈ ജനം എനെറ കൈക്കിഥാ 

യിരുന്നെങ്കില് ഞാ൯ അബിമേഖെക്കി 

അബിമേലെക്കി 

നോടു: നിനെറ സൈന്യത്തെ പഭ്ധി 

പ്പിച്ച പുറപ്പെട്ടുവരിക എന്നു പറകയും 

ചെയ്യുമായിരുന്നു. ഏബെടിനെറ മക 

നായ ഗാലിനെറ വാക്കുകളെ കേട്ടപ്പോഠം 

നഗരാധിപനായ സെബുൂലിനെറ കോ 
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വഠ ജ്വലിച്ചു. 

അബീമേലെക്കിനെറ അടുക്കല് മൂതന്മാരെ 

അയച്ചു: ഇതാ, ഏബെദിനെറ മകനായ 

ഗാലും അവനെറ സഹോദരന്മാരും ശെ 

ഖേമില് വന്നിരിക്കുനു; അവർ പട്ടണ 

ത്തെ നിന്നോടു മത്സരിപ്പിക്കുന്നു. ആക 

യാല് നിയും നിന്നോടുക്രടെയുള്ള പടയ്്ല 

നവും രാത്രിയില് പുറപ്പെട്ടു വയലില് 

പതിയിരുന്നുകൊഠംവി൯. രാധിലെ സ്പൂ 

യ്യ൯ മദിക്കുമ്പോഠ എഴുന്നേററു പട്ടണ 

ത്തെ ആക്രമിക്ക; എന്നാല് അവനും ക്രടെ 

യുള്ള പടജ്യുനവും നിനെറ നേരെ പുറ 

പ്പെടുമ്പോര തരംപോലെ അവരോടു 

പ്രവത്തിക്കാം എന്നു പറയിച്ചു. 

അങ്ങനെ അബിമേലെക്ും ക്രടെയുള്ള 

പടജ്പുനമൊക്കെയും രാത്രിയില് പുറ 

പ്പേട്ടു ശെലേമിന്നരികെ നാലു ക്രട്ടമായി 

പതിയിരുന്നു. ഏബെടിനെറ മകനായ 

ഗാല് പുറപ്പെട്ടു പട്ടണത്തിനെറ ഗോപു 

രത്തിങ്കല് നിന്നപ്പോ അബിീമേലെക്കും 

ക്രടെ ഉള്ള പടജ്ചുനധും പതിയിരിച്പിര 

നിന്നു എഴുന്നേററു. ഗാല് പടജ്ചുനത്തെ 

കണ്ടപ്പോ: അതാ, പവ്വതങ്ങളുടെ മുക 

ളില്നിന്നു പടജ്ഹനം ഇറങ്ങിവരുന്നു 

എനു സെബൂലിനോടു പറഞ്ഞു. സെ 

ബൂത അവനോടു: പവ്യതങ്ങളു ടെ നിഥര 

കണ്ടിട്ടു മനുഷ്യ രെന്നു നിനക്കു തോന്നുക 

യാകുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. ഗാല് പിന്നെ 

യും: അതാ, പടജ്ലുനം ദേശമഭ്ധ്യേ ഇറ 

ങ്ങിവരുന്നു; മറെറാരു ക്രട്ടധും പ്രാ്ശിക 

ന്മാരുടെ കരുവേലകത്തിനെറ സമീപ 

ത്തുക്രടി വരുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. സെ 

ബൃല് അവനോടു: നാം അബിമേലെക്കി 

നെ സേവിക്കേണ്ടതിന്നു അവന് ആരെ 

നനു പറഞഞ നിനെറ വായ് ഇപ്പോ 

എവിടെ? ഇതു നി വുച്ഛിച പടജ്യൂനം 

അല്ലയോ? ഇപ്പോ പുറപ്പെട്ടു അവരോടു 

അവന് രഹസ്വയമായിട്ടു ] 
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94 
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40 

41 

42 

43 
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47 

48 

പൊരുക എന്നു പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ 

ഗാല് ശെഖേംപെരരന്മാരുമായി പ്യാപ്പെട്ടു 

അബിമേലെക്കിനോടു പടവെട്ടി. അ 

ബിമേലെക്കിനെറ മുമ്പില് അവന് തോ 

റേറാടി; അവ൯ അധനെ പിനത്തുടന്നു 

പടിവാതില്വരെ അനേകംപേർര ഹത 

ന്മാരായി വീണ്ടം അബിീമേലെക് അത്ര 

മയില് തമേസിച്ചു; സെബൂല് ഗാലിനെ 

യൂം സഹോദരന്മാരെയും ശെഖേമിൽ പാ 

പ്പാ൯ സമ്മതിക്കാതെ അധിടെനിന്നു 

നീക്കിക്ക ഞൂ. പിറെറന്നാഠം ജനം വയ 

ലിലേക്കു പുറപ്പെട്ടു അബിമേലെക്കിന്നു 

അതിനെക്ുറിച്ച അറിധുകിട്ടി,. അവ൯ 

പടജ്ചുനത്തെ കരട്ടി മൂന്നു ക്രട്ടമായി ഭാഗി 

ചു വയലില് പതിയിരുന്നു; ജനം പട്ട 

ണത്തില്നിന്നു പുറപ്പെട്ടു വരുന്നതു കണ്ടു 

അധവരുടെ നേരെ ചെന്ന അധരെ സം 

ഹരിച്ചു. പിന്നെ അബിമേലെകും കൂടെ 

യുള്ള ക്രടവും പാഞ്ഞുചെന്നു പട്ടണത്തി 

നെറ പടി വാതില്ലൃല് നിന്നു; മറെറ ക്രട്ടം 

രണ്ടും വയലിലുള്ള സകലഭജനത്തിന്െറ 

യും നേരെ പാഞ്ഞുചെന്നു അവരെ സം 

ഹരിച്ചു. അബിമേലെക അന്നതു മുഴുവ 

നം പട്ടണത്തോടട പൊരുതു പട്ടണം പി 

ടിച്ചു അതിലെ ജനത്തെ കൊന്നു, പട്ട 

ണത്തെ ഇടിച്ചുകളഞ്ഞു അതില് തുപ്പു 

വിതറി. 

ശെഖേംഗോപുരഖാസികഠ ഏല്ലാവ 

രും ഇതു കേട്ടപ്പോഠം ഏല്ബെരിീത്തി 

നെറ ക്കഷേത്രമണ്ഡവത്തില് കടന്നു. ശെ 

ഖേംഗോചുരവാസികഠ എല്ലാവരും ഒന്നി 

ചുക്രടിയിരിക്കുന്നു എന്നു അബിമേലെ 

ക്കിന്നു അറിവു കിട്ടി. അബിീമേലെകും 

ക്രടെയുള്ള പടജ്യനമൊക്കെയും 

ഷ്മോ൯മലയില് കയറി; അബിമേലെക 

കോടാലി എടുത്തു ഒരു മരക്കൊമ്പു വെട്ടി 

ചുമലില് ഖെച്ചു, തനെ പടങജ്യുനത്തോടട: 

സ 

ഞാ൯ ചെയുതു നോക്കി നിങ്ങദ്മൂം ലേഗം 

അതുപോലെ ചെയ്ത്തി൯ ഏന്നു പറഞ്ഞു. 

പടജ്യൂനമെല്ലാം അതുപോലെ ഓരോരു 

ആന് ഓരോ കൊമ്പു വെട്ടി അബിമേ 

ലെക്കിനെറ പിന്നാലെ ചെന്നു മണ്ഡപ 

ത്ത്ിന്നരികെ ഇട്ടു തി കൊടുത്തു മണ്ഡപ 

ത്തോടുക്രടെ അവരെചചുട്ടുകളുഞ്ഞജു. അങ്ങ 

നെ ശെഖേംഗോപുരവഖാസികളൊക്കെയും 

പുരുഷന്മാരും സ്ത്്രികളു മായി ഏകദേശം 

ആയിരംപേ൪ മരിച്ചുപോയി. 

അനന്തരം അബിമേചെക തേബെ 

സിലേക്ു ചെന്നു തേബെസിന്നു ധിരോ 

ഡധമായി പാളയമിറങ്ങി അതിനെ പി 

ടിച്ചു. പട്ടണത്തിന്നകത്തു ഉറപ്പുള്ള ഒരു 

ഗോപുരം ഉണ്ടായിരുന്നു; അധിടേക്കു സ 

കലപുരുഷന്മാരും സ്റ്രികമൂം പട്ടണത്തി 

ലുള്ള വ൪ ഒക്കെയും ഓടിക്കടന്നു വാതില് 

മുകളില് അടെച്ചു ഗോപൃരത്തിനെറ 

കയഠി. അബിമേലെക് ഗോപ്രത്തി 

ന്നരികെ എത്തി അതിനെ ആക്രമിച്ച; 

അതിന്നു തി കൊടുത്തു ചുട്ടുകളുയേണ്ട 

തിന്നു 

അപ്പോഠം ഒരു സ്ത്രീ തിരികല്ലിനെറ പിള്ള 

അബിമേലെക്കിനെറ തലയില് ഇട്ടു അ 

ഗോചുരവാതിലിന്നടുത്തുചെന്നു. 

വന്െറ തലയോടു തകുതൃതുകളഞ്ഞു. ഉട 

നെ അവന് തന്െറ ആയുധ വാഹകനായ 

ബാല്യക്കാരനെ വിളിച്ചു: ഒരു സ്റ്രി എന്നെ 

കൊന്നു എന്നു പറയാതിരിക്കേണ്ടതിന്നു 

നിന്െറ വാഠം മാരി എന്നെ കൊല്ലുക 

ഏന്നു അവനോടു പറഞ്ഞു. അധസെറ 

ബാല്ൃക്കാര൯ അവനെ കുത്തി, അങ്ങനെ 

അവന് മരിച്ചു. അബിമേലെക് മരിച്ചു 

പോയി എന്നു കണ്ടല്പോഠം യിസ്രായേല്യര് 

താന്താങ്ങളുടെ സ്ഥലത്തേക്കു മടങ്ങില്പോ 

യി, 

സഹോദരന്മാരെ കൊൌന്നതിനാല് തസനെറ 

അബീിമേലെക് തന്െറ ഏഴ്ചപതു 

അപ്പനോടു ചെയ്യിട്ടുള്ള പാതകത്തി 

9 

90 

61 

2 
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54 
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96 
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ന്യായാധിപന്മാര് ഥാ 

നനു ദൈവം ഇങ്ങനെ വകരം ചെയ്യൂ. 

7 ശെഖേംനിവാസികളുടെ സകലപാതക 

ങ്ങളും ഭൈവം അവരുടെ തലമേല്ത വരു 

ത്തി അങ്ങനെ യെരബ്ബാഃലിനെറ മക 

നായ യോഥാമിനെറ ശാപം അവരുടെ 

മേല് വന്നു, 

൧൭, അദ്ധ്യായം. 

അബിീമേലെക്കിനെറ ശേഷം ദോഥോ 

വിന്െെറ മകനായ പൂവാധിനെറ മക൯ 

തോലാ എന്ന യിസ്സ്റാഖാരഗോത്രക്കാര൯ 

യിസ്രായേലിനെ രക്ഷിപ്പാ൯ ഏഴ്ന്നേ 

റവ എഷ്രു യീംനാട്ടിലെ ശാമീരില് ആ 

യിരുന്നു അവന് പാത്തതു. അവ൯ 

യിസ്രായേലിന്നു ഇരുപത്തുമൂന്നു സംവ 

ത്സരം ന്വയായാധിപനായിരുന്നശേഷം 

മരിച്ചു; ശാമീരില് അവനെ അടക്കും 

ചെയ്യൂ, 

അവനെറശേഷം ഗിലെയാജ്യനായ 

യായി ഏഴന്നേററു യിസ്രായേലിന്നു ഇരു 

പത്തുരണ്ടു സംവത്സരം ന്യായാധിപനാ 

യിരുന്നു. അവന്നു മുപ്പതു കഴുതപ്പുറത്തു 

കയറി ഓടിക്കുന്ന മുപ്പതു പുത്രന്മാര് ഉണ്ടാ 

യിരുന്നു; അവക്ു മുപ്പതു മരരുകളും ഉണ്ടാ 

യിരുന്നു; അവധെക്ു ഇന്നുവരെയും ഹപ്പേ 

ത്ത-യായിര് എന്നു പേര് പറയുന്നു; അവ 

ഗിലെയാദ് ദേശതുതു ആകുന്നു. യായിര് മ 

രിച്ചു കാമോനില് അവനെ അടക്കംചെയ്യൂ. 

യിസ്ായേല്മക്കഠ൦ പിന്നെയും യഹോ 

വെക്കു അനിക്ടുമായുള്ളതു ചെയ്യൂ ബാല് 

വിഗ്രഹങ്ങളെയും അന്ോരെത്ത് പ്രതി 

കളെയും അരാമ്യ ദേവന്മാരെയും സി 

ഭോ ദേവന്മാരെയും മോവാബ്ല്യഭേവന്മാ 

രെയും അമ്മോ ദേവന്മാരെയും ഫെലി 

സ്ത ദേവന്മാരെയും സേവിച്ചു, യഹോധ 

യെ സേധിക്കാതെ അവനെ ഉപേക്ഷിച്ചു. 

7 അപ്പോം യഹോധഖയുടെ കോപം യിസ്രാ 

360 ൮0% 10 

യേലിനെറ നേരെ ജ്വലിച്ചു, അവ൯ 

അവരെ ഫെലിസ്ക് രുടെ കയ്യിലും അ 

മ്മോനരുടെ കയ്യിലും മ്ദേപ്പിച്ചു. അവർ 

അന്നുമുതല് പതിനെട്ടു സംവത്സരത്തോ 

ളം യിസ്രായേല്മക്കളെ, യോദ്ദാന്നക്കരെ 

ഗിലെയാദ് എന്ന അമോയ്യദേശതൃതുള്ള 

എല്ലാ യിസ്രായേതരക്കമെയും തന്നേ ഉപ 

ദവധിച്ചു ഞെരുക്കി. അമ്മോ ൪ യെഫ്രദ 

യോടും ബെന്്യാമീനോടും ഏഫ്ു യീംഗൃഹ 

ത്തോടും യുഭ്ധംചെയ്ത്ാ൯ യോദ്ദാന് കടന്നു; 

അതുകൊണ്ട യിസ്രായേല് വളരെ കഷം 

ത്തിരു ആയി, യിസ്രായയതമക്കഠഠ യ 

ഹോധയോടു നിലവിളിച്ചു: ഞങ്ങഠം ഞെ 

ങ്ങളൂടെ ദൈവത്തെ ഉപേക്ഷിക്കയും 

ബാല്ൽവിഗ്രഹങ്ങളെ സേവിക്കയും ചെ 

യൂതു കൊണ്ടു നിന്നോടു പാപം ചെയ്യിരി 

ക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. യഹോവ യിസ്രാ 

യേല്മക്കളോടടു അരുളിച്ചെയുതു: മിസ 

യീമയ൪, അമോയ്യ൪, അമ്മോ &, ഫെലി 

സ്തു ൪ എന്നിവരുടെ കയ്യില്നിന്നു ഞാ൯ 

ചാ രക്ഷിച്ചിട്ടില്ലയോ? സിീദോ 

നൃരും അമാലേക്യരും മാധോന്യരും നി 

ങ്ങളെ ഞെരുക്കി; നിങ്ങ എന്നോടു നി 

ലധിളിച്ചു; ഞാ൯ നിങ്ങളെ അവരുടെ 

കയ്യില്നിന്നും രക്ഷിച്ചും എങ്കിലും നി 

ങ്ങഠം ഏന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചു അന ദൈവ 

അതുകൊണ്ടു ഇനി 

ഞാ൯ നിങ്ങളെ രക്ഷിക്കയില്ല. നിങ്ങ 

ങ്ങളെ സേവിച്ചു; 

തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ള ദേവന്മാരോടു നില 

ധിളിപ്പി൯; അവർ നിങ്ങളുടെ കഷ്ടയകാല 

തുത നിങ്ങളെ രക്ഷിക്കട്ടെ. യിസ്ഡാമയല് 

മക്കം യഹോവയോടു: ഞങ്ങ പാവം 

ചെയ്യിരിക്കുന്നു; നിനെറ ഇഷ്ടംപോലെ 

യൊക്കെയും ഞങ്ങളോടു ചെയ്യുകൊഗക; 

ഇന്നു മാത്രം ഞങ്ങളെ ധിടുധിക്കേണമേ 

എന്നു പറഞ്ഞു. 

യില്നിന്നു അന്യഭൈവങ്ങളെ നീക്കിക്ക 

അവർ തങ്ങമ്ടൂടെ ഇട 

ടിം ് 
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ഞ്ഞ യഹോവയെ സേവിച്ചു; യിസ്പാ 

യയേലിനെറ അരികഷ്ഷയൃതയില് അവന്നു സ 

ഫതാപം തോന്നി. 

17 അന്നേരം അമ്മോന്യ൪ ഒന്നിച്ചുകൂടി 

ഗിലെയാദില് പാളയമിറങ്ങി; യിസ്ധഡാ 

യേല്മക്കളും ഒരുമിച്ചുകൂടി മിറ്സ്ൂയിത പാ 

18 ഉയമിറങ്ങി. ഗിലെയാടിലെ പ്രുഭൂക്ക 

ന്മാരും ജനവും തമ്മില് തമ്മില്: അമ്മോ 

൩ രോടു യൃഭദ്ധം ആരംഭികുന്നവ൯ ആര്? 

അവന ഗിലെയാദിലെ സകലനിധാസി 

കഠാക്കും തലവനാകും എന്നു പറഞ്ഞൂ. 

൧ഫഹം അദ്ധ്യായം. 

ഗ്രിലെയാദ്പനായ യിഷ്ക്രാഹ് പരാക്രമ 

ശാലി ഏങ്കിലും വേശ്യപേത്ര൯ ആയി 

രുന്നു; യില ാഹിനെെറ ജനകനോ ഗിലെ 

8 യാട്' ആയിരുന്നു. ഗിലെയാടിന്െറ ഭാ 

യ്യയും അവന്നു പുത്രന്മാരെ പ്രസപിച്ചു; 

അവനെറ ഭായ്യയുടെ പുത്രന്മാർ വളന്ന 

ശേഷം അവര് യിഹ്ലാഹിനോടു: നീ 

ഞങ്ങളുടെ പിതൃഭവനത്തിര അവകാശം 

പ്രാപിക്കയില്ല; നീ പരസ്ത്രീയുടെ മക 

നല്ലോ എന്നു പറഞ്ഞു അവനെ നിക്കിക്ക 

3 ള ഞ്ഞു. 

സഹോദരന്മാരെ ധിട്ടു തോബ് ദേശത്തു 

ത്മ 

അങ്ങനെ യിഫ്സ്രാഹ തനെറ 

ചെന്നു പാത്തു; നിസ്സ്റാരന്മാരായ ചിലര് 

യിഛ്മ്ാഫിനോടു ചേന്നു അവനുമായി 

സഞ്ചരിച്ചു. 

4 കുറെക്കാലം കഴിഞ്ഞിട്ടു അമ്മോ൬യ൪ യി 

5 സ്രായേലിനോടു യൂഭ്ധം ചെയ്യു. അമ്മോ 

ന്യ൪ യിസ്രായേലിനോടു യൃഭ്ധം തുടങ്ങിയ 

പ്പോഠം ഗിചെയാദിലെ മൂപ്പന്മാർ യിഛ്കു 9 

ഹിനെ തോബ് ദേശത്തുനിന്നു കൊണ്ടുവ 

6 രുധവാ൯ ചെന്നു. അവര് യിഫ്ററ 2 

ഫിനോടു: അമ്മോന്യരോടു യുദ്ധം ചെ 

യ്യേണ്ടതിന്നു നീ വന്നു ഞങ്ങളുടെ സേനാ 

7  ] പതിയായിരിക്ക എന്നു പറഞ്ഞൂ. യിഛ് ം! 

387 ന്യയോധിപന്മര് ൧൧ 

ഹ് ഗിലെയാദ്യരോടു: നിങ്ങ ഏന്നെ 

പകെച്ചു പിതൃഭവനത്തില്നിന്നു നീക്കി 

ക്കള ഞ്ഞില്ലയോ? ഇപ്പോ നിങ്ങ കഷ്ട 

ത്തില് ആയ സമയം എനെറ അടുക്കല് 

എന്തിന്നു വരുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. ധിലെ 

യാദിലെ മൂപ്പന്മാര് യിം്ലാഹിനോടു: നി 

ഞങ്ങളോടുക്രടെ വന്നു അമ്മോ രോടു 

യൃദ്ധം ചെയ്തുയും ഗിലെയാദിലെ സകല 

നിവാസിക ക്കും 

ചെയ്യേണ്ടതിന്നു ഒആങ്ങഗം 

തലയവനായിരിക്കയും 

ഇ പ്പോ 

നിന്െറ അടുക്കല് ഇങ്ങോട്ടു വന്നിരിക്കു 

ന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. യിഛ്ച്രാഹ് ഗിലെ 

യാദിലെ മൂപ്പന്മാരോടു: അമ്മോ രോടു 

യുഭ്ധം ചെയ്ത്രാ൯ നിങ്ങറം എന്നെ കൊണ്ടു 

പോയിട്ടു യഹോവ അവരെ എനെറ 

കയ്ക്ില് ഏപ്പിച്ചാത നിങ്ങഠം എന്നെ തല 

വനാകുമോ ഏന്നു ചോടിച്ച. ഥിലെയാ 

ദിലെ മൂപ്പന്മാര് യിഛ്ലാഹിനോടു: യഹോ 

വ നമുടെ മദ്ധ്യേ സാക്ഷി; നീ പറഞ്ഞ 

തുപോലെ ഞങ്ങഗ ചെയ്യും എന്നു പറഞ്ഞു. 

അങ്ങനെ യിഫ്ല്രാഹ് ഗിലെയാദിലെ മൂപ്പ 

ന്മാരോടുക്രടെ പോയി; ജനം അവനെ 

തലവനും സേനാപതിയുമാക്കി; യിഫ്കു 

ഫ് മിറ്റ്ൂയില്ലെച്ചു യഹോവയുടെ സ 

ന്നിധിയില് തനെറ കായ്യമെല്ലാം പ്രസ്മാ 

വിച്ചു. 

അനന്തരം യിഏ്്ലാഹ് അമ്മോനയരു 

ടെ രാജാവിനെറ അടുക്കല് ട്ടതന്മാരെ 

അയച്ചു: നി എന്നോടു യുഭ്ധം ചെയ്ത്രാ൯ 

എനെറ ദേശത്തു വരേണ്ടതിന്നു എന്നോ 

ടു നിനക്കെന്തു കായ്യം എന്നു പറയിച്ചു. 

അമ്മേ രുടെ രാജാവു യില ഹിനെറ 

ലൂതന്മാരരോടു:; യിസ്സേയേല് മിസ്രയിമില് 

നിന്നു പുറപ്പെട്ടു വന്നപ്പോ അവര് അ 

ന്നോ൯മുതല് യബ്ബോക്വരെയും യോ 

ദ്ാ൯വരെയും ഉള്ള ഏനെറ ദേശം അട 

ക്കിയതു കൊണ്ടു തന്നേ; ഇപ്പോ ആ 
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ന്യായാധിപന്മര് ൧൧ 

ദേശങ്ങളെ സമാധാനത്തോടെ മടക്കിത്ത 

രിക എന്നു പറഞ്ഞു. യിഛ്ലാഹ് പിന്നെ 

യും അമ്മോന്യരുടെ രാജാധിസെറ അടു 

ക്കല് ജ്യതന്മാരെ അയച്ചു, അവനോടു 

പറയിച്ചതെന്തെന്നാല്: യിം്് ഹ് ഇ 

പ്രകാരം പറയുന്നു: യിസ്രായേല് മോ 

വംബ് ദേശമോ അമ്മോ രുടെ ദേശമോ 

അടക്കിട്ടില്ല. യിസ്പായേല് മിസ്രയിമില് 

നിന്നു പുറപ്പെട്ടു മരുഭൂമിയില്ക്രടി ചെങ്ക 

ടല്വരെ സഞ്ചരിച്ചു കാദേശില് എത്തി. 

യിസ്രായേല് എദോംരാജാധിനെറ അടു 

ക്കല് ട്രുതന്മാരെ അയച്ചു: ഞാ൯ നിന്െറ 

ദേശതൃുക്രടി കടന്നുപോകുവാന് അനുവാ 

ഒം തരേണമെന്നു പറയിച്ചു എങ്കിലും എ 

ദോംരാജാധു കേട്ടില്ല; മോഖാബ് രജോയി 

നെറ അടുക്കലും അവര് പറഞ്ഞയച്ചു, 

അധനും സമ്മതിച്ചില്ല; അങ്ങനെ യിസ്രാ 

യേല് കാദേശില് പാത്തു. അവര് മരു 

ഭൂമിയില്ക്രടി സഞ്ചരിച്ചു ഏദോംദേശധും 

മോവാബ് ദേശവും ചുററിച്ചെന്നു മോധാ 

ബ് ദേശത്തിനെറ കിഴകു ഏത്തി അന്നോ 

ന്നക്കരെ പാളയമിറങ്ങി; അന്നോ൯ മോ 

വാബിനെറ അതിരായിരുന്നു. മോവാ 

ബിന്െറ അതിക്കകത്തു അവര് കടന്നില്ല. 

പിന്നെ യിസ്രായേല് ഹെശ്ശോനില് വാ 

ണിരുന്ന അമോയ്യരാജാവായ സീഹോ 

ഒ൯റ അടുക്കല് ട്തന്മാരെ അയച്ചു: നി 

നെറ ദേശആക്രടി എനെറ സ്ഥലത്തേക്കു 

കടന്നു പോകുവാ൯ അനുവാദം തരേണ 

മെന്നു പറയിച്ചു. എങ്കിലും സിീഹോ൯ 

യിസ്രായേല് തനെറ ദേശത്തുക്രടി കടന്നു 

പോകുഖാ൯ തക്കവണ്ണം അവരെ വിശ്വ 

സിക്കാതെ തെറ ജനത്തെ ഒക്കെയും 

വിളിച്ചുക്രടി, യഫഹസില് പാളയമിറങ്ങി 

യിസ്രായേലിനോടു പടയേററു. യിസ്വായേ 

ലിനെറ ദൈവമായ യഫോധഖ സിഹോ 

നെയും അധവനെറ സകലടഭനത്തെയും 

ഠിം 
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യിസ്്രായേലിസെറ കയ്യില് ഏല്പിച്ചു; അ 

വര് അവരെ തോല്പിച്ചു; ഇങ്ങനെ യിസ്രാ 

യേല് ആ ദേശനിഖാസികളായ അമോ 

യ്യരുടെ ദേശം ഒക്കെയും കൈധശമാക്കി. 

അന്നോനമുതല് യബ്ദോകവരെയും മരു 

ഭൂമിമുതല് യോദ്ദാ൯ വരെയുമുള്ള അമോ 

യ്യരുടെ ലേശം ഒക്കെയും അവര് പിടിച്ച 

ക്കി. യിസ്പായേലിസെറ ദൈവമായ 

യഹോവ തനെറ ജനമായ യിസ്സായയലി 

നെറ മുമ്പിരുനിനു അമോയ്യരെ നീക്കി 

ക്കളഞ്ഞിരിക്കെ നി അധരുടെ അവകാ 

നി 

നെറ ദേവനായ കെമോള് നിനക്കു അവ 

ശം അടക്ുവാ൯ പോകുന്നുവോ? 

കാശമായി തരുന്ന ദേശത്തെ നി അടക്കി 

അന്ദഭവധിക്കയില്ലയോ? അങ്ങനെ തന്നേ 

ഞങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോവ ഞങ്ങളു 

ടെ മുമ്പില്നിന്നു നിക്കിക്കള യുന്നവരുടെ 

അധകാശം ഞങ്ങളും അടക്കി അന്ഭഖി 

കും. സിപ്പോോരിസെറ മകനായ ബാലാക 

ര്േന്ന മോവാബ് രാജാവിനെക്കാളും നീ 

യോശഗ്യനോ? അവ൯ യിസ്രായേലിനോടു 

ചെയ്യിട്ടു 

ണ്ടോ? എപ്പോഴെങ്കിലും അവരോടു യൃഭ്ധം 

്ലേപ്പ്പോഴെങ്കിലും വാഗ്വാദം 

ചെയ്യിട്ടുണ്ടോ? യിസ്പായേല് ഫെശ്ശോ 

നിലും അതിനെറ പട്ടണങ്ങളിലും 

അരോധലേരിലും അതിനെറ പട്ടണങ്ങ 

ളിലും അന്നോ൯തീരത്തുള്ള എല്ലാപട്ട 

ണങ്ങളിലും മുന്നൂറു സംവത്സരത്തോളം 

പാത്തിരിക്കെ ആ കാലത്തിന്നിടയില് 

നിങ്ങ അവയെ ഒഴിപ്പിക്കാതിരുന്നതു 

എന്തു? ആകയാല് ഞാന് നിന്നോടു 

അന്യായം ചെയ്യിട്ടില്ല; എന്നോടു യുദ്ധം 

ചെയ്യുന്നത് നാല് നി എന്നോടാകുന്നു അ 

ന്യായം ചെയ്യുന്നതു; ന്യായാധിപനായ 

യഹോധ ഇന്നു യിസ്പായേല്മക്കളുടെയും 

അമ്മോന്യരുടെയും മദ്യ സ്പ്രായം വി 

ധിക്കട്ടെ. 

ഉ 

എന്നാല് യിഛ്ത്രാഹ് വറ 98 
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യച്ച വാക്കു അമ്മോനയരുടെ രാജാധു 

ക്രട്ടാക്കിയില്ലം 

അപപ്പോഠ യഹോവയുടെ ആത്മാവു 

യിഫു, ഹി൯മേര വന്നു ;അവ൯ ഗിലെയാ 

ദിലും മനശ്ശെയിലും ക്രടി കടന്നു ധിലെയാ 

ടിലെ മിസ്സുയില് എത്തി ഗിലെയാടിലെ 

മിസ്റയില്നിന്നു അമ്മോ രുടെ നേരെ 

ചെന്നു. യിഷഫ്ട്ലാഹ് യഹോവെകു ഒരു 

നേച നേന്നു പറഞ്ഞതു: നീ അമ്മോ 

രെ എനെറ കയ്യില് ഏപ്പിക്കുമെങ്കില് 

ഞാ൯ അമ്മേന്വേരെ ജയിച്ചു സമാധാന 

ത്തോടെ മടങ്ങിവരുമ്പോര എന്െറ ധി 

ട്ടുവാതില്ലഛതനിന്നു ഏന്നെ എതിരേററു 

വരുന്നതു യഹോവെകുള്ളതാകും; അതു 

ഞാ൯ ഹോമയാഗമായി അപ്പിക്കും. ഇങ്ങ 

നെ യിഷ്്സു ഫേ അമ്മോന്യരോടു യുഭ്ധം 

ചെയ്ക്റാ൯ അവരുടെ നേരെ ചെന്നു; യ 

ഹോയവ അവരെ അവന്െറ കയ്യില് ഏ 

ല്ലിച്ച. അവ൯ അവക്കു അരോധവേര്മു 

തല്, മിന്നീത്ത് വരെയും ആബേല്-കെരാ 

മീംവരെയും ഒരു മഹാസംഹാരം വരുത്തി, 

ഇരുപതു പട്ടണം ജയിച്ചടക്കി. 

ഏന്നാല് യിഛ്ലാഹ് മിസ്സുയില് തന്െറ 

വീട്ടിലേക്കു ചെല്ലുമ്വേം ഇതാ, അയ 

നെറ മകഠ൦ തപ്പോടും നൃത്തത്തോടും ക്രടെ 

അവനെ ഏതിരേറവുവരുന്നു; അവ 

അവന്നു ഏകചുത്രി ആയിരുന്നു; അവ 

ഉല്ലാതെ അവന്ന മകനുമില്ല മക്ുമില്ല. 

അധഖളെ കണ്ടയുടനെ അവ൯ തന്െറ 

വ്യ്രം കിറി: അയ്യോ, എന്റെറ മകളേ, 

നീ എന്റെറ തല കുനിയിച്ചു, നീ എന്നെ 

വ്യ സനിപ്പികുന്നവരുടെ ക്രട്ടത്തില് ആ 

യല്ലോ; യഫോവയോടു ഞാ൯ പറഞ്ഞു 

പോയി; ഏനിക്കു പിന്മാറിക്രൂുടാ ഏന്നു 

പറഞ്ഞു. 

നി യഹോവയോടു പറഞ്ജുപോയിട്ടുണ്ടെ 

അവമധ അധനോടു: അപ്പാ, 

ങ്കില് യഹോവ നിനക്കധേണ്ടി നിനെഥറ 

ധാഠാഥറ്ഠിം 
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ശത്രുക്കളായ അമ്മോ രോടു പ്രതികാരം 

നടത്തിയിരിക്കയാല് നിനെറ വായില് 

നിന്നു പുൃറപ്പെട്ടതുപോലെ എന്നോടു 

ചെയ്തു എന്നു പറഞ്ഞൂ. എന്നാരു ഒരു 

കായ്യം എനിക്കു വേണ്ടിയിരുന്നു; ഞാ൯ 

പവ്വതങ്ങളില് ചെന്നു ഏന്െറ സഖിമാ 

രുമായി എനെറ കന്യാത്വത്തെകുറിച്ചു 

വിലാപം കഴിക്കേണ്ടതിന്നു എനികു 

രണ്ടു മാസത്തെ അവധി തരേണം ഏന്നു 

അവറം തന്െറ അപ്പനോടു പറഞ്ഞു, 

അതിന്നു അവ൯: പോക എന്നു പറഞ്ഞു 

അധളെ രണ്ടു മാസത്തേക്കു അയച്ചു; അ 

വഠം തനെറ സഖിമാരുമായി ചെന്നു 

തനെെറ കന്യാത്വത്തെകുറിച്ചു പവ്വതങ്ങ 

ളില് വിലാപംകഴിച്ചു. രണ്ടു മാസം ക 

ഴിഞ്ഞിട്ടു അവഠ തസെറ അപ്പനെറ അടു 

ക്കലേക്കു മടങ്ങിവന്നു; അവ൯ നേന്നിരു 

ന്ന നേച്ചപോലെ അവളോടു ചെയ്യൂ; 

അവാ ഒരു പുരുഷനെ അറിഞ്ഞിരുന്ന 

തുമില്പ. 

യേലിലെ ക൬ കുമാര് നാലു ടിവസം ഗി 

പ്പിന്നെ ആണ്ടുതോറും യിസ്സാ 

ലെയാട്ടനായ യിഛ്ല്ാഹിനെറ മകളെ 

കീത്തിപ്പാ൯ പോകുന്നതു യിസ്രായേലില് 

ഒരു ആചാരമായ്യീന്നു. 

൧൨. അബഡ്ധ്യായം. 

അനന്തരം ഏഫ്ു യില൪ ഒന്നിച്ചുക്രടി വ 

ടക്കോട്ടു ചെന്നു യിഫ്റ്റ ഫോിനോടു : നി 

അമ്മോ രോടു യുദ്ധംചെയ്ത്ാ൯ പോയ 

പ്പോ ക്രടെ പോരേണ്ടതിന്നു ങ്ങളെ 

വിളിക്കാഞ്ഞതു എന്തു? ഞങ്ങ നിന്നെ 

അകത്തിട്ടു വീട്ടിന്നു തി വെച്ചു ചുട്ടുകളയും 

എന്നു പറഞ്ഞൂ. യിഛ്ലാഹ്' അവരോടു: 

എനികും എനെറ ജനത്തിന്നും അമ്മോ 

രോടു വലിയ കലഹം ഉണ്ടായി; ഞാ൯ 

നിങ്ങളെ വിളിച്ചപ്പോഠഠ നിങ്ങ അവ 

രുടെ കയ്യില്നിന്നു എന്നെ രക്ഷിച്ചില്ല. 

ടാം 

37 
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3 നിങ്ങ എന്നെ രക്ഷ്മിക്കയില്ലെന്നു കണ്ട 

പ്പോ ഞാന് എനെറ ജീവനെ ഉപേക്ഷി 

ചുംകൊണ്ടു അമ്മോന്യരുടെ നേരെ ചെ 

നനു; യഹോവ അവരെ എനെറ കയ്യിൽ 

ഏപ്പിച്ചു. ഇങ്ങനെയിരിക്കെ നിങ്ങ 

എന്നോടട യൃഭ്ധംചെയ്ത്താ൯ ഇന്നു എന്െറ 

നേരെ വരുന്നതു എന്തു എന്നു പറഞ്ഞു. 

അനന്തരം യിഫ്ലരാഹ് ഗിലെയാല്യരെ ഒ 

ക്കെയും വിളിച്ചുക്രടി, എഫ്രു യിമ്യരോടു 

യുഭ്ധം ചെയ്യൂ അവരെ തോല്പിച്ചു; ഗിലെ 

യാദ്യരായ നിങ്ങ. എഫ്രു യിമിനെറയും 

മനശ്ശെയുടെയും മദ്ധ്യേ ഏഡ്ഥു യിമൃപലാ 

യിതന്മാര ആകുന്നു എന്നു എഫു യിമൃര് 

വറകുകൊണ്ടു ഗിലെയാട്ട൪ അവരെ സം 

ഹരിച്ചുകള.ഞ്ങജു. ഗിലെയാല്യര് എഫ യിം 

ഭാഗത്തുള്ള യോദ്ദാനെറ കടധുകഠ പിടി 

ചയ? എഫു യിമ്യപലായിതന്മാരില് ഒരു 

ത്ത൯: ഞാ൯ അക്കരെക്കു കടക്കട്ടെ എന്നു 

പറയുമ്ചോഠം ഗിലെയാട്ട൪ അവനോടു: 

നി എഫു യിമ്യ നോ എന്നു ചോദിക്ും; 

അല്പ എന്നു അവന പറഞ്ഞാല് അവ൪ 

അവനോടു ശിബ്ബോലെത്ത' എന്നു പ 

റക എന്നു പറയും; അതു അവന്നു ശരി 

യായി ഉച്ചരിപ്പാ൯ കഴിയായ്ക്കുകൊണ്ടു അ 

വ൯ സിബ്ബോലെത്ത' എന്നു പറയും. 

അപ്പോ അവര് അവനെ പിടിച്ചു യോ 

ദ്ാനെറ കടധുകളില്യെച്ചു കെല്ലും; അ 

ങ്ങനെ ആ കാലത്തു എഫു യിമ്യ രില് നാ 

പ്ത്തിരായിരംപേര് വിണ. 

യിഛ്മാഹ് യിസ്രായേലിന്നു ആറു സംവ 

ത്സരം ന്യായാധിപനായിരുന്നു; പിന്നെ 

ഗിലെയാദ്യനായ യി ഹ് മരിച്ചു, ഗി 

ലെയാദ്യ പട്ടണങ്ങളില് ഒന്നില് അവനെ 

അടക്കം ചെയ്യു. 

അവനെറശേഷം ബേത്തേ ഹെമ്യനാ 

യ ഇബ്്യാ൯ യി സ്വായേലിന്നു ന്യായാധിപ 

അവന്നു മുപ്പതു പുത്രന്മാര് 

ഠിം 
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ഉണ്ടായിരുന്നു; അവ൯ മുപ്പതു പുത്രിമാരെ 

കെട്ടിച്ചയക്കയും തന്െറ പുത്രന്മാക്ു മുപ്പതു 

കന കുമാരെ കൊണ്ടു വരികയും ചെയ്യു. 

അവന് യിസ്സായേലിന്നു ഏഴ സംവത്സരം 

ന്യായാധിപനായിരുന്നു. പ്പിന്നെ ഇ 

ബ്ലൂാ൯ മരിച്ചു ബേത്തേ ഹെമില് അധ 

നെ അടക്കംചെയ്യൂ. 

അവസെറശേഷം സെബ്ദമൂന്യ നായ 

ഏലോന്൯ യി സ്ധായേലിന്നു ന്യായാധിപനാ 

യി പത്തു സംവത്സരം യിസ്രായേചില് ന്യാ 

യപാലനം ചെയ്യൂ. പിന്നെ സ്വെബയമുന്യ 

നായ ഏലോന്൯ മരിച്ചു; അവനെ സെബൂ 

മൂ൯നാട്ടില് അയ്യാലോനില് അടക്കും 

ചെയ്യൂ. 

അവനെറശേഷം ഫില്ലേലിനെറ മ 

കനായ അബ്ദോ൯ എന്ന ഒരു പിരാഥോ 

൬൯ യിസ്റ്രായേലിന്നു ന്യായാധിപനായി 

രുന്നു. ഏഴചപതു കുഴ്ഴതപ്പുറത്തു കയറി 

ഓടിക്കുന്ന നാല്പതു പുത്രന്മാരും മുപ്പതു 

പെരത്രന്മാരും അവന്നുണ്ടായിരുന്നു; അ 

വ൯ യിസ്ധായയേലിന്നു എട്ടു സംവത്സരം 

ന്യായാധിപനായിരുന്നു; പിന്നെ ഹി 

ല്ലേലിനെറ മകനായ അബ്ദോ൯ മുന്ന 

പിരാഥോന്യ൯ മരിച്ചു; അവനെ ചൂൃഡ്ഥ 

യിംദേശതൃതു അമാലേകൃരുടെ മലനാട്ടി 

ലെ പിരാഥോനില് അടക്കംചെയ്യൂ. 

൧൩. അദ്ധ്യായം. 

യിസ്രായേല്മക്കുറം പിന്നെയും യ॥ഹാ 

വെക്കു അനിക്ടുമായുള്ളതു ചെയ്യൂ; യ 8ഹാ 

വ അവരെ നാല്പതു” സംഖത്സരത്തോളം 

ഫെലിസ്ത്ു രുടെ കയ്യില് ഏല്പിച്ച. 

എന്നാല് ദ൯ഗോത്രത്തില് ഉള്ള വനാ 

ണ്ടാ 

ചര്; 

യി സോരാഥ്യനായ ഒരു പുരുഷന് |, 

യിരുന്നു; അവന്നു മാനോഹ എന്നു ൭ 

അയനെറ ഭായ്യ മച്ചിയായിരിക്കുകെ 

പ്രസവധിച്ചിരുന്നില്ല. ആനസ്ത്രീക്കുയ 

ണ്ടു 

ഫാ 
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വയുടെ ഒടൂൂത൯ പ്രത്യക്ഷനായി അവളോടു 

പറഞ്ഞതു: നീ മച്ചിയല്ലോ, പ്രസവിച്ചിട്ടു 

മില്ല ഏങ്കിലും നീ ഗഭംധരിച്ച ഒരു മ 

കനെ പ്രസവിക്കും ആകയല് നി സൂ 

ക്ഷിച്ചുകൊക; വീഞ്ഞും മയും കുടിക്ക 

രുതു; അശുഭ്ധമായതൊന്നും തിന്ുകയുമ 

രുതു. 

സധഖികും; അവനെറ തലയില് ക്ഷൌര 

നി ഗഭംധരിച്ചു ഒരു മകനെ പ്ര 

ക്കത്തി തൊടുവിക്കരുതു; ബാലന് ഗഭം 

മുതല് ദൈധത്തിന്നു നാസിരായിരിക്കും; 

അവന് യിസായേലിനെ ഫെലിസ്തൃ രുടെ 

സ്ത്രി 
ചെന്നു ഭത്താധിനോടു പറഞ്ഞതു: ഒരു 

കയ്യിരുനിന്നു രക്ഷിപ്പാന് തുടങ്ങും. 

ദൈവഖപുരുഷ൯ ഏഎനെറ അടുക്കല് വ 

നു; അവനെറ ആകൃതി ഒരു ദൈധ 

ല്ലതന്െറ ആകൂൃതിപോലെ അതിഭയങ്കരം 

ആയിരുന്നു; അവന് എവധിടെനിന്നെന്നു 

ഞാന് അവനോടു ചോടിച്ചില്ല; തന്െറ 

പേർ അവന് എന്നോടു പറഞ്ഞതും ഇല്ല. 

അവ൯ ഏന്നോടു: നീ ഗഭംധരിച്ചു ഒരു 

മകനെ പ്രുസധിക്കും; ആകയാല് നി 

വീഞ്ഞും മല്യയും കുടിക്കരുതു; അശുഭ്ധമാ 

യതൊന്നും തിന്നുകയും അരുതു; ബാല൯ 

ഗഭംമുതല് ജീവപയ്യന്തം ദൈധത്തിന്നു 

നാസിരായിഡിക്കം ഏനാ പറഞ്ഞു. മാ 

നോഹ യഫോധേയേടു പ്രാത്ഥിച്ചു: 

കത്താ, നി അയച്ച ഭൈവപയരുഷ൯ 

വീണ്ടും ഞങ്ങളുടെ അടുക്കത വന്നു, ജനി 

പ്രംനിരിക്കുന്ന ബാലന്െറ കായ്യത്തില് 

രങ്ങഠരക്കു ഉപദേശിച്ചുതരുമാറാകട്ടെ 

എന്നു പറഞ്ഞു. ദൈവം 

യുടെ പ്രാത്ഥന കേട്ടു; ഒഭൈവ്വളൂത൯ ഖി 

മാനോഹ 

ണ്ടും അവളുടെ അടുക്കല് വന്നു; അവാ 

വയലില് ഇരിക്കയായിരുന്നു; അവളുടെ 

ഭത്താധുയ മാനോഹ ക്രടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. 

മുടനെ ആ സ്ത്രി ഓടിച്ചെന്നു ഭത്താധിനെ 

അറിയിച്ചു; അന്നു എന്െറ അടുക്കല് വ 

ഠിം 
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ന്ന ആഠ ഇതാ, എനിക്കു പ്രത ക്ഷനായി 

വന്നിരിക്കുന്നു എന്നു അവനോടു പറഞ്ഞു. 

മാനോഹ മുടനെ ഏഴ്ചന്നേററു ഭായ്യയോട്ട 

ക്രടെ ചെന്നു ആ പുരുഷനെറ അടുക്കല് 

എത്തി; ഈ സ്്രിയോടു സംസാരിച്ച ആര 

നീയോ എന്നു അവനോടു ചോടിച്ചു; ഞാ൯ 

തന്നേ എന്നു അവ൯ പറഞ്ഞു, മാനോ 

ഹ അവനോടു: നിനെറ വചനം നിവ 

ത്തിയാകുമ്പോ ബാലനെറ കായ്യത്തില് 

ഞങ്ങ ഏങ്ങനെ ആചരിക്കേണം? അ 

വനെ സംബന്ധിച്ചു എന്തു ചെയ്യേണം 

എന്നു ചോദിച്ചു. യഹോധയുടെ ദ്ൂത൯ 

മാനോഹര്യാടു: ഞാന് സ്ത്രീയോടു പറഞ്ഞ 

തൊക്കെയും അവ സൂക്ഷ്മിച്ചകൊള്ളട്ടെ. 

മുന്തിരിവള്ളിയില് ഉണ്ടാകുന്ന യാതൊന്നും 

അധ തിന്നരുതു; വീഞ്ഞും മദ്യവും കുടി 

ക്കരുതു ; അശുഭ്ധമായതൊന്നും തിന്നുകയും 

അരുതു; ഞാ൯ അവളോടു കപ്പിച്ചതൊക്കെ 

യം അവ ആചരിക്കണം എന്നു പറ 

ഞ്ഞു. 

ടഃ ഞങ്ങ ഒരു കോലാട്ടി൯കുട്ടിയെ നി 

മാനോഹ യഹോവയുടെ ട്ടുതനോ 

നക്കായി പാകം ചെയ്യുംവരെ നീ താമസി 

ക്കേണമെന്നു വറഞ്ഞു. യഹോവയുടെ 

ട്ടുത൯ മാനോഫയോടു: നീ എന്നെ താമ 

സിപ്പിച്ചാലും ഞാ൯ നിന്െറ ആഹാരം 

കഴിക്കയില്ല; ഒരു ഹോമയാഗം കഴിക്കു 

മെങ്കില് അതു യഹോധെക്കു കിച്ചു 

കൊഠാക എന്നു പറഞ്ഞു. അവന് യ 

ഫോവയുടെ ട്ലുത൯ ഏന്നു മാനോഹ അ 

റിഞ്ഞിരുന്നില്ല. മാനോഹ യഹോവയു 

ടെ ദൂതനോടു: നിന്െറ വചനം നിവ്പ 

ത്തിയാകുമ്പോഠം ഞങ്ങ നിന്നെ ബഹു 

മാനിക്കേണ്ടതിന്നു നിനെറ പചേരെന്തു എ 

ന്നു ചോദി ച്ചു. യഹോവയുടെ മ്ലൃത൯ 

അധഖനോടു: എനെറ പേർ ചോദിക്കുന്നതു 

ന്തു? അതു അതിശയമുള്ളതു എന്നു പ 

റഞ്ഞും അങ്ങനെ മാനോഫ ഒരു കോലാ 
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ട്ടി൯കുട്ടിയെയും ഭോജനയാഗത്തെയ്യം 

കൊണ്ടുവന്നു ഒരു പാറമേല് യഹോധവെ 

ക്കു യാഗം കഴിച്ചു; മാനോഹയ്യം ഭായ്യയും 

നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കെ അവ൯ ഒരു അ 

തിശയം പ്രുവത്തിച്ചു. അഗ്നിജ്വാല യാ 

ഗപീഠത്തിന്മേല്നിന്നു ആകാശത്തിലേക്കു 

പൊങ്ങിയപ്പപോ യഹോവയുടെ ടൂത൯ 

യാഗഥപീിഠത്തിനെറ ജ്വാലയോടുക്രടെ കു 

യറിപ്പ്യോയി ; മാനോഹയും ഭായ്യയും കണ്ടു 

സാഷ്ക്രാംഗം വിണു. യഹോധയ്യടെ ട്ടൂത൯ 

മാനോഹെക്കും ഭായ്യെക്കും പിന്നെ പ്രത്യ 

ക്ഷനായില്ല; അങ്ങനെ അതു യഹോവയു 

ടെ ട്രുത൯ ഏന്നു മാനോഫ അറിഞ്ഞു. 

ദൈവത്തെ കണ്ടതുകൊണ്ട് നാം മരിച്ചു 

പോകും എന്നു മാനോഫ ഭായ്യയോടു പറ 

ഞ്ഞു. 

വാ൯ യഹോവെക്കു ഇക്ഷടമായിരുന്നു എ 

ഭായ്യ അവനോടു: നമ്മെ കൊല്ല 

ങ്കില് അവന് നമുടെ കയ്യില്നിന്നു ഹോ 

മയാഗധും ഭോജനയാഗധും കൈക്കൊഠ 

കയോ ഇവ ഒക്കെയും നമുക്കു കാണിച്ചുത 

രിക്ുയോ ഈ സമയത്തു ഇതുപോലെയു 

ള്ള കായ്യം നമ്മെ അറിയിക്കയോ ചെയ്തു 

യില്ലായിരുന്നു ഏന്നു പറഞ്ഞു. അനന്ത 

രം സ്രീ ഒരു മകനെ പ്രസവിച്ചു, അവ 

ന്നു ശിംശോസ എന്നു പേരിട്ടു. ബാല൯ന 

വളന്നു;യഹോവ അവനെ അയഃഗ്രഹിച്ച. 

സോരെകും എസ്മായോലിന്നും മദ്ധ്യ യൃള്ള 

മഫനേ-ഭനില്ധഖെച്ചു യഹോവയുടെ ആ 

ത്മാവു അവനെ മള മിപ്പിച്ചതുടങ്ങി. 

൧൪.൦ അദ്ധ്യായം. 

അനന്തരം ശിംശോന്൯ തി്ുയിലേക്കു 

ചെന്നു തിമ്ലയില് ഒരു ഫെലിസ്മു കക 
ക 

യെ കണ്ടു, അവന് വന്നു തനെറ അപ്പ 

നെയും അമ്മയെയും അറിയിച്ചു: ഞാസ 

തിമ്ലയിരു ഒരു ഫെലസ്ക്കന്യക്യെ ക 

ണ്ടിരിക്കുന്ന; അവളെ ഏനിക്കു ഭായ്യയാ 

യിട്ടു എടുക്കേണം എന്നു പറഞ്ഞു. അവ 3 

സെറ അപ്പനും അമ്മയും അവനോടു: 

അഗ്രചമ്മികളായ ഫെലിസ്പയ രില്നിന്നു 

നി ഒരു ഭായ്യയെ എടുപ്പാന് പോകേണ്ട 

തിന്നു നിന്െറ സഹോദരന്മാരുടെ ക 

കുമാരിലും നമ്മുടെ സകലജനത്തിലും യാ 

തൊരുത്തിയും ഇല്ലയോ എന്നു ചോദിച്ച 

തിന്നു ശിംശോ൯ തനെറ അപ്പനോടു: 

അവളെ ഏനിക്കു എടുക്കേണം; അവളെ 

എനിക്കു ബോധിച്ചിരിക്കുനാ എന്നു പറ 

ഞ്ഞു. 

എന്നു അവസെറ അപ്പനും അമ്മയും അറി 

ഇതു യഹോവയാൽ ഉണ്ടായതു 

ഞ്ഞില്ല; അവ൯ ഫെലിസ്ത്കരുടെ നേരെ 

അവസരം അന്വേഷിക്കയായിരുന്നു. ആ 

കാലത്തു ഫെലിസ്ക്രരായിരുന്നു യിസ്രായേ 

ലിനെ വാണിരുന്നതു. 

അങ്ങനെ ശിംശോനും അവന്െറ അ 

പ്പനും അമ്മയും തിമ്ലൃയിലേക്കു പോയി 

തിമ്ളെക്കരികെയുള്ള മുന്ത്ിരിത്തോട്ടങ്ങ 

ളില് എത്തിയപ്പോ ഒരു ബാലസിംഹം 

അവനെറ നേരെ അലറിധന്നു. അ 

പ്പോ യഫോവയ്യടെ ആത്മാവു അവ 

സെറമേല് വന്നു; കയ്യില് ഒന്നും ഇല്ലാ 

തിരിക്കെ അവ൯ അതിനെ ഒരു ആട്ടി൯ 

കുട്ടിയെപ്പോലെ കിറിക്കളഞ്ഞു; താ൯ 

ചെയുതു അപ്പനോടും അമ്മയയാടും പറ 

ഞ്ഞി. പിന്നെ അവന് ചെന്നു ആ സ്റ്രി 

യോട്ട സംസാരിച്ചു; അവളെ ശിംശോന്നു 

ബോധിച്ചു. കുറെക്കാലം കഴിഞആശേശാം 

അവന്൯ അധളെ വിധാഹം കഴിപ്പാ൯ 

തിരികെ പോകയിരു സിംഹത്തിനെറ 

ഉടല് നോക്കേണ്ടതിന്നു മാറിച്ചെന്നു; സിം 

ഹത്തിസെറ ഉടലിന്നകത്തു ഒരു തേനിച്ച 

ക്കുട്ടധും തേനും കണ്ടു. അതു അവ൯ ക 

യ്കിത ഏടുത്തു തിന്നുംകൊണ്ടു നടന്നു, അ 

പ്രന്െെറയ്യം അമ്മയുടെയും അടുക്കല് ചെന്നു 

തിന്മ അവകും കൊടുത്തു അവരും 
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ഏന്നാല് തേന് ഒരു സ്.ംഹത്തിനെറ ഉട 

ലില്നിന്നു എടുത്തു ഏന്നു അവ൯ അവ 

രോടു പറഞ്ഞില്ല. അങ്ങനെ അവന്െറ 

അപ്പ൯ ആ സ്ട്രീയുടെ വിട്ടില് ചെന്നു; 

ശിംശോ൯ അവിടെ ഒരു വിരുന്നുകഴി 

ഛു; യൌവനക്കാർ അങ്ങനെ ചെയ്തു പ 

തിവായിരുന്നു. അവര് അവനെ കണ്ട 

പ്പോ അവനോടുക്രടെ ഇരിപ്പാന് മുപ്പതു 

തോഴന്മാരെ കൊണ്ടുവന്നു. ശിംശോ൯ 

അവരോടു: ഞാന് നിങ്ങളോടു ഒരു കടം 

പറയാം; വിരുന്നിനെറ ഏഗദിഖസത്തി 

ന്നകം നിങ്ങ അതു വീട്ടിയാല് ഞാ൯ 

നിങ്ങഠാകു മുപ്പതു മുള്ളങ്കിയും മുപ്പതു വി 

ശേഷവസ്ത്രുവും തരാം. വീട്ടുവാന് നി 

ങ്ങഠക്കു കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലോ നിങ്ങറാം 

എനിക്കു മുപ്പതു ഉള്ളങ്കിയും മുപ്പതു വിശേ 

കാവസ്ത്രധും തരേണം എന്നു പറഞ്ഞു. 

അവര് അവനോട്ട: നിന്െറ കടം പറ 

ക; ഞങ്ങഠ കേശഠക്കട്ടെ എന്നു പറഞ്ഞു. 

അധന അവരോടു: 

ഭോക്താധവില്തനിന്നു ഭോജനധും 

മല്ലനില്നിന്നു മധുരധും പുറപ്പെട്ടു 

എന്നു പറഞ്ഞു. ഏന്നാല് കടം വീട്ടുവാ൯ 

മൂന്നു ടിവസത്തോളം അവക്കു കഴിഞ്ഞില്ല. 

ഏഴാം ദിവസത്തിലോ അവര് ശിംശോ 

നെറ ഭായ്യയോടു: ഞങ്ങഠരക്കു പറഞ്ഞുതരു 

വാന് തക്കവണ്ണം നിന്െറ ഭത്താവിനെ 

വശീകുരിക്ക;ു അല്ലങ്കിത ഞങ്ങ നി 

ന്നെയും നിന്െറ പിതൃഭവനത്തെയും തീ 

വെച്ചു ചുട്ടുകള യും; ഞങ്ങളുടെ വസ്റ്കു കുര 

സ്ഥമാക്കേണ്ടതിന്നോ നിങ്ങഠം ഞങ്ങളെ 

വിളിച്ചതു ഏന്നു പറഞ്ഞു. ശിംശോനെറ 

ഭായ്യ അവന്െറ മുമ്പില് കരഞ്ഞു: നീ 

എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നില്ലം ഏന്നെ ദ്വേഷി 

ക്കുന്ന; എനെറ അസ്സാദികളോടു ഒരു കടം 

പറഞ്ഞിട്ടു ഏനിക്കു അതു പറഞ്ഞുതന്നില്ല 

ല്ലോ എന്നു പറഞ്ഞു. അവ൯ അവളോടു: 
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ഏനെറ അപ്പുന്നും അമ്മെക്കും ഞാന് അതു 

പറഞ്ഞുകൊടുത്തിട്ടില്ല; പിന്നെ നിനക്കു 

പറഞ്ഞുതരുമോ എന്നു പറഞ്ഞു. വിരുന്നി 

നെറ ഏഴ ദിവസധും അവ൦ അവന്െറ 

മുമ്വില് കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു; ഏഴാം ദിവ 

സം അവ അവനെ അസഫഹ്യപ്പെടുതുു 

കകൊണ്ടു അവ൯ പറഞ്ഞുകൊടുത്തു; അ 

വഠം തനെറ അസ്താദികമക്കും കടം പറ 

ഞ്ജുകൊടുത്തു. ഏഴാം ദിവസം സൂയ്യ൯ 

അസ്മുമിക്കും മുമ്പെ പട്ടണക്കാരർ അവ 

മധുരമുള്ളതു 

സിംഹത്തെക്കാഠം ബലമുള്ള തു 

നോട്ട: തേനിനെക്കാഠം 

എന്തു? 

ന്തു ഏന്നു പറഞ്ഞു. അതിന്നു അവ൯ 

അവരോടു: നിങ്ങശ എനെറ പശുക്കിടാ 

വിനെ പൂടി മുഴുതില്ലെങ്ജില് ഏനെറ കുടം 

വീട്ടുകയില്ലായിരുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. 

പിന്നെ, യഹോവയുടെ ആത്മാവു അവ 

നെറമേല് വന്നു; അവന് അസ്തുലോനി 

ലേക്കു ചെന്നു മുപ്പതൃപേരെ കൊന്ു അ 

വരുടെ മടപ്പൂരി കടംധിട്ടിയവക്കു വസ്ത്രും 

കൊടുത്തു. അവനെറ കോപം ജ്വലിച്ചു; 

അവന് തനെറ അപ്പനെറ വീട്ടില് പോ 

യിം ശിംശോനെറ ഭായ്യ അവന്െറ കട്ടു 
ി $ 

കാരനായിരുന്ന തോഗന്നു ഭായ്യയായ്യീന്നു. 

൧൫. അദ്ധ്യായം. 

കുറെക്കാലം കഗിഞ്ഞിട്ടു കോതമ്മുകൊൌ 

കാലത്തു ശിംശോ൯ ഒരു കോലാട്ടി൯കുട്ടി 

യെയും കൊണ്ടു തന്െറ ഭായ്യയെ കാണ്മാന് 

ചെന്നു: ശയനഗൃഹത്തില് എന്െറ ഭായ്യ 

യുടെ അടുക്കല് ഞാ൯ കടന്നുചെല്ലട്ടെ 

മലന്നു പറഞ്ഞു. അവ്ളുടെ അപ്പനോ അ 

വനെ അകത്തു കടപ്പാ൯ സമ്മതിക്കാതെ: 

നിനക്കു അവളില് കേവലം അനിക്ടമാ 

യി എന്നു ഞാന് വിചാരിച്ചതു കൊണ്ടു 

അവളെ നിന്െറ തോന്നു കൊടുത്തു 

പോയി; അവളുടെ അനുജത്തി അവളെ 

17 

18 

19 



10 

11 

നയ യോധിപന്മാര് ൧൫ 

ക്കാമ സുന്ദരിയല്ലോ? അവ മററവരക്കു 

പകരം നിനകു ഇരിക്കട്ടെ എന്നു പറഞ്ഞു. 

അതിന്നു ശിംശോ൯: ഇപ്പ്യോഠം ഫെലി 

സ്ക്ക ഒരു ദോഷം ചെയ്യാല് ഞാ൯ കാറ 

ക്കാരനല്ല ഏന്നു പറഞ്ഞു. ശിംശോ൯ 

പോയി മുന്നൂറു കുറുക്കന്മാരെ പിടിച്ചു 

വാലോട്ടു വാല് ചേത്തു പന്തം എടുത്തു ഈ 

404 

രണ്ടു വാലിന്നിടയില് ഓരരോ പന്തം൭ വച്ച 

കെട്ടി. പന്തത്തിന്നു തി കൊളേത്തി ഫെ 

ലിസ്ത്ു രുടെ വിള ധിലേകു വിട്ടു, കുററയും 

ി ഒലിധുതോട്ടങ്ങളും എല്ലാം ന 

ഉഞ്ഞു., ഇതു ചെയുതു ആര് എന്ന ന 

ലിസ്ക്ൂര് അ ന്വേഷിച്ചാറെ തിമൂക്കാരനെറ 

മരുമക൯ ശിംശോ൯; അവന്െറ ഭായ്യ 

യെ അവന് എടുത്തു തോന്നു കൊട്ട 

തുതുകളഞ്ഞു എന്നു അവക്ു അറിധു കിട്ടി; 

ഫെലിസ്ത ൪ ചെന്നു അവളെയും അവളു 

ടെ ക വും തീയിലിട്ടു ചുട്ടുകളഞ്ഞു. 

അപ്പ്ോഠം ശിംശോ൯ അവരോടു: നിങ്ങ 

ഇരവധിധം ചെയ്യുന്നു എങ്കില് ഞാ൯ നി 

ങ്ങളെ പ്രതികാരം ചെയ്യാതെ വിടുകയില്ല 

എന്നു പറഞ്ഞു, അവരെ കഠിനമായി 

അടിച്ചു തുടയും നടുധും തകുതൃുതുകളഞ്ഞു. 

പിന്നെ അവന് ചെന്നു ഏതാംപാറയുടെ 

ഗഹ്വരത്തില് പാത്തു. 

ഏന്നാല് ഫെലിസ്ത് ൪ ചെന്നു യ്യെഫ്രല 

യില് പാളയമിറങ്ങി യിരു എല്ലാം 

പരന്നു. നിങ്ങ ഞങ്ങളുടെ നേരെ 

വന്നിരിക്കുന്നതു എന്തു ഏന്നു യ്യെഫ്രദ്യ൪ 

ചോദിച്ചു. ശിംശോ൯ ഞങ്ങളോടു ചെ 

യ്യൂതൃപോലെ രങ്ങമ അവനോടും ചെ 

യ്യേണ്ടതിന്നു അവനെ പിടിച്ചുകെട്ടുവാ൯ 

വന്നിരിക്കുന്നു എനു അവധര് ഉത്തരം പ 

റഞ്ഞു. 

മുവായിരംപേര് ഏതാംപാറയുടെ ഗഹ്വ 

അപ്പോം യ്യെഫ്രദയില്നിന്നു 

രത്തിങ്കത ചെന്നു ശിംശോനോടു: ഫെലി 

സ്തു ൪ നമ്മെ വാഴ്ചന്നു എന്നു നീ അറിയു 

ഠിം 
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ന്നില്ലയോ? നി ഒങ്ങളോടു ഇച്ചെയുൂതു 

എന്തു എന്നു ചോടിച്ചു. അധ൪ര് എന്നോടു 

ചെയൂതുപോലെ ഞാ൯ അവഖരോടും ചെയ്യൂ 

എന്നു അവ൯ അവരോടു പറഞ്ഞു. അവര് 

അവന്ോട്ട: ഫെലിസ്ത രുടെ കയ്യില് ഏ 

പ്പിക്കേണ്ടതിന്നു നിന്നെ പിടിച്ചുകെട്ട 

വാ൯ ഞങ്ങ വന്നിരിക്കുന്നു എന്നു പറ 

ഞ്ഞും 

തന്നേ എന്നെ കൊല്ലുകയില്ല എന്നു എ 

ശിംശോ൯ അവരോടു: നിങ്ങ 

ന്നോടു സത്യം ചെയ്ത്ി൯ ര്രേന പറഞ്ഞു. 

അവര് അയന്ോടു: ഇല്ല; ഞങ്ങ നിന്നെ 

കൊല്ലുകയില്ല; നിന്നെ പിടിച്ചുകെട്ടി അ 

വരുടെ കയ്യിരു ഏപ്പിക്കേയുള്ളൂ. എന്നു പ 

റഞ്ഞു. അങ്ങനെ അവര് രണ്ടു പുതിയ 

കയകകൊണ്ടു അവനെ കെടി പാറയില് 

നിന്നു കൊണ്ടുപോയി. അവന് ലേഹി 

യില് എത്തിയപ്പോ ഫെലിസ്കു ൪ അവ 

നെ കണ്ടിട്ടു ആത്ത. അപ്പോ പി 

യൂടെ ആത്മാവു അവനെറമേല് വന്നു 

അധയനെറ കൈ കെട്ടിയിരുന്ന കയര് 

തീകൊണ്ടു കരിഞ്ഞ 

ആയി; 

മേതനിന്നു ദവിച്ച പോയി. അവന് ഒരു 

ചണതൂതപോലെ 

അവനെറ ബന്ധനങ്ങ കൈ 

കഴുതയുടെ പച്ചത്താടിയെല്ല കണ്ടു കൈ 

നീട്ടി എടുത്തു 

പേരെ കൊന്തകളഞ്ഞു: 

അതുകൊണ്ടു ആയിരം 

കഴ്ണതയുടെ താടിയെല്ലുകൊണ്ടു 

കുനാ ഒന്നു. കുന്നു രണ്ടു; 

കഴുതയുടെ താടിയെല്ലുകൊണ്ടു 

ആയിരംപേരെ ഞാ൯ സംഹരിച്ചു 

എന്നു ശിംശോ൯ പറഞ്ഞു. ഇങ്ങനെ 

പറഞ്ഞുകഥിഞ്ഞിട്ടു അവ൯ താടിയെല്ല 

കയ്യില്നിന്നു എറിഞ്ഞുകളുഞ്ങു; ആ സ്ഥല 

ത്തിന്നു രാമത്ത് -ലേഹി ഏന്നു പേരായി. 

പിന്നെ അധവ൯ വളരെ ഓഹിച്ചിട്ടു യ 

ഹോധയോടു നിലധിളിച്ചു: അടിയന്െറ 

കയ്യാല് ഈ മഹാജയം നി ടല യം 
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ഇപ്പോ ഞാന് ദാഹംകൊണ്ടേ മരിച്ചു 

അഗ്രചമ്മികട്ടടെ കയ്യില് വീഗേണമോ 

എന്നു പറഞ്ഞു. അപ്പ്പോഗ ഭൈവം ലേ 

ഫിയില് ഒരു കുഴി പിളരുമാറാക്കി, അ 

തില്നിന്നു വെള്ളം പുറപ്പെട്ടു; അവന 

കുടിച്ചു ചൈതന്യം പ്രാപിച്ചു വീണ്ടും 

ജീധിച്ചു. അതുകൊണ്ടു അതിന്നു ഏ൯- 

ഫര്ക്കാരേ എന്നു പേരായി; അതു ഇനു 

വരെയും ലേഹിയില് ഉണ്ടു, അവന് 

ഫെലിസ്ത്, രുടെ കാലത്തു യിസ്ധായേലിനു 

ഇരുപതു സംവത്സരം 

ചെയ്യൂ. 

൩൬ യേപാലനം 

൧ന്നം അദ്ധ്യായം. 

അനന്തരം ശിംശോ൯ ഗസ്സയില് ചെന്നു 

അധിടെ ഒരു വേശ്യയെ കണ്ട അവ്വളൂ 

ടെ അടുക്കല് ചെന്നു. ശിംശോന്൯ ഇധി 

ടെ വന്നിരിക്കുന്നു ഏന്ന ഗസ്യൃക്കു അറി 

വൃകിട്ടി; അവര് വന്നു വളഞ്ഞ അവനെ 

പിടിപ്പാ൯ രാത്രിമുഴുവന്ദം പട്ടണ ധാതി 

ലത പതിയിരുന്നു; നേരം പവ്വെളുക്കു 

മ്വോഠ അധവനെ കൊന്നുകളയാം എന്നു 

പറഞ്ഞു രാത്രിമുഴുവനും അനങ്ങാതിരു 

ന്നു. ശിംശോ൯ അദ്ധരാത്രിവരെ കി 

ടന്നുറങ്ങി അഭ്ധരാത്രിയില് ഏഴ്ചന്നേറവു 

പട്ടണ വാതിലിനെറ കതകും കുട്ടള ക്കാര 

രണ്ടും ഓാടാമ്പലോടുക്രടെ പറിച്ചെടുത്തു 

ചുമലില് ധെച്ചു പുറപ്പെട്ടു ഹെഖ്ല്യോന്നെ 

തിരെയുള്ള മലമുകളില് കൊണ്ടുപോയി. 

അതിനെറശേഷപം അവ൯ സോരേക 

താ്ുരയില് ഭെലീലാ എന്നു പേരുള്ള ഒരു 

സ്ര്രിയെ സ്നേഹിച്ചു. ഫെലിസ്ക്ു പ്രഭൂക്ക 

ന്മാർ അവ്ളുടെ അടുക്കല് വന്നു അവ 

ളോടു: നി അധനെ വശീകരിച്ചു അവ 

നെറ മഹാശക്തി ഏതില് എന്നും ഞങ്ങ 

അവനെ പിടിച്ചുകെട്ടി ഒതുക്കേണ്ടതിന്നു 

എങ്ങനെ സാധികും ഏന്നും അറിഞ്ഞു 

ധിം 
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കൊദരക; ഞങ്ങ ഓരോരുത്തന് ആ 

യിരത്തൊരുനൂറു വെള്ളിപ്പണം വീതം 

നിനക്കു തരാം എന്നു പറഞ്ഞു. അങ്ങ 

നെ മെലിലാ ശിംശോനോടു: നിനെറ മ 

ഹാശക്തി ഏതില് ആകുന്നു? ഏതിനാരു 

നിന്നെ ബന്ധിച്ചു ഒതുക്കാം? എനിക്ുു പ 

ശിം 

ശോന്൯ അധവളോട്ട: ഒരിക്കലും ഉണങ്ങാ 

റഞ്ഞുതരേണം എന്നു വറഞ്ഞും 

തെ പച്ചയായ ഏഴു ഞാണകൊണ്ടു എ 

ന്നെ ബന്ധിച്ചാല് ഏനെറ ബലം ക്ഷയി 

ചു ഞാ൯ ശേഷം മമ്മഷ്യ്യരെപ്പേലെ 

ആകും എന്നു പറഞ്ഞു. ഫെലിസ്ത്യപ്രഭ 

ക്തന്മാര ഉണങ്ങാത്ത ഏഴ പച്ച ഞാണ 

അവളടെ അടുക്കത കൊണ്ടുവന്നു; അവ 

കൊണ്ട അവ. അവനെ ബന്ധിച്ചു. 

അവളൂടെ മംമുറിയില് പതിയിരിപ്പ 

കാര് പാത്തിരുന്നു. അവാം അവനോടു : 

ശിംശോനേ, ഫെലിസ്തൂ൪ ഇതാ വരുനു 

തുന്നു പറഞ്ഞു. ഉടനെ അവ൯ തി തൊ 

ട്ട ചണനയരുപോലെ ഞാണടകളെ. പ്പൊ 

ട്ടിച്ചുകളഞ്ഞു; അധഖനെറ ശശ്തിയുടെ രഹ 

സ്യം വെളിപ്പെട്ടതുമില്ു. പിന്നെ ദെലി 

ലാ ശിംശോനോടു: നീ എന്നെ ചതിച്ചു 

എന്നോടു ഭോ പറഞ്ഞു; നിന്നെ ഏതി 

നാല് ബന്ധിക്കാം എന്നു ഇപ്പോ ഏനിക്കു 

പറഞ്ഞുതരേണം ഏന്നു പറഞ്ഞു. അ 

വ൯ അവളോട്ട; ഒരിക്കലും ചെരുമാറി 

ട്ടില്ലാത്ത പുതിയ കയര്കൊണ്ടു എന്നെ 

ബന്ധിച്ചാല് എനെറ ബലം ക്ഷയിച്ചു 

ഞാ൯ ശേഷം മനുഷ്യരെപ്പോലെ ആകും 

എന്നു പറഞ്ഞു. ദേലിലാ പുതിയ കയര് 

വാങ്ങി അവനെ ബന്ധിച്ചിട്ടു;: ശിംശോ 

നേ, ഫെലിന്മ൪ ഇതാ വരുന്നു ഏനു അ 

വനോടു പറഞ്ഞു. പതിയിരിപ്പുകാൾ മുറം 

മുറിയില് ഉണ്ടായിരുന്നു. അവനോ ഒരു 

ആത പോലെ തനെറ കൈമേതുനിന്നു 

അതു പൊട്ടിച്ചുകുള ഞ്ഞൂ. 
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ശോനോട്ടു: ഇതുവരെ നീ എന്നെ ചതി 

ച്ച എന്നോടു ഭോഷ്കു പറഞ്ഞു; നിന്നെ 

ഏതിനാല് ബന്ധിക്കാമെന്നു എനിക്കു പറ 

ഞൃതരേണം എന്നു പറഞ്ഞു. അവ൯ അ 

വളോടു: എന്െറ തലയിലെ ഏഴ ജട 

പ്ലാവില് ചേത്തു നെയ്യാല് സാധിക്കും എ 

ന്നു പറഞ്ഞും അവ അങ്ങനെ ചെയ്യു 

കുററി അടിച്ചുറപ്പിച്ചുംവെച്ചു അവനോടു : 

ശിംശോനേ, ഫെലമിസ്ക്ൂ൪ ഇതാ ് 

എന്നു പറഞ്ഞു. അവന് മറക്കമുണന്നു 

നെ്തു തടിയുടെ കുററിയും പാവും പറി 

ച്ചെടുത്തൃകളഞ്ഞു. അപ്പോം അവ അ 

വനോടു: നിനെറ ഹൃദയം എന്നേട്േക്ര 

ടെ ഇല്ലാതിരിക്കെ നീ എന്നെ സ്നേഹിക്കു 

നു എന്നു പറയുന്നതു ഏങ്ങനെ? ഈമു 

ന്നു പ്രാവശ്യം നീ എന്നെ ചതിച്ചു; നി 

നെറ മഹാശക്തി ഏതില് ആകുന്നു എന്നു 

എനിക്കു പറഞ്ഞുതന്നില്ല എന്നു പറഞ്ഞും 

ഇങ്ങനെ അവ അവനെ ദിവസംപ്ര 

തി ഖാക്കുകളാല് ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചു അസഹ്യ 

പ്പെടുത്തി; അവന് മരിപ്പാന്തക്കവണ്ണം 

വൃസനപരവശനായി തീന്നിട്ടു തനെറ 

ഉള്ളം മുഴുവന്ദം അവളെ അറിയിച്ചു: 

ക്ഷെരരക്കത്തി എനെറ തലയില് തൊട്ടി 

ടില്ല; ഞാ൯ അമ്മയുടെ ഗഭംമുതല് ദൈ 

വത്തിന്നു വ്രുതസ്ഥ൯ ആകുന്നു; ക്ഷൌ 

രം ചെയ്യാല് എന്െറ ബലം എന്നെ വിട്ടു 

പോകും; ഞാ൯ ബലഹിനനായി ശേഷം 

മന്മഷ്യ രെപ്പോലെ ആകം എന്നു അവളോ 

ടു പറഞ്ഞു. തനെറ ഉള്ളം മുഴുവനും ആ 

വ൯ അറിയിച്ചു എന്നു കണ്ടപ്പോ ടെലി! 

ലാ ഫെലിസ്കു പ്രളക്കന്മാരെ വിളിപ്പം൯ 

ആളയച്ചു: ഇന്നു വരുയി൯ു അവന് ത 

നെറ ഉള്ളം മുഴവനും എന്നെ അറിയിച്ചി 

രിക്കുന്നു ഏന്നു പറയിച്ചു. ഫെലിസ്ത് വ്ര 

ഭൂക്കന്മാർ അധളുടെ അടുക്കല് വന്നു, പ 

ണധും കയ്യില് കൊണ്ടുവന്നു. അവാം 

അവനെ മടിയില് ഉറക്കി, ഒരു ആളെ 

വിളിപ്പിച്ചു തലയിലെ ജട ഏഴ്ം കളുയി 

ചൂ അവമ അവനെ ഒതുക്കിതുതുടങ്ങി ; 

അവനെറ ശക്തി അവനെ വിട്ടുപോയി. 

പിന്നെ അവര: ശിംശോനേ, ഫെലി 

സ്മൂര് ഇതാ വരുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. ഉടനെ 

അവ൯ ഉറക്കമുണന്നു; യഹോവ തന്നെ 

വിട്ടു എന്നറിയാതെ: ഞാ൯ മുമ്പിലത്തെ 

പ്പോലെ കടഞ്ഞൊഥിഞ്ഞുകുളയ്യം എന്നു ചി 

ചാരിച്ചു. ഫെലിസ്മ രോ അവനെ പി 

ടിച്ചു കണ്ണ കുത്തിപ്പൊട്ടിച്ച ഗസ്സയിലേക്കു 

കൊണ്ടുപോയി ചെമുചങ്ങലകൊണ്ടുബ 

ന്ധിച്ച; അവന കാരാഗൃഹത്തില് മാവു 

പൊടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. അവ൯െറ തല 

മുടി കളഞ്ഞശേഷം വീണ്ടും വളന്നതു 

ടങ്ങി. 

അനന്തരം ഫെലിസ്തയ പ്രഭക്കന്മാ൪: ന 

മുടെ വൈരിയായ ശിംശോനെ നമുടെ 

ദേവ൯ നമുടെ കയ്യില് ഏല്പിച്ചിരിക്കുന്നു 

എന്നു പറഞ്ഞു തങ്ങളുടെ ദേവനായ ദാ 

ഗോന്നു ഒരു വലിയ ബലികഴിപ്പാനും ഉ. 

ത്സവം ഘോഷിപ്പാനും ഒരുമിച്ചുകൂടി. 

പൃരുക്ഷാരം അവനെ കണ്ടപ്പോ: നമ്മു 

ടെ ദേശം ശ്രുന്യമാക്കുകയും നമ്മില് അ 

നേകരെ കൊല്ലുകയും ചെയു നമുടെ 

വധൈരിയെ നമുടെ ദേവന് നമുടെ ക 

യ്യില് ഏല്പിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു ത 

ങ്ങളുടെ ദേവനെ പുകഴ്തി അവര് ആ 

നന്ദത്തിലായല്ല്യോഗ: നമുടെ മുമ്പില് 

കളിപ്പാ൯ ശിംശോനെ കൊണ്ടുവരുധി൯ 

എന്നു പറഞ്ഞ ശിംശോനെ കുരാധഗൂഫ 

തആ്ആില്നിന്നു വരുത്തി; അവന് അവരു 

ടെ മുമ്പില് കളിച്ചു; തൂണുകളുടെ ഇടയി 

ലായിരുന്നു അവനെ നിത്തിയിരുന്നതു. 

ശിംശോ൯ തന്നെ കൈകു പിടിച്ച ബാ 

ല്യക്കാരനോടു: ക്ഷേത്രം നില്ല്യന്ന തൂണ 

ചാരിയിരിക്കേണ്ടതിന്നു ഞാ൯ അവയെ 
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തപ്പിനോക്കുട്ടെ ഏന്ന പറഞ്ഞു. ഏന്നാല് 

ക്ഷേത്രത്തില് പുരുഷന്മാരും സ്ത്ത്രികളലം നി 

റഞ്ഞിരുന്നു ; സകലഫെലിസ്പൂ പ്രളക്ക 

ശിം 

ശോ കുളിക്കുന്നതു കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന 

ന്മാരും അഖിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു; 

പുരുഷന്മാരും സ്്ര്രികളു.മായി ഏകദേശം 

മൂവായിരംപേര് മാളികയില് ഉണ്ടായിരു 

൬൯. അപ്പോം ശിംശോ൯ യഹോധഖ 

യോടു പ്രാത്ഥിച്ചു: കത്താവായ യഹോ 

ലേ, ഏന്നെ ഓക്കേണമേ; ദൈധമേ, 

ഞാന് എനെറ രണ്ടു കണ്ണ്ിന്നും ലേണ്ടി 

ഫെലിസ്ത, രോടു പ്രതികാരം ചെയ്യേണ്ടതി 

നു ഈ ഒരു പ്രാവശ്യം മാത്രം എനിക്കു ശ 

ക്തി നല്ലേേണമേ ഏന്നു പറഞ്ഞു. ക്ഷേ 

തരം നില്ല്യന്ന രണ്ടു നടുത്തുണും ഒന്നു വല 

ങ്കൈകൊണ്ടും മറേറതു ഇടങ്കൈകൊണ്ടും 

ശിംശോൻ പിടിച്ചു അവയോടു ചാരി: 

ഞാ൯ ഫെലിസ്ത് രോടുക്രടെ മരിക്കട്ടെ 

എന്നു ശിംശോ൯ പറഞ്ഞു ശക്തിയോടെ 

കുനിഞ്ഞു; ഉടനെ ക്ഷേത്രം അതിലുള്ള 

പ്രഭൂ ക്കന്മാരുടെയും സകലജനത്തിനെറ 

യും മേല് വിണു. അങ്ങനെ അവന് മര 

ണസമയത്തു കൊന്നവര് ജിവകാലത്തു 

കൊന്നവരെക്കാ൦ അധികമായിരുന്നു. 

അവനെറ സഹോദരന്മാരും പിതൃടവന 

മൊക്കെയും ചെന്നു അവനെ എടുത്തു 

സേരേക്കും എസ്മായോലിന്നും മദ്ധ്യേ അ 

വെറ അച്പനായ മാനോഹയുടെ ശ്ലൂശാ 

നസ്ഥലത്തു അടക്കുംചെയ്യൂ. അവ൯ യി 

സ്രായേലിന്നു ഇരുപതു സംവത്സരം ന്യാ 

യപാലനം ചെയ്യിരുന്നു. 

൧൭. അദ്ധ്യായം. 

എഡ്രു യിംമലനാട്ടില് മീഖാവയ എന്നു പേ 

രുള്ള ഒരു പുരുഷന് ഉണ്ടായിരുന്നു. അ 

വ൯ തനെറ അമ്മയോടു: നിനക്ു കളയു 

പോയതും നി ഒരു ശപഥം ചെയ്യൂ ഞാ൯ | 

ധാരം 

ന്യായാധിപന്മാർ ൧൭ 

കേഠക്കെ പറഞ്ഞതുമായ ആയിരത്തൊരു 

൨൮) വെള്ളിപ്പണം ഇതാ, ഏനെറ പക്കല് 

ഉണ്ടു; ഞാനാകുന്നു അതു ഏടുത്തതു ഏന്നു 

പറഞ്ഞു. എനെറ മകനേ, നി യഹോ 

വയാരല്ു അയ്ധഗ്രഹിക്ുപ്പെട്ടവ൯ എന്നു 

അവനെറ അമ്മ പറഞ്ഞു. അവ൯ ആ 

ആയിരത്തൊരുദ്മറു വെള്ളിപ്പണം അ 

മ്മെകു മടക്കിക്കൊടു ആപ്പോ അവനെറ 

അമ്മ: കൊത്തുപണിയും വാപ്പുപണിയു 

മായ ഒരു ധിഗ്രഹം ഉണ്ടാക്കുവാന് ഞാ൯ 

ഈ വെള്ളി ഏനെറ മകന്നു ധേണ്ടിയ 

ഹോവെകു നേന്നിരിക്ുന്നു; ആകയാല് 

ഞാ൯ അതു നിനക്കു മടക്കിത്തരുന്നു എ 

നനു പറഞ്ഞു. അവന് വ്വെള്ളി തന്െറ 4 

അമ്മെക്ു മടക്കിക്കൊടുത്തപ്പോഗര അധ 

നെറ അമ്മ ഇരുനൂറു വെള്ളിപ്പണം ഏടു 

ത്തു തട്ടാന്െറ കയ്യില് കൊടുത്തു; അവ൯ 

അതുകൊണ്ടു കൊത്തുപണിയും വാപ്പ 

ണിയുമായ ഒരു ധിഗ്രഹം ഉണ്ടാക്കി; അതു 

മീഖാധിനെറ 

മിഖാഖിന്നു ഒരു ദേധമന്മിരം ഉണ്ടായിരു 

വിട്ടില് ഉണ്ടായിരുന്നു. 

നനു; അവ൯ ഒരു ഏഫോടും ഗൃഹബിംബ 

വും ഉണ്ടാക്കിച്ച തന്െറ പൂത്രന്മാരിരു ഒരു 

ത്തനെ കരപൂരണം കഴിച്ചു; അവന് അ 

വെറ പുരോഹിതനായ്യിന്നു. അക്കാല 

തു യിസായേലില് രാജാവില്ലായിരുന്നു; 

ഓരോരുത്ത൯ ബോധിച്ചതുപോലെ ന 

ടന്നു. 

യ്യെഫ്രദയിലെ ബേത്ത് -ലേഫെമ്യനാ 

യി യ്െഫ്രുദാഗോത്രത്തില്നിന്നു വന്നിരു 

ന്ന ഒരു യുവാധു ഉണ്ടായിരുന്നു; അവ൯ 

ലേധ്യന്മം അധിടെ വന്നു പാത്തവന്ദമ 

ത്രേ. തരംകിട്ടുന്നേടതുതു ചെന്ന പാപ്പാ൯ 

വേണ്ടി അവ൯ യ്യേഫ്രദയിലെ ബേത്തേ 

ഹെംപട്ടണം വിട്ടു പുറപ്പെട്ടു തസെറ പ്ര 

യാണത്തില് എഫു യിംമലനാട്ടില് മീഖാ 

വിനെറ ലിടുവരെ എത്തി. മിഖാധു അ 
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വനോട്ട: നി എധിടെനിന്നു വരുന്നു എ 

ന്നു ചോദിച്ചും ഞാ൯ യ്യെഫ്രദയിലെ ബേ 

ത്തേ ഹെമിരുനിന്നു വരുന്ന ഒരു ലേല്യ൯ 

ആകുന്നു; തരം കിട്ടുന്നേടത്തു പാപ്പാ൯ 

പോകയാകുന്നു ഏന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 

മീഖാധവു അവനോടു: നീ എന്നോടുക്രടെ 

പാആ എനിക്കു പിതാവും പുരോഹിതനു 

മായിരിക്ക; ഞാന് നിനക്കു ആണ്ടില് പ 

ത്തു ധെള്ളിപ്പണവധും കൂടുപ്പും ഭക്ഷണ 

വും തരാം എന്നു പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ലേ 

വ്യ൯ അകത്തു ചെന്നു. അവനോടുകൂടെ 

പാപ്പഠ൯ ലേധ്യന്നു സമ്മതമായി; ആയു 

വാവു അവന്നു സ്വന്തപുത്രന്മാരില് ഒരു 

ത്തനെപ്പോലെ ആയ്യീന്നു. രീഖാധു ലേ 

൮്യനെ കുരപൂരണം കഴിപ്പിച്ചു; യുവാവു 

അവന്നു പുരോഹിതനായ്യീന്നു മീഖാധി 

നെറ വിട്ടില് പാആ. 

നികു പുരോഹിതനായിരിക്കയാല് യഹോ 

ഒരു ലേവ്യസ എ 

വ എനിക്കു നനമചെയ്യുമെന്നു ഇല്പ്യോഠം 

തീച്ചതന്നേ എനു മീഖാവു പറഞ്ഞു. 

൧വ൮ം അദ്ധ്യായം. 

അക്കാലത്തു യിയായേലില് രാജാധില്ലാ 

യിരുന്നു. ഭാ൯ഥോത്രക്കാർ അക്കാലം ത 

ങ്ങശക്കു കടിപാപ്പാ൯ ഒരു അവകാശം 

അന്വേഷിച്ചു; യിസായേല് ഗോത്രങ്ങളു 

ടെ ഇടയില് അവക്കു അന്നുവരെ അവ 

കാശം സ്വാധീനമായ്ക്കുന്നിരുന്നില്ല. അങ്ങ 

നെയിരിക്കെ ദേശം ഒററുനോക്കി പരി 

ശോധിക്കേണ്ടതിന്നു ഭാന്യ൪ തങ്ങളൂടെ 

ഗോത്രത്തില്നിന്നു ക്രട്ടത്തില് പരാക്രമ 

ശാലികളായ അഞ്ചുപേരെ സോരയില് 

നിന്നും എസ്മായോലില്നിന്നും അയച്ചു, 

അവരോടു: നിങ്ങ ചെന്നു ദേശം ശാ 

ധനചെയ്ത്തി൯ എന്നു പറഞ്ഞു. അവര് ഏ 

ഫു യിംമലനാട്ടില് മീഖാധിനെറ ധിീടുവ 

രെ എത്തി രാത്രി അധിടെ പാത്തു, മീഖാ 

ഠിം 

വിനെറ വീട്ടിന്നരികെ എത്തിയല്പോഠം 

അവര് ആ ലേധൃയുവാധിനെറ ശബ്ദം 

കേട്ടറിഞ്ഞു അധിടെ കയറിച്ചെന്ന അ 

വനോടു: നിന്നെ ഇ ധിടെ കൊണ്ടു വന്നതു 

ആര്? നി ഇധിടെ എന്തു ചെയ്യന്നു? നി 

നക്കു ഇവിടെ എന്തു കിട്ടും എന്നു ചോ 

ഭിച്ചു 

നിക്കു ഇന്നിന്നതു ചെയ്യിരിക്കുന്നു; അവ൯ 

അവന് അവരോടു: മീഖാഠു എ 

എന്നെ ശമ്പളത്തിന്നു നിത്തിയ ഞാ൯ അ 

വനെറ പുരോഹിത൯ ആകുന്നു എന്നു പ 

ഞ്ഞും 

പേകേന്ന യാത്ര ശുഭമാകുമോ എന്നു അറി 

അവര് അവനോടു: ഞങ്ങ 

യേണ്ടതിന്നു ദൈവത്തോടു ചോദിക്കേണം 

എന്നു പറഞ്ഞു. പുരോഹിത൯ അധഖരോടു : 

സമാധാനത്തോടെ പോകധി൯; നിങ്ങ 

പോകുന്ന യാത്ര യഹോവെക്കു സമ്മതം 

തന്നേ എന്നു പറഞ്ഞു. 

അങ്ങനെ ആ അഞ്ചു പുരുഷന്മാരും 

പുറപ്പെട്ടു ലയീശിലേക്കു ചെന്നു; അധിട 

ത്തെ ജനം സീദോനയരെപ്പോലെ സ്പൈ 

രവും സ്വസ്ഥതയും ഉള്ള വരായി നിഭയം 

വസിക്കുന്നു; യാതെരു കായ്യത്തിലും അവ 

ക്കു ദോഷം ചെയ്യ്യാ൯ പ്രാപ്യ്ിയുള്ള വ൯ ദേ 

ശത്തു ആരുമില്ല; അവര് സീദോന്ക്കു അ 

കലെ പാക്കുന്നു, മററുള്ള മനുഷ്യരുമായി അ 

വക്കു സംസഗ്ലവും ഇല്ല എന്നു കണ്ടും പി 

ന്നെ അവര് സോരയിലും എസ്മായോലിലും 

തങ്ങളുടെ സഹോദരന്മാരുടെ അടടക്കത വ 

നനു; സഹോടരന്മാര അധഖരോടു: നിങ്ങ 

എന്തു വത്തമാനം കൊണ്ടുവരുന്നു എന്നു 

ചോടിച്ചു. അതിന്നു അവര്: എഴ്ചന്നേപ്പി൯; 

നാം അവരുടെ നേരെ ലെല്ലുക; ആ ദേ 

ശം ബഫ്ുവിശേഷം എന്നു ഒങ്ങഠം കണ്ടി 

രിക്കുന്നു; നിങ്ങ അനങ്ങാതിരിക്കുന്നതു 

എന്തു? ആ ദേശം കൈവശമാക്കേണ്ടതി 

നനു പോകവാ൯ മടിക്കരുതു. 

ചെല്ലൂമ്പോഠം നിഭയ മായിരിക്കുന്ന ഒരു ജ 

നിങ്ങര 10 
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നത്തെ കാണും; ദേശം വിശാലമാകുന്നു; 

ദൈവം അതു നിങ്ങളുടെ കയ്യില് തന്നി 

രിക്കുന്നു; അതു ഭൂമിയിലുള്ള യാതൊന്നി 

ന്നും കുറവില്ലാത്ത സ്ഥലം തന്നേ ഏന്നു 

പറഞ്ഞു. 

അനന്തരം സോരയിലും എസ്പായോലി 

ലും ഉള്ള ഭാ൯ഠഗാത്രക്കാരില് അറുനൂറു 

ചേര് യുഭ്ധസന്നദ്ധരായി അവിടെനിനു 

പുറപ്പെട്ടു. 

ലെ കിയ്യത്ത്-യയാരീിമില് പാളയം ഇറ 

അവര് ചെന്നു യ്യെഫ്രുദയി 

ങ്ങി; അതുകൊണ്ടു ആ സ്ഥലത്തിനു 

ഇന്നുവരെയും മഹനേ-ഓ൯ എന്നു പേ൪ 

പറയുന്നു; അതു കിയ്യത്ത് -യയാരിമിന്െറ 

പി൯വശത്തു ഇരികുന്നു. അധിടെനിന്നു 

അ൪൨൪ എഫു യിംമലനാട്ടിലേക്കു ചെന്നു 

മീഖാധിനെറ വിട്ടിന്നരികെ ഏത്തി. 

അല്ല്യോ ലയിശ ദേശം ഒററുനോക്ുവാ൯ 

പോയിരുന്ന ആ അഞ്മു പുരുഷന്മാരും 

തങ്ങളുടെ സഹോദരന്മാരോടു: ഈ വിടു 

കളില് ഒരു ഏഫോട്ടം ഒരു ഗൃഫബിംബ 

വും കൊത്തുപണിയും വാപ്പുപണിയുമായ 

ഒരു വിഗ്രഹവും ഉണ്ടു ഏന്നു അറിഞ്ഞുവോ? 

ആകയാൽ നിങ്ങ ചെയ്യേണ്ടതു എന്തെ 

ന വിചാരിച്ചുകൊമധി൯. അവര് അ 

ങ്ങോട്ടു തിരിഞ്ജു മീഖാധിനെറ ധിട്ടി 

നോടു ചേന്ന ലേധ്യയുധായിനെറ വിട്ടില് 

ചെന്നു അവനോടു കുശലം ചോടിച്ചു. 

യുഭ്ധസന്നദ്ധരായ ഭാന്യര അറുനുറുപേ 

രും വാതില്ലൃഛല് നിന്നു. ദേശം ഒററു നോ 

ക്കുവാ൯ പോയിരുന്നവര് അഞ്ചുപേരും 

അകത്തു കടന്നു കൊത്തുപണിയായ വി 

ഗ്രഹധ്യം ഏ ഫോട്ടം ഗൃഹബിംബവും വാപ്പ 

പണിയായ വിഗ്രഹവും എടുത്തു; പുരോ 

ഹിത൯ യുൃഭദ്ധസന്നഭ്ധരായ അറുനൂറു പേ 

രുടെ അടുക്കല് നിന്നിരുന്നു. ഇവര് മീഖാ 

വിനെറ ലിട്ടിന്നകുത്തു കടന്നു കൊത്തുപ 

ണിയായ പധിഗ്രഹവും ഏഫോദടും ഗൃഹ 

ധിം 

ബിംബവും വാപ്ുപണിയായ വിഗ്രഹവധും 

എടുത്തപ്പോോ പുരോഫിതസ അവരോടു: 

നിങ്ങഠം ഏന്തു ചെയ്യുന്നു ഏന്നു ചോടിച്ചു. 

അവര് അവനോടു: മിണ്ടരുതു; നിന്െറ 

വായ് പൊത്തി ഞങ്ങളോടുക്രടെ വന്നു 

ഞുങ്ങരക്കു പിതാധും പുരോഹിതന്ദമായി 

രിക്ക; ഒരുവനെറ പിടടിന്നു മാത്രം പുരോ 

ഫിതനായിരിക്കുന്നതോ യിസായേലിത 

ഒരു ഗോത്രത്തിന്നും കലത്തിന്നും പുരോ 

ഹിതനായിരിക്കുന്നതോ ഏതു നിനക്കു ന 

ലതു എന്നു ചോടിച്ചും അപ്പോ പുരോ 

ഹിതനെറ മനം തെളിഞ്ഞു; അവന് ഏ 

ഫോട്ടം ഗൃഫബിംബവധും കൊത്തുപണി 

യായ വിഗ്രഹവും ഏടുത്തു പടജ്യുനത്തി 

നെറ നടുധില് നടന്നു. ഇങ്ങനെ അ 

വ൪ പുറപ്പെട്ടു കുഞ്ഞൂകട്ടികളെയും ആടു 

മാടുകളെ യം സമ്പതുതുകളെയും തങ്ങളുടെ 

മുമ്പിലാക്കി പ്രയാണം ചെയ്യു. അ൪ധ൪ 

മിഖാവിനെറ ലീട്ടില്നിന്നു കുറെ ട്ടൂരത്താ 

യപ്പോഠം മീഖാവിനെറ വീടിനോടു ചേന്ന 

വീടുകളിലുള്ള വര് ഒരുമിച്ചുകൂടി ദ രെ 

പിന്തുടന്നു. 

ളിച്ചപ്പോഠം അവര് തിരിഞ്ഞുനോക്കി മി 

അവർ ദാന്യരെ ക്രകിധി 

ഖാവിനോട്ട: നി ഇങ്ങനെ ആശക്കുട 

ത്തോടുക്രടെ വരുവാന് എന്തു എന്നു ചോ 

ടിച്ചു. ഞാന് ഉണ്ടാക്കിയ എനെറ ദേവ 

ന്മാരെയും എന്െറ പുരോഹിതനെയും 

നിങ്ങ അപഹരിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നു; 

ഇനി എനിക്കു ഏന്തുള്ള? നിനക്കു ഏന്തു 

എന്ന നിങ്ങ എന്നോടു ചോടിക്കുന്നതു 

മ്േങ്ങനെ എന്നു അവന പറഞ്ഞു. ദാ൬൪ 

അവനോടു: നിന്െറ ഒച്ച ഇധിടെ 

കേശക്കരുതു: അല്ലെങ്കില് ദ്വേഷ്യക്കാര് 

നിങ്ങളോടു കയത്തിട്ടു നിന്െറ ജീവനും 

നിന്െറ വീട്ടുകാരുടെ ജീവനും നക 

മാകുവാ൯ നി സംഗതിവരുത്തും ഏന്നു 

പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ടാ൬൪ തങ്ങളുടെ 
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വഴിക്കു പോയി; അവര് തന്നിലും ബല 

വാന്മാര് എന്നു മിഖാധു കണ്ടു വിട്ടിലേക്കു 

മടങ്ങിപ്പോന്നു. മീഖാധു തീപ്പിച്ചവയെ 

യും അവന്നു ഉണ്ടായിരുന്ന പുരോഹിത 

നെയ്യും അവര് കൊണ്ടുപോയി, ലയീശിത 

സ്വൈരവും നിഭയധുമായിരുന്ന ജനത്തി' 

നെറ അട്ടുക്കല് ഏത്തി അവരെ വാളി 

നെറ വയ ലയാല് ധഖെട്ടി, പട്ടണം തി 

ഖെച്ചു ചൃട്ടുകളഞ്ഞും 

അകലെ ആയിരുന്നു; മററു മന്മഷ്ചയരുമാ 

അതു സിദോന്നു 

യി അവക്കു സംസഗ്ഗം ഇല്ലായ്ക്കുയാല് അവ 

രെ യിടുപിപ്പാ൯ ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. 

അതു ബേത്ത് -രെഫോബ് താഴ്ലരയില് 

ആയിരുന്നു. അധഖര് പട്ടണം വിണ്ടും 

പണിതു അവിടെ കുടിപാക്കയും യിസ്ധാ 

യേലിന്നു ജനിച്ച തങ്ങളുടെ പിതാവായ 

ഓനെെറ പേരി൯പ്രകാരം നഗരത്തിന്നു 

ഓ൯ ഏന്നു ചേരിടുകയും ചെയ്യൂ; പണ്ടു 

ലയീശ് ഏന്നു 

പേര് ആയിരുന്നു, ദാന്യ൪ കൊതുതുപ 

ണിയായ ആ വിഗ്രഹം പ്രതിക്്ടിച്ച; 

മോശെയുടെ മകനായ ഗേശോമിനെറ 

മക൯ യോനാഥാന്ദും അവന്െറ പുത്ര 

ന്മാരും ആ ദേശത്തിനെറ പ്രവാസകാലം 

വരെ ദാ൯ഗോത്രക്കാക്കു പുരോഹിതന്മാരാ 

യിരുന്നു. ഭൈധഖത്തിനെറ ആലയം ശി 

ലോഖില് ആയിരുന്ന കാലത്തൊക്കെയും 

മീഖാവു തീപ്പിച്ച വിഗ്രഹം അവർ ഖെച്ച 

പൂജിച്ചുപോന്നു. 

൧൯. അദ്ധ്യായം. 

യിസ്രായേലില് രാജാധില്ലാത്ത ആ കാല 

തുത എഫു യിംമലനാട്ടില് ഉശപ്രദേശതുതു 

വന്നു പാത്തിരുന്ന ഒരു ലേവ്യ൯ ഉണ്ടാ 

യിരുന്നു; അവന് യ്യെഹ്രദയിലെ ബേത്തേ 

നോടു ദോഫിച്ചു വ്യഭിചാരം ചെയ്യു അവ 

നെ വിട്ടു യെഫ്രദയിലെ ബേത്തേ ഫെ 

മിര തന്െറ അപ്പനെറ വീട്ടില് പോയി 

നാലു മാസത്തോളം അധിടെ പാത്തു. 

അവളൂടെ ഭത്തായു പുറപ്പെട്ടു അവളോടു 3 

നല്ലവാക്കു പറഞ്ഞു ക്രട്ടിക്കൊണ്ടു വരുവാ൯ 

അധമെ. അന്വേഷിച്ചുചെന്നു; അധ 

നോടുക്രടെ ഒരു ബാല്യ ക്കാരദ്മം രണ്ടു കഴ 

തയും ഉണ്ടായിരുന്നു; അവ അവനെ 

തനെറ അപ്പനന്െറ വീട്ടില് കൈക്കൊണ്ടു; 

യയവതിയുടെ അപ്പു൯ അയനെ കണ്ട 

പ്പോ അവനെറ വരവിങ്കല് സന്തോ 

ഷിച്ചു. യ്യവതിയുടെ അപ്പനായ അവ 4 

നെറ അമ്മാധിയപ്പ൯ അവനെ പാപ്പി 

ചു; അങ്ങനെ അവന് മൂന്നു ദിവസം 

അയനോടുക്രടെ പാത്ത; അധ൪ തിന്നു 

കുടിച്ച അവിടെ രാപാത്തു. നാലാംടിലഖ 5 

സം അവ൯ അതികാലത്തു എഴുന്നേററു 

യാത്ര പുറപ്പെടുവാ൯ ഭാധിച്ചപ്പോശ യുവ 

തിയുടെ അപ്പ൯ മരുമകനോടു: അപ്പം 

വല്ലതും കഴിച്ചിട്ടു പോകാമല്ലോ ഏന്നു 

പറഞ്ഞു. 

രണ്ടുപേരും ക്രടെ തിന്നുകയും കുടിക്കയും | 

അങ്ങനെ അവര് ഇരുന്നു 0 

ചെയു; യുവതിയുടെ അപ്പസ അവനോടു: 

ഒയചെയ്യു രാപത്തു സുഖിച്ചുകൊഠക 

ന്നേന്നു പറഞ്ഞു. അവ൯ പോകേണ്ടതിന്നു 

എഴ്ണന്നേററപ്പോശ അവനെറ അമ്മാധി 

യപ്പ൯ അയനെ നിബ്ബന്ധിച്ചു; ആ രാത്രി 

യും അവന് അവിടെ പാര്യ്ു. അഞ്ചാം 8 

ദിവസം അവന പോകേണ്ടതിന്നു അതി 

കാലത്തു എഴുന്നേററല്പ്പോഠ യുവതിയുടെ 

അപ്പ൯: അപ്പം വല്ലതും കഴിച്ചിട്ടു ഖെ 

യിലാറുംവരെ താമസിച്ചുകൊഠാക എന്നു 

പറഞ്ഞു. അധവര് രണ്ടുപേരും ഭക്ഷണം 

പിന്നെ അവനും അവന്െറ 9 കഴിച്ചു. 

ഹെമിരനിന്നു ഒരു വെപ്പാട്ടിയെ പരി | ഖെപ്പാട്ടിയും ബാല്യക്കാരന്ദം ഏഴ്ചന്നേററ 

2 ഗ്രഹിച്ച. അധവനെറ ഖെപ്പാട്ടി അവ । പ്പോഠം യുവതിയുടെ അപ്പനായ അവന്െറ 

ധിം 



10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

൮11൫0൫05 19 

അമ്മാധിയപ്പ൯ അ വനോടു: ഇ താ, നേരം 

അനുമിപ്പാറായി, ഈ രാത്രിയും താമസി 

ക്ക; നേരം ധൈകിയല്ലോ; രാപാത്തു സു 

ഖിക്ക; നാളെ അതികാലത്തു എഴുന്നേററു 

വിട്ടിലേക്കു പോകാം എന്നു പറഞ്ഞു. 

തന്നാല് അന്നും രാപാപ്പ്ാ൯ മനസ്സില്ലാ 

തെ അവന് എഴുന്നേററു പുറപ്പെട്ടു; യെ 

രൂശലേമെന്ന യെബൃസിന്നു സമീപം 

ത്രേത്തി; കോപ്പിട്ട രണ്ടു കഴുതയും അവ 

ന്െറ വെപ്പാട്ടിയും അവനോടുക്രടെ ഉണ്ടാ 

യിരുന്നും അയന് യെബസിന്നു സമീ 

പം എത്തിയപ്പോ നേരം നന്നാധൈ 

കിയിരുന്നു; ബാല്യ ക്കാരന് യജമാനനോടു : 

നാം ഈ യെബുസ്യനശരത്തില് കയറി 

രാപാക്കരുതോ എന്നു പറഞ്ഞു. യജമന൯ 

അവനോടു: യിസ്രായേല്മക്കളില്ലാത്ത ഈ 

അ൬ നഗരത്തിത നാം കയറരുതു; നമുകു 

ഗിബെയയിലേക്കു പോകാം എന്നു പ 

റഞ്ഞു. അവ൯ പിന്നെയും തനെറ ബാ 

ല്യക്കാരനോടു: നമുക്കു ഈ ഈരുകളില് 

ഒന്നില് ഗിബെയയിലോ രാമയിലോ രാ 

പാക്കാം എന്നു പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ അ 

പർ മുലോട്ടു പോയി ബെന്യാമീ൯ടദേശ 

ത്തിലെ ഗിബെയെക്കു സമിപം എത്തിയ 

പ്പോഠം സൂയ൯ അനുൂമിച്ച. അവര് ഗി 

ബെയയില് രാപാപ്പ്പാ൯ കയറി; അവന് 

ചെന്നു നഗരധിഥിയില് ഇരുന്നു; രാപാ 

ക്കേണ്ടതിന്നു അധഖരെ വിട്ടില് കൈ 

ക്കൊഠ്ഠവാ൯ ആരെയും കണ്ടില്ല. അന 

ന്തരം ഇതാ, ഒരു വ്ൃഭ്ധ൯ വൈകുന്നേരം 

വേല കുഥിഞ്ഞിട്ടു വയലില്നിന്നു വരു 

ന്ന; അവന് എഷ്ടു യീംമലനാട്ടുകാരന്ം 

ഗിബെയയില് വന്നു പാക്ുന്നവനും ആ 

യിരുനാ; ആ ദേശക്കാരോ ബെന്യാമി 

൬൪ ആയിരുന്നു. വ്ൃഭ്ധ൯ തലയുയത്തി 

നോക്കിയപ്പോ നഗഥരധീഥിയില് വഴി 

യാത്രക്കാരനെ കുണ്ടു: നീ ഏധിടെനിന്നു 

401 ൬ യോധിപന്മാർ ൧൯ 

വരുന്നു? എവിടേക്കു പോകുന്നു എന്നു 

ചോദിച്ചു. അതിന്നു അവ൯: ഞങ്ങ 

യെഫ്രുദയിലെ ബേത്ആേ ഹെമിതനിനം 

ത്രേഫു യിംമലനാട്ടില് ഉഗംപ്രമേശത്തേക്കു 

പോകുന്നു; ഞാ൯ അവധിടത്തുകാര൯ ആ 

കുനാ; ഞാ൯ യ്യെഫ്രദയിലെ ബേത്തേ ഹെ 

മിനോളം പോയിരുന്നു; ഇപ്പോ യഹോ 

വയുടെ ആലയത്തിലേക്കു പോകയാക 

നനു; എന്നെ വിട്ടില് കൈക്കൊരവാ൯ 

ഇവിടെ ആരും ഇല. 

തകഠാക്കു ധൈക്കോലും തീനും ഉണ്ടു; ഏ 

ഞങ്ങളുടെ കഴ്ച 

നികും നിനെറ ദാസിക്കും അടിയങ്ങളോടു 

ക്രടെയുള്ള ബാല്യൃക്കാരന്നും അപ്പും വി 

ഞ്ഞും 

വില്ല എന്നു പറഞ്ഞു. അതിന്നു വ്ൃഭ്ധ൯: 

കൈവശം ഉണ്ടു, ഒന്നിന്നും കുറ 

നിനക്ു സമാധാനം; നിനക്കു വേണ്ടതൊ 

ക്കെയും ഞാ൯ തതം; വിഥിയില് രാപാ 

ക്കമാത്രമരുതു എന്നു പറഞ്ഞും അവനെ 

തനെറ പലിട്ടിത ക്രട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി കഴ്ഠ 

തകക്കു തി൯ കൊടുത്തു; അവരും കാലു 

കഠം കഴകി ഭക്ഷണപാനീയങ്ങഠം കഴിച്ച. 

ഇങ്ങനെ അവ൪ സുഖിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കു 

മ്പോഠ പട്ടണത്തിലെ ചില നിചന്മാ൪ 

വിടു വളഞ്ഞു വാതിലിന്നു മുട്ടി: നിന്െറ 

വീട്ടിരു വന്നിരിക്കുന്ന പുരുഷനെ പുറ 

ത്തു കൊണ്ടുവാ; 

ഗിക്കട്ടെ ഏന്നു ധിട്ടുടയവനായ വൃഭ്ധ 

ആഏങ്ങഗ അവനെ ഭോ 

നോടു പറഞ്ഞു. വീട്ടുടയവനായ പുരു 

ഷന് അവരുടെ അടുക്കല് പുറത്തു ചെന്നു 

അവരോടു: അരുതേ, എസനെറ സഹോദര 

ന്മാരേ, ഇങ്ങനെ ദോഷം ചെയ്യരുതേ; ഈ 

ആം ഏനെറ വിട്ടില് വന്നിരിക്കുകൊണ്ടു 

ഈ വഷളത്വം പ്രവത്തിക്കരുതേ. ഇതാ, 

കന്യകയായ എനെറ മകളും ഈയാളുടെ 

ലെല്പാട്ടിയും ഇവിടെ ഉണ്ടു; അവരെ 

ഞാന് പുറത്തു കൊണ്ടുവരാം; അവരെ 

എടുത്തു നിങ്ങാകു ബോധിച്ചതു പോലെ 
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അധഖ.രോടട ചെയ്ത്ി൯; ഈ ആളോര്ടോ 

ഇരവക വഷളത്വം പ്രവത്തിക്കരുതേ 

എനാ പറഞ്ഞു. എന്നാല് അവര് അധ 

നെ ക്രട്ടാക്കിയില്ല ; ആകയാല് ആ പുരു 

ഷ൯ തനെറ വെപ്പാട്ടിയെ പിടിച്ചു അ 

വളെ അവരുടെ അട്ടുക്കത പുറത്താക്കി 

ക്കൊടുത്തു, അധര അവളെ പുണന്നു; 

രാത്രി മുഴുവനും പ്രഭാതംവരെ അവളെ 

ബലാല്ലചാരം ചെയ്യു; നേരം വെളുപ്പാറായ 

പ്രഭാത 

ത്തിങ്കത സ്ത്രി വന്നു തസെറ യജമാന൯ 

പ്പോ അവളെ വിട്ടു പോയി. 

പാത്ത ആ പുരുഷനെറ വീട്ടുവാതില്ലത 

വിണുകിടന്നു. അവളുടെ യജമാന൯ 

രാവിലെ എഴുന്നേററു പിട്ടിനെറ വാതില് 

തുറന്നു തനെറ വഴിക്കു പോകുധാ൯ പൃറ 

ത്തിറങ്ങിയപ്പേോഠഠ ഇതാ, അവനെറ ഖെ 

പ്പാട്ടി വീട്ടുലാതില്ലല് കൈ ഉമ്മരപ്പടി 

മേലായി വിണുകിടക്കുന്നു, അവ൯ അ 

വമളോടു. എഴ്ന്നേല്ലും, നാം പോക എന്നു 

പറഞ്ഞു. അതിന്നു മറുപടി ഉണ്ടായില്ല. 

അയവധവ൯ അവളെ കഴ്ഴതപ്പുറത്തു ഖെച്ചു 

പുറപ്പെട്ടു തന്െറ സ്ഥലത്തേക്കു പോയി, 

വിട്ടില് എത്തിയശേഷം ഒരു കത്തിയെ 

ടുത്തു അംഗമംഗമായി തന്െറ വെപ്പാട്ടി 

യെ പന്ത്രണ്ടു ഖണ്ഡമുാക്കി വിഭാഗിച്ചു യി 

സ്രായേലിനെറ സകലടിക്കുകളിലും കൊ 

ടടത്തയച്ചു. അതു കണ്ടവര് എല്ലാവരും: 

യി.സ്ധായേല്മക്കഠം മിസ്രയിംദേശത്തുനിന്നു 

പുറപ്പെട്ടുവന്ന നാംമുതല് ഇന്നുവരെയും 

ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രവൃത്തി നടന്നിട്ടില്ല, ക 

ണ്ടിട്ടുമില്ല;ു ഇതിനെപ്പററി ചിന്തിച്ചു ആ 

ലോചിച്ചു അഭിപ്രായം പറധി൯ എന്നു 

പറഞ്ഞും 

൨. അഡ്ധ്യായം. 

അനന്തരം യിസായേല്മക്കുഠ ഒക്കെയും 

പുറപ്പെട്ടു ദാ൯മുതല് ബേര-ശേബവരെ 

ഠിം 

൮൦ 20 

യം ഗിലെയാദ് ദേശത്തും ഉള്ള സഭയൊ 

ക്കെയും ഏകമനസ്സോടെ മിസ്സുയില് യ 

ഹോധയുടെ സന്നിധിയില് വഖന്അക്രടി. 

യിസ്രായേലിനെറ സകലഗോത്രങ്ങളു മായ 

സവ്യജനത്തിനെറയുയം പ്രധാനികളും ആ 

യൂുധപാണികുളായ നാലുലക്ഷം കാലാളൂം 

ദൈവത്തിന്െറ ജനസം.ഘത്തില് വന്നു 

നിന്നു. -- യിസ്ായേല്മക്കഠം മിസ്പറുയിലേ 

ക്കു പോയി ഏന്നു ബെന്യാമിന് ൪ കേട്ടു. -- 

അപ്പപോശ യിസ്രായേല്മക്കഠ: ഈ ദോ 

ഷാം എങ്ങിനെ സംഭവിച്ചു എന്നു പറധി൯ 

എന്നു പറഞ്ഞതിന്നു കൊല്ലപ്പെട്ട സ്ത്റ്രിയു 

ടെ ഭത്താവായ ലേധ്യ൯ ഉത്തരം പറഞ്ഞ 

തു: ഞാനും എന്െറ വഖെപ്പാട്ടിയും ബെ 

ന്യാമീ൯ദേശത്തു ഥിബെയയില് രാപാ 

പ്യാ൯ ചെന്നു. എന്നാറെ ഗിബെയാനി 

വാസികം എനെറ നേരെ എഴുന്നേററു 

രാത്രിയില് എനെറ നിമിത്തം ധിടുവള. 

ഞ്ഞ എന്നെ കൊല്ലുധാ൯ ഭാധിച്ചു; ഏ 

നെറ ഖെപ്പാട്ടിയെ അവര് ബലാല്ലക്ഛാരം 

ചെയുതിനാല് അവ മരിച്ചുപോയി. 

അവര് യിസ്രായേലില് ദുഷ്ടുമ്മവും വഷ 

ഉത്വധും പ്രവത്തിച്ചതു കൊണ്ടു ഞാ൯ ഏ 

നെറ ഖെപ്പാട്ടിയെ ഖണ്ധംഖണ്ഡമാക്കി യി 

സ്രായേലിനെറ അവകാശദേശത്തൊക്കെ 

യും കൊടുത്തയച്ച. നിങ്ങഠം ഏല്ലാവരും 

യിസ്രായേല്യരല്ലോ; ഇതില് നിങ്ങളുടെ 

അഭിപ്രായവും ആലോചനയും പറവധി൯. 

അപ്പോഠം സവ്വജനധും ഒന്നായിട്ടു ഏഴു 

ന്നേറ൮ പറഞ്ഞതു: നമ്മില് ആരും ത 

സെറ ക്രടാരത്തിലേക്കു പോകരുതു; ആ 

രും വിട്ടിലേക്കു തിരികയുമരുതു. നാം 

ഇപ്പോ ധിബെയയോടു ചെയ്യേണ്ടുന്ന 

കായ്യമാവിതു: നാം അത്തു സംബന്ധിച്ചു 

ചീട്ടിടേണം; അവര് യിസ്രായേലിര പ്ര 

വത്തിച്ച സകലവഷകളത്വത്തിന്നും പക 

രം ചെയയ്യണ്ടതിന്ന ജനം ഗിബെയയി 
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ലേക്കു ചെല്ലുമ്പോ അവക്കു ധേണ്ടി ഭ 

ക്ഷണ സാധനങ്ങ൦ം പോയി കൊണ്ടുവ 

രവാ൯ യിസ്രായേല് ഗോത്രങ്ങളില് നന 

ററില് പതൃുതുപേരെയും ആയിരത്തില് 

ആ൮ പേരെയും പതിനായിരത്തില് ആ 

യിരം പേരെയ്യം എടുക്കേണം. അങ്ങനെ 

യിസ്രായേല്യര് ഒക്കെയും ആ പട്ടണ 

ത്തിനു വിരോധമായി ഏകമനസ്സോടെ 

യോജിച്ചു. 

പിന്നെ യിസ്രായേല്ഗോത്രങ്ങ ബെ 

ആളയച്ചു: 

നിങ്ങളുടെ ഇടയില് ഇങ്ങനെ ഒരു ദോ 

ന്യാമീ൯ഗോത്രത്തിലെങ്ങും 

കാം നടന്നതു എന്തു? ഗിബെയയിലെ 

ഞ നിചന്മാരെ ഞങ്ങ കൊന്നു യിസ്സാ 

യേലിതല്നിന്നു ദോകം നിക്കിക്കള യേണ്ട 

തിന്ന അവരെ ഏല്പിച്ചുതരുവി൯ എനു 

പറയിച്ചു. ബെന്യാമീന്യരോ യിസ്സാ 

യയേല്മക്കളായ തങ്ങളുടെ സഹോദരന്മാ 

രുടെ വാകു കേട്ടനുസരിപ്പാം൯ മനസ്സില്ലാ 

തെ യിസ്രായേല്മക്കളേംടു യൃഭ്ധത്തിന്നു 

പുറപ്പെടത്തക്കലണ്ണം തങ്ങളുടെ പട്ടണ 

ങ്ങളില്നിന്നു ഗിബെയയില് വന്അക്രടി. 

അന്നു ഗിബെയാനിഖാസികളില് ന്ലണ്ണ്ി 

ത്തിരിച്ച എഴ്്റു വിരുതന്മാരെ ക്രടാതെ 

പട്ടണങ്ങളില് നിന്നു വന്ന ബെന്പ്യാമീ 

൩൪ ഇരുപത്താറായിരം ആയയധപാണി 

കഠം ഉണ്ടെന്നു എണ്ണം കണ്ടു. ഈ ജനത്തി 

ലെല്ലാം ഇടത്തുകയ്യന്മാരായ എഴനൂറു വി 

രുതന്മാ൪ ഉണ്ടായിരുന്നു; അവര് എല്ലാ 

വരും ഒരു രരോമേത്തിന്നുപോലും ഏറുപിഴെ 

ക്കാത്ത കധിണക്കാര് ആയിരുന്നു, 

ബെന്യ്യാമീ൯ ഒഴികെയുള്ള യിസ്രാമയ 

ല്യരോ നാലുലക്ഷം ആയുധപാണികമ 

ആയിരുന്നു; അവര് എല്ലാവരും യോദ്ധാ 

ക്കാ തന്നേ. അനന്തരം യിസ്രായേല്മ 

ക്കഠം പുറപ്പെട്ടു ബേഥേലിലേക്ു ചെന്നു: 

ബെന്യാമിയരോടു പടധെട്ടുവാ൯ ഞങ്ങ 
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ളില് ആര മുമ്പനായി ചെല്ലേണ്ടു എന്നു 

ഭൈവത്തോടു അരുളപ്പാടു ചോടിച്ചു. 

യെഫ്രുദാ മുമ്പനായി ചെല്ലട്ടെ ഏന്നു യ 

ഹോഖ അരുളിച്ചെയു. അങ്ങനെ യി 

സ്രായേതമക്കറര രാവിലെ എഴുന്നേററു 

ഗിബെയെക്ു നേരെ പാളയം ഇറങ്ങി. 

യിസ്രായേല്യര് ബെന്യാമീന്യരോടു യുദ്ധം 

ചെയ്ത൯ പുറപ്പെട്ടു ഗിബെയയില് അവ 

രുടെ നേരെ അണിനിരന്നു. ബെന്പ്യാ 

മീന്യരോ ഗിബെയയിരനിന്ത പുറപ്പെട്ടു 

യിസ്രായേല്യ രിത ഇരുപത്തിരായിരംപേ 

രെ അന്നു സംഹരിച്ചു പീഴിച്ചു. യ്യിസ്റാ 

യേതമക്കാഠം യഹോധയുടെ സന്നിധി 

യില് ചെന്നു സന്ധ്യവരെ കരഞ്ഞു: ഞ 

ങ്ങളുടെ സഹോഒരന്മാരായ ബെന്യാമീ൬യ 

രോടു ഞങ്ങ ഇനിയും യുദ്ധത്തിന്നു പോ 

കേണമോ എന്നു യഹോവയോടു ചോടി 

ചും അവരുടെ നേരെ ചെല്ലുവി൯ എ 

ന്നു യഹോധഖ അരുളിച്ചെയയൂ. അങ്ങനെ 

യിസ്്രായേല്യരായ പടങ്ചുനം ധൈധയ്യപ്പെ 

ട്ടു ഒന്നാം ദിവസം അണിനിരന്ന സ്ഥല 

തുതുതന്നേ പിന്നെയും പടെകു അണിനി 

രന്നു. 

യിസ്പായേല്മക്കഠ രണ്ടാം ദിവസവും 

ബെന്യാമീന്യരോടുട അടുത്തു. ബെന്പ്യാ 

മീന്യര്൪ രണ്ടാം ദിവസവും ഗിബെയയില് 

നിന്നു അവരുടെ നേരെ പുറപ്പെട്ടു യി 

സ്രായേല് മക്കളില് പിന്നെയും പതിനെ 

ണ്ണായിരംപേരെ സംഫരിച്ചു വീഴിച്ചു; 

അവര് എല്ലാവരും യോദഭ്ധാക്ക ആയി 

രുന്നു. അപ്പോഠം യിസ്ഡായയല്മക്കഠം ഒ 

ക്കെയും സവ്പൂജനലും കയറി ബേഥേലി 

ലേകു ചെന്നു; അധിടെ യഹോധയുടെ 

സന്നിധിയില് കരഞ്ഞുകൊണ്ടു അന്നു സ 

സ്വ വരെ മപയസിച്ചുപാതൃതു യഹോവയു 

ടെ സന്നിധിയില് ഹോമയാഗങ്ങളും സ 

മാധാനയാഗങ്ങളും അപ്പിച്ചു. പിന്നെയി 
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സ്രായേല്മക്കഠംം യഹോധയോടു ചോടിച്ചു; 

അക്കാലത്തു ദൈധഖത്തിനെറ നിയമപെ 

ട്ടകും അധിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അഹരോ 

നെറ മകനായ എലെയാസാരിന്നെറ മ 

ക൯ ഫിനെഹാസ് ആയിരുന്നു അക്കാ 

ലതു തിരുസന്നിധിയിൽ നിന്നിരുന്നതു 

ഞങ്ങളുടെ സഹോദരന്മാരായ ബെന്യാമീ 

ന്തരരോടു ഞങ്ങ ഇനിയും പടയെടുക്കേ 

ണമോ? ഒഥിഞ്മുകളുയേണമോ ഏന്നു 

അവര് ചോടിച്ചതിന്നു ചെല്ലുവി൯; നാ 

ളെ ഞാ൯ അവരെ നിനെറ കയ്യില് ഏ 

പ്പിക്കും എന്നു യഹോവ അരുളി ച്ചെയ്യൂ. 

അങ്ങനെ യിസ്്രായേച്ചര് ഗിബെയെക്കു 

ചുററും പതിയിരിപ്പുകാരെ ആക്കി. 

യിസ്രായേല്മക്കഠം മൂന്നാം ദിവസവും 

ബെന്പ്യാമീന്യരുടെ നേരെ പുറപ്പെട്ടു മു 

മ്പിലത്തെപ്പോലെ ഗിബെയയുടെ നേരെ 

പടെക്കു അണിനിരന്നു. ബെന്യമീ൮യ ൪ 

പടജ്യനത്തിനെറ നേരെ പുറപ്പെട്ടു പട്ട 

ണം വിട്ടു പുറത്തായി; ബേഥേലിലേക്കും 

വയലില്ക്രുടി ഗിബെയയിലേക്കും പോ 

കുന്ന രണ്ടു പെരുവഴികളില്വെച്ചു മുമ്പി 

ലത്തെപ്പോലെ പടമജ്യനത്തില് ചിലരെ 

ധെട്ടിതുുടങ്ങി; യിസ്രായേലില് ഏകദേ 

ശം മുപ്പതുപേരെ കൊന്നേ. അവര് മുമ്പി 

ലത്തെല്പ്യോലെ നമുടെ മുമ്പില് തോറേറാ 

ടുന്നു ഏന്നു ബെന്യാമീന്യ൪ പറഞ്ഞു. യി 

സ്രായേല്മക്കളോ: നാം ഓടി അവരെ 

പട്ടണത്തിതനിനു പെരുവഥികളിലേക്കു 

ആകക്ിക്ക എന്നു പറഞ്ഞിരുന്നു. യി 

സ്രായേല്യ൪ ഒക്കെയും തങ്ങളുടെ സ്ഥല 

ത്തുനിന്നു പുറപ്പെട്ടു ബാല്-താമാരില് പ 

ടെക്കു അണിനിരന്നു; യിസ്രായേല്യരുടെ 

പതിയിരിപ്പകുരും ഗിബെയയുടെ പുല്ല 

റത്തു തങ്ങ ഇരുന്നേടതുനിന്നു പുറ 

പ്പെട്ടു. ഏല്ലായി യായേലില്നിന്നും തിര 

ഞ്ഞെടുത്തിരുന്ന പതിനായിരംപേ൪ ഗി 

ധാഠാഥറ്ഠിം 

ബെയയുടെ നേരെ ചെന്നു; പട കഠി 

നമായി മുറുകി; എങ്കിലും ആപത്തു അടു 

ത്തിരിക്കുന്നു എന്നു അവര് അറിഞ്ഞില്ല. 

യഹോവ ബെന്യയമീന്യരെ യിസ്പായേലി 

നെറ മുമ്പില് തോല്ലമാറാക്കി;; അന്നു യി 

സ്രായേല്മക്കഠാ ബെന്യാമീനയരില് ഇരു 

പത്തയ്യായിരത്തൊരുനൂറുപേരെ സംഫ 

രിച്ചു; അവര് ഏല്ലാവരും ആയുധപാ 

ണികര ആയിരുന്നു. 

ഇങ്ങനെ ബെന്യാമീ്യ൪ തങ്ങ തോ 

ററു എന്തു കണ്ടു; എന്നാല് യിസ്രായേല്യര് 

ഗിബെയെക്കരികെ ആക്കിയിരുന്ന പതി 

യിരിപ്പുകാരെ ധിശ്വസിച്ചിരുന്നതു കൊ 

ണ്ടു ബെന്യാമീവൃക്കു സ്ഥലം കൊടുത്തു. 

ഉടനെ പതിയിരിപ്പുകാ൪ ഗിബെയയില് 

പാഞ്ഞുകയറി; പതിയിരിപ്പുകാ൪ നിളെ 

നടന്നു പട്ടണത്തെയൊക്കെയും ഖാളി 

നെറ വായ്ക്കു ലയാല് സംഹരിച്ചുകള ഞ്ഞു. 

പട്ടണത്തില്നിനു അടയാള മായിട്ടു ഒരു 

വലിയ പുക പൊങ്ങുമാറാക്കേണമെന്നു 

യിസ്രായേല്യ൪ പതിയിരിപ്പുകാരുമായി ൮ 

റഞ്ഞൊത്തിരുന്നു. യിസ്രായേല്യര് പട 

യില് പി൯ധാങ്ങിയപ്പേോം ബെന്വാമീ 

൩൮൪ യിസ്രാരയേല്യ രെ ധെട്ടിത്തുടങ്ങി ഏക 

ദേശം മുപ്പതു ചേരെ കൊന്നു; മുന്കഴിഞ്ഞ 

പടയിലെപപ്പോലെ അവർ നമുടെ മുമ്പില് 

തോറേറാടുന്നു എനു അവര് പറഞ്ഞു. 

എന്നാല് പട്ടണത്തിതനിന്നു അടയാമം 

ഒരു വലിയ പൃകത്ളുണായി പൊളങ്ങിത്തു 

ടങ്ങിയപ്പോം ബെന്യമീ൬യ൪ പിന്നോട്ടു 

ആകാശ 

ത്തോളം കത്തിപ്പൊങ്ങുന്നതു കണ്ടു. യിസ്ധാ 

നോക്കി പട്ടണം മുഴുവനും 

യേല്യര് തിരിഞഞപ്പോഠാ ബെന്യാമിന്യ൪ 

തങ്ങമക്കു ആപത്തു ഭയിച്ചു എന്നു കണ്ടു. 

അവര് യിസ്രായേല്മക്കളു ടെ മുമ്പില്നിന്നു 

മരുഭൂമിയിലേകുള്ളു വഴിക്കു തിരിഞ്ഞു; 

പട അവരെ പിന്തുടന്നു; പട്ടണങ്ങളില് 
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നിന്നുള്ളവരെ അവര് അതതിനെറ 

മഭ്്യയെച്ചു സംഹരിച്ചു. അവര് ബെ 

ന്യാമീന്യരെ വളഞ്ഞു ഓടിച്ചു ഗിബെയെ 

ക്കെതിരെ കിഗക്കു അവരുടെ ലിശ്രാമസ്ഥ 

ലത്തുയെച്ചു പിടിക്രടി. അങ്ങനെ ബെ 

ന്യാമീന്യ രില് പതിനെണ്ണായിരംപേര് 

പട്ടുപോയി; അവ൪ ഏല്ലാവരും പരാക്ര 

മശാലികഠ ആയിരുന്നു. അപ്പ്പോഠം അ 

വര് തിരിഞ്ഞു മരുഭൂമിയില് രിമ്മോ൯പാ 

റെകു ഓടി; അവരില് അയ്യായിരംപേ 

രെ പെരുവഴികളില്ധഖെച്ചു ഒററയൊ 

ററയായി പിടിച്ചു കൊന്നു; മററവരെ 

ഗിദോമോളം പിന്തുടന്നു അവരിലും രണ്ടാ 

യിരംപേരെ ധെട്ടിക്കളഞ്ജു. അങ്ങനെ 

ബെന്യ്യാമീന്യ രില് ആകെ ഇരുപത്തയ്യാ 

യിരം ആയുധപാണികഠം അന്നു വട്ടു 

പോയി; അവര് എല്ലാവരും പരാക്രമശാ 

ലിക തന്നേ. ഏന്നാല് അറുന്ൂറുപേര് 

തിരിഞ്ഞു മരുഭൂമിയില് രിമ്മോ൯പാറവഖ 

രെ ഓടി, അധിടെ നാലു മാസം പാത്തു. 

യിസ്രായേല്യര് പിന്നെയും ബെന്യാമീന്യ 

രുടെ നേരെ തിരിഞ്ഞ ഓരോ പട്ടണം 

മുഴുവനെയും മുഗങ്ങളെയും കണ്ട സകല 

തെയും വാളിനെറ വുയ്യ ലയാല് സംഫ 

രിച്ചു; അവര് കുണ്ട ഏല്ലാപട്ടണങ്ങളും 

തീവെച്ചു ചുട്ടുകളഞ്ഞു. 

൨൧൭൦ അഘ്ധ്യായം. 

എന്നാല് നമ്മില് ആരും തനെറ മകളെ 

ഒരു ബെന്യയാമീന്ന്നു ഭായ്യയായി കൊടു 

ക്കരുതു ഏന്നു യിസ്രായേല്യര് മിസ്റ്റുയില് 

ആക 

യാല് ജനം ബേഥേലില് ചെന്നു അവിടെ 

വെച്ചു ശപഥം ചെയ്യിരുന്നു. 

ദൈവസന്നിധിയില് സന്ധ്യവരെ ഇരു 

നു ഉച്ചത്തില് മഹാധിലാപം കഴിച്ചു: 

യിസ്പായേലിനെറ ദൈവമായ യഹോേ, 

ഇനാ യിസ്രായേലില് ഒരു ഗോത്രം ഇല്ലാ 

ധാരം 
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തെപോകുവാ൯ന് തക്കവണ്ണം യി സ്പായേ 

ലില് ഇങ്ങനെ സംഭധിച്ചുവല്ലോ എന്നു 

പറഞ്ഞു. 

ലത്ുതു ഏഴുന്നേററു അധിടെ ഒരു യാഗ 

പചിറെറന്നാഠം ജനം അതികാ 

പീഠം പണിതു ഹോമയാഗങ്ങളൂും സമാ 

ധാനയാഥങ്ങളും അപ്പിച്ചു. പിന്നെയി 

സ്രായതമക്കഠഠ: എല്ലായിസ്ായേല്ഗോ 

ത്രങ്ങളിലും യഹോധഖയുടെ അടുക്കല് സ 

ഭെകു വരാതെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്നു 

ചോടിച്ചു. മിസ്സുയില് യഹോവയുടെ 

അടുടക്കത വരാത്ത വ൯ മരണശിക്ഷ അനു 

ഭവിക്കേണം എന്നു അവര് ഒരു ഉഗ്രശപ 

ഥം ചെയ്യിരുനു. എന്നാല് യിസ്രായേല് 

മക്ക തങ്ങളൂടെ സഹോദരന്മാരായ ബെ 

ന്യാമീ൬ രെകുറിച്ചു അനുതപിച്ചു; ഇന്നു 

യിസ്രായേലില്നിന്നു ഒരു ഗോത്രം അററു 

പോയിരിക്കുന്നു. ശേഷിച്ചിരിക്കുന്നവക്കു 

നമുടെ പുത്രിമാരെ ഭായ്യമാരായി കൊട്ട 

ക്കരുതു എന്നു നാം യഹോധയുടെ നാമ 

ത്തില് സത്യംചെയ്യിരിക്കകൊണ്ടു അവ 

ക്കു ഭായ്യമാരെ കിട്ടുവാന് നാം ഏന്തു ചെ 

യ്യ്കേണ്ടു എന്നു പറഞ്ഞു. യിസായയല്ഗോ 

തൂങ്ങളിതനിന്നു മിസ്റ്റയില് യഹോവയു 

ടെ അടുക്കല് വരാതെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ 

എന്നു അവര് അന്വേക്കിച്ചപ്പോശ ഗി 

ലെയാഭിലെ യാബേശില്നിന്നു ആരും 

പാളയത്തില് സഭെക്ു വന്നിട്ടില്ല എന്നു 

കണ്ടു. 

ഗിലെയാടിലെ 

ജനത്തെ മ്രേണ്ണിനോക്കിയാറെ 

യാബേശ നിവാസിക 

ളില് ആരും അവിടെ ഇല്ല എന്നു കണ്ടു. 

അപ്പോം സഭ പരാക്രമശാലികളായ പ 

ന്തീരായിരംപേരെ അവിടേക്കു അയച്ചു 

അവരോടു കല്പിച്ചതു: നിങ്ങഠം ചെന്നു 

ഗിലെയാദിലെ യാബേശ നിവാസികളെ. 

സ്ര്്രികളൂടം പൈതങ്ങളും ഉഗപടെ വാളി 

നെറ പായ്ക്കു ലയാല് കൊല്ലധി൯. അതിത 

നിങ്ങ പ്രവത്തിക്കേണ്ടതു ഇവ്വണ്ണം: സ 
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കലപുരുഷന്മാരെയും പുരുഷനോടുകൂടെ 

ശയിച്ച സകലസ്്രികള്െയും നിങ്ങ നി 

മലമാക്കേണം. അങ്ങനെ ച്െയുതില് 

ഗിലെയാദിലെ യാബേശ നിയാസികളു 

ടെ ഇടയില്, പുരുഷന്ദമായി ശയിച്ചു വു 

രുഷസംസഗ്ഗം ചെയ്യിട്ടില്ലാത്ത നാനൂറു 

കന്യകമാരെ കണ്ടെത്തി അവരെ കനാ൯ 

ദേശത്തിലെ ശിലോധില് പാളയത്തി 

ലേക്കു കൊണ്ടുവന്നും 

സവ്വസഭയും രിമ്മോനപാറയിലെ ബെ 

ന്യാമീന്യരോടു സംസാരിച്ചു സമാധാ 

നം അറിയിപ്പാ൯ ആളയച്ചു. അപ്പോഠം 

ബെന്പാമീയ ൪ മടങ്ങിവന്നു; ഗിലെയാദി 

ലെ യാബേശിലുള്ള സ്ര്രികളില്ഖെച്ചു അ 

വര ജീവനോടെ രക്ഷ്ിച്ചിരുന്നവരെ ആ 

വകു കൊടുത്തു; അവക്കു അവരെക്കൊണ്ടു 

തികെഞ്ഞില്ല. യഹോവ യിസ്പായല് 

ഗോത്രങ്ങളില് ഒരു ഛേദം വരുത്തിയി 

രിക്കകൊണ്ടു ജനം ബെന്യാമീവ്യരെക്കു 

റിച്ചു ടൂഃഖിച്ച. 

ശേഷിച്ചവക്ു സ്ര്രികളെ കിട്ടേണ്ടതി 

ന്നു നാം എന്തു ചെയ്യേണ്ട? ബെവ്യാമി൯ 

ഗോത്രത്തില്നിന്നു സ്്ര്രീകു്ം അററുപോ 

യിരിക്കുന്ന വല്ലോ എന്നു സഭയിലെ മുപ്പ 

ന്മാർ പറഞ്ഞു. യിസ്പായേലില്നിന്നു 

ഒരു ഗോത്രം നശിച്ചപോകാതിരിക്കേ 

ണ്ടതിന്നു ബെന്യാമീന് രില് രക്ഷപ്പെട്ട 

വക്കു അവരുടെ അവകാശം നില്ലേഛണം. 

എങ്കിലും നമുക്കു നമുടെ പുത്രിമാരെ അ 

വക്കു ഭായ്യമാരായി കൊടുത്തുക്രടാ; ബെ 

൮ൃമീന്ൃക്കു സ്്രിയെ കൊടുക്കുന്നവന് ശ 

പിക്കപ്പെട്ടവ൯ എന്നു യിസ്രായേല്മക്കഠാ 

ശപഥം ചെയ്യിരിക്കുന്നു വല്ലോ എന്നും അ 

വര് പറഞ്ഞു. അപ്പ്പോ അവര്: ബേ 

ഥേലിന്നു വടക്കും ബേഥേലില്തനിന്നു ശെ 

200 
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ലഖേമിലേക്ു പോകുന്ന പെരുധഴിക്കു കി 

ഗക്കും ലെബോനെക്കു തെകും ശീലോധിത 

ആണ്ടുതോറും 

ഉണ്ടല്ലോ എന്നു പറഞ്ഞു. ആകയാല് അ 

യഹോവയുടെ ഉത്സവം 

വ൪ ബെവ്യാമീന്യരോടു: നിങ്ങഠം ചെന്നു 

മുന്തിരിത്തോട്ടങ്ങളില് പതിയിരിപ്പിന൯ു. 

ശീലോധിലെ കന്യകമാര് നിരനിരയായി 

സൃത്തംചെയ്ക്ാ൯ പുറല്പെട്ടുവരുന്നതു നി 

ങ്ങ കാണുമ്പോ മുന്തിരിത്തോട്ടങ്ങ 

ളിതനിന്നു പുറപ്പെട്ടു ഓരോരുത്തൻ ശീ 

ലോധിലെ കന്യകുമാരില് നിനു ഭായ്യയെ 

പിടിച്ചു ബെന്യാമീ൯ദേശത്തേക്കു പൊ 

യ്ക്ലൊഠ്ഠവി൯ എന്നു കല്പിച്ചു. അവരുടെ 

ആങ്ങളുമാരോ ഞങ്ങളുടെ 

അടുക്കല് വന്നു സങ്കടം പറഞ്ഞാല് ഞ 

ങ്ങ അവരോട; അവരെ ഞങ്ങമക്കു 

ദാനം ചെയ്ത്ി൯ു; നാം പടയില് അവയ 

ക്കെല്ലവേക്കും ഭായ്യ്യമാരെ പിടിച്ചു കൊണ്ടു 

വന്നില്ല; നിങ്ങ കുററക്കാരാകുവാ൯ നി 

ങ്ങ ഇക്കാലത്തു അവകു കൊടുത്തിട്ടും 

ഇല്ലല്ലോ എന്നു പറഞ്ഞുകൊള്ളാം. ബെ 

ന്യാമിന്യ൪ അങ്ങനെ ചെയ്യൂ; ഗൃത്തംചെ 

യ്യുന്ന സ്ര്രികമളെ തങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിന്നു 

ഒത്തവണ്ണം പിടിച്ചു, തങ്ങളുടെ അവ 

കാശത്തിലേക്കു മടങ്ങിച്ചെന്നു പട്ടണ 

ങ്ങളെ വിണ്ടും പണിതു അധഖയില് 

പാത്തു. 

ത്തു അധിടം വിട്ടു ഓരോരുത്ത൯ താന്താ 

നെറ 

പോയി; അങ്ങനെ അലര് അവിടം 

യിസ്രായേല്മക്കമും ആ കാല 

ഗേോത്രത്തിലേക്കും വിട്ടിലേക്കും 

വിട്ടു ഓരോരുത്ത൯ താന്താനെറ അലഖ 

ആ കാലത്തു 

യിസ്പായേലില് രാജാധില്ലായിരുന്നു;ു ഓ 

കാശത്തിലേകു ചെന്നു. 

രോരുആത൯ തനിക്കു ബോധിച്ചതു പോലെ 

നടന്ത. 
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പേര്, 

[ടവ 111 

രൂത്ത് 

ട്രാം 

൧; അഡ്ധ്യായം, 

പിയാ 

നടത്തിയ കാലത്തു ഒരിക്കല് ഭേശത്തു 

ന്യായപാലനം 

ക്ഷാമം ഉണ്ടായി; യെഫ്രുദയിലെ ബേ 

ത്തേ ഹെമിലുള്ള ഒരു ആഠ തന്െറ 

ഭായ്യയും രണ്ടു പുത്രന്മാരുമായി മോവാബ് 

ദേശത്തു പരദേശിയായി പാപ്പാന് പോ 

യി. അധഖനു എലിമേലെക ഏന്നും ഭാ 

യ്യേകു നൊവൊമി ഏന്നും രണ്ടു പുത്രന്മാ 

ക്കു മഹ്റേോന് ഏന്നും കില്യോന് ഏന്നും 

ൽ അവർ ഖയ്െഫ്രലയിലെ ബേത്തേ 

ഹെമില്നിന്നുള്ള ഏഡ്ഥുത്യ൪ ആയിരുന്നു; 

അവര് മോവാബ് ദേശത്തു ചെന്നു അധി 

ടെ താമസിച്ചു. എന്നാല് നൊധെമമിയു 

ടെ ഭത്താവായ ഏലിമേലെക മരിച്ചു; 

അവമ്ലം രണ്ടു പൃത്രന്മാരും ശേഷിച്ചു. 

അവര് മോഡബ്ബുസ്റ്രീകളെ വിവാഹം 

കഴിച്ചു; ഒരുത്തിക്കു ഒപ്പം എന്നും മററവദ്ം 

ക രൂത്ത് ഏന്നും പേർ; അവര് ഏകദേ 

ശം പത്തു സംവത്സരം അവിടെ പാത്തു. 

പിന്നെ മഹ്റും കില്ലോനും ഇരുവരും 

മരിച്ചു; അങ്ങനെ രണ്ടു പുത്രന്മാരും ഭത്താ 

വും കഴിഞ്ഞിട്ടു ആ സ്ത്രീ മാത്രം ശേഷിച്ചു. 

യഹോവ തന്െറ ജനത്തെ സന്ദശിച്ച 

ആഹാരം കൊടുത്തപ്രകാരം അവഠം മോ 

വാബ് ദേശത്തുഖെച്ചു കേട്ടിട്ടു മോവാബ് 

ദേശം വിട്ടു മടങ്ങിപ്പോകുവാ൯ തന്െറ 

മരുമക്കളോടുക്രടെ പുറപ്പെട്ടു, അങ്ങനെ 

അവ മരുമക്കമ്മ മായി പാത്ത്രിരുന്ന സ്ഥ 

ലം വിട്ടു യെഫ്രമാദേശത്തേകു മടങ്ങിപ്പോ 

കുവാ൯ യാത്രയായി, എന്നാല് നൊവൊമി 

ധിം 

മരുമക്കറം ഇരുവരോടും: നിങ്ങഠാ തന്തോ 

സെറ അമ്മയുടെ പിട്ടിലേക്കു മടങ്ങി 

പ്പോകവി൯;ു മരിച്ചവരോടും ഏന്നാടും 

യഹോധഖ നിങ്ങ പചെയുതൃപോലെ 

നിങ്ങളോടും ഒയചെയ്യുമാറാകട്ടെ,. നി 

ങ്ജഠ താന്താസെറ ഭത്താവിനെറ ധിട്ടില് 

വിശ്രാമം പ്രാപിക്കേണ്ടതിന്നു യഹോവ 

നിങ്ങഠക്കു കൃപ നല്ലമാറാകട്ടെ എന്നു പ 

റഞ്ഞ അയരെ ചുംബിച്ചു; അവര് ഉച്ച 

ത്തില് കരഞ്ഞു. അവര് അവളോടു: 

ഞങ്ങമും നിന്നോടുക്രടെ നിന്െറ ജന 

തആിനെറ അട്ടുക്കത പോരുന്നു എന്നു പ 

റഞ്ഞു. അതിന്നു നൊധൊമി പറഞ്ഞതു: 

എന്െറ മക്കളേ, നിങ്ങറാ മടങ്ങിപ്പൊ 

യ്ക്കരഠംവി൯; എന്തിന്നു ഏനന്നോടുക്രടെ 

പോരുന്നു? നിങ്ങനകു ഭത്താക്കുന്മാരായി 

രിപ്പാ൯ ഇനി എനെറ മഉദരത്തില് പുത്ര 

ന്മാ൪ ഉണ്ടോ? എനെറ മക്കളേ, മടങ്ങി 

പ്പൊയ്യ്കൊ്ഠവി൯; ഒരു പുരുഷാന്നു ഭായ്യ 

യായിരിപ്പാ൯ എനിക്കു പ്രായം കുഴിഞ്ഞു 

പോയി; അല്ല, അങ്ങനെ ഒരു ആശ എ 

നിക്കുണ്ടായിട്ടു ഈ രാത്രി തന്നേ ഒരു പുരു 

കുന്നു ഭായ്യയായി പൃത്രന്മാരെ പ്രസവിച്ചാ 

ലും അവക്കു പ്രയേമാകുഖോളം നിങ്ങ 

അവക്കായിട്ടു കാത്തിരിക്കുമോ? നിങ്ങഠം 

ഭത്താക്കുന്മാരെ എടുക്കാതെ നില്ലമോ് 

അതു വേണ്ടാ, എനെറ മക്കളേ; യഹോധഖ 

യ്യുടെ കൈ എനിക്കു വിരോധമായി പുറ 

പ്പേട്ടിരിക്കയാരു നിങ്ങളെ വിചാരിച്ചു 

ഞാന് വളരെ ൮ സനികുന്നു. അവര്പി 
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ന്നെയും പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു; ഒപ്പ അമ്മാവി 

യമ്മയെ ചുംബിച്ച പിരിഞ്ഞു; രൂത്തോഅ 

വളോടു പററിനിന്നു. അപ്പോ അവ: 

നിനെറ സഹോദരി തനെറ ജനത്തി 

നെറയും തന്െറ ദേവനെറയും അടുക്കല് 

മടങ്ങിപ്പ്യോയല്ലോ;; നീയും നിനെറ സ 

ഹോടരിയുടെ പിന്നാലെ പൊയ്യ്ക്രൊഗക 

എന്നു പറഞ്ഞു. അതിന്നു രൂത്ത്: നി 

ന്നെ വിട്ടുപിരിവാനും നിന്െറ ക്രടെ വ 

രാതെ മടങ്ങിപ്പോകവാനും എന്നോടു പറ 

യരുതേ; നി പോകുന്നേടത്തു ഞാനും 

പോരും; നീ പാകുന്നേടതുതു ഞാനും പാ 

ക്ഷം; നിന്െറ ജനം എനെറ ജനം, നി 

നെറ ദൈവം ഏനെറ ദൈവം. നി മരി 

കുന്നേടത്തു ഞാനും മരിച്ചു അടക്കപ്പെ 

ടും; ഞാ൯ 

വിട്ടുപിരിഞ്ഞാല് യഹോവ തക്കവണ്ണുധും 

അധികവും എന്നോടു ചെയ്യുമാറാകട്ടെ എ 

ന്നു പറഞ്ഞു. തന്നോടുക്രടെ പോരുവാ൯ 

മരണത്താലല്ലാതെ നിന്നെ 

അവാം മറെച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു കണ്ട 

പ്പോഠം അവഠം അവളോടു സംസാരിക്കു 

ന്നതു മതിയാക്കി. അങ്ങനെ അവ൪ 

രണ്ടുപേരും ബേത്തേ ഹെംവരെ നടന്നു; 

അവര് ബേത്തേ ഹെമിത ഏത്തിയപ്ല്വോഠം 

അവരുടെനിമിത്തം പട്ടണം മുഴവനും 

ഇളകി; ഇവഠ നൊലൊമിയോ ഏന്നു 

സ്ത്്രിജനം പറഞ്ഞു. 

പറഞ്ഞതു : നൊവൊമി എന്നല്ല മാറാ എന്നു 

അവഠ അധരോടു 

എന്നെ വിളിപ്പി൯; സവ്വൃശക്ത൯ ഏ 

ന്നോടു ഏററവും കൈപ്പായുള്ളതു പ്രവത്തി 

ച്ചിരികുന്നു. നിറഞ്ഞവളായി ഞാ൯ പോ 

യി, ഒഥിഞ്ഞവളായി യഹോവ എന്നെ 

മടക്കിവരുത്തിയിരിക്കുന്നു; യഹോവ എ 

നികു വിരോധമായി സാക്ഷികരിക്ക 

യും സവ്വൃശക്ത൯ എന്നെ ടൂഃഖിപ്പിക്കയും 

ചെയ്യിരിക്കെ നിങ്ങ ഏന്നെ നൊവൊമി 

നന്നു വിളിക്കുന്നതു എന്തു; ഇങ്ങനെ നൊ 

ധാഠാഥറ്ഠിം 

408 2൮ 2 

വൊമി മോവാബ് ദേശത്തുനിന്നു ക്രടെ 

പോന്ന മരുമകഠ രൂത്ത് എന്ന മോധാ 

ബ്യയസ്ധ്ര്ീയൃമായി മടങ്ങിവന്നു; അവ൪ യല 

ക്കൊയിനെറ ആരംഭത്തിങ്കൽ ബേത്തേ 

ഹെമില് എത്തി, 

൨. അദ്ധ്യായം. 

നൊധയധൊമിക്കു തെറ ഭത്താവായ എ 

ലീമേലെക്കിസെറ കുടുംബത്തില് മഹാധ 

നവാനായ ഒരു ചാച്ചക്കാര൯ ഉണ്ടായിരു 

ന്നു; അവന്നു ബോവസ് ഏന്നു പേര്. 

ഏന്നാല് മോധാബ്ലയസ്്രീയായ രൂത്ത് നൊ 

വൊമിയോട്ട: ഞാസ൯ വയലില് ചെനു 

എന്നോടു ദയ കാണിക്കുന്നവനെ ആശ്ര 

യിച്ചു കുതി൪ പെറുക്കട്ടെ ഏന്നു ചോടിച്ചു. 

പൊയ്യ്ക്രോഠക മകളേ എന്നു അവമ അ 

വമ്ോോടു പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ അവഗ 

പോയി; വയലില് കൊയ്തു കാരുടെ പി 

ന്നാലെ ചെന്നു ചെറുക്ക; ഭാഗ്യ വശാല് 

അവഠം എലാമേഖെക്കിനെറ കുടുംബക്കാ 

രനായ ബോധസിന്നുള്ള വയലില് ആയി 

രുന്നു ചെന്നതു. അപ്പ്പോശ ഇതാ, ബോ 

വസ് ബേത്തേ ഹെമിതനിന്നു വരുന്നു; 

അവ൯ കൊയ്മ കാരോടു : യഹോവ നി 

ങ്ങളോടുക്രടെ ഇരിക്കട്ടെ എന്നു പറഞ്ഞു. 

യഹോവ നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഏന്നു 

അവര് അവനോടും പറഞ്ഞു. കൊ 

കാരുടെ മേലാളായിരുന്ന ഭൂത്യനോടു: ഈ 

യയവതി ഏതു എന്നു ബോഖസ് ചോടിച്ച. 

കൊയ്ത കരുടെ മേലാളായ ഭത്യ൯: ഇ 

വ മോവാബ് ദേശതൃതുനിന്നു നൊവൊ 

മിയോടുക്രടെ വന്ന മോധാബ്ബയൂവതിയാ 

കുന്നു; ഞാ൯ കൊയകാരുടെ പിന്നാ 

ലെ കററകളുടെ ഇടയില് പെറുക്കിക്കൊ 

ള്ളട്ടെ എന്നു അവ ചോടിച്ചു; അങ്ങ 

നെ അവ കാലത്തു വന്നു ഇതുവരെ 

പെറുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു; ധിട്ടിത അ 
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പ്യനേരമേ താമസി ച്ചുള്ട്ടു. എന്നുത്തരം പ 

റഞ്ഞു. 

ട്രോ മകളേ, പെറുക്കുവാ൯ വേറൊരു വ 

ബോവസ് രൂത്തിനോടു: കേ 

യലില് പോകേണ്ടാ; ഇധിടം വിടുകയും 

വേണ്ടാ ഇവിടെ ഏനെറ ബല്ലയക്കാര 

ത്തികുളോടട ചേന്നുകൊഠക. അവര് 

കൊയ്യുന്ന നിലത്തിന്മേല് ട്ടഷ്ട്രിലെച്ചു അ 

വരുടെ പിന്നാലെ പൊയ്ക; ബാ 

ല്യക്കാർ നിന്നെ തൊടരുതെന്ന ഞാ൯ 

അവരോടു കപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടു. നിനക്കു ദഹി 

കു മ്പോഠ പാത്രങ്ങരക്കരികെ ചെന്നു ബാ 

ല്യക്കാർ കോരിധെച്ചതില്നിന്ന കടിച്ചു 

കൊഠാക ഏന്നു പറഞ്ഞു. എന്നാറെ അ 

വ സാഷ്ടാംഗം വിണു അവനോടു: 

ഞാ൯ അന ദേ ശക്കാരത്തി ആയിരിക്കെ 

നീ ഏന്നെ ധിചാരിപ്പാ൯ തക്കവണ്ണം നി 

നക്കു ഏന്നോട്ട ദയതോന്നിയതു ഏങ്ങനെ 

എന്നു പറഞ്ഞു. ബോവസ് അവളോടു: 

നിന്െറ ഭത്താവു മരിച്ചശേഷം അമ്മാവി 

യമ്മെക്കു നി ചെയ്യിരിക്കുന്നതും നിന്െറ 

അപ്പുനെയും അമ്മയെയും സ്വദേശത്തെ 

യും വിട്ടു, മുമ്ചെ അറിയാത്ത ജനത്തിസനെറ 

അടുക്കല് വന്നിരികുന്നതുമായ വിവര 

മൊക്കെയും ഞാന് കേട്ടിരികുന്നു. നി 

നെറ പ്രവൃത്തിക്ു യഹോവ പകരം നല്ല, 

ട്ടെ; യിസ്രായേലിനന്െറ ദൈവമായ യ 

ഫോലയുടെ ചിറകി൯കീഴെ ആശ്രയിച്ച 

വന്നിരിക്കുന്ന നിനക്കു അവന് പൂണ്ണപ്ര 

തിഫലം തരുമാറാകട്ടെ എന്തുത്തരം പറ 

ഞ്ഞു. അതിന്നു അവഗ; യജമാനനേ, 

ഞാ൯ നിന്െറ ദാസിമാരില് ഒരുത്തിയെ 

പോലെയല്ല എന്നുവരികിലും നീ ഏന്നെ 

ആശ്വസിപ്പിക്കയും അടിയനോടു ഒയയാ 

യി സംസാരിക്കയും ചെയ്ത്താ൯ തക്കവണ്ണം 

എന്നോടു നിനകു കൃപ തോന്നിയല്ലോ എ 

നു പറഞ്ഞു. ഭക്ഷണസമയത്തൃു ബോ 

വസ് അവളോടു: ഇധിടെ വന്നു ഭക്ഷ 

ഠിം 

409 രൂത്ത് ൨ 

ണം കഴിക്കു കഷണം ചാററിത മുക്കി 

ക്കൊഗക എന്നു പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ അ 

വര ക കാരുടെ അരികെ ഇരുന്നു; 

അവന് അവക്കു മലര് കൊടുത്തു; അ 

വഠം തിന്നു തൃപൃയായി ശേഷിപ്പിക്കയും 

ചെയ്യൂ. അവയ പെറുക്കുവാ൯ എഴുന്ന 

ററപ്പോഗ ബോവസ് തന്െറ ബാല്യക്കാ 

രോടു: അവറം കററകളുടെ യുടയില്ത 

ന്നേ പെറുക്കിക്കൊള്ളട്ടെ; അവളെ ഉപ 

ദ്രവിക്കരുതു. പെറവുക്കേണ്ടതിന്നു അവ 

ക്മായിട്ടു കററകളി ല്നിന്നു വലിച്ചിട്ടേക്കേ 

ണം; അവളെ. ശകാരിക്കുരുതു എന്നു ക 

പ്പിച്ചു. ഇങ്ങനെ അവര വൈകന്നേരം 

വരെ പെറുക്കി; പചെറുക്കിയതു മെതിച്ച 

പ്പോ ഏകദേശം ഒരു പറയവഡം ഉണ്ടാ 

യിരുനു. അവഠം അതു എടുത്തും കൊണ്ടു 

പട്ടണത്തിലേക്കു പോയി; അവഠാ പെ 

വുക്കിക്കൊണ്ടു വന്നതു അമ്മാലിയമ്മ കണ്ടു; 

താന് തിന്നു ശേഷിപ്പിച്ചിരുന്നതും അവഠം 

എടുത്തു അവക്കു കൊടുത്തു. അമ്മാവി 

യമ്മ അവളോടു: നി ഇന്നു എവിടെയാ 

യിരുന്നു പെറുക്കിയതു? എവധിടെയായി 

രുന്നു വേല ചെയുതു? നിന്നോടു ആദര 

വു കാണിച്ചവ൯ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവ൯ 

മ്േന്നു പറഞ്ഞു. താന് ഇന്ന ആളുടെ അ 

ടടൂക്കലായിരുന്നു വേല ചെയുതു എന്നു അ 

വഠം അമ്മാധിയമ്മയോടു അറിയിച്ചു: 

ബോവസ് എന്നൊരു ആളുടെ അടുക്കലാ 

യിരുന്ത ഞാന് ഇന്നു വേല ചെയുതു ഏ 

ന്നു പറഞ്ഞു. നൊധൊമി മരുമകളോടു: 

ജീവനുള്ള വരോടും മരിച്ചവരോടും ഒയ 

വിടാതിരിക്ുന്ന യഹോധഖയാല് അവന് 

അയഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവ൯ എന്നു പറഞ്ഞു. 

ആയാഠം നമുക്കു അടുത്ത ചാച്ചക്കാരനും 

നമുടെ ധിണ്ടെടുപ്പുക്കാരില് ഒരുത്തനും 

ആകുന്നു എന്നും നൊവൊമി അവളോടു 

പറഞ്ഞു. ഏസെറ ബാല്പക്കാർ കൊ്യ്്ു 
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ല്ലാം തീക്കു വോളം അവരോടു ചേന്നിരിക്ക 

എന്നുക്രടെ അധവ൯ എന്നോടു പറഞ്ഞു എ 

ന്നു മോധബ്ലയസ്്ര്ിീയായ രൂത്ത' പറഞ്ഞു. 

നൊധലൊമി തനെറ മരുമകളായ രൂത്തി 

നോടു: മകളേ, വേറൊരു വയലില്ഖെ 

ച്ച ആരും നിന്നെ ഉപദധിക്കാതിരിക്കേ 

ണ്ടതിന്നു നി അവനെറ ബാല്യക്കാരത്തി 

കളോടുക്രടെ തന്നേ പോകുന്നതു നന്നു 

എന്നു പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ അവധഠം യഖ 

ക്കെ കോതമ്പുകൊട്തു തീരുവോളം 

പെറുകുവാ൯ ബോഖസിനെറ ബാല്യക്കാ 

രത്തികളോടു ചേന്നിരിക്കയും അമ്മാധിയ 

മ്മ3യോടുക്രടെ പാക്കയും ചെയ്യൂ. 

൩. അദ്ധ്യായം. 

അനന്തരം അവളുടെ അമ്മാവിയമ്മയാ 

യ നൊവൊമി അവളോടു പറഞ്ഞതു: മക 

ളേ, നിനക്കു നന്നായിരിക്കേണ്ടതിന്നു 

ഞാന നിനക്കു വേണ്ടി ഒരു ധിശ്രാമസ്ഥ 

ലം അന്വേഷിക്കേണ്ടയോ? നീ ചേന്നിരു 

ന്ന ബാല്യക്കാരത്തികളുടെ യജമാനനായ 

ബോവസ് നമ്മുടെ ചാച്ചക്കാരനല്പയോ? 

അവ൯ ഇന്നു രാത്രി കളത്തില് യവം രൂ 

ററുനു. ആകയാല് നി കുളിച്ചു തൈലം 

പൂശി വന്തം ധരിച്ച കളത്തില് ചെല്ലുക; 

ആയാ തിന്നു കടിച്ചു കഴിയുംവരെ നി 

ന്നെ കാണരുതു. ഉറങ്ങുവാ൯ പോക 

മ്പോഠ അവ൯ കിടക്കുന്ന സ്ഥലം മനസ്സി 

ലാക്കി ചെന്നു അവനെറ കാലിന്യേലുള്ള 

പുതപ്പു പൊക്കി അധിടെ കിടന്നുകൊഠ 

ക; എന്നാല് നി ഏന്തു ചെയ്യേണമെന്നു 

അവൻ നിനക്കു പറഞ്ഞുതരും, അതിനു 

അവഠം: നി പറയുന്നതൊക്കെയും ഞാ൯ 

ചെയ്യാം എന്നു അവളോടു പറഞ്ഞു. അ 

ങ്ങനെ അധര കളത്തില് ചെന്നു അ 

മ്മാവിയമ്മ കപ്പിച്ചതുപോലെ ഒക്കെയും 

ചെയ്തു. ബോധസ് തിന്നു കടിച്ചു ഹൃദയം 

തെളിഞ്ഞശേഷം യധക്ര്ുമ്പാരത്തിനെറ 

രരുവശത്തു ചെന്തുകിടന്നു; അവളും പ 

തുക്കെ ചെന്നു അവന്െറ കാലിന്ദമേലുള്ള 

പുതല്ലു പൊക്കി അധിടെ കിടന്നു. അ 

ദ്ധരാത്രിയില് അവ൯ ഞെട്ടിത്തിരിഞ്ഞു. ത 

സെറ കാല്ലല് ഒരു സ്രീ കിടക്കുന്നതു കണ്ടു. 

നി ആര് ഏന്നു അവ൯ ചോടിച്ചു. ഞാ൯ 

നിനെറ ദാസിയായ രൂത്ത' ; നിന്െറ പു 

തല്ലു അടിയനെറമേല് ഇടേണമേ; നി 

വ്।ണ്ടെടുപ്പുകാരനല്ലോ എന്നു അധ പ 

റഞ്ഞു, അതിന്നു അവ൯ പറഞ്ഞതു: മക 

ളേ, നി യഹോവയാല് അനുഗ്രഹഫിക്കപ്പെ 

ട്ടവഠം; ദരിദന്മാരോ ധഡനവാന്മാരോ ആയ 

ബാല്യക്കാരെ നീ പിത്തുടരാതിരിക്കയാല് 

ആളല്ലത്തേതില് അധികം ഒയ ഒട്ടയില് 

കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. ആകയാൽ മകളേ, 

ഭയപ്പെടേണ്ടാ; നി ചോടിക്കുന്നതൊക്കെ 

യ്യും ഞാ൯ ചെയ്യൂതരാം; നി ഉത്തമസ്്രി 

എനു എനെറ ജനമായ പട്ടണക്കാകു എ 

ല്ലാവക്കും അറിയാം. ഞാന് നിന്െറ ധി 

ണ്ടെടുപ്പുകാര൯ ഏന്നതു സത്യം തന്നേ; 

എങ്കിലും എന്നെക്കാഠ അടുത്ത ഒരു ധി 

ണ്ടെടുപ്പുകാര൯ ഉണ്ടു, ഈ രാത്രി താമ 

സിക്ക; നാളെ അവ൯ നിനക്ു വിണ്ടെ 

ടുപ്പുകാരന്െറ മുറ നിവത്തിച്ചാല് കൊ 

ഒ്ളാം; അവ൯ നിവത്തിക്കട്ടെ; വീണ്ടെടു 

പ്പുകാരന്െറ മുറ നിധത്തിപ്പാ൯ അവന്നു 

മനസ്സില്ലെങ്കിലോ യഹോവയാണ ഞാ൯ 

നിനക്കു വീണ്ടെടുപ്പുകാരനെറ മുറ നിവ 

ത്തിച്ചതരുംയ രായിലെവരെ കിടന്നു 

കൊഠക. 

വരെ അവനെറ കാല്ലൃത കിടന്നു; ഒരു 

അങ്ങനെ അവഠ രാധിലെ 

സരി കുളത്തില് വന്നതു ആരും അറിയരു 

തെന്നു അവന് പറഞ്ഞിരുന്നതു കൊണ്ടു 

ആളറിയാറാകം മുമ്പെ അവഠം എഴന്നേ 

ററു. 

ണ്ടുവന്നു പിടിക്ക എന്നു അവന് പറഞ്ഞു. 

നി! ധരിച്ചിരിക്കുന്ന പൃതപ്പു കൊ 15 

ധാഠാഥദ്ഠിം 
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അവഠം അതു പിടിച്ചപ്പോ അവ൯ ആ 

റിടങ്ങഴി യവം അതില് അളന്നുകൊട്ട 

ത്തു; 

അവ അമ്മാവധിയമ്മയുടെ അടുക്കല് വ 

അവഠ പട്ടണത്തിലേക്കു പോയി, 

ന്നപ്പോഠം: നിനെറ കായ്യം എന്തായി മക 

ളേ എന്നു അധ ചോദിച്ചു; ആയാഠാ 

തനിക്കു ചെയൂതൊക്കെയും അവഠാ അറി 

യിച്ചു. 

ധെറുങ്കയ്യായി പോകരുതു എനാ അവ൯ 

അമ്മാധിയമ്മയുടെ അടുക്കൽ 

എന്നോടു പറഞ്ഞു ഈ ആറിടങ്ങഴി യവ 

ധും എനിക്കു തനു എന്നു അവ പറഞ്ഞു. 

അതിന്നു അവഠം; നെറ മകളേ, ഈ 

കായ്യം ഏന്താകുമെന്നു അറിയുധോളം നീ 

അനങ്ങാതിരിക്ക; ഇന്നു യാ കായ്യം തിക്കും 

വരെ ആയാഠം സ്വസ്ഥമായിരിക്കയില്ല 

എന്നു പറഞ്ഞു. 

൫... അഷഘ്ധ്യായം, 

എന്നാല് ബോവസ് പട്ടണവാതില്ലല് 

ചെന്നു അധിടെ ഇരുന്നു; ബോധസ് 

പറഞ്ഞിരുന്ന ധീണ്ടെടുപ്പുകാര൯ കടന്നു 

പോകുന്നതു കണ്ടു: എടോ, ഇങ്ങോട്ടു വന്നു 

ഇധിടെ ഇരിക്ക എന്നു അവനോട്ട പറ 

ഞ്ഞ. അവന ചെന്നു അവിടെ ഇരുന്നു, 

പിന്നെ അവ൯ പട്ടണത്തിലെ മൂപ്പന്മാ 

രില് പത്തുപേരെ വരുത്തി: ഇവിടെ ഇ 

രിപ്പിന എന്നു പറഞ്ഞു; അവരും ഇരുന്നു. 

അപ്പോ അവ൯ ആ വീണ്ടെടുപ്പുകാര 

നോടു പറഞ്ഞതു: മോധഖാബ് ദേശത്തുനി 

ന്നു മടങ്ങിധന്നിരിക്കുന്ന നൊവൊമി ന 

മുടെ സഹോദരനായ എലിമേലെക്കി 

നെറ വയല് ധില്ലുന്നു. ആകയാല് നി 

ന്നോടു അതു അറിയിപ്പാ൯ന ഞാ൯ ധിചാ 

രിച്ചു; ഇധിടെ ഇരിക്കുന്നവരുടെയും ജന 

ത്തിനെറ മൂപ്പന്മാരുടെയും മുമ്പാകെ നീ 

അതു വിലെക്കു വാങ്ങുക; നിനകു വി 

ണ്ടെടുപ്പാ൯ മനസ്സുണ്ടെങ്കില് വീണ്ടെടുക്ക; 

ഠിം 

വീണ്ടെടുപ്പാ൯ നിനക്കു മനസ്സ്സില്ലെങ്കിരു 

ഞാ൯ അറിയേണ്ടതിന്നു എന്നോടു പറക; 

നീയും നീ കഴിഞ്ഞിട്ടു ഞാനും അല്ലാതെ 

വീണ്ടെടുപ്പാ൯ ആരും ഇല്ലം അതിന്നു 

അവധ൯: ഞാന വീണ്ടെടുക്കാം എന്നു പറ 

ഞ്ഞു. അപ്പോം ബോവസ്: നീ നൊ 

ലവെമിയോടു വയല് വാങ്ങുന്ന നാളില് 

മരിച്ചവനെറ അവകാശത്തി3ന്മല് അവഖ 

നെറ പേര് നിലനിത്തു വാ൯ തക്കവണ്ണം 

മരിച്ചവന്െറ ഭായ്യ മോധാബ്യസ്ത്റ്രീയായ 

രൂത്തിനെയും ധാങ്ങേണം എന്നു പറഞ്ഞു. 

അതിന്മ വീണ്ടെടുപ്പുകാര൯: എനിക്കു 

അതു വിണ്ടെടുപ്പാ൯ കഴികയില്ല; ഏന്െറ 

സ്വന്ത അവകാശം നക്ടമാക്കേണ്ടിവരും; 

ആകയാല് ഞാന് ധിണ്ടെടുക്കേണ്ടതു നി 

വിണ്ടെടുതതുകൊമക; ഏനിക്കു വിണ്ടെ 

ടൂപ്പാ൯ കഴികയില്ല എന്നു പറഞ്ഞു. 

എന്നാല് ധിണ്ടെടുപ്പം കൈമാററവധും സം 

ബന്ധിച്ചുള്ള കായ്യം ഉറപ്പാക്കുവാ൯ ഒരു 

ആന് തെറ ചെരിപ്പൂരി മറേറവന്നു 

കൊടുക്കുന്നതു യിസായേലില് പണ്ടു നട 

പ്രായിരുന്നു; ഇതായിരുന്നു യിസ്രായേലില് 

ഉുറപ്പാക്കുന്നധിധം. അങ്ങനെ ആ വി 

ണ്ടെടുപ്പകാര൯ ബോവസിനോടു: നി 

അതു വാങ്ങിക്കൊക എന്നു വറഞ്ഞു 

തനെറ ചെരിപ്പൂരിക്കൊടുതുതു. അല്പോഠം 

ബോവസ് മൂപ്പന്മാരോടും സക്ലജന 

ത്തോടും പറഞ്ഞതു : എലിമേലെക്കിന്നുള്ള 

തതാക്കെയും കില്ല്യോന്നും മഹ്റോന്നും ഉള്ള 

തൊക്കെയും ഞാ൯ നൊധൊമിയോടു വാ 

ങ്ജിയിരിക്കുന്നു എന്നതിന്നു നിങ്ങറം ഇന്നു 

സാക്ഷിക ആകന്നു. അത്രയുമല്ല മരി 

ചുവനെറ പേർ അവനെറ സഹോദര 

ന്മാരുടെ ഇടയില്നിന്നും അവനെറ വട്ട 

ണവാതില്ലല്നിനാം മാഞ്ഞപോകാതവ 

ണ്ണം മരിച്ചവനന്െറ പേര് അഖനെറ അ 

വകാശത്തിന്മേല് നിലനിത്തേണ്ടതിന്നു 
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മഹ്ഹേ നെറ ഭായ്യ മോവബ്ബയസ്്്രിയായ രൂ 

ത്തിനെയും എനിക്കു ഭായ്യയായി വാങ്ങി 

യിരിക്കുന്നു എന്നതിന്നും നിങ്ങ ഇന്നു 

സാക്ഷിക൦ ആകുന്നു. അതിന്നു പട്ടണ 

വാതില്ലഛല് ഇരുന്ന സകലജനവും മൂപ്പ 

ന്മാരും പറഞ്ഞതു: ഞങ്ങ സാക്ഷികഠ 

തന്നേ; നിന്െറ വിട്ടില് വന്നിരിക്കുന്ന 

സ്റ്ര്യെ യഹോഖ റാഫേലിനെപ്പേംലെ 

യ്യും ലേയയ്െപ്പോോലെയും ആക്കട്ടെ; അ 

വര് ഇരുധരുമല്ലോ യിസ്പായേല്ഗൃഹം 

പണിതതു; എഡാത്തയില് നീ പ്രബല 

നും ബേത്ആേ ഹെമിൽല് ധിശ്രുതനുമായി 

തിക്ക. ഈ യൃവതിയില്നിന്നു യഹോല 

നിനക്കു നല്പന്ന സന്തതിയാല് നിനെറ 

ഗൃഹം താമാർ യെഹ്രുഭെക്കു പ്രസവിച്ച 

ഫേരെസിനെറ ഗൃൂഹംപോലെ ആയ്യി 

രട്ടെ, ഇങ്ങനെ ബോവസ് രൂത്തിനെ 

പരിഗ്രഹിച്ചു; അവഠം അവന്നു ഭായ്യയാ 

യി; അവ൯ അവളുടെ അടുക്കത ചെന്ന 

പ്പോ യഹോവ അവക്കു ഗദം നല്ലി; 

അവഖഠം ഒരു മകനെ പ്രസവിച്ചു. 

എന്നാറെ സ്ത്്രികഠ നൊവൊമിയോടു : 

ഇന്നു നിനക ഒരു വീണ്ടെടുപ്പുകാരനെ 

412 1. സാ 1 

ട്ടവ൯; അവനെറ പേര് യിസ്രായേലില് 

വിശ്രുതമായിരിക്കട്ടെ. അവ൯ നിനക്കു 

ആശ്വാസപ്രടനും നിന്െറ വാഭ്ധക്യ ത്തി 

കല് പോഷകനും ആയിരികും. നിന്നെ 

സ്നേഹിക്കുന്നവട്ടം ഏഴ്ഗ വൃത്രന്മാരെക്കാ൦ 

നിനക്കു ഉത്തരയുമായിരിക്കുന്ന നിനെറ 

മരുമകളല്ലോ അവനെ പ്രുസധിച്ചതു 

എന്നു പറഞ്ഞു. നൊവൊമി കുഞ്ഞിനെ 

എടുത്തു മടിയില് കിടത്തി അവന്നു ധാ 

ത്രിയായ്യീന്നു. അവളുടെ അയല്ല്ലാരത്തി 

ക൦: നൊവഖൊമിക്കു ഒരു മക൯ ജനിച്ചു 

എന്നു പറഞ്ഞു അവന്നു ഓബേട് എന്നു 

പേര് വിളിച്ചു; ദാവിദിനെറ അപ്പനായ 

യിശ്ശായിയുടെ അപ്പ൯ ഇവന് തന്നേ. 

ഫേരെസിനന്െറ വഹപാരമ്പയ്യമാധി 

തു: ഫേരെസ് ഹെസ്രോനെ ജനിപ്പിച്ചു. 

ഹെയസ്പാ൯ രാമിനെ ജനിപ്പിച്ചു. രാം 

അമ്മീനാദാബിനെ ജനിപ്പിച്ച. അമ്മി 

നാദാബ് നഹശോനെ ജനിപ്പിച്ചു; നഹ 

ശോന് സല്ലോനെ ജനിപ്പിച്ചു. സച്ചോ൯ 

ബോയസിനെ ജനിപ്പിച്ചു; ബോവസ് 

ഓബേദിനെ ജനിപ്പിച്ച. ഓബേദ് യി 

ശ്ശായിയെ ജനിപ്പിച്ചു; യിശ്ശായി ഓലിടി 

നല്ല്ിയിരിക്കകൊണ്ടു യഹോവ വാഗ പ്പെ | നെ ജനിപ്പിച്ചു. 
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ശമൂവേല്: ഒന്നാം പുസ്തകം 
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ഹം അഘ്ധ്യായാ. 

റം യിംമലനാട്ടിലെ രാമാഥയിം- 

സോഫിമില് എല്ല്ലാനാ എന്നു പേരുള്ള ഒ 

രു പുരുഷന ഉണ്ടായിരുന്നു; അവ൯ എലി 

ഫ്രവിനെറ മകനായ യെരോഹഫാമിനെറ 

മക൯ ആയിരുന്നു; ഏഎലിഫ്രു എഫ്ഥ യി 

മ്ൃനായ സൂഫിനെറ മകനായ തോഹഫ്രുധി 

എല്ല്ാനെക്കു 

രണ്ടു ഭായ്യമാര് ഉണ്ടായിരുന്നു; ഒരുത്തിക്കു 

സെറ മക൯ ആയിരുന്നു. 
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ഫന്നാ ഏന്നും മറേറധവമക്ു പെനിന്നാ 

നന്നും പേര്; പെനിന്നെക്ു മക്കുഠ മണ്ടാ 

യിരുന്നു; ഹന്നെക്കോ മക്കഠ ജൂല്ലായി 

രുനു. അവന ശിീലോധിരല് സൈവ 

ഞങ്ങളൂടെ യഫോവയെ നമസ്തരിപ്പാനും 

അവന്നു യാഗം കുഴിപ്പാരം തനെറ പട്ട 

ണത്തില്നിന്ു ആണ്ടുതോറും ശീലോധി 

ലേകു പോക പതിവായിരുന്നു; ഏലിയു 

ടെ രണ്ടു പുത്രന്മാരായി യഹോധവെക്ു പു 

രോഹിതന്മാരായിരുന്ന ഫഹൊഫ്റ്റിയും ഫി 

നെഹാസും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഐ 

ല്ലലാനാ യാഗം കഴികുമ്പോഠം ഒക്കെയും 

തന്െറ ഭായ്യയായ പെനിന്നെകും അവളു. 

ടെ സകലചുത്രന്മാകും പുത്രിമാകും ഓഫ 

രി കൊടുക്കും. ഹന്നെക്കോ അവ൯ ഹ 

ന്നയെ സ്നേഹിക്കകൊണ്ടു ഇരട്ടി ഓഹരി 

ഒകാടുക്കും. ഏന്നാല് യഹോവ അഖളുടെ 

ഗഭം അടെച്ചിരുന്നു, യഹോവേ അവളുടെ 

ഗഭം അടെച്ചിരുന്നതിനാല് അവളുടെ പ്ര 

തിയോഗി അവളെ യ സനിപ്പിപ്പാ൯ ത 

ക്വണ്ണും വളരെ മുഷിപ്പിച്ചും അധഠം 

യഹോവയുടെ ആലയത്തിലേക്കു പോക 

ന്ന സമയത്തൊക്കെയും ആണ്ടുതോറും അ 

വ അങ്ങനെ ചെയ്യൂപോന്നു. അവാം 

അവളെ. മുഷിപ്പിച്ചതുകൊണ്ടു അധഠാക 

രഞ്ജു പട്ടിണികിടന്നു. അവകളുടെ ഭ 

ത്തവോയ എല്ല്ാനാ അവളോട: ഹന്നേ, 

നി എന്തിന്നു കരയുന്നു? എന്തിന്നു പ 

ട്ടിണികി ടക്കുന്നു? നീ ഡ്ൃയസനിക്ുന്നതു 

മെന്തു? ഞാ൯ നിനകു പത്തു പുത്തന്മാരെ 

ക്കാഠ നന്നല്ലയോ എന്നു പറഞ്ഞു, അ 

വ൪ ശിലോധിരുധെച്ചു തിന്നുകയും കുടി 

ക്കയും ചെയൂശേഷം ഫന്നാ എഴന്നേററു 

പോയി. പുരോഹിതനായ ഏലി യഹോ 

വയുടെ മന്ദിരത്തിനെറ വാതില്ല്രത ആ 

സനത്തില് ഇരിക്കയായിരുന്നു. അവാ 

മനോധ്യ സനത്തോടെ യഹോവയോടു 

ഠിം 

4129 ഥം ശമൂവേല് ഥേ 

പ്രാത്ഥിച്ചു വളരെ കരഞ്ഞു. അധ ഒരു 

നേച്ച നേന്നു: സൈവൃയങ്ങളൂടെ യഹോ 

വേ, അടിയനെറ സങ്കടം നോക്കി അടി 

യനെ ഒഓാക്കയും അടിയനെ മറക്കാതെ 

ഒരു പുരുഷസന്താനത്തെ നല്ലകയും ചെ 

യ്യ്ാല് അടിയ൯ അധനെ അധഖനെറ ജി 

വപ്പയ്യന്തം യഹോവെക്കു കൊട്ടക്കും; അ 

വനെറ തലയിൽ ക്ഷെരരക്കത്തി തൊടുക 

യൃമില്ല എന്നു പറഞ്ഞു. ഇങ്ങനെ അവ 

യഹോലേയുടെ സന്നിധിയില് പ്രാത്ഥിച്ചു 

കൊണ്ടിരിക്ുമ്പോഠ ഏലി അവുടെ 

വായെ സൂക്ഷിച്ചുനോക്കി. ഹന്നാ ഹട 

യംകൊണ്ടെ സംസാരിച്ചതിനാല് അധ 

ളുടെ അധരം അനങ്ങിയതല്ലാതെ ശബ്ദം 

കേഠാപ്പാനില്ലായിരുന്ന; ആകയാല് അ 

വധക്ു ലഹരിപിടിച്ചിരികുന്നു എന്നു ഏ 

ലികു തോന്നിപ്പോയി. ഏലി അവളോടു: 

നി എത്രത്തോളം ലഹരിപിടിച്ചിരികും? 

നിനെറ ധിഞ്ഞു ഇറങ്ങട്ടെ എന്നു പറഞ്ഞു. 

അതിന്നു ഹന്നാ ഉത്തരം പറഞ്ഞതു: അ 

ങ്ങനെയല്ല, യജമാനനേ; ഞാ൯ മനോ 

൮ൃസനമുള്ളോരു സ്ത്രി; ഞാ൯ ധീഞ്ഞോ 

മഭ്യമോ കുടിച്ചിടില്ല;യ യഹഫോധയുടെ സ 

ന്നിധിയില് എന്െറ ഫൃദയം പകരുക 

യതത്രേ ചെയുതു. അടിയനെ ഒരു നീച 

സ്്രിയായി ധിചാരിക്കരുതേ; അടിയ൯ 

സങ്കടത്തിനെറയും വ്യസനത്തിസെറയും 

ആധികൃം കൊണ്ടാകുന്നു സംസാരിച്ചതു. 

അതിന്നു ഏലി: സമാധാനത്തോടെ പൊ 

്ക്ക്രോക; യിസ്പയേലിന്െറ ദൈവ 

ത്തോടു നി കഴിച്ച അപേക്ഷ അവന് നി 

നക്കു നച്ലൃമാറാകട്ടെ ഏന്നു ഉത്തര വറ 

ഞു. അടിയന്നു തൃക്കണ്ണ്ണില് കൂപ ലഭി 

ക്കുമാറാകട്ടെ എന്നു പറഞ്ഞു സ്്റി തനെറ 

വഴിക പോയി ഭക്ഷണം കഴിച്ചു; അ 

വളുടെ മുഖം പിന്നെ വാടിയത്ുമില്ല. 

അനന്തരം അവര് അതികാലത്തു ഏഴ 
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ന്നേററു യഹോവയുടെ സന്നിധിയില് 

നമസ്കരിച്ച യശഷം രാമയില് തങ്ങളുടെ ധീ 

ട്ടിലേക്കു പോയി. എന്നാല് എല്ലലാനാ 

തന്െറ ഭായ്യയായ ഫന്നയെ പരിഗ്രഹിച്ചു; 

യഹോവ അവളെ ഓാത്തു, ഒരു ആണ്ടു 

കഴിഞ്ഞിട്ടു ഹന്നാ ഗഭംധരിച്ച ഒരു മക 

നെ പ്രസവിച്ചു: ഞാ൯ അവനെ യഹോ 

വയോടു അപേക്ഷിച്ചുവാങ്ങി ഏന്നു പറ 

ഞ്ഞ അവന്നു ശമൂവേല് എന്നു പേരിട്ടു. 

പിന്നെ എല്ല്ാനാ എന്ന വുരുഷന്ദം അ 

വസെറ കുട്ടംബമൊക്കെയും യഹോവെക്കു 

വകഷ്കാന്തരയാഗവും നേച്ചയും കഴിപ്പാ൯ 

പോയി, എന്നല് ഹന്നാക്രടെ പോ 

യില്ല; അവ ഭത്താധിനോടു: ശിശുധി 

നെറ മുലകുടി മാറട്ടെ; പിന്നെ അവ൯ 

യഹോധലയുടെ സന്നിധിയില് ചെന്നു 

അധിടെ എന്നും പാക്കേണ്ടതിന്നു ഞാ൯ 

അവനെയും കൊണ്ടുപോരാം എന്നു പ 

റഞ്ഞു. അവളുടെ ഭത്താവായ എല്ലക്ഛാനാ 

അധഖളോടട: നിന്െറ ഇഷ്ടംപോലെയാ 

കട്ടെ; അവന്െറ മുലകുടി മാറുംവരെ 

താമസിക്കു; യഹോധ തന്െറ വചനം 

നിവത്തിക്കുമാറാകട്ടെ എന്നു പറഞ്ഞു. അ 

ങ്ങനെ അവധ വീട്ടില് തമേസിച്ചു മുല 

കുടി മാറുംവരെ മകന്നു മുലകൊടുത്തു. 

അവന്നു മുലകുടി മാറിയശേഷം അവറ് 

മൂന്നു വയസ്സ പ്രായമുള്ള. ഒരു കാളയും ഒ 

രു പറ മാധവും ഒരു തുരുത്തി വീഞ്ഞുമായി 

അവനെ ശിലോധില് യഹോവയുടെ 

ആലയത്തിലേക്കു കൊണ്ടുചെന്നു; ബാ 

ലനോ ചെറുപ്പമായിരുന്നു. അവര് കാള 

യെ അറുത്തിട്ടു ബാലനെ ഏലിയുടെ അ 

ടുക്കത കൊണ്ടുചെന്നു. അവഗ അവ 

നോടു പറഞ്ഞതു: യജമാനനേ, യജമാന 

നാണ, യഹോവരയാടു പ്രാത്ഥിച്ചുകൊണ്ടു 

ഇവിടെ സമിപത്തു നിന്നിരുന്ന സ്ര 

ഞാ൯ ആകുന്നു, ഈ ബാലന്നായിട്ടു ഞാ൯ 

ഠിം 

പ്രാത്ഥിച്ചു;ു; ഞാ൯ യഫഹോവയോട്ട കഴിച്ച 

അപേക്ഷ യഹോവ ഏഎനികു നല്ല്ിയിരി 

ക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടു ഞാ൯ അവനെ യ 

ഫോധെക്കു നിധേദിച്ചിരിക്കുന്നു; അവ൯ 

ജീവപയ്യന്തം യഹോവെക്കു നിധേടിത 

നായിരിക്കും. അവര് അധിടെ യഹോ 

വയെ നമസ്ത്റരിച്ചു. 

൨. അഷങ്ധ്യായാ. 

അനന്തരം ഹന്നാ പ്രാത്ഥിച്ചു പറഞ്ഞ 

തെന്തെന്നാല് : ) 

എസെറ ഹദയം യഹോവയില് ആന 

നടിക്കുന്നു ; 

എസെറ കൊമ്പു യഹോവയാല് ഉയന്നിരി 

ക്കുന്നു 

എന്െറ വായ്” ശത്രുക്കളുടെ നേരെ ധി 

ശാലമാകുന്നു ; 

നിന്െറ രക്ഷയില് ഞാ൯ സന്തോഷി 

ക്കുന്നു. 

യ ഹോധവയെപ്പോോലെ പരിശുഭ്ധ൯ ഇല്ല; 

നീ അല്ലാതെ ഒരുത്തനുമില്ലല്ലോ; 

നമുടെ ദൈവത്തെപ്പോലെ ഒരു പാറ 

യ്യം ഇല്ല. 

ഡാംഭിച്ചു ഡംഭിച്ചു ഇനി സംസാരിക്കുരുതു; 

നിങ്ങളുടെ വായിതനിന്നു അഹങ്കാരം പ്ൃ 

റപ്പെടരുതു. 

യഹോവ ത്താനമുള്ള ദൈവം; 

അവന് പ്രവൃത്തികളെ. രൂക്കിനോക്കുന്നു. 

വീരന്മാരുടെ വില്ല ഒടിഞ്ഞുപോകുന്നു; 

ഇടറിയവരോ ബലം ധരികുന്നു. 

സമ്പന്നര് ആഹാരത്തിന്നായി ക്രലിക്ു 

നിച്ലന്നു; 

വിശന്നവര് ധിശ്രമം പ്രാപിക്കുന്നു ; 

മച്ചി ഏഴ പ്രസവിക്കുന്നു; 

പുത്രസമ്പന്നയോ ക്ഷയിച്ചുപോകുന്നു. 

യഹോധഖ കൊല്ലുകയും ജിധിപ്പിക്കയും ചെ 

ടുന്നു, 
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പാതമളത്തില് ഇറക്കുകയും ഉഭ്ധരിക്കുയും | 

ചെയ്യുന്നു. 

യഹോധഖ ഓരിദ്ധും ഐശ്വയ്യധും ന 

ല്ലന്ന; 

അവ൯ താരക ഉയത്തുകയും ചെ 

യുന്നു. 
അയ൯ ദരിദനെ പൊടിയിത്നിന്നു നി 

ധിതൃതുന്നു; 

അഗതിയെ കുപ്പയില്നിന്തു ഉയത്തുന്നു; 

പ്രഭക്കന്മാരോടുക്രടെ ഇരുത്തുധാന്മം 

മഹിമാസനം അവകാശമായി നല്ലവാനും 

തന്നേ. 

ഭൂധരങ്ങ൦ യഹോധെകുള്ള വ; 

ഭൂമണ്ഡലത്തെ അവയുടെമേല് ഖെച്ചിരി 

ക്കുന്നു. 

തനെറ വിശുദ്ധന്മാരുടെ കാലുകളെ അ 

വ൯ കാക്കുന്നു: 

ദുഷ്ടന്മാര അന്ധകാരത്തില് മിണ്ടാതെയാ 

കുന്നു; 

സ്വശക്തിയാല് ഒരുത്തന്ദം ജയിക്കയില്ല. 

യഹോവയോടു ഏതിക്കുന്നവ൯ തകന്നു 

പോകുന്നു; 

അവന് ആകാശത്തുനിന്നു അവരുടെമേല് 

ഇടി ഡെട്ടിക്കുന്നു. 

യഹോധ ഭൂസിമാവാസികളെ ധിധി 

ക്കുന്ന; 

തെറ രാജാധിന്നു ശക്തി കൊടുക്കുന്നു; 

തന്െറ അഭിഷിക്തനെറ കൊമ്പു ഉയ 

തൃതുന്നു. 

പിന്നെ ഏല്ലചാനാ രാമയില് തനെറ ധിട്ടി 

ലേക്കു പോയി. ബാലന് പൃരോഹിത 

നായ ഏലിയുടെ മുമ്പില് യഹോവെക്കു 

ശൂക്തൂക്മ ചെയ്യൂപോന്നു. 

എന്നാല് ഏലിയുടെ പുത്രന്മാര് നിച 

ന്മാരും യഫോധയെ ഓാക്കാആവരും ആ 

യിരുന്നു. ഈ പൃരോഹിതന്മാര ജന 

ത്തോടു ആചരിച്ച വിധം ഏങ്ങനെയെ ലിനി 

ന്നാല്: വല്ലവരും ഒരു യാഗം കുഴിക്കു 

മ്പോഗ മാംസം വധേധിക്ുന്ന സമയത്തു 

പൃരോഹിതസെറ ബാല്യക്കാര൯ കയ്യില് 

മുപ്പല്പിയുമായി വന്നു കലത്തിലോ ഉരു 

ളിയിലോ കുട്ടകത്തിലോ ചട്ടിയിലോ 

കത്തും; മുപ്പല്ലിയില് പിടിച്ചതൊക്കെയും 

പുരോഫിത൯ എടുത്തുകൊള്ളൂം. ശീലോ 

വില് വരുന്ന ന്ലേല്ലായി സായേല്പ രോടും 

അഖ൪ അങ്ങനെ ചെയ്യും. മേദസ്സു ദഹി 

പ്പിക്കുംമുമ്വെ പുരോഹിതനെറ ബാല്ൃക്കാ 

ര൯ വന്നു യാഗം കഴിക്കുന്നവനോടു: പു 

രോഹ് തനു വറുപ്പാ൯ മാംസം തരികു 

പച്ചമാംസമല്ലാതെ വേധിച്ചതു അവ൯ 

മേദസ്സു 

ഒഹിപ്പിച്ചുകഴിയട്ടെ അതിനെറശേഷം 

വാങ്ങുകയില്ല ഏന്നു പറയും. 

നി ആഗ്രഫിക്കുന്നേടത്തോളം എടുത്തു 

കൊധക എന്നു അവനോടു പറഞ്ഞാരു 

അവന് അവനോടു: അല്ല, ഇപ്പോ 

തന്നേ തരേണം; അല്ലെങ്കില് ഞാ൯ ബ 

ലാല്ല്ഛാരേണ ഏടുകും എന്നു പറയും. 

ഇങ്ങനെ ആ യൌധവനക്കാര് യഹോവയു 

ടെ വഴിപാടു നിന്ദിച്ചതു കൊണ്ടു അവരു 

ടെ പാപം യഫോധയുടെ സന്നിധിയില് 

ഏററധും വലിയതായിരുന്നു. 

ശമൂവേല് ഏന്ന ബാലനോ പഞ്ഞി 

നൂല് കൊണ്ടുള്ള അങ്ധി ധരിച്ചു യ 3ഹോല 

യുടെ സന്നിധിയില് ശുത്ര്രൂഷ ചെയ്യ 

പോന്നു. അയവനെറ അമ്മ ആണ്ടുതോറും 

ഒരു ചെറിയ അങ്കി ഉണ്ടാക്കി തന്െറ 

ഭത്താധിനോടുക്രടെ വഷാന്തരയാഥാ ക 

ഥിപ്പാ൯ വരുമ്പോഠം അവന്നു കൊണ്ടു 

വന്നു കൊടുക്കും. എന്നാല് ഏലി ഏല്ലാ 

നയെയും അവന്െറ ഭായ്യയെയും അനുഗ്ര 

ഹിച്ചു: ഈ സ്ത്രീ യഹോധെക്ു കഥിച്ചനി 

വേട) ത്തിനു പകരം യഹോവ അവളില് 

നിന്നു നിനക്കു സന്തതിയെ നല്ലമാറാക 

ട്ടേ ഏന്നു പറഞ്ഞു. പിന്നെ അവര് തങ്ങ 
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ളുടെ വീട്ടിലേക്കു പോയി. 

൧. ശമൂവേല് ൨ 

യഫോധഖ 

ഫന്നയെ കടാക്ഷിച്ചു; അവര ഗഭംധ 

രിച്ചു മൂന്നു പുത്രന്മാരെയും രണ്ടു പുത്രിമാ 

രെയും പ്രസവിച്ചു. 

നോ യഹോധയുടെ സന്നിധിയില് വള 

ശമൂലേല്ബാല 

ന്നുവന്നു. 

ഏലി പ്ൃദ്ധനായാറെ അവനെറ പുത്ര 

ന്മാർ എല്ലായിസ്രായേലിനോടും ചെയ്യുന്ന 

തൊക്കെയും സമാഗമനക്രടാരത്തിന്െറ 

വാതില്ലഛല് സേഖ ചെയ്യുന്ന സ്ര്രികളോടു 

ക്രടെ 

അവന് അധഖരോട്ടു: നിങ്ങ ഈവക 

ശയിക്കുന്നതും അവന് കേട്ടും 

ചെയ്യുന്നതു എന്തു? നിങ്ങളുടെ ടു്വൃത്തി 

കളെ കുറിച്ചു ഈ ജനമൊക്കെയും പറ 

ഞ്ഞ ഞാന കേശാകുനു. അങ്ങനെ അ 

രുതു, എനെറ മക്കളേ ; യഹോവയുടെ 

ജനം നിങ്ങളെ ക്കുറിച്ചു പരത്തുന്നതായി 

ഞാ൯ കേശക്കുന്ന കേഠാധി നന്നല്ല. 

മനുഷ്യ ൯ മന്ദഷ്യ നോടു പാപം ചെയ്യാല് 

അവന്നു വണ്ടി ദൈവത്തോടു അപേ 

ക്ഷിക്കാം; മരുഷ്യ൯ യഹോധയോടു 

പാപം ചെയ്യാലോ അവന്നു വേണ്ടി ആ൪ 

അപേക്ഷിക്കും എന്നു പറഞ്ഞു. എങ്മിലും 

അവരെ കൊല്ലവാ൯ യഹോധ നിശ്ചയി 

ചതുകൊണ്ടു അവര് അപ്പനെറ വാക്കു 

ക്രട്ടാക്കിയില്ല. ശമൂവേല്ബാലനോ വ 

ഉരുന്തോറും യഹോവെക്ും മന്ദഷ്യക്കും 

പ്രിതിയൃയള്ള വനായി വളന്നു. 

അനന്തരം ഒരു ദൈവപുരുഷ൯ ഏലി 

യയടെ അടുക്കത വന്നു അവനോടു പറ 

ഞ്ഞതു: യഹോവ ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചെ 

യ്യുന്നു: നിന്െറ പിതൃഭവനം മിസ്രയീമില് 

ഫറധോനെറ ഗൃഹത്തിന്നു അടിമകളായി 

രുന്നപ്പ്ോഠഠ ഞാ൯ അവക്ു വെളിപ്പെട്ടു 

നിശ്ചയം. എസെറ യാഗപീഠത്തിന്മേല് 

കയറുവാന്ദം ധൂപം കാട്ടുവാനും എനെറ 

സന്നിധിയില് ഏഫോട് ധരിപ്പാനും 

ധാഠാഥറ്ഠിം 
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ഞാ൯ അവനെ യിസ്രായേലിനെറ സകല 

ഗോത്രത്തില്നിന്നും എനിക്കു പുരോഹിത 

നായി തിരഞ്ഞെടുത്ത; യിസ്രായേല് മക്ക 

ഭൂടെ സക്ലചദഫഹനയാഗങ്ങള്ളെയും ഞാ൯ 

നിസെറ പിതൃഭവനത്തിന്നു കൊടുത്തു. 

തിരുനിവാസത്തില് അപ്പിപ്പാ൯ ഞാ൯ 

കപ്പിച്ചിട്ടുഒ്ള ഏസെറ യാഗവും വഥിപാടും 

നിങ്ങഠം ചവിട്ടുകയും എനെറ ജനമായ 

യിസ്രായേലിനെറ എല്ലാവഴിപാടുകളിലും 

പ്രധാനഭാഗഥംകൊണ്ടു നിങ്ങളെത്തന്നേ 

കൊഴ്ചപ്പിപ്പാ൯ തക്കലണ്ണം നി നിന്െറ 

പുത്രന്മാരെ എന്നെക്കാ. ബഹുമാനിക്ക 

യം ചെയ്യുന്നതു ഏന്തു? 

സ്രായേലിനെറ ദൈവമായ യഹോവ ഇ 

ആകയാല് യി 

പ്രകാരം അരുളിച്ചെയുന്നു: നിന്െറ ഭവ 

നധും നിനെറ പിതൃഭവനധും എന്െറ 

സന്നിധിയില് നിത്യം പരിചരിക്കുമെന്നു 

ഞാന് കല്പിച്ചിരുന്നു നിശ്ചയം; ഇപ്പോ 

ഥോ യഹോവ അരുളിച്ചെയ്യുന്നതു: അങ്ങ 

നെ ഒരിക്കലും ആകയില്ല; എന്നെ മാനി 

ക്കുന്നവരെ ഞാ൯ മാനികും; ഏന്നെ നി 

ന്മിക്കുന്നവര് നിന്ദിതരാകും. നിനെറ ഭവ 

നത്തില് ഒരു വൃദ്ധനും ഉണ്ടാകാതവണ്ണം 

ഞാ൯ നിനെറ ഭൂജധും നിനെറ പിതൃഭവ 

നത്തിന്നെറ ഭൂജധും തകത്തുകുള യുന്ന നാ 

മുകഠഠ ഇതാ വരുന്നും യിയ്യായേലിന്നു 

ലഭിപ്പാനുള്ള എല്ലാനന്മകളൂടെയും മദ്ധ്യേ 

നി തിരുനിവാസത്തില് ഒരു പ്രതിയോ 

ഗിയെ കാണം; നിനെറ ഭധനത്തില് 

ഒരുനാളം ഒരു വ്ൃഭ്ധ൯ ഉണ്ടാകയുമില്ല. 

നിന്െറ കണ്ണൂ ക്ഷയിപ്പിപ്പാന്ദം നിന്െറ 

ഹൃദയം വൃ സനിപ്പിപ്പാന്ദം ഞാ൯ നിന്െറ 

ഭവനത്തില് ഒരുത്തനെ എനെറ യാഗ 

പീഠത്തില്നിന്നു ഛേദിച്ചുകളയാതെ വെ 

ച്ചേകുംടു നിനെറ ഭവനത്തിലെ സന്താ 

നമൊക്കെയും വുരുഷപ്രായത്തില് മരി 

ക്കും. നിനെറ രണ്ടു പുത്രന്മാരായ ഹൊ 
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ഫ്റിക്കും ഫീനെഹാസി ന്നും ഭധിപ്പാനിരി 

കുന്നതു നിനകു ഒരു അടയാളം ആകും; 

അവർ ഇരുധരും ഒരു ദിവസത്തില് തന്നേ 

മരിക്കും. എന്നാല് എനെറ പ്രസാഭധും 

ഫിതവയം അന്മഷ്ട്ികുന്ന ഒരു വിശ്വസ്മ 

പുരോഹിതനെ ഞാ൯ എനിക്ു ഏഴന്നേ 

പ്ലികും; അവന്നു ഞാന് സ്ഥിരമായോരു 

ഭവനം പണിയും; അവ൯ എനെറ അഭി 

ഷിക്തനെറ മുമ്പാകെ നിത്യം പരിചരി 

കും. നിനെറ ഭവനത്തില് ശേഷ്ിച്ചി 

രികുന്നവനെല്ലാം അവനെറ അടുക്കല് 

വന്നു ഒരു വെള്ളിക്കാശിന്നും ഒരു അച്പ 

ത്തിന്നുമായിട്ടു അവനെ കുമ്പിട്ടു: ഒരു 

കഷണം അപ്പം തിന്മാ൯ന ഇടവരേണ്ടതി 

ന്നു എന്നെ ഒരു പുരോഹിതനന്െറ വേലെ 

ക്കാക്ഷേണമേ എന്നു അദപക്ഷിക്കും. 

൨.൦ അഭ്ധ്യായം. 

ശ്രമൂുധലേല്ബാല൯ ഏലിയ്ുടെ മുമ്പാകെ 

യഹോവെക്കു ശുത്ത്രഷ ചെയ്യുപോന്നു; 

ആ കാലത്തു യഹോവയുടെ വചനം മൂല 

ഭമായിരുന്നു; ദശനം ഏറെ ഇല്ലായിരുന്നു. 

ആ കാലത്തു ഒരിക്കത ഏലി തന്െറ സ്ഥ 

ലതുതു കിടന്നുറങ്ങി; കാണ്മാന് വഹിയാത 

വണ്ണം ഞഅവസെറ കണ്ണ മഞ്ങിതതുടങ്ങിയി 

രുന്നു. ശമൂലേല് ദൈവത്തിന്െറ പെ 

ട്ടുകം ഇരികുന്ന യഹോവയുടെ മന്ദിര 

ത്തില് രഭദൈധത്തിനെറ ധിളക്ു കെടുന്ന 

തിന്നു മുമ്ലെ ചെന്ുകിടന. യഹോവ 

ശമൂധേലിനെ വിളിച്ചു: അടിയന്. എന്നു 

അവന ധിളികേട്ടു ഏലിയുടെ അടുക്കത 

ഓടിച്ചെന്നു: അടിയന് ഇതാ; എന്നെ 

വിളിച്ചുവല്ലോ എന്നു പറഞ്ഞു. ഞാ൯ 

വിളിച്ചില്ല; പോയി കിടന്നുകൊഠാക എ 

അവന് പോയി 

ശമു 
വേലേ എന്നു വിളിച്ചു. ശമൂവേല് എഴു 

നനു അവന് പറഞ്ഞു; 

കിടന്നു. യഹോവ പിന്നെയും: 

417 ഥം ശമൂ വേര ൩. 

ന്നേററു ഏലിയുടെ അടുക്കല് ചെന്നതു: 

അടിയ൯ ഇതാ; എന്നെ ധിളിച്ചുവല്ലോ 

എന്നു പറഞ്ഞു. ഞാ൯ വിളിച്ചില്ല, മക 

നോ പോയി കിടന്നുകൊരക എന്നു അ 

വ൯ പറഞ്ഞു. ശമൂധേല് അന്നുവരെ 

യഹോവയെ അറിഞ്ഞില്ല; യഹോവയു 

ടെ വചനം അവന്നു അന്നുവരെ വെളി 

പ്പേടുതുമില്ല. 

മൂന്നാം പ്രാവശ്യം വിളിച്ചു. അവന് ഴ്ച 

യഹോവ ശമൂവേലിനെ 

ന്നേററു ഏലിയുടെ അടുക്കല് ചെന്നു: 

അടിയ൯ ഇതാ; എന്നെ വിളിച്ചുവല്ലോ 

ന്നു പറഞ്ഞു, അപ്പോം യഹോധയാ 

യിരുന്നു ബാലനെ വിളിച്ചതു എന്നു ഏ 

ലിക്കു മനസ്സിലായി. ഏലി ശമൂധേലി 

നോട്ട: പോയി കിടന്നുകൊഠാകു; ഇനി 

യ്യും നിന്നെ വിളിച്ചാല്: യഹോവേ, അ 

രുളിച്ചെയയ്യണമേ; അടിയന് കേഠാകുന്നു 

എന്നു പറഞ്ഞജുകൊള്ളേണം എന്നു പറഞ്ഞു. 

അങ്ങനെ ശമൂവേല് തനെറ സ്ഥലത്തു 

ചെന്നുകിടന്നു. അപ്പോ യഹോവ 

ശമൂ 
ലേലേ, ശമൂധേലേ, എന്നു വിളിച്ചു. അ 

വനാനി ന്നു മുമ്ധിലത്തെപ്പോലെ: 

തിന്നു ശമൂവേല്: അരുളിച്ചെയ്യേണമേ; 

അടിയ൯ കേരശക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. 

യഹോവ ശമൂലേലിനോടു അരുളിച്ചെ 

യ്തു: ഇതാ, ഞാ൯ യിസ്രായേലില് ഒരു 

കായ്യം ചെയ്യും; അതു കേശകുന്നവന്െറ 

ചെവി രണ്ടും മുഴങ്ങും. ഞാ൯ ഏലിയുടെ 

ഭവനത്തെക്ുറിച്ച അരുളിച്ചെയൂതൊക്കെ 

യൂം ഞാ൯ അന്നു അവനെറമേല് ആട്യ 

ന്തം നിധത്തികും. അധഖനെറ പുത്ര 

ന്മാർ ദൈവദ്ദക്ഷണം പറയുന്ന അകൃത്യം 

അവ൯ അറിഞ്ഞിട്ടും അവരെ ശാസിച്ചമ 

ത്രായ്ക്കുകൊണ്ടു ഞാ൯ അധന്െറ ഭവന 

ത്തിനു എന്നേകും ശിക്ഷ വിധികും 

എന്നു ഞാന് അവനോടു കല്പിച്ചിരികുന്നു. 
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൧. ശമൂവേല് ര: 

നു യാഗത്താലും വഴിപാടിനാലും ഒരു 

നാളം പരിഹാരം വരികയില്ല എന്നു 

ഞാ൯ ഏലിയുടെ ഭവനത്തോടു സത്യം 

ചെയ്യിരിക്കുന്നു. പിന്നെ ശമൂധേല് രാഖി 

ലെയരെ കിടന്നുറങ്ങി; രാധിലെ യഹോ 

വയുടെ ആലയത്തിനെറ വാതിലുകളെ 

തുറന്നു. എന്നാല് ഈ ദശനം ഏലി 

യെ അറിയിപ്പാ൯ ശമൂവേല് ശങ്കിച്ചു. 

ഏലി ശമൂവേലിനെ വിളിച്ചു: ശമൂലേ 

ലേ, മകനേ, എന്നു പറഞ്ഞു. അടിയ൯ 

ഇതാ എന്നു അവ൯ പറഞ്ഞു. അപ്പോം 

അവ൯: നിനക്കുണ്ടായ അരുളപ്പംടു എന്തു? 

എന്നെ ഒന്നും മറെക്കരുതേ; നിന്നോടു 

അരുളിച്ചെയു സകലത്തിലും ഒരു വാക്കെ 

ങ്കിലും മറെച്ചാല് ദൈവം നിന്നോടു തക്ക 

വണ്ണവും അധികധും ചെയ്യട്ടെ എന്നു പ 

റഞ്ഞു. അങ്ങനെ ശമൂവേല് സകലവും 

അവനെ അറിയിച്ചു; ഒന്നും മറെച്ചില്ല. 

അവന്: എന്നാറെ യഹോധവയല്ലോ; 

തനെറ ഇക്കടംപോലെ ചെയ്യട്ടെ എന്നു 

പറഞ്ഞു. 

യഫോവ അവനോടുക്രടെ ഉണ്ടായിരുന്നു; 

എന്നാല് ശമൂവേത വളന്നു, 

അവനെറ വചനങ്ങളില് ഒന്നും നിക്ണ്ണലമാ 

ദാ൯മുതല് 

ബേര്-ശേബധവരെ ഉള്ള യിസ്പായേലൊ 

കുവാ൯ ഇട യരുത്തിയില്ല. 

ക്കെയും ശമുവേല് യഹോവയുടെ ധിശ്വ 

സൃപ്രവാചക൯ എന്നു ഗ്രഹിച്ചു. ഇങ്ങ 

നെ യഹോവ ശിലോധില്ധെച്ചു ശമൂ 

ലേലിന്നു യഹോവയുടെ വചനത്താല് 

ധെളിപ്പെട്ടശേഷം യഹോധ വിണ്ടും വി 

ണ്ടും ശിലോധില്ധെച്ചു പ്രത്യ ക്ഷനായി. 

൪൭. അഘ്ധ്യായഠം. 

ശ്രമൂലേലിനെറ വചനം എല്ലായിസ്രാ 

യേലിന്നും വന്നിട്ടു: യിസ്രായേല് ഫെലി 

സ്ത 
ഏബെന-ഏസെരിന്നരികെ പാളയം ഇ 

രുടെ നേരെ യുദ്ധത്തിന്നു പുറപ്പെട്ടു 

ഠിം 
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റങ്ങി;, ഫെലിസ്ത് ൪ അഫേക്കിലും പാളുയ 

പു ഫെലിസ്ത്യ൪ യിസ്രായേലിനെറ 

നേരെ അണിനിരന്നു; പട പരന്ന 

പ്പോ യിസ്രായേല് ഫെലിസ്ത്ൂ രോട്ട തോ 

റ൮ുപോയിു സൈ്യത്തില് ഏകദേശം 

നാലായിരംചേരെ അവർ പോക്കളത്തില് 

ഖെച്ചു സംഹരിച്ചു. പടങ്കുനം പാളയ 

ത്തില് വന്നാറെ യിസ്രായേരമൂപ്പുന്മാര്: 

ഇന്നു യഹോവ നമ്മെ ഫെലിസ്ത്ു രോട്ടു 

തോല്ല്മാറാക്കിയതു ഏന്തു? നാം ശീലോ 

വിത്നിന്നു യഹോധയുടെ നിയമപെട്ട 

കും നമുടെ അടുക്കല് വരുത്തുക; അതു 

നമുടെ ഇടയില് വന്നാല് നമ്മെ നമു 

ടെ ശത്രുക്കളുടെ കയ്യില്നിന്നു രക്ഷിക്കും 

എന്നു പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ജനം ശീിലോ 

വിലേകു ആമയച്ചു, അവര് കെരൂബുകളു. 

ടെ മദ്ധ്യേ അധിവസിക്കുന്നവനായ സൈ 

നൃങ്ങൂ ടെ യഹോധയുടെ നിയമപെട്ടകം 

അധിടെനിന്നു കൊണ്ടുവന്നു. ഏലിയു 

ടെ രണ്ടു പുത്രന്മാരായ ഹൊറഡ്റ്റിയും ഫി 

നെഹാസും ദൈധവത്തിസെറ നിയമപെ 

ട്ടകത്തോടുക്രടെ ഉണ്ടായിരുനു. യഹോ 

വയുടെ നിയമപെട്ടകം പാളയത്തില് 

എത്തിയപ്പോ ഭൂമി കലുങ്ങുംവണ്ണം യി 

സ്രായേലെല്ലാം ഉച്ചത്തില് ആപ്പിട്ടു. ഫെ 

ലിസ്കൂൻ ആപ്പിനെറ ഒച്ച കേട്ടിട്ടു: ഏബ്രാ 

യരുടെ പാളയത്തില് ഈ വലിയ ആപ്പി 

നെറ കാരണം എന്തു എന്നു അന്വേഷിച്ചും 

യഹോവയുടെ പെട്ടകം പാളയത്തില് 

വന്നിരിക്ുന്നു എന്നു ഗ്രഹിച്ചു. ദൈധഖം 

പാളയത്തില് വന്നിരിക്കുന്നു എന്നു ഫെ 

ലിസ്കൂ൪ പറഞ്ഞു ഭയപ്പെട്ടു: നമുക്കു അയ്യോ 

കഷ്ടഠ! ഇങ്ങനെ ഒരു കായ്യം ഇതുവരെ 

ഉണ്ടായിട്ടില്ല. നമുക്കു അയ്യോ കഷ്ടം! ശ 

ക്ത്തിയുള്ള ഈ ദൈധത്തിസെറ കയ്യില്നി 

ന്നു നമ്മെ ആര് രക്ഷ്മികും? മിസ്രയിമ്യരെ 

മരുഭൂമിയില് സകലധിധബാധകളാലും 
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ബാധിച്ച ദൈവം ഇതു തന്നേ. ഫെലി 

സ്രേ, ധൈധൈയ്യം പൂണ്ടു പുരുഷത്വം കാ 

ണിപ്പി൯; ഏബ്രായര് നിങ്ങനക്കു ലസന്മാ 

രായിരുന്നതു പോലെ നിങ്ങ അവക്കു ആ 

കരുതു; പൃരുക്കത്വം കാണിച്ചു പൊരുതു 

വിന് ഏന്നു പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഫെലി 

കി 
തോററു ; 

൪ പട തുടങ്ങിയല്പോഠം യിസ്രായേല് 

ട്ടിലേക്ുു ഓടി; യിസ്രായേലില് മുപ്പതിനാ 

യിരം കാലാഠാ വീണുപോകുഅക്കവണ്ണം 

| 
ഒരു മഹാസംഹാരം ഉണ്ടായി. ദൈവത്തി 

നെറ പ്പെട്ടകും പിടിഒപട്ട; ഏലിയുടെ ര 

ണ്ടു പുത്രന്മാരായ ഫെഫ്്റിയും ഫിനെഹാ | 

സും പട്ടു പോയി. പോക്കള ത്തില്നിന്നു 

ഒരു ബെന്പയാമീ൬൯ വസ്ത്രും കീറിയും തല 

യില് പൂഴി വാരിയിട്ടും കൊണ്ടു ഓടി അന്നു 

തന്നേ ശിലോധില് വന്നു. അവന് വരു 

മ്പോഗര ഏലി നോക്കിക്കൊണ്ടു വഴിയരി 

കെ തനെെറ ആസനത്തില് ഇരിക്കയായി 

രുന്നു; ദൈധത്തിനെറ പെട്ടകത്തെക്ു 

റിച്ചു അവനെറ ഹദയം പ്യ്യാകലല്പെട്ടി 

രുന്നു; ആ മരുഷ്യയ൯ പട്ടണത്തിരു ഏത്തി 

വസ്തുത പറഞ്ഞപ്പോ പട്ടണത്തിലെല്ലാം 

നിലവിളിയായി. ഏലി നിലധിളികേ 

ട്ടപ്പോ ഈ ആരധഡം ഏന്തു എന്നു ചോ 

ളിച്ചു. ആ മരുഷ്ക്യ൯ ബദ്ധപ്പെട്ടു വന്നു 

ഏലിയോടും അറിയിച്ച. ഏലിയോ തൊ 

ഇ്ൂറെറട്ടു വയസ്സുള്ള വന്ദം കാണ്മാന് വഹി 

യാതവണ്ണം കണ്ണ മങ്ങിയവനും ആയി 

രുന്നു. ആ മനുഷ്യ ൯ ഏലിയോടു : ഞാ൯ 

പോക്കള ത്തില്നിന്നു വന്നവന് ആകുന്നു; 

ഇന്നു തന്നേ ഞാന് പോക്കളത്തില്നിന്നു 

ഓടിപ്പോന്ന എന്നു പറഞ്ഞു. വത്തമാനം 

എന്താകുന്നു, മകനേ, എന്നു അവ൯ ചോ 

ദിച്ചും അതിന്നു ആദ്ത൯: യിസ്രായേല് 

ഫെലിസ്ത്, രുടെ മുമ്പില് തോറേറാടി; ജന 
റ്, 

ത്തില് ഒരു മഫാസംഹാരം ഉണ്ടായി; 
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ഓരോരുത്തന് താന്താനെറ ധ് ; 

ഥം ശമൂവേല് ൫ 

നിനെറ രണ്ടു പുത്രന്മാരായ ഫെഡ്്റിയും 

ഫിനെഹാസും പട്ടുപോയി; ദൈധത്തി 

സെറ പ്പെട്ടകുവും പിടിപെട്ടുപോയി 

എന്നു പറഞ്ഞു. അവന് ഭൈധവത്തിനെറ 

പെട്ടകുത്തിനെറ വസ്തുത പറഞ്ഞപ്പോ 

ഏലി പടിവാതില്ല,ത ആസനത്തില്നി 

നനു പിറകോട്ടു വിണു കഴ്ചത്തൊടിഞ്ഞു 

മരിച്ച; അവന പവൃദ്ധന്മം സ്റ്ലിച്ചവനും 

ആയിരുന്നു. അവന് നാല്പതു സംവത്സ 

രം യിസ്രായേലിന്നു ന്യായപാലനം ചെയ്യു. 

എന്നാല് അവനെറ മരുമകഠ ഫിനെ 

ഹാസിനെറ ഭായ്യ പ്രസവം അടുത്ത ഗഭി 

ണിയായിരുന്നു; ഭൈവത്തിനെറ പെട്ടകം 

പിടിപ്പെട്ടുപോയത്ും അമ്മാധിയപ്പശം 

ഭത്താധും മരിച്ചതും കേട്ടപ്പോ അവക്കു 

പ്രസവവേദന തുടങ്ങി; അവ നിലത്തു 

വിണ്ട പ്രസലിച്ചു., അവഡഠം മരിപ്പംറാ 

യപ്പോഠം അരികെ നിന്ന സ്റ്രികഠഠ അവ 

ളോടു: ഭയപ്പെടേണ്ടാ നീ ഒരു മകനെ പ്ര 

സവിച്ചുവല്ലോ ഏന്നു പറഞ്ഞു. എന്നാല് 

അവഠം ഉത്തരം പറഞ്ഞില്ല, ശ്രദ്ധിച്ചതു 

മില്ല. ഭൈധത്തിസെറ പെട്ടകം പിടി 

പെട്ടുപോകകൊണ്ടും അമ്മാധിയപ്പനെ 

യും ഭത്താധിനെയും ഓാത്തിട്ടും: മഹത്വം 

യിസ്രായേലില്നിന്ു പൊയ്്ക്യോയി എന്നു 

പറഞ്ഞു അവാം കുഞ്ഞിന്നു ഈഖാബോട് 

എനാ പേ൪ ഇട്ടു. ദൈവത്തിസെറ പെ 

ട്ടകം പിടിപെട്ടുപോകകൊണ്ടു മഹത്വം 

യിസ്രയേലില്നിന്നു പൊയ്യ്യോയി എന്നു 

അവമ പറഞ്ഞും 

൫, അദ്യ യാം 

ഫെലിസ്പ ൪ ദൈധത്തിനെറ പെട്ടകം 

എടുത്തു അതിനെ ഏബെസ൯-ഏസെരില് 

നിന്നു അസ്ോടിലേക്കു കൊണ്ടുപോയി, 

ഫെലിസ്തു ൪ ഭൈധത്തിനെറ പെട്ടകം 

ഏടുത്തു ദാഗോനെറ ക്ഷേത്രത്തില് കൊണ്ടു 
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ചെന്നു ദാഗോസെറ അരികെ ഖെച്ചു. 

പിറെറന്നാഠ് രാധിലെ അസ്യോട്യ൪ ഏഴ്ച 

ന്നേററല്പോര ഭഗോ൯ യഹോവയുടെ 

പെട്ടകത്തിനെറ മുമ്പില് കവിണ്ണുവീണു 

കിടക്കുന്നതു കണ്ടു. അവര് ഭാഗോനെ 

ഏടുത്തു വിണ്ടും അവന്െറ സ്ഥാനത്തു 

നിത്തി. പിറെറന്നാഠ രാവിലെ അവര് 

എഴ്ഴന്നേററപ്പോ ടദാഗോ൯ യഹോവയു 

ടെ വെട്ടകത്തിനെറ മുമ്പിത കയിണ്ണ 

വീണ്ട കിടക്ുന്നതു കണ്ടു. ടഗോസനെറത 

ലയും അവനെറ കൈപ്പത്തികളും ഉമ്മരപ്പ 

ടിമേല് മുറിഞ്ഞുകിടന്നു; ദഗോനെറ ഉ. 

ട്ടരല് മാത്രം ശേഷിച്ചിരുന്നു. അതുകൊണ്ടു 

ഓഗോനെറ പൃരോഹിതന്മാരും ദാഗോ 

നെറ ക്ഷേത്രത്തില് കുടക്കുന്നവരും അ 

ദസ്മാടില് ദാഗോനെറ് ഉമ്മരപ്പ്ടിമേല് ഇ 

ന്നും ചവിട്ടുമാറില്ല. 

എന്നാല് യഹോവയുടെ കൈ അസ്നോ 

ട്യരുടെമേല് ഭാരമായിരുന്ു; അവ൯ അ 

വരെ ശ്രുന്യ മാക്കി അനസ്ന്ോദിലും അതി 

നെറ അതിരുകളിലും ഉള്ള വരെ മുലരോ 

ഗത്താല് ബാധിച്ചു. അങ്ങനെ ഭധിച്ചതു 

അസ്സോോദ്യ൪ കണ്ടിട്ടു: യിസാര്യലിനെറ 

ദൈവത്തിനെറ പെട്ടകം നമുടെ അട്ട 

ക്കല് ഇരിക്കരുതു; അവന്െറ കൈ നമു 

ടെമേലും നമുടെ ദേവനായ ദാഗോനെറ 

മേലും കഠിനമായിരിക്കുന്നുവല്ലോ എന്നു പ 

റഞ്ഞു, അവര് ആളയച്ചു ഫെലിസ്ത്രുടെ 

സകലപ്രഭൂക്കന്മാരെയും വിളിച്ചുക്രടി: യി 

സ്രായേചല്രുടെ ദൈധത്തിനെറ പെട്ടകം 

സംബന്ധിച്ചു നാം എന്തു ചെയ്യേണ്ടു എന്നു 

ചോടിച്ചു. അതിന്നു അവര്: യിസ്വായേ 

ലൃരുടെ ദൈധഖത്തിസെറ ചെട്ടകം ഗത്തി 

ലേക്കു കൊണ്ടുപോകട്ടെ എന്നു പറഞ്ഞു. 

അങ്ങനെ അവര് യിസ്രായേല്യരുടെ ദൈ 

കൊണ്ടുപോയി. വത്തിനെറ പെട്ടകം 

420 

അവര് അതു കൊണ്ടുചെന്നശേഷം ഏററ | 

ധാഠാഥറ്ഠിം 

1, ജ്ന്ത്നി 6 

വും വലിയോരു പരിഭൂമം ഉണ്ടാകുത്തക്ക 

വണ്ണം യഹോവയുടെ കൈ ആ പട്ടണ 

ത്തിന്നും വിരോധമായ്യീന്നു; അവന് പട്ട 

ണക്കാരെ ആബാലവൃദ്ധം ബാധിച്ചു; അ 

വക്കും മുലരോഗം തുടങ്ങി. അതുകൊണ്ടു 

അവർ ദൈധത്തിനെറ ചെട്ടകം എക്രോ 

നിലേക്ു കൊടുത്തയച്ചു. ടൈവത്തിനെറ 

പെട്ടകം എക്രോനില് എത്തിയപ്പോ 

ക്രോ ൪: നമ്മെയും നമുക്കുള്ള വരെയും 

കൊല്ലുവാ൯ അവ൪ യിസ്രായേല്യരുടെ 

ദൈവത്തിനെറ പെട്ടകം നമ്മുടെ അട്ട 

ക്കല് കൊണ്ടു വന്നിരിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു 

നിലവിളിച്ചു. അവര് ആമയച്ചു ഫ്െലി 

സ്ൃൂരുടെ സകലപ്രഭൂക്കന്മാരെയും ക്രൂട്ടിവ 

രുത്തി; യിസ്രായേല്യരുടെ ദൈവത്തി 

നെറ പെട്ടകം നമ്മെയും നമുടെ ജന 

ത്തെയും കൊല്ലാതിരിക്കേണ്ടതിന്നു അതി 

നെ വിട്ടയച്ചുകളുയേണം; അതു വീണ്ടും 

അതിനെറ സ്ഥലത്തേകു പോകട്ടെ ഏന്നു 

പറഞ്ഞു. ആ പട്ടണത്തിലെങ്ങും മരണ 

കരമായ പരിഭ്രമം ഉണ്ടായി; ഭൈവത്തി 

നെറ കൈ അവിടെയും അതിഭാരമായി 

രുന്നു. മരിക്കാതിരുന്നവര് മുലശരോഗ 

ത്താല് ബാധിതരായി; പട്ടണത്തിലെ നി 

ലവിളി ആകാശത്തിത കയറി, 

ന്നം അദ്ധ്യായം. 

യൂഹോവയുടെ പെട്ടകം ഏഴ മാസം ഫെ 

ലിസ്കരദേശത്തു ആയിരുന്നു. എന്നാല് 

ഫെലിസ്ത്ര് പുരോഹിതന്മാരെയും പ്ര 

ക്കാരെയും വരുത്തി: നാം യഹോവയുടെ 

പെട്ടകം സംബന്ധിച്ചു എന്തു ചെയ്യേണ്ടു 2 

അതിനെ അതിനെറ സ്ഥലത്തേക്കു ധിട്ട 

യക്കേണ്ടതെങ്ങനെ എന്നു ഞങ്ങരക്കു പറ 

ഞ്ഞതരുധവി൯ എന്നു ചോടിച്ചു. അതിന്നു 

അവര്: നിങ്ങ യിസ്രായേല്യരുടെ ഭൈ 

വത്തിനെറ പെട്ടകം വിട്ടയക്കുന്നു ഏങ്കില് 
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വെറുതെ അയക്കാതെ ഒരു പ്രായശ്ചിത്ത | 

അവന്നു കൊടുത്യക്കേണം; അ വും 

പ്പ്പോഠ നിങ്ങ കു സെടഖ്യംവരും; അവ 

നെറ കൈ നിങ്ങളെ വിട്ടു നീങ്ങാതെ 

ഇരികുന്നതു എന്തു എന്നു നിങ്ങാക്ു അ 

റിയാം എന്നു പറഞ്ഞു. ഞങ്ങ അവന്നു 

കൊടുത്തയക്കേണ്ടുന്ന പ്രായത്തിത്തം ഏന്തു 

ഏന്നു ചോദിച്ചതിന്നു അവര് പറഞ്ഞതു: 

ഫെലിസ്തൃ പ്രഭക്കന്മാരുടെ എണ്ണൂത്തിന്നു 

ഒത്തവണ്ണം പൊന്നുകൊണ്ടു അഞ്ചു മലക്കു 

രുധും പൊന്നുകൊണ്ടു) അഞ്ചു ഏലിയും 

തന്നേ; നിങ്ങാംക്കെല്ലാവകും നിങ്ങളുടെ 

പ്രഭക്കുന്മാക്ും ഒരേ ബാധയല്ലോ ഉണ്ടാ 

യിരുന്നതു. ആകയാല് നിങ്ങാഠം നിങ്ങ 

മൂടെ മൂലകുരുധിനെറയും നിങ്ങുടെ ദേ 

ശത്തെ ശ്രു൬ മാക്കുന്ന എലിയുടെയും പ്ര 

തിമകമ ഉണ്ടാക്കി, യിസ്രായേല്യരുടെ 

ദൈവത്തിനു തിരുമുല്ലാഴ്ഗവെക്കേണം; 

പക്ഷേ അവ൯ തനെറ കൈ നിങ്ങളുടെ 

മേല്ുനിന്നും നിങ്ങളുടെ ദേവന്മാരുടെ 

മേല്നിന്നും നിങ്ങളുടെ ദേശത്തിന്മേല് 

നിന്നും നികും. മിസ്രയീമ്യരും ഫറവോ 

നും തങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തെ കഠിനമാക്കിയ 

തുപോലെ നിങ്ങളുടെ എഭയത്തെ കഠിന 

മാക്ുന്നതു എന്തിന്നു? അവരുടെ ഇട 

യില് അത്ഭുതം പ്രുവത്തിച്ചശേഷമല്ലയോ 

അവര് അവരെ ിട്ടയക്കയും അവര് 

പോകയും ചെയൂതു? ആകയാല് നിങ്ങഠം 

ഇപ്പോ ഒരു പുതിയ വണ്ടി ഉണ്ടാക്കി 

നകം ഡെച്ഛിട്ടില്ലാത്ത കറധുള്ള രണ്ടു പശു 

ക്കളെ കൊണ്ടുവന്നു വണ്ടികു കെട്ടി അവ 

യൂടെ കിടാക്കളെ അവയുടെ അടുക്കല് 

നിന്നു വിട്ടിരു മടക്കിക്കൊണ്ടു പോകു ധി൯. 

പിന്നെ യഹോവയുടെ പെട്ടകം എടുത്തു 

വണ്ടിയില് ധെപ്പി൯; നിങ്ങഠം അവന്നു 

പ്രായശ്ചിത്തമായി കൊടുത്തയകുന്ന പൊ 

ന്നരുപ്പടികമും ഒരു ചെല്ലുത്തില് അതി 

ഠിം 

ഥം ശമൂൂധേര ൬ 

ന്നരികെ ഡെച്ചു അതു തനിച്ചുപോകുവാ൯ 

വിടൂ യിന. 

ബേത്ത'-ശേമെശിലേകുള്ള വഴിയായി 

പിന്നെ നോകുധി൯: അതു 

സ്വദേശത്തേക്കു പോകന്നു ഏങ്കില് അ 

വ൯ തന്നേയാകുന്നു നമുകു ഈ വലിയ 

അനത്ഥം വരുത്തിയതു; അല്ലെങ്കില് 

നമ്മെ ബാധിച്ചതു അവനെറ കഷയ്യലും 

യട്ട യാ നമുക്ു ഭവിച്ചതത്രേ ഏന്നു അ 

റിഞ്ഞജുകൊള്ളാം. അവര് അങ്ങനെ തന്നേ 

ചെയ്യൂ; കറധുള്ള രണ്ടു പശുക്കളെ വരു 

ത്തി വണ്ടികു കെട്ടി, അവയുടെ കിടാക്കു 

ളെ വീട്ടില് ഇട്ടു അടെച്ചു. പിന്നെ അ 

വര് യഹോവയുടെ പെട്ടകവും പെന 

കൊണ്ടുള്ള എലികളും മൂലകുരുധിനെറ 

പ്രതിമകളും ഇട്ടിരുന്ന ചെല്ലധും വണ്ടി 

യിരു ഖെച്ചു. ആ പശുക്കുഠ നേരെ 

ബേത്ത' -ശേമെശിലേകുള്ള വഴിക്കു പോ 

യി: അവ കരഞ്ഞുംകൊണ്ടു വലത്തോട്ടോ 

ഇടത്തോട്ടോ മാറാതെ പെരുവഴിയില് 

കരടി തന്നേ പോയി; ഫെലിസ്മ, പ്രഭക്ക 

ന്മാരും ബേത്ത് -ശേമെശിനെറ അതിര് 

വരെ പിന്നാലെ ചെന്നു. അന്നേരം 

ബേത്ത്-ശേമെശ്യ൪ താഗ്ഗരയില് കോതമ്പു 

കൊയ്യ്യുകയായിരുന്നു : അവർ തല മയത്തി 

പെട്ടകം കണ്ടു കണ്ടിട്ടു സന്തോഷിച്ചു. 

വണ്ടി ബേത്ത് -ശേമെശ്യനായ യോശ്തു 

വയുടെ വയലിരു വന്നുനിന്നു: അധിടെ 

ഒരു വലിയ കല്ലൂ മണ്ടായിരുന്നു; അവ൪ 

വണ്ടിയുടെ മരം ധെട്ടിക്കിറി പശുക്കളെ. 

യഹോവെക്കു ഹോമയാഗം കഴിച്ചു. ലേ 

൮ൃയ൪ യഹോവയുടെ പെട്ടകലും പൊന്നുരു 

പ്പടികഠം ഉള്ള ചെല്ലധയം ഇറക്കി ആ വലി 

യ കല്ലിന്മേല് ഖെച്ചു ; ബേത്ത് -ശേമെശ്യ൪ 

അന്നു യഹോഖെക്കു ഹോമയാഗങ്ങളൂം ഹ 

നനയാഗങ്ങളൂും അപ്പിച്ചു. ഫെലിസ്ത പ്ര 

ഭൂക്കന്മാര ഐവരും ഇതു കണ്ടശേഷംഅ 

നനു തന്നേ എക്രോനിലേക്കു മടങ്ങിപ്പോയി. 
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17 ഫെലിസ്ത്ര൪ യഹോവെക്കു പ്രായശ്ചി 

18 

19 

21 

ഥം ശമൂവേല് ൭ ൨൨൨൦ 

ത്തമായി കൊടുത്തയച്ച പൊന്നുകൊണ്ട 

ഒള മൂലക്കുരുക്കഠം അസ്ോദിനെറ ചേക്കു 

ഒന്നു, ഗസ്സയുടെ പേക്കു ഒന്നു അസ്ത്ലോ 

നെറ പേക്കു ഒന്നു, ഗത്തിനെറ പേക്കു 

ഒന്നു, ഏക്രോനെറ പേക്കു ഒന്നു ഇങ്ങ 

നെയായിരുന്നു. ചൊന്നു കൊണ്ടുള്ള എലി 

ക ഉറപ്പുള്ള പട്ടണങ്ങളും നാട്ടുപുറങ്ങളി 

ലെ ഗ്രാമങ്ങളും ആയി അഞ്ചു പ്രഭക്കുന്മാക്കു 

മുള്ള സകലഫെലിസ്തു പട്ടണങ്ങളു ടെയും 

എണ്ണത്തിന്നു ഒത്തവണ്ണം ആയിരുന്നു. അ 

വര് യഹോധയുടെ പെട്ടകം ഇ റക്കിഖവെച്ച 

വലിയകല്ല ബേത്ത് -ശേമെശ്യനായ യോ 

ശുവയുടെ വയലില് ഇന്നുവരെയും ഉണ്ടു, 

ബേത്ത് -ശേമെശ്യ൪ യഹോവയുടെ പെ 

ട്ടകത്തില് നോക്കുകകൊണ്ട അവന അധ 

രെ സംഹരിച്ചു; അവ൯ ജനത്തില് അമ്പ 

തിനായിരത്തെഴുപതു പേരെ സംഹരിച്ചു. 

ഇങ്ങനെ യഛഹോധ ജനത്തില് ഒരു മഹാ 

സംഹാരം ചെയുതുകൊണ്ടെ ജനം വില 

പിച്ചു; ഈ പരിശുഭ്ധദൈവമായ യ 

ഫഹോവയുടെ മുമ്പാകെ നില്പാ൯ ആക്കു 

കഴിയും£ അവന് ഞങ്ങളെ. വിട്ടു ആരു 

ടെ അടുക്കല് പോകം എന്നു ബേത്ത-ശേ 

മെശ്യ ൪ പറഞ്ഞു. അവര് കിയ്യത്ത -യെയാ 

ര്ംനിവാസികളുടെ അടുക്കല് ട്ടൂതന്മാരെ | 

അയച്ചു: ഫെലിസ്യ് ൪ യഹോധയുടെ പെ 

ട്ടകം മടക്കി അയച്ചിരികുന്നു; നിങ്ങ 

വന്നു അതിനെ നിങ്ങളുടെ അടുക്കല് 

കൊണ്ടുപോകധി൯ എന്നു പറയിച്ചു. 

൭൦ അഡ്ധ്യായം. 

കി്യത്ത -യെയാരീംനിവാസികാഠം വന്നു 

യഹോവയുടെ പെട്ടകം എടുത്തു കുന്നി 

ന്മേല് അബിനാദാബിനെറ വീട്ടില് കൊ 

ണ്ടുപോയി; അവനെറ മകനായ എഏലെ 

യാസാരിനെ യഹോവയുടെ പെട്ടകം സൂ 

ധാഠാഥറ്ഠിം 

1, മറവി 7 

ക്ഷിക്കേന്ടതിന്നു ശുദ്ധീകരിച്ചു. പെട്ടകം 2 

കിയ്യത്ത് -യെയാരീമില് ആയിട്ടു ഏറിയ 

കാലം, ഇരുപതു സംവത്സരം തന്നേ, ക 

ഗിഞ്ജു; യിസ്രായേല്ഗൃുഫഹമൊക്കെയും യ 

ഫഹഫോവയോേടു വിലപിച്ചു. 

അപ്പ്പോഠം ശമൂവേല് എല്ലായിസായേല് 

ഗൃഫത്തോടും: നിങ്ങ പൂണ്ണഫുദയത്തോ 

ടെ യഹോവയിങ്കലേക്കു തിരിയുന്നു എ 

ങ്കില് അന ദൈവങ്ങളെയും അസ്മോരെ 

ത്ത് പ്രതിഷ്ടുകളെയും നിങ്ങളുടെ ഇട 

യിരുനിന്നു നീക്കിക്കളഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ 

ഫദയങ്ങളെ യഫോവയിങ്കലേക്കു തിരി 

ക്കയും അവനെ മാത്രം സേവിക്കയും ചെ 

യ്്റി൯; എന്നാല് അവന് നിങ്ങളെ ഫെ 

ലിസ്ക രുടെ കയ്യില്നിന്നു വിട്ടധിക്കും 

മേന്നു പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ യിസ്സായേല് 

മക്കാ ബാല്വിഗ്രഹങ്ങളെയും അസോ 

രെത്ത് പ്രതിക്ടുകളെയും നീക്കിക്കളഞ്ഞു 

യഹോവയെ മാത്രം സേവിച്ചു. അന 

ന്തരം ശമൂവേല്: ഏല്ലായിസായേലിനെ 

യും മിസ്്റൂയിത ക്രട്ടുവി൯; ഞാന് നിങ്ങ ക്കു 

വേണ്ടി യഹോവയോടു പ്രാത്ഥിക്കും എന്നു 

പറഞ്ഞു. 

അവർ മിസ്റ്റയിരു ഒന്നിച്ചുക്രടി; വെ 

ള്ളം 

യില് ഒഗിച്ചു ആ ദിവസം ഉപവസിച്ചു: 

കോരി യഹോവേയുടെ സന്നിധി 

ഞങ്ങ യഹോവയോടു പാപം ചെയ്യിരി 

ക്കുന്നു എന്നു അവിടെവെച്ചു പറഞ്ഞു. 

പിന്നെ ശമൂവേല് മിസ്സയില്ഖെച്ചു യി 

സ്റായേല്തമക്ക കു ന്യയേപാലനം ചെയ്യൂ. 

യിസ്രായേല് മക്കാം മിസ്സ്പുയിത ഒന്നിച്ചുക്ര 

ടി ഏന്നു ഫെലിസ്പൂ ൪ കേട്ടപ്പോ ഫെ 

ലിസ്ക്ു പ്രഭക്കന്മംർ യിസ്രായേലിനെറ നേ 

രെ പുറപ്പെട്ടുവന്നു; യിസ്രായേല് മക്കം 

അതു കേട്ടിട്ടു ഫെലിസ്തരെ ഭയപ്പെട്ടു. 

യിസ്രായേതമക്കമ ശമൂധേലിനോടു: നമ്മു 

ടെ ദൈവമായ യഹോവ ങ്ങളെ ഫെ 

രം. 
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1. ജനസ 3 

ലിസ്യു രുടെ കയ്യിതനിന്നു രക്ഷ്മിക്കേണ്ട 

തിന്നു രങ്ങമക്ു വേണ്ടി അവനോട്ട 

പ്രാത്ഥിക്കുന്നതു മതിയാക്കരുതേ ഏന്നു പ 

റഞ്ഞു. അപ്പോ ശമൂധേല് പാൽ കുടി 

ക്കുന്ന ഒരു ആട്ടി൯കുട്ടിയെ ഏടുത്തു യ 

ഫഹോവെക്കു സവ്വാംഗഹോമം ക്ഗിച്ചു. 

ശമൂവേല് യിസായേലിന്നു വേണ്ടി യഹോ 

വയോടു പ്രാത്ഥിച്ചു; യഹോവ മത്തരമ 

രുളി. ശമൂവേല് ഹോമയാഗം കഴിച്ചു 

കൊണ്ടിരികുമ്പോ൦ ഫെലിസ്മ്യ൪ യിസ്വാ 

യേലിനോടു പടെക്കു അടുത്തു; എന്നാല് 

യഹോവ അന്നു ഫെലിസ്തു, രുടെമേരു 

വലിയ ഇടിമുഴക്കി അവരെ പരി 

ഭൂമിപ്പിച്ച; അവര് യിസ്രായേലിനോടു 

തോററു, യിസ്രായേല്യര് മിസ്സറുയിതനി 

നനു പുറപ്പെട്ടു ഫൊെലിസ്പറു രെ പിന്തുടന്നു; 

ബേത്ത് -കാരിനെറ താഴെവരെ അവ 

രെ സംഹരിച്ചു. പിന്നെ ശമൂവേരു ഒരു 

കല്ലൂ ഏടുത്തു മിസ്റുക്കും ശേനിന്നും മഭ്ധ്യേ 

നാട്ടി: ഇത്രത്തോളം യഹോവ നമ്മെ 

സഹായിച്ചു എന്നു പറഞ്ഞു അതിന്നു ഏ 

ബെ൯-ഏസെര് എന്നു പേരിട്ടു. ഇങ്ങ 

നെ ഫെലിസ്പ ൪ ഒതുങ്ങി, പിന്നെ യി 

സ്രായേല്ഭേശത്തേക്കു വന്നതുമില്ല; ശമൂ 

വേലിനെറ കാലത്തൊക്കെയും യഹോവ 

യയടെ കൈ ഫെലിസ്കു ക്ട വിരോധമാ 

യിരുന്നു. എക്രോ൯മുതല് ഗത്ത് വരെ 

ഫെലിസ്തയ൪ യിസ്രായേലിനോട്ട പിടിച്ചി 

രുന്ന പട്ടണങ്ങം യിസ്രായേലിന്നു തിരി 

കെ കിട്ടി; അവയുടെ അതിരനാടുകളും 

യിസായേല് ഫെലിസ്കു രുടെ കയ്യില്തനി 

യിസ്രായേലും അമോയ്യ 

ശമ 

വേല് ജീവപയ്യന്തം യിസ്രായേലിന്നു ന്യാ 

ന്നു ധിടു വിച്ചു. 

രും തമ്മില് സമാധാനമായിരുന്നു. 

യപാലനം ചെയ്യു. അവന് ആണ്ടുതോ 

റും ബേഥേലിലും ഗില്ലാലിലും മിസ്ററയിലും 

ചുററിസഞ്ചരിച്ചു, അധിടങ്ങളില്ധെച്ചു 

ഠിം 

422 ഥം ശമൂവര ൮ 

യി സായേലിന്നു ന്യായപാലനം ചെയ്യിട്ടു 

രാമയിലേക്ു മടങ്ങിപ്പോരും; അവിടെയാ 17 

യിരുന്നു അവനെറ വിട്ട; അധിടെധഖെ 

ചും അവ൯ യിസ്രായലിന്നു ന്യായപാല 

നം നടത്തിവന്നു; യഹോധെക്കു അധിടെ 

ഒരു യാഗപീിഠധും പണിതിരുന്നു 

പ. അദ്ധ്യായം. 

ശരമൂധേൽ വൃദ്ധനായപ്പോഠം തനെറ പു 

ത്രന്മാരെ യിസായേലിന്നു ന്യായാധിപന്മാ 

രാക്കി. അവന്െറ ആളക്യജാതന്നു യോ 

വേല് ഏന്നും രണ്ടാമത്ത വന്നു അബിയാവു 

എന്നും പേര. അവര് ബേ൪-ശേബയില് 

ന്യായപാലനം ചെയ്യൂപോന്നു. അവ 

നെറ പുത്രന്മാര് അവനെറ വഴിയില് 

നടക്കാതെ ദൂരാഗ്രഹികളായി കൈക്കുലി 

വാങ്ങി ന്യായം മറിച്ചുവന്നു. 

ആകയാല് യിസ്ായേല്മൂപ്പന്മാര് ഏല്ലാ 

വരും ഒന്നിച്ചുകൂടി, രാമയില് ശമൂധേലി 

നെറ അടുക്കല് വന്നു, അയനോട്ട: നീ 

വൃഭ്ധനായിരിക്കുന്നു; നിസെറ പുത്രന്മാർ 

നിന്െറ വഴിയില് നടകുന്നില്ല; ആക 

യാല് സകലജാതികറഠാകുമുട്ളതുപോലെ 

ഞങ്ങളെ ഭരിക്കേണ്ടതിന്നു രങ്ങഗകു ഒരു 

രജാധിനെ നിയമിച്ചതരേണമെന്നു പറ 

ഞ്ഞു. ഞങ്ങളെ ഭരിക്കേണ്ടതിന്നു രാജാവി 

നെ തരേണമെന്നു അവര് പറഞ്ഞ കായ്യം 

ശമൂൂവേലിന്നു അനിക്ടുമായി. ശമൂവേല് 

യഹോവയോടു പ്രാത്ഥിച്ച. യഹോവ ശമൂ 

വേലിനോട്ട അരുളിച്ചെയുതെന്തെന്നാത : 

ജനം നിന്നോടു പറയുന്ന സകലത്തിലും 

അവരുടെ അപേക്ഷ കേശക്ക;: അവര് 

നിന്നെയല്ല, ഞാ൯ അവരെ ഭരിക്കാതവ 

ണ്ണം എന്നെയാകുന്നു തൃജിച്ചിരിക്കുന്നതു. 

ഞാ൯ അവരെ മിസ്രയിമില്നിന്നു പുറ 

പ്പേടുവിച്ച നാഠാമുതരു ഇന്നുവരെ അവര് 

എന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചും അന്യ ദൈവങ്ങളെ 

കി 
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൧. ശമൂവേല് ൯ 

സേവിച്ചുംകൊണ്ടു എന്നോടു ചെയുൂതുപോ 

ആകയാത 

അവരുടെ അപേക്ഷ കേഠക്ക; എങ്കിലും 

ലെ നിന്നോടും ചെയ്യുന്നു. 

അവരോടു ഘനമായി സാക്ഷീകരിച്ച അ 

വരെ വാഴ്ധാനിരിക്കുന്ന രാജാധിനെറ 

ന്യായം അവരോടു അറിയിക്കേണം. 

അങ്ങനെ രാജാവിന്നായി അപേക്ഷി 

ച്ച ജനത്തോടു ശമൂവേല് യഹോവയുടെ 

വചനങ്ങളെ എല്ലാം അറിയിച്ചു പറഞ്ഞ 

തെന്തെന്നാത: നിങ്ങളെ വാഴ്ചവാനിരിക്കു 

ന്ന രാജാധിസനെറ ന്യായം ഇതായിരികും ; 

അവ൯ നിങ്ങളുടെ പുത്രന്മാരെ തനിക്കു 

തേരാളികളം കുതിരച്ചേവകരും ആകും; 

അവനെറ രഥങ്ങമക്കു മുമ്വെ അവര് 

ഓടേണ്ടിയും വരും. അവന് അവരെ 

ആയിരത്തിന്നും അമ്പതിന്നും അധിപന്മാ 

രാക്കും; തനെറ നിലം കൂൃഷിചെയ്ത്ുാന്ും 

തനെറ വിള കൊയ്ത്താനും തെറ പടക്കോ 

ല്ലം തേരകോപ്പും ഉണ്ടാകു വാനദ്ദും അധവ 

രെ നിയമിക്കും. അവന൯ നിങ്ങളുടെ പു 

ത്രിമാരെ തൈലക്കാരത്തികളൂം വെപ്പുകാര 

ത്തികളും അപ്പക്കാരത്തികളും ആയിട്ടു എ 

ടക്കം, അവ൯ നിങ്ങളുടെ വിശേഷമാ 

യ നിലങ്ങളും മുന്തിരിത്തോട്ടങ്ങളും ഒലി 

വൃതോട്ടങ്ങളും എടുത്തു തന്െറ ഭൂത്യന്മാക്ു 

കൊടുക്കും. അവന നിങ്ങളുടെ വിളവു 

കളിലും മുന്തിരിത്തോട്ടങ്ങളിലും ദശാംശം 

എടുത്തു തന്െറ ഷണ്ഡന്മാക്കും ഭൂത്യന്മാക്കും 

കൊടുക്കും. അവ൯ നിങ്ങളുടെ ദാസന്മാ 

രെയും ഭഓസിമാരെയും നിങ്ങളുടെ കോമ 

യുവാക്കളെയും നിങ്ങളുടെ കഴുതകളെ. 

യും പിടിച്ചു തന്െറ വേലെക്കു ആക്കും. 

അവന നിങ്ങളുടെ ആടുകളില് പത്തി 

ലൊന്നു എടുക്കും; നിങ്ങ അവന്നു ദാസ 

ന്മാരായ്യിരും. നിങ്ങ തിരഞ്ഞെടുത്തി 

രികുന്ന രാജാവിനെറ നിമിത്തം നിങ്ങ 

അന്നു നിലവിളിക്കും; എന്നാല് യഹോധഖ 

ധാഠാഥറ്ഠിം 
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അന്നു ഉത്തരമരുളു കയില്ല. 

ശമൃവേലിനെറ ധാക്ക കൈക്കൊഠവാ൯ 

ജനത്തിന്നു മനസ്സില്ലാതെ: അല്ല, ഞഞ്ങ൦ം 

ക്കു ഒരു രാജാധു വേണം, മററു സക 

ലജാതികളെയും പോലെ ഞങ്ങളും ആ 

കേണ്ടതിന്നു ഞങ്ങളുടെ രാജാവു ഞങ്ങളെ. 

ഭരിക്കയും ഞങ്ങഠക്കു നായകനായി പുറ 

പ്പെടുകയും ഞങ്ങളൂടെ യുദ്ധങ്ങളെ നടത്തു 

കയും വേണം എന്നു അവര് പറഞ്ഞു. 

ശമൂവേല് ജനത്തിനെറ വാക്കെല്ലാം കേ 

ടു യഹോവയോടു അറിയിച്ചു. യഫഹോധ 

ശമൂധേലിനോടു: അവരുടെ ധാക്ു കേട്ടു 

അവകു ഒരു രാജാധിനെ വാഴിച്ചുകൊടു 

ക്ക എന്നു കപ്പിച്ച. ശമൂവേല് യിസ്രായേ 

ല്യരോടു: നിങ്ങ ഓരോരുത്തൻ താന്താ 

നെറ പട്ടണത്തിലേക്കു പൊയ്യ്ക്രൊ വി൯ 

എന്നു പറഞ്ഞു. 

൯. അഡ്യ്യായം. 

ബെദ്യാമീ൯ഗോത്രത്തില് കീശ് ഏന്നു 

ചേരുള്ള ഒരു ധനികന് ഉണ്ടായിരുന്നു; 

അവന് ബെന്പ്യാമിന്യനായ അഫീഹഫി 

നെറ മകനായ ബെഖോറത്തിനെറ മക 

നായ സെറോറിനെറ മകനായ അബി 

യേലിനെറ മക൯ ആയിരുന്നു. അവനു 

ശൌല് എന്ന പേരോടെ യൌവനവും 

കോമളത്വയുമുള്ള ഒരു മകന് ഉണ്ടായി 

രുന്നു; യിസ്രായേല്മക്കളില് അധനെ 

ക്കാഥ കോമളുനായ പുരുഷ൯ ഇല്ലായിരു 

നനു; അവന് എല്ലാവരെക്കാളും തോം 

മുതല് പൊക്കമേറിയപ൯ ആയിരുന. 

ശെൌലിനെറ അപ്പനായ കിശിനെറ ക്യ 

തകം കാണാതെ പോയിരുന്നു. കീശ 

തനെറ മകനായ ശൌലിനോടു: നി ഒരു 

ഭൂത്യനെയ്ും ക്രട്ടിക്കൊണ്ടു ചെന്നു കഴ്ചത 

കളെ അന്വേഷിക്കു എന്നു പറഞ്ഞു. അ 

വ൯ എഫു യിംമലനാട്ടിലും ശാലിശാദേ 

എന്നാല് 19 

21 

ം 
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ശത്തുംക്രടി സഞ്ചരിച്ചു; അവയെ കണ്ടി 

ല്ല; അഖര് ശാലിീംഭേശത്തുക്രടി സഞ്ച 

രിച്ചു അധിടെയും ഇല്ലായിരുന്നു; അ 

വ൯ ബെന്യാമീ൯ദേശത്തുക്രടിയും സഞ്ച 

രിച്ചു; ഏങ്കിലും കണ്ടുകിട്ടിയില്ല. സൂഫ് 

ദേശത്തു ഏത്തിയപ്പോഠം ശൊരു ക്രടെ 

യൃള്ള ഭൂത്യനോടു: വരിക, നമുക്കു മടങ്ങി 

ല്പ്യോകാം; അല്ലെങ്കില് അപ്പ൯ കഴുത 

കുളെകുറിച്ചുള്ള ചിന്ത വിട്ടൂ നമ്മെകു 

റിച്ചു ധികാദിക്കും എന്നു പറഞ്ഞും 

അതിന്മ അവ൯: ഈ പപള്ടണത്തില് ഒ 

രു ഭൈവപുരുഷ൯ ഉണ്ടു അവ൯ മാ 

ന്യ൯ ആകുന്നു; അവന പറയുന്നതെല്ലാം 

ഒത്തു വരുന്നു; നമുക്ു അധിടെ പോകാം; 

നാം പോകുവാനുള്ള വഴി അവന് പ 

ക്ഷേ പറഞ്ഞുതരും എന്നു അവനോടു പ 

റഞ്ഞു. 

പോകന്നു എങ്കില് ആ പുരുഷന്നു എന്താ 

ശൌല് തനെറ ഭൃത്യ നോടു: നാം 

കുന്നു കൊണ്ടുപോകേണ്ടതു? നമുടെ ഭാ 

ണ്ഡത്തിലെ അപ്പം തിന്നുപോജല്ലോ; 
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ററം കുയറിച്ചെല്പമ്പോഠം വെള്ള ംകോരു 

വഡാ൯ പോകുന്ന ബൊല്ലക്കാരത്തികളെ ക 

ണ്ടു അവരോടു: ഭശക൯ ഇധിടെ ഉ. 

ണ്ടോ ഏന്നു ചോടിച്ചു. അവര് അവ 

രോടു : ഉണ്ടു; അതാ, നിങ്ങളൂടെ മു്ചിത; 

ധേഗം ചെല്ലൂധി൯; ഇന്നു പൂജാഗിരി 

യില് ജനത്തിനെറ വക ഒരു യാഗം ഉള്ള 

തുകൊണ്ടു അവന് ജുന്നു പട്ടണത്തിര 

വന്നിട്ടുണ്ടും നിങ്ങ പട്ടണത്തില് ക്ട 

ന്ന ഉടനെ അവ൯ പൂജാഗിരിയില് ഭക്ഷ 

ണത്തിന്നു പോകമ്ുമ്പെ നിങ്ങ അവ 

നെ കാണേണം; അവന് യാഗത്തെ അ 

നുഗ്രഹിക്കേണ്ടതാകുകൊണ്ടു അവന് ചെ 

ലൂ3വോളും ജനം ഭക്ഷിക്കയില്ല അതി 

നെറശേഷം മാത്രമേ ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടവ൪ 

ഭക്ഷിക്കയുള്ള.; വേഗം ചെചല്ലുധി൯; ഇ 

പ്പോ അവനെ കാണാം എന്തത്തരം പ 

റഞ്ഞു. അങ്ങനെ അവർ പട്ടണത്തില് 

ചെന്നു; പട്ടണത്തില് കടന്നപ്പേഠം ഇ 

താ, ശമൂവേല് പൂജാഗിരിക്കു പോകുവാ 

ദൈവഖപൃരുഷനാ കൊണ്ടുചെല്ലുവാന൯ു ഒരു | നായി അവരുടെ നേരെ വരുന്നു, 

സമ്മാനവും ഇല്ലല്ലോ; നമുക്കു ഏന്തുള്ള 

മ്േന്നു ചോദിച്ചു. ഭൂൃത്യ൯ ശൌലിനോടു : 

ഏഎനെറ കയ്യില് കാതശേക്കെരു വെള്ളി 

യുണ്ടുു ഇതു ഞാ൯ ഭദൈവപുരുഷന്നു 

കൊടുക്കാം; അവ൯ നമുക്കു വഥി പറഞ്ഞു 

തരും എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞും -- പണ്ടു 

യിസ്രായേലില് ഒരുത്ത൯ ദൈവത്തോടു | 

ചോദിപ്പാ൯ പോകുമ്പോ: വരുധി൯; 

നാം ദശകനെറ അടുക്കത പേകേ :ദന്നു 

പറയും; 

പറയുന്നവനെ അന്നു ഒശകന് എന്നു 

പറഞ്ഞുവന്നു. -- ശൌല് ഭൃത്യ നോടു: നല്ല 

തു; വരിക, നമുക്കു പോകാം ഏന്നു പറ 

ഞ്ഞ. അങ്ങനെ അവര് ഭൈവചുരുക൯ 

മാമസിച്ചുവന്ന പട്ടണത്തിലേക്കു പോ 

യി, അവര് പട്ടണത്തിലേകുള്ള കയ 

] 

ഇപ്പോ പ്രവാചകന് ഏന്നു | 

എന്നാല് ശൌൽ വരുന്നതിന്നു ഒരു 

ദിവസം മുമ്വെ യഹോവ അത്തു ശമൂധവേ 

ലിന്നു ധെളിപ്പെടുത്തി: നാളെ ഇന്നേര 

ത്തു ബെന്പാമീ൯ദേശക്കാരനായ ഒരാളെ 

ഞാന് നിനെറ അടുക്കല് അയകും; എ 

സെറ ജനമായ യിസായേലിനെ ഭരിക്കേ 

ണ്ടതിന്നു നി അവനെ അഭിഷേകം ചെ 

യ്യേണം; അവ൯ എന്െറ ജനത്തെ ഫെ 

ലിസ്ക്ു രുടെ കയ്യില്നിന്നു രക്ഷ്മികും. 

എനെറ ജനത്തിസനെറ നിലധിളി ഏനെറ 

അടുക്കര ഏത്തിയിരിക്കകൊണ്ടു ഞാ൯ 

അവരെ കടാക്ഷ്ിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു അരു 

ഒരിച്ചെയ്യിരുന്നു. ശമൂവേല് ശൌലിനെ 

കണ്ടപ്പോഠം യഹോവ അവനോടു: ഞാ൯ 

നിന്നോടു അരുളിച്ചെയൂ ആഗ ഇതാ; ഇ 

വനാകുന്നു ഏനെറ ജനത്തെ ഭരിപ്പാനുള്ള 
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൧. ശമൂവേല് ൧ 

പ൯ എന്നു കല്പിച്ചു. അന്നേരം ശൌല് 

പടിവാതില്ല,ല് ശമൂധേലിനെറ അടുക്കല് 

എത്തി; ദശകനെറ വിടു ഏവിടെ എനു 

പറഞ്ഞുതരേണമേ എന്നു ചോടിച്ചു. ശമു 

വേല് ശൌലിനോടു : ദശക൯ ഞാ൯ ത 

ന്നേ; എനെറ ക്രടെ പൃൂജാഗിരിക്കു പോ 

രുധി൯; നിങ്ങ ഇന്നു എന്നോടുക്രടെ 

ഭക്ഷണം കഴിക്കേണം; നാളെ ഞാന് നി 

നിന്െറ ഫ്ലദയ 

ത്തില് ഉള്ളതൊക്കെയും പറഞ്ഞുതരാം, 

ന്നെ യാത്രയയക്കാം; 

മൂന്നു ദിവസം മുമ്പെ കാണാതെപോയ 

കഴുതകളെ കുറിച്ചു ചിന്തിക്കേണ്ടാ; അവ 

യെ കങ്ടുകിട്ടിയിരിക്കുന്നു. എന്നാല് യി 

സ്രായേലിനെറ ആഗ്രഹമൊക്കെയും ആരു 

ടെമേല്?ാ നിനെറമേലും നിനെറ സ്വ്വ 

പിതൃഭവനത്തിന്മേലും അല്ലയോ എന്നുപ 

റഞ്ഞു. അതിന്നു ശൌല്: ഞാന് യിസ്സാ 

യേല്ഗോത്രങ്ങളില് ഏററവ്ം ചെറു 

തായ ബെന്യാമീ൯ഗോത്രത്തിലുള്ള വന്ദം। 

എനെറ കുടുംബം ബെന്യാമീ൯ഗോത്രത്തി 

ലെ സകലകുടുംബങ്ങളിലുംവെച്ചു ഏററ 

വും ചെറിയതുമായിരിക്കെ നി ഇങ്ങനെ 

എന്നോടു പറയ്യന്നതു എന്തു എന്നു ഉത്തരം 

പിന്നെ ശമുധേല് ശൌലിനെ 

യും അവനെറ ഭൃത്യ നെയും ക്രട്ടി വിരുന്നു 

ശാലയില് കൊണ്ടുചെന്നു ക്ഷണിക്കപ്പെട്ട 

വരുടെ ഇടയില് അവക്കു പ്രധാനസ്ഥലം 

കൊടുത്തു; ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടവ൪ ഏകദേശം 

മുപ്പതുപേ൪ ഉണ്ടായിരുന്നു. ശമൂവേല് 

വെപ്പുകാരനോടു : നിനെറ പക്കല് വെ 

ചുകൊഠാക ഏന്നു പറഞ്ഞു ഞാന് തന്നിട്ടു 

ഒള ഓഹരി കൊണ്ടുവരിക ഏന്നു പറഞ്ഞു. 

വെപ്പുകാര൯ കൈക്കുറകും അതിന്മേല് 

ഉള്ള തും കൊണ്ടുവന്നു ശൌലിനെറ മുമ്പില് 

വെച്ചു. നിനക്കായി സൂക്ഷിച്ച ധെച്ചി 

രിക്കുന്നതു ഇതാ; തിന്നുകൊഠക; ഞാ൯ 

ഉത്സവത്തിന്നു ആളുകളെ ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ടു 

7, സ്ന 10 

എന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ടു ഇതു ഉത്സവത്തിന്നു 

വേണ്ടി നിനക്കായി സൂക്ഷിച്ചിരിക്ുന്നു 

എന്നു ശമൂവേല് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ 

ശൌല് അന്നു ശമൂധേലിനോടുക്രടെ ഭക്ഷ 

ണം കഴിച്ചും. അവര് പൂജാഥിരിയില് 

നിന്ന പട്ടണത്തിലേക്കു ഇറങ്ങിവന്നശേ 

ഷം അവന് വീട്ടിനെറ മുകളില്വെച്ചു 

ശെൌലുമായി സംസാരിച്ച. അവര് അതി 

കാലത്തു അരുണോദയത്തിങ്കല് എഴുന്ന 

ററു; ശമൂ വേല് മുകളില്നിന്നു ശൌലിനെ 

വിളിച്ചു: എഴ്ഠന്നേല്ല, ഞാന് നിന്നെ യാ 

തൂ അയക്കാം എന്നു പറഞ്ഞു. ശൌല് എഴ 

ന്നേററു, അവര് രണ്ടുപേരും, അവന്ദം 

ശമൂവേലും തന്നേ, വെളിയിലേക്കു പുറ 

പ്പെട്ടു 

ത്തിയപ്പ്പോഗ ശമൂവേല് ശെൌലിനോടു: 

പട്ടണത്തിനെറ അററത്തു എ 

ഭൂത്യ൯ മുമ്പെ കടന്നു പോകുവാ൯ പറകറു--' 

ഞഅവന് കടന്നുപോയി; -- ഞാ൯ നിന്നോ 

ടു ഭൈവത്തിനെറ അരുളപ്പാടു അറിയി 

ക്കേണ്ടതിന്നു നി അല്പം 

പറഞ്ഞു. 

നില്ല എന്നു 

ഠം അഡ്യൃയ യാ. 

ആഅപ്പ്പോശ ശമൂവേല് തൈലപാത്രം എടു 

തത അവന്െറ തലയില് ഒഗിച്ചു അവനെ 

ചുംബിച്ച പറഞ്ഞതു: യഹോവ തന്െറ 

അവകാശത്തിന്നു പ്രഭുവായി ഗിന്നെ അ 

ഭിഷേകം ചെയ്യിരിക്കുന്ന. നി ഇന്നു എ 

ന്നെ പിരിഞ്ജുപോകമ്പോഠ ബെന്പാമീ 

നെറ അതിരിങ്കുലെ സെല്സഫില് റാ 

ഹേലിനെറ കല്ലറെക്കരികെവെച്ചു രണ്ടാ 

ളെ കാണും; നി അന്വേഷിപ്പാ൯ പുറ 

പ്പട്ടുപോന്ന കഴ്ടതകളെ. കണ്ടുകിട്ടിയിരി 

കുന്നു; നിനെറ അപ്പന് കഴ്ുതയെക്കുറി 

ച്ുള്ള ചിന്ത വിട്ടു: എനെറ മകന്നുധേണ്ടി 

ഞാ൯ എന്തു ചെയ്യേണ്ട എന്നു പറഞ്ഞു നി 

ങ്ങളെക്കുറിച്ചു വിക്ഷാദിച്ചിരികുന്നു എന്നു 

കം 
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അവർ നിന്നോടു വറയുംം അധിടെ 

നിന്നു നീ മുമ്പോട്ടു ചെന്നു താബോരിലെ 

എത്തുമ്പോഠാ 

ഒരുത്തന് മൂന്നു ആട്ടി൯കുട്ടിയെയും വേ 

കരുവേലകത്തിന്നരികെ 

റൊരുത്ത൯ മൂന്നു അപ്പവും വേറൊരു 

ത്ത൯ ഒരു തുരുത്തി വീഞ്ഞും ചുമന്ുകൊ 

ണ്ടു ഇങ്ങനെ മൂന്നു പുരുഷന്മരേ ബേഥേ 

ലില് ദൈവത്തിസനെറ അടുക്കത പോക 

ന്നതായി നിനക്കു എതിരപെട്ടും. അ 

വര് നിന്നോടു കുശലം ചോദിക്കും; നിന 

ക്കു രണ്ടു അപ്പവും തരും; നീ അതു അവ 

രുടെ കയ്യില്നിന്നു വാങ്ങിക്കൊള്ളേ ണം. 

അതിനെറ ശേഷം നീ ഫെലിസ്ത് രുടെ 

പട്ടാളം ഉള്ള ദൈധഗിരിക്ു എത്ആം; 

അധിടെ പട്ടണത്തില് കടകുമ്പോഠ 

മുമ്പില് വഖിണ, തപ്പു, കുഴല്, കിന്നരം 

എന്നിവയോടുക്രടെ പൂജാഗിരിയില്നി 

ന്നു ഇറങ്ങിവരുന്ന ഒരു പ്രവാചകഥണ 

ത്തെ കാണും; അവര് പ്രവചിച്ചുകൊ 

ണ്ടിരിക്കം. യഹോധഖയുടെ ആത്മാധു 

ശക്തിയോടെ നിനെറമേല് വന്നിട്ടു 

നിയും അവരോടുക്രടെ പ്രവചിക്കയും 

ആം മാറിയതുപോലെ ആയ്യിരുകയ്ുയം 

ചെയ്യും. ഈ അടയാളങ്ങഠ നിനകു 

സംഭവികുബ്ചോഠ യ്ൃക്തമെന്നു തോന്നു 

ന്നതു ചെയ്തു; ദൈവം നിന്നോടുക്രടെ മ 

ണ്ടും 

ലിലേക്ു പോകേണം; ഹോമയാഗങ്ങളും 

എന്നാല് നീ ഏനിക്ു മുമ്പെ ഗില്ലാ 

സമാധാനയാഗങ്ങളും കഴിപ്പാ൯ ഞാ൯ 

നിനെറ അടുക്കല് വരും; ഞാ൯ നിനെറ 

അട്ടക്കല് വന്നു നി ചെയ്യേണ്ടതെന്തെന്നു 

പറഞ്ഞൂുതരുധോളം ഏഴു ദിവസം അധി 

ടെ കാത്തിരിക്കേണം. ഇങ്ങനെ അവന് 

ശമൂലേലിനെ ധിട്ടുപിരിഞ്ഞപ്പോഠം ഭൈ 

വം അവന്നു വേറൊരു ഹൃദയം കൊടുത്തു; 

ആ അടയാളങ്ങളെല്ലാം അന്നു തന്നേ 

സംഭ വിച്ചു. 

ഠിം 

അവര് അവിടെ ഗിരിയിങ്കല് ഏത്തി 

യപ്പ്പോഠ ഒരു പ്രവാചകഗണം ഇതാ, അ 

വന്നെതിരെ വരുന്നു; ഭൈവത്തിനെറ 

ആത്മാധുയ ശക്ചിയോടെ അവനെറമേല് 

വനു; അവന് അവരുടെ ഇടയില് 

പ്രവചിച്ച. അധനെ മുമ്പെ അറിഞ്ഞ 

വര് ഒക്കെയും അവ൯ പ്രവാചകന്മാരുടെ 

കൂട്ടത്തില് പ്രവചിക്കുന്നതു കണ്ടപ്പോ: 

കീശിനെറ മകന്നു എന്തു സംഭധിച്ചുഃ 

ശെൌലും പ്രവാചകന്മാരുടെ ക്രട്ടത്തിത 

ആയോ എന്നു ജനം തമ്മില് തമ്മില് പ 

റഞ്ഞു. 

തആ൯: ആരാകുന്നു അവരുടെ ഗുരരുനാഥന 

അതിന്നു അധിടത്തുകാരില് ഒരു 

എന്നു 

ണ്ടോ 

വറഞ്ഞ. ആകയാൽ ശെലും ഉ. 

പ്രവാചകഥണത്തിത എന്നുള്ളതു 

തീന്നു. പഴഞ്ചൊല്ലായി അവന് പ്ര 

വചിച്ചുകഴിഞ്ഞശേഷം ഗിബെയയില് 

എത്തി. 

ശെൌലിനെറ ഇളയപ്പ൯ന അവനോടും 

അവനെറ ഭൂൃത്യനോടും: നിങ്ങ ഏധിടെ 

പോയിരുന്നു എന്നു ചോദിച്ചു. കഴുതകളെ 

തിരയുവാ൯ പോയിരുന്നു; അവയെ കാ 

ണായ്യ്യാല് ഞങ്ങ ശമൂ വേലിനെറ അടു 

ക്കല് പോയി ഏന്നു അവന് പറഞ്ഞു. ശ 

മൂധേല് നിങ്ങളോടു പറഞ്ഞതു എന്നെ അ 

റിയിക്കേണം എന്നു ശെൌലിനെറ ഇളയ 

പ്പ൯ പറഞ്ഞു. 

പ്രനോടു: കഴുതകളെ കണ്ടുകിട്ടിയിരിക്ു 

ശൌല് തനെറ ഇളയ 

ന്നു എന്നു അവന് ആങ്ങളോട്ട തിട്ടമായി 

അറിയിച്ചു ഏന്നു പറഞ്ഞു; എങ്കിലും ശമു 

വേരു രാജത്വം സംബന്ധിച്ചു പറഞ്ഞതു 

അവന് അവനോടു അറിയിച്ചില്ല. 

അനന്തരം ശമൂവേല് ജനത്തെ മിസ്സ്പു 

യില് യഹോവയുടെ സന്നിധിയില് വി 

ളിച്ചുകരടി, 
ഞതെന്തെന്നാല്: യിസ്രായേലിനന്െറ ദൈ 

യി സ്വായേല്മക്കളോടു പറ 

വമായ യഹോവ ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചെ 
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യ്യുന്നു: ഞാ൯ യിസായേലിനെ മിസ്രയി | 

മില്നിന്നു കൊണ്ടുവന്നു മിസ്രയിമുരുടെ 

കയ്യില്നിന്നും നിങ്ങളെ മപടധിച്ച സ 

കലരാജ്യക്കാരുടെയും കയ്യില്നിന്നും നിങ്ങ 

ളെ. വിടുവിച്ചു. നിങ്ങളോ സകലഅന 

ത്ഥങ്ങളില്നിന്നും കക്ഷങ്ങളില് നിന്നും നി 

ങ്ങളെ രക്ഷിച്ച നിങ്ങളുടെ ദൈവത്തെ 

ഇന്നു തൃജ്മിച്ചു: ഒങ്ങഠാകു ഒരു രാജാധി 

നെ നിയമിച്ചുതരേണമെന്നു അവനോടു 

പറഞ്ഞിരിക്കുനു. ആകയാല് നിങ്ങ 

ഇപ്പോ ഗോത്രംഗോത്രമായും സഹസ്രം 

സഹസ്രമായും യഹോവയുടെ സന്നിധി 

യില് നില്ലി൯. അങ്ങനെ ശമൂവേല് 

യിസായേല്ഗോത്രങ്ങളെ യെല്ലാം അടുത്തു 

വരുമാറാക്കി;ു ബെന്യാമീ൯ഗോേതത്രത്തിന്നു 

ചീട്ടുധിണ്ടം അവന ബെന്ാമീ൯ഗോ 

തത്തെ കുടടംബംകടുംബമായി അടുതൃുതുവ 

രുമാറാക്കി; മത്രികടുംബത്തിന്നു ചീട്ടുവി 

ണു; പിന്നെ കീശിനന്െറ മകനായ 

ശൊൌലിന്നു ചിട്ടുവിണ്ട; അവര് അവനെ 

അന്വേഷിച്ചപ്പ്പോം കണ്ടില്ല. അവ൪ 

പിന്നെയും യഹോവയോടു: ആയാഠ 

ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നു ചോദിച്ചു. 

അതിന്നു യഹോവ: അവ൯ സാമാനങ്ങളു 

ടെ ഇടയില് ഒളിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു അരു 

ളിച്ചെയയൂ. അഖ൪ ഓടിച്ചെന്നു അധിടെ 

നിന്നു അവനെ കൊണ്ടുവന്നു. ജനമദഭ്ധ്യേ 

നിന്നപ്പോ അവ൯ ജനത്തില് എല്ലാവ 

രെക്കാമൂം തോരമുതല് പൊക്കമേറിയഖ 

നായിരുന്നു. അലപ്ല്യോശ ശമൂവേല് സ്വ 

ജനത്തോടും: യഹോധഖ തിരഞ്ഞെടു അവ 

നെ നിങ്ങ കാണുന്നുവോ? സവ്വജന 

ത്തിലും അവനെപ്പ്പോലെ ഒരുത്തനും ഇ 

ല്ലല്ലോ എന്നു പറഞ്ഞു. രാ 

ജാവേ, ജയ ജയ എന്നു ആത്ത. 

ജനമെല്ലാം : 

അതിനെറശേഷം ശമൂവേൽ രാജധ 

ധാഠാഥറ്ഠിം 
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മ്മം ജനത്തെ പറഞ്ഞുകേഠപ്പിച്ചു; അതു | 

2, മറ് 11 

ഒരു പുസുകത്തില് ഏഴുതി യഹോവയുടെ 

സന്നിധിയില് വെച്ചു. പിന്നെ ശമു 

വേല് ജനത്തെയെല്ലാം വീട്ടിലേക്കു പറ 

ഞആയച്ചും ശൊലും ഗഥിബെയയില് തന്െറ 

വീട്ടിലേക്കു പോയി; ദൈവം മനസ്സ്സിത 

തോന്നിച്ച ഒരു ആശക്രുട്ടവും അവനോടു 

ക്രടെ പോയി. എന്നാല് ചില നീച 

ന്മാർ; ഇവ൯ നമ്മെ ഏങഒദനെ രക്ഷികും 

എന്നു പറഞ്ഞു അവനെ ധിക്കരിച്ചു, അ 

വന്നു കാഗ്ണു കൊണ്ടുവരാതിരുന്നു. അവ 

നോ അതു ഗബ്യയ മാക്കിയില്ല. 

൧ഫഹഥം അദ്ധ്യായം. 

അനന്തരം നാഹാശ് അമ്മോന്യനായ 

പുറപ്പെട്ടുവന്നു ഗിലെയാദിലെ യാബേധി 

ന്നു നേരെ പാളയം ഇറങ്ങി യാബേശ് 

നിവാസിക൦ ഒക്കെയും നാഹാശിനോടു : 

ഞങ്ങളോടു ഒരു ഉടമ്പടി ചെയ്യേണം; 

എന്നാല് ഞങ്ങഠം നിന്നെ സേവിക്കാം 

എന്നു പറഞ്ഞു. അമ്മേഗന്യനായ നാഹാ 

ശ് അവരോടു: നിങ്ങളുടെ വലങ്കണ്ണ്ണൊ 

ക്കെയും ചുഴന്നെട്ടുക്കയും ഏല്ലായിസ്രായേ 

ലിന്മേലും ഈ നിന്ദ വരുത്തുകയും ചെയ്യം 

എന്നള്ള സമ്മതത്തിന്മേല് ഞാ൯ നിങ്ങ 

ളോടു ഉടമ്പടി ചെയ്യാം ഏന്നു പറഞ്ഞു. യാ 

ബേശിലെ മുപ്പന്മാര അവനോടു: ഞങ്ങ 

യിസ്രായേല്ദേശത്തെല്ലാടവും ഒ്ലൂതന്മാരെ 

അയപ്പാ൯തക്കവണ്ണം ഞങ്ങള്ക്കു ഏഴ ടി 

വസത്തെ ഇട തരേണം; ഞങ്ങളെ രക്ഷി 

പ്പാ൯ ആരുമില്ലെങ്കില് ഞങ്ങ നിനെറ 

അടുക്കല് ഇറങ്ങിവരാം എന്നു പറഞ്ഞു. 

ടൂതന്മാര ശൌലിനെറ ഗിബെയയില് 

ചെന്നു ആ വത്തമാനം ജനത്തെ പറഞ്ഞു 

കേഠപ്പിച്ചു; ജനമെല്ലാം ഉറക്കെ കരഞ്ഞു. 

അപ്പോ ഇതാ, ശൌല് കന്നുകാലികളെ 

യ്യുംകൊണ്ടു വയലിതല്നിന്നു വരുന്നു. 

ജനം കരയുന്ന സംഗതി എന്തു എന്നു 

ടം 
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ശൌല് ചോടിച്ച. അധഖര് യാബേശ്യരു | ങ്ജം അവരെ കൊന്നുകളയും എന്നു പ 

ടെ ധത്തമാനം അവനെ അറിയിച്ചു. | റഞ്ഞു. അതിന്നു ശൌല്; ഇന്നു ഒരു 

ശൌല് വത്തമാനം കേട്ടപ്പോ ദൈവ | മനുഷ്യനെയും കൊല്ലരുതു; ഇന്നു യഹോ 

ത്തിനെറ ആത്മാധു അവനെറമേല് ശ വ യിസായേലിന്നു രക്ഷവരുത്തിയിരികു 

ക്തിയോടെ വന്നു; അവധനെറ കോപം  ന്നുവല്ലോ ന്നു പറഞ്ഞു. 

ശ്േററവും ജ്വലിച്ച. അവ൯ ഒരേ൪ കാ പിന്നെ ശമൂചേല് ജനത്തോടു: വരു 

ളയെ പിടിച്ചു കഷണംകഷണമായി ഖ । വി൯; നാം ഗില്ലലില് ചെന്നു, അധിടെ 

ണ്ഡിച്ചു ടൂതന്മാരുടെ കയ്യില് യിസായേല് | ഖെച്ചു രാജത്വം പുതുക്കുക ഏന്നു പറഞ്ഞു. 

ദേശത്തെല്ലാടവും കൊടുത്തയച്ചു: ആരെ | അങ്ങനെ ജനമെല്ലാം ഗില്ലാലില് ചെന്നു; 

കിലും ശൌലിന്െറയും ശമൂവേലിനെറ അവര് ശൊലിനെ ഗില്ലപാലില് യഹോധഖ 

യും പിന്നാലെ പുറപ്പെട്ടുവരാതിരുന്നാല് | യുടെ സന്നിധിയില്വഖെച്ച രാജാവാക്കി. 

അവനെറ കാളകളെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യം അവ൪ അധിടെ യാഹാധയുടെ സന്നി 

മേന്നു പറയിച്ചു. അപ്പോം യഹോധ ധിയില് സമാധാനയാഗങ്ങഠ കഴിച്ചു; 

യൂടെ ഭീതി ജനത്തിന്മേത വിണു, അവ൪  ശെൌലും യിസ്രായേല്യ രൊക്കെയും ഏററവും 

ഏക മനസ്റസ്സോടെ പുറപ്പെട്ടു. അവന് സന്തോഷിച്ചു. 

ബേസെക്കില്ധഖെച്ചു അവരെ ന്രേണ്ണി; 

യിസ്ര്ായേല്പ൪ മൂന്നു ലക്ഷധും യ്യെഫ്ൃദ്യ൪ ത പ 

മുപ്പതിനായിരവും ഉണ്ടായിരുന്നു. വന്ന അനന്തരം ശമൂഴയവല് ഏല്ലായി സായേ 

ദൂതന്മാരോടു അവര്: നിങ്ങഠം ശിലെയാ । ലിനോടും പറഞ്ഞതെന്തെന്നാല്: നി 

മൂക്ടുമ്പോഴേക്കു നിങ്ങഠാകു രക്ഷ ഉണ്ടാകും | ഞാ൯ നിങ്ങളുടെ അപേക്ഷ കേട്ടു, നി 

ഏന്നു പറധിന൯ എന്നു പറഞ്ഞു. ട്ടുതന്മാര് | ങ്ങശക്കു ഒരു രാജാധിനെയും യാഗിച്ചു 

ചെന്നു യാബേശ്യരോടു അറിയിച്ചപ്പോഠം | തന്നു. ഇപ്പോഠം രാജാവു നിങ്ങുടെ 

അവർ സന്തോഷിച്ചു. പിന്നെ യാബേ | നായകനായി രിക്കുന്നു; ഞാനോ വൃദ്ധനും 

ശ്യ൪: നാളെ ഞങ്ങമ നിങ്ങളുടെ അടു നരച്ചവന്മമായി; ഏഎനെറ മക്കം നി 

ക്കല് ഇറങ്ങിവരും; നിങ്ങക്കു ബോധി | ങ്ങളോടുക്രടെ ഉണ്ടു; എന്െറ ബാല്യംമുതല് 

ച്തൊക്കെയും ഞങ്ങളോടു ചെയ്യൂകൊഠം | ഇന്നുവരെയും ഞാ൯ നിങ്ങറഠക്ുകു നായ 

ടിലെ യാബേശ്യരോടു: നാളെ ഖെയില് | ഞ്ജങഠം എന്നോടു പറഞ്ഞതില് ഒക്കെയും 

[യം ഞാ൯ ഇതാ. ഇധിടെ 
] 

വി൯ എന്നു പറഞ്ഞയച്ചു. പിറെറന്നാഠം 

ശൌല് ജനത്തെ മൂന്നു ക്രട്ടമായി വിഭാ നില്ലന്നു: ഞാ൯ ഒരുത്തനെറ കാളയെ 

ഗിച്ചു; അവര് പ്രഭാതയാമത്തില് പാളയ | അപഹരിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഒരുത്തനെറ കഴ 

ത്തിനെറ നടുവിലേക്കു ചെന്നു ഖെയില് തയെ അപഹരി ച്ചിട്ടു രണ്ടോ? ഞാന് വല്ല 

മുക്കംവരെ അമദ്മോനയരെ സംഹരിച്ചു; | വനെയും ചതിച്ചിട്ടുണ്ടോ? വല്ലവനെയും 

ശേക്കിച്ചവരോ രണ്ടുപേര് ഒന്നിച്ചിരിക്കാ | പിഡിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോഃ ഞാന് വല്പവനെറ 

തയണ്ണ്ം ചിതറിപ്പോയി. അനന്തരം | യും കയ്യില്നിന്നു കൈക്രൂലി ധാങ്ങി 

ജനം ശമൂധേലിനോടു : ശൌൽ ഒഏങഞ്ങധകു എനെറ കണ്ണു കുരുടാക്കീട്ടു ണ്ടോ? യഹോ 

രാജാവായിരിക്കുമോ എന്നു പറഞ്ഞതു | വയുടെയും അവന്െറ അഭിക്കിക്തനെറ 

ആര് അവരെ ഏലപ്പിച്ചുതരേണം; ഞ യും മുമ്പാകെ എന്െറ നേരെ സാക്ഷിക 
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൧. ശമൂവേല് ൧൨ 

രിച്പി൯ു ഞാ൯ അതു മടക്കിത്തരാം. 

അതിന്നു അവര്: നി ഞങ്ങളെ ചതിക്ക 

യോ പിഡിപ്പിക്കയോ യാതൊരുത്തനെറ 

യും കയ്യില്നിന്നു വല്ലതും അപഹരിക്കു 

യോ പചെയ്യിട്ടില്ല ഏന്നു പറഞ്ഞൂ. അ 

വ൯ പിന്നെയും അവരോടു: നിങ്ങ 

എനെറ പേരില് ഒന്നും കണ്ടില്ല എന്നുള്ള 

തിന്നു യഹോധഖ സാക്ഷി; അവസെറ അ 

ഭിഷിക്തനും ഇന്നു സാക്ഷി എന്നു പറ 

ഞ്ഞു. അപ്പോഠം ശമൂവേരു ജനത്തോടു 

പറഞ്ഞതെന്തെന്നാല്: മോശെയെയും അ 

ഫഹരോനെയും കല്പിച്ചാക്കുകയും നിങ്ങളു. 

ടെ പിതാക്കന്മാരെ മിസ്രയിംദേശതൃതുനിന്നു 

കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്യുവ൯ യഹോവ 

തന്നേ. ആകയാല് ഇപ്പോ ഒത്ുതുനി 

പ്ലി൯; യഹോവ നിങ്ങമക്കും നിങ്ങളുടെ 

പിതാക്കന്മാകും ചെയ്യിട്ടുള്ള സകലനീതി 

കളെയ്യം കുറിച്ചു ഞാ൯ യഹോവയുടെ 

മുമ്പാകെ നിങ്ങളോടു വൃവഹരിക്ും. 

യാക്കോബ് മിസ്രയീമില് ചെന്നു പാതു; 

അധിടെവധെച്ചു നിങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാർ 

യഹോവയോടു നിലധിളിച്ചപ്പോഠം യ 

ഹോവ മോശെയെയും അഹരോനെയും 

അയച്ചു; അവര് നിങ്ങളുടെ പിതാക്കുന്മാ 

രെ മിസ്രയിമില്നിന്നു കൊണ്ടുവന്നു ഈ 

സ്ഥലത്തു പാകുമാറാക്കി. ഏന്നാല് അവ൪ 

തങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോവയെ മറ 

ന്നപ്പോഠം അവ൯ അവരെ ഹാസോരിലെ 

സേനാപതിയായ സിസെരയുടെ കയ്യി 

ലും ഫെലിസ്കൂു രുടെ കയ്യിലും മോവാബ് 

രാജാധിനെറ കയ്യിലും ഏപ്പിച്ചു, അവര് 

അധഖരോടു യൃഭ്ധം ചെയ്യൂ. അപ്പാ 

അവര് യഹോധഖയോടു നിലധിളിച്ചു: ഞ 

ഞ്ജ യഹോവയയ ഉപക്ഷിച്ചു ബാല്ധി 

ഗ്രഹങ്ങളെ യും അസ്ോരെത്ത പ്രുതിഷ്ടുക 

ളെയും സേവിച്ചു പാപം ചെയ്യിരിക്കുന്നു; 

ഇപ്പ്പോഠം ഞങ്ങളെ ശത്രുക്കള്ലടെ കയ്യില് 

40 

നന്നയി ്തി്ത്ത്തതതതത്തതത്തത്തത്ത്തിനിന്ി ന നതിന്ത്തിളി 

നയതി 

1, 2010 12 

നിന്നു രക്ഷിക്കേണമേ; എന്നാല് ഞങ്ങ 

നിന്നെ സേധികും എന്നു പറഞ്ഞും 

എന്നാറെ യഫോവ യെരുബ്ബാൽ, ബെ 

ദാ൯, യില ഫ് , ശമൂധേല് എന്നിവരെ 

അയച്ചു ചുററുമുഭ്ള ശത്രുക്കളുടെ കയ്യിരു 

നിന്നു നിങ്ങളെ ധിടുലിച്ചു; നിങ്ങ നി 

ഭയമായി വസിച്ചു, പിന്നെ അമ്മോ 

രുടെ രാജാവായ നാഹാശ' നിങ്ങളുടെ 

നേരെ വരുന്നതു നിങ്ങ കണ്ടല്ലോ നി 

ങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോധ നിങ്ങമക്കു 

രാജാഖായിരിക്കെ നിങ്ങ എന്നോടു: ഒരു 

രജോധു ഞങ്ങളുടെമേല് വാഴേണം ഏനു 

പറഞ്ഞു. ഇപ്പോ ഇതാ, നിങ്ങഠ തിര 

ഞ്ഞെടുത്തവനും ആഗ്രഹിച്ചവന്മമായ രാ 

ജാവ; യഹോധ നിങ്ങശകു ഒരു രാജാവ്; 

നെ കപ്പിച്ചാക്കിയിരിക്കുന്നു. നിങ്ങ 

യഹോവയുടെ കപ്രനയെ മദുക്കാതെ യ 

ഹോവയെ ഭയല്പെട്ടു അവനെ സ്വേധിച്ചു 

അയസെറ ലാകു അന്ദസരിക്കയും നിങ്ങ 

മും നിങ്ങളെ വാഴ്ചന്ന രാജാവും നിങ്ങളുടെ 

ദൈവമായ യഹോവയോടു ചേന്നിരിക്ക 

യും ചെയ്യാല് കൊള്ളാം, എന്നാല് നി 

ങ്ങ യഹോവയുടെ വാക്കു അനുസരി 

ക്കാതെ യഹോധയുടെ കല്പനയെ മറു 

ത്താല് യഹോധയുടെ കൈ നങ്ങളുടെ 

പിതാക്കന്മാകു വിരോധമായിരുന്നതുപോ 

ലെ നിങ്ങഗകും വിരോധമായിരികും. 

ആകയാൽ ഇപല്പോഠ നിന്നു യഹോധ നി 

ങ്ങ കാഞങ്ങെ ചെയ്ത്രാ൯ പോകുന്ന ഈ 

ഇതു 

കോതമ്പുകൊയയിനെറ കാലമല്ലോ; ഞാ൯ 

വലിയ കായ്യം കണ്ടുകൊരധി൯. 

യഹോവയോടു അപേക്ഷ്മികും; അവ൯ 

ഇടിയും മഴയും അയകും; നിങ്ങ ഒരു 

രാജാധിനെ ചോടിക്കയാല് യഹോവയോ 

ടു ചെയു ദോഷം ഏത്ര വലിയതെന്നു 

നിങ്ങ അതിനാല് കുണ്ടറിയുംം അങ്ങ 

നെ ശമൂവേല് യഹോവയോടു അപേ 
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ക്ട 

1, റസാ 13 421 ൧൦ ശമൂവേല് ൧൩. 

ക്ഷിച്ചു; യഹോവ അന്നു ഇടിയും മഴയും 

അയച്ചു; ജനമെല്ലാം യഹോവയെയും ശ 

മൂധേലിനെയും ഏററധും ഭയല്പെട്ടു. ജന 

മെല്ലാം ശമൂധലേലിനോടു : അടിയങ്ങള്ക്കു 

വേണ്ടി നിനെറ ദൈവമായ യഹോവ 

യോടു പ്രാത്ഥിക്കേണമേ; ഞങ്ങഠം മരിച്ചു 

പോകരുതേ; ഒരു രാജാധിനെ അപേ 

ക്ഷിച്ചതില് ഞങ്ങളുടെ സകലപാപങ്ങ 

ളോടും ഞങ്ങാം ഈ ഒരു രോഷവും ക്രട്ടി 

യിരിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. ശമൂട വല് 

ജനത്തോടു പറഞ്ഞതു: ഭയപ്പെടായ്ക്കി൯; , 

നിങ്ങഠം ഈ ദോഷമൊക്കെയും ചെയ്യിരി 

ക്കുന്നു; എങ്കിലും യഹോവയെ വിട്ടുമാറാ 

തെ പൃണ്ണഘൃദയത്തോടെ യഹോവയെ 

സേവില്പി൯. വിട്ടുമാറി, ഉപകാരമില്ലാ 

തആവയും രക്ഷ്ധിപ്പാ൯ കഴിയാത്തവയുമായ 

മിത്ഥ്യാമൂത്തികളോടു നിങ്ങ ചേരരുതു ; 

അവ മിത്ഥ്യാവസ്മൂ തന്നേയല്ലോ. യഫോ 

വ തനെറ മഹത്തായ നാമംനിമിത്തം 

തനെറ ജനത്തെ കൈവിടുകയില്ല; നി 

ങ്ങളെ തനെറ ജനമാക്കിക്കൊഠാവാ൯ യ 

ഫഹോധെക്കു ഇഷ്ടം തോന്നിയിരിക്കുന്നു. 

ഞാനോ, നിങ്ങശക്കുധേണ്ടി പ്രാത്ഥിക്കാ 

'തിരികുന്നതിനാല് യഹഫോഖയോടുട പാപം 

ചെയ്തുാ൯ ഇടവരരുതേ; ഞാ൯ നിങ്ങഠകക്കു 

നല്ലതും ചെല്പുള്ളതുമായ വഴി ഉപദേശി 

യഹോവയെ ഭയപ്പെട്ടു പൂണ്ണഹ്ുദ 

യത്തോടും പരമാത്ഥതയോടുംക്രടെ സേ 

ക്കും. 

വിക്കമാത്രം ചെയ്ത്തി൯; അവ൯ നിങ്ങഠരക്കു 

എത്ര വലിയ കായ്യം ചെയ്യിരികുന്നു ഏന്നു 

ഓത്തു കൊഠംധി൯. ഏന്നാല് നിങ്ങ 

ഇനിയും ദോഷം ചെയ്യാല് നിങ്ങളും നി 

ങ്ങളുടെ രാജായും നശിച്ചുപോകും. 

൧൩.൦ അദ്ധ്യായം, 

ശെ൯ിൽ രാജാഖായല്ലോശ (മുപ്പതു) വയ 

സ്സൂള്ള വനായി രുന്നു; അവസ യിസായേ |) 

ഠിം 

ലിത് രണ്ടു സംവത്സരം വാണ, ശൌല് 

യിസ്രടയേലില് മൂഡായിരംപേരെ തിര 

ഞ്ഞുടുത്തു; രണ്ടായിരംപേര്ർ ശൌലി 

നോടുക്രടെ മികമാസിലും ബേഥേല്മല 

യിലും ആയിരംപേര യോനാഥാനോടു 

കടെ ബെന്യാമീനിലെ ഗിബെയയിലും 

ആയിരുന്നു; ശേഷം ജനത്തെ അവ൯ 

 അവനവനെറ പിട്ടിചേക്കു പറഞ്ഞയച്ചു 

പിന്നെ യോനാഥാ൯ ശഗേബയില് ഉണ്ടാ 

യിരുന്ന ഫെലിസ്കു പ്രടാളത്തെ തോല്പിച്ചു; 

ഫെലിസ്മയ൪ അതു കേട്ടു. എബ്രായര് 

കേശക്കുട്ടെ എന്നു പറഞ്ഞു ശൌല് ദേശ 

ത്തെല്ലാടധും കാഹളം മതിച്ച, ശൌല് 

ഫെലിസ്തര, പ്ുടാളത്തെ തോപ്പിച്ചു ഏന്നും 

യിസ്പായേല് ഫെലിസ്പയ ക്കു നാററമായി എ 

നും യിസായേലൊക്കെയും കേട്ടിട്ടു ജനം 

ശൌലിനെറ അടുക്കല് ഗില്ലാലില് വന്നു 

കരടി. 

ഏന്നാല് ഫെലിസ്ത് ൪ യിസ്പായേലി 

നോടു യുഭ്ധം ചെയ്ത്രാ൯ മുപ്പതിനായിരം 

രഥധ്യം ആറായിരം കുതിരച്ചേവകരും കട 

ല്ലറത്തെ മണത പോലെ അസംഘ്യം ജന 

വുമായി ഒരുമിച്ചക്രടി; അവർ വന്നു ബേ 

ത്ത്-ആധഖെനാ കിഗക്കു മികമാസില് പാ 

കയം ഇറങ്ങി. ഏന്നാല് ജനം ഉപദധി 

ക്കപ്പെട്ടതു കൊണ്ടു തങ്ങഠം വിഷമത്തിലാ 

യി ഏന്നു യിസ്പാരയേല്യ൪ കണ്ടപ്പ്യോഠം ജു 

നം ഗുഫകുളിലും പള്ള ക്കാടുകുളി ലൂം പാറ 

കുഴികളിലും കളിലൂം ഗഹ്വരങ്ങളിലും 

ചെന്നു ഒളിച്ചു. എബ്രായര് യോട്ടാ൯ 

കടന്നു ഗാദ് ദേശത്തും ഗിലെയാദിലും 

പോയി; ശൊൌലോ ഗില്ലാലില് താമസി 

ച്ചിരുന്നു; ജനമെല്ലാം പേടിച്ചും കൊണ്ടു 

അവനെറ പിന്നാലെ ചെന്നു. 

ശമൂചേല് നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന അവധി 

അരുസരിച്ചു അവന ഏഴ്ച ഭിവസം കാ 

ത്തിരുന്നു എങ്കിലും ശമൂലേര ഗില്ല്ാലില് 
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എത്തിയില്ല ; ജനധും അവനെ വിട്ടു ചിത 

റിപ്പ്ോയി. അപ്പ്പോറ ശൌല്: ഹോമയാ 

ഗവും സമാധാനയാഥധും ഇവിടെ എ 

നെറ അടുക്കല് കൊണ്ടുവരുധി൯ എന്നു 

കല്പിച്ചു; അവനു തന്നേ ഹോമയാഥം ക 

ഴിച്ചു. ഹോമയാഗം കഴിച്ചുതീന്ന ഉടനെ 

ഇതാ, ശമൂവേല് വരുന്നു; ശൌല് അധ 

നെ വന്ദനം ചെയ്ത്കാ൯ ഏതിരേററുചെ 

നു. നി ചെയുതു എന്തു ഏന്നു ശമുവേല് 

ചോടിച്ചു. അതിനാ ശൌൽ: ജനം എന്നെ 

ിട്ടുചിതറുന്നു എന്നും നിശ്ചയിച്ച അവ 

ധികു നി എത്തിയില്ല എന്നും ഫെലിസ്ക്ു ൪ 

മികമാസില് ക്രടിയിരിക്കുന്നു എന്നും ഞാ൯ 

കണ്ടിട്ടു: ഫെലിസ്മ്ൂ൪ ഇപ്പോ ഇങ്ങു 

ഗില്ലാലില് വന്നു എന്നെ ആക്രമിക്കും; 

ഞാ൯ യഹോവയോടു കൃപെക്കായി അ 

പേക്ഷിച്ചതു മില്ലല്ലോ ഏന്നുധെച്ചു ഞാ൯ 

ധൈയ്യപ്പെട്ട ഹോമയാഗം കഴിച്ചുപോയി 

എന്നു പറഞ്ഞു. ശമുവേല് ശൌലിനോടു 

പറഞ്ഞതു: നി ച്ചെയുതു ഭോഷത്വം; 

നിനെറ ദൈവമായ യഹോവ നിന്നോടു 

കല്പിച്ച കല്പന നി പ്രുമാണിച്ചില്ല; യ 

ഹോധഖ് യിസ്പായേലിന്മേല് നിനെറ രാജ 

ത്വം എന്നേക്കുമായി സ്ഥിരമാക്കുമായിരു 

നു. ഇപ്പോഴോ നിന്െറ രാജത്വം നി 

ലനിച്ചയില്ല; യഹോവ നിന്നോടു കല്പി 

ചുതിനെ നീ പ്രമാണിക്കായ്ക്കുകൊണ്ടു 

തനിക്കു ബോധിച്ച ഒരു പുരുഷനെ യ 

ഹോവ അന്വേഷിച്ചിട്ടുണ്ടു; അവനെയ 

ഫോവ തനെറ ജനത്തിന്നു പ്രഭവായി 

നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു. 

പിന്നെ ശമൂവേല് എഴ്ചന്നേററു ശില്ലാ 

ലില്നിന്നു ബെന്യാമീനിലെ ഗിബെയ 

യിലേക്കു പോയി. ശൌല് തന്നോടുക്രടെ 

യുള്ള പടമ്യനത്തെ എണ്ണ്ണി ഏകദേശം 

അറുന്മൂറുപേര്ർ ഏന്നു കണ്ടു. 

അവനെറ മകന യോനാഥാനും ക്രടെ 

ശരഥും 

യുള്ള ജനവും ബെന്യാമീനിലെ ഗിബെ 

യയില് പാത്തു; ഫെലിസ്ത്ൃരോ മിക്മാ 

സില് പാളയമിറങ്ങി. ഫെലിസ്ത്രുടെ 

പരള യത്തില്നിന്നു കുവച്ചക്കാര് മൂന്നു ക്രട 

മായി പുറപ്പെട്ടു; ഒരു ക്രട്ടം ഒഡ്ലെ ക്കുള്ള 

വഴിയായി ശ്രുധാല്ുദേശത്തേക്കു തിരി 

ഞ്ഞു; 

നിലേക്കുള്ള വഴിക്കു തിരിഞ്ഞു; മറെറ 

മറെറാരു ക്രട്ടം ബേത്ത് -ഹോരോ 

ക്രട്ടം മരുഭൂമിക്ു നേരെ സെബോയിം 

താഴ്ണുരെക്കെതിരെയുള്ള ദേശം വഴിയാ 

യും തിരിഞ്ഞു. ഏന്നാല് യിസ്രായേല്ദേ 

ശരങ്ങളും ഒരു കൊല്ലനെ കാണാനില്ലാ 

യിരുന്നു; ഏബ്രായര് വാളോ കുന്തമോ തീ 

പ്പിക്കരുതു ഏന്നു ഫെലിസ്മ൪ പറഞ്ഞു. 

യിസ്രായേല്യര് തങ്ങളൂടെ കൊഴ, കലപ്പ, 

മഴ്ഴ, മണ്വെട്ടി എന്നിവ കാച്ചിപ്പാ൯ ഫെ 

ലിസ്കരുടെ അടുക്കല് ചെല്ലേണ്ടിവന്നു. 

എന്നാല് മണ്വെട്ടി, കലപ്പ, മുപ്പല്പി, മഴ 

എന്നിവെക്കായും മുടിങ്കോല് ക്രപ്പിപ്പാന്ം 

ആക 

യാല് യുഭ്ധസമയത്തു ശൌലിനോടും യോ 

അവക്കു അരം ഉണ്ടായിരുന്നു. 

നാഥാനോടും ക്രടെയുള്ള ജനത്തില് ഒരു 

ത്തന്നും വാളം കുന്തവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല; 

ശൌലിന്നും അവനെറ മക൯ യോനാഥാ 

ന്നും മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ള. ഫെലി 

സ്ൃരുടെ പട്ടാളമോ രികമാസിലെ ചുരം 

വരെ പുറപ്പെട്ടുവന്നു. 

൧൪.൦ അദ്ധ്യായം. 

ഒരു ദിവസം ശൌലിനെറ മകന യോ 

നാഥാ൯ തനെറ ആയുധവാഹകനായ 

ബാല്യക്കാരനോടു: വരിക, നാം അ 

ങ്ങോട്ടു ഫെലിസ്ത് രുടെ പട്ടാളത്തിനെറ 

നേരെ ചെല്ലുക ഏന്നു പറഞ്ഞു; അവ൯ 

അപ്പനോടു പറഞ്ഞില്ല താനും. ശൌല് 

ഗിബെയയുടെ അതിരിങ്കല് മിഗ്രോനി 

ലെ മാതള നാരകത്തി൯ കീഴില് ഇരിക്ക 
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അവനോടുക്രടെ ഉണ്ടായി 

അറുത്തു 

ശീലോധിത യഹോവയുടെ പു 

യായിരുന്നു. 

രുന്ന പടജ്യുനം ഏകദേശം 

പേര്, 

രോഹിതനായിരുന്ന ഏലിയുടെ മകനായ 

ഫിനെഹാസിനെറ മകനായ ഈഖാ 

ബോദിനെറ സഹോദരനായ അഹിരു 

ബിനെറ മകന് അഫഹിയാധു ആയിരുന്ന 

അന്നു ഏഫോട് ധരിച്ചിരുന്നതു. യോ 

നാഥാ൯ പോയതു ജനം അറിഞ്ഞില്ല. 

യോനാഥാ൯ ഫെലിസ്പ, രുടെ പട്ടാളത്തി 

സെറ നേരെ ചെല്ലൂവാ൯ നോക്കിയ വഴി 

യില് ഇപ്പുറവും അപ്പുറധും കടുത്തുക്കമായ 

ഓരോ പാറ ഉണ്ടായിരുന്നു; ഒന്നിന്നു 

ബോസേസേസ് ഏന്നും മറേറതിന്നു സേനെ 

എന്നും പേര്. ഒന്നു വടക്കുവശം മിക 

മാസിന്നു മുഖമായും മറേറതു തെകുവശം 

ഗിബെയെക്കു മുഖമായും തരുക്കെ നിന്നി 

രുന്നു. യോനാഥാന്൯ തനെറ ആയുധ 

വാഹകനായ ബാല്ലക്കാരനോടു: വരിക, 

നമുക്കു ഈ അശഗ്രചമ്മികളുടെ പട്ടാതുത്തി 

നെറ നേരെ ചെല്ലാം; പക്ഷേ യഹോവ 

നമുക്കുവേണ്ടി പ്രധത്തികും; അധികം 

കൊണ്ടോ അപ്പംകൊണ്ടോ രക്ഷിപ്പാ൯ 

യഹോധെക്ു പ്രയാസമിലുല്ലോ എന്നു പ 

റഞ്ഞു. ആയ്യധവാഹകന്൯ അവനോട്ട: 

നിന്െറ മനസ്സുപോലെ ഒക്കെയും ചെയ്തു; 

നടന്നു കൊഠക; നിനെറ ഇക്ടംപോലെ 

ഞാന് നിന്നോടുക്രടെ ഉണ്ടു ഏന്നു പറഞ്ഞു. 

അതിന്നു യോനാഥാ൯ പറഞ്ഞതു: നാം 

അധരുടെ നേരെ ചെന്നു അവക്ു നമ്മെ 

ത്തന്നേ കാണിക്കാം. ങ്ങാ നിങ്ങളു 

ടെ അടുക്കല് വരുവോളം നിപ്പി൯ എന്നു 

അവര് പറഞ്ഞാൽ നാം അവരുടെ അടു 

ക്കല് കയറി പ്പോകാതെ നിന്നേടത്തുതന്നേ 

നില്ലേചേണം. ഇങ്ങോട്ടു കയറിഖരുധി൯ 

്റേന്നു പറഞ്ഞാലോ നമുകു കയറിച്ചെല്ലാം; 

യഹോവ അവരെ നമുടെ കയ്യില് ഏപ്പി 

ധാഠാഥറ്ഠിം 

499 ൧. ശമൂധേരു ൧൪ 

ച്ചിരിക്കുന്നു എന്നതിന്നു ഇതു നമുക അട 

യാളം ആയിരികും, ങ്ങനെ അവ൪ 

ഇരുവരും ഫെലിസ്ത്യരുടെ പട്ടാള ത്തിന്നു 

തങ്ങളെത്തന്നേ കാണിച്ചപ്പോഠം: ഇതം, 

എബ്രായര് ഒളിച്ചിരുന്ന പൊത്തുകളില് 

നിന്നു പുറപ്പെട്ടുവരുന്നു ഏന്നു ഫെലി 

സ്മ ൪ പറഞ്ഞൂ. 

നോടും അധഖനെറ ആയുധവഖാഫകനോ 

പട്ടാളക്മാര യോനാഥാ 

ടൂ: ഇങ്ങോട്ടു കയറിവരുധി൯; ഞങ്ങ. 

ഒന്നു കാണിച്ചുതരാം എന്നു പറഞ്ഞു. അ 

പ്പോഠം യോനാഥാ൯ തനെറ ആയ്യധധഖാ 

ഹക നോടു: എനെറ പിന്നാലെ കയറി 

വരിക; യഹോവ അവരെ യിസായേലി 

നെറ കയ്യില് ഏപ്പിച്ചിരികുന്നു ഏന്നു പ 

റഞ്ഞു. 

൭൯െറ പിന്നാലെ ആയുധവാഹകന്ും ത 

അങ്ങനെ യോനാഥാനും അവ 

ത്തിപ്പിടിച്ചു കയറി; അവര് യോനാഥാ 

ന്െറ മുമ്പില് വിണു; ആയയധ വാഹക൯ 

അവനെറ പിന്നാലെ കൊന്നുംകൊണ്ടു ന 

ടന്നു. യോനാഥാനും ആയുധ വാഹക്മം 

ചെയു ഈ ആല്മ സംഹാരത്തിര ഒരു കാ 

ണിനിലത്തിനെറ പാതി നിളത്തിന്നകം 

യരുപതുപേര്൪ ധീണു. പളേയത്തിലും 

പോക്കളത്തിലും സവ്വജനത്തിലും നടുക്ക 

മുണ്ടായി പട്ടാളവും കുവച്ചക്കാരും ക്രടെ 

വിറെച്ചു, ഭൂമി കുലുങ്ങി, വലിയോരു 

നടുക്കം ഉണ്ടായി. 

മീനിലെ 

ലിനെറ കാലല്ല്ലാര നോക്കി പുരുഷാ 

അടപ്പാഠ ബെന്യഠ 

ഗിബെയയിതനിന്നു ശൌ 

രം ചിന്നി അങ്ങുമിങ്ങും ഓടുന്നതു കണ്ടു, 

ശൌല് ക്രടെയ്യക്കു ജനത്തോടു : മണ്ണി 

നോക്കി നമ്മിതനിന്നു പോയവര് ആരെ 

ന്നറിധി൯ ഏന്നു കപ്പിച്ചും അവര് എണ്ണി 

| നോക്കിയപ്പോഠം യോനാഥാന്ദം അധ 

നെറ ആയുൃയധവാഹകന്ദം ഇല്ലായിരുന്നു, 

ശൌല് അഹിയാധിനോട്ടു: ഭദൈധത്തി 

നെറ പെട്ടകം ഇധിടെ കൊണ്ടുവരിക 

൭൭ 

1 

19 

14 

16 



19 

20 

21 

൭ ൭ 

23 

26 
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ഥം ശമൂ3വല് ൧൭: 

എന്നു പറഞ്ഞു. ദൈധവത്തിനെറ പെട്ട 

കം ആ കാലത്തു യിസായേല്മക്കളടെ 

അട്ടക്കത ഉണ്ടായിരുന്നു: ശൌല് പുരോ 

ഹിതനോടു സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കു 

മ്പോര ഫസുരടെ പാളയത്തിലെ 

കലാപം മേല്ലഛമേല് പഭ്ധിച്ചവന്നു. ആ 

പ്പേഠേ ശൌല് പുരോഹിതനോടു: നിന്െറ 

കൈ വലിക്ക എന്നു പറഞ്ഞു. ശ്രൌൊലും 

ക്രടെയ്യള്ള ജനമൊക്കെയും ഒന്നിച്ചുകൂടി 

പടെക്കു ചെന്നു, അവിടെ അവര് അ 

ന്വ്യോന്യം വെട്ടി വലിയ ക്ലക്കമായിരി 

ക്കുന്നതു കണ്ടു. മുമ്പെ ഫെലിസ്ക്രരോടു 

ചേന്നു ചുറവുമുള്ള ദേശത്തുനിന്നു അവ 

രോടുടക്രടെ പാളയത്തില് വന്നിരുന്ന എ 

ബ്രായരും ശൌലിനോടും യോനാഥാനോ 

ടുംക്രടെ ഉണ്ടായിരുന്ന യിസ്രായേല്യരുടെ 

പക്ഷം തിരിഞ്ഞു, അങ്ങനെ തന്നേ എ 

ഫു യീംമലനാട്ടില് ഒളിച്ചിരുന്ന യിസ്രായേ 

ല്യ൪ ഒക്കെയും ഫെലിസ്ക്ര് തോറേറാടി 

എന്നു കേട്ടയുടനെ അവരും പടയില് 

ചേന്നു അവരെ പിത്തുടന്നു. അങ്ങനെ 

യഹോവ അന്നു യിസ്സായേലിനെ രക്ഷ്മി 

ച്ച; പട ബേത്ത് -ആവെ൯വരെ പരന്നു. 

സന്ധ്യക്കു മുമ്പും ഞാ൯ എനെറ ശത്രുക്ക 

ളോട്ട പ്രതികാരം ചെയ്യു വോള വും ആഹാ 

രം കഴിക്കുന്നവന് ശപിക്കപ്പെട്ടവന് എന്നു 

ശൌല് പറഞു ജനത്തെക്കൊണ്ടു സത്യം 

ചെയ്യിച്ചിരുന്നതിനാല് യിസ്രാമയല്യർ അ 

നു ലിഷമത്തിലായി; ജനത്തില് ഒരു 

ആനന്ദം ആഹാരം ആഡസ്വടിച്ചതുമില്ല. 

ജനമൊക്കെയും ഒരു കാട്ടുപ്രദേശത്തു 

ഫീത്തി; അവിടെ നിലത്തു തേന് ഉണ്ടാ 

യിരുന്നു, ജനം കാട്ടില് കടന്നപ്പോഠം 

തേ൯ ഇററിററു വീഴ്യന്നതു കണ്ടു; എങ്കി 

ലും സത്ൃത്തെ ഭയപ്പെട്ടു ആരും തന്െറ 

കൈ വായിലേക്കു കൊണ്ടുപോയില്ല. യോ 

നാഥാനോ തനെറ അപ്പ ജനത്തെ 

__. 44 

ലിനി 

7, 2 14. 

ക്കൊണ്ടു സത്യം ചെയ്യിച്ചതു കേഠാക്കാതി 

രുന്നതിനാല് വടിയുടെ അററം നിട്ടി 

ഒരു തേ൯കട്ടയില് കുത്തി അതു എടുത്തു 

തനെറ കൈ വായിലേകു കൊണ്ടുപോയി, 

അവനെറ കണ്ണൂ തെളിഞ്ഞു. അല്ല്ോഠം 2 

ജനത്തിത ഒരുത്ത൯: ഇന്നു യാതൊരു 

ആഹാരമെങ്കിലും കഴികുന്നവ൯ ശപി 

ക്കപ്പെട്ടവ൯ എന്നു പറഞ്ഞ നിനെറ അ 

പ്രസ ജനത്തെക്കൊണ്ടു സത്യം ചെയ്യിച്ചിട്ടു 

ണ്ട; ജനം ക്ഷിണിച്ചുമിരിക്കുന്നു എന്നു പ 

റഞ്ഞു. അതിന്നു യോനാഥാ൯: എന്െറ : 

അപ്പ൯ ദേശത്തെ കക്കൃത്തിലാക്കി ; ഞാ൯ 

ഈ തേ൯ ഒരല്പം ആസ്വദിക്കകൊണ്ടു 

രേനെറ കണ്ണു തെളിഞഞതു കണ്ടില്ലയോ? 

ജനത്തിന്നു കണ്ടു കിട്ടിയ ശത്രുക്കളുടെ കൊ 

ള്ള യില്നിന്നു അവര് എടുതുതു ഇന്നു വേ 

ണ്ടുംപോലെ ഭക്ഷിച്ചിരുന്നു എങ്കില് ഏത്ര 

നന്നായിരുന്നു. എന്നാല് ഇപ്പേഠഠ ഫെ 

ലിസ്ത്രുടെ അപജയം അത്ര വലുതായി 

ല്ലല്ലോ എന്നു പറഞ്ഞു. അവര് അന്നു 

മികമാസ് തുടങ്ങി അയ്യാലോ൯വരെ ഫെ 

ലിസ്തു രെ സംഹരിച്ചു, ജനം ഏററവും 

തളന്നുപോയി, തആകയാല് ജനം കൊ 

ള്ളെക്കു ഓടിച്ചെന്നു ആടുകളെയും കാള 

കളെയും കിടാക്കളെയും പിടിച്ചു നിലത്തു 

ഖെച്ചു അറുത്തു രക്തത്തേടുക്രടെ തിന്ത. 

ജനം രക്തത്തോടെ തിന്നുന്നതിനാൽ 

യഹോവയോടു പാപം ചെയ്യുന്നു എന്നു 

ശൌലിന്നു അറിധുകിട്ടിയപ്പോഗ അവ൯: 

നിങ്ങ ഇന്നു ദോഹം ചെയ്യുന്നു; ഒരു 

വലിയ കല്ല എനെറ അടുക്കല് ഉരുട്ടി 

ക്കൊണ്ടുവരുധി൯ എന്നു പറഞ്ഞു. പി 

ന്നെയും ശൌല്: നിങ്ങ ജനത്തിനെറ 

ഇടയില് എല്ലാടധും ചെനാ അവരോടു 

ഓരോരുത്ത൯ താന്താനെറ കാളയെയും 

ആടിനെയും എനെറ അടുക്കല് കൊണ്ടു 

വന്നു ഇവിടെവെച്ചു അറുത്തു തിന്നു 

ടി 
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34 
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99 

40 
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). ജറ്റ് 14. 

കൊഠധി൯; രക്തൃത്തോടെ തിന്നുന്ന 

തിനാല് യഹോവയോടു പാപം ചെയ്യ 

രുതു ഏന്നു പറധി൯ എന്നു കപ്പിച്ച. അ 

ങ്ങനെ ജനമെല്ലാം കാളകളെ അന്നു രാത്രി 

കൊണ്ടു വന്നു അവിടെവെച്ചു അറുത്തു. 

ശൌല് യഹോധെകു ഒരു യാഗപിഠം പ 

ണിതു; അതു അവ൯ യര്ഹാവെക്ു ആല്യം 

പണിത യാഗപീഠം ആയിരുന്നു. അന 

ന്തരം ശൌല്: നാം രാത്രിയില് തന്നേ 

ലം. രെ പിന്തുടന്നു പുലരുധോളം 

അവരെ കൊള്ളയിടടുക; അവരിത ഒരു 

ത്തനെയും ശേഷിപ്പിക്കരുതു ഏന്നു കല്പി 

ചു. നിനക്കു ബോധിച്ചതുപോലെ ഒക്കെ 

യ്യും ചെയ്യുകൊഠക ഏന്നു അവര് പറഞ്ഞ 

പ്പ്യോം: നാം ഇവിടെ ദൈധത്തേ:ടു അ 

ടൂത്തുചെല്ലുക ഏന്നു പുരോഹിതന് പറ 

ഞ്ഞ. അങ്ങനെ ശൌല് ദൈവത്തോടു: 

ഞാ൯ ഫെലിസ്തൂരെ പിന്തുടരേണമോം? 

നി അവരെ യിസ്ായേലിനെറ കയ്യിത 

ഏപ്പികുമോ എന്ന അരുളപ്പാടു ചോടിച്ചു. 

എന്നാൽ അന്നു അവന്നു അരുളപ്പാടു ലഭി 

ചില്ലു. അപ്പോ ശൌല്: ജനത്തിനെറ 

പ്രധാനികഠ ഒക്കെയും ഇവിടെ അടുത്തു 

വരട്ടെ; ഇന്നു പാപം സംഭവിച്ചതു ഏതു 

കായ്യത്തില് എന്നു അന്വേഷിച്ചറിചി൯; 

യിസ്രായേലിനെ രക്ഷ്ധിക്ുന്ന യഫോധഖ 

യാണ, അമു എന്െറ മക൯ യോനാഥാ 

നില് തന്നേ ആയിരുന്നാലും അവ൯ മരി 

ക്കേണം ന്.ശ്വയം ഏന്നു പറഞ്ഞു, 

ന്നാല് അവനോടു ഉത്തരം പറവാന് സ് 

വൃൂജനത്തിലും ഒരുത്തനും തുനിഞ്ഞില്ല. 

അവന് ഏഎല്ലായിസ്രായേലിനോട്ടം: നി 

ങ്ങാ ഒരു ഭാഗത്തു നിപ്പി൯; ഞാനും 

എനെറ മകനായ യോനാഥാനും മറുഭാ 

ഗത്ുതു നില്ല്ലാം എന്നു പറഞ്ഞു. നിന്െറ 

ഇഷ്ടംപോലെ ആകട്ടെ എന്നു ജനം ശൌ 

ലിനോടു പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ശൌല് 

ഠിം 
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ത്ത. ൦ ന തതാ ത്യം. 

൧. ശമൂവേല് ൧൪: 

യിസ്രായേലിനെറ ദൈവമായ യഹോവ 

യോടു: നേര് വെളിപ്പെടുത്തിത്തരേണമേ 

എന്നു പറഞ്ഞു. അല്പ്പോഠ ശൊലിന്നും 

യോനാഥാന്നും ചീട്ടുവിണ്ു; ജനം ഒഴി 

ഞ്ജുപോയി. പിന്നെ ശൌല്: എനികും 

എന്െറ മകനായ യോനാഥാന്നും ചിടി 

ടടയിന് എന്നു പറഞ്ഞു; ചിട്ടു യോനാഥാന്നു 

വിണു. ശൌൽ യോനാഥാനോടു: നി 

എന്തു ചെയ്യൂ! എന്നോടു പറക എന്നു പ 

റഞ്ഞു. 

എനെറ വടിയുടെ അററം കൊണ്ടു അപ്പം 

യോനംഥാന് അവനോടു: ഞാ൯ 

തേ൯ ആസ്വടിച്ചതേയുള്ള.; അതുകൊണ്ടു 

ഇതാംം ഞാന് മരിക്കേണ്ടിവന്നിരിക്ുന്നു 

ന്ന പറഞ്ഞു. അതിന്നു ശൌല്: ദൈ 

വം എന്നോടു തക്കവണ്ണം അധികധും 

ചെയ്യട്ടെ; യോനാഥാനേ, നി! മരിക്കേ 

ണം എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 

എന്നാല് ജനം ശൌലിനോടു: യിസാ 

യേലില് യാ മഹാരക്ഷ പ്രധത്തിച്ചിരിക്കു 

ന്ന യോനാഥാ൯ മരിക്കേണമോ? ഒരിക്ക 

ലും അരുതു; യഹോവയാണ, അവസെറത 

ലയിലെ ഒരു രോമധും നിലത്തു വിഴ്ഴചകയി 

ല്ല; അവന് ഇന്നു ദൈവത്തോടുക്രടെയ 

ല്ലോ പ്രുവത്തിച്ചിരികുന്നതു ഏന്നു പറ 

ഞ്ജ. അങ്ങനെ ജനം യോനാഥാനെ 

വീണ്ടെടുത്തു; അവന് മരിക്കേണ്ടിവന്നതു 

മില്ല. ശൌല് ഫെലി സ്പ രെ പിനത്തുടരാ 

തെ മടങ്ങിപ്പോയി; ഫെലിസ്ത്ു രും തങ്ങ 

മൂടെ സ്ഥലത്തേക്കു പോയി. 

ശൌൽ യിസ്പായയലില്ത രാജത്വം ഏററ 

ശേഷം മോവാബ്ബയ ൪, അമ്മേഃ൬യ ൪. ഏദോ 

മൂര്, സോബാരാജാക്കന്മാര്, ഫെലിസ്കു ൪ 

എന്നിങ്ങനെ ചുററുമുള്ള സകലജാതികളോ 

ടും യൃഭ്ധം ചെയ്യൂ; അവന് ചെന്നേടത്തൊ 

ക്കെയും ജയം പ്രാപിച്ചു. അവസ ശൌ 

യ്യം പ്രവത്തിച്ചു അമാലേക്ൃയരെ ജയിച്ചു, 

യിസ്രായേല്യരെ കവച്ചക്കാരുടെ കയ്യില് 
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49 നിന്നു ധിട്ടവിക്കയും ചെയ്യൂ. എന്നാല് 

പൃത്രന്മാ൪ 

യിശ്വി, മതക്കിശുവ എന്നിവര് ആയി 

ശെൌലിന്െെറ യോനാഥാന്൯, 

രുന്നു; അവനെറ രണ്ടു പുത്രിമാക്കോ, മൂത്ത 

വക്കു മേരബ' എന്നും ഇളയവധകു മീ 

50 ഖാഠ ഏന്നും പേരായിരുന്നു. ശൊൌലി 

നെറ ഭായ്യേക്ു അഹിനോധഡം ഏന്നു പേ൪ 

ആയിരുന്ന; അവ അഹിീമാസിനെറ 

മക, അധഖനെറ സേനാധിപതിക്കു 

അബ്ബ്ലേ എന്നു പേര; അവന് ശൊൌലി 

നെറ ഇളയപ്പനായ നേരിനെറ മക൯ 

61 ആയിരുന്നു. ശെലിന്െറ അപ്പനായ 

കിശും അബ്ബേ രിനെറ അപ്പനായ നേ 

രും അബിയേലിനെറ മക്ക ആയി 

രുന്നു. 

9 ശെൌലിനെറ കാലത്തൊക്കെയും ഫെലി 

സ്ത്രരോടു കഠിനയുഭ്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു; എ 

ന്നാല് ശൌല് യാതെരു വിരനെയോ 

ശ്രുരനെയോ കണ്ടാ അവനെ തനെറ 

അട്ടക്കല് ചേതൃതു കൊള്ളും. 

൧൫. അദ്ധ്യായം. 

അനന്തരം ശമൂദവല് ശെൌലിനോടു പ 

റഞ്ഞതെന്തെന്നാല്: യഹോധഖ നിന്നെ 

തനെറ ജനമായ യിസ്രായേലിന്നു രാജാ 

വായിട്ടു അഭികേകംചെയ്ത്കാ൯ എന്നെ നി 

യോഗിച്ചുവല്ലോയ അതുകൊണ്ടു ഇപ്പോ 

യഹോവയുടെ വചനങ്ങളെ കേട്ടുകെഠാ 

ഉ കം സൈവ്ൃങ്ങളു.ടെ യഹോവ ഇപ്ര 

കാരം അരുളിച്ചെയയുന്നു: യിസ്പായേല് മിസ 

യിമില്നിന്നു പുറപ്പെട്ടുവരുമ്പോറ വഴി 

യില് വെച്ചു അമാലേകു അവരെ ആക്രമി 

ച്ച അവരോടു ചെയൂതിനെ ഞന കുറി 

3 ചുവെച്ചിരിക്കുന്നു. ആകയാല് നീ ചെ 

നു അമാലേക്യരെ തോല്പിച്ചു അവകുള്ള 

തൊക്കെയും നിമ്മൂലമാക്കിക്കളുക; അവ 

രോട്ട കനിവുതോന്നരുതു; പുരുഷന്മാരെ 

ധാഠാഥറ്ഠിം 
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യം സ്ത്രികളെ യും കുട്ടികളെയും മുലകുടിക്കു 

ന്നവരെയും കാള, ആടു, ഒട്ടകം, കഴ്ണത 

മ്രേന്നിവയെയും സംഛരിച്ചുകള.ക. 

ത്േന്നാറെ ശൌരു ജനത്തെ ഒന്നിച്ചുക്ര : 

ട്ടി തെലായിമില്ധെച്ചു അവരെ ത്രേണ്ണ്ി; 

യെഫ്രുദാഗോത്രക്കാരായ പതിനായിരം 

പേര് ഒഴികെ രണ്ടുലക്ഷം കാലാ കതുണ്ടാ 

യിരുന്നു. പിന്നെ ശൌല് അമാമലക)യ 2 

രുടെ പ്രധാനനഗരംവരെ ചെന്നു തോ 

ട്ടിന്നരികെ പതിയിരിപ്പാക്കി. എന്നാല് 

ശൌല് കേന്യരോടു: ഞാ൯ നിങ്ങളെ 

അമാലേക്യരോടുക്രടെ നശിപ്പിക്കാതിരി 

ക്കേണ്ടതിന്നു അവരുടെ ഇടയില്നി 

ന്നു പുറപ്പെട്ടുപോകുധി൯; യിസ്രായേല് മ 

ക്കഠം മിസ്രയിമില്നിന്നു പുറപ്പെട്ടുവന്ന 

പ്പോ നിങ്ങ അധവക്ു ദഭയചെയ്യൂവല്ലോം 

എന്നു പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ കേ൬൪ അമാ 

ലേക്യരുടെ ഇടയില്നിന്നു പുറപ്പെട്ടു 

പോയി. പിന്നെ ശൌല് ഹവധിലാ മു ? 

തല് മിസ്രയിമിന്നു കിഴകുള്ള ശ്രു൪ വരെ 

അമാലേക്യരെ സംഹരിച്ചു. അമാലേ 8 

ക്യരുടെ രാജാവായ ആഗാഗിനെ ജീവ 

നോടെ പിടിച്ചു, ജനങ്ങളെ. ഒക്കെയും 

വാളിനെറ വായു ലയാല് നിമ്മൂലമാക്കി, 

എന്നാല് ശെൌലും ജനവും ആഗാഥിനെ 9 

യ്യം ആടു, 

യില് മേത്തരമായ വയെയ്യം കുഞ്ഞാട്ടുകളെ 

മാടു, തടിച്ചമുഥം എന്നിയ 

യും ഉത്തമമായവയെ ഒക്കെയും നിമ്ൃല 

മാക്കുവാ൯ മനസ്സില്ലാതെ ജിവനോടെ സ്പൂ 

ക്ഷിച്ചു; ഹീനധും നിസ്സാരവുമായവയെ 

ഒക്കെയും അവർ നിമ്മൂലമാക്കിക്കളഞ്ഞു. 

അപ്പ്പോര യഹോവയുടെ അരുള 10 

പ്രാടു ശമൂവേലിന്നുണ്ടായതു എന്തെ 

ന്നാല്: ഞാ൯ ശൌലിനെ രാജാവായി 11 

വാഴിച്ചതിനാല് എനിക്കു മനസ്മാപമായി 

രിക്കുന്നു അവ൯ എന്നെ ധിട്ടുമഃറിയിരി 

ക്കുന്നു; എനെറ കല്പനകളെ നിയത്തിച്ച 
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തുമില്ലം ഇതിങ്കല് ശമൂമധേലിന്നു ധ്യസ 

നമായി; അവന് രാത്രി മുഴുവനും യഹോ 

വയോട്ട നിലധിളിച്ച. ശമൂലേല് ശൌ 

ലിനെ ഏതിരേപ്പാ൯ അതികാലത്തു എഗഴ്ഗ 

ന്നേററപ്പോം ശൌല് കമ്മേലില്, ഏത്തി 

യെന്നും ഒരു ജഞ്ഞാപകസ്ുംഭം നാടി ഘോ 

കായാത്ര കഴിച്ചു തിരിഞ്ഞു ഗില്ലാലിലേക്കു 

പോയി എന്നും ശമൂവേലിന്നു അറിധുകി 

ളി. 

ടടക്കല് എത്തിയപ്പോ ശൌല് അവനോ 

പിന്നെ ശമൃൂലേല് ശൌലിസെറ അ 

ടു: യഹോവയാല് നീ അയുഗ്രഹിക്കപ്പെ 

ട്ട൨൯; ഞാ൯ യഫഹോധഖയുടെ കപ്പന നി 

വത്തിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. അതി 

നു ശമൂവേരു: എനെറ ചെധിയില് എ 

തുതുന്ന ആടുകളുടെ ഈ കരച്ചലും ഞാ൯ 

കേശക്കുന്ന കാള കളുടെ മുക്കുറയും എന്തു എ 

ന്നു ചോടിച്ചു. അവയെ അമാലേക്യരു 

ടെ പക്കല്നിന്നു അവര് കൊണ്ടുവന്നതാ 

കുന്നു; ജനം ആടുകളിലും കാളകളിലും 

മേത്തരമായവയെ നിന്െറ ദൈവമായ 

യഹോവെക്കു യാഗംകഴിപ്പാ൯ ജിവനോ 

ടെ സൂക്ഷിച്ചു; ശേഷമുള്ള വയെ ഞങ്ങ 

നിമ്മൂലമാക്കിക്കള ഞ്ഞ എന്നു ശൌല് പറ 

ഞ്ഞു. 

യഹോധ ഈ കുഴിഞ്ഞ രാത്രി ഏന്നോടട 

ശമൂവേല് ശൌലിനോടു: നില്ല; 

അരുളിച്ചെയൂതു ഞാ൯ നിന്നെ അറിയി 

ക്കും എന്നു പറഞ്ഞു. അവ൯ അവനോ 

ടു: പറഞ്ഞാലും 

പ്പോഠം ശമൂവേല് പറഞ്ഞതു: നിനെറ 

ത്ന്ന പറഞ്ഞു. അ 

സ്വന്തകാഷ്ഗയില് നീ ചെറിയവനായിരു 

ന്നിട്ടും യഹോവ നിന്നെ യിസായേല് 

ഗോത്രങ്ങഠാക്കു തലവനാക്കുകയും യിസ്രാ 

യേലിന്െറ രാജാവായി നിന്നെ അഭി 

ഷേകം കശഗിക്കയും ചെയ്യില്ലയോ? പി 

ന്നെ യഹോധ നിന്നെ ഒരു വഥിക്കു അ 

യച്ച: നീ ചെന്നു അമാലേകൃരായ പാ 

പികളെ നിമ്മൃലമാക്കുകയും അവർ നശി 

.. 

ക്ുംവരെ അവരോടു പൊരുതുകയും ചെ 

സത്ര ഏന്നു കുപ്പിച്ചു. അങ്ങനെയിരിക്കെ 

നി യഹോവയുടെ കല്പന. അന്ുസരിക്കാ 

തെ കൊള്ളെക്ു ചാടി യഹോവെക്കു 

അനിക്ടുമായതു ചെയുൂതെന്തു? ശൌല് 

ശമൂൂധേലിനോടു: ഞാന് യഹോയയുടെ 

കപ്പന അന്ദസരിച്ചു യഹോവ ഏന്നെ 

അയച്ചവഴിക്കു പോയി അമാലേക്ക് രാജാ 

വായ ആഗാഗിനെ കൊണ്ടുവന്നു അമാ 

ലേകൃരെ നിമ്മൃലമാക്കിക്കുഞ്ഞു. എന്നാല് 

ജനം ശപഥാപ്പിതവസ്ത്കുക്കളില് വിശേഷ 

മായ ആടുമാടുകളെ കൊള്ളയില്തനിന്നു 

്േടൂരുതു ഗില്ലാലിരു നിനെറ ഭൈവമായ 

യഹോവെക്കു യാഗംകഴിപ്പാ൯ കൊണ്ടുവ 

ന്നിരിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. ശമൂവേല് 

പറഞ്ഞതു: യഹോവയുടെ കല്പന അനു 

സരിക്ുന്നതുപോലെ ഹോമയാഗങ്ങളും 

ഹനനയാഗങ്ങളും യഹോധെക്ു പ്രസാ 

ഒമാകുമോ? ഇതാ, അനുസരിക്കുന്നതു യാ 

ഗത്തെക്കാളം ശ്രഭ്ധിക്കുന്നതു മുട്ടാടുകളുടെ 

മേഭസ്സ്റിനെക്കാമൂം നല്ലതു. മത്സരം ആ 

ഭിചാരഭോഷം പോലെയും ശാറ്ൃ൦ മിത്ഥ്യാ 

പൂജയും വിഗ്രഹാരാധനയും പോലെയ്യം 

ആകുന്നു; നി യഹോവയുടെ വചനത്തെ 

തള്ളിക്കള ഞുതുകൊണ്ടു അവ൯ നിന്നെ 

യഡ്യം 

ഞ്ഞിരിക്ുന്നു. 

രാജസ്ഥാനത്തില്നിന്ുു തള്ളിക്കള 

ശൌല് ശമൂവേലിനോടു: 

ഞാ൯ ജനത്തെ ഭയപ്പെട്ടു അവരുടെ വാ 

ക്കു അനുസരിച്ചതിനാല് യഹോവയുടെ 

കല്പനയും നിന്െറ വാകും ലംഘിച്ച പം 

പം ചെയ്യിരിക്കുന്നു. എങ്കിലും എഉനെറ 

പാപം ക്ഷമിച്ചു ഞാ൯ യഹോവയെ നമ 

സ്തൂരിക്കേണ്ടതിന്നു എന്നോടുക്രടെ പോ 

രേണമേ എനു പറഞ്ഞു. ശമൂവേല് 

ശൊൌലിനോടു : ഞാ൯ പോരികയില്ല; നി 

യഹോവയുടെ വചനത്തെ തള്ളിക്കള ഞു 

തുകൊണ്ട യഹോധ നിന്നെയും യിസ്രാ 
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യേലിലെ രാജസ്ഥാനത്തൂനിന്നു തള്ളിക്ക 

ഉ ഞ്ഞിരിക്കുന്നു. പിന്നെ ശമൃൂധേല് ചോ 

കുവാ൯ തിരിഞ്ഞപ്പോം അവ൯ അവ 

സെറ നിലയങ്കിയുടെ വിദ്ൂന്പു പിടിച്ചു 

വലിച്ചു; അതു കീറിപ്പോയി, ശമൂധേല് 

അവനോടു : 

ലിസെറ രാജത്വം നിങ്കല്നിന്നു കീറി നി 

ന്നെക്കാഠം ഉത്തമനായ നിനെറ ക്രട്ടുകാര 

നനു കൊടുത്തിരികുന്നു. യി സ്പായേലി 

നെറ മഹത്വമായവന൯ന ഭോഷ്്റ പറകയി 

ല്ലം, അന്നതപിക്കയയുമില്ല; 

പ്രാ൯ അവ൯ മന്ദഷ്യനല്പ ഏന്നു പറ 

ഞ്ഞ. അപ്പ്യോഠം അവ൯: ഞാ൯ പാവം 

യഹോവ ഇന്നു യിസായേ 

അന്്തപി 

ചെയ്യിരിക്കുന്നു; എങ്കിലും ജനത്തിസെറ 

മുപ്പന്മാരുടെയും യിസായേലിസെറയ്യം മു | 

മ്പാകെ ഇപ്പോ എന്നെ മാനിച്ചു, ഞാ൯ 

നിനെറ ദൈവമായ യഹോവയെ നമ 

സ്തൂരിക്കേണ്ടതിന്നു എന്നോടുക്രടെ പോരേ 

ണമ എന്നു അപേക്ഷിച്ചു. അങ്ങനെ | 

ശമൂവെല് ശെൌലിനെറ പിന്നാലെ ചെ! 

നനു; ശൌല് യഹോവയെ നമസ്തരരിച്ചു. 

അനന്തരം ശമൂവേല്: അമാലേകരാ 

ജാവായ ആഗാഗിനെ ഇധിടെ എനെറ 

അട്ടക്കല് കൊണ്ടുവരുധി൯ എന്നു കല്പി 

ച്ച. ആഗാഗ് സന്തോഷഭാവത്തോടെ 

അവനെറ അടുക്കല് വന്നു: മരണഭീതി 

നിങ്ങിപ്പ്ോയി എന്നു ആഗാഗ്' പറഞ്ഞു. 

നിന്െറ വാ സ്ത്രികളെ മക്കളില്ലാത്ത 

വരാക്കിയതു പോലെ നിനെറ അമ്മയും 

സ്ര്രികളുടെ ഇടയില് മക്കളില്ലാത്ത വളാ 

കും ഏന്നു ശമൂവേല് പറഞ്ഞൂ, ഗില്ലാലില് 

ഖെച്ചു യഹഛഹോധേയുടെ സന്നിധിയിത 

ആഗാഗിനെ തുണ്ടംതുണ്ടമായി ധെട്ടിക്ക 

ഞ്ഞു. 

പിന്നെ ശമൂവേത രാമയിലേക്കു പോ 

യി; 

യില് അരമനയിലേക്കു പോയി. 

ശെലിസെറ ഗിബെയ 

ള് 

ശൊൌലും 

] 
4 

) 

വേല് ജീവപയ്യന്തം ശെൌൊലിനെ പി 

ന്നെ കണ്ടില്ല; എങ്കിലും ശമൂവേല് ശൌ 

ലിനെകുറിച്ചു ടൂഃഖിച്ചു; യഹോവ്വയും 

താ൯ ശെരലിനെ യിസ്രായേലിന്നു രാജാ 

വാക്കിയതു കൊണ്ടു അന്തപിച്ചു. 

൧ന്നം അഭ്ധ്യായം. 

അനന്തരം യഹോധ ശമൂവേലിനോടു: 

യിസ്രായേലിലെ രാജസ്ഥാനത്തില്നിന്നു 

ഞാന ശൌലിനെ തള്ളിയെന്നറിഞ്ഞിരി 

ക്കെ നി അവനെക്കറിച്ചു എത്രത്തോളം 

ദുഃഖിക്കും? കൊമ്പില് തൈലം നിറെച്ച 

പുറപ്പെടുക; ഞാ൯ നിന്നെ ബേത്തേഹെ 

മ്യനായ യിശ്ശായിയുടെ അടുക്കല് അയകും; 

അധഖനെറ മക്കളില് ഞാ൯ ഒരു രാജാ 

വിനെ കണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നു കല്പിച്ചു. 

അതിന്നു ശമൂവേല്: ഞാ൯ ഏങ്ങനെ പോ 

കും? ശൌല് കേട്ടാല് എന്നെ കൊല്ലും എ 

നു പറഞ്ഞു. എന്നാറെ യഛഹോധ: നി 

ഒരു പശുക്കിടാധിനെയും കൊണ്ടുചെന്നു : 

ഞാ൯ യഹോധെക്കു യാഗം കുഴിപ്പാ൯ 

വന്നിരിക്കുന്നു എന്നു പറക. യിശ്ശായി 

യെയും യാഗത്തിന്നു ക്ഷണിക്ക; നി ചെ 

യ്യ്യേണ്ടതു എന്തെന്നു ഞാന് അന്നേരം നി 

ന്നോടു അറിയിക്കും; ഞാ൯ പറഞ്ഞുതരു 

ന്നവനെ നി ഏനിക്കായിട്ടു അഭിഷേകം 

ചെയ്യേണം. യഹോവ കപ്പിച്ചതുപോ 

ലെ ശമൂവേല് ചെയ്തു, ബേത്തേ ഹെമില് 

ചെന്നു; പട്ടണത്തിലെ മൂപ്പന്മാര് അവ 

നെറ വരവിങ്കല് വിറെച്ചുകൊണ്ടു അധ 

നെ എതിരേററു: നിനെറ വരവു ശുഭം 

തന്നെയോ എന്നു ചോടിച്ചു. അതിന്നു 

അവന: ശുഭം തന്നേ; ഞാ൯ യഹോധെ 

ക്കു യാഗം കഗിപ്പാ൯ വന്നിരിക്കുന്നു; നി 

ങ്ങളെ. തന്നേ ശുദ്ധീകരിച്ചു എന്നോടുക്ര 

ടെ യാഗത്തിന്നു വരുവിന് എന്നു പറഞ്ഞു. 

അവ൯ യിശ്ശായിയെയും അവന്െറ മക്ക 
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1, ജന്സ്സ്ധ് 10 

ളെയും ശുഭ്ധീകരിച്ചു അവരെയും യാഗ | 

| 

ത്ത്തിന്നു ക്ഷണിച്ചു. അവര് വന്നപ്പോഠാ അ , 

വന് ഏലീയാബിനെ കണ്ടിട്ടു: യഹോവ 

യുടെ മുമ്പാകെ അവന്െറ അഭിഷിക്ത൯ 

ഇതാ എന്നു പറഞ്ഞു. 

ലിനോടുട: അവനെറ മുഖമോ പൊക്കര്മോ 

നോക്കരുതു; ഞാ൯ അവനെ തള്ളിയി 

രിക്കുന്നു. മനുഷ്യ൯ നോക്കന്നതുപോ 

ലെയല്ല; മനുഷ്യ൯ കണ്ണിന്നു കാണുന്നതു 

നോക്കുനു; യഹോവയോ ഫ്ൃദയത്തെ 

നോക്കുന്നു ഏന്നു അരുളിച്ചെയ്യൂ. പിന്നെ 

യിശ്ശായി അബീനാദാബിനെ വിളിച്ചു ശ 

മുവേലിനെറ മുമ്പില് വരുത്തി; എന്നാ 

റെ അവ൯: യഫോധവ ഇവനെയും തിര 

ഞ്ഞെുടുത്തിട്ടില്ല എന്നു പറഞ്ഞു. പിന്നെ 

യിശ്ശായി ശമ്മയെയും വരുത്തി. ഇയ 

നെയും യഹോവ തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടില്ല എ 

നു അവന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ യിശ്ശായി 

ഏഴ പുത്രന്മാരെ ശമൂധേലിനെറ മുമ്പില് 

വരുത്തിയ എന്നാല് ശമൂവേര യിശ്ശായി 

യോട്ടു: യഹോവ ഇവരെ തിരഞ്ഞെുടുത്തി 

ട്ടില്ല എന്നു പറഞ്ഞു. നിനെറ പുത്രന്മാ൪ 

എല്ലാവരുമായോ എന്നു ശമൂവേല് ചോ 

ദിച്ചതിന്നു അവ൯: ഇനി, ഉള്ളതില് ഇള 

യവന ഉണ്ടു; അവ൯ ആടുകളെ മേയ്ക്കു, 

യാകുന്നു ഏന്നു പറഞ്ഞു. ശമൂവേല് യി 

ശ്രായിയോടു: ആളയച്ചു അവനെ വരു 

ത്തുക; അവന് ഡന്നിട്ടല്ലാതെ നാം പന്തി 

ക്കിരിക്കയില്ല എന്നു പറഞ്ഞു. ഉടനെ അ 

വ൯ ആളയച്ച അവനെ വരുത്തി; എ 

ന്നാല് അവന പധിഴനിറമുള്ള വനും സു 

നേത്രം കോമള രൂപിയും ആയിരുന്നു. 

അപ്പ്യോഗ യഹോവ: എഴ്ഴന്നേററു ഇവ 

നെ അഭിഷേകം ചെയ്തു; ഇവ൯ തന്നേ 

ആകുന്നു എന്നു കല്പിച്ചു. അങ്ങനെ ശമൃ 

വേല് തെൈലക്കൊമ്പു എടുത്തു അവ 

നെറ സഹോദരന്മാരുടെ നടുധില്ധെച്ചു 

യഹോവ ശമൂവ।, 

ചു. 
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അവനെ അഭിഷേകം ചെയ്യൂ; യഹോവ 

യ്യടെ ആത്മാവു അന്നുമുതല് ദാവിദിന്യേല് 

വന്നു. ശമൂവേല് എഴുന്നേററു രാമയി മല 

ക്ക പോയി. എന്നാല് യഹോവയുടെ ആ 

ത്മാവയ ശൌലിനെ വിട്ടുമാറി; യഹോവ 

അയച്ച ഒരു ദൂരാത്മാവയ അവനെ ബാധി 

അപ്പോം ശെൌലിനെറ ഭൃത്യന്മാര് 

അവനോടു: ദൈവം അയച്ച ഒരു ദൂരാത്മാ 

വു നിന്നെ ബാധിക്കുന്നുവല്ലോ, ആക 

യാല് കിന്നരവായനയില് നിപൃുണനഃയ 

ഒരുത്തനെ അന്വേഷിപ്പാ൯ തിരുമനസ്സു 

കൊണ്ടു അടിയങ്ങനക്കു കല്പന തരേണം; 

എന്നാല് ദൈവത്തിങ്കല് നിന്നു ദൂരാത്മാവു 

തിരുമേനിമേല് വരുഃമ്പാറ അവ൯ 

കൈകൊണ്ടു വായിക്കയും തിരുമേനിക്കു 

ഭേദം വരികയും ചെയ്യും എന്നു പറഞ്ഞു. 

ശൌല് തനെറ ഭൃത്യ ന്മാരോടു: കിന്നരവാ 

യനയില് നിപുണനായ ഒരുത്തനെ അ 

ന്വേക്കിച്ചുകൊണ്ടുവരുവി൯ എന്നു ക 

പ്പിച്ച. ബാല്യക്കാരില് ഒരുത്ത൯: ബേ 

ത്തേ ഹെമ്യനായ യിശ്ശായിയുടെ ഒരു മക 

നെ ഞാന് കണ്ടിട്ടുണ്ടു അവന കിന്നര 

വായനയില് നിചുണന്ദം പരാക്രമശാലി 

യും യോദ്ധാവും വാക്യാതുയ്യമുള്ള വന്ദം 

കോമള നും ആകുന്നു; യഹോവയും അവ 

നോട്ടു ക്രടെ ഉണ്ടു ' എന്നു പറഞ്ഞു. എ 

ന്നാറെ ശെരരു യിശ്ശായിയുടെ അടുക്കല് 

ടൂതന്മാരെ അയച്ചു: ആടുകളോടുക്ൂടെ ഇ 

രികുന്ന നിനെറ മകന ദാധിടിനെ എ 

നെറ അട്ടക്കല് അയക്കേണം എന്നു പറ 

യിച്ചും യിശ്ശായി ഒരു കഴുതയെ വരു 

ത്തി, അതിനെറ പുറആൂ അപ്പം, ഒരു തൂ 

രുത്തി വീഞ്ഞു, ഒരു കോലാട്ടി൯കുട്ടി എ 

ന്നിവ കയററി തനെറ മകന് ദാധീട്' 

വശം ശെൌലിന്നു കൊടുത്തയച്ചു. ദായിട്' 

ശൌലിനെറ അടുക്കല് ചെന്നു അവന്െറ 

മുമ്പാകെ നിന്നു; അവന്നു അവനോട്ട വ 
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മുരെ സ്നേഹമായി; അവന അവനെറ 

ആയ്യധധാഹകനായ്യീന്നു. ആകയാല് 

ശൌല് യിശ്ശായിയുടെ അടുക്കല് ആളയ 

1, ഓവിദിനോടു എനിക്കു ഇഷ്ടം തോ 

ന്നിയിരിക്കകൊണ്ടു അവ൯ എന്െറ അ 

ടുക്കല് താമസിക്കട്ടെ എന്നു പറയിച്ചു. 

ദൈവത്തിനെറ പക്കല്നിന്നു മൂരാത്മാവു 

ശെൌലിന്മേല് വരുമ്പോ ദാധിട് കിന്ന 

രം എടുത്തു വായിക്കും; ശൌലിന്നു ആശ്വാ 

സധും സുഖവും ഉണ്ടാകും; ടരരാത്മാവു ത്ത 

വനെ വിട്ടുമാറും. 

ഹ൧9ം അദ്യായം. 

അനന്തരം ഫെലിസ്ത്ൂ൪ സൈസ്യങ്ങളെ 

യുഭ്ധത്തിന്നു ഒന്നിച്ചുകൂടി; അവര് യെഫ്രു 

ദെക്കുള്ള സോഖലോധില് ഒരുമിച്ചുക്രടി 

സോഖലോധവിന്നും അസേക്കെക്കും മഭ്ധ്യേ ഏ 

ഫെസ് -ഒമ്മീമില് പാളയമിറങ്ങി. ശൌ 

ലും യിസ്രായേല്യരും ഒന്നിച്ചുകൂടി, ഏലാ 

താഗ്ലുരരയില് പാളയമിറങ്ങി ഫെലിസ്ത് 

രോടു പടെക്കു അണിനിരത്തി, ഫെലി 

സ്രായേല്ല൪ അപ്പുറത്തു ഒരു മലഞ്ചരിധി 

൪ ഇപ്പുറത്തു ഒരു മലഞ്ചരിധിലും യി 

ലും നിന്നു; അവരുടെ മദ്യ ഒരു താഴ്്ര 

ഉണ്ടായിരുന്നു, അപ്പോം ഫെലിന്ത്രരു 

ടെ പാളയത്തില്നിന്നു ഗഥഥ്യനായ ഗൊ 

ല്യാത്ത് എന്ന ഒരു മല്ല൯ പുറപ്പെട്ടു അ 

വ൯ ആറു മുഗധും ഒരു ചാണും നെടുപ്പ 

മുഭ്ളൂുവ൯ ആയിരുന്നു. അവന്നു തല 

യില് ഒരു താരുശിര്രസ്ര്രം മണ്ടായിരുന്നു; 

അവന് അയ്യായിരം ശേക്കെല് തൂക്കമുള്ള 

ഒരു താശ്രകവചവും ധരിച്ചിരുന്നു. അ 

വന്നു താര്്ംകൊണ്ടുള്ള കാല്ചട്ടയും ചുമ 

ലിത താമ്ംകൊണ്ടുള്ള ഒരു വേലും ഉണ്ടാ 

യിരുന്നു. അവനെറ കുന്തത്തിസെറ ത 

ണ്ടു ന്നെ കരനെറ പടപ്പുതടിപോലെ 

ആയിരുന്നു; കുന്തത്തിനെറ അലകു അറു 

ഠിം 
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നൂറ ശേക്കെല് ഇരിമ്പു ആയിരുന്നു; ഒരു 

പരിചക്കാര൯ അവനെറ മുമ്പെ നടന്നു. 

അവന൯ നിന്നു യിസ്രായേല്നിരകളോട്ട 

വിളിച്ചുപറഞ്ഞു: നിങ്ങ വന്നു പടെ 

ക്കു അണിനിരന്നിരിക്കുന്നതു എന്തിന്നു? 

ഞാ൯ ഫെലിസ്മ്ന്ദം നിങ്ങ ശെൌലി 

നെറ ചേവധകരും അല്ലയോ? നിങ്ങ 

ഒരുത്തനെ തിരഞ്ഞെടുതുതുകൊഠംധി൯; 

അവന് എനെറ അടുക്കല് ഇറങ്ങിലരട്ടെ. 

അവന എന്നോടു അങ്കം പൊരുതു എന്നെ 

കൊല്ലൂഡാ൯ പ്രാപൃനായാല് ഞങ്ങ നി 

ങ്ങമക്കു അടിമകഠം ആകാം; ഞാ൯ അവ 

നെ ജയിച്ചു കൊന്നാല് നിങ്ങഠം ഞങ്ങഠം 

ക്കു അടിമകളായി ആങ്ങളെ സേവിക്കേ 

ണം. ഫെലിസ്ത്ര൯ പിന്നെയും: ഞാ൯ 

ഇന്നു യിസ്രായേതനിരകളെ ഖെല്ലൂവിളി 

ക്കുന്നു; ബങ്ങഠം തമ്മില് അങ്കം പൊരുതേ 

ണ്ടതിന്നു ഒരുത്തനെ വിട്ടുതരുധി൯ എന്നു 

പറഞ്ഞു. ഫെലിസ്മ നെറ ഈ വാക്കുക൦ 

ശെൌലും എല്ലായിസ്രായേല്യരും കേട്ടപ്പോ 

ഭൂരമിച്ചു ഏററവും ഭയപ്പെട്ടു. 

എന്നാല് ദാവീദ' യെഫ്രദയിലെ ബേ 

ത്തേ ഹെമില് യിശ്ശായി എന്നു പേരുള്ള 

ഒരു എഡ്റുാതൃയനന്െറ മകന് ആയിരുന്നു; 

യിശ്ശായിക്കു എട്ടു മക്കഠം ഉണ്ടായിരുന്നു; 

അവ൯ ശൌലിനെറ കാലത്തു വയസ്സു 

ചെന്നു വൃദ്ധനായിരുന്നു. യിശ്ശായിയു 

പുറപ്പെട്ടു 
ശൌലിനെറ ക്രടെ യുഭ്ധത്തിന്നു ചെന്നി 

ടെ മൂത്ത മക്കഠാ മൂവരും 

രുന്ന. യുദ്ധത്തിന്നു പോയ മൂന്നു മ 

ക്കഠഠ ആളട്പജാത൯ എലിയാബും അവ 

നെറ അനുജ൯ അബിനാടാബും മൂന്നാമ 

ത്തവ൯ ശമ്മയയം ആയിരുന്നു. ദാധിദോ 

എല്ലാവരിലും ഇളുയവ൯; മൂത്തവര് മൂഡ 

രും ശൌലിനെറ ക്രടെ പോയിരുന്നു. 

ഓധിദ' ശൌലിനെറ അടുക്കല്നിന്നു 

തനെറ അപ്പനെറ ആടുകളെ മേയി 
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പ്ലാ൯ ബേത്തേ ഹെമില് പോയിവരിക 

പതിവായിരുന്നു. ആ ഫെലിസ്ത്യ൯ നാ 

പതു ടിവസം മുടങ്ങാതെ രാവിലെയും 

വൈകുന്നേരവും മുബ്പോട്ടുവന്നു നിന്ന. 

യിശ്ശായി തന്െറ മകനായ ദാധീടി 

നോടു പറഞ്ഞതു: ഈ ഒരു പറ മലരും 

അപ്പും പത്തും 

നിന്െറ സഹോദരന്മാരുടെ അടുക്കല് 

എടുത്തു പാളയത്തില് 

വേഗം കൊണ്ടുചെന്നു കൊട്ടക്ക. ഈ 

പാല്ക്കട്ട പത്തും സഹസ്രാധിപന്നു കൊ 

ടക്ക; നിനെറ സഹോദരന്മാരുടെ ക്ഷേമം 

ചോടിച്ചു ലക്ഷ്യവും വാങ്ങി വരിക. 

ശെൌലും അവരും യിസ്പായേല്യർ ഒക്കെയും 

ലാതാഴ്ചരയില് ഫെലിസു രോ ഏലാതാഴ്സു സ്ക്രരോടു 
ചെയ്യുന്നുണ്ടു. 

കാലത്തു എഴുന്നേററു ആടുകളെ 

യ്യരദ്ധം 

അങ്ങനെ ഓധിട് അര 

കാവ 

ല്ലറരനെറ പക്കല് വിട്ടേച്ചു, യിശ്ശായി 

തന്നോടു കല്പിച്ചതൊക്കെയും എടുത്തും 

കൊണ്ടെ ചെന്നു കൈനിലയിത എത്തിയ 

പ്പോ സൈന്യം പടെക്കു ആത്തുവിളി 

ച്ചകൊണ്ടു പുറപ്പെടുകയായിരുന്നു. യിസ്്ാ 

രയലും ഫെലിസ്പ്രും നേകുനേരെ അ 

ണിനിരന്നുനിന്നു. ഭായീ തന്െറ സാ 

മാനം പടക്കോപ്പ സൂക്ഷിക്കുന്നവനെറ 

പക്കല് ഏപ്പിച്ചുംവെച്ച അണിയില് ഓടി 

ച്ചെന്നു തനെറ സയഹാദരന്മാരോട്ട കുശലം 

ചോദിച്ചു. അവന് അവരോടു സംസാ 

രിച്ചുകൊണ്ടെ നില്ലഛുമ്പോം ഗഥ്യനായ 

ഗൊല്യത്തേ' എന്ന ഫെലിസ്ത്, മല്ലന് ഫെ 

ലിസ്ക്ൂരുടെ നിരകളില്നിന്നു പുറപ്പെട്ടു 

വന്നു മുമ്പിലത്തെ വാക്കുക തന്നേ പറ 

യുന്നതു ഓാധീദ്' കേട്ടു. അവനെ കണ്ട 

പ്പോഠം യിസ്രായേല്യ രൊക്കെയും ഏററവും 

ഭയപ്പെട്ടു അവനെറ മുമ്പില്നിന്നു ഓടി. 

എന്നാറെ യിസ്രായേല്യര്: വന നില്ലന്ന 

ഇയനെ കണ്ടുവോ? അവ൯ യിസ്പായയ 

ലിനെ നിന്ദിപ്പാ൯ വന്നിരിക്കുന്നു; അവ 

നെ കൊല്ലുന്നവനെ രാജാധയ മഹാസമ്പ 

ന്നനാക്കുകയും തനെറ മകളെ അവന്നു 

കൊടുക്കുകയും അവനെറ പിതൃഭവനത്തി 

നനു യിസ്രായേലില് കരമൊഴിവു കപ്പിച്ചു 

കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും എന്നു പറഞ്ഞു. 

അപ്പ്യോഠ ഓവീട് തന്െറ അടുക്കല് നി 

ല്ലന്നവ 3രാടട: ഈ ഫെലിസ്ക്രനെ കൊന്നു 

യിസ്രായേലില്തനിന്നു നിന്മയെ നിക്കിക്ക 

ഉള യുന്നവന്നു എന്തു കൊടുക്ും? ജീവനുള്ള 

ദൈവത്തിന്െറ സേനകളെ നിന്ദിപ്പാ൯ 

ഈ അഗ്രചമ്മിയായ ഫെലിസ്ക്ൃ൯ ആര് 

എന്നു പറഞ്ഞു. അതിന്നു ജനം: അവനെ 

കൊല്ലുന്നവന്നു ഇന്നിന്നതൊക്കെയും കൊ 

ടക്കം എന്നു അവനോടു ഉത്തരം വറഞ്ഞു. 

അവരോടു അവ൯ സംസാരിക്കുന്നതു അ : 

വനെറ മൂത്ത ജ്യേഷ്ടന് ഏലിയാ കേട്ടു 

ഭാവിദിനോടു കോപിച്ചു: നി ഇധിടെ 

എന്തിന്നു വന്നു? മരുഭൂമിയില് ആ കുറെ 

ആടുള്ളതു നി ആരുടെ പക്കല് വിട്ടേച്ചു 

പോന്നു? നിനെറ അഹങ്ക:രവും നിഗള 

ഭാവധും എനിക്കറിയാം; പട കാണ്മാനല്ലേ 

നീ വന്നതു എന്നു പറഞ്ഞു. അതിന്നു 

ഓധീദ് : ഞാ൯ ഇപ്പോ എന്തു ചെയ്യൂ? 

ഒരു വാക്കല്ലേ പറഞ്ഞുള്ളു എന്നു പറഞ്ഞു. 

അവന അവനെ വിട്ടു മാറി മറെറം 

രുത്തനോടു അങ്ങനെ തന്നേ ചോടിച്ചു ; 

ജനം മമ്പിലത്തേപോലെ തന്നേ ഉത്തരം 

പറഞ്ഞു. ദാധീട് പറഞ്ഞ വാക്കുകഠം 

പരസ്യ മായപ്പേ: ഠം ശൊൌലിന്നും അറിധുകി 

ടി; അധ൯ അവനെ ധിളിച്ചുവരുത്തി. 

ഓലീടദ് ശെൌലിനോട്ടു: ഇവനെറ നിമി 

തം ആരും അധൈധ്യപ്പെടേണ്ടാടു അടി 

യ൯ ചെന്നു ഈ ലം അങ്കം 

ചൊരുതും എന്നു പറഞ്ഞു. ശൌൽ ടാധിടി 

നോടു: ഈ ഫെലിസു നോടു ചെന്നു അങ്കം 

പൊരുവാ൯ നിനക്കു പ്രാപ്യിയില്ല; നീ 

ബാലന് അത്രേ; അവനോ, ബാല്യംമുതൽ 
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34 യോഭ്ധായാകുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. ദാധിട്  ദാവിദിനോടു അടുത്തു; പരിചക്കാരന്ദം 

ശെൌലിനോടു പറഞ്ഞതു: അടിയന് അപ്പ അലവനെറ മുബ്പെ നടന്നു. ഫെലിസ്ത്൯ 9 

നെറ ആടുകളെ മേയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കു നോക്കി ദാവീടിനെ കണ്ടപ്പോ അവ 

മ്പോഠ ഒരിക്കല് ഒരു സിംഹവും . ഒരി നെ നിന്ദിച്ച; അവന് തീരെ ബാലനും 

ക്കല് ഒരു കരടിയും വന്നു ക്രൂട്ടത്തില്നിന്നു പധിഴനിറമുള്ള വനും കോമള രൂപനും 
! 

35 ആടിനകട്ടിയെ പിടിച്ച. ഞാന് പിന്തു ആയിരുന്നു, ഫെലിസ്ക്ര൯ ഓവിടദിനോട്ടു: 43, 
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ടന്നു അതിനെ അടിച്ചു അതിനെറ വാ 

യില്നിന്നു ആടി൯കുട്ടിയെ ലിടുധിച്ചു, 

അതു എനെറ നേരെ വന്നപ്പോ ഞാ൯ 

അതിനെ താടികു പിടിച്ചു അടിച്ചു 

കൊന്നു. ഇങ്ങനെ അടിയ൯ സിംഫ 

ത്തെയും കരടിയെയും കൊന്നു; ഈ അഗ്ര 

ചമ്മിയായ ഫെലിസ്ക്ര൯ ജീചനുള്ള ദൈ 

ധത്തിനെറ സൈസന്യത്തെ നിന്ടിച്ചിരിക്ക . 

കൊണ്ടു അവന്ദം അവഖയില് ഒന്നിനെ ! 

പോലെ ഓധിട് പിന്നെയും: ത്തകുംം 

സിംഫത്തിനെറ കയ്യില്നിന്നും കരടിയു 

ടെ കയ്യില്നിന്നും എന്നെ രക്ഷിച്ച യഹോ 

൮ ഈ സ കയ്യില്നിന്നും 

എന്നെ രക്ഷിക്കും ഏന്നു പറഞ്ഞു. ശൌല് | 

ഓാധിടദിനോടു : ചെല്ലുക; യഹോധ നി 

ന്നോടുക്രടെ ഇരിക്കും എന്നു പറഞ്ഞു. 

ശൌല് തനെറ പടയങ്കി ഭഓധിദിനെ 

ധരിപ്പിച്ച അവനെറ തലയിൽ താരൂശി 

രരം വെച്ചു; തസെറ കവചവും അവനെ 

ഇടുയിച്ച. പടയങ്കിമേല് അവനെറ 

വാളും കെട്ടി ദാവിദ് നടപ്പാന് നോക്കി; 

എന്നാല് അവന്നു ശീലമില്ലായിരുന്നു. 

ഭഓവീദ്' ശൌലിനോട്ടു: ഞാന് ശീലിച്ചിട്ടി 

ല്ലായ്ക്കയാല് ഇവ ധരിച്ചുംകൊണ്ട നട 

പ്രാ൯ എനിക്കു കഴികയില്ല എന്നു പറ 

ഞു, അവയെ മുരരിഖെച്ചും പ്പിന്നെ 

അവ൯ തനെറ വടി എടുത്തു, തോട്ടില് 

നിന്നു മിന്ദസമുള്ള അഞ്ചു കല്ലും തിര 

ഞ്ഞെടുത്തു ഇടയസ്സുഞ്ചിയായ പൊക്കണ 

ത്തില് ഇട്ടു, കയ്യില് കുവിണയുമായി ഫെ 

ലിസ്മനേടേ അടുത്തു. ഫെലിസ്ത് ന്ദം 

ഠിം 

നി വടികളുമായി എന്റെറ നേരെ വരു 

വാ൯ ഞാന് നായാ എന്നു ചോടിച്ച, 

തന്െറ ദേവന്മാരുടെ നാമം ചൊല്ലി ദവി 

ദിനെ ശപിച്ചു. ഫെലിസ്ത് ൯ പിന്നെ 

യും ദാവിദിനോടു: ഇങ്ങോട്ടു വാ; ഞാ൯ 

നിനെറ മാംസം ആകാശത്തിലെ പക്ഷി 

കഥക്കും കാട്ടിലെ മൂഗങ്ങധക്കും ഇരയാക്കു 

നനുണ്ടു എന്നു പറഞ്ഞു. ദാധിട് ഫെലി 

സ്മ്നോടു പറഞ്ഞതു: നി വാളം കുന്ത 

വും വേലുമായി എസെറ നേരെ വരുന്നു; 

ഞാനേ: നീ നിന്ദിച്ചിട്ടുള്ള യി സായേല്നി 

രകളൂടെ ഭൈധമായ സൈവ൮ൃങ്ങളുടെ 

നിനെറ 

നേരെ വരുന്നു. യഹോവഇന്നുനിന്നെ 

യഹോവയുടെ നാമത്തില് 

എനെറ കയ്യില് ഏല്പികും; ഞാന് നിന്നെ 

കൊന്നു നിനെറ തല ഛേദിച്ചുകളയും; 

അത്രയുമല്ല ഞാ൯ ഇന്നു പി 

വൃങ്ങളുടെ ശവങ്ങളെ ആകാശത്തിലെ 

പക്ഷികക്കും ഭൂമിയിലെ മൂഗങ്ങ ക്കും 

ഇരയാക്കും; യിസായേലില് ഒരു ദൈവം 

ഉണ്ടെന്നു സവ്വഭൂമിയും അറിയും. യഹോ 

വ വാ൦ംകൊണ്ടും കുന്തം കൊണ്ടുമല്ല രക്ഷി 

ക്കുന്നതു എന്നു ഈ സംഷ്ൃമെല്ലാം അറി 

വാ൯ ഇടവരും; യുദ്ധം യഹോധെകു 

ഒ്ളതു; അവന് നിങ്ങളെ ഞങ്ങളുടെ ക 

യ്യില് ഏല്പിച്ചുതരും. പിന്നെ ഫെലി 

സ്ത ൯ ദാവീദിനോടു എതിപ്പാ൯ നേരിട്ട 

ടുത്തപ്പ്പോഠം ദഓാധീട് ബദ്ധപ്പെട്ടു ഫെലി 

സ്ത്നോടു മേതിപ്പാ൯ അണിക്കുനേരെ 

ഓടി, 

കല്ലു എടുത്തു കവിണയില്ധെച്ചു വിശി 

ഓധീദ് സഞ്ചിയില് കയ്യിട്ടു ഒരു 
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ഫെലിസു നെറ നെററിക്കു എറിഞ്ഞു; കല്ല 

അയനെറ നെററിയില് കൊണ്ടു പതി 

ഞ്ജ; അവ൯ കവിണ്ണുവീണു. ഇങ്ങനെ 

ഓയീട് ഒരു കവിണയും ഒരു കല്ലും കൊണ്ടു 

ഫെലിസ്ത നെ ജയിച്ചു, ഫെലിസു നെ 

കൊന്നു മുടിച്ചു; ഏന്നാല് ഭഓാധീദിനെറ 

കയ്യില് വാഠം ഇല്ലായിരുന്നു. ആകയാല് 

ദാവിദ് ഓടിച്ചെന്നു ഫെലിസ്ത്, നെറ പുറ 

തു കയറിനിന്നു അവനെറ വാഠ ഉറ 

യില്നിന്നു മരരിയെടുതുതു അവനെ 

കൊനം, അവന്െറ തല ധെട്ടിക്കള ഞ്ഞു. 

തങ്ങളുടെ മല്ല൯ മരിച്ചുപോയി ഏന്നു 

ഫെലിസ്ക്ു ൪ കണ്ടിട്ടു ഓടിപ്പോയി. യി 

സ്രായേച്യരും യ്യെഫ്രട്യരും പുറപ്പെട്ടു ആ 

തുതുംകൊണ്ടു ഗത്തും ഏക്രോ൯വാതിലുക 

മൂംവരെ ഫെലിസ്ത രെ പിന്തുടന്നു; ഫെ 

ലിസ്ത്ു ഹതന്മാർ ശയരയിമിന്നുള്ള വഴി 

യില് ഗത്തും ഏക്രോദുംവരെ വിണുകി 

ടന്ന. ഇങ്ങനെ യിസ്വായയല്മക്കഠ ഫെ 

ലിസ്ത്ു രെ ഒഓാടിക്കയും മടങ്ങിവന്നു അവ 

രുടെ പാളയം കൊള്ള യിടൂകയും ചെയ്യൂ. 

എന്നാല് ദാധിദ് ഫെലിസ്ക, നെറ തല 

എടുത്തു അതിനെ യെരൂശലേമിചേകു 

കൊണ്ടു വന്നു; അവന്െറ ആയ്ുധധഗ്ഗ 

മോ തനെറ ക്രടാരത്തിത സൂക്ഷിച്ചു൭ വച്ചു. 

ദായിദ് ഫെലിസ്ത, നെറ നേരെ ചെ 

ലന്നതു ശൌല് കങണ്ടപ്പോഠ സേനാധി 

വതിയായ അബ്ബ്ലേ രിനോട്ട: അബ്ബ രേ, 

ഈ ബാല്ക്കാര൯ ആരുടെ മകന് എന്നു 

ചോദിച്ചതിനു അബ്ബേ൪: രാജാവേ, 

തിരുമേനിയാണ ഞാന് അറിയുന്നില്ല എ 

നു പറഞ്ഞു. ഈ ബാല്യക്കാര൯ ആരുടെ 

മകന് എന്നു നീ അന്വേ ഷിക്കേണം എന്നു 

രാജാവു കല്പിച്ചു. ഓധിദ് ഫെലിസ്ത നെ 

സംഹരിച്ചു മടങ്ങിവരുമ്പോഠം അബ്ബേര് 

അവനെ ക്രടടി ശൌലിനെറ മുമ്പാകെ 

കൊണ്ടുചെന്നു ; ഫെലിസ്പനെറ തലയ്യം 
ര്, 
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അയവനെറ കയ്യില് ഉണ്ടായിരുന്നു. ശൌല്. 58 

അവനോടു: ബാല്യ ക്കാരാ, നീ ആരുടെ 

മക൯ ഏന്നു ചേദിച്ചു; ഞാ൯, ബേത്തേ 

ഹെമ്യനായ നിന്െറ ഭംസ൯ യിശ്ശായിയു 

ടെ മക൯ എന്നു മാധിദ് പറഞ്ഞു. 

പ അബഡ്യ്യായം. 

അവധവ൯ ശെൌലിനോട്ട സംസാരിച്ചു തി 

ന്നപ്പോ യോനാഥാനെറ മനസ്സു ഒഓധീ 

ടിനെറ മനസ്സോടു പററിച്ചേന്നു; യോനാ 

ഥാ൯ അധനെ സ്വന്തപ്രാണനെപ്പോ 

ലെ സ്നേഹിച്ചു. ശൌല് അന്മ അവനെ 

ചേത്തു കൊണ്ടു; അവന്െറ പിതൃഭവന 

ത്തിലേക്കു മടങ്ങിപ്പോകുവാ൯ പിന്നെ അ 

നവഭിച്ചതുമില്ല. യോനാഥാ൯ ദാധിടി 

നെ സ്വന്തപ്രാണനെപ്പേലെ സ്നേഹി 

ക്കൊണ്ടു അവഡന്മമായി സഖ്യതചെയ്യൂ. 

യോനാഥാ൯ താന് ധരിച്ചിരുന്ന മേലങ്കി 

തുരരി അതും തനെറ ഡസ്ത്രരധും വാള്ലം ധി 

ലം അരക്കച്ചയും ദായിടിന്നു കൊടുത്തു, 

ശൌല് അയകുന്നേടത്തൊക്കെയും ദാധി 

ദ് പോയി കായ്യാദികളെ ധിവേകത്തോ 

ടെ നടത്തും; അതുകൊണ്ടു ശൌരു അവ 

നെ പടജ്പുനത്തിന്നു മേധാധി ആക്കി; 

ഇതു സ്വ്ൃജനത്തിന്നും ശൌലിസെറ ഭൃത്യ 

ന്മാകും ബോധിച്ചു. 

ഓവിട് ഫെലിസ്ത് നെ സംഹരിച്ചശേ 

കാം അവര് മടങ്ങിവരുമ്പോഠ യിസ്്ായേ 

സ്ര 
കഠം പാടിയും ഗൃത്തംചെയ്യൂം കൊണ്ടു ത 

ല്യപട്ടണങ്ങളില്നിന്നൊക്കെയും 

പം തംബുരുധുമായി സന്തോഷത്തോടെ 

ശൌല്്രാജാധിനെ ഏതിരേറവുചെന്നു. 

സ്ര്രീകം വാദ്ടഘോഷത്തോടെ ഗനേപ്രു 

തിഗാനമായി: 

ശൌല് ആയിരത്തെ കൊന്നു 

ഓധിദോ പതിനായിരത്തെ 

എന്നു പാടി. 

90% 
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അപ്പോ ശൌല് ഏററവും കോപിച്ചു; 

ഈ ധാക്ക അവന്നു അനിക്കടുമായി: അ 

വര് ദാധിടിന്നു പതിനായിരം കൊടുത്തും 

എനിക്കു ആയിരം മത്രമേ തന്നുള്ള; ഇ 

നി രാജത്വമല്ലാതെ അവന്നു കിട്ടുവാ൯ 

എന്തുള്ളു എന്നു അവ൯ പറഞ്ഞു. അന്നു 

മുതല് ശെൌലിന്നു ദാധിദി നോട്ട കണ്ണുകടി 

തൂടങ്ങി. 

പിറെറന്നാ ഭൈവത്തിനെറ പക്കല് 

നിന്നുള്ള ട്ൂരാത്മാവയ ശൌലിന്മേല് വന്നു; 

അവന് അരമനെക്കകതുതു ഉറഞ്ഞുപറഞ്ഞു; 

ഭാവിഭോ പതിവ്പോലെ കിന്നരം വാ 

യിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു; ശൌലിനെറ കയ്യില് 

ഒരു കുന്തം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഭാധിടിനെ 

ചുവരോടുചേത്തു കുത്തുവാ൯ വിചാരിച്ചു 

കൊണ്ടു ശൌല് കുന്തം ചാടി; എന്നാല് 

ഭാവീട് രണ്ടുപ്രാവശ്യം അവനെറ മുമ്പില് 

നിന്നു മാറിക്കള ഞ്ഞും യഹോവ ദാധിദി 

നോടുക്രടെ ഇരിക്കയും ശൌലിനെ വിട്ടു 

മാറുകയും ചെയുതു കൊണ്ടു ശൌല് ഭാവി 

ദിനെ ഭയപ്പെട്ടു. അതുകൊണ്ടു ശൌല് 

അവനെ തനെറ അട്ടക്കല്നിന്നു മാററി 

സഹ സാധിപനാക്കി; അങ്ങനെ അവ൯ 

ജനത്തിന്നു നായകനായി പെരുമാറി 

പ്പോന്നു. ദാവീദ് തന്െറ എല്ലാവഴികളി 

ലും വിവേകത്തോടെ നടനു; യഹോവ 

അവനോട്ടക്രടെ ഉണ്ടായിരുന്നു, അവ൯ 

ഏററവും വിവേകത്തോടെ നടക്കുന്നു 

എന്നു ശൌല് കണ്ടിട്ടു അവങ്കല് ആശങ്കി 

തനായ്യിന്നു. എന്നാല് ദാധലീദ് യിസ്സാ 

യേലിന്നും യ്യെഫ്രുടെകും നായകനായി 

ചെരുമാറിയതു കൊണ്ടു അധഖരൊക്കെയും 

അവനെ സ്നേഹിച്ച. 

അനന്തരം ശൌല് 

--- 444. __ 

ദാവിദിനോടു: | പറഞ്ഞു. 

1, ജറ്്വ്ല് 18 
ടാ; തക 

പറഞ്ഞു. എനെറ കയ്യലു ഫെലി സ്ത്ര 

ടെ കൈ അവനെറമേല് ധിഴചവാ൯ സം 

ഗതിധരട്ടെ എന്നു ശൌല് വിചാരിച്ചു. 

ദാവീദ് ശൌലിനോട്ട: രാജായിനെറ മരു 

മകനായിരിപ്പാ൯ ഞാ൯ ആർ; യിസ്സാ 

യേലില് ഏനെറ അസ്താദികളും എനെറ 

പിതൃഭവനവധും എന്തുള്ളു എന്നു പറഞ്ഞു. 

ശെൌലിനെറ മകളായ മേരബിനെ ദാ 

വിദിന്നു കൊടു ക്കേണ്ടിയിരുന്ന സമയത്തു 

അധളെ മെഹോലാത്യനായ അദ്ദിയേലി 

ന്നു ഭായ്യയായി കൊടുത്തു. ശെൌലിനെറ 

മകളായ മിഖളോ ഭാധിടിനെ സ്ക്റേഹി 

ചു. അതു ശെൌലിന്നു അറിവു കിട്ടി; 

കായ്യം അവന്നു ഇഷ്ടമായി. അവഠം 

അവന്നു ഒരു കണിയായിരിക്കേണ്ടതിന്നും 

ഫെലിസ്മരുടെ കൈ അവനെറമേത, 

വീഴേണ്ടതിന്നും ഞാ൯ അവളെ അവന്നു 

കൊടുക്കും എന്നു ശൌല് വിചാരിച്ച ഓധീ 

ദിനോടു: നീ ഈ രണ്ടാം പ്രാവശ്യം എ 

നിക്കു മരുമകനായി തിരേണം എന്നു പാ 

ഞ്ഞു. 

രോട്ട: നിങ്ങ സ്വകായ്യമായി ടാധീദി 

പിന്നെ ശൌല് തന്െറ ഭൂത്യന്മാ 

നോടു സംസാരിച്ചു: ഇതാ, രാജാവിന്നു 

നിന്നെ പ്രിയമാകന്നു; അവന്െറ ഭൂത്യ 

ന്മാര് ഒക്കെയും നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു; ആ 

കയാല് നി രാജായിനെറ മരുമകനായ്യി 

രേണം എന്നു പറവിന് എന്നു കല്പിച്ച. 

ശെൌലിനെറ ഭൃത്യന്മാര് ആ ധാക്ക ദാവീ 

ദിനോടു പറഞ്ഞാറെ ഭാധിട് : രാജാധി 

സെറ മരുമകനാകുന്നതു അല്പകായ്യമെന്നു 

നിങ്ങനക്ു തോന്നുനുവോ? ഞാ൯ ദരിദ 

നും എളിയവനും ആകുന്നുവല്ലോ എന്നു 

ശെൌലിനെറ ഭൃത്യന്മാര്: ഓാവി 

എന്റെറ മൂത്ത മകഠം മേരബുണ്ടല്ലോ; ഞാ൯ | ദ് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു ഏന്നു ബോധിപ്പി 

അവളെ നിനക്കു ഭായ്യയായി തരും; നീ | ച്ച. അതിന്നു ശൌല്: രാജാവിനെറ ശ 

ശ്രുരനായി എനിക്കുവേണ്ടി യഹോവയു | ത്രൃക്കരക്കു പ്രതികാരം ആകുവാന് തക്കവ 

ധാഠാഥറ്ഠിം 
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ണ്ണം ഫെലിസ്മ്യരുടെ ൮ അഗ്രചമ്മമല്ലാ ! രാചിലെ സൂക്ഷിച്ചു ഗ്രഡ്ധമായോരു സ്ഥല 

തെ രാജാവു യാതൊരു സ്ര്ിധനവും ആ ത്തു ഒളിച്ചപാക്ക. 

ഗ്രഹികുന്നില്ല ഏന്നിങ്ങനെ നിങ്ങ ദാ 

വീദിനോടുട പറയേണം ഏന്നു കല്പിച്ച; 

ഫെലിസ്ത്, രുടെ കയ്യാല് ദാധിദിനെ വീഴ്ച 

മാറാക്കേണമെന്നു ശൌല് കരുതിയിരുന്നു. 

ഭൃത്യന്മാർ ദാവീദിനോടു ഈ വാക്കു അറി 

യിച്ചപ്പോഠം രാജാവിനെറ മരുമകനാക 

വാ൯ ദാധിടിന്നു സന്തോഷമായി; അധവ 

ധി കഗിയുന്നതിന്നു മുമ്പെ ദാധിടടും അധ 

നെറ ആളുകളും പുറപ്പെട്ടുചെന്നു ഫെലി 

സ്ക്ൂരില് ഇരുദ്൭ഒറ൮ പേരെ കൊന്നു, അധ 

രുടെ അഗ്രചമ്മം കൊണ്ടുവന്നു താന് രാ 

ജായധിനെറ മരുമകനാകേണ്ടതിന്നു രാജാ 

യിന്നു ശഅഴ്സ്ണം കൊടുത്തു. ശൌല് തനെറ 

മകളായ മീഖളിനെ അവന്നു ഭായ്യയായി 

കൊടുത്തു. 

ക്രടെ ഉണ്ടെന്നും 

ളായ മീഖ൦ അവനെ സ്നേഹിച്ചു എന്നും 

യഹോവ ഭാധിദിനോട്ട 

ശൌലിനെറ മക 

ശൌല് കുണ്ടറിഞല്പോഠം, ശൌല് ദാ 

വീദിനെ പിന്നെയും അധികം ഭയപ്പെട്ടു; 

ശൌല് ഓധീടിനെറ നിത്യ ശത്രു വായ്യിന്നു, 

എന്നാല് ഫെലിസ്ത് പ്രഭുക്കന്മാര് യുഭ്ധ 

ത്തിന്നു പൃറല്ലെട്ടു; അവര് പുറപ്പെടു മമ്പാ। 
ചി 

ഴൊക്കെയും ഭവിദ് ശൌലിനെറ സകല 

ഭൂത്യന്മാരെക്കാമ്ൂം കൂതാത്ഥനായിരുന്നു; അ 

വെറ പേര് ധിശ്രുതമായ്യീന്നു. 

൧൯. അദ്ധ്യായം. 

അനന്തരം ശൌല് തനെറ മകനായ 

യോനാഥാനോടും സകലഭത്യന്മാരരാടും ഒം 

വീടിനെ കൊല്ലേണം ഏന്നു കല്പിച്ചു. 

എങ്കിലും ശൌലിനെറ മകനായ യോനാ 

ഗാന്നു ദാധിദിനോടു വളരെ ഇക്ടുമായി 

രുന്നതു കൊണ്ടു യോനാഥാ൯ ദാവീടിനോ 

ടു: ഏനെറ അപ്പനായ ശൌല് നിന്നെ 

കൊല്ലുവാ൯ നോകുന്നു; ആകയാല് നീ 

ധാഠാഥറ്ഠിം 

ടട 

ഞാ൯ പുറപ്പെട്ടു 3 

നീ ഇരികുന്ന വയലില് എനെറ അച്പ 

നെറ അടുക്കല് നിന്നെക്കുറിച്ചു എന്െറ 

അപ്പനോടു സംസാരിക്കും; ഞാന ഗ്രഹി 

കുുന്നതു നിന്നെ അറിയിക്കാം എനാ പ 

റഞ്ഞു. 

അച്ചനായ ശെൌലിനോടു ദാധിടിനെക്കു 

അങ്ങനെ യോനാഥാന തനെറ 

റിച്ചു ഗുണമായി സംസാരിച്ചുപറഞ്ഞതു : 

രാജാഠു തന്െറ ഭൂത്ൃയനായ ഭാധിദിനോടു 

ദോഷം ചെയ്യരുതേ; അവന് നിന്നോട്ട 

ദോഷം ചെയ്യിട്ടില്ല; അവനെറ പ്രവൃത്തി 

കമ നിനക്കു ഏററധും ഗുണകരമായിരു 

ന്നതേയുള്ളു.. 

ഉ പേക്ഷിച്ചുംകൊണ്ടല്ലോ ആ ഫെലിസ്ക 

അവന് തനെറ ജിവനെ 

നെ സംഹരിക്കയും അങ്ങനെ യഫഹോധഖ 

ല്ലായി സായേലിന്നും വലിയോരു രക്ഷ 

വരുത്തുകയും ചെയുതു; നി അതു കണ്ടു 

സന്തോഷിച്ച. ആകയാല് നി ഖെറു 

തെ ദാധീഭിനെ കൊന്നു കററമില്ലാത്ത 

ചെയ്യുന്നതു 

യോനാഥാനെറ ധാക്ക കേട്ടു: 

രക്തം ചൊരിഞ്ഞ പാപം 

എന്തിന്നു 2 

യഹോവയാണ അവനെ കൊല്ലുകയില്ല 

തേനു ശൌല് സത്യം ചെയ്യു പിന്നെ 

യോനാഛാ൯ ദാവീദിനെ വിളിച്ചു കായ്യ 

മെല്ലാം അറിയിച്ചു, യോനാഥന്േ ഓാധി 

ദിനെ ശേലിനെറ അട്ടക്കല് കൊണ്ടുവ 

നനു; അവന് മുമ്പിലത്തെപ്പ്പോൊലെ അവ 

ന്െറ സന്നിധിയില് നില്ല്യും ചെയ്യൂ, 

പിന്നെയും യൃഭ്ധം ഉണ്ടായറെ ഭഓധീ6് 

പുറപ്പെട്ടു ഫെലിസ്ത്ൂരരോടേ പടവെട്ടി അ 

വരെ കഠിനമായി തോല്പിച്ചു; അവര് 

അയനെറ മുമ്പില്നിന്നു ഓടി. യഹോ 

വയുടെ പക്കല്നിന്നു ടൂരാത്മാധുയ പിന്നെ 

യും ശൌലിനെറമേല് വന്നു; അവ൯ ക 

യ്കില് കുന്തവും പിടിച്ചു തന്െറ അരമന 

യില് ഇരിക്കയായിരുന്ന; ദാവിദ് കിന്ന 
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രം വായിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. അപ്പ്യോഗം 

ശൌല് ദാവീദിനെ കുന്തംകൊണ്ടു ചുവ പേട്ടു, രാമയില് ശമൂവേലിസെറ അടു 

രോടട ചേത്തു കുത്തുവാ൯ നോക്കി; അവ | ക്കൽ ചെന്നു ശൌല് തന്നോടട ചെയൂതൊ 

നോ ശൌലിനെറ മുമ്പില്നിന്നു മാറിക്ക ക്കെയും അവനോടു അറിയിച്ചു. പിന്നെ 

ളഞ്ഞു. കുന്തം ചുവരില് തറെച്ചു; ഓഡി അവനും ശമൂവേലും പുറപ്പെട്ടു നയ്യോ 

ട് ആ രാത്രിയില്തന്നേ ഓടിപ്പോയി ത്തില് ചെന്നു പാത്തു. അനന്തരം ദാ 

രക്ഷപ്പെട്ടു. ഓധിടിനെ കാത്തുനിന്നു | യീദ് രാമയിലെ നയ്യോത്തില് ഉണ്ടു ഏന്നു 

രാവിലെ കൊന്നുകള യേണ്ടതിന്നു ശൌല് | ശൌലിന്നു അറിവുകിട്ടി. ശൌല് ഭാവി 

അധനെറ ധിട്ടിലേക്ു ദൂതന്മാരെ അയച്ചു;  ദിനെ പിടിപ്പാ൯ ഒ്ൂതന്മാരെ അയച്ചു; 

ഓവീദിനെറ ഭായ്യയായ മീഖഗം അവ അവര് പ്രവാചകസംഷ്വം പ്രവചിക്കുന്ന 

നോട്ടു: ഈ രാത്രിയില് നിനെറ ജീവനെ | തും ശമൂവേല് അവരുടെ തലവനായിരി 

രക്ഷിച്ചുകൊണ്ടില്ലെങ്കില് നാളെ നിന്നെ | ക്ുന്നതും കണ്ടപ്പോ ദൈവത്തിന്െറ 

കൊന്നുപോകം എന്നു പറഞ്ഞു. അങ്ങ |, ആത്മാധു ശെൌലിനന്െറ മലതന്മാരുടെമേലും 

നെ മീഖഠം ദാധിടിനെ കിളി വാതിലില് വന്നു, അവരും പ്രവചിച്ചു. ശൌല് 

കരടി ഇറക്കിവിട്ടു; അവന് ഓാടിപ്പോോയി അതു അറിഞ്ഞപ്പോക വേറെ ഒ്ലതന്മാരെ 

രക്ഷപ്പെട്ടു. മീഖമഠ ഒരു ബിംബം എടു | അയച്ചു; അവരും അങ്ങനെ തന്നേ പ്രുവ 

തലെക്കു കോലാട്ടുരോമംകൊണ്ടുള്ള മൂടിയും വശ്യം ടതന്മാരെ അയച്ചു; അവരും പ്രവ 

ഇട്ടു ഒരു വസ്ത്രുംകൊണ്ടു പുതപ്പിച്ചു. 

ദാവിദിനെ പിടിപ്പാ൯ ശൌല് ദൂതന്മാരെ 

ചിച്ചും പിന്നെ അവന് തന്നേ രാമയി 

ലേക്കു പോയി, സേക്ര്ൂവിലെ വലിയ കി 

അയച്ചപ്പേ:ഠം അവന് ദീനമായി കിട | ണററിങ്കല് എത്തി: ശമൂവേലും ദാവീടും 

ക്കുന്നു എന്നു അവധ പറഞ്ഞു. എന്നാറെ | എധിടെയാകുന്നു എന്നു ചോടിച്ചു. അവര് 

ശൌല്: ഞാ൯ അവനെ കൊല്ലേണ്ടത് ന്നു | രാമയിലെ നയ്യോത്തില് ഉണ്ടു എന്നു ഒരു 

കിടക്കയോടെ ഏനെറ അടുക്കല് കൊണ്ടു | ത്൯ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ അവന് രാമ 

വരുവിന൯ു ഏന്നു കല്പിച്ചു, ദാവീദിനെ | യിലെ നയ്യോത്തിന്നു ചെന്നുറു ദൈവത്തി 

ചെന്നു നോക്കുവാ൯ ട്ടൂതന്മാരെ അയച്ചു. നെറ ആത്മാവു അവനെറമേലും വന്നു; 

തു കട്ടിലിന്മേല് കിടത്തി, അതിന്െറ ചിച്ചു. ശൌല്, പിന്നെയും മൂന്നാം പ്രാ 

ടൂതന്മാര് ചെന്നപ്പോ കട്ടിലിന്മേല് ഒരു അവന് രാമയിലെ നയ്യോത്തില് എത്തും 

ബിംബം തലെക്ു കോലാട്ടുരോമംകൊണ്ടെ ! വരെ പ്രവചിച്ചുകൊണ്ടു നടന്നു. അവ൯ 

ള്ള ഒരു മൂടിയുമായി കിടക്കുന്നതു കണ്ടു. തന്െറ വന്തം ഉരിഞ്ഞുകളഞ്ഞു അങ്ങനെ 

എന്നാറെ ശൌല് മീഖളിനോടു: നീ ഇ ശമൂര്ഖേലിനെറ മുമ്പാകെ പ്രവചിച്ചുകൊ 

ങ്ങനെ എന്നെ ചതിക്കയയം എന്റെറ ശത്രു ണ്ടു അന്നു രാപകല് മുഴുവശും നഗ്നനായി 

ചാടിപ്പോകുവാ൯ അവനെ വിട്ടയക്കയും | കിടന്നു. ആകയാല് ശെൌലും ഉണ്ടോ പ്ര 

ചെയുതു ഏന്തു ഏന്നു ചോടിച്ചതിന്നു:  വാചകഥണത്തില് എന്നു പറഞ്ഞുവരുന്നു. 

എന്നെ വിട്ടയക്ക; അല്ലെങ്കില് ഞാ൯ 

നിന്നെ കൊല്ലും എന്നു അവ൯ എന്നോടു പ ച 

പറഞ്ഞ എന്നു മീഖശ ശൊൌലിനോടട ദാഡീട് രാമയിലെ നയ്യോത്തില്നിന്നു 

പറഞ്ഞു. ഓടി മയാനാഥാനെറ അടുക്കല് ചെന്നു: 
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ഞാ൯ എന്തു ചെയ്യൂ? എനെറ കുററം എന്തു? 

നിന്െറ അപ്പന് എന്നെ കൊല്ലുവാ൯ അ 

ചെയൂ പാപം ഏന്തു എന്നു ചോടിച്ചു. 

അധവധ൯ അവനോടു: അങ്ങനെ ഭവിക്ക 

രുതേ, നീ മരിക്കയില്ല; എന്െറ അപ്പ൯ 

എന്നെ അറിയിക്കാതെ വലുതോ ചെറു 

തോ യാതൊന്നും ചെയ്താറില്ല; പിന്നെ 

ഈ കായ്ക്ം എന്നെ മറെപ്പാ൯ സംഗതി 

എന്തു? അങ്ങനെ വരികയില്ല എന്നു പ 

റഞ്ഞു. ദാവീദ് പിന്നെയും അവനോടു: 

എന്നോടു നിനക്കു പ്രിയമാകുന്നുഖെന്നു 

നിസെറ അപ്പ൯ നല്ലധണ്ണം അറികയാല് 

യോനാഥാ൯ ഒ്ദഃഖിക്കാതിരിക്കേണ്ടതിന്നു 

അവന് ഇതു ഗ്രഹിക്കരുതു എന്നു അവ൯ 

വിചാരിക്കുന്നു; എന്നാല് യഫഹേവേയാ 

ണം, നിന്നാണ, എനിക്കും മരണത്തിന്നും 

 മഭ്്ധേ, ഒരടി അകലം മാത്ര ൭മയ്യള്ളു. എന്നു 

ന്വേക്കിക്കേണ്ടതിന്നു അവനോടു 

) 

[ 
സത്യം ചെയ്യൂ പറഞ്ഞു. അപ്പ്പോഗ യോ 

നാഥാ൯ ഭഓാലിടിനോട്ട: നിന്െറ ആഗ്ര 

ഹം ഏന്തു? ഞാന അതു ചെയ്യുതരും എന്നു 

പറഞ്ഞു, ഭാലീട്' യോനാഥാനോടുട പറ 

ഞ്ഞതു: നാളെ അമാധാസ്വ യാകുന്നു; ഞാ, 

നും രാജാധിനോടുക്രടെ പന്തിഭോജന 

ത്തിന്നു ഇരിക്കേണ്ടതല്ലോ; എങ്കിലും മറെറ 

ന്നാ വൈകുന്നേരംവരെ വയലില് ഒളി 

[ ച്ചിരിപ്പാ൯ എനിക്കു അനുധാഭം തരേണം. 

നിന്െറ അലപ്പു൯ എന്നെ കാണാഞ്ഞിട്ടു 

അന്വേഷിച്ചാല്: ടഓാധീദ സ്വന്തപട്ടണ 

മായ ബേത്തേ ഫഹെമിലേക്കു ഒന്നു പോയി 

വരേണ്ടതിന്നു എന്നോടു താല്പയ്യമായി 

അനുവാദം ചോദിച്ചു; അവന്െറ കുല 

ത്തിന്നെല്ലാം അധിടെ വഷാന്തരയാഗം 

ഉണ്ടു എന്നു ബോധിപ്പിക്കേണം. കൊ 

ള്ളാമെന്നു അവന് പറഞ്ഞാല് അടിയന്നു 

ശുഭം; അല്ല, കോപിച്ചാല്: അവ൯ ദോഷം 

നിണ്ണയി'ച്ചിരിക്കുന്നു ഏന്നു അറിഞ്ഞജുകൊ 
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ള്ളേണം. ഏന്നാല് അങ്ങുന്നു അടിയ 

നോടു ദയ ചെയ്യേണം; അടിയനുമായി 

യഹോവയെ സാക്ഷിയാക്കി സഖ്യത ചെ 

യ്യിട്ടുണ്ടല്ലോ; വല്ല കുററധും എന്നില് 

ഉണ്ടെങ്കിലോ അങ്ങുന്നു തന്നേ എന്നെ 

കൊല്ലുക; അപ്പനെറ അടുക്കല് എന്നെ 

കൊണ്ടുപോകു വാ൯ ഏന്തൊരാവശ്യം? അ 

തിന്നു യോനാഥാ൯: അങ്ങനെ നിനക 

വരാതിരിക്കട്ടെ ;. എനെറ അച്പ൯ നിന 

കു ദോഷം വരുത്തുവാ൯ നിണ്ണയിച്ചിരി 

ക്കുന്നു എന്നു ഞാന് അറിഞ്ഞാൽ നിന്നെ 

അറിയിക്കാതിരിക്കുമോ എന്നു പറഞ്ഞു. 

ഓവധിട് യോനാഥാനോടു: നിന്െറ അ 

പന നിന്നോടു കഠിനമായി ഉത്തരം പറ 

ഞഞാലോ അതു ആര് എന്നെ അറിയിക്കും 

എന്നു ചോടിച്ചു. യോനാഥാ൯ ഓധീദി 

നോട്ടു: വരിക, നമുക്കു വയലിലേക്കു 

പോകാം എന്നു വറഞ്ഞു; അവര് ഇരുവ 

രും വയലിലേകു പോയി. 

പിന്നെ യോനാഥാ൯ ദാധിദിനോടു 

പറഞ്ഞതു: യിസ്രായേലിനെറ ദൈവമായ 

യഹോവ സാക്ഷി; നാളെ ഇഈര നേര 

ത്തോ മറെറന്നാളേോ എന്െറ അപ്പ 

നെറ അന്തഗ്ഗതമറിഞ്ഞജു നിനക്കു ഗുണ 

മെന്നു കണ്ടാല് ഞാ൯ ആളയച്ചു നിന്നെ 

അറിയിക്കാതിരിക്കുമോ? എന്നാല് നി 

ന്നോടു ദോഷം ചെയ്ത്യാനാകുന്നു എനെെറ 

അപ്പുനെറ ഭാവമെങ്കില് ഞാ൯ അതു 

നിന്നെ അറിയിച്ചു നീ സമാധാനത്തോ 

ടെ പോകേണ്ടതിന്നു നിന്നെ പറഞ്ഞയ 

ക്കാതിരുന്നാല് യഹോധഖ യോനാഥാനോട്ട 

തക്കവണ്ണം അധികധും ചെയ്യട്ടെ; യ 

ഛഹോധ്വ എന്െറ അപ്പനോടുക്രടെ ഇരു 

ന്നതുപോലെ നിന്നോടുക്രടെയും ഇരികുമാ 

റാകട്ടെ. ഞാ൯ ഇനി ജീവനോടിരിക്ക 

യാകുന്നു എങ്കില് ഞാ൯ മരിക്കാതവണ്ണം 

യഹോധഖയുടെ ദയ നി കാണിക്കേണ്ടതു 
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എന്നോടു മാത്രമല്ല; എനെറ ഗൃഹരത്മോടും 

നിനെറ ദയ ഒരിക്കലും അററുപോകരുതു; 

യഹോവ ദാധീദിനെറ ശത്രുക്കളെ ഒട്ടൊഴി 

യാതെ ഭൂതലത്തില്നിന്നു ഛേദിച്ചുകളയും 

കാലതുതും അററുപോകരുതു. ഇങ്ങനെ 

യോനാഥാ൯ ദാധീദിന്െറ ഗൃഫത്തോടു സ 

ഖ്യത ചെയ്യൂ. ദാധിദിനെറ ശത്രുക്കളോടു 

യഹോവ ചോദിച്ചുകൊള്ളും. യോനാ 

ഥാ൯ സ്വന്തപ്രാണനെപ്പോലെ ഭഓാധീദി 

നെ സ്ന്റേഹിക്കയാല് തന്നോടുള്ള സ്നേഹ 

ത്രെച്ചൊല്ലി അവനെക്കൊണ്ടു പിന്നെയും 

സത്യംചെയ്യിച്ചു. പിന്നെ യോനാഥാ൯ 

ദാവിദിനോട്ട പറഞ്ഞതു: നാളെ അമാവാ 

സ്യ യാകുന്നുവല്ലോ; നിനെറ തുരിപ്പിടം 

ഒഗിഞ്ഞിരിക്കുമ്പോഠ നി ഇല്ലെന്നു കാ 

ണും. തുന്നു ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടു കായ്യം 

നടന്ന അന്നു നി! ഒളിച്ചിരുന്ന സ്ഥല 

ത്തേക്കു ധേഗത്തില് ഇറങ്ങിവന്നു ഏ 

സെല്കല്ലിനെറ അരികെ താമസിക്കേ 

ണം, അപ്പോ ഞാ൯ അതിനെറ ഒരു 

വശത്തു ഒരു ലാക്കിന്നു എയ്യുന്ന ഭാവത്തില് 

മുന്നു അമ്പയ എയ്യം. നി ചെന്നു അമ്പു 

നോക്കി എടുതൃതുകൊണ്ടു വരിക എന്നു 

പറഞ്ഞു ഒരു ബാല്യക്കാരനെ അയക്കും. 

അമ്പൃകുര നിന്െറ ഇപ്പുറതുു ഇതാ, 

എടുത്തുകൊണ്ടു വരിക എന്നു ഞാന ബാ 

ല്യക്കാരനോടു പറഞ്ഞാല് നീ അവ എടു 

തുതുകൊണ്ടു വരിക; യഹോധയാണ, നി 

നക്ു ശുഭമല്ലാതെ മറെറാന്നും വരികയില്ല. 

എന്നാല് ഞാ൯ ബാല്യക്കാരനോടു: അമ്പു 

നിനെറ അപ്പുറത്തു അതാ എന്നു പറ 

ഞ്ഞാല് നിന്െറ വഴിക്കു പൊയ്യ്ൊഠ്ഠക; 

യഫഹോധ നിന്നെ പറഞആയച്ചിരികുന്നു. 

ഞാനും നിയയും തമ്മില് പറഞ്ഞിരിക്ുന്ന 

കായ്യത്തിലോ, യഹോവ എനികും നിന 

ക്കും മഭേധ്യ എന്നേക്കും സാക്ഷി. 

ഇങ്ങനെ ഭാധീദ് വയലില് ഒളിച്ചു; 

ധാഠാഥറ്ഠിം 
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അമാധാസ്യയായപ്പ്യോ രാജാഠു പന്തി 

ഭോജനത്തിന്നു ഇരുന. രാജാവു പതി 

വുപോലെ ചുവരിന്നരികെയുള്ള തനെെറ 

ആസനത്തിന്മേല് ഇരുന്നു; യോനാഥാ൯ 

ഴ്ണന്നേററുനിന്നു. അബ്ജേര ശെൌലി 

നെറ അരികെ ഇരുന്നു; ദാധിദിനെറ 

സ്ഥല മോ ഒഥിഞ്ഞൂകിടന്നു. അന്നു ശൌല് 

ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല; അവന്നു എന്തോ ഭവി 

ചു അവന്നു ശുഭ്ധിയില്ലായിരികും; അതേ, 

അവന്നു ശുഭ്ധിയില്ല എന്നു അവന് വിചാ 

രിച്ച. അമാധാസ്യയുടെ പിറെറന്നാളും 

ഓധിടിനെറ സ്ഥലം ഒഗിഞ്ഞുകിടന്ന; 

ശൌല് തനെറ മകനായ യോനാഥാ 

നോടു: യിശ്ശായിയുടെ മകന് ഇന്നലെ 

യും ഇന്നും പന്തിഭോജനത്തിന്നു വരാതി 

രിക്കുന്നതു എന്തു എന്നു ചോടിച്ചു. യോ 

നാഥാ൯ ശൌലി നോടു: ദാധീദ് ബേത്തേ 

ഹെമില് പോകഖാ൯ എന്നോടു താല്പയ 

മായി അന്ദവാദം ചോടിച്ചു: ഞങ്ങളുടെ 

കുലത്തിന്നു പട്ടണത്തില് ഒരു യാഗമുള്ള 

തുകൊണ്ടു എന്നെ പിട്ടയക്കേണമേ; 

എനെറ ജ്യേഷ്ട തന്നേ എന്നോടു കല്പി 

ച്ചിരിക്കുന്നു; ആകയാല് നിനക്കു എന്നോടു 

കൃപയുണ്ടെങ്കില് ഞാന് എനെറ സഹോ 

ദരന്മാരെ ചെന്നുകാണ്മാ൯ അന്ദവടിക്കേ 

ണമേ എന്നു പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ടാകുന്നു 

അവന് രാജാലിനെറ പന്തിഭോജനത്തി 

ന്നു വരാതിരികുന്നതു ഏന്നുത്തരം പറഞ്ഞു. 

അപ്പോ ശൌലിനെറ കോപം യോനാ 

ഥാനെറ നേരെ ജ്വലിച്ചു അവ൯ അധ 

വക്രതയും ദുശ്ശാധ്് ധും ഉള്ള വമ. 

ടെ മകനേ, നിനെറ സ്വന്തലമജ്മ്േക്കും 

നോട്ട; 

നിനെറ അമ്മയുടെ നഗ്നതയുടെ ലജ്യൊെ 

ക്കുമായി നി യിശ്ശായിയുടെ മകനോടു 

ശ്രടിയിരിക്കുന്നു എന്നു എനിക്കു അറിഞ്ഞു 

ക്രടയോ? യിശ്ശായിയുടെ മകന് ഭൂമി 

യില് ജിധിച്ചിരിക്കുന്ന കാലത്തൊരിക്ക 
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ലും നീയും നിസനെറ രാജത്വധും ഉറെക്കു 

യില്ല, ഉടനെ ആമയച്ചു അവനെ ഏ 

നെറ അടുക്കല് വരുത്തുക; അയന് മര 

ണയോഗ്നാകന്നു ഏന്നു പറഞ്ഞു. യോ 

നാഥാ൯ തന്െറ അപ്പനായ ശെൌലിനോ 

ടു: അവനെ എന്തിന്നു കൊല്ലുന്നു? അ 

വ൯ എന്തു ചെയ്യൂ ഏന്നു ചോടിച്ചു. അ 

പ്പോ ശൌത അവനെ കൊല്ലുവേ അ 

വനെറ നേരെ കുന്തം ചാട്ടി; അതിനാല് 

തന്െറ അച്പ൯ ഓാധിടിനെ കൊല്ലുവാം൯ 

നിണ്ണയിച്ചിരിക്കുന്നു ഏന്നു യോനാഥാ൯ 

അറിഞ്ഞു, യോനാഥാ൯ അതികോപ 

ത്തോടെ പന്തിഭോജനത്തില്നിന്നു ഏഴു 

ന്നേററു;ു അമാധാസ്ധ യുടെ പിറെറന്നാഠം 

ഭക്ഷണം ഒന്നും കഥിച്ചതുമില്ല; തന്െറ 

അപ്പ൯ ദാധീടിനെ അപമാനിച്ചതു 

കൊണ്ടു അവനെകുറിച്ചു അവ൯ വയസ 

നിച്ചിരുന്നു. 

പ്പിറെറന്നാര രാധിലെ, മാധീദൂമായി 

നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന സമയത്തു, യോനാഥാ൯ 

ഒരു ചെറിയ ബാല്യ ക്കാരനോടുക്രടെ വയ 

ലിലേക്കു പോയി. അയധവന് തനെറ 

ബല്ലക്കാരനോടു: ഓടിച്ചെന്നു ഞാ൯ 

എയ്യുന്ന അമ്പു എഐടുത്തുകൊണ്ടുവാ ഏന്നു 

പറഞ്ഞു. ബാല്ൃക്കാര൯ ഓാടുബ്ചോഠം അവ 

നെറ അപ്പുറത്തേക്കു ഒരു അമ്പു എയ്കകു. 

യോനാഥാ൯ എയുൂ അമ്പു ധീണേടത്തു 

ബാല്യക്കാര൯ ഏഏത്തിയപ്പോശ യോനാ 

ഥാ൯ ബാല്യക്കാരനോടു: അമ്പു നിനെറ 

അപ്പുറത്തല്ലയോ എന്നു വിളിച്ചുപറഞ്ഞു. 

പിന്നെയും യോനാഥാന്൯ ബാല്യക്കാരനോ 

ടു: ബദ്ധപ്പെട്ടു ഓടിവരിക, നില്ല,രുതു 

മന്നു വിളിച്ചുപറഞ്ഞു. യോനാഥാനെറ 

ബാല്യക്കാര൯ അമ്പുകളെ. പെറുക്കി യജമാ 

നനെറ അടുക്കല് കൊണ്ടുവന്നു. ഏന്നാല് 

യോനാഥാന്മം ഓധീടും അല്ലാതെ ബാല്യ 

ക്കാരന് കായ്യ്ം ഒന്നും അറിഞ്ഞില്ല. പി 
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ന്നെ യോനാഥാ൯ തനെറ ആയ്യധങ്ങളെ. 

ബാല്യ ക്കാരനെറ പക്കരു കൊടുത്തു: പട്ട 

ണത്തിലേകു കൊണ്ടുപോക ഏനാ പാ 

ഞ്ഞു. ബാല്വക്കാര൯ പോയ ഉടനെഭാ 

വിദ് തെകുവശത്തുനിന്നു ഏഴുന്നേററു 

വന്നു മൂന്നു പ്രാവശ്യം സാകഷ്ക്രാംഗം വിണു 

നമസ്തരരിച്ചു; അവര് തമ്മിര ചുംബനം 

ചെയ്യൂ കരഞ്ഞു; ദഓാധിദോ ഉച്ചത്തില് കര 

ഞ്ഞപോയി., യോനാഥാ൯ ഭാധിദിനോടു : 

യഹോവ എനികും നിനകും എനെറ 

നിന്െറ 

സാക്ഷി എന്നിങ്ങ 

സന്തതിക്കും സന്തതിക്കും 

മഭ്ധയയ എന്നേകും 

നെ നാം ഇരുവരും യഹോവയുടെ നാമ 

ത്ത്തിത സത്യംചെയ്യിരിക്കകൊണ്ടു സമാ 

ധാനത്തോടെ പോക ഏന്നു പറഞ്ഞും 

അങ്ങനെ അവന് എഴുന്നേററു പോ 

യി. യോനാഥാനോ 
ി പട്ടണത്തിലേകു 

പോന്നതും 

൨൧. അബഡ്യ്യായാ. 

ദാവിദ് നോബില് പുരോഹിതനായ 

അഹിമേലെക്കിനെറ അടുക്കല് ചെന്നു; 

അഫി മേലെക ഭാധവിടിനെ സംഭ്ൂമത്തോ 

ടെ എതിരേററു അവനോടു: ആരും ക്രടെ 

ഇല്ലാതെ തനിച്ചുവരുന്നതു എന്തു എന്നു 

ചോടിച്ചു, ദാവീട് പുരോഹിതനായ അ 

ഫിമേധലെക്കിനോട്ടു: രാജാവു എന്നെ ഒരു 

കായ്യം ഏപ്പിച്ചു: ഞാ൯ നിന്നെ അയക്കുന്ന 

തും നിന്നോടു കപ്പികുന്നതു മായ കായ്യം ഒ 

നും ആരും അറിയരുതു എന്നു കപ്പിച്ചിരി 

കുന്നു. എനെറ ബാല്യക്കാർ ഇന്ന സ്ഥ 

ലത്തു വരേണമെന്നു ഞാന് ചട്ടംകെട്ടിയി 

രിക്കുന്നു. ആകയാല് നിനെറ കൈധശം 

വല്ലതും മുണ്ടോ? ഒരഞ്ചപ്പം അല്ലെങ്കില് 

തല്ല്ലാലം കൈവശമുള്ള തെന്തെങ്കിലും എ 

നികു തരേണം എന്നു പറഞ്ഞു. അതി 

നു പൃരോഫിത൯ ദാധിദിനോട്ട: വിശുദ്ധ 

41 
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൧. ശമൂവേല് ൨൨ 

മായ അപ്പം അല്ലാതെ സാമാന്യ മായതു 

കൈവശം ഇല്ല; ബാല്യക്കാര് സ്ര്രികളോടു 

അകന്നിരിക്കുന്നു എങ്കില് തരാമെന്നു ഉത്ത 

രം പറഞ്ഞു. ഭഓധീട് പുഭരാഹിതനോടു: 

ഈ മൂന്നു ദിപസമായി സ്ര്രീകഠം ഞങ്ങളോ 

ടു അകന്നിരിക്കുന്നു. ഇതു ഒരു സാമാന) 

യാത്ര എങ്കിലും ഞാന് പുറപ്പെടുമ്പോഠ ത 

ന്നേ ബാല്യക്കാരുടെ യാത്രക്കോപ്പുകഠം ശു 

ഭ്ധമായിരുന്നു; ഇന്നോ അവരുടെ കോല്പു 

ക ഏത്ര അധികം ശുഭ്ധമായിരിക്കും ഏ 

ന്നു പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ പൃരോഹിത൯ 

അവന്നു വധ്ശുഭ്ധമായ അപ്പം കൊടുത്തു; 

അപ്പം മാറരുന്ന ദിവസം ചൂടുള്ള അപ്പം 

വെകക്കേണ്ടതിന്നു യഹോവയുടെ സന്നി 

ധിയിതനിന്തു നീക്കിയ കാഴ്ണുയപ്പം അല്ലാ 

തെ അവിടെ വേറെ അപ്പം ഇല്ലായിരു 

ന്നു. എന്നാല് അന്നു ശൌലിനെറ ഭൃത്യ 

ന്മാരില് ദോവേഗ് എന്നു പേരുള്ള ഒരു 

ഏദോമ്യനെ അധിടെ യഹോവയുടെ സ 

ന്നിധിയില്. അടെച്ഛിട്ടിരുന്ു;ു അവ൯ 

ശൌലിനെറ ഇടയന്മാക്കു പ്രമാണി ത്ത 

യിരുന്നു. ദാധിദ് അഹിമേലെക്കി നോ 

ടട: ഇഖിടെ നിനെറ കൈവശം കുന്തമോ 

വാളോ ഉണ്ടോ? രാജാധിസെറ കായ്യം തി 

ടടക്കമായിരുന്നതു കൊണ്ട ഞാ൯ എനെറ 

ഡാമും ആയുധങ്ങളും കൊണ്ടുപോന്നില്ല 

എന്നു പറഞ്ഞു. അപ്പ്പോഠ പൃുരോഹിത൯: 

ഏലാതാഴ്ണരയില്ഖെച്ചു നി കൊന്ന ഫെ 

ലിസ്നായ ഗെല്ലയത്തിനെറ വാര 

എഫോടിനെറ പുറകില് ഒരു ശിലയില് 

പൊതിഞ്ഞു ധെച്ചിരിക്ുന്നു; അതു വേണ 

മെങ്കിത ഏടുതുതുകൊഠ്ംകു; അതല്ലാതെ 

വേറെ ഒന്നുമില്ല എന്നു പറഞ്ഞു. അതിന്നു 

തുല്യം മറെറാന്നുമില്ല; അതു എനിക്കു തരേ 

ണം ഏന്നു ദായിദ് പറഞ്ഞു. 

പിന്നെ ദാവീദ് പുറപ്പെട്ടു അന്നുത 

ന്നേ ശെൌലിസെറ നിമിത്തം ഗത്ത് രാജാ 
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വായ ആഖിശിനെറ അടുക്കൽ ഓടിച്ചെ 

ന്നു. ഏന്നാല് ആഖിശിനെറ ഭൃത്യന്മാര് 

അവനോടു : ഇ വ൯ ദേശത്തിലെ രാജാവാ 

യ ഭഓധിട് അല്ലയോ? 

ശൌല് ആയിരത്തെ കൊന്നു 

ഓയിദോ പതിനായിരത്തെ 

ലന്നു അവര് ന്ൃത്തങ്ങളില് ഗാനപ്രുതി 

ഗാനം ചെയുതു ഇവനെക്ുറിച്ചല്പയോ 

എന്നു പറഞ്ഞു. ടാവിദ് ഈ വാക്കുകളെ 

മനസ്സ്ിലാക്കീട്ടു ഗത്ത് രാജാവായ ആഖി 

ശിനെ ഏററവും ഭയപ്പെട്ടും അവരുടെ 

മുമ്പാകെ തനെറ പ്രുകൃതി മാററി, അ 

വരുടെ കൈകളില് ഇരിക്കെ ബുഭ്ധിഭ്രമം 

നടിച്ചു വാതിലിനെറ കതകുകളില് വരെ 

ചു താടിമേല് തുപ്പല് ഒലിപ്പിച്ചുകൊണ്ടി 

രുന്നു. ആഖീശ തനെറ ഭൂത്വന്മാരോടു : 

ഈ മനുഷ്യ്യ൯ ഭ്രാന്ത൯ ഏന്നു നിങ്ങ കാ 

ണുന്നില്ലയോ? അവനെ എനെറ അടു 

ക്മത കൊണ്ടുവന്നതു ലേന്തിന്നു? എനെറ 

മുമ്പാകെ ഭ്രാത്തുകളിപ്പാ൯ ഇവനെ കൊ 

ണ്ടു വരേണ്ടതിന്നു എനിക്കു ഇവിടെ ഭ്രാന്ത 

ന്മാര് കുറവുണ്ടോ? എന്െറ അരമനയി ലോ 

ഇവ൯ വരേണ്ടതു എന്നു പറഞ്ഞു. 

൨൨. അദ്ധ്യായം. 

ആങ്ങനെ ദാവീദ് അവിടം വിട്ടു അ 

ല്യാംഗുഹയിലേക്കു ഓടിപ്പോയി; അധ 

നെറ സഹോദരന്മാരും അയനെറ പിതൂ 

ഭവനമൊക്കെയും അതു കേട്ടു അവനെറ 

അടുക്കല് ചെന്നു. ഞെരുക്കമുള്ളവ൪, ക 

ടമുള്ള വ൪, സന്ത്ുഷ്ടിയില്ലാത്തവര് ഏന്നി 

വകുക്കാർ ഒക്കെയും അവനെറ അടുക്കല് 

വന്നുക്രടി; അവ൯ അവക്കു തലവനായി 

തീന്നു; അവനോടുക്രടെ ഏകദേശം നാന 

വുപചേര് ഉണ്ടായിരുന്ു. 

അനന്തരം ഓധിദ് അവിടം വിട്ടു മോ 

വാബിലെ മിസ്സ്റുയില് ചെന്നു, മോവാബ് 

ടര് ട്ട 

[ക] 

[നി 
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രാജാവിനോടു: ദൈവം എനിക്കു വേണ്ടി 

എന്തു ചെയ്യും ഏന്നു അറിയുധോളം എ 

നെറ അപ്പനും അമ്മയും നിങ്ങുടെ അടു 

ക്കല് വന്നു പാപ്പ്ാ൯ അന്ദവടദിക്കേണമേ 

എന്നു അപേക്ഷിച്ചു. അവന് അവരെ 

മോവാബ് രാജാധിനെറ സന്നിധിയില് 

കൊണ്ടുചെന്നു ; ഓവീട് ടൂഗ്ഗുത്തില് താമസി 

ച കാലമൊക്കെയും അവര് അവിടെ പാ 

ത്തു. എന്നാല് ഗാട് പ്രവാചകന് ഭാധീദി 

നോടു: മൂഗ്ഗത്തില് പാക്കാതെ യ്യെഫ്രുദാദേ 

ശര്്തേക്കു പൊയ്ഷ്ലോക എന്നു പറഞ്ഞു. 

അപ്പോ ഓാധിട് പുറപ്പെട്ടു ഹേരെത്ത്' 

കാട്ടില് വന്നു. 

ഓധിദിനെയും ക്രടെയുള്ള വരെയും കു 

ണ്ടിരിക്കുന്ന ഏന്നു ശൌല് കേട്ടു; അന്നു 

ശൌല് കയ്യില് കുന്തധുമായി ഗിബെയ 

യിലെ കുന്നിന്രേലുള്ള പിചുലവ്വക്ഷത്തി൯ 

ചുവട്ടില് ഇരിക്കയായിരുന്നു; അവന്െറ 

ഭൂത്യ ന്മാർ എല്ലാവരും അവനെറ ചുററും 

നിന്നിരുന്നു. ശൌല് ചുററും നില്ല്ന്ന ത 

നെറ ഭൃത്യന്മാരോടു പറഞ്ഞതു: ബെന്പയാമീ 

൬ൃരരേ, കേട്ടുകൊമയി൯; യിശ്ശായിയുടെ 

മക൯ നിങ്ങഠക്കൊക്കെയും നിലങ്ങളും 

മുന്ത്ിരിത്തോട്ടങ്ങളും തന്നു നിങ്ങളെ ഏല്ലാ 

വരെയും സഹസ്രാധിപന്മാരും ശതാധി 

പന്മാരും ആക്കുമോ? നിങ്ങ എല്ലാവരും 

തനിക്കു വിരോധമായി ക്രട്ടുകെട്ടുണ്ടാക്കി 

യിരിക്കുന്നു. എനെറ മക൯ യിശ്ശായി 

യുടെ മകനോടു സഖ്യത ചെയുതു എന്നെ 

അറിയി പ്പാ൯ ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. 

നെറ മക൯ എനെറ ദാസനെ ഇന്നു 

എനിക്കായി പതിയിരിപ്പാ൯ ഉത്സാഹിപ്പി 

ച്ചിരിക്കുന്നതിങ്കത 

അതിനെക്കുറിച്ചു ഏനിക്കു അറിവു തരുന്ന 

മനസ്മാപമുള്ള വരോ 

വരോ നിങ്ങളില് ആരും ഉണ്ടായിരുന്നി 

ല്ലല്ലോ. 

രുടെ ക്രട്ടത്തില് നിന്നിരുന്ന തൃേദോഥയ നാ 

അപ്പോ ശൌലിനെറ ഭൂത്യന്മാ 

ഠിം 

451 ഥം ശമൂധേര ൨൨ 

യ ദോഖലേഗ് : നോബില് അഹിരതുബി 

ന്െറ മകനായ അഹീമേലെക്കിനെറ അ 

ടുക്കല് യിശ്ശായിയുടെ മകന് ധന്നതു 

ഞാന കണ്ടു. അവന് അവന്നുവേണ്ടി 

യഹോവയോടു അരുളപ്പാടു ചോദിച്ചു, അ 

വന്നു ഭക്ഷണസാധനവും ഫെലിസ്ത് നാ 

യ ഗൊല്യാത്തിനെറ വാളം കൊടുത്തു എ 

ന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു. ഉടനെ രാജാവു 

അഹിീരൂ ബിസനെറ മകനായ അഹിീമേ 

ലെക്പൃരോഫിതനെയും അവനെറ പി 

തൃഭവനക്കാരായ നോബിലെ സകലപൃ 

രോഹിതന്മാരെയും വിളിപ്പിച്ചു; അവ൪ 

എല്ലാവരും രാജാവിനെറ അടുക്കരു വന്തു. 

അപ്പോഠം ശൌല്: അഹിരൂ ബിനെറ മക 

നേ, കേഠക്ക ഏന്നു കപ്പിച്ചു. തിരുമേ 

നീ, അടിയന് ഏന്നു അവന് ഉത്തരം പ 

റഞ്ഞു. 

ടെ മകന് ഇന്നു എനിക്കായി പതിയിരി 

ശൌല് അവനോടു: യിശ്ശായിയു 

പ്രാ൯ തുനിയത്തക്കവണ്ണം അഖന്നു അപ്പ 

വും വളേം കൊടുക്കയും അവന്നു വേണ്ടി 

ഭൈവത്തോട്ട ചോടിക്കയും ചെയൂതിനാല് 

നിയും അവനും എനിക്കു യിരോധമായി 

ക്ൂട്ടുകെട്ടുണ്ടാക്കിയതു ഏന്തു എന്നു ചോടിച്ചു. 

അഹിമേലെക് രാജായിനോടുട: തിരുമന 

സ്്റിലെ സകലഭളൃത്യന്മാരിലുംഖെച്ചു ഓധിഭി 

നോളം വിശ്വസ്യൂ൯ ആരുള്ള ? അവന് രാ 

ജാധിനെറ മരുമകനും അധിടത്തെ ആ 

ലോചനയില് ചേരുന്നവനും രാജധാനി 

യില് മന്യം ആകുന്നുവല്ലോ. അധ 

ന്നു വേണ്ടി ദൈവത്തോടു ചോടിപ്പാ൯ 

ഞാന് ഇപ്പ്പോഗോ തൃടങ്ങിയതു? അങ്ങനെ 

യല്ല. 

യനെറ പിതൃഭവനത്തിന്മേലും കുററം ൭ 

രാജാവ൮) അടിയനെറമേലും അടി 

ന്നും ചുമത്തരുതേടു അടിയ൯ ഇതിലെങ്ങും 

യാതൊന്നും അറിഞഞവനല്പ എന്നു ഉത്ത 

രം പറഞ്ഞു. അപ്പ്പോഠം രാജാധയു: അഹി 

മേലെക്കേ, നി മരിക്കേണം; നിയും നി 
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സെറ പിതൃഭവനമൊക്കെയും തന്നേ ഏന്നു 

കല്പിച്ച. പിന്നെ രാജാധു അരികെ നി 

ല്ലന്ന അകമ്പടികളോടു: ചെന്നു യഹോ 

വയുടെ പൃരോഹിതന്മാരെ കൊല്ലധി൯; 

അവരും ദാധിദിനോട്ട ചേന്നിരിക്കുന്നു ; 

അവന് ഒഓാടിപ്പോയതു അവര് അറിഞ്ഞി 

ട്ടം എന്നെ അറിയിച്ചില്ലല്ലോ ഏന്നു കല്പി 

മ്മ 

തന്മാരെ കൊല്ലുവാ൯ കൈ നിട്ടുന്നതിന്നു 

എന്നാല് യഹോവയുടെ പൃരോഹി 

രാജാവിന്െറ ഭൃത്യന്മാർ തുനിഞ്ഞില്ല. 

അപ്പോം രാജാധുയ ദോവേഗിനോടു: നി 

ചെന്നു പുരോഹിതന്മാരെ കൊല്ലുക എ 

ചെനു പൃൂരോഹിതന്മാരെ ധഖെട്ടി പ 

ഞ്ഞിന്ൂല് കൊണ്ടുള്ള ഏഫോേദ്' ധരിച്ച 

എട്ടനുത്തഞ്യപേരെ അന്നു കൊന്നുകള 

ഞ്ഞു. പുരോഹിതനഗരമായ നേബി 

നെ വൃരുഷന്മാ൪, ബാല 

ന്നു കല്പിച്ച. എലോമ്യനായ ദോധേഗ് 

സ്ര്രികഠം, 

ന്മാര്, ശിശുക്കഠം, കാള, കഴ്യത, ആടു 

എന്നിങ്ങനെ ആസകലം വാളിനെറ വാ 

യ ലയാല് അവ൯ സംഹരിച്ചുകളഞ്ഞു. 

ഏന്നാല് അഹിരൂ ബിനെറ മകനായ അ 

ഫീമേലെക്കിനെറ പുത്രന്മാരില് അബ്ബാ 

ഥാർ എന്നൊരുത്ത൯ തെററിയൊഴിഞ്ഞു 

ദാവീദിന്െറ അടുക്കല് ഓടിപ്പോയി. 

ശൌല് യഹോവയുടെ പുരോഹിതന്മാ 

ദിനെ അറിയിച്ചു. ഓധീട് അബ്ബാ 

ഥാരിനോടു : എദോമൃയനായ ദോധേഗ് അ 

ധിടെ ഉണ്ടായിരുന്നതു തകാണ്ടു അവ൯ 

ശൊൌലിനോടു അറിയിക്കും എന്നു ഞാ൯ 

അന്നു തന്നേ നിശ്ചയിച്ചു. നിനെറ പി 

തൃഭവനത്തിന്നൊക്കെയും ഞാന് മരണ 

ത്തിനു കാരണമായല്ലോ. ഏഎനെറ അടു 

ക്കല് പാക്കു ഭയപ്പെടേണ്ടാ; എനിക്കു 

ജിവഹാനി വരുത്തുവാ൯ നോക്കുന്നവ൯ 

ജി വഹാനി 

രെ കൊന്ന വിവരം അബ്്യാഥാ൪ ദാവി 

നിനക്ും വരുത്തുവാ൯ 

നോക്കുന്നു; എങ്കിലും എനെറ അടുക്കത 

നിനക്കു നിഭയവാസം ഏന്നു 

പറഞ്ഞു, 

ഉണ്ടാകം 

൨൩൨. അദ്ധ്യായം. 

അനന്തരം ഫെലിസ്തൂ൪ കെയിലയുടെ 

നേരെ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നു എന്നും അവ൪ 

കളങ്ങളില് കവച്ച ചെയുന്നു എന്നും ദാധി 

ദിന്നു അറിവു കിട്ടി, ദാവിദ് യഹോഖ 

യോടു: ഞാ൯ന ഈ ഫെലിസ്തരെ ചെന്നു 

തോല്പിക്കേണേമോ എനു ചോടിച്ചു. യ 

ഹോധ ദമാലിടിനോട്ട: ചെന്നു ഫെലി സ്പ 

രെ തോല്പിച്ചു കെയിലയെ നിര: 

ക ഏന്നു കപ്പിച്ചു. ഏന്നാല് ദാവീടിനെറ 

ആളുക അവനോടു: നാം ഇധിടെ യെ 

ഫ്രൂദയില് തന്നേ ഭയപ്പെട്ടു പാക്കുന്നവ 

ല്ലോ; പിന്നെ കെയിലയില് ഫെലിസ്ത്ൃ 

രുടെ സൈവ ത്തിനെറ നേരെ എങ്ങനെ 

ഭാധിദ് വീണ്ടും 

യ3ഫഹഫാവ അ 

ചെല്ലും ഏന്നു പറഞ്ഞു. 

യഹോവയോടു ചോദിച്ചു. 

ന എഴ്ചന്നേററു കെയിലയി ലേക്കു 

ചെല്ലുക; ഞാ൯ ഫെലിസ്ത് രെ നിനെറ 

കയ്യില് ഏല്പിക്കും എന്നു യ 

അങ്ങനെ ദാധിടും അവന്െറ ആളുകളും 

കെയിലയിലചേക്കു പോയി ഫെലിസ്ത് 

രോടു പൊരുതു അവരുടെ ആടുമാടുകളെ 

അപഹരിച്ചു അവരെ കഠിനമായി തോ 

പ്പിച്ച കെയിലാനിയാസികളെ. രക്ഷിച്ചു. 

അഹിമേലെക്കിനെറ മകനായ അ 

ബ്യാഥാ൪ കെയിലയില് ഓധിടിനെറ അടു 

ക്കല് ഓടിവന്നപ്പോഗ കൈവശം ഏഫാ 

ദ ക്രടെ കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു. ദാഠിട് 

കെയിലയില് വന്നിരിക്കുന്നു എന്നു ശൌ 

ലിന്നു അറിധു കിട്ടി; ദൈവം അവറന 

നെറ കയ്യില് ഏലപ്പിച്ചിരിക്കുന്ു; വതി 

ലും ഓടാമ്പലും ഉള്ള പട്ടണത്തില് മട 

പല ലി അവന് കുടുങ്ങിയിര കു 

(ഴു 

യേ 
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ന്നു എന്നു ശൌല് പറഞ്ഞു. പിന്നെ 

ശൌല് ദാവിടിനെയും അവന്െറ ആള്ട 

കളെയും വളയേണ്ടതിന്നു കെയിലയി 

ലേകു പോകുവാ൯ സകലജനത്തെയും 

യുദ്ധത്തിന്നു വിളിച്ചുകൂട്ടി. ശൌല് 

തനെറ നേരെ ദോഷം ആലോചിക്കുന്നു 

തന്നു ദാവീട് അറിഞ്ഞപ്പോര പുരോഫി 

തനായ അബ്ബയാഥാരിനോടു: ഏഫോട് 

ഇധിടെ കൊണ്ടുവരിക എന്നു പറഞ്ഞു. 

പിന്നെ ദാധിട് : യിസ്രായേലിന്െറ ദൈ 

വമായ യഹോലേ, ശൌല് കെയിലയി 

ലേക്കു വന്നു എനെറ നിമിത്തം ഈ പട്ട 

ണം നശിപ്പിപ്പം൯ പോകുന്നു എന്നു അടി 

യന കേട്ടിരിക്കുന്നു. 

ന്മാ൪ ഏന്നെ അവനെറ കയ്യില് ഏല്പിച്ചു 

കെയിലപൌര 

കൊടുക്കുമോ? അടിയ൯ കേട്ടിരികുന്നതു 

പോലെ ശൌല് വരുമോ? യിസ്പായേലി 

നെറ ദൈവമായ യഛഹോേ, അടിയനെ 

അറിയിക്കേണമേ എന്നു പറഞ്ഞു. അ 

വ൯ വരും എന്നു യഹോവ അരുളിച്ചെയു. 

ദാവീദ് പിന്നെയും: കെയിലപെൌരന്മാർ 

ന്നെയും എസെറ ആമുൃകളെയും ശൌലി 

നെറ കയ്യില് ഏപ്പിച്ചുകൊടുക്കുമോ ഏന്നു 

ചോടിച്ചു. അവര് ഏപ്പിച്ചുകൊടുക്കും 

എന്നു യഹോവ അരുളിച്ചെയ്യൂ. അല്ല്യോ 

ഭാവിട്ടം അറുന്ൂറുപേരോളം ഉള്ള അവ 

സെറ ആളുകളും കെയീലയെ വിട്ടു പുറ 

പ്പെട്ടു തരം കണ്ടേടത്തു സഞ്ചരിച്ചു. ഭാ 

വീദ് കെയീല വിട്ടു ഓടിപ്പോയി ഏന്നു 

ശൌല് അറിഞ്ഞപ്്പ്ോഗ അവന് യാത്ര 

നിത്തിയെച്ചു. 

ദാവീദ് മരുഭൂമിയിലെ ടുഗ്ൃങ്ങളില് താമ 

സിച്ചു. സീഫ് മരുഭൂമിയിലെ മലനാട്ടില് 

പാത്തു ; ഇക്കാലത്തൊക്കെയും ശൌല് അ 

വനെ തിരഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു; എങ്കിലും 

ദൈവം അവനെ അധവനെറ കയ്യില് ഏ 

പ്പിച്ചില്ല. തന്െറ ജീവനെ തേടി ശൌര 

ധാഠാഥറ്ഠിം 

പുറപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നു ഓധിട് കണ്ടു; 

അന്നു ഓവിീട് സിഫ് മരുഭൂമിയിലെ ഒരു 

കാട്ടില് ആയിരുന്നു. അനന്തരം ശൌ 

ലിനന്െറ മകനായ യോനാഥാ൯ പുറ 

പ്പേട്ടു ആ കാട്ടില് ഓവിദിനന്െറ അടുക്കല് 

ചെന്നു അവനെ ഭൈവത്തില് ധൈധയ്യ 

പ്പെടുത്തി അവനോടു: ഭയപ്പെടേണ്ടാ, 

ദേനെറ അപ്പനായ ശൌലിന്നു നിന്നെ 

പിടികിട്ടുകയില്ല; നീ യിസയേയേലിന്നു രാ 

ജാവാകം; അന്ന ഞാ൯ നിനക്കു രണ്ടാമ 

നും ആയിരിക്കും; അതു എനെറ അപ്പ 

നായ ശൌലും അറിയുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. 

ഇങ്ങനെ അവര് തമ്മില് യഹോവയുടെ 

സന്നിധിയില് മടമ്പടി ചെയ്യൂ; ദാധിദ് 

കാട്ടില് താമസിക്കയും യോനാഥാ൯ വി 

ട്ടിലേക്കു പോകയും ചെയ്യൂ. അനന്ത 

രം സിഫൃയ൪ ഗിബെയയിത ശൌലിനെറ 

അടുക്കല് വന്നു: ദാധിദ് ഞങ്ങളുടെ സ 

മീപം മരുഭൂമിക്കു തെകുള്ള ഹഖിലാമല 

യിലെ വനടുഗ്ലങ്ങളില് ഒളിച്ചിരിക്കുന്നു. 

ആകയാര രാജാധേ, തിരുമനസ്സിലെ 

ആഗ്രഹംപോലെ വന്നുകൊള്ളേണം; അ 

വനെ രാജാവിന്െറ കയ്യില് ഏപ്പിച്ച 

തരുന്ന കായ്യം ഞങ്ങ ഏററിരിക്കുന്നു 

എന്നു പറഞ്ഞു. അതിന്നു ശൌല് പറ 

ഞഞതു: നിങ്ങഠാക്കു ഏന്നോടു മനസ്സലിവു 

തോന്നിയിരിക്കകൊണ്ടു നിങ്ങഗ യഹോ 

വയാല് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവര. നി 

ജം പോയി ഇനിയും സൂക്ട്ൂമായി അ 

ന്വേക്കിച്ച അവന്െറ സഞ്ചാരം എധി 

ടെയൊക്കെ ആകുന്നു എന്നും അവിടങ്ങ 

ളില് അവനെ കണ്ടവര് ആരെല്ലാമെന്നും 

അറിഞ്ജുകൊഠവി൯; അവന് വലിയ 

ഉപായി ആകന്നു എന്നു ഞാന കേട്ടിരി 

ക്കുന്നു. ആകയാല് അവന് ഒളിച്ചിരി 

ക്കുന്ന ഒളിപ്പിടങ്ങളെ ല്ലാം കണ്ടറിഞ്ഞുവന്നു 

സൂക്ക്ചിചരം ഏന്നെ അറിയിപ്പി൯; 

16 

18 

19 

20 

21 

ളള 



൧. ശമൂവേല് ൨൪൭: 

29 

26 

29 

ഞാന നിങ്ങളോടുക്രടെ പോരും; അവ൯ 

ദേശആ ഏങ്ങാന്ദം ഉണ്ടെന്നു വരികില് 

ഞാ൯ അവനെ യ്യെഫ്രുദാസഹസ്രങ്ങളി 

ലൊക്കെയും അന്വേഷിച്ച പിടിക്ും. 

അങ്ങനെ അവർ പുറപ്പെട്ടു ശെൌരലിന്നു 

മുമ്പെ സീഫിലേക്കു പോയി; എന്നാല് 

ദാവീദും അവന്െറ ആളുകളും മരുഭൂമിയു 

ടെ തെക്കു അരാബയിലെ മാധോനമരു 

വില് ആയിരുന്നു. ശെൌലും അവനെറ 

പടജ്യൂനധും അവനെ തിരയുവാ൯ പുറ 

പ്പെട്ടു. അതു ദാധിടിന്നു അറിലു കിട്ടിയ 

പ്രോ അവ൯ മാധോന൯മരുധിലെ സേ 

ലയില് ചെന്നു താമസിച്ചു. ശൌല് അതു 

കേട്ടപ്പോ മാധഖോ൯മരുധില് ദാധിടി 

നെ പിത്തുടന്നു. ശൌല് പധ്ൃതത്തിന്െറ 

ഇപ്പുറത്തും ദാവീദും ആളുകളും പവ്വതത്തി 

സെറ അപ്പൂറതതുംകൂടി നടന്നു; ശൌലിനെ 

ഒഴിഞ്ഞുപോകാന് ദാധീദ് ബദ്ധപ്പെട്ടു; 

ശൌലും പടജ്യനധും ഓവിദിനെയും അ 

വനെറ ആമുകളെയും വളഞ്ഞു പിടിപ്പാ൯ 

അടുത്തു. അപ്പ്പോഠ ശെരലിസെറ അടു 

ക്കല് ഒരു മ്ൂൂത൯ വന്നു: ക്ഷണം വരേ 

ണം; ഫെലിസ്മയ൪ ദേശത്തെ ആക്രമിച്ചി 

രിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു, ഉടനെ ശൌല് 

ഓധീദിനെ പിന്തുടരുന്നതു വിട്ടു ഫെലി 

സ്തു രുടെ നേരെ പോയി; ആകയാല് ആ 

സ്ഥലത്തിന്നു സേല-ഹമ്മാഹ്ല്ലെ ക്കോത്ത് 

എനു പേരായി. ഓധിദോ അവിടം 

വിട്ടു കയറിപ്പ്യോയി ഏ൯-ഗെടിയിലെ 

ടൂൃഗ്ലങ്ങളില് ചെന്നു പാത്തു. 

൨൪... അദ്ധ്യായം. 

ശെനദല്ര ഫെലിസ്കരെ ഓടിച്ചുകള ഞ്ഞിട്ടു 

മടങ്ങിഖന്നല്പോഠം ഓധിദ് ഏ൯-ഗെടി 

മരുഭൂമിയില് ഉണ്ടെന്നു അവന്നു അറിവു 

കിട്ടി. 

യേലിതി നിന്നും തിരഞ്ഞെടുത്തിരുന്ന മൂവാ 

അപ്പ്പോശ ശൌല് എല്ലായിസ്രാ 

ഠിം 

454 1, ജറ്1സ്00 24. 

യിരംപചേരെ ക്രട്ടിക്കൊണ്ടു ഭഓലിദിനെ 

യും അവനെറ തആൂകളെ യും തിരയുവാ൯ 

കാട്ടാട്ടിനപാറകളില് ചെന്നു. അവ൯ 

വഴിയരികെയുള്ള ആട്ടി൯ തൊഴ്ചത്തിങ്കല് 

മേത്തി; അധിടെ ഒരു ഗുഹ ഉണ്ടായി 

രുന്നു; ശൌല് കാല് മടക്കുത്തിന്നു അതില് 

കടന്നു; എന്നാല് ദാധിടും അവനെറ 

ആള കളും ഗുഹയുടെ ഉള്ളില് പാത്തിരുന്നു. 

ദാധിദിനെറ ആമുകമ അവനോടു: ഞാ൯ 

നിന്െറ ശത്രുവിനെ നിന്െറ കയ്യില് 

ഏപ്പികും; നിനക്കു ബോധിച്ചതു പോലെ 

അവനോടു ചെയ്യാം എന്നു യഹോവ നി 

ന്നോട്ട അരുളിച്ചെയു ടിവസം ഇതാ എന്നു 

പറഞ്ഞു. അപ്പോ ദഓാധീട് ഏഴ്ഴന്നേററു 

ശൊൌലിനെറ മേലങ്കിയുടെ അററം പതു 

ക്കെ മുറിച്ചെടുത്തു. 

ഗ്രം മുറിച്ചുകള ഞതു കൊണ്ടു പിന്നത്തേ 

ശെൌലിനെറ വന്ത 

തില് ദാവീടിനെറ മനസ്സാക്ഷി കുത്തിത്തു 

ടങ്ങി. അവ൯ തനെറ ആമൂകളോടു: 

യഹോവയുടെ അഭിഷിക്തനായ എന്െറ 

യജമാനസെറ നേരെ കയ്യേടുകുന്നതായ 

ഈ കായ്യം ചെയ്ത്ാ൯ യഹോവ എനിക്ു 

ഇടവരുത്തരുതേ; അവ൯ യഹോധയുടെ 

അഭിഷിക്തനല്ലോ ഏന്നു പറഞ്ഞു. ഇങ്ങ 

നെ ദാവീദ് തന്െറ ആമകളെ ശാസിച്ചു 

അമത്തിു ശൌലിനെ ദോഹിപ്പ്ാ൯ അവ 

രെ അന്ദവടിച്ചതുമില്ല. ശൌല് ഗുഫ 

യിതനിനു എഴുന്നേററു തന്െറ വഴിക്കു 

പോയി, ദാവീടടൂം എഴുന്നേററു ഗുഹ 

യില്നിന്നു പുറത്തിറങ്ങി ശെൌലിനോട്ട; 

എന്െറ യജമാനനായ രാജാവേ എന്നു 

വിളിച്ചുപറഞ്ഞു. ശെരല് തിരിഞ്ഞനോ 

ക്കിയപ്പോഠം ദാധീട് സാഷ്ടാംഗം വീണു 

നമസ്കരിച്ചു. 

ഞതെന്തെന്നാല്: ദഓാധിദ് നിനക്കു ദോ 

ഓധീദ് ശൌലിനോടു പറ 

ഷാം വിചാരിക്കുന്നു എന്നു പറയുന്നവരുടെ 

വാക്കു നീ കേശക്കുന്നതു എന്തു? യഹോവ 0 



നി കാം 
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12 

13 

14 

15 

16 

1, ജഇറ്്്ധാ[ ൭5 

ഇന്നു ഗുഫയില്ധെച്ചു നിന്നെ ഏനെറ 

കയ്യില് ഏപ്പിച്ചിരുന്നു എന്നു നിനെറ 

കണ്ണാലെ കാണുന്നുവല്ലോ; നിന്നെ കൊ 

ല്യവാ൯ ചിലര് പറഞ്ഞെങ്കിലും ഞാ൯ 

ചെയ്യില്ല ; എനെറ യജമാനനെറ നേരെ 

ഞാന് കയ്യേടുക്കയില്ല; അവ൯ യഫഹോധവയു 

ടെ അഭികിക്തനല്ലോ എന്നു ഞാ൯ പറ 

ഞ്ഞു. എനെറ പിതാവേ. കാങ്ക, എന്െറ 

കയ്യില് നിനെറ മേലങ്കിയുടെ അററം ഇ 

താ കാഞ്ച; നിന്െറ മേലങ്കിയുടെ അററം 

ഞാന് മുറിക്കയും നിന്നെ കൊല്ലാതിരിക്ക 

യ്യും ചെയൂതിനാല് ഏഎനെറ കയ്യിത ദോഷ 

ഇല്ല; 

പാവം ചെയ്യിട്ടുമില്ല എന്നു കണ്ടറിഞ്ഞു 

വും ോഹവധും ഞാ൯ നിന്നോടു 

കൊമക. നീയോ എനികു പ്രാണഹാനി 

വരുത്ുതുവാ൯ തേടിനടക്കുന്നു. യഹോധഖ 

എനികും നിനകും മദ്ധ്യ ന്യായം വിധി 

ക്കട്ടെ; യഹോവ ഏനിക്കുധേണ്ടി നി 

ന്നോടു പ്രതികാരം ചെയ്യട്ടെ എന്നാല് 

എനെെറ കൈ നിസെറമേല് ധീഴഗ്ണകയില്ല. 

ദൂഷ്ടയത ദുഷ്ടടനിതനിന്നു പുറല്ലെടുന്നു എന്ന 

ല്ലോ പഴഞ്ചൊല് പറയുന്നതു; എന്നാല് 

ഏസെറ കൈ നിനെറമേല് ധീഴ്ചകയില്ല. 

ആരെ തേടിയാകുന്നു യിസ്രായേല്രാജാധു 

പുറപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതു? ആരെയാകുന്നു പി 

തുടരുന്നതു? ഒരു ചത്ത നായെ, ഒരു 

ചെള്ളിനെ അല്ലയോ? ആകയാല് യ 

ഹോവ ന്യായാധിപനായി എനിക്കും നി 

നക്കും മഭ്ധ്യ ന്യായം വിധിക്കുയും ഏനെറ 

കായ്യം നോക്കി വ്യവഹരിച്ചു ഏന്നെ 

നിനെറ കയ്യില്നിന്നു ലിട്ടധിക്കയും ചെ 

യ്യൂമാറാകട്ടെ. ഓയീദ് ശൌലിനോടുട ഈ 

വാക്കുകഠം സംസാരിച്ചു തീന്നശേഷം 

ശൌല്: എന്െറ മകനേ, ദാധിദേ, ഇതു 

നിനെറ ശബ്ദമോ ഏന്നു ചോദിച്ചു പൊട്ടി 

ക്കരഞ്ഞു. 

പറഞ്ഞതു: നീ എന്നെക്കാഠ നീതിമാന്; 

പിന്നെ അവ൯ ദാധിദിനോട്ട 

405 ൧. ശമൂവേല് ൨൫ 

ഞാന് നിനക്കു തിന്മ ചെയുതിന്നു നി 

എനികു നന്മ പകരം ചെയ്യിരികുന്നു, 

യഹോധ എന്നെ നിന്െറ കയ്യില് ഏപ്പി 

ച്രാറെയും നീ എന്നെ കൊല്ലാതെ ധിട്ടതി 

നാല് നി ഏനിക്കു ഗുണം ചെയൂതായി 

ഇന്നു കാണിച്ചിരിക്കുന്നു, ശത്രുധിനെ 

കണ്ടുകിട്ടിയാല് ആരെങ്കിലും അവനെ 

ഖെറുതെ ധിട്ടയകുമോ? നി ഇന്നു എനിക്കു 

ചെയൂതിന്നു യഹോവ നിനക്കു നന്മ പ 

എന്നാല് നീ രാജാ 

നിസനെറ 

കയ്യിൽ സ്ഥിരമാകും ഏന്നു ഞാന് അ 

കരം ച്ചെയ്യട്ടെം 

യാകും; യിസ്രായേല്രാജുത്വം 

റിയുന്തു. ആകയാല് നി എനെറ 

ശേഷം എന്െറ സന്തതിയെ നിമ്യലമാ 

ക്കി എന്െറ പേര് ഏനെറ പിതൃഭവന 

ത്തിരുനിന്നു മായിച്ചുകളുകയില്ല എന്നു 

യഫോധയുടെ നാമത്തില് ഇപ്പ്പോഠ ഏ 

ന്നോടു സത്യം ചെയ്യേണം. അങ്ങനെ 

ഓധീദ്' ശെരലിനോടു സത്യം ചെയ്യൂ; 

ശൌല് അരമനയിലേക്കു പോയി; ദാധി 

ദും അവനെറ ആളുകളും ദുഗ്ഗത്തിലേക്ും 

പോയി, 

൨൫. അദ്ധ്യായം. 

ശമൂധേല് മരിച്ചു യിസ്രായേല് ഒക്കെ 

യും ഒരുമിച്ചുകൂടി അവനെക്കറിച്ചു വില 

പിച്ചു, രാമയിര അവനെറ വീട്ടിന്നരി 

ഓവീട് 

പുറപ്പെട്ടു പാരാ൯മരുഭൂമിയില് പോയി 

പാത്തു. 

മാധോനസ്പ്൯ ഉണ്ടായിരുന്നു; അവ൯ മഹാ 

കെ അധനെ അടക്കം ചെയ്യൂ. 

കമ്മേലില് വൃ പോരമുള്ള ഒരു 

ധനികനായിരുന്നു; അധന്നു മൂവായിരം 

ചെമ്മരിയാടും ആയിരം കോലാടും ഉണ്ടാ 

യിരുന്നു; അവന്നു കമ്മേലില് ആടുകളെ 

രോമം കത്രിക്കുന്ന അടിയന്തരം ഉണ്ടായി 

രുന്നു, അധഖന്നു നാബാൽത എന്നും അധ 

നെറ ഭായ്യേക്ു അബീഗയിൽ എന്നും 
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പേര്. അധ നല്ല വിവേകമുള്ള വളം 

സുന്ദരിയും അവനോ നിഷ്ടുരനും ദുഷ്ു 

മ്മിയും ആയിരുന്നു. അവധ൯ കാലേബ് 

വംശക്കാര൯ ആയിരുന്നു. നാബാലിന്നു 

ആടുകളെ രോമം കത്രിക്കുന്ന അടിയന്ത 

രം ഉണ്ടെന്നു ദാവീദ് മരുഭൂമിയില് കേട്ടു. 

ദാവിദ് പത്തു ബാല്യ ക്കാരെ അയച്ചു, അ 

വരോട്ട പറഞ്ഞതു: നിങ്ങ കമ്മേലില് 

നാബാലിനെറ അടുക്കല് ചെന്നു എനെറ 

പേരില് അവന്നു വന്ദനം ചൊല്ലി: 

നന്നായിരിക്കട്ടെ; നിനക്കും നിസെറ ഭവ 

നത്തിന്നും നന്നായിരിക്കട്ടെ; നിനക്ുള്ള 

സകലത്തിന്നും നന്നായിരിക്കട്ടെ. നിന 

ക്കു ആടുകളെ രോമം കത്രിക്കുന്ന അടിയ 

ന്തരം ഉണ്ടെന്നു ഞാന് കേട്ടിരിക്കുന്നു. 

നിന്െറ ഇടയന്മാര് ഞങ്ങളോടുക്രടെ ഇ 

രുന്നപ്പ്പോശ ഞങ്ങ അവരെ മപടദധി 

ചില്ല; അവർ കമ്മേലില് ഇരുന്ന കാല 

ത്തൊക്കെയും അവക്കു ഒന്നും കാണാതെ 

പോയതുമില്ല. നിനെറ ബാല്ൃക്കാരോ 

ടു ചോദിച്ചാല് അവരും നിന്നോടു പറ 

യ്യ; 

ദയ തോന്നേണം; നല്ല നാളിലല്ലോ ഞ 

അതുകൊണ്ടു ഈ ബാല്യക്കാരോടു 

ങ്ങഠം വന്നിരിക്കുന്നതു; നിന്െറ കയ്യില് 

വരുന്നതു അടിയങ്ങഗകും നിനെറ മക 

നായ ദാധിദിന്നും തരേണമേ എന്നു അ 

വനോടുട പറധി൯. ദാധിദിനെറ ബാ 

ല്യക്കാര ചെന്നു നാബാലിനോടട ഈ വാ 

ക്കുകളെ ല്ലാം ദാവീദിനെറ പേരില് അറി 

യിച്ചു കാതൃതുനിന്നു. നാബാല് ദാവിടി 

നെറ ഭൃത്യന്മാരോടു: ദാവിദ് ആ൪? യി 

ശ്ലായിയൂുടെ മക൯ ആര്? യജമാനന്മാ 

രെ ധിട്ടു പൊയ്ത്തുളൂ യുന്ന ഓസന്മാ൪ ഇക്കാ 

ലത്തു വളരെ ഉണ്ടു. ഞാ൯ എനെറ അ 

പ്രവും വെള്ളവും ആടുകളെ 

രോമം കത്രിക്കുന്നവക്കായി ഒരുക്കിയ മാം 

എനെറ 

സവും എടുത്തു എധിടത്തുകാര് എന്നു അറി 

ധാഠാഥ്ഠിം 

450 1, 2റ്ല്്ഥി ൭൭5 

യാആവക്കു കൊടുക്കുമോ എന്നു ഉത്തരം 

പറഞ്ഞു. 

ങ്ങിവന്നു വിവരമൊക്കെയും 

ഓയീദിനെറ ബാല്യക്കാ൪ മട 

അവനോ 

ടട അറിയിച്ചു. അപ്പോഠം ദഓവീദ' തന്െറ 

ആമൂകമളോടു: എല്ലാവരും വാര അമെക്കു 

കെട്ടിക്കൊഠംവി൯ എന്നു പറഞ്ഞു. അവര് 

എല്ലാവരും വാഠ അരെകു കെട്ടി; ദാലിട്ും 

വാഗ അരെക്കു കെടി; ഏകദേശം നാഠറ്മുറു 

പേർ ദാവീദിനെറ പിന്നാലെ പുറപ്പെട്ടു 

പോയി; ഇരുന്മൂറുപേ൪ സാമാനങ്ങളുടെ 

അടുക്കല് പാത്തു. എന്നാല് ബാല്യക്കാരില് 

ഒരുത്ത൯ നാബാലിനെറ ഭായ്യയായ അ 

ബിഗയിലിനോട്ട പറഞ്ഞതെന്തെന്നാല്: 

ദാവീദ് നമ്മുടെ യജമാനന്നു വന്ദനം 

ചൊല്ലൂവാ൯ മരുഭൂമിയില് നിന്നു ഒതന്മാ 

രെ അയച്ചു; അവനോ അവരെ ശകാരി 

ചു അയച്ചു. എന്നാല് ആ പുരുഷന്മാര് 

ഞങ്ങശക്കു ഏററവും ഉപകാരമുള്ള വരായി 

രുന്നു ഞങ്ങ വയലില് അവരുമായി 

സഹവാസം ചെയ്യിരുന്ന കാലത്തൊരി 

ക്കലും അവര് ഞങ്ങളെ ഉപദധിച്ചില്ല; 

ഞങ്ങധക്കു ഒന്നും കാണാതെ പോയതുമി 

ല്ല. ഞമങ്ങഠം ആടുകളെ. മേയിച്ചുകൊണ്ടു 

അവരോടുക്രടെ ആയിരുന്നപ്പോഥൊക്കെ 

യ്യും 

ഒരു മതില് ആയിരുന്നു, 

രാധ്യം പകലും അവര് ഞങ്ങമക്കു 

ആകയാല് 

ഇപ്പോ ചെയ്യേണ്ടതു എന്തെന്നു ആലോ 

ചിച്ചുനോക്കേണം; നമമുടെ യജമാനന്നും 

അവസെറ സകലഭവനത്തിന്നും ദോഷം 

നിണ്ണയിച്ചുപോയിരിക്കുന്നു; അവനോ ടു 

സ്ത്റഭാവിയാകുകൊണ്ടു അവനോടു ആ 

ക്കും ഒന്നും മിണ്ടിക്രൂടാ. ഉടനെ അബി 

ഗയില് ഇരുനൂറു അപ്പവും രണ്ടു തുരുത്തി 

വിഞ്ഞും പാകം ചെയു അഞ്മു ആടും അ 

ഞു പറ മലരും ൯൫൨ ഉണക്കമുന്തിരിക്ുല 

യും ഇരുനൂറു അത്തിയടയും ഏടുത്തു കഴ 

തിം ബ്ര 

തപ്പുറത്തു കയററി ബാല്യ ക്കാരോടു: ന! 19 
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ങ്ങാം എനികു മുമ്പായി പോകധി൯; 

ഞാ൯ ഇതാ, പിന്നാലെ വരുന്നു ഏന്നു പ 

റഞ്ഞു. 

നോടു അവാം ഒന്നും അറിയിച്ചില്ലതാ 

തനെറ ഭത്താവായ നബാലി 

നും. അവമ കുഴ്ഴതപ്പുറത്തു കയറി മല 

യുടെ മറവില്ക്രടി ഇറങ്ങിച്ചെല്ലുമ്പോഠം 

ഇതം, ജാവിദും അവനെറ ആമൂകട്ടം അ 

വളുടെ നേരെ വരുന്നു; അവ അവ 

രെ ഏതിരേറവു. എന്നാല് ടാധീട് : മരു 

ഭൂമിയില് അവന്നു ഉണ്ടായിരുന്നതൊക്കെ 

യൂം ഞാന് ധെറവുതെയല്ലോ കാത്തതൃ; അ 

ധവനെറ വക ഒന്നും കാണാതെ പോയതു 

മില്ല; അവനോ നന്യെക്കു പകരം എനിക്ക 

തിന്മ ചെയ്യൂ. അവന്നുള്ള സകലത്തിലും 

പുരുഷപ്രജയായ ഒന്നിനെയെങ്കിലും പു 

ലരുംവരെ ഞാ൯ ജിവനോടെ ഖെച്ചേ 

ചാല് ഭൈവം ഓധീടിനെറ ശത്രുക്കുഠക്കു ത 

ക്കവണ്ണധും അധികവും ചെയ്യട്ടെ എന്നു പ 

റഞ്ഞിരുന്നു. അബീഗയിൽ ഭാധീടിനെ 

കണ്ടപ്പോഠം ക്ഷണത്തില് കുഴ്ചത പ്പറത്ുതുനി 

നു ഇറങ്ങി ഓധിദിനെറ മുബ്ചില് സാഷ്ട്യാം 

ഗം ധീണ്ട നമസ്ത്രിച്ച. അവഠ അവന്െറ 

കാല്ല്രല് വീണു പറഞ്ഞതു: യജമാനനേ, 

കുററം ഏനെറമേല് ഇരിക്കട്ടെ; അടിയ൯ 

അടിയ 

ടുസ്സ്പ 

ഭാവിയായ ഇര നാബാലിനെ യജമംന൯ 

ഒന്നു ബോധി പ്പിച്ചുകൊള്ളട്ടെ ; 

ഗണ്യമക്കുരുതേ അവ൯ തന്റെറ പേര് 

പോലെ തന്നേ ആകുന്നു; നാബാതൽ എന്ന 

ല്ലോ അവനെറ പേര; ഭോഷത്വം അത്രേ 

അവനെറ പക്കല് ഉള്ളതു. അടിയനോ, 

യജമാന൯ അയച്ച ബാല്യക്കാരെ കണ്ടി 

രുന്നില്ല. ആകയാല് യജമാനനേ, യ 

ഹോവയാണ, നിന്നാണ, രക്തപാതക 

ും സ്വന്തകയ്യാല് പ്രതികാരവും ചെയ്യാ 

തവണ്ണം യഹോധ നിന്നെ തടുത്തിരിക്കു 

നു; നിന്െറ ശത്രുക്കളും യജമാനന്നു 

451 ൧. ശമൂവേല് ൨൫ 

രദോകം വിചാരികുന്നവരും നാബാലിനെ 

പ്പോലെ ആകട്ടെ. 

നെറ അടക്കല് അടിയന് കൊണ്ടുവന്നി 

ഇപ്പ്പോഗ യജമാന 

രികുന്ന ഈ കാഴ്ഗ യജമാനന്െറ പരിചാ 

രകരായ ബാല്പയക്കാക്ു ഇരിക്കട്ടെ. അടി 

യനെറ കുററം ക്ഷമിക്കേണമേ; യഹോവ 

യജമാനന്നു സ്ഥിരമായോരു ഭവനം പ 

ണിയും ; 

ല്ലോ യമുമാന൯ നടത്തുന്നതു. 

യഹോലയുടെ യുഭ്ധങ്ങളെയ 

ആയു 

്ക്ലാലത്തൊരിക്കലും നിന്നില് ദോഷം കുറ 

അുകയില്ല. മനുഷ്യ൯ നിന്നെ പിന്തു 

ടന്നു നിനക്കു ജിഖഫാനി വരുത്തു വാ൯ 

എഴ്ഴന്നേററാലും യജമാനസെറ പ്രാണ൯ 

നിനെറ ദൈവമായ യഹോവയുടെ പ 

ക്കല് ജിവഭാണ്ഡത്തില് കെട്ടപ്പെട്ടിരികും ; 

നിന്െറ ശത്രുക്കളൂടെ പ്രാണങ്ങളെയോ 

അവന കധിണയുടെ തടത്തില്നിന്നു 

എന്നപോലെ എറിഞ്ഞുകളയയം. എന്നാല് 

യഹോവ യജമാനന്നു വാഗ്ദാനം ചെയ്യി 

രിക്കുന്ന ഏല്ലാനന്മയും നിവത്തിച്ചുതന്നു 

നിന്നെ യിസ്രായേലിന്നു പ്രള വാക്കി വെ 

കമ്പോ അകാരണമായി രക്തം ചിന്നു 

കയും യജമാനന് താ൯ തന്നേ പ്രതികാരം 

നടത്തുകയും ചെയ്യുപോയി മേനാള്ള ചഞ്ച 

ലയും മനോധയ്യഥയും യജമാനന്നു ഉണ്ടാക 

യില്ല; എന്നാല് യഹോവ യജമാനന്നു 

നന്മ ചെയ്യുമ്പോഠം അടിയനെയ്യം ഓത്തു 

കൊള്ളേണമേ, ഓധി€ അബിഗയിലി 

നോടു പറഞ്ഞതു: എന്നെ ത്േതിരേപ്പാ൯ 

നിന്നെ ഇന്നു അയച്ചിരികുന്ന യിസ്രാ 

യേലിനെറ ദൈവമായ യഹോവെക്കു 

സ്പ്യോത്രം. 

രക്തപാതകവും സ്വന്തകയ്യാല് പ്രതികാ 

നിനെറ ധിധേകം സ്മൂത്യം; 

രധും ചെയ്യാതവണ്ണും എന്നെ ഇന്നു തടു 

ത്തിരിക്കുന്ന നീയും അയഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട 

വശ. നിന്നോടു ദോഷം ചെയ്യാതവണ്ണം 

എന്നെ തടുത്തിരികുന്ന യിസ്രായേലിനെറ 

൫ 

27 

8 

29 

30 

31 | 

32 

33 

34 



൧. ശമുവേല് ൨൬ 

35 

30 

ടി 

98 

49 

40) 

ഭൈധമായ യഹോവയാണ്, നീ ബഭ്ധ 

പ്പെട്ടു എന്നെ എതിരേററു വന്നി രുന്നില്ലെ 

ജില് നേരം പുലരുമ്പോഗെക്കു പുരുഷപ്ര 

ജയൊന്നും നാബാലിന്നു ശേകിക്കയില്ലാ 

യിരുന്നു, പിന്നെ അവഠ കൊണ്ടുവന്നതു 

ഓയിട് അവളുടെ കയ്യില്നിന്നു വാങ്ങി 

അവകോോടു: സമാധാനത്തോടെ വിട്ടിലേ 

കു പോകു; ഇതാ, ഞാന് നിസെറ ലാക്കു 

കേട്ടു നിന്െറ മുഖം ആദരിച്ചിരിക്ുന്നു 

എന്നു പറഞ്ഞു. അബിഗയില് നാബാലി 

സെറ അടുക്കല് എത്തിയപ്പോ അവ൯ 

തനെറ പിട്ടിത രാജ വിരുന്നുപോലെ ഒ 

രു വിരുന്നു കഴിക്കുന്നതു കണ്ടു; നാബാലി 

സെറ ഹൃദയം ആനന്ദത്തിലായി അവനു 

നന്നാ ലഹരി പിടിച്ചിരുന്നു; അതുകൊ 

ണ്ടു അധമ നേരം വെളുക്കുംവരെ വിധ 

രം ഒന്നും അവനെ അറിയിച്ചില്ല. എ 

ന്നാല് രാവിലെ നാബാലിനെറ ധിഞ്ഞു 

ഇറങ്ങിയശേഷം അവനെറ ഭായ്യ അവ 

നോടു വിവരം അറിയിച്ചപ്പോള് അവ 

നെറ ഫൃദയം അവനെറ ഉള്ളില് നിമ്്ി 

വമായി അവ൯ കല്ലിച്ചു പോയി. പത്തു 

ദിവസം കഥിഞ്ഞശേഷം യഹോവ നാബാ 

ലിനെ ദണ്ഡിപ്പിച്ചു, അവ൯ മരിച്ചുപോ 

യി, നാബാല് മരിച്ചു ഏന്നു ദാവീദ് കേ 

ട്ടപ്പോഗ; എന്നെ നിന്ദിച്ച നിന്ടദെക്കായി 

ട്ട നാബാലിനോടു വ്ൃയവഹരിക്കയും ത 

സെറ ദാസനെ തിന്മ ചെയ്യാതവണ്ണ്ം തടു 

ക്കയും 

നാബാലിനെറ ദൂക്ടത യഹോവ അധ 

ചെയു യഹോവെക്കു സ്ോത്രം. 

സെറ തലയില്തന്നേ വരുത്തിയിരിക്കുന്നു 

എന്നു പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഭാധിദ് അബീ 

ഗയിലിനെ തനിക്കു ഭായ്യയായി പരിഗ്ര 

ഹിക്കേണ്ടതിന്നു അവളോടു സംസാരി 

പ്പാസ ആളയച്ചു. ഓധിദിനെറ ഭൃത്യന്മാര് 

കമ്മേലില് അബിഗഥയിലിനെറ അടുക്കല് 

ചെന്നു അവളോടു: നി ദാധിടിന്നു ഭായ്യ 

ധാഠാഥറ്ഠിം 
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യായ്യിരുലാ൯ നിന്നെ കൊണ്ടുചെല്ലേണ്ട 

തിന്നു ഞങ്ങളെ അയധ൯ നിനരെറ അടു 

ക്കല് അയച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. 

അവ എഴുന്നേററു നിലംവരെ തല കു 

നിച്ചു: ഇതാ, അടിയന് യജമാനനെറ 

ഓസന്മാരുടെ കാലുകളെ കഴ്ഴകുന്ന ദഓസി 

എന്നു പറഞ്ഞു. ഉടനെ അബിഥയില് 

എഴുന്നേററു തന്െറ പരിചാരകികളായ 

അഞ്ചു ബാല്യക്കാരത്തികളു മായി കഴ്ണതപ്പ 

റത്തു കയറി ദാധിദിനെറ ഒ്ൂതന്മാരോടു 

ക്രടെ ചെന്നു അവന്നു ഭായ്യയായി തിന്നു. 

യിസെയേലില്നിന്നു ദാവിദ് അഹീനോ 

വമിനെയും കൊണ്ടുവന്നു; അവര് ഇരു 

വരും അവന്നു ഭായ്യമാരായ്യീന്നു. ശൌ 

ലോ തനെറ മകളും ദാവീടിനെറ ഭായ്യ 

യുമായിരുന്ന മീഖളിനെ ഗല്ലിമ്യനായ 

ലയിശിനെറ മക൯ ഫലിക്കു കൊടുത്തി 

രാന്ന, 

൨ന്൩ം അഡ്ധ്യായം. 

ആനന്തരം സീഫ്യ&ഗിബെയയില് ശൌ 

ലിസെറ അടുക്കല് വന്നു: ഓവിട് മരുഭൂമി 

ക്കു തെക്കുള്ള ഹഖിലാക്കുന്നില് ഒളിച്ചിരി 

കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞും. ശൌല് എഴ്ന്നേ 

റ൮ ദാധിദിനെ തിരയുയവാ൯ സീഫ് മരു 

ഭൂമിയിലേക്കു ചെന്നു; യിസ്സായേലില് 

നിന്നു തിരഞ്ഞെടുത്തിരുന്ന മുവായിരം 

പേരും അവനോടുക്രടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. 

ശൌല്, മരുഭൂമിക്കു തെക്കുള്ള ഹഖിലാക്കു 

ന്നില് പെരുധഖഴിക്കരികെ പാളയം ഇറ 

ങ്ങി, ഭാവീഭോ മരുഭൂമിയില് പാത്തു, 

ശൌല് തന്നെ തേടി മരുഭൂമിയില് വന്നി 

രിക്കുന്നു എന്നു ഗ്രഹിച്ചു. അതുകൊണ്ടു 

ദാവീട് ചാരന്മാരെ അയച്ചു ശൌല് ഇ 

ന്നേടത്തു വന്നിരിക്കുന്നു ഏന്നു അറിഞ്ഞു. 

ദാവീദ് എഴുന്നേററു ശൌല് പാളയം ഇറ 

ങ്ങിയിരുന്ന സ്ഥലത്തു ചെന്നു; ശെൌലും 
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അവനെറ സേനാപതിയായ നേരിനെറ 

മക൯ അബ്ബേരും കിടക്കുന്ന സ്ഥലം ദാ 

വീദ' കണ്ടു; ശൌല് കൈനിലയുടെ നടു 

വില് കിടന്നുറങ്ങി; പടജ്ൂനം അവന്െറ 

ചുററും പാള യമിറങ്ങിയിരുന്നു. ദാധിദ് 

ഹിത്യനായ അഹി മമലെക്കിനോടും സെ 

രൂയയുടെ മകനും യോവാബിനെറ സ 

ഹോദരന്ദമായ അബിശായിയോടും : പാള. 

യത്തില് ശൌലിനെറ അട്ടക്കലേകു ആ൪ 

എന്നോടുക്രടെ പോരും എന്നു ചോടിച്ചു. 

ഞാ൯ നിന്നോടുക്രടെ പോരും എന്നു അ 

ബിശായി പറഞ്ഞു. ഇങ്ങനെ ഭാവിടും 

അബിശായിയും രാത്രിയില് പടമജ്യനത്തി 

നെറ അട്ടക്കല് ചെന്നു; ശൌല് കൈനി 

ലെക്കകുത്തു കിടന്നുറഞ്ങുകയായിരുന്ന; അ 

വനെറ കുന്തം അവമെറ തലെക്കുത നി 

ലതൃുതു തറെച്ചിരുന്നു; അദ്ല്റേരും പടഞജ്യൂ 

നധും 

അബിശായി ദാധീദിനോട്ടു : ദൈവം നി 

അവന്നു ചുററും കിടന്നിരുന്നു. 

നെറ ശത്രുവിനെ ഇന്നു നിനെറ കയ്യില് 

മേപ്പിച്ചിരികുന്നു; ഞാ൯ അവനെ കുന്തം 

കൊണ്ടു നിലത്തോടു ചേത്തു ഒരു കുത്താ 

യിട്ടു കുഅട്ടെ; രണ്ടാമതു കുതുുകയി 

ല്ല എന്നു പറഞ്ഞു. ദാധിട് അബിശാ 

യിയോടു: അവനെ നശിപ്പിക്കരുതു; 

യഹോധയുടെ അഭികിക്തസെറ മേരു 

കൈ ഡെച്ചിട്ടു ആ൪ ശിക്ഷ അനുഭധി 

ക്കാതെപോകം എന്നു പറഞ്ഞു. യഫഹോ 

വയാണ, യഹോവ അധഖനെ സംഹരി 

ക്കും; അല്ലെങ്കിര അവന് മരിപ്പാരുള്ള ദി 

വസം വരും; അല്ലെങ്കില് അവ൯ പടെ 

കുുചെന്നു നശികും;; ഞാ൯ യഫഹോലയു 

ടെ അഭികാിക്തനെറമേല് കൈ ഖെ 

പ്പാ൯ യഹോവ സംഗതി വരുത്തരുതേ; 

മ്രേങ്കിലും അവനെറ തലെക്കുല് ഉള്ള കുന്ത 

വും ജലപാത്രധും എടുത്തു കൊഠാക ; നമുക്കു 

പോകാം എന്നു ദാധിദ് പറഞ്ഞു. ഇങ്ങനെ 

റം റിം 

450 ൧൦ ശമൂ3വല് ൨൬ 

ഓധിദ് കുന്തവും ജലപാത്രവും ശൌലി 

നെറതചെക്കല്നി ന്നു എടുത്തു അവര് പോ 

കയും ചെയ്യൂ; ആരും കണ്ടില്ല, ആരും അ 

റിഞ്ഞില്ലം ആരും ഉണന്നതുമില്ല;; അവര് 

എല്ലാവരും ഉറങ്ങുകയായിരുന്നു;ു യഹോ 

വയാല് ഗാഡനിദ അവരുടെമേരു വി 

ണിരുന്നു, ദാധിട് അപ്പുറം കുടന്നുചെ 

ന്നു ല്ലൂരതൃതു ഒരു മലമുകളില് നിന്നു; അവ 

കുക മഭ്ധയ മതിയായ അകലമുണ്ടായിരുന്നു. 

ഭാധീദ് ജനത്തോടും നേരിനെറ മകനാ 

യ അബ്ബ്ലേരിനോടും: അണബ്ലേരേ, നീ ഉ. 

ത്തരം പറയുന്നില്ലയോ എന്നു വിളിച്ചു 

പറഞ്ഞൂ. 

ന്നിധിയിത ക്രകുന്ന നി ആര് എന്നു അ 

അതിനാ അബ്ലേ൪: രാജസ 

ങ്ങോട്ടു ചോടിച്ചു. ഓാവീദ് അബ്ബേരി 

നോടു പറഞ്ഞതു: നീ ഒരു പുരുഷ൯ അ 

ല്യയോ? യിസ്രായേലില് നിനക്ു തുല്യ൯ 

ആരുള്ള 2 അങ്ങിനെയിരിക്കെ നിനെറ 

യജമാനനായ രാജാധിനെ നി കാത്തു 

കൊള്ളാതിരുന്നതു ഏന്തുഃ നിന്െറ യജ 

മാനനായ രാജായിനെ നശിപ്പിപ്പാ൯ ജന 

ത്തിരു ഒരുത്തന് അധിടെ ധവന്നിരുന്നുവ 

ല്ലോ. 

യഹോവയുടെ 

നി ചെയു കായ്യം നന്നായില്ല; 

അഭിഷിക്തനായ നിങ്ങ 

മൂടെ യജമാനനെ കാത്തുകൊള്ളാതിരിക്ക 

യാല് യഹോധവയാണ നിങ്ങ മരണ 

യോഗ്യര് ആകുന്നു. രാജാധിനെറ കുന്ത 

വും അവനെറ തലെക്കല് യരുന്ന ജലപാ 

തൂവും എധിടെ എന്നു നോക്കുക. അ 

പ്പോ ശൌല് ദാധിദിനെറ ശബ്ദം തിരി 

ച്ചറിഞ്ഞു: ഏനെറ മകനേ, ദാധിദേ, തു 

നിനെറ ശബ്ദമോ എന്നു ചോദിച്ചതിന്നു 

ദഓാധീട് : എന്െറ ശബ്ദം തന്നേ, യജമാ 

നനായ രാജാവേ ഏന്നു പറഞ്ഞു. യജ 

മാനന്൯ ഇങ്ങനെ അടിയനെ തേടിനടകു 

ന്നതു എന്തിന്നു? അടിയന് എന്തു ചെയ്യൂ? 

അടിയനെറ പക്കല്. എന്തു ദോഷം ഉള്ളു ? 
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ആകയാല് യജമാനനായ രാജാവു അടി 

യനെറ വാക്കു കേഠക്കേണമേ; തിരുമേ 

നിയെ അടിയന്നു വിരോധമായി ഉദ്യോ 

ഗിപ്പിക്കുന്നതു യഹോവയാകുന്നു എങ്കില് 

അവ൯ ഒരു വഴിപാടു ഏററു പ്രുസാദിക്കു 

മാറകേട്ടെ; മരുഷ്യ൪ എങ്കിലോ അവര് 

യഹോവയുടെ മുമ്പാകെ ശപിക്കപ്പെട്ടി 

രിക്കട്ടെ. നി പോയി അ ദൈധങ്ങ 

ളെ സേവിക്ക എന്നു പറഞ്ഞു യഹോല 

യുടെ അവകാശത്തില് എനിക്കു പങ്കില്ലാ 

താകുംവണ്ണം അവര് എന്നെ ഇന്നു പുറത്തു 

തള്ളിയിരിക്കുന്നു. എനെറ രക്തം യ 

ഹോവയുടെ മുമ്പാകെ നിലത്തു ധീഥരു 

തേ; ഒരുത്തന് പവ്വതങ്ങളില് ഒരു കാട്ടു 

കോഗിയെ തേടുന്നതു പോലെ യിസ്രായേല് 

രാജാവു ഒരു ഒററ ചെള്ളിനെ തിരഞ്ഞു 

പുറപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നും അവന പറഞ്ഞു. 

അതിന്നു ശൌല്: ഞാ൯ പാപം ചെയ്യി 

രിക്കുന്നു; എനെറ മകനേ, ദാധീടേ, മട 

ങ്ങിവരിക ; എനെറ ജീഖ൯ ഇന്നു നിനക്കു 

വിലയേറിയതായി തോന്നിയതു കൊണ്ടു 

ഞാ൯ ഇനി നിനക്കു ടോഷം ചെയ്തുയില്ല ; 

ഞാ൯ ഭോഷത്വം പ്രവത്തിച്ച അത്യന്തം 

തെററിപ്പോയിരിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. 

ദാലീദ്' ഉത്തരം പറഞ്ഞതു: രാജാവേ, ക 

ന്തം ഇതാ; ബാല്ൃക്കാരില് ഒരുത്ത൯ വ 

ന്നു കൊണ്ടുപോകട്ടെ. യഹോവ ഓരോ 

രുത്തനുു അവനലഖവനെറ നീതിക്കും വിശ്വ 

സ്തെകും ഒത്തവണ്ണം വകരം നല്ലട്ടെ; 

യഹോവ ഇന്നു നിന്നെ എന്െറ കയ്യില് 

ഏപ്പിച്ചു; എങ്കിലും യഹോവയുടെ അഭി 

ഷിക്തനെറമേല് കൈ ഖെപ്പാ൯ എനിക്കു 

മനസ്സായില്ല. എന്നാല് നിന്െറ ദിവ൯ 

ഇന്നു എനിക്ുു വിലയേറിയതായിരുന്നതു 

പോലെ എനെറ ജീവ൯ യഹോവെക്കു 

വിലയേറിയതായിരിക്കട്ടെ; അവ൯ എ 

ന്നെ സകലകഷ്ടതയിരുനിന്നും രക്ഷികു 

ഠിം 

മാറാകട്ടെ. 

നോടു: എനെറ മകനേ, ദാവിദേ, നീ അ 

നുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവ൯; നീ കൃതാത്ഥനാകും; 

നി ജയംപ്രാപികും ഏന്നു പറഞ്ഞു. പി 

ന്നെ ദാധിട് തന്െറ വഴിക്കു പോയി; 

ശെരലും തനെറ സ്ഥലത്തേക്കു മടങ്ങി 

പ്പോയി. 

൨൭൦ അദ്ധ്യായം. 

അനന്തരം ദാലീട് : ഞാ൯ ഒരു ടിചസം 

ശൌലിനെറ കയ്യാല് നശിക്കേയുള്ള ; ഛെ 

ലിസ്തു രുടെ ഭേശത്തിലേക്കു ഓടില്ലോക 

യല്ലാതെ എനിക്ു വേറെ നിപ്പത്തിയില്ല; 

ശൌല് അപ്പോം യിസ്രായേല്ദേശത്തൊ 

ക്കെയും എന്നെ അന്വേഷിക്കുന്നതു മതി 

യാകും; ഞാ൯ അവനെറ കയ്യില്നിന്നു 

ഒഗിഞ്ഞുപോകും ഏന്നു മനസ്സില് നിശ്ച 
ബ്ല 

യിച്ചു. അങ്ങനെ ദാധിട പുറപ്പെട്ടു; 

താനും ക്രടെയുള്ള അറുനൂറുപേരും ഗഹ 

ത്ത് രാജാവായ മാധോക്കിനെറ മക൯ 

ആലീശിനെറ അടുക്കല് ചെന്നു. യിസ്രെ 

യേല്ല്ാരത്തിയായ അഹിനോവം, നാബാ 

ലിനെറ ഭായ്യയായിരുന്ന അബീഗയിൽ 

ഏന്ന രണ്ടു ഭായ്യമാരുമായി ദാവീടും കുട്ടം 

ഖബെസഹിതം അവനെറ ഏല്ലാ ആമകളും 

ഗത്തില് ആഖിശിന്െറ അട്ടക്കല് പാത്തു. 

ദാവീദ് ഗത്തിലേക്കു ഓടിപ്പോയി എന്നു 

ശൌലിന്നു അറിറു കിട്ടി; അവ൯ പി 

ന്നെ അവനെ അന്വേഷിച്ചതുമില്ല. ദാ 

വീട് ആലീശിനോടു: നിനക്കു ഏന്നോട്ട 

കൂപ്പയുണ്ടെങ്കില് നാട്ടുപുറത്തു ഒരു മ 

രില് എനിക്കു ഒരു സ്ഥലം കല്പിച്ചുതരുധി 

ക്കേണം; അവിടെ ഞാ൯ പാത്തു കൊള്ളാം. 

രാജനഗരത്തില് നിന്െറ അടുക്കല് ആ 

ടിയ൯ പാകുന്നതു നഎ"ന്തിന്നു എന്നു പറ 

ഞഞു. ആഖീശ' അന്നുതന്നെ അവന്നു 

സിക്ലാഗ് കല്പിച്ചുകൊടുത്തു; അതുകൊണ്ടു 

അപ്പോ ശൌല് ദാധിടദി 2: 

പ 
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സിക്ലാഗ് ഇന്നുവരെയും യ്െഫ്രുദാരാജാക്ക കളും എന്നോടുക്രടെ യുദ്ധത്തിന്നു പോരേ 

ന്മാകുള്ള തായിരികുന്നു. 

ഭാധിട് ഫെലിസ്കു ദേശത്തു പാത്തകാ 

ലം ഒരു ആണ്ടും നാലു മാസധും ആയിരു 

ന്നു. ദാധിട്ടം അവന്െറ ആമകളും ഗെ 

ശ്രുയ്യരെയും 
കൃരെയും ചെന്നു ആക്രമിച്ചു. 

ശ്രുർ വരെയും മിസയീംഭേശം 

യുമുള്ള നാട്ടിലെ പൂധ്ൃയനിധാസികളായി 

ഗെസ്സിയരെയും അമാലേ 

ഇവര 

വരെ 

രുന്നു. എന്നാല് ഓധിദ് ആ ദേശത്തെ 

ആക്രമിച്ചു; പുരുഷന്മാരെയും സ്ത്രികളെ 

യം ജീവനോടെ ഖെച്ചേച്ചില്ല; ആടുമാടു 

കഠം, കുഴ്തകഠം, ഒട്ടകങ്ങഠ, വ്ര്ര്രൂങ്ങഠം 

ഏന്നിവയൊക്കെയും അപഹഛരിച്ചുകൊണ്ടു 

അവ൯ ആഖിശിനെറ അടുക്കല് മടങ്ങി 

വന്നു. നിങ്ങ ഇനു എവധിടെയായി 

രുന്നു പോയി ആക്രമിച്ചതു ഏന്നു ആഖിശ് 

ചോടിച്ചതിന്നു : യ്യെഫ്രുഭെകു തെകും യെ 

രഫേല്യക്ു തെക്കും കേന്ൃക്ു തെകും എന്നു 

ഓധീദ് പറഞ്ഞു. ദാധീട് ഇങ്ങനെയൊ 

ക്കെയും ചെയ്യു, അവ൯ ഫൊലിസ്ത് രുടെ 

ദേശത്തു പാത്ത കാലമൊക്കെയും അവ 

നെറ പതിവു ഇതായിരുന്നു എന്നു അവര് 

നമ്മെക്കറിച്ചു പറയരുതു എന്നുഖെച്ച ഗ 

ത്തില് വിവരം അറിയിപ്പാ൯ തക്കവണ്ണം 

ദാവീദ് പുരുഷനെയാകട്ടെ സ്ര്രിയെയാക 

ട്ടേ ജീവനോടെ വെച്ചേച്ചില്ല. ഭാധി 

ട് സ്വജനമായ യിസായേലിന്നു തന്നെ 

ത്താ൯ നാററിച്ചതു കൊണ്ടു അവന് എന്നും 

നെറ ഓസനായി രിക്കും ഏന്നു പറഞ്ഞു 

ആഖിശ അധഖനില് വിശ്വാസം ഖെച്ചു. 

൨പം അദ്ധ്യായം. 

ത്ആ കാലത്തു ഫെലിസ് ൪ യിസ്പായേലി 

നോടു പടധെട്ടേണ്ടതിന്നു തങ്ങളുടെ സേ 

നകളെ ഒന്നിച്ചുകൂടി; അടപ്പാഠം ത്ആഖി 

ശ് ഓലീദിനോടു: നീയം നിനെറ ആളു 

ഠിം 

ണം എന്നു അറിഞ്ഞുകൊഠാക എന്നു പറ 

ഞ്ഞു. 

അടിയ൯ ഏന്തുചെയ്യും ഏന്നു നീ കണ്ടറി 

എന്നാറെ ദാധിട് ആഖീശിനോട്ട : 

യും എന്നു പറഞ്ഞു. ആഖീശ ഭഓാധിദിനോ 

ടൂ: അതുകൊണ്ടു ഞാ൯ നിന്നെ ഏപ്പോഴ്ചം 

മ്രേെറ മെയ്കുവേലാക്ുും എന്നു പറഞ്ഞു. 

ഏന്നാല് ശമൂലേല് മരിച്ചുപോയിരു | 

ന്നു; യിസ്പാരയലെല്ലാം അധനെക്കറിച്ചു 

വിലപിച്ചു അവനെറ സ്വന്൬ പട്ടണ 

മായ രാമയില് അവനെ അടക്കം ചെയ്യി 

രുന്നു. ശൌലോ ധെളിച്ചപ്പാടന്മാരെയും 

മന്ത്രവാദികളെയും ദേശത്തുനിന്നു നീക്കി 

ക്കള ഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാല് ഫെലിസ്പു ൪ 4 

ഒന്നിച്ചക്രടി ശ്രനേമില് പേയം ഇറങ്ങി; 

ശേോലും എല്ലായി സ്രായേലിനെയും ഒന്നിച്ചു 

കൂട്ടി ഗിരുബോവഖയില് പാളയം ഇറങ്ങി. 

ശൌല് ഫൊലിസ്തൂ രുടെ സൈന്യത്തെ ക 

ണ്ടു ഭയപ്പെട്ടു അവസെറ ഹൃദയം ഏററ 

വും വിറെച്ച. ശൌല് യഹോവയോടു 

ചോടിച്ചാറെ യഹോവ അവനോടു സ്വ 

വും കൊണ്ടാ മരറീംകൊണ്ടോ പ്രവാചക 

ന്മാരെക്കൊണ്ടോ ഉത്തരം അരുളിയില്ല. 

അപ്പ്പോഗ ശൌല് തനെറ ഉത്യന്മാരോടു : 

നേനിക്കു ഒരു ധെളിച്ചപ്പാടത്തിയെ അ 

ന്വേഷിപ്പി൯ു; ഞാ൯ അധമൂടെ അടു 

ക്കല് ചെന്നു ചോദികും എന്നു പറഞ്ഞും 

അവനെറ ഭൃത്യന്മാര് അവനോടു: ഏ൯- 

ദോരില് ഒരു ധെളിച്ചപ്പാടത്തി ഉണ്ടു എ 

ന്നു പറഞ്ഞു. ശൌൽ ധേഷംമാറി വേ 

റെ വസ്ത്രും ധരിച്ചു രണ്ടാളെയും ക്രട്ടി 

പോയി രാത്രിയില് ആ സ്ത്രീയുടെ അടു 

ക്കല് എത്തി: വെളി ച്ചപ്പാടാത്മാവുകൊണ്ടു 

നീ എനിക്കായി പ്രശം നോക്കുകയും ഞാ൯ 

പറയുന്നവനെ വരുത്തിത്തരികയും ചെ 

യ്യേണം എന്നു പറഞ്ഞു. സ്ത്രി അവനോ 

ടട: ശൌതു ചെയ്യി്ടുള്ളതു, അവന് ധെളി। 
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ചപ്പാടന്മാരെയും മന്ത്രവാദികളെയും ദേ 

ശതുനിന്നു ഛേദിച്ചുകള ഞതുതന്നേ നി 

അറിയുന്നുവല്ലോ; എന്നെ കൊല്ലില്പാ൯ 

നീ എനെറ ജീവന്നു കണി ധെകുന്നതു 

എന്തിന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. യഹോവയാണ 

ഈ കായ്യംകൊണ്ടു നിനക്കു ഒരു ദോഷവും 

ഭവിക്കയില്ല എന്നു ശൌല് യഹോവയുടെ 

നാമത്തില് അവളോട്ട സത്യം ചെയ്യു പ 

റഞ്ഞു. ഞാ൯ ആരെ വരുത്തിത്തരേണ്ടു 

എന്നു സ്രീ ചോടിച്ചതിന്നു: ശമൂവേലിനെ 

വരുത്തിത്തരേണം എന്നു അവ൯ പറഞ്ഞു. 

സ്്രി ശമൂധലേലിനെ കണ്ടപ്പോ ഉച്ച 

ത്തില് നിലപിളിച്ചു, ശൌലിനോടു: നീ 

ഏന്നെ ചതിച്ചതു എന്തു? നി ശൌല് ആ 

കുന്നുവല്ലോം എന്നു പറഞ്ഞു. രാജാവു അ 

വളോടു: ഭയപ്പെടേണ്ട; നി കാണുന്നതു 

എന്തു എന്നു ചോടിച്ചതിന്നു: ഒരു ദേവ൯ 

ഭൂമിയില്നിന്നു കയറിഖരുന്നതു ഞാ൯ കാ 

ണുന്നു എന്നു സ്ര ശൌലി നോടു പറഞ്ഞു. 

അവ൯ അവളോടു: അഖവനെറ രൂപം 

എന്തു എന്നു ചോടിച്ചതിന്നു അവഠം: ഒരു 

വൃഭ്ധ൯ കയറിവരുന്നു; അവന് ഒരു അങ്കി 

യ്യം ധരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. എ 

ന്നാറെ അതു ശമൂഴവല് എന്നറിഞ്ഞു ശൌല് 

ശമ്ല 

വേല് ശെരലിനോട്ടു: നി ഏന്നെ വിളിച്ച 

സാക്യാംഗം ധിണു നമസ്കരി ചു. 

തിനാല് എനെറ സ്വസ്ഥതെക്കു ഭംഗം 

വരുത്തിയതു എന്തു എന്നു ചോദിച്ചു, അ 

തിന്നു ശൌല്: ഞാന് മഹാകക്കയൃത്തിലായി 

രിക്കുന്നു; ഫെലിസ്ത്ൂർ എന്നോടു യുദ്ധം 

ചെയ്യന്നു; ഭൈവം എന്നെ വിട്ടുമാറിയി 

രിക്കുന്നു; പ്രവാചകന്മാരെക്കൊണ്ടാകുട്ടെ 

സ്വപ്ലം കൊണ്ടാകുട്ടെ ഏന്നോടു ഉത്തരമ 

രുളന്നില്ല; അതുകൊണ്ടു ഞാന് ഏന്തു ചെ 

യ്യേണമെന്നു എനിക്ക പറഞ്ഞുതരേണ്ടതി 

ന്ന ഞാ൯ നിന്നെ വിളിപ്പിച്ചു ഏന്നു ഉത്ത 

16 രം പറഞ്ഞു. അതിന്നു ശമൂവേല് പറഞ്ഞ 

402 1, 011 2൫ 

തു: ദൈവം നിന്നെ വിട്ടുമാറി നിനക്കു ശ 

തൂധായ്യീന്നിരിക്കെ നി എന്തിന്നു എന്നോടു 

ചോടിക്കുന്ു? യഹോവ എന്നെക്കൊ 

ണ്ടു പറയിച്ചതു പോലെ അവന് നിന്നോടട 

ചെയ്യിരിക്കുന്നുറു രാജത്വം യഹോധ 

നിനെറ കയ്യില്നിന്നു പറിച്ചെടുത്തു നി 

സെറ ക്രട്ടുകാരനായ ഭാധിടിന്നു കൊടുത്തി 

രിക്കുന്നു. നീ യഹോവയുടെ കല്പന 

കേട്ടില്ല; അമാലേക്കിനെറമേല് അവ 

നെറ ഉഗ്രകോപം നടത്തിയതുമില്ല; അ 

തുകൊണ്ടു യഹോവ ഈകായ്യം ഇന്നു നി 

ന്നോടു ചെയ്യിരിക്കുന്നു. യഹോവനി 

ന്നെയും യിസ്പായേലിനെയും ഫെലിസ്പ, 

രുടെ കയ്യില് ഏല്പികും; നാളെ നിയും 

നിസെറ പുത്രന്മാരും എന്നോടുക്രടെ ആ 

യിസ്പായേല്പാളയത്തെ യഹോവ 

കയ്യില് 

കുറയ 

ഫെലിസ്ത രുടെ ഏഏല്പികും. 
൦, 

പെട്ടെന്നു ശൌല് നെടുനീളത്തില് നില : 

ത്തു വീണു ശമൂധേലിനെറ വാക്കുകര 

നിമിത്തം ഏററവും 

അവനില് ഒട്ടം ബലമില്ലാതെയായി;; അ 

ഭയപ്പെട്ടുപോയി; 

ന്നു രാധും പകലും മുഴുവ൯ അവ൯ ഒന്നാം 

അപ്പ്പോ ആ 

സ്രീ ശൌലിനെറ അടുക്കല് വന്നു, അ 

ഭക്ഷിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു. 

വ൯ ഏററവും പരിഭൂമിച്ചിരിക്കുന്നതു ക 

ണ്ടു അവനോട; അടിയന് നിനെറ വാ 

ക്കു കേട്ടു ജീവനെ ഉപേക്ഷിച്ചുംകൊണ്ടു, 

നി എന്നോടു പറഞ്ഞ വാക്കു അനുസരി 

ച്ചിരിക്കുന്നുവല്ലോ. ആകയാല് അടിയ 

നെറ 

ഞാ൯ ഒരു കഷണം അപ്പം നിനെറ മു 

വാക്കു നിയും കേധക്കേണമേ. 

മ്പില് വെക്കട്ടെ; നി തിന്നേണം; എ 

ന്നാല് നിന്െറ വഴിക്കു പോകുഖാ൯ നി 

നകു ബലം ഉണ്ടാകും എന്നു പറഞ്ഞു. അ. 

തിന്നു അവ൯: ധേണ്ടാ, ഞാന് തിന്നുക 

യില്ല എന്നു പറഞ്ഞു; എങ്കിലും അവസെറ 

ഭൃത്യന്മാരും ആ സ്ത്രിയും അവനെ നിബ്ബ 
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ന്ധിച്ചു; അവഖവ൯ അവരുടെ ധാക്കു കേട്ടു 

നിചത്തൂനിന്നു എഴന്നേററു മെത്തമേല് 

ഇരുന്നു. സ്ത്രിയുടെ വീട്ടില് ഒരു തടിച്ച 

പശുക്കിടാവു ഉണ്ടായിരുന്നു; അവ ക്ഷ്ധ 

ണത്തില് അതിനെ അറുത്തു മാധവും ഏ 

ടൂത്തു കുഴെച്ചു പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പം 

ചൂട്ടു. അവയവം അതു ശെരലിനെറയും 

ഭൂത്യന്മാരുടെയും മുമ്പില് വെച്ചു, അവ൪ 

തിന്നു എഴുന്നേററു രാത്രിയില് തന്നേ 

പോയി, 

൨൯, അദ്ധ്യായം. 

എന്നാല് ഫെലിസയ, ൪ തങ്ങളുടെ സേന 

കളെ യെല്ലാം അഃഫേക്കില് ഒന്നിച്ചക്രടി; 

യിസ്രായേല്യരും യിസ്റെയേലില് ഉള്ള ഉറ 

ഇറങ്ങി, 

പ്പോ ഫെലിസ്ത് പ്രഭക്കുന്മാര് നൂൂറുന്ൂറാ 

യയും ആയിരം ആയിരമായും കടന; ഏഎ 

വഷിന്നരികെ പാളയം അ 

ന്നാല് ദഓാധിടും അവനെറ ആമകളും പി൯ 

പടയില് ആഖിശിനോടുക്രടെ കടന്നു. 

ഫെലിസ്പ, പ്രഭക്കുന്മാര: ഈ എബ്രായര് 

എന്തിന്നു എന്നു ചോദിച്ചപ്പോ ആഖിശ് 

ഫെലിസ്കു പ്രഭക്കുന്മാരോടു: ഇവന് യി 

സ്രാമയല്രാജാവായ ശെൌലിനെറ ഉത്യനാ 

യിരുന്ന ഭാധിഭല്പയോ? ഇത്രനാളായി ഇ 

തൃരസംവത്സരമായി അവന് എന്നോടുക്ര 

ടെ പാക്ുന്മ. അവന് എന്നെ ആശ്രയി 

ചതുമുതല് ഇന്നുവരെ ഞാ൯ അവനിത 

ഒരു കുററവധയം കണ്ടിട്ടില്ല ഏന്നു പറഞ്ഞു. 

എന്നാല് ഫെലിസ്തു പ്രഭുക്കന്മാർ അധവ 

നോടു കോപിച്ചു: നീ അവന്നു കപ്പിച്ചു 

കൊടുത്ത സ്ഥലത്തേക്കു പൊയ്യ്ക്രൊവാ൯ 

അവനെ മടക്കിഅയക്ക; അവ൯ നമ്മോ 

ടുക്രടെ യുദ്ധത്തിന്നു പോരരുതു; യുദ്ധ 

ത്തില് അവന് നമുക്ക ദോഹിയായി തി 

ന്നേക്കാംു ഈ ആമകളുടെ തലകളെ 

ക്കൊണ്ടല്ലാതെ മറെനന്തു കൊണ്ടാകുന്നു അ 

൧. ശമൂവേല് ൨൯ 

വ൯ തനെറ യജമാനനെ പ്രസാടിപ്പിക്കു 

ന്നതു? 

ശൌല് ആയിരത്തെ കൊന്ു 

ദാധിദോ പതിനായിരത്തെ 

എന്നു ചൊല്ലി അവർ നൃത്തത്തില് ഗാന 

പ്രുതിഗാനം പാടിയ ദാവിദ് ഇവനല്ല 

യോ ഏന്നു പ! പ്രഭക്കന്മാർ അവ 

നോടു പറഞ്ഞു. ഏന്നാറെ ആഖിശ് ദാ 

വീടിനെ വിളിച്ചു അവനോടു: യഹോവ 

യാണ, നി പരമാത്ഥിയും പാളയത്തില് 

േന്നോട്ടക്രടെയുള്ള നിനെറ ഥമന:ഗമ 

നങ്ങ എനികു ബോധിച്ചതും ആകുന്നു. 

നീ എന്െറ അട്ടക്കല് വന്ന നാമമുതല് 

ഇന്നുവരെയും ഞാന് നിന്നില് ഒരു ദോഷ 

വും കണ്ടിട്ടില്ല; എന്നാല് പ്രുഭൂക്കുന്മാക്കു 

നിന്നെ ഇഷ്ടമല്ല. ആകയാല് നി ചെ 

യ്യന്നതു ഫെലിസ്ത് പ്രഭൂക്കന്മാക്കു അനിക 

മായി തോന്നാതിരിക്കേണ്ടതിന്നു സമാധാ 

നത്തോടെ മടങ്ങിപ്പൊയ്ക്കൊഠഠക എന്നു പ 

റഞ്ഞു. ദാവിദ് ആഖിശിനോടു : എന്നാല് 

ഞാന് എന്തു ചെയ്യൂ! എന്റെറ യജമാന 

നായ രാജാവിന്െറ ശത്രുക്കളുടെ നേരെ 

ഞാ൯ ചെന്നു പൊരുതുക്രടാതവണ്ണം നി 

ന്നോടുക്രടെ ഇരുന്ന നാമമുതല് ഇന്നുവ 

രെ നീ അടിയനില് എന്തു കണ്ടിരികുന്നു 

ഏന്നു ചോടിച്ചു. ആഖീശ് ഓധീടിനോടടു: 

എനിക്കറിയാം; എനികു നിന്നെ ഒരു 

രദൈധട്ടതനെപ്പോൊലെ ബോധിച്ചിരിക്ു 

ന്നു; എന്നാല് ഫെലിസ്ത് പ്രഭക്കന്മാര: അ 

വന് ഞങ്ങളോടുക്രടെ യൃഭ്ധത്തിന്നു പോ 

രരുതു എന്നു പറഞ്ഞിരികുന്നു. ആകയാല് 

നിന്നോടുക്രടെ വന്നിരികുന്ന നിന്െറ 

യജമാനനെറ ളൃത്യന്മാരുമായി നന്നാ രാ 

വിലെ എഴുര്ന്നററുകൊധകു;ു അതികാല 

ത്തു ഏഴുന്നേററു വെളിച്ചം ആയ ഉടനെ 

പൊയ്യ്ക്ോവി൯ എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 

ഇങ്ങനെ ദാധീടും അവന്െറ ആരുകളും 11 



൧. ശമൃൂലേല് ൩൭൦ 

ഫെലിസ്ത് ദേശത്തേകു മടങ്ങിപ്പോകുവാ൯ 

രാവിലെ എഴഎന്നേററു; ഫെലിസ്പു രോ 

യിസ്രെയേലിലേകു പോയി. 

൩ 0. അബഡ്യ്യായാ. 

ദാപീടും അവന്െറ ആമുൃകളം മൂന്നാം 

ദിവസം സിക്ഗാഗഥില് ഏത്തിയപ്പ്പോ അ 

മാലേക്യ൪ തെക്കെദേശധും സിക്ലാഗും ആ 

ക്രമിച്ച സിക്ലാഗിനെ ജയിച്ചു അതിനെ 

തീ ധെച്ചു ചുട്ടുകള ഞ്ഞിരുന്നു. അധിടെയു 

ള്ള വലിയവരും ചെറിയവരുമായ സ്ത്രി 

കളെ. പിടിച്ചുകൊണ്ടു തങ്ങളൂടെ വഴിക്കു 

ആരെയും 

ദാവീടും അവനെറ ആളുകളും പട്ടണത്തി 

പോയതല്ലാതെ കൊന്നില്ല. 

ലേക്കു വന്നപ്പോ അതു തീയെച്ചു ചുടി 

രിക്കുന്നതും ഭായ്യമാരെയും പൃത്രീപുത്രന്മാ 

രെയും അടിമകളായി കൊണ്ടു പോയിരി 

ക്കുന്നതും കണ്ടു. അപ്പ്യോഠം ദാധീട്ദം ക്ര 

ടെയുള്ള ജനധും കരവാ൯ ബലമില്ലാതാ 

കുവോളം ഉറക്കെ കരഞ്ഞു. യിസ്കെയേല്ല്ലാ 

രത്തി അഹീനോവം, കമ്മേല്ല്ഛാര൯ നാ 

ബാലിനെറ ഭായ്യയായിരുന്ന അബിഗ 

യില് എന്നി ഭാധിടിനെറ രണ്ടു ഭായ്യമാ 

രെയും അവർ പിടിച്ച കൊണ്ടുപോയിരു 

നനു. ദാധീദ് വലിയ കക്ടൃത്തിലായി; 

ജനത്തിത ഓരോരുത്തസെറ ഫുദയം താ 

ന്താനെറ പുത്രന്മാരെയും പുത്രിമാരെയും 

കുറിച്ചു വ്യസനിച്ചിരിക്കകൊണ്ടു അവനെ 

കല്ലെറിയേണമെന്നു ജനം പറഞ്ഞു; ദാ 

ധിദോ തനെറ ദൈവമായ യഹോവയില് 

ധൈയ്യപ്പെട്ടു. 

ദാധയിദ് അഹിമേലെക്കിനെറ മക 

നായ അബ്യാഥാര് പുരോഫിതനോടു: ഏ 

ഫോദ് ഇവിടെ കൊണ്ടുവരിക എന്നു പ 

റഞ്ഞു. അബ്ദഥാര് ഏഫോട് ദാധീദി 

സെറ അടുക്കല് കൊണ്ടുവന്നു. എന്നാറെ 

ദാവീദ് യഹോലേയോടു: ഞാ൯ ഉപ്പരി 

ഠിം 
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കായെ പിന്തുടരേണമോ? അവരെ എ 

പിന്തു 
ടരുക; നി അവരെ നിശ്ചയമായി എ 

അിപ്പിടികുമോ ഏന്നു ചോദിച്ചു. 

ത്തിപ്പിടിക്കും; സകലവും വിണ്ടുകൊള്ളും 

എന്നു അരുളപ്പാടുണ്ടായി. അങ്ങനെദാ 

വിടും ക്രടെയുള്ള അറുനൂറുപേരും പുറ 

പ്പെട്ടു ബെസോര്തോട്ടിങ്കല് എത്തി; ശേ 

കാമുള്ള വ൪ അധിടെ താമസിച്ചു. ബെ 

സോര്തോടു കുടപ്പാ൯ കഴിയാതവണ്ണം 

ക്ഷിണിച്ചിട്ടു ഇരുശൂറുപേർ പുറകില് 

താമസിച്ചതു കൊണ്ടു ഓാവിട്ടം നാന്യറുപേ 

രും പിത്തുടന്നുചെന്നു. അഖവ൪ വയ 

ലില്ധഖെച്ച ഒരു മിസ്രയിമുനെ കണ്ടു ദാ 

വിദിനെറ അടുക്കല് കൊണ്ടുചെന്നു; അ 

വന്നു അപ്പം കൊടുത്തു അവ൯ തിന്നു; 

അവധന്നു കുടിപ്പാ൯ ധെള്ളധും കൊടുത്തു. 

അവര് അവന്നു ഒരു ക്ഷണം അത്തിയ 

ട്രയയും രണ്ടു ഉണക്കമുന്തിരികുലയും കൊട്ട 

തുത; അതു തിന്നപ്പോഠം അവന്നു ഉയിര് 

വീണ്ട; മൂന്നു രാധും മൂന്നു പകലും അവ൯ 

ആഹാരം കഴിക്കയോ ധെള്ളം കുടിക്ക 

യോ ചെയ്യിട്ടില്ലായിതന്൯. ദാവീട്' അവ 

നോട്ട: നി ആരുടെ ആ? എധിടുത്തുകാ 

ര൯ എന്നു ചോടിച്ചതിന്നു അവ൯: ഞാ൯ 

ഒരു മിസ്രയിമൃ ബാല്യക്കാര൯; ഒരു അമാ 

ലേക്യനെറ ഭത്യ൯. മുന്നു ദിപസം മു 

മ്പെ എനിക്ു ദിനം പിടിച്ചതുകൊണ്ടു എ 

നെറ യജമാനന് എന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചുകള 

ഞു. രങ്ങധ ക്രേതൃരുടെ തെക്കെനാടും 

യ്യെഹ്രുദ്യ ദേശധും കാലേബിനെറ തെക്കെ 

ടിക്കും ആക്രമിച്ചു; സിക്ലാഗ് ഞങ്ങ തീ 

വെച്ചു ചുട്ടുകളഞ്ഞു. 

ടട: അപ്പരിഷയുടെ അടുക്കലേക്കു നി വ 

ര 

ദാധിട് അവനോ 

ഗി കാണിച്ചുതരുമേോ എന്നു ചോടിച്ചതി 

ന്നു അവന്: നി എന്നെ കൊല്ലുകയോ 

എനെറ യജുമാനനെറ കയ്യില് ഏപ്പിക്കു 

യോ ചെയ്തയില്ലെന്നു ദൈവനാമത്തില് 
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എന്നോടു സത്യം ചെയ്യാത അച്പരികയു 

ടെ അടുക്കലേക്കു വഴി കാണിച്ചുതരാം ഏ 

ന്൩ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ അവ൯ അധ 

നെ ക്രട്ടിക്കൊണ്ടു ചെന്നപ്പോ അവര് 

ഭൂതലത്തെങ്ങും പരന്നു തിന്നുകയും കുടി 

ക്കയും ഫെലിസ്ത് ഭേശത്തുനിന്നും യ്െഫ്രു 

ഓദേശത്ൃുനിന്നും അപഹരിച്ചു കൊണ്ടുവ 

ന്ന വലിയ കൊള്ള നിമിത്തം ഉത്സവം 

ഛോകഷടിക്കുയും ചെയ്യുന്നതു കണ്ടു. ഓധി 

ഭ് അവരെ സന്ധ്യമുതല് പിറെറന്നാഠം 

വൈകുന്നേരംവരെ സംഹരിച്ചു; ഒട്ടക 

പുറത്തു കയറി ഓടിച്ചുപോയ നാനൂറു 

ബാല്ൃക്കാർ അല്ലാതെ അവരില് ഒരുത്ത 

ന്മം ഒധിഞ്ഞുചോയില്ല. അമാര്ലകൃ൪ 

അപഹരിച്ചു കൊണ്ടു പോയിരുന്നതൊ 

ക്കെയും ഓധിട് വീണ്ടുകൊണ്ടെ; തസെറ 

രണ്ടു: ഭായ്യമാരെയും ഓാധീദ് ഉദ്ധരിച്ചു. 

അവര് അപഹരിച്ചു കൊണ്ടുപോയതില് 

ചെറുതോ വലുതോ പുത്രന്മാരോ പുത്രിമാ 

രോ കൊള്ളയോ യാതൊന്നും കിട്ടാതിരു 

ന്നില്ല ; ദാവീദ് ഏല്ലാം മടക്കി കൊണ്ടു 

പോന്ന, ദാധിദ്' ആടുമാടുകളെ ഒക്കെ 

യും പിടിച്ചു അവയെ അവർ തങ്ങളൂടെ 

നാല്ല്്ാലികമക്കു മുമ്പായി തെളിച്ചു നട 

ത്തിക്കൊണ്ടു: ഇതു ദാധിദിനെറ കൊള്ളു 

എന്നു പറഞ്ഞു. ഭാവിദിനോടുക്രടെ പോ 

കുവാ൯ കഴിയാതവണ്ണം ക്ഷീണിച്ചിട്ടു 

ബെസോര്തോട്ടിങ്കല് താമസിപ്പിച്ചിരുന്ന 

ഓയില് ഇരുനൂറുപേരുടെ അടുക്കല് 

എത്തിയ പ്പാ അവര് ദാലീദിനെയും 

ക്രടെയുള്ള ജനത്തെയും ഏതിരേററുചെ 

ന; മാലീദ് ജനത്തിനെറ സമീപത്തു 

വന്നു അധരോടു കുശലം ചോടിച്ചു 

എന്നാല് ഭാധിദിനോടുക്രടെ പോയിരു 

ന്നവരില് മൂകരും നിചരുമായ ഏവരും: 

ഇവർ നാമ്മാടുക്രടെ പോരാഞ്ഞതിനാല് 

നാം ധിടു വിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന കൊള്ളയില്, 

ധാഠാഥറ്ഠിം 
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ഓരോരുത്തനെറ ഭായ്യയെയും മക്കളെയും 

ഒഴികെ അവക്കു ഒന്നും കൊടുക്കരുതു, അ 

വരെ അവര് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പൊയ്യകകൊള്ള 

ട്ടെ ഏന്നു പറഞ്ഞു. അപ്പോ ഭഓധിട് : 

മ്രേനെറ സഹോദരന്മാരേ, നമ്മെ രക്ഷി 

ക്കയും നമുടെ നേരെ വന്നിരുന്ന പരി 

കയെ നമ്മുടെ കയ്യില് ഏപ്പിക്കയും ചെയ്യ 

യഫോധ നമുകു തന്നിട്ടുള്ളതിനെക്കൊണ്ടു 

നിങ്ങ ഇങ്ങനെ ചെയ്യരുതു. ഈകാ 

യ്യത്തില് നിങ്ങളുടെ വാകു ആര് സമ്മ 

തികും? യുദ്ധത്തിന്നു പോകുന്നവന്െറ 

ഓഹരിയും സാമാനങ്ങധക്കരികെ താമ 

സികുന്നവസന്െറ ഓഹരിയും ഒരു3പാ 

ലെ ആയിരിക്കേണം; അവര് സമാംശ 

മായി ഭാഗിച്ചെടുക്കേണം ഏന്നു പറഞ്ഞു. 

അനാമുതരു കായ്യം അങ്ങനെ തന്നേ 

നടപ്പായി; അഖന്൯ അതു യിസ്പായ 

ലിന്നു ഇന്നുവരെയുള്ള ചട്ടവും നിയമധും 

ആക്കി, 

ദാവിദ് 

യ്യെഹ്രുദാമൂപ്പന്മാരായ തന്െറ സ്നേഹിത 

സിക്ലാഗിതല് വന്നശേഷം 

ന്മാക്കു കൊള്ളയില് ഒരംശം കൊടുത്ത 

യച്ചു: ഇതാ, യഹോവയുടെ ശത്രുക്കളെ 

കൊള്ള യിട്ടതിരുനിന്നു നിങ്ങഠംക്ു ഒരു 

സമ്മാനം എന്നു പറഞ്ഞു. ബ്േഥേ 

ലില് ഉള്ളവക്കും തെക്കെ രാമോത്തിലു 

ളള വകും യത്ഥീരില് ഉള്ളവക്ും അരോ 

വേരില് ഉള്ളവകും സിഫ് മോത്തിലു 

ള്ള വക്കും എസ്പെമോവയിലുള്ളവക്കും രാ 

ഖാലിലുള്ള വക്കും യെരഫേല്യരുടെ പ 

ടൂണങ്ങളിലുള്ള വകും കേ൮ൃയരുടെ പട്ട 

ണങ്ങളിലുള്ള വക്കും ഹൊമ്മയിലുള്ള വകും 

കോര്-ആശാനിത ഉള്ളവകും അഥാ 

ക്കിലുള്ള വകും ഹെബ്രോനിലുള്ള. വകും 

ദാലിടൂം അവന്െറ ആരൂകമ്ടം സഞ്ചരി 

ചുവന്ന സകലസ്ഥലങ്ങളിലേകും കൊടു 

ത്തയച്ചു. 
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൧൦ ശമൂര്വത ൩.൧ 

൩൧. അദ്ധ്യായം. 

എന്നാല് സ്സ യിസ്രായേലിനോട്ട 

യുദ്ധം ചെയ്യൂ; യിസ്രായേല്യര് ഫെലിസ്കു 

രുടെ മുമ്പില്നിന്നു ഓടി ഗില്ബോവ 

പവ്വുതത്തില് നിഫതന്മാരായി വിണു. 

ഫൊലിസ്ക്ർ ശൌലിനെയും അവന്െറ 

പുത്രന്മാരെയും പിന്തേന്നു ചെന്നു; ഫെ 

ലിസ്കു ൪ ശൌലിനെറ പൃത്രന്മാരായ യോ 

മേല്ലിശ്രവ 

എന്നിവരെ കൊന്നു. എന്നല് പട ശൌ 

നാഥാ൯ അബിനാദാബ' 

ലിനെറ നേരെ ഏററവും മുറുകി; വില്ലാ 

ളികഠം അയനില് ട്ുക്ക്ടിവെച്ചു, യില്ലാളി 

കളാല് അവന് ഏററവും യിക്കമത്തിലാ 

യി, 

നോടു: ഈ അഗ്രചമ്മികഠം വന്നു എന്നെ 

ശൌല് തസെറ ആയ്ുയധധാഹക 

കത്തിക്കമുകയും അപമാനിക്കയും ചെയ്യാ 

തിരിക്കേണ്ടതിന്നു നിന്െറ വാഠ ഉരരി 

എന്നെ കുതുതുക എന്നു പറഞ്ഞു. ആയു 

ധവാഹകന്൯ ഏററവും ഭയപ്പെട്ടതു കൊണ്ടു 

അവന്നു മനസ്സ വന്നില്ല അതുകൊണ്ടു 

ശൌല് ഒരു യാധ പിടിച്ചു അതിന്മേല് 

ധിണു. ശൌല് മരിച്ചു എന്നു അവന്െറ 

' ആയുധവാഹക൯ കണ്ടപ്പോ താനും 

അങ്ങനെ തന്നേ തനെറ വാളിന്മേല് 

വിണു അവഭനാടുക്രടെ മരിച്ചും ഇങ്ങ 

നെ ശെൌലും അവന്െറ മൂന്നു പുത്രന്മാരും 

അവനെറ ആയുധവാഹകനും അവന്െറ 

ആളുകഠം ഒക്കെയും അന്നു ഒന്നിച്ചു മരിച്ചു. 

ലു യിസ്രാരയല്യ൪ ഓടിപ്പോയി. ശെലും 
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പുത്രന്മാരും മരിച്ചു ്രന്നു താഴ്ണ്രയുടെ 

അപ്പുറത്തും യോദ്ദാന്നക്കരെയും ഉള്ള 

യിസ്രായേല്യര് കണ്ടപ്പോ അവർ പട്ട 

ണങ്ങളെ വെടിഞ്ഞു ഓാടില്പ്യോകയും 

ഫെലിസ്കു ൪ വന്നു അധിടെ പാക്കയും 

ചെയ്യൂ. 

പിറെറന്നാഠ ഫെലിസ്റ്ു ൪ നിഫത 

ന്മാരുടെ വസ്ത്രും ഉുരിവാ൯ വന്നല്പ്യോഠം 

ശെൌലും പൃത്രന്മാരും ഗില് ബോധഖപവ്വത 

ത്തില് വിണുകിടക്കുന്നതു കണ്ടു. അവര് 

അവനെറ തല ധെടി, അവനെറ ആ 

യ്യധവഗ്ശവും അഗിച്ചെടുതതു തങ്ങളുടെ ധി 

ഗ്രഹക്ഷേത്രങ്ങളിലും ജനത്തിനെറ ഇടയി 

ലും വത്തമാനം അറിയിക്കേണ്ടതിന്നു ഫെ 

ലിസ്മയദേശത്തെല്ലടേധും ആളയച്ചു. അവ 

നെറ ആയുധ വഗ്ഗം അവ൪ അസ്ോരെത്തി 

സെറ ക്ഷേത്രത്തില് ധെച്ചു; അവനെറ 

ഉടല് അവര് ബേത്ത് -ശാനെറ ചുധരി 

ന്മേല് ശൂക്കി. എന്നാൽ ഫൊലി സ്കൂ ൪ 

ശൌലിനോടു ചെയുതു ഗിലെയാടിലെ യാ 

ബേശ് നിഖാസികഠം കേട്ടപ്പോഠം ശ്രൂര 

ന്മാരായ എല്ലാവരും പുറപ്പെട്ടു രാത്രി 

മുഴുവന്ദം നടന്നുചെന്നു ബേത്ത് -ശാനെറ 

ചുവരിതനിന്നു ശൊലിനെറ ശവവും 

അവനെറ പുത്രന്മാരുടെ ശവങ്ങളും എടു 

ത്തു യാബേശില് കൊണ്ടുവന്നു അധിടെ 

വെച്ചു ദഹിപ്പിച്ചു. അധരുടെ അസ്ഥി 

കളെ അവര് ഏടുത്തു യാബേശിലെ പിചു 

ലവ്ൃക്ഷത്തിനെറ ചുവട്ടില് കുഴിച്ചിട്ടു ; ഏഴ 

ടിവസം ഉപധസിച്ചു. 

യം... ഷാ 

ഥാ) രു റു 
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൧. അദ്ധ്യായം. 

ശെനം, മരിക്കയും ഓധീദ്' അമാ 

ലേക്യരെ സംഫരിച്ച മടങ്ങിവന്നു സി 

ക്ലാഗില് രണ്ടു ദിവസം പാക്കയും ചെയു 

ശേഷം മൂന്നാം ദിവസം ഒരു ആം വസ്ത്രം 

കീറിയും തലയില് പൂഴി ഖാരിയിട്ടും 

കൊണ്ടു ശൌലിനെറ പാളയത്തില്നിന്നു 

വന്നു, ദാവീദിനെറ അടുക്കല് ഏത്തി സാ 

3 ക്ക്രാഗം വീണ്ട നമസ്ത്റരിച്ചു. ഭായീദ് 

അവനോട്ട: നീ എവിടെനിന്നു വരു 

ന്നു എനു ചോദിച്ചതിന്നു: ഞാ൯ യി 

സ്രായേല്പാള യത്തില്നിന്നു ഓടില്പോ 

രികയാകുന്നു ഏഎന്ു അവന് പറഞ്ഞു. 

ദാവീദ് അവനോടു: കായ്യം എന്തായി? 

പറക എന്നു ചോടിച്ചു. അതിന്നു അന്: 

ജനം പടയില് തോറേറാടി; ജനത്തിത 

അനേകര് പട്ടുവിണു; ശൌലും അധ 

൭൯൪െറ മകനായ യോനാഥാനുംക്രടെ പട്ടു 

പോയി എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു. വത്ത 

മാനം കൊണ്ടുവന്ന ബാല്യക്കാരനോടു ഓ 

ധീദ്' : ശൌലും അവന്െറ മകനായ യോ 

നാഥാനും പട്ടു പോയതു നീ ഏങ്ങനെ അ 

റിഞ്ഞു എന്നു ചോദിച്ചതിനു വത്തമനേം 

കൊണ്ടുവന്ന ബാല്യക്കാര൯ പറഞ്ഞതു: 

ഞാ൯ യട്ടച്ഛയാ ഗിതബോവപപ്വതത്തി 

ലേക്കു ചെന്നപ്പോ ശൌല് തനെറ കുന്ത 

തതിന്മേല് ചാരിനില്ലുന്നതും തേരും കു 

തിരപ്പടയും അവനെ തുടന്നടുക്കുന്നതും 

കണ്ടു; അവ൯ പിറകോട്ടു നോക്കി എന്നെ 

കണ്ടു വിളിച്ചു; അടിയ൯ യതാ എന്നു 

ഞാ൯ ഉത്തരം പറഞ്ഞു. നീ ആരെന്നു 

ര 

ധാം 

അവന് എനന്നാടു ചോടദിച്ചതിനാ: ഞാ൯ 

ഒരു അമാലേക്യ൯ എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 

അലന് എന്ന്നാടു: നീ അടുത്തുവന്നു എ 

ന്നെ കൊല്ലേണം; എനെറ ജിവന് മുഴ 

വനും എന്നില് ഇരിക്കകൊണ്ടു എനികു 

പരിഭ്രമം പിടിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. 

അതുകൊണ്ടു ഞാ൯ അടുത്തുചെന്നു അവ 

നെ കൊന്നു; അവനെറ ധീഗ്ഗയുടെശേ 

ഷം അവ൯ ജിീധിക്കയില്ല ഏന്നു ഞാ൯ 

അറിഞ്ഞിരുന്നു; അവനെറതലയിലെകി 

രീടധും ഭൂജത്തിലെ കുടകധ്യം ഞാ൯ എടു 

ത്തു ഇധിടെ യജമാനനെറ അടുക്കത കൊ 

ണ്ടുയന്നിരിക്കുന്നു. ഉടനെ ദാധിദ് ത 

നെറ വസ്ത്രും പറിച്ചുകിറി; കൂടെയുള്ള വ 

രും അങ്ങനെ തന്നേ ചെയ്യു. അവര് 

ശെൌലിനെയും അവനെറ മകനായ യോ 

നാഥാനെയും യഹോവയുടെ ജനത്തെയും 

യിസ്രായേല്ഗൃഹത്തെയും കുറിച്ചു അവ൪ 

വാളാല് ധിണപോയതു കൊണ്ടു വിലപി 

ചയ കരഞ്ഞു സസ്ധ്യധരെ ഉപയസിച്ചു. 

ദാധീദ്' വത്തമാനം കൊണ്ടു വന്ന ബാല്യ 

ക്കാരനോട്ട: നി എധിടുതൂകാര൯ എ 

ന്നു ചോദിച്ചതിന്നു: ഞാന് ഒരു അനയജാ 

തിക്കാരനെറ മക൯, ഒരു അമാലേകയ ൯ 

മദേന്നു അവന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു. ദാലീദ് 

അവനോടു: യഹോവയുടെ അഭിഷിക്ത 

നെ സംഹരിക്കേണ്ടതിന്നു കയ്യോങ്ങുവാ൯ 

നിനക്കു ഭയം തോന്നാഞ്ഞതു ഏങ്ങനെ ഏ 

ന്നു പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഓധീട് ബാല്യ 

ക്കാരിത ഒരുത്തനെ പിളിച്ചു: നി ചെന്നു 

998 

10 

11 

12 

13 

14 



106 

1 

18 

19 

20 

21 

ഉ 

൨. ശമൂവേല് ൨ 

അവനെ ധെട്ടിക്കുക എന്നു പറഞ്ഞു. 

അലന് അവനെ ധഡൈട്ടിക്കൊന്നു. ദാവി 

ട് അവനോടു: നിന്െറ രക്തം നിന്െറ 

തലമേൽ; യഹോധയുടെ അഭിഷിക്ത 

നെ ഞാന് കൊന്ത എന്നു നി നിന്െറ വാ 

യ' കൊണ്ടു തന്നേ നിനക്കു വിരാധമായി 

സാക്ഷികരിച്ചുവല്ലോ എന്നു പറഞ്ഞു. 

അനന്തരം ദാധിദ് ശെൌലിനെയും അ 

വനെറ മകനായ യയാനാഥാനെയും 

കുറിച്ച ഈ ധിലാപഗീതം ചൊല്ലി -- 

അയഖ൯ ബ്യെഫ്രദഃമക്കളെ ഈ ധനുഗ്ലീതം 

അഭയ സിപ്പിപ്പം൯ കല്പിച്ചു; അതു ശ്രൂര 

ന്മാരുടെ പുസ്കത്തില് എഴുതിയിരിക്കുന്ന 

വല്ലോ -- : 

യിസ്രായേലെ, നിനെറ പ്രതാപമായവര് 

നിന്െറ ഗിരികളില് നിഹതന്മാരായി; 

ലീരന്മാർ പട്ടുപോയതു എങ്ങനെ! 

ഗത്തില് അതു പ്രസഭ്ധമാക്കരുതേ; 

അസ്തലോ൯നവിഥികളില് ഛോഷിക്കരുതേ; 

ഫെലിസ്തൃ പുത്രിമാര സന്തേഷിക്കരുതേ; 

അഗ്രചമ്മികളുടെ കന്യകമാര് ഉല്ലസിക്ക 

) രുതേ. 

ഗില് ബോവപപ്വുതങ്ങളേ , 

നിങ്ങളുടെമേല് മഞ്ഞോ മഴയോ പ്പെയ്യാ 

ത്തെയും 

വഴിപാടുനിലങ്ങ ഇല്ലാതെയും പോ 

കട്ടെ. 

അവധിടെയല്ലോ വീരന്മാരുടെ പരിച 

എറിഞ്ഞുകള ഞ്ഞതു; 

ശൌലിനെറ തൈലാഭികഷേകമില്ലാത്ത 

പരിച തന്നേ. 

നിഹതന്മാരുടെ രക്തവും 

വിരന്മാരുടെ മേദസ്സും വിട്ടു 

യോനാഥാനെറ ധില്ല പിന്തിരിഞ്ഞില്ല; 

ശെൌലിനെറ വാധ വ്യഥാ പോന്നതുമില്ല. 

83 ശൌലും യോനാഥാനും ജീവകാലത്തു പ്രി 

തിയും വാത്സല്യ ധും പൂണ്ടിരുന്നു 

ധിം 

405 1). 0 2 

മരണത്തിലും അവര് വേരപിരിഞ്ഞില്ല. 

അവര് കഴകനിലും വേഥധാന്മാര്ം 

സിംഹത്തിലും വിയ്യ വാന്മാര്. 

യിസ്പായേല്പുത്രിമാരരേ, 

ശൌലിനെച്ചലൊല്ലി കരധി൯ 

അവന നിങ്ങളെ ഭംഗിയായി രക്താംബ 

രാം ധരിപ്പിച്ച 

നിങ്ങളുടെ വ്ര്രൂത്തിന്മേല് പൊന്നാഭര 

ണം അണിയിച്ചു. 

യുദ്ധമഭ്ധ്യേ വധിരന്മാർ പപട്ടുപോയതെ 

ങ്ങനെ! 

നിസെറ ഗിരികളില് യോനാഥാന് നി 

ഹതനായല്ലോ. 

യോനാഥാനേ, എനെറ സഹോദരാ, 

നിന്നെച്ചൊല്ലി ഞാന് ദുഃഖിക്കുന്നു; 

നി എനിക്ു അതിവത്സല൯ ആയി 

രുന്നു; 

നി൯പ്രേമം കളത്രപ്രേമത്തിലും ധിസ്കയ 

മേറിയതു, 

വീരന്മാര് പട്ടുപോയതു ഏങ്ങനെ; 

യൃഭ്ധായുധങ്ങ നശിച്ചുപോയപ്ലോ! 

൨. അരഭ്ധ്യായം. 

ഓവിദ് 

ഞാ൯ യ്യെഫ്രല്യനഗരങ്ങളിരു ഒറ്നിലേകു 

അനന്തരം യഹോഡയോട്ട: 

ചെല്ലേണമോ ഏന്നു ചോടിച്ചു. ഡഹോല 

അവനോടു: ചെല്ലുക എന്നു കല്പിച്ച. 

ഞാ൯ എവധിടേകു ചെല്ലേണ്ടു എന; ദാവിദ് 

ചോടിച്ചതിന്നു: ഹെബ്ലോനിലേ 39 എന്നു 

അരുളപ്പാടുണ്ടായി, അങ്ങനെ ദാവീദ് 

യിസ്െെയേല്ല്ലാരത്തി അഹിനേ:ധം, ക 

മ്മേല്യ൯നാബാലിനെറ ഭായ്യയ യിരുന്ന 

അബിഗയിത എന്നി രണ്ടു ഭായ്യമാരുമായി 

അധിടേകു ചെന്നു. ദാഷിദ് തന്നോടു 

ക്രടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളുകളെ ക്കെയും 

കുടുംബസഹിതം കൂട്ടിക്കൊണ്ടു ദപായി; 

അവര് ഫെബ്രോന്യപട്ടണങ്ങ്ു ല് പാ 

ച] യഃ 

26, 

24% 

ക] 

[പ] 

[ന്തം 
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10 

11 

17. ബല് 2 

തു. 

വന്നു അവിടെഖെ ചു ഭധിടിനെ യ്യെഫ്ര 

അപ്പ്പോഗ യ്യെഫ്രുദാപുരുഷന്മാ൪ 

ഓാഗൃൂഹത്തിന്നു രാജാലായിട്ടു അഭിഷേകം 

ചെയ്യൂ. 

ഗിലെയാടിലെ യാബേശ നിവാസി 

ക ആയിരുന്നു ശൌലിനെ അടക്കംചെ 

യൂത്ു ഏന്നു ദഓാധിദിന്നു അറിധുകിട്ടി. ഓഡി 

ഒ ഗിലെയാദിലെ യാബേശ നിവാസിക 

ളുടെ അടുക്കല് ട്ടൂതന്മാരെ അയച്ചു: നിങ്ങ 

മുടെ യജമാനനായ ശൌലിനോടു ഇങ്ങ 

നെ ദയകാണിച്ചു അവനെ അടക്കം ചെയ്തു 

കൊണ്ടു നിങ്ങ യഹോവയാല് അനുഗ്ര 

ഹിക്കപ്പെട്ടവ൪ര. യഹോധ നിങ്ങളോടു 

ഒയയും ധിശ്വസ്ധതയും കാണിക്കുമാറാ 

കട്ടെ; നിങ്ങ ഈ കായ്യം ചെയ്യിരിക്ക 

കൊണ്ടു ഞാനും നിങ്ങധക്കു നന്മ ചെയ്യം. 

ആകയാല് നിങ്ങ ധൈയപ്പെട്ടു ശ്രൂര 

ന്മാരായിരിപ്പി൯; നിങ്ങളൂടെ യജമാന 

നായ ശൌല് മരിച്ചുപോയല്ലോ; യെഫ്രു 

ദാധൃൂഹം എന്നെ തങ്ങശക്കു രാജാവായിട്ടു 

അഭിഷേകം ചെയ്യിരിക്കുന്ുനു എനു പറ 

യിച്ചു. 

ഏന്നാല് ശൌലിനെറ സേനാപതി 

യായ നേരിനെറ മക൯ അബ്ദലേർ ശൌ 

ലിനെ മകനായ ഈശ -ബോശെത്തി 

നെ മഫനയിമിലേക്ു ക്രട്ടിക്കൊണ്ടുപോ 

യി, അവനെ ഗിലെയാട്, അശ്രുരിം, 

യിസ്രെയേത, എഫു യിം, ബെന്യാമീന് 

എന്നിങ്ങനെ എല്ലാ യിസ്രായേല്യക്കും രാ 

ജാഖാക്കിം ശൌലിനെറ മകനായ ഈ 

ശ -ബോശെത്ത' യിസ്പായേലില് രാജാവാ 

യപ്പോഠം അവന്നു നാല്പതു വയസ്സായി 

തനാ; അവന് രണ്ടു സംവത്സരം ഖാണു. 

യ്വെഹ്രദാഗൃഹമോ ഭാധിടിനോടു ചേന്നു 

നിന്നു. 

ഭാഗൃഹത്തിന്നു രാജാവായിരുന്ന കാലം 

ദാവിദ് ഹെബ്രോനില് യ്യെഫ്ര 

ഗ്ഗ സംവത്സരവും ആറുമാസവും തന്നേ, 
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യില്ല. 

൨, ശമൂവേല് ൨ 

നേരിനെറ മക൯ അബ്ബ്ലേരും മശൌ 

ലിനെറ മകനായ ഈശ -ബോശെത്തി 

നെറ ചേവകരും മഫനയിമില്നിന്മു 

ഗിബെയോനിലേക്കു വന്നും, അപ്പോം 

സെത്രയയുടെ മകനായ യോധാബ്ും 

ദാധിദിനെറ പുറപ്പെട്ടു 

ഗിബെയോനിലെ കുളത്തിന്നരികെഖലെ 

ചേവകരും 

ച്ച അവരെ നേരിട്ടു; അവര് കുളത്തി 

നെറ ഇപ്പുറത്തും മറേറവര് കുളത്തി 

നെറ അപ്പുറത്തും ഇരുന്നു. അബ്ലേര് 

യോവാബിനോടു: ബാല്ൃക്കാര എഴു 

ന്നേററു നമ്ുടെമുമ്പാകെ ഒന്നു കളി 

ക്കട്ടെ എന്നു പറഞ്ഞു, അങ്ങനെയാ 

എന്നു പറഞ്ഞു. 

അങ്ങനെ ബെന്യാമീ൬ രുടെയും ശെൌ 

കട്ടെ യോവാബും 

ലിന്െറ മകനായ ഈശ -ബോശെത്തി 

നെറയ്യം ഭാഗത്തുനിനു പന്തണ്ടുപേ 

രും ദാവിദിസെറ ചേവകരിരല് പന്്രണ്ടു 

പേരും ഏണ്ണുമൊതുു ഏഴ്ുന്നേററു തമ്മില് 

അടുത്തു, ഓരോരുത്ത൯ താന്താനെറ 

തേതിരാളിയെ മുടിക്കു പിടിച്ചു വിലാ 

പുറത്തു വാഗ കുത്തിക്കടത്തി ഒരുമിച്ചു 

വീണു; അതുകൊണ്ടു ഗിബെയോനിലെ 

ആ സ്ഥലത്തിനാ ഫെല്ല,ത്ത -ഫസ്റ്റരീം 

നന്നു പേരായി, അന്നു യൃദ്ധം ഏററവും 

കഠിനമായി, അബ്ല്ലേരും യിസ്പായേല്യരും 

ഓയിദിനെറ ചേധകരോടു തോററുപോ 

യി. അധിടെ യോധഖാബ് , അബിശയി, 

അസാഹഫഹേല് ഇങ്ങനെ സെരൂയയുടെ 

മുന്നു പുത്രന്മാരും ഉണ്ടായിരുന്നു; അസാ 

ഫേല് കാട്ടുകലയെപ്പോലെ ശീഘ്ഗാമി 

ആയിരുന്നു. അസാഫേല്ൽ അബ്ബ രിനെ 

പിന്തുടന്നു; അബ്ബ രിനെ പിന്തുടരുന്ന 

തില് വലത്തോട്ടോ ഇടത്തോട്ടോ മാറി 

അബ്ല്ലേ൪ പിറകോട്ടു നോക്കി: 

നി അസാഹേലോ എന്നു ചോടിച്ചതിന്നു : 

അതേ എന്നു അവന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 
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൨. ശമൂവേല് ൩ 

അബ്ലേ൪ അവനോടു: നി വലത്തോട്ടോ 

ഇടത്തോട്ടോ തിരിഞ്ഞു, ബാല്യക്കാരില് 

ഒരുത്തനെ പിടിച്ചു അധനെറ ആയ്യധ 

വഗ്ഗം ഏടുതൃതുകൊഠംക എന്നു പറഞ്ഞും 

എങ്കിലും അസാഫഹേലിന്നു അവനെ ധിട്ടു 

മാറുവാ൯ മനസ്സായില്ല. അബ്ലേ൪ അ 

സാഹേലിനോടു: എന്നെ വിട്ടുപോക; 

ഞാ൯ നിന്നെ ധെട്ടി വിഴിക്ുന്നതു എന്തി 

ന്നു? പിന്നെ ഞാന് നിനെറ സഹോദര 

നായ യോധഖാബിനെറ മുഖതു എങ്ങനെ 

നോക്കും എന്നാ പറഞ്ഞു. എന്നാറെയ്ും 

വിട്ടുമാറുവാ൯ന് അവന്നു മനസ്സായില്ല; അ 

ബ്ബലേര് അവനെ കുന്തം൭കാണ്ടു പിറകോട്ടു 

വയററത്തു കുത്തി; കുന്തം മറുവശത്തു പു 

പ്പെട്ടു; അവ൯ അധിടെ തന്നേ വീണു 

മരിച്ചു. അസാഹേല് മരിച്ചുകിടന്നേടത്തു 

വന്നവര് ഒക്കെയ്യം നിന്നുപോയി. യോ 

വാബും അബിശായിയും അബ്ബേ രിനെ 

പിന്തുടന്നു; അവ൪ഗിബെയോ൯മരുഭൂമി 

യിലെ വഴിയരികെ ഗീഹിനെറ മുമ്പി 

ലുള്ള അമ്മാകുന്നില് എത്തിയപ്പ്യോ സൂ 

യ്യ൯ അസുമിച്ചു. 

ബ്ലേരിനെറ അടുക്കല് ഒരേ ക്രട്ടമായി 

ബെന്യാമീന്യർ അ 

ക്രടി ഒരു കുന്നി൯മുകളില് നിന്നു. അ 

പ്പോ അബ്ലേ൪ യോഖാബിനോട്ട: വാ 

മേനാം സംഹരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കേണ 

മോ? ഒടുധില്ൽ കൈപ്പുണ്ടാകുമെന്നു നി 

അറിയുന്നിപ്പയേ? സഹോദരന്മാരെ പി 

തുടരുന്നതു മതിയാക്കേണ്ടതിന്നു ജന 

ത്തോടു കല്പിപ്പാ൯ നീ എത്രത്തോളം താമ 

സിക്കും എന്നു വിളിച്ചുപറഞ്ഞു. അതി 

നനു യോധഖാബ് : ദൈധത്താണ, നീ പറ 

ഞ്ഞില്ലെങ്കിത ജനം രാവിലെ തങ്ങളൂടെ 

സഹോദരന്മാരെ പിന്തുടരാതെ മടങ്ങി 

പ്പരോകുമായിരുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. ഉടനെ 

യോധാബ് കാഹമ മതിച്ചു, ജനം ഒക്കെ 

യും നിന്നു, യിസ്രായേലിനെ പിന്തുടന്നില്ലം, 
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ത്ത തതതതതതതതത്തത്തത്നുത്ത്തി്തതതതതെ്ത്തു 

ാ്തിിിിരതതത്ത്തെ 

17. 0021 3 

പൊരുതതുമില്ല. അബ്ദേരും അവന്െറ 

ആളുകളും അന്നു രാത്രി മുഴുവനും അരാ 

ബയിരല്ക്രടി നടനം യോദ്ദാ൯ കടന്നു 

ബിത്രോനില്ക്രടി ചെന്നു മഹനയിമില് 

എത്തി, യോധാബും അബ്ബ രിനെ 

പിന്തുടരുന്നതു വിട്ടു മടങ്ങി, ജന 

ത്തെ ഒക്കെയും ഒന്നിച്ച ക്രട്ടിയപ്പോഠം 

ദാധീദിനന്െറ ചേവകരില് പത്തൊമ്പതു 

പേരും അസം:ഹേലും ഇല്ലായിരുന്നു. 

എന്നാല് ഓാവിദിനെറ ചേവകര് ബെ 

സ്യാമീനയരെയും അബ്ലേരിനെറ ആളു. 

കളെയും തോല്പിക്കയും അവരില് മുന്ന 

ചെ റററുപതുപേരെ സംഹരിക്കയും 

യ്ക്ിരുന്നു. അസാഹേലിനെ അധഖര്൪ 

എടുത്തു ബേത്തേ ഹെമില് അവന്െറ 

അപ്പനെറ കല്ലറയില് അടക്കംചെയ്യൂ; 

യോധഖാബും അവനെറ ആളുകളും രാത്രി 

മുഴുവന്ദം നടന്നു പുലച്ചെക്കു ഹെബ്ര്യോ 

നില് ഏത്തി., 

൩. അഡ്ഡ്യായം, 

ശെൌനലിനന്െറ ഗൃഹവും ഭാധിദിനെറ ഗു 

ഫവധും തമ്മില് ദീഘകാലം യൃഭ്ധം നടന്നു; 

എന്നാല് ദാധിടിന്നു ബലം ക്രടിക്രൂടിയും 

ശെൌലിനെറ ഗൃഹം ക്ഷയിച്ചു ക്ഷയിച്ചും 

വന്നു. 

ഓാധീദിന്നു ഫെബ്രോനില്ധെച്ചു പുത്ര 

ന്മാര് ജനിച്ചു; യിസ്രെയേല്ലാരത്തിയായ 

അഹീനോധം പ്രസവിച്ച അത്തോസ അ 

വനെറ ആദ്യജാത൯. കുമ്മേല്യ൯നാ 

ബ്രാലിനെറ ഭായ്യയായിരുന്ന അബിഗ 

യില് പ്രസവിച്ച കിലെയാബ് രണ്ടാമ 

ത്തവ൯; ശെശ്രൂ൪രാജാവഃയ തല്മയി 

യുടെ മകഠ മയഖയ്ുടെ മകനായ അ 

ബ്ല്രാലോം മൂന്നാമത്തവ൯; ഹഫഗ്ലീത്തിനെറ 

മകനായ അദോനീയാവയ നാലാരത്ത 

വ൯; അബിീിതാലിനന്െറ മകനായ ശെ 
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ഫത്യാധ്യ അഞ്ചാമത്തവ൯; ദാധിടി 

നെറ ഭായ്യയായ ശ്രേഗ്ലഗാ പ്രസവിച്ച 

യിത്രെയാം ആറാമത്തവന്. ഇവരാ 

കുന്നു ഫെബ്രോനില്ധെച്ചു ഓധീദിന്നു 

ജനിച്ചവര്. 

ശൌലിനെറ ഗൃഹവും ദാധിടിനെറ 

ഗൃഹവും തമ്മില് യൃദ്ധം ഉണ്ടായിരുന്ന 

കാലത്തു അബ്ബേ൪ ശൌലിനെറ ഥൃൂഫ 

ത്തില് തന്നെത്താന് ബ്വലപ്പെടുത്തിയിരു 

ന്നു. എന്നാല് ശെൌലിന്നു അയ്യാവിനെറ 

മകളായി രിസ്സ്പറാ എന്നു പേരുള്ള ഒരു 

ഖെല്പാട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു; ഈശ -ബോശെ 

ത്ത് അഞ്ജേ രിനോടു: നീ ഏനെറ അ 

നെറ ധെപ്പാട്ടിയുടെ അടുക്കല് ചെ 

ന്നതു എന്തു എന്നു ചോദിച്ചു. അബ്ബേ൪ 

ഈശ -ബോശെത്തിന്െറ ഖാക്കുനിമിത്തം 

ഏററവും കോപിച്ചു പറഞ്ഞതു: ഞാ൯ 

യ്യെഫ്രുടാപക്ഷത്തിലുള്ള ഒരു നായല 

യോ? ഇന്നു ഞാനേ നിനെറ അപ്പനായ 

ശൌലിനെറ ഗൃഫത്തോടും അവനെറ 

സഫോടരന്മാരോടും സ്നറേഹിതന്മാരോടും 

ഒയ കാണിക്കയും നിന്നെ ദാധീദിനെറ 

കയ്യില് ഏപ്പിക്കാതിരിക്കയും ചെയ്യിരി 

ക്കെ ഇനു ഈ സ്രീ നിമിആം നി 

എന്നെ കുററം ചുമത്തുന്നുവോ? ശെൌല്ി 

നെറ ഗൃഫത്തില്നിന്നു രജത്വം മാററുക 

യും ദാധിദിനെറ സിംഹാസനം ദാ൯മു 

തല് ബേര്-ശേബവരെ യിസ്രായേചിലും 

ഒയ്ഷഫ്രുദയലും സ്ഥാപിക്കയും ചെയ്ത്യാ൯ ത 

ക്ഷവണ്ണം യഹോധ ഭഓധിടിനോടു സത്യം 

ചെയൂതുപോലെ ഞാ൯ അവന്നു സാധി 

പ്പിച്ചുകൊടുക്കാതിരുന്നാല് മൈവം അ 

ബ്ലേരിനോടു തക്കവണ്ണധും അധികവും 

ചെയ്യട്ടെ. അവ൯ അഷബ്ലേരിനെ ഭൂയ 

പ്പെടുകുകൊണ്ടു അവനോടു പിന്നെ ഒരു 

വാക്ും പറവാന് കുഴിഞ്ഞില്ലം അനന്ത 

രം അദബ്ബു൪ ഫെബ്രോനില് ദാധിടിനെറ 

ഠിം 
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അടുക്കത ട്രൂതന്മാരെ അയച്ചു; ദേശം ആ 

ക്കുള്ളതു? എന്നോടു ഉടമ്പടി ചെയ്തു; എ 

ന്നാല് എല്ലപായിസ്പായേലിനെയും നിന്െറ 

പക്ഷത്തില് വരുത്തേണ്ടതിന്നു എനെറ 

സഹായം നിനകു ഉണ്ടാകും ഏന്നു പറയി 

ചും അതിന്നു അവന്: നല്ലതു; ഉടമ്പടി 

ചെയ്യാം; എന്നാല് ഞാന് ഒരു കായ്യം നി 

ന്നോടു ആവശ്യപ്പെടുന്നു: നീ ഏന്നെ കാ 

ണ്മാ൯ വരുമ്പോ അല്പം തന്നേ ശെലി 

മെറ മകളായ മീഖളിനെ ക്രടിക്കൊണ്ട 

വരാതിരുന്നാല് നീ എന്െറ മുഖം കാഞ്ച, 

യില്ല ഏന്നു പറഞ്ഞു. ഓവിദ്' ശെൌലി 

നെറ മകനായ ഈശ -ബോശെത്തിനെറ 

അടുക്കൽ ഒ്ുതന്മാരെ അയച്ചു: ആാ൯ 

ധിഖാഹനിശ്ചയത്തിന്നു ഫെലിസ്പ രുടെ 

൯൮ അഗ്രചമ്മം കൊടുത്തു വാങ്ങിയ 

എനെറ ഭായ്യയായ മീഖളിനെ ഏപ്പി 

ചുതരിക ഏന്നു പറയിച്ചു. ഈശ - 

ലയിശിനെറ 

മകനായി അവളുടെ ഭത്താധായ ഫലി 

ബോശെത്ത് അവളെ 

യേലിനെെറ അട്ടക്കതനിന്നു വരുത്തി. 

അവള്ടെ ഭത്താധു കരഞ്ഞുംകൊണ്ടു 

ബഫ്രുരീംവരെ അവള്ടെ പിന്നാലെ 

വന്നു. അബ്ബേര് അവനോടു: നി മട 

ങ്ങിപ്പോക എന്നു പറഞ്ഞു, അവന് മട 

ങ്ങിപ്പോയി. എന്നാല് അബ്ലേ൪ യ്യിസാ 

യേരിമൂപ്പന്മാരോടു സംസരരിച്ചു: ഓധി 

ടിനെ രാജാധായി കിട്ടുവാന് കുറെ കാല 

മായല്ലോ നിങ്ങ അന്വേകിക്കുന്നതു. 

ഇപ്പോ അങ്ങനെ ചെയ്ത്ി൯; ഞാ൯ 

ഏ നെറ ദാസനായ ദാധിടിനെറ കൈ 

കൊണ്ടു എനെറ ജനമായ യിസായേ 

ലിനെ ഫെലസ്പ, ൪ മുതലായ സകലശത്രു 

ക്കളുടെ കയ്യില്നിന്നും രക്ഷികുമെന്നു യ 

ഹോധ ഓധിദിനെകുറിച്ചു അരുളിച്ചെ 

യ്യിരികുന്നുവഃല്ലാ എന്നു പറഞ്ഞു. അ 

ങ്ങനെ തന്നേ അണ്ബേ൪ ബെന്യ്യാ 
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മീന്യയരോടും പറഞ്ഞു; പിന്നെ അ 

ബ്ലേര് യിസ്പായേലിന്നും ബെന്യ്യാമീ൯ 

ഗൃഹത്തിന്നൊക്കെയും സമ്മതമായതെല്ലാം 

ഓാധിദിനോടു അറിയിക്കേണ്ടതിന്ന ഫെ 

ബ്ര്യോനില് പോയി. ഇങ്ങനെ അങ്ലലേ 

രും അവനോടുക്രടെ ഇരുപതു പുരുഷന്മാ 

രും ഹെബ്രോനില് ദാധീടിസെറ അടു 

ക്കല് ചെന്നു. ഓാധീട് അങ്ലേരിന്നും ക്ര 

ടെയുള്ള വക്കും വേണ്ടി ഒരു വിരുനാ കഴി 

ച്ചും 

ചെന്നു യിസായേലൊക്കെയും യജമാനനാ 

അബ്ദേ൪ ഭാധിടിനോട്ട: ഞാ൯ 

യ രാജാധിനോട്ട ഉടമ്പടി ചെയ്യേണ്ടതി 

ന്നു അധഖരെ നിനെറ അടുക്കല് ക്രട്ടിവരു 

ത്തും; 

പോലെ എല്ലാവക്കും രാജാവായിരിക്കാം 

അപ്പോം നി ആഗ്രഹികുന്നതു 

പിന്നേ ദാധലീട് അ എന്നു പറഞ്ഞും. 

ബ്ല്ലേ രിനെ യാത്ര അയച്ചു; അവ൯ സഥാ 

ധാനത്തോടെ പോയി. അപ്പോഠം ദാ 

വിദടിനെറ ചേഖകുരും യോധാബും ഒരു 

കവച്ചപ്പട കഴിഞ്ഞു വളരെ കൊള്ളയുമാ 

യി മടങ്ങിവന്നു; എന്നാല് ഭായീ അ 

ബ്ലേരിനെ യാത്രയയക്കയും അവ൯ സ 

മാധാനത്തോടെ പോകയും ചെയ്യിരുന്ന 

തിനാല് അവന് അന്നേരം ദാധിടിനെറ 

അടുക്കല് ഇല്ലായിരുന്നു. യോധാണബുംക്ര 

ടെയുള്ള വന്ന 

പ്പോ: നേരിസെറ മകനായ അബ്ലേ൪ 

സൈവ്വയ മൊക്കെയും 

രാജാവിനെറ അടുക്കല് വന്നു; അവ൯ 

അവനെ യാത്രയയച്ചു, അവ൯ സമാധാ 

നത്തോടെ പോയി എന്നിങ്ങനെ യോവാ 

ബിന്നു അറിധു കിട്ടി. യോവാബ് രാ 

ജാവിനെറ അടുക്കല് ചെന്നു; എന്താകുന്നു 

ഈ ചെയുതു? അബ്ബ്ലേ൪ നിനെറ അടു 

ക്കല് വന്നിരുന്നല്ലോ; അവനെ പറഞ്ഞ 

യച്ചതെന്തു? അവന് പോയല്ലോ? നേ 

രിനെറ മകനായ അണ്ദേരിനെ നീ അ 

റികയില്ലേ? നിന്നെ ചതിപ്പാനും നിന്െറ 

ധാഠാഥദ്ഠിം 

472 7, 20 3 

പോക്കും വരധും ഗ്രഹിപ്പാനും നീ ചെയ്യു 

ന്നതൊക്കെയും അറിവാന്മല്ലോ അവ൯ 

വന്നതു എന്നു പറഞ്ഞു. 

വിദടിനെറ അടടക്കുതന്ിന്നു പുറത്തിറങ്ങി 

അബ്ബ രിനെറ പിന്നാലെ ഒമൂതന്മാരെ അ 

യച്ചുഃ; അവര് അവനെ സിരാകിണററി 
രമ 

ങകല്നിന്നു മടക്കിക്കൊണ്ടു വന്നു; ദാലി 

അതു അറിഞ്ഞില്ലുതാനും, അഷബ്ജേരഹെ 27, 

ബ്ര്യോനിലേക്കു മടങ്ങിവന്നപ്പ്പോഠം യോ 

വാബ് സ്വകായ്യം പറവാ൯ അവനെ 

പടിഖാതില്ലത ഒരു ഭാഗത്തേകു ക്രടി 

ക്കൊണ്ടുപോയി തനെറ സഹോദരനായ 

അസാഹേലിസനെറ രക്ത്പ്രതികാരത്തി 

ന്നായി അധിടെവെച്ചു അവനെ വയററ 

തുത കുത്തി കൊന്നുകളഞ്ഞു. 

തു കേട്ടപ്പോ: നേരിനെറ മകനായ 

അബ്ബ രിനെറ രക്തം സംബന്ധിച്ചു എ 

നിക്കും എനെറ രാജത്വത്തിനും യഹോ 

വയുടെ മുമ്പാകെ ഒരിക്കലും കുററം ഇല്ല. 

അതു യോവാബിസെറ തലമേലും അവ 9 

സെറ പിതൃഭവനത്തിന്യേലൊക്കെയും ഇ 

രിക്കട്ടെ; യോഖാബിനെറ ഗൃഹത്തില് 

സ്രവക്കാരനോ കഷ്ടരരോഗിയോ വടി കു 

ത്തി നടക്ുന്നവനോ വാളിനാൽത വിഴ്ന്ന 

വനോ ത്ആഹാരത്തിന്നു മുട്ടുള്ളവനോ ധി 

ദാവിദ് അ 98 

യോധാബ് ഭാ 98 

ട്ടൊഴിയാതിരിക്കട്ടെ എന്നു പറഞ്ഞു. അ 30 

ബ്ല്േര് ഗിബെയോനിലെ യൃഭ്ധത്തില് ത 

ങ്ങളുടെ അനുജനായ അസാഹേലിനെ 

കൊന്നതുനിമിത്തം യോധഖാബും അധ 

നെറ സഹോദരനായ അബിശായിയും 

ഇങ്ങനെ അധനെ കൊന്നുകളഞ്ഞു. 

ചീദ് യോധാബിനോട്ടം അവനോടുകൂടെ 

യുള്ള സകലജനത്തോടും: നിങ്ങളുടെ വ 

സ്രൂം കീറി ചാക്കുശില മടുത്തു അബ്ല്േരി 

സെറ മുമ്ചില് നടന്നു ധിലപിപ്പി൯ എന്നു 
ര 

പറഞ്ഞു ദാധീദ രാജാവു ശവമഞ്ചത്തി 

സെറ പിന്നാലെ നടന്നു. അവര് അ? 

ഭാ 31, 
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ബ്ലേരിനെ ഹെബ്്ബോനിരു അടക്കം ചെ 

യൂപ്പോഗം രാജാഠു അബ്ബ രിനെറ ശധഖ 

ക്ടഗിക്കര മുറക്കെ കരഞ്ഞു; സകലജന 

വും കരഞ്ഞു. 

റിച്ചു യിലാപഗീതം ചൊല്ലിയതെന്തെ 

രാജാധു അബ്ബ രിനെക്കു 

ന്നാൽ: 

[ അണ്ജേ ൪ ഒരു നീചനെപ്പോലെയോ മരി 

34 

96 

7 

38 

99 

ക്കേണ്ടതു? 

നിനെറ കൈ ബന്ധിച്ചിരുന്നില്ല; 

നിനെറ കാലിനു ചങ്ങല ഇട്ടിരുന്നില്ല; 

നീതികെട്ടവരുടെ മുമ്പില് പട്ടുപോക 

മ്പോലെ നീ പട്ടുപോയല്ലോ. 

സകലജനധും അവനെകുറിച്ച കരഞ്ഞു 

കൊണ്ടിരുന്നു. നേരം വൈകുംമുമ്ചെ ജ 

നമെല്ലാം ദാവിദിനെ ഭക്ഷണം കഴിപ്പി 

കക്കണ്ടതിനു വന്നല്പോഠം: സൂയ്യ൯ അസു 

മികുംമുമ്വെ ഞാ൯ അപ്പം ഏങ്കിലും മററു 

യാതൊന്നെങ്കിലും ആസ്വദിച്ചാല് ദൈവം 

ശൃന്നോടു തക്കവണ്ണുധും അധികധും ചെയ്യ 

ട്ടെ എന്നു ദാലീദ് സത്യം ചെയ്യൂ പറഞ്ഞു. 

ഇതു ജനമെല്ലാം അറിഞ്ഞപ്പോഠ: രാജാ 

വൂ ചെയൂതൊക്കെയും സപ്വജനത്തിന്നും 

ബോധിച്ചിരുന്നതു പോലെ ഇതും അവകു 

ബോധിച്ചു. നേരിനെറ പുത്രനായ അ 

ല്ലേ രിനെ കൊന്നതു രാജാവിനെറ അറി 

വോടെയല്ല എനു സകലജനത്തിന്നും യി 

സ്രായയേലിന്നൊക്കെയും അന്നു ബോധ്യ മാ 

യി, രാജാധൃയ തന്െറ ഭൃത്യന്മാരോടട: ഇനു 

യിസ്രായേലില് ഒരു പ്രഭും മഹാനുമായ 

വ൯ പട്ടുപോയി ഏന്നു നിങ്ങറം അറിയു 

ന്നില്ലയോ? ഞാ൯ രാജാഭ്;കഷേകാ പ്രാപി 

ചുവ൯ എങ്കിലും ഇന്നു ബലഫിനനാകനഃ; 

സെരൂയയുടെ പുത്രന്മാരായ ഈ പുരുഷ 

ന്മാര് എനികു ഒതുങ്ങാത്ത കഠിനന്മാരത്രേ; 

ദുഷ്ടത പ്രുവത്തിച്ചവന്നു അവനെറ ഒുഷ്ട 

തെക്ു തക്കവണ്ണം യഹോധഖ പകരം കൊ 

ടൂക്കട്ടെ ഏന്നാ പറഞ്ഞു. 

ധാഠാഥറ്ലിം 

479 ൨. ശമൂ വേരു രഃ 

൪൭..ം അഷ്ധ്യായ 

അബ്ബ ഹെബ്ര്യോനില്ധെച്ചു മരിച്ചു 

പോയതു ശൌലിനെറ മക൯ കേട്ട 

പ്പോഠം അവന്െറ ധൈധയ്യം ക്ഷയിച്ചു 

യിസ്റ്രായേല്യ രൊക്കെയും ഭൂരമിച്ചുപോയി, 

എന്നാല് ശൌലിനെറ മകന്നു പടനായ 

കന്മാരായ രണ്ടു പുരുഷന്മാരുണ്ടായിരുന്നു; 

ഒരുത്തന്നു ബാനാ ഏന്നും മററധഖന്നു രേ 

ഖാബ് ഏന്നും പേര്. അവര് ബെന്പ്യാ 

മീന്യ രില് ബെരോതൃനായ രിമ്മോനെറ 

പുത്രന്മാർ ആയിരുന; ബെരോത്ത' 

ബെന്യാമീനില് ഉഠപ്പെട്ടതായി വിചാ 

രിച്ചുവരുന്നു. ബെരോത്ൃയൻ ഗിത്ഥയീമി 

ലേക്കു ഓടിപ്പോയി, ഇനാവരെയും അ 

ധിടെ പരദേശികളായി പാകുനാ, 

ശൊൌലിസെറ മകനായ യോനാഥാനും 

രണ്ടു കാലും മുടന്തായിട്ടു ഒരു മക൯ ഉണ്ടാ 

യിരുന്നു; യിസ്റെയയലില്നിന്നു ശെരലി 

നെറയും യോനാഥാനെറയും വത്തമാനം 

തേത്തിയ സമയം അവന്നു അഞ്മു വയസ്സാ 

യിരുന്നു. അപ്പോഠ അവനെറ ധാത്രി അ 

വനെ എടുത്തുകൊണ്ടു ഓടി; അവഠം ബ 

ഭ്ധപ്പെട്ടു ഓടുമ്വോഗ അധവ൯ വിണു മുട 

ന്തനായിപല്പോയി. അവന്നു മെഫിബോ 

ശെത്തു' എന്നു പേര്. 

ബെരോത്യ൯ രിമ്മോനെറ പുത്രന്മാരാ 

യ രേഖാബും ബാനയും വെയില്, മൂത്ത 

പ്പോഗേക്കു ഈശ -ബോശെത്തിനെറ ധി 

ട്ടില് ചെന്നെത്തി; അധവ൯ ഉച്ചസമയത്തു 

ആശ്വസിച്ചു കിടക്കുകയായിരുന്നു. അവ൪ 

കോതമ്പു എടുപ്പാന് വരുന്ന ഭാവത്തില് 

വിട്ടിനെറ നട്ടവിരു കടന്നു അവനെ വ 

യററത്തു കുത്തി; രേഖാബും സഹോദര 

നായ ബാനയും ഓാടിപ്പോഷ്ക്ുളഞ്ഞു. അ 

വര് അകത്തു കടന്നപ്പോ അഖവ൯ 

ശയനഗൃഫത്തില് കട്ടിലിന്മേല് കിട 
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ക്കുകയായിരുന്നു; ഇങ്ങനെ അവര് അ 

വനെ കുത്തിക്കൊന്നു തലധെട്ടിക്കള ഞു 

തലയും എടുത്തു രാത്രി മുഴവനും അരാബ 

യിത്ക്രടി നടന്നു ഫെബ്ര്യോനില് ടാഖിദി 

നെറ അടുക്കല് ഇരശ' -ബോശെത്തിനെറ 

തല കൊണ്ടുവന്നു രാജാവിനോടു: നിന 

ക്ക പ്രാണഹാനി വരുത്തുവഡാ൯ നോക്കിയ 

നിന്െറ ശത്രുവായ ശൌലിനെറ മക൯ 

ഈശ -ബോശെത്തിനെറ തല ഇതു; 

ഇന്നു യജമാനനായ രാജാധിന്നു വേണ്ടി 

ശെൌലിനോട്ടം അവനെറ സന്തതിയോടും 

യഹോവ പ്രതികാരം ചെയ്യിരിക്കുന്നു എ 

ന്നു പറഞ്ഞു. എന്നാറെദാധീദ് ബെരോ 

ത്യനായ രിമ്മോനെറ പുത്രന്മാരായ രേഖാ 

ബിനോടും അവനെറ സഹോദരന് ബാന 

യോടും ഉത്തരം പറഞ്ഞതു: എനെറ പ്രാ 

ണനെ സകല ആപത്തില്നിന്നും ധിണ്ടെ 

ടുത്ത യഫഹോവയാണ,, ശൌല് മരിച്ചു 

പോയി എന്നു ഒരുത്ത൯ എന്നെ അറിയി 

ച്ച താ൯ ശുടലത്തമാനം കൊണ്ടുവന്നു എ 

ന്നു ധിചാരിച്ചിരികുമ്പോഠം ഞാ൯ അവ 

നെ പിടിച്ചു സിക്ലാഗില്ധെച്ചു കൊന്നു. 

ഇതായിരുന്നു ഞാന് അവനെറ വത്തമാ 

നത്തിന്നുലേണ്ടി അവന്നു കൊടുത്ത പ്രതി 

ഫലം, എന്നാല് ദുഷ്ടന്മാര് ഒരു നീതി 

മാനെ അയനെറ ധീിട്ടില് മെത്തയില് 

ഖെച്ചു കലചെയ്യാല് എത്ര അധികം? 

ഞാ൯ അവനെറ രക്തം നിങ്ങളോടു ചോ 

ഭിച്ചു നിങ്ങളെ ഭൂമിയില്നിന്നു ഛേദിച്ചു 

കള യാതിരിക്കുമോ പിന്നെ ദാവീദ് ത 

നെറ ബാല്യൃക്കാക്കു കപ്പനകൊടുത്തു: അ 

വ൪ അവരെ കൊന്നു അവരുടെ കൈകാ 

ലുകുമ ധഖെട്ടി അവരെ ഹെബ്രോനിലെ 

കുളത്തിന്നരികെ രതൂക്കിക്കള ഞ്ഞു. ഈശ്- 

ബോശെത്തിനെറ തല അവര് എടുതു 

ഫെബ്രോനില് അദബ്ല രിനെറ ശവക്കുഴി 

യില് അടക്കം ചെയ്യൂ. 

ഠിം 

414 1. സ്ന 5 

൫ം അദ്ധ്യായം. 

അനന്തരം യിസ്രായേല്ഗോത്രങ്ങളൊ 

ക്കെയും ഫെബ്രോനില് ദാധിദിനെറ അ 

ടക്ക യന്ന: ആങ്ങാം നിന്െറ അ 

സ്ഥിയും മാംസവും ആകന്നുവല്ലോ. മുമ്പു 

ശൌല് ഞങ്ങമുടെ രാജാധായിരുന്നപ്പോ 

ഗം നായകനായി യിസ്രായേലിനെ നട 

ത്തിയതു നി ആയിരുന്നു. നീ എന്െറ 

ജനമായ യിസ്രായേലിനെ മേയ്ക്യും യി 

സ്രായേലിന്നു പ്രഭവായിരിക്കയും ചെയ്യു 

മെന്നു യഫോയ നിന്നോടു അരുളിച്ചെ 

യ്മിട്ടുമുണ്ടു എന്നു പറഞ്ഞു. ഇങ്ങനെയി 

സ്രായേതമൂപ്പന്മാരൊക്കെയും - ഹെബ്രാ 

നില് രാജാവിന്െറ അടുക്കല് വന്നു; ദാ 

വീട് രാജാവയ ഹെബ്രോനില്ധെച്ചു യഹോ 

വയുടെ സന്നിധിയില് അധ്വരോടു ഉട 

മ്പടി ചെയ്യൂ; അവര് ദാധീടിനെ യിസ്രാ 

“യേലിന്നു രാജാവായിട്ടു അഭിഷോേകംചെ 

യ്യൂ. ദാവീദ് വാഴ്ച തുടങ്ങിയപ്പോഠം അവ 

ന്നു മുപ്പതു വയസ്സായിരുന്നു; അവ൯ നാ 

പതു സംവത്സരം വാണു. അധവ൯ ഫെ 

ബ്രയോനില് യ്യെഫ്രുടെക്കു ഏഴ സംവത്സ 

രവും ആറു മാസവും യെരൂശലേമില് എ 

ല്ലായിസ്യേലിന്നും യ്യെഫ്രുഭെക്കും മുപ്പത്തി 

മൂന്നു സംവത്സരവും രാജാവായി വാണു. 

രാജാവും അവനെറ ആളുകളും യെരൂശ 

ലേമിലേക്കു ആ ദേശത്തെ നിഖവാസിക 

ളായ യെബുൂസ്യരുടെ നേരെ പുറപ്പെട്ടു. 

ഓയീദിന്നു അധിടെ കടപ്പം൯ കഴികയി 

ല്ലെന്നുവെച്ചു അവര് ഭഓാധീദിനോടു: നി 

ഇധിടെ കടക്കയില്ല; നിന്നെ തടുപ്പാ൯ 

കുരുടരും മുടന്തരും മതി എന്നു പറഞ്ഞു. 

എന്നിട്ടും ഓവിദ്' സീയോന൯ുകോട്ട പിടി 

ചു? അതു തന്നേ ദാധീദിനെറ നഗരം. 

അന്നു ദാധീദ് : ആരെങ്കിലും യെബുസ്യ 

രെ തേല്പിച്ചാല് അവന് നീപ്പ്ാത്തിയില് 
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കരടി യി ഓയിദിന്നു വെറുപ്പായുള്ള മുട 

ന്തരെയ്യം കുരുടരെയും പിടിക്കട്ടെ എന്നു 

പറഞ്ഞൂ. അതുകൊണ്ടു കുരുടരും മുടന്ത 

രും വിട്ടില് വരരുതു ഏന്നൊരു ചൊല്ലു 

നടപ്പായി. ഓധീദ് കോട്ടയില് വസിച്ചു, 

അതിന്നു ദഓാധവീദിനെറ നഗരമെന്നു പേ 

രിട്ടു. ഓധീട് അതിനെ മില്ലോ തുടങ്ങി 

ചുററിലും 

സൈസ്യങ്ങളുടെ ഭൈധമായ യഹോധഖ 

തള്ളിലോട്ടും പണിത്ുറപ്പി ച. 

തന്നോടുക്രടെയയണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ടു ദാ 

വീദ് മേച്ലഛുമേല് പ്രബലനായിത്തീന്നു. 

സോര്രാജാലവായ ഹിരാം ഭാധിദിനെറ 

അട്ടക്കത ലതന്മാരെയും ഭേ വഭാരുക്കളെയും 

ആശാരികളെയ്ും കപ്പണിക്കാരെയും അ 

യച്ചു; അവര് ഓധീടിന്നു ഒരു അരമന 

പണിതു. 

യേലില് തന്നെ രാജാവായി സ്ഥിരപ്പെടു 

തുകയും അവനെറ ജനമായ യിസ്രായേല് 

നിമിത്തം തനെറ രാജത്വം ഉന്നതമാകുക 

യും ചെയ്യൂ ഏന്നു ഓധീട് അറിഞ്ഞു. ഹെ 
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ഇങ്ങനെ യഫോധഖ യിസ്സാ।! 

യയ ൨, ശമൂവേല് ൬ 

നടെ നേരെ പുറപ്പെടേണമോ? അ 

റ് മരേനെറ കയ്യില് ഏപ്പിച്ചതരുമോ 

മ്ലേന്നു ചോദിച്ചു, പുറപ്പെടുക; ഞാ൯ 

ഫെലിസ്ക രെ നിനെറ കയ്യില് ഏപ്പികും 

മ്േന്നു യഹോവ ദാധിദിനോടട അരുളി 

ച്ചെയ്യൂ. അങ്ങനെ ദാധിദ് ബാല്-പെരാ 

സിമില് ചെന; അവിടെവെച്ചു ഓവിദ് 

അവരെ തോല്പിച്ചു: വെള്ള ച്ചാടംപോലെ 

യഹോവ എന്റെറ മുമ്പില് എനെറ ശത്രു 

ക്കളെ തകത്തുകളഞ്ഞു എന്നു പറഞ്ഞു. 

അതുകൊണ്ടു ആ സ്ഥലത്തിന്നു ബാരല്- 

പെരാസിം എന്നു പേര് പറഞ്ഞുവരുന്നു. 

അവിടെ അവര് തങ്ങളുടെ ധിഗ്രഹങ്ങ 

ളെ ഇട്ടേച്ചുപോയിു ഓധിടും അവന്െറ 

ആരമ്ദകടും 

പോന്നു. 

അധ്വയെ എടുത്തു കൊണ്ടു 

ഫെലിസ് ൪ പിന്നെയ്യം വന്ന 
ടി പി 

രെഫായിംതാഴ്ട്രയില് പരന്നു. ദാധീട് 

യഹഫഹോധയോടു ചോദിച്ചപ്പോ: നി നേ 

രെ ചെല്ലാതെ അവരുടെ പിമ്പുറത്തുക്രടി 

വളഞ്ഞുചെന്നു ബാഖാച്ൃക്ഷങ്ങഥക്കു എ 

ബ്ര്യോനില്നിന്നു വന്നശേഷം ഓധിദ് യെ തിരെവെച്ച അവരെ നേരിടുക. ബാഖാ 

രൂശലേമിരുഖെച്ചു അധികം ഖെപ്പാടട്ടിക വൃക്ഷങ്ങളുടെ അഗ്രങ്ങളില്ക്രടി അണി 

ളെയും ഭായ്യമാരെയും പരിഗ്രഹിച്ചു; ഓധി നടക്കുന്ന ഒച്ചപോലെ കേമാകും; അ 

ടിനു പിന്നെയും പുത്രന്മാരും പുത്രിമാരും 

ജനിച്ചു. യെരൂശലേമില്വെച്ചു അവന്നു 

ജനിച്ചവരുടെ പേരുകളാധിതു : ശമൂൂവ, 

നാഥാ൯, 
യ്മ 

ശോബാബ , ശലോമമാന്൯, 

5 യിബ് ഹാര്, ഏലീശ്രുവ, നേഫെഗ്, യാ 

ഫിയ, 

ഫേഖെത്ത്. 

എലീശാമാ, ഏല്പ്യാദാവു ഏലീ 

എന്നാല് ദാധിടിനെ യി 

സ്ായേലിന്നു രാജാഖായി അഭിഷേകം 

ചെയ്യൂ ഏന്നു ഫെലിസ്ത്ു ൪ കേട്ടപ്പോഠം 

ഫെലിസ്ക്ര൪ ഒക്കെയും ദാവീദിനെ പിടി 

പ്ലാന് വന്നു; ഓധിദ് അതു കേട്ടിട്ടു ദുഗ്ഗ 

ത്തില് കുടന്നു പാത്തു. ഫെലിസ്തു ൪ വനു 

രെഫായിംതാഗ്ലരയില് പരന്നു. അപ്പോഠം 
ഴ്മ 

ദാധിദട യഫോവയോടു: ഞാന് ഫ്െലി 

ധിം 

പ്പോ വേഗത്തില് ചെല്ലുക; ഫെലിസ്ത, 

സൈന്ത്തെ തോല്പിപ്പാ൯ യഹോവ നി 

നകു മുമ്പായി പുറപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നു 

അരുള പ്പാടുണ്ടായി. യഹഫഹോധഖ കല്പിച്ചതു 

പോലെ ദാധിട് ചെയു, ഫെലിസ്പ രെ വയ ലം 
ഗേബമുതല് ഗേസെ൪വരെ തോല്പിച്ച. 

അഘ്ധ്യായം. 

അനന്തരം ദാധിട് യി സംയേലില്നിന്നു 

സകലധിരുതന്മാരുമായി മുപ്പതിനായിരം 

കെരൂബുകളുടെ 

മീതെ അധിധഖസികുന്നവനായ സൈ 

പേരെ കൂട്ടിവരുത്തി. 

൬ങ്ങദൂടെ യഹോവ ഏന്ന നാമത്താല് 

വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്െറ 

00₹ 

20 
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ണ്ടുവരേണ്ടതിന്നു ദാവീടും 

൨. ശമൂധവേരു ൬ 

പപെട്ടകം ബാലേ-യെഫ്രുദയില്നി ന്നു കൊ 

ക്രടെയ്യള്ള 

സകലജനവും അവിടേക്കു പുറപ്പെട്ടു 

പോയി. അവർ ഭൈയത്തിനെറ പെട്ട 

കം ഒരു പുതിയ വണ്ടിയില് കയററി, 

കുന്നിന്നേലുള്ള അബിനാദാബിനെറ വി 

ട്ടില്നിന്നു കൊണ്ടുവന്നു; അബിനാദാബി 

നെറ പുത്രന്മാരായ മസ്സറയും അഹ്ഹ്യോധും 

ആ പുതിയവണ്ടി തെളിച്ചു. കുന്നിന്മേ 

ലുള്ള അബിനാദാബിനെറ ധിട്ടിരുനിന്നു 

അവര് അതിനെ ദൈധവത്തിനെറ പെട്ട 

കധുമായി കൊണ്ടുപോരുമ്പോമ അഹഫ്്യോ 

ഭവി 

യിസ്രായേല്ഥൃഫമൊക്കെയും സരള 

പെട്ടകത്തിന്നു മുമ്പായി നടന്നു. 

ടം 

മരം കൊണ്ടുള്ള 

ളോടും കിന്നരം, വിണ, തപ്പ്, മുരജം, 

സക്ലധിധവാടിത്രങ്ങ 

കൈത്താളം എന്നിവയോട്ടംക്രടെ യഹോ 

വയുടെ മുമ്പാകെ നൃത്തം ചെയ്യൂ. അവര്൪ 

നാഖോനെറ കളത്തിങ്കല് എത്തിയപ്പോ 

കാള വിരണ്ടതു കൊണ്ടു ഉസ്സാ കൈ നീട്ടി 

ദൈവത്തിരെറ ച്ചെട്ടകം പിടിച്ചു. അ 

പ്പോ യഹോവയുടെ കോപം ഉസ്സയുടെ 

നേരെ ജ്വലിച്ചു; അവന്െറ അധിധേകം 

നിമിത്തം ദൈവം അവിടെവെച്ചു അവ 

നെ സംഹരിച്ചു; അവ൯ അവിടെ ദൈധ 

ത്തിന്െറ പെട്ടകത്തിനെറ അടുക്കല്ലെ 

ഷ്യ ഉരിച്ു. 
ഛേദം നിമിത്തം ദാധിടിന്നു വ്ൃയസനമാ 

യഹോധ മഉസ്സയെ ഛേദിച്ച 

യി അവന് ആ സ്ഥലത്തിന്നു ചേരെസ്- 

ഉസ്സാ എന്നു പേര്ധിളിച്ചു. അതു ഇന 

വരെയും പറഞ്ഞുവരുന്നു. അന്നു മാധിട് 

യഹോവയെ ഭയപ്പെട്ടുപോയി, യഹോ 

വയുടെ പെട്ടകം എന്െറ അടുക്കല് എ 

ങ്ങനെ കൊണ്ടുവരേണ്ടു എന്നു അവന് 

പറഞ്ഞു. 

ട്ടകം ഓവിടിനെറ നഗരത്തില് തനെറ 

ഇങ്ങനെ യഫോവയുടെ പെ 

അടുക്കല് വരുത്തുവാന് മനസ്സില്ലാതെ ഓ 

ധിം 
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വിദ് അതിനെ ഗിത്യനായ ഓബേദ് - 

എദോമിസെറ വിട്ടില് കൊണ്ടുപോയി 

യെച്ചു. 

നായ ഓബേട് -എദോമിനെറ പിട്ടിൽ 

യഹോവയുടെ പെട്ടകം ഗിയ 

മൂന്നാമാസം ഇരുന്നു; യഹോലഖ ഓബേദ്- 

എദോമിനെയും അവനെറ കുടുംബത്തെ 

ഒക്കെയ്യം അനുഗ്രഹിച്ചു. ദൈവത്തി 

നെറ പെട്ടകം നിമിത്തം യഹോവ ഓ 

ബേദ് -എദോമിനെറ കുടുംബത്തെയും അ 

വന്നുള്ള സകലത്തെയും അനുഗ്രഹിച്ചു 

എന്നു ദാധിദ് രാജായിന്നു അറിധു കിട്ടിയ 

ല്പ്യോഠ ദാവീട് പുറല്പെട്ടു ദഭൈഖത്തിനെറ 

ചെട്ടുകം ഓബേട് -എദോമിനൊ വീട്ടില് 

നിന്നു ഓധിടിനെറ നഗരത്തിലേക്കു സ 

ന്തോഷത്തോടെ കൊണ്ടുവന്നു, യഹോ 

വയുടെ പെട്ടകം ചുമന്നവര് ആറു ചുവടു 

നടന്നശേഷം അവന ഒരു കാളയെയും 

തടിപ്പിച്ച കിടാധിനെയും യാഗംകഴിച്ചും 

ദായിദ് പഞ്ഞി ന്ലങ്കി ധരിച്ചുകൊണ്ടു പൂ 

ണ്ണശക്തിയോടെ യഫോധയുടെ മുബ്പാകെ 

വൃത്തം ചെയ്യൂ. അങ്ങനെ ഓാധീടും യി 

സ്രായേല്ഗൃഹമൊക്കെയും ആപ്പ്ോടും കാ 

ഹള നാടത്തോടുംക്രടെ യഹോവയുടെ പെ 

ട്ടകം കൊണ്ടുവന്നു. എന്നാല് യഫഹോവയു 

ടെ പെട്ടകം ഭവിടിനെറ നഗരത്തില് 

കടക്കുമ്പോംം ശൌലിനെറ മകളായ മി 

ഖഠം കിളിയാതിലില്ക്ൂടി നോക്കി, ദാധി 

ദ രാജാവു യഹോധയുടെ മുമ്പാകെ കുതിച്ചു 

നൃത്തം ചെയ്യുന്നതു കണ്ടു തന്െറ എടയ 

ത്തില് അവനെ നിന്ദിച്ച. അധര്യ 

ഹോധയുടെ പെട്ടകം കൊണ്ടുവന്നു ദായി 

ട് അതിന്നായിട്ടു അടിച്ചിരുന്ന ക്ര ാരത്തി 

നെറ നടുടലിതഅതിസെറ സ്ഥാനത്തുലെ 

ചു പിന്നെ ഓധിദ് യഹോലയുടെ സ 

ന്നിധിയില് ഹോമയ:ഃഗങ്ങളൂും റധമാധാ 

നയാശഗങ്ങളും അപ്പിച്ച. 

യാഗങ്ങളും സമാധാനയാഗങ്ങളും ₹ രപ്പിച്ച 

ദാവീദ് ഹോമ 18, 
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തിന്നശേഷം അവ൯ ജനത്തെ സൈന് 

ങ്ങളുടെ യഫോവയുടെ നാമത്ത്.ത അനു 

ഗ്രഹിച്ചു. പിന്നെ അവന് യിസ്ധായ 

ലിനെറ സവ്വസംഘധുമായ സകലജന 

ത്തിലും പുരുഷന്മാകും സ്ര്രികഠമക്കും ആ 

ളൊന്നിന്ന ഒരു അപ്പവും ഒരു കഷണം 

മാംസധും ഒരു മുന്തിരിയടയും വിതം പ 

താന്താ ങ്കിട്ടുകൊടുത്തു, ജനമെമക്കെയും 

നെറ ധിട്ടിലേക്കു പോയി. അനന്തരം 

ദാവിദ് തന്െറ കുടുംബത്തെ അനുഗ്രഹി 

ക്കേണ്ടതിന്നു മടങ്ങിവന്നപ്പ്പോം ശൌ 

ലിന്െറ മകളായ മീഖ൦ ഭാധിദിനെ 

എതിരേറവുചെന്നു: നിസ്റ്റാരന്മാരില് ഒരു 

ത്ത൯ തന്നെത്താന് അനാവ്വൃതനാകുന്നതു 

പോലെ ഇനു തനെറ ദാസന്മാരുടെ ദാ 

സികഠ കാങ്ങെ തന്നെത്താന് അനാവൃത 

നാക്കിയ യിസ്പായേല്രാജാവു ഇന്നു ഏത്ര 

മഹത്വമുള്ള വ൯ എന്നു പറഞ്ഞു. ദാവി 

8 മീഖളിനോടട: യഹോധഖയുടെ ജനമായ 

യിസ്രായേലിന്നു പ്രഭവായി നിയമിപ്പാ൯ 

തക്കവണ്ണം നിനെറ അപ്പനിലും അവ 

നെറ സകലഗൃഹത്തിലൂും ഉപരിയായി 

എന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തിരികുന്ന യഹോധഖ 

യുടെ മുമ്പാകെ, അതേ, യഫോധയുടെ 

മുമ്പാകെ ഞാ൯ നം ചെയ്യും. ഞാ൯ 

ഇനിയും ഇതിലധികം ഹീിനനും ഏന്െറ 

കാഷ്ശക്കു എളിയവനും ആയിരിക്ുും; നീ 

പറഞ്ഞ മാസികളാലോ എനിക്കു മഹത്വ 

മുണ്ടാകും എന്നു പറഞ്ഞു, എന്നാല് ശൌ 

ലിനെറ മകളായ മീങളിന്നു ജീവപയ്യ 

ന്തം ഒരു കുട്ടിയും ഉണ്ടായില്ല. 

൭ം അദ്ധ്യായം. 

യഹോവ ചുററുമുള്ള സകലശത്രുക്കളെ 

യ്യും അടക്കി രജോവിന്നു സ്വസ്ഥത നല്ലി 

യശേഷം രാജാവു തന്െറ അരമനയില് 

വസിക്കുംകാലത്തു ഒരിക്കരു രാജാഖു നാ 

ധാഠാഥദ്ഠിം 
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ഥാ൯പ്രവാംചകനോടു: ഇതാ, ഞാ൯ ദേവ 

ദാരുകൊണ്ടുള്ള അരമനയില് വസികുന്നു; 

ഭൈധത്തിനെറ പെട്ടകമോ തിരശ്ശീലെക്ക 

കതുതു ഇുരികുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. നാഥാ൯ 

രാജാവിനോടു: നീ ചെന്നു നിന്െറ 

മനസ്സിലുള്ള തൊക്കെയും ചെയ്യൂകൊഗക; 

യഹോധ നിന്നോടുക്രടെ ഉണ്ടു ഏന്നു പ 

റഞ്ഞു. 

വയുടെ അരുളപ്പാടു നാഥാന്നു ഉണ്ടായതു 

എന്നാല് അനാ രാത്രി യഹോ 

മ്രേന്തെന്നാല്: എനെറ ദാസനായ ദഓാവി 

ദിനോടു നീ ചെന്നു പറക: യഹോധഖ 

ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചെയ്യുന്നു : ഞാ൯ അ 

ധിവസിക്കേണ്ടതിന്നു നീ എനിക്കു ഒരു 

ആലയം പണിയുമോ? ഞാന് യിസ്പാ 

യേതമക്കളെ മിസ്രയീമില്നിന്നു പുറല്ലെടു 

വിച്ച നാരമുത ല് ഇന്നുവരെയും ഞാന് ഒരു 

ആലയത്തില് അധിഖസിക്കാതെ ക്രടാര 

ത്തിലും നിവാസത്തിലുമല്ലോ സഞ്ചരിച്ചു 

വരുന്നതു. എന്െറ ജനമായ യിസായേലി 

നെ മേയ്ക്യാ൯ ഞാ൯ കപ്പിച്ചാക്കിയ യിസ്രാ 

യേതഗോത്തങ്ങളില് ഒന്നിനോട്ട ഏനികു 

ദേവദാരുകൊണ്ടു ഒരു ആലയം പണിയാ 

തിരിക്കുന്നതു എന്തു എന്നു ഏല്ലായിസാ 

യേല്മക്കളോടുംക്രടെ ഞാ൯ സഞ്ചരിച്ചു 

വന്ന സ്ഥലങ്ങളില് ഏധിടെധെച്ചെങ്ജിലും 

ഒരു വാകു കപ്പിച്ചിട്ടു ണ്ടോ? ആകയാല് 

നി ഏനെറ ദാസനായ ഭാധിടിനോടു പറ 

യേണ്ടതെന്തെന്നാല്: സൈപവ്ൃങ്ങളുടെ 

യഹോവ ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചെയ്യന്നു: 

എനെെറ ജനമായ യി സായേലിന്മേല് പ്രഭ 

വായിരിക്കേണ്ടതിന്നു ഞാ൯ നിന്നെ പൃല് 

പുറത്തു നിന്നു, ആടുകളെ നോക്കിനടകു 

മ്പോമ തന്നേ ഏടുത്തു. നി സഞ്ചരിച്ചു 

വന്ന എല്ലായിടത്തും ഞാ൯ നിന്നോടുക്ര 

ടെ ഇരുന്നു നിനെറ സകലശത്രുക്കളെയ്യം 

നിനെറ മുമ്പില്നിന്നു ഛ്േദിച്ചുകളഞ്ഞി 

മഹാന്മാരുടെ രികുന്നു; ഭൂമിയിലുള്ള 
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പേര്പോലെ ഞാന് നിനെറ പേര് വലു 

താക്കും. ഞാന് ഏഎനെറ ജനമായ യിസ്രാ 

യേലിന്നു ഒരു സ്ഥലം കപ്പിച്ചുകൊടുക്കയും 

അവര് സ്വന്തസ്ഥലത്തു പാത്തു അവിടെ 

നിന്നു ഇളകാതിരിക്കത്തക്കവണ്ണം അവ 

രെ നടുകയും ചെയ്യും. പണ്ടത്തെപ്പോ 

ലെയും എനെറ ജനമായ യിസ്രായേലിന്നു 

ഞാ൯ ന്യായാധിപന്മാരെ കപ്പിച്ചാക്കിയ 

കാലത്തെപ്പ്യോലെയും ഇനി ടൂഷ്ടുന്മാര് അ 

ഞാന് നി 

സെറ സകലശത്രുക്കളെയും അടക്കി നി 

അത്തയുയമല്ു, യ 

ഹോവ നിനക്കു ഒരു ഗൃഹം ഉണ്ടാക്ുമെ 

വരെ പിഡിപ്പിക്കയില്ല. 

നക്കു സ്വസ്ഥത നല്ലം 

ന്നു യഹോധഖ നിന്നോടട അറിയിക്കുന്നു. 

നിന്െറ ഉദരത്തില്നിന്നു പുറപ്പെടുഖാ 

നിരിക്കുന്ന സന്തതിയെ നിനെറ ആയു 

റ്ക്യാലം തികെഞ്ഞിട്ടു നിനെറ പിതാക്കുന്മാ 

രോടുക്രടെ നി നിദകൊള്ളു മ്പ ഞാ൯ 

നിനക്കു പിന്തുടച്ചയായി സ്ഥിരപ്പെടുത്തു 

കയ്യം അവനെറ രാജത്വം ഉറപ്പാക്കുക 

യും ചെയ്യും. 

ന്നു ഒരു ആലയം പണിയും; ഞാ൯ അ 

അവന് എനെറ നാമത്തി 

വനെറ രാജത്വത്തിനെഠ സിംഹാസനം 

എന്നേക്കും സ്ഥിരമാകും. ഞാ൯ അവ 

ന്നു പിതാവും അവന് എനികു പുത്രന്ദം 

ആയിരിക്കും; അവന് കുററം ചെയ്യാരു 

ഞാ൯ അധനെ മനുഷ്യരുടെ വടികൊ 

ണ്ടും മന്ദഷ്യ പൃത്രന്മാരുടെ അടികൊണ്ടും 

ശിക്ഷിക്കും. എങ്കിലും നിന്െറ മുമ്പില് 

നിന്ന ഞാന് തള്ളിക്കളഞ്ഞു ശൊൌലിങ്കല് 

നിന്നു ഞാന് എന്െറ ദയ നിക്കിയതുപോ 

ലെ അതു അവങ്കതനിന്നു നീങ്ങിപ്പോക 

യില്ല. നിന്െറ ഗൃഹവും നിന്െറ രാജ 

ത്വയും എനെറ മുമ്പാകെ ഏന്നേകും സ്ഥി 

രമായിരികും; നിനെറ സിംഹാസനവും 

സക്ല എടന്നേകും ഉറെച്ചിരിക്കും. ഈ 

വാകുക നക്കും ദശനത്തിന്നും ഒത്തവണ്ണം 

ധിം 
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നാഥാ൯ ഭാധിദിനോടു സംസാരിച്ചു. 

അപ്പോ ദാധീദ് രാജാധു അകത്തു ചെ 

ന്ന യഹോവയുടെ സന്നിധിയില് ഇരു 

ന്ന പറഞ്ഞതെന്തെന്നാല്: കത്താവായ 

യഹോവേ, നി എന്നെ ഇത്രത്തോളം 

ഒകാണ്ടുവരുധവാ൯ ഞാ൯ ആര്? എന്റെറ 

ഗൃൂംറല്യം എന്തുള്ളു? 

വേ, ഇതും പോരാ എന്നു നിനക്കു തോ 

കത്താവായ യഹോ 

ന്നീട്ടു വരുവാനുള്ള ദീിഘയകാലത്തേക്കു അടി 

യ൭൯റ ഗൃഹത്തെക്കുറിച്ചും നീ അരുളിച്ചെ 

യ്യിരിക്കുനു. കുത്താവായ യഹോവേ, ഇ 

തു മനുഷ്യൃയക്കു ഉപദേശമല്ലോ? ദായീട് 

ഇനി നിന്നേട്ട എന്തു പറയേണ്ടു? ക 

ത്താവായ യഹോധേ, നീ! അടിയനെ അ 

റിയുന്നു. നിനെറ വചനം നിമിത്തധും 

നിനെറ പ്രസാദപ്രുകാരധും അല്ലോ നി 

ഈ വ൯കായ്യം ഒക്കെയും ചെയ്യൂ അടിയ 

നെ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നതു. അതുകൊണ്ടു 

കത്താവായ യഹോയവ, നി വലിയവ൯ 

ആകുന്നു; നിന്നെപ്പോലെ ഒരുത്തനുമില്ല; 

ഞങ്ങ സ്വന്തചെധികൊണ്ടു കേട്ട 

തൊക്കെയും ഓത്താല് നീ അല്ലാതെ ഒരു 

ദൈവവും ഇല്ല. നിനക്കു ജനമായി ധി 

ണ്ടെടുപ്പാനും നിനക്കു ഒരു നാമം സമ്പാ 

ടിപ്പാന്ദം നീ ചെന്നിരിക്കുന്ന നിനെറ 

ജനമായ യിസ്രായേലിന്നു തുല്യമായി ഭൂമി 

യില് ഏതൊരു ജാതിയുള്ളഃ ദൈവമേ, 

നി മിസയിദിതനിന്നും ജാതികളുടെയും 

അവരുടെ ദേവന്മാരുടെയും കൈയഖശത്തു 

നിന്നും നിനക്കായി വീണ്ടെടുത്തിരികുന്ന 

നിന്െറ ജനം കാങ്കെ അവക്കു വേണ്ടി 

വന്കായ്യധും അവരുടെ ഭേശത്തിന്നു 

വേണ്ടി ഭയങ്കരകായ്യങ്ങളും പ്രവത്തിച്ചുവ 

ല്ലോ. 

നെ നിനക്കു എന്നേക്കും ജനമായിരിപ്പാ൯ 

നീ നിനക്കായി സ്ഥിരപ്പെടുത്തി, യഹോ 

വേ, ണി അവക്കു ദൈധമായ്യീന്നുമിരിക്കു 

നിന്െറ ജനമായ യിസ്രായേലി 2 
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11. തനാ 8 

ന്ന. ഇപ്പോഴ്ം കുത്താവായ യഹോവേ, 

ന്! അടിയനെയും അടിയനെറ ഗൃഹ 

ത്തെയും കുറിച്ചു അരുളിച്ചെയു വചന 

ത്തെ ഏഎന്നേകും മുറപ്പാക്കി അരുളപ്പാടു 

പോലെ ചെയ്യേണമേ. സൈവ൮യങ്ങു 

ടെ യഹോധഖ യിസ്രായേലിനാ ദൈവം ഏ 

ന്നിങ്ങനെ നിനെറ നാമം എന്നേകും മ 

നിസനെറ 

ഭഓസനായ ഭാധിദിനെറ ഗൃഹം നിനെറ 

ഹത്വികരിക്കപ്പെടുമാറാകുട്ടെ; 

മുന്പാകെ സ്ഥിരമായിരിക്കട്ടെ. ഞാ൯ 

നിനക്കു ഒരു ഗൃഹം പണിയുമെന്ന നീ 

അടിയന്നു ധെളിപ്പെടുത്തിയതുകൊണ്ടു., 

യിസ്രായേലിനെറ ദൈവമായ സൈന 

ങ്ങളുടെ യഹോവേ, നിന്നോടു ഈ പ്രാ 

ത്ഥന കഴിപ്പാന് അടിയ൯ ധൈധ്യം പ്രാ 

പിച്ചു. കുത്താവായ യഹോധേ, നി ത 

ന്നേ ഭൈധം; നിനെറ വചനങ്ങഥ സ 

ത്യം ആകുന്നു; അടിയന്നു ഈ നന്മയെ നി 

വാഗ്ദാനം ചെയ്യൂമിരിക്കുനാ. ആകയാല് 

അടിയനെറ ഗൃഹം തിരുമുമ്പില് എന്നേ 

ക്കും ഇരിക്കേണ്ടതിന്നു പ്രസാദം തോന്നി 

അനുഗ്രഹിക്കേണമേ; കുത്താവായ യ 

ഹോേ, നീ അങ്ങനെ അരുളിച്ചെയ്യിട്ടു 

ണ്ടല്ലോ; നിനെറ അനുഗ്രഹത്താല് അടി 

യനെറ ഗൃഹം എന്നേക്കും അയഗ്രഹിക്ക 

പ്പേട്ടിരികും. 

൮. അദ്ധ്യായം. 

അനന്തരം ദാധീദ് ഫെലിസ്മരെ ജയി 

ച്ചടക്കി, മൂലസ്ഥാനത്തിനെറ ഭരണം ഫെ 

ലിസ്ത്ര രുടെ കയ്യില്നിന്നു കരസ്ഥമാക്കി. 

അവ൯ മോധാബ്ദരെയും തേപ്പിച്ചു അ 

വരെ നിലത്തു കിടത്തി ചരട്ടകൊണ്ടു 

അളന്നു; കൊല്ലൂവാ൯ രണ്ടു ചരടും ജിയ 

നോടെ രക്ഷ്മിപ്പാ൯ ഒരു ചരടുമായി അ 

വ൯ അളന്നു. അങ്ങനെ മോധാബ്ദ൪ 
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വന്നു. രെഛഫോബിനെറ മകനായി 

സോബരാജാവായ ഹദദേസെര് നദിതി 

രത്തുള്ള തനെറ ആധിപത്യം യഥാസ്ഥാ 

നപ്പെടുതുതുവാ൯ പോയപ്പോ ഭഓാധീദട് 

അവനെ തോപ്പിച്ച. അയനെറ വക 

ആയിരത്തെഴു റു കുതിരച്ചേ വകരെയും 

മേരുപതിനായിരം കാലാള്ലകളെ യും ഓവി 

ദ് പിടിച്ചു; രഥക്ുതിരകളിരു ന്മുറു മാത്രം 

ഖെച്ചും കൊണ്ടു ശേഷം കുതിരകളെ ഒക്കെ 

യ്യും കുതിഞരമ്പു ഖെട്ടിക്കളഞ്ഞു. സാ 

ബരംജാധായ ഹദദേസെരിനെ സഹാ 

യിപ്പാ൯ ദമ്മേശെക്കിനോടു ചേന്ന അരാ 

മ്ൂ൪ വന്നപ്പം ഓധിട് അരാമൃരില് 

ഇരുപത്തീരായിരംപേരെ സംഹരിച്ചു. 

പിന്നെ ദായീദ് ഒമ്മേശെക്കിനോടു ചേന്ന 

അരാമില് കാധപ്പട്ടാളങ്ങളെ. പാപ്പിച്ചു; 

അരാമ്യരും ഓധിീദിന്നു ഓാസന്മാരായി 

ത്തീന്നു കപ്പം കൊടുത്ുുവന്നു. ഇങ്ങനെ 

ദഓവിദ' ചെന്നേടത്തൊക്കെയും യഹോധ 

അവന്നു ജയം നല്ലി. ഹടദദേസെരിനെറ 

ടൂത്യന്മാക്ു ഉണ്ടായിരുന്ന പൊ൯പരിച 

കളെ ദഓാധിദ് ഏടുത്തു യെരൂശലേമിലേകു 

കൊണ്ടുവന്നു. ഹദദേസെരിസനെറ വട്ട 

ണങ്ങളായ ബേതഹിതല്നിന്നും ബെരോ 

തായില്നി ന്നും ദാവിട് രാജാവു അനവധി 

താഥുവും കൊണ്ടുവന്നു. ദാവിദ് ഹദദേ 

സെരിനെറ സവ്വസൈ൬ത്തെയും തോ 

പ്പിച്ച എന്നു ഹമാത്ത് രാജാവായ തോയി 

കേട്ടപ്പോ വീട് രാജാധിനോടു കശ 

ലം ചോടിപ്പാനശും അധവ൯ ഹടദേസെരി। 

നോടു യൃഭ്ധം ചെയ്യു അവനെ തോല്പി 

ചതു കൊണ്ടു അവനെ അഭിനന്ദിപ്പാന്ും 

തോയി തനെറ മകന് യാരാമിനെ രാജാ 

വിനെറ അടുക്കല് അയച്ചു; ഹട3ദസെരി 

ന്നു തോയിരയാടു ക്രടക്കൂുടെ യൃഭ്ധമുണ്ടായി 

രുന്നു. യോരാം ഖെള്ളി, പൊന്നു, താഥ്രം 

ദാധിടിന്നു ദാസന്മാരായി കപ്പം കൊടുത്തു | എന്നിവകൊണ്ടുള്ള സാധനങ്ങളെ കൊ 
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ണ്ടുവന്നു. ദാധിടദ് രാജാവു ഇവയെ അ 

രാമ്യ൪, മോധാബ്ര്, അമ്മോ ൪, ഡെ 

ലിസ്ത ൪, അമാലേക്യ൪ എന്നിങ്ങനെ താ൯ 

കിഴടക്കിയ സകലജാതികളുടെയും പ 

ക്കല്നിന്നും രെഹോബിനെറ മകനായി 

സോബരാജാവായ ഹദദേസെരിനെറ 

കൊള്ള യില് നിന്നും എടുത്തു വിശുഭ്ധീക 

രിച്ച വെള്ളിയോടും പൊന്നിനോടടംക്രടെ 

യഹോവെക്കു വിശുഭ്ധീകരിച്ച. പിന്നെ 

ദായീട് ഉപ്പുതാഴ്കരയില്ധെച്ചു പതിനെ 

ണ്ണായിരം അരാമ്യരെ സംഹരിച്ചു മടങ്ങി 

വന്നപ്പോ തനിക്കു കീത്തി സമ്പടിച്ചു. 

അവ൯ ഏഎദോമില് കാവല്പട്ടാളങ്ങളെ 

ആക്കി; എദോമില് എല്ലാടത്തും അവ൯ 

കായല്പട്ടാള ങ്ങളെ പാപ്പിച്ചു; കദോമ രൊ 

ക്കെയും ഓയീദിന്നു ദാസന്മാരായിത്തീന്നു; 

ഭഓധിദ് ചെന്നേടത്തൊക്കെയും യഹോവ 

അവന്നു ജയം നല്ലി. 

ഇങ്ങനെ ഭാധിദ് എല്ലായിസ്രായേലി 

നെയും വാണു; ഭഓാധീട് തന്െറ സകല 

ജനത്തിന്നും നീതിയും ന്യായധും നടത്തി 

ക്കൊടുത്തു. ൭.സരൂയയുടെ മക൯ യോധാ 

ബ് സേനാധിപതിയും അഹീലുദിന്െറ 

മക൯ യെഹോശാഫാത് മന്ത്രിയും ആ 

യിരുനു. അഹീരൂ ബിനെറ മക൯ സാ 

ദോകും അബ്ദയാഥാരിനെറ മക൯ അഹി 

മേലെക്കും പൃരോഫിതന്മാരും സെരായാ 

രായസക്കാരനും ആയിരുന്നു... യെഹോ 

യാദയുടെ മകന് ബെനായാധു ക്രേതൃക്ും 

പ്പേത്യക്കും അധിപതി ആയിരുന്നു; ദാ 

വിടിനെറ പുത്രന്മാരോ പുരോഹിതന്മാരാ 

യിരുന്നു. 

ം ) | ൯ അദ്ധ്യായം 

അനന്തരം ദാധിട് : ഞാ൯ യോനാഥാ 

നെറ നിമിത്തം ദയ കാണിക്കേണ്ടതിന്നു 

ശൌലിനെറ കുടുംബത്തില് ആരെങ്കിലും | 
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490 11. 00 റ 

ശേഷ്ിച്ചിരിക്കുന്ുവോ എന്നു അന്വേ 

കടിച്ചും ഏന്നാല് ശെൌലിനെറ ഗൃഹ 

ത്തില് സിബാ ഏന്നു പേരുള്ള ഒരു ഭൂത്യ൯ 

മുണ്ടായിരുന്നു; അവനെ ദാധിദിനെറ 

അടുക്കല് വിളിച്ചുവരുത്തി; രാജാധു അവ 

നോടു: നി സീബയോ എന്നു ചോദിച്ചു. 

അടിയ൯ ഏന്നു അവന് പറഞ്ഞു. ഞാ൯ 

ദൈവത്തിന്െറ ഭയ കാണിക്കേണ്ടതിനും 

ശൊൌലിനെറ കുട്ടംബത്തില് ആരെങ്കിലും 

ഉണ്ടോ ഏന്നു രാജാവു ചോടിച്ചതിന്ന : 

രണ്ടു കാലും മുടന്തായിട്ടു യോനാഥാനെറ 

ഒരു മകന് ഉണ്ടു എന്നു സിബാ രാജാധി 

നോടു പറഞ്ഞു. അധഖ൯ എവിടെ എന്നു 

രാജാവയ ചോടിച്ചതിനാ; ലോഭെബാരില് 

അമ്മിയേലിനെറ മാഖിരി 

സെറ ലീട്ടിലുണ്ട എന്നു സിബാ രാജാവി 

മകനായ 

നോടു പറഞ്ഞു. അപ്പോ ഓായിട് രാജാ 3 

വു ആളയച്ചു, 

യേലിനെറ മകനായ മാഖിരിനന്െറ വി 

ലോദെബാരില് അമ്മി 

ട്ടില്നിന്നു അവനെ വരുത്തി. ശെൌലി 

നെറ മകനായ യോനാഥാനെറ മക൯ 

മെഫിബോശെത്ത' ദാധീദിനെറ അടു 

ക്കല് വന്നു സാഷ്ടാംഗം വിണു നമസ്സ 

രിച്ചു. 

എന്നു ധിളിച്ചതിന്നു അടിയ൯ ഏനു അ 

| 

ഓധിദ : മെഫിബോശെത്തേ 

വ൯ പറഞ്ഞു. ദായിട് അവനോടു: ഭയ 

പ്പെടേണ്ടാ; നിസെറ അപ്പനായ യോനാ 

ഥാനെറ നിമിത്തം ഞാ൯ നിന്നോടു ദയ 

കാണിച്ചു നിന്െറ അപ്പനായ ശൌലി 

നെറ നിലം ഒക്കെയും നിനക്ു മടക്കിത്ത 

രുന്നു; നീയോ നിത്യം ഏനെറ മേശയി 

കല് ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊള്ളേണം എന്നു 

പറഞ്ഞു. 

ചത്ത നായെല്ലോോലെ ഇരിക്കുന്ന അടിയ 

അവന് നമമസ്ത്ൂരിച്ചുംകൊണ്ടു : 

നെ നി കടാക്ഷിപ്പം൯ അടിയന് ഏന്തുള്ള 

എന്നു പറഞ്ഞു. അപ്പ്പോശ രാജാധയു ശൌ 

ലിനെറ ഭൂത്യനായ സിബയെ വിളിപ്പിച്ചു 



10 

11 

12 

19 

[ 

1, മന്ന്സ0 10 __ 481 --- ൨. ശമൂവേല് ൧൧ 

അവനോടു കപ്പിച്ചതു: ശൌലിന്നും അധ | പാന് തന്െറ ടൂതൃന്മാരെ പറഞ്ഞയച്ചു. 

നെറ സകലഗ്ൃഹത്തിന്നുമുള്ള തൊക്കെയും ; ദാധിദിനെറ ഭൃത്യന്മാർ അമ്മോന്യരുടെ 

ഞാ൯ നിന്െറ യജമാനന്െറ മകന്നു ദേശത്തു എത്തിയപ്പോ അമ്മോ പ്രഭ 

കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. നിയും നിനെറ പു | കുന്മാര് തങ്ങറൂടെ യജമാനനായ ഫാന്തൂ 

ത്രന്മാരും വേലക്കാരും നിന്െറ യജമാന 

നെറ മകന്നു ഭക്ഷിപ്പാ൯ ആഹാരമുണ്ടാ 

കേണ്ടതിന്നു അവന്നുവേണ്ടി ആ നിലം 

കൃഷിചെയ്യു അന്ദഭവം എടുക്കേണം; 

നിനെറ യജമാനനെറ മകനായ മെഫി 

ബോശെത്ത നിത്യം എന്െറ മേശയി 

ങകല് ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊള്ളു.൦. എന്നാല് 

സിബെക്കു പതിനഞ്ചു പുത്രന്മാരും ഇരു 

പതു വേലക്കാരും ഉണ്ടായിരുന്നു. രാജാ 

വായ യജുമാന൯ അടിയനോടു കല്പിക്കു 

ന്നതൊക്കെയും അടിയൻ ചെയ്യും എന്നു | 

സീബാ രാജാധിനോടു പറഞ്ഞു. മെഫി 

ബോശെത്തോ രാജകുമാരന്മാരില് ഒരു 

ത്ത൯ എന്നപോലെ ദാധിദിനെറ മേശയി 

അല് ഭക്ഷണം കുഴിച്ചുപോന്നു. മെഫി 

ബോശെത്തിന്നു ഒരു ചെറിയ മക൯ ഉണ്ടാ 

യിരുന്നു; അവന്നു മിഖാ എന്നു പേര. സി 

ബയുടെ വിട്ടിലുള്ള വരൊക്കെയും മെഫി 

ബോശെത്തിനു ഭൂത്യന്മാരായ്യിന്നു. ഇങ്ങ 

നെ മെഫിബോശെത്ത് യെരൂശലേമില് 

തന്നേ വസിച്ചു രാജാലിസനെറ മേശയിങ്കല് 

നോടു: ടഓാധിദ' നിന്െറ അപ്പനെ ബ 

ഹുമാനിച്ചിട്ടാകുന്നു ആശ്വസിപ്പിക്ുന്നവ 

രെ നിനെറ അടുക്കല് അയച്ചതു എനാ 

തോന്നുന്നു വാ? പടണത്തെ ശോധനചെ 

 യ്യൂ ഒററുനോക്കുവാനും അതിനെ നശിപ്പി 

| 

ചുകള വാനും അല്ലയോ ദാധിദ് ലൃത്യന്മാരെ 

നിനെറ അടുക്കല് അയച്ചതു എന്നു പറ 

ഞ്ഞു. അഃപ്പാഠം ഹാആൂ൯ ഓധിദിനെറ ഭത്ൃ 

ന്മരെ പിടിച്ചു അവരുടെ താടിയെ പാതി 

ചിരപ്പിച്ചു അവരുടെ അദ്ികളെ നടു 

വില് ആസനംവരെ മുറിപ്പിച്ചു അവരെ 

അയച്ചും ദാധീട് രാജായു ഇതു അറി 

ഞആപ്പ്പോഠ ആ പുരുഷന്മാര് ഏററവും ല 

ജ്ഡ്ിച്ഛിരുന്നതുകൊണ്ടെ അവരുടെ അടു 

ക്കല്, ആളയച്ചു: നിങ്ങളൂടെ താടി വള 

രുംവരെ യെരിഹോധില് താമസിപ്പി൯; 

പ്പിന്നെ മടങ്ങിവരാം എന്നു പറയിച്ചു. 

തങ്ങ ഓധീദിന്നു വെറുപ്പുള്ള വരായ്യിന്നു 

എന്നു അമ്മോന്യര്൪ കണ്ടപ്പോ അവര് 

ത്ൃളയച്ചു ബേത്ത് -രെഹോേംബിലെ അ 

രാമ്യ രിരുനിന്നും സോബയിലെ അരാ 

ഭക്ഷണം കഴിച്ചുപോന്നു; അവനാ കാലു മ രില്നിന്നും ഇരുപതിനായിരം കാലാ 

രണ്ടും മുടന്തഃയി രുന്നു. 

൧൦൭. അഡ്ധ്യായം. 

ആതിനെറശേഷം അമ്മോന്യരുടെ രാ 

ജാവ മരിച്ചു; അവനെറ മകനായ ഹാ 

നആൂ൩൯ അവന്ന പകരം രാജാവായി. അ 

ല്പ്ോഠം ഓധീട് : ഹാനൂന്െറ അപ്പനായ 

നാഹാശ എനിക്കു ദയ ചെയൂതുപോലെ 

അവന്െറ മകന്നു ഞാനും ദയ ചെയ്യം 

എന്ന പറഞ്ഞു അധനെറ അപ്പനെക്കു 

റിച്ചു അധ്വനോടു ആശ്വാസവഖവാക്ു പറ 
പം... ജ്ഞ... ആകം. 

ധാഠാഥറ്ലിം 

മുകമെയും ആയിരംപേരുമായി മാഖാ 

രാജാധിനെയും തോബില്നിന്നു പന്തി 

രായിരംപേരെയും ക്രലിക്കു വരുത്തി. 

ദാവീദ് അതു കേട്ടപ്പോഠം യോഖവാബിനെ 

യും ശ്രുരന്മാരുടെ സകലസൈ൩ ത്തെയും 

അയച്ചു. അമമ്മാനൃയരും പുറപ്പെട്ടു പട്ട 

ണവാതില്ല,ല് പടെക്കു അണിനിരന്നു; 

എന്നാല് സോബയിലെയും രെഹോ 

ബിലെയും അരാമൃരും തോബ്യരും മാഖ്യയ 

രും തനിച്ചു ധെളിപ്പദേശത്തായിരുന്നു. 

പക 

ചി 

തനെറ മുമ്പിലും പിമ്പിലും പട നിരന്നി 9 
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രികുന്ന എന്നു കണ്ടപ്ല്യോഗ യോവാബ് 

യിസ്രായേലിസെറ സകലധിരന്മാരില്നി 

ന്നും ഒരു ക്രട്ടത്തെ തിരഞ്ഞെടുത്തു അരാ 

മുരുടെ നേരെ അണിനിരത്തി. ശേഷം 

പടയജ്യുനത്തെ അമ്മോന്യരുടെ നേരെ 

നിരത്തേണ്ടതിന്നു തനെറ സഹോദരനാ 

യ അബിശായിയെ ഏല്പിച്ചു അവനോടു: 

അരാമൃ൪ എനെറ നേരെ പ്രാബല്യം പ്രാ 

പിച്ചാല് നി എനിക്കു സഹായം ചെയ്യേ 

ണം; അമ്മോ) ൪ നിന്െറ നേരെ പ്രാബ 

ല്യം പ്രാപിച്ചാല് ഞാ൯ വന്നു നിനക്കു സ 

ഹായം ചെയ്യും. ധൈയ്യമായിരിക്ക; നാം 

നമുടെ ജനത്തിന്നും നമുടെ ദൈവത്തി 

നെറ പട്ടണങ്ങ ക്കും വേണ്ടി പുരുഷത്വം 

കാണിക്കുക; യഫഹോവയോ തനിക്കു ഇക്ഷ 

മായതു ചെയ്യുമാറാകട്ടെ ഏന്നു പറഞ്ഞു. 

ചിന്നെ യോധാണബും ക്രടെയുള്ള ജനവും 

അരാമ്യരോടു പടെക്കു അടുത്തു; അവര 

അയനെറ മുമ്പില്നിന്നു ഓടിപ്പോയി. 

അരാമ്യ൪ ഓടിപ്പോയി എന്നു കണ്ടപ്പ്യോഠം 

അമ്മോന്യരും അബീശയിയുടെ മുമ്പില് 

നിന്നു ഓടി പട്ടണത്തില് കടന്നു, യോ 

പാബ് അമ്മോ രെ വിട്ടു യെരൂശലേമി 

ലേക്കു മടങ്ങിപ്പോന്നു. തങ്ങ യിസ്സാ 

യേലി നോടു തോററുപോയി എന്നു അരാ 

മ൪ കണ്ടിട്ടു അവർ ഒന്നിച്ചുകൂടി. ഹദ 

ദേസെര് ആളയച്ചു നദിക്കു അക്കരെയുള്ള 

അരാമ്യരെ വരുത്തി; അവര് ഹേലാമിലേ 

ക്കു വന്നു; ഹദദേസെരിനെറ സേനാപച 

തിയായ ശോബക് അവരുടെ നായകനാ 

യിരുന്നു. അതു ദാധീദിന്നു അറിധുകിട്ടി 

യപ്പ്പോം അവ൯ എല്ലായിസ്ായേല്യ രെയും 

ക്രട്ടിവരുത്തി യോദ്ദാ൯ കടന്നു ഹേലാ 

മില് ചെന്നു, എന്നാറെ അരാമയ൪ ഓയിടി 

സെറ നേരെ അണിനിരന്നു പടയേററു. 

അരാമ്യ൪ യിസ്രാരയേലിനെറ മുമ്പില്നിന്നു 

ഓടിപ്പോയി ഭാവിദ് അരാമൃരില് എഴ്ച 

ധാഠാഥദ്ഠിം 

മആൂറ൮ തേരാളികളെയും നാല്പതിനായിരം 

 കുതിരപ്പടയാളികളെയും കൊന്നു, അവ 

രുടെ സേനാപതിയായ ശോബക്കിനെ 

യ്യും വെട്ടിക്കൊന്നു. എന്നാല് ഹദദേ 

സെരിനെറ ആശ്രിതന്മാരായ സകലരാ 

ജാക്കന്മാരും തങ്ങ യിസ്രായേലിനോടു 

തോററു എന്നു കണ്ടിട്ടു യിസ്രായേല്യരുമാ 

യി സന്ധിചെയ്യു അധരെ സേവിച്ചു. അ 

തില്പിന്നെ അമ്മോന്പയക്കു സഹായം 

ചെയ്ത്ാ൯ അരാമു൪ ഭയപ്പെട്ടു. 

൧൧. അദ്ധ്യായം. 

വിീറെറ ആണ്ടില് രാജാക്കന്മാര് യുദ്ധ 

ത്തിന്നു പുറല്പെടുംകാലം ദാവീദ് യോവാ 

ബിനെയും അവനോടുക്രടെ തനെറ ചേ 

വകരെയ്ും എല്ലായിസ്രായേലിനെയും അ 

യച്ച; അവര അമ്മോന്യ ദേശം ശ്രൂ൬ മാ 

ക്കി, രബ്ബാപട്ടണം നിരോധിച്ചു. ദവി 

ദോ യെരൂശലേമില് തന്നേ താമസിച്ചി 

രുന്നു. 

ഒരുനാമ സസ്ധ്യയാകാറായ സമയത്തു 

ദാധിട് മെത്തയില്നി ന്നു എഴുന്നേററു രാജ 

ധാനിയുടെ മാളികമേല് ഉലാധിക്കൊണ്ടി 

രികുമ്പോഠ ഒരു സ്രീ കുളിക്കുന്നതു മാളി 

കയില്നിന്നു കണ്ടു; ആ സ്രീ അതിസുന്ദ 

ഓവീദ്' ആളയച്ചു ആ 

സ്റ്രിയെപ്പററി അന്വേഷിപ്പിച്ചു. അവ 

രി ആയിരുന്നു. 

എലീയാമിന്പെറ മകളും ഹിത്യനായ രീ 

യാധിനെറ ഭായ്യയുമായ ബത്ത -ശേബ 

എന്നു അറിഞ്ഞും ദാധീട് ടൂതന്മാരെ അയ 

ച്ച അവളെ വരുത്തി; അവര അവനെറ 

അടുക്കല് വന്നു; അവരക്കു ജതുശുഭദ്ധി വ 

ന്നിരുന്നതു കൊണ്ട അവ൯ അവളോടുക്ര 

ടെ ശയിച്ചു അവര തനെറ ലീട്ടിലേക്കു 

ആ സ്ത്രി ഗഭം ധരിച്ചും 

താ൯ ഗഭിണി ആയിരിക്ുന്നു എന്നു ദാധി 

മടങ്ങിപ്പോയി. 

ടിന്നു വത്തമാനം അയച്ചു. അപ്പോഠം ഓ 

ഴോ 
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വീട് ഹിത്യനായ മരരീയാലെ തന്െറ | ക്കു പോകാതെ സന്ധ്യക്കു ചെന്നു യജമാ 

അടുക്കരു അയപ്പാ൯ യോധാബിന്നു കല്പ 

ന അയച്ചു. ഉരീയായു തന്െറ അടുക്കത 

വന്നപ്പോഠം ദാവീദ് അവനോടു യോവാ 

ബിനസെറയും പടജ്ൂനത്തിനെറയും സുഖ 

വത്തമാനധും യുഭ്ധത്തിനെറ വസ്സുതയും 

ചോടിച്ചു. പിന്നെ ദാവീദ് ഉരീയാ 

ലോടുട: നി ലിട്ടില് ചെന്നു കാലുകളെ കുഴ 

കുക ഏന്നു പറഞ്ഞു. മരരീയായു രാജധാ 

നിയില്നിന്നു പുറപ്പെട്ടപ്പോശ രാജാധി 

നെറ സമ്മാനം അധവനെറ പിന്നാലെ 

ചെന്നു. ഉരീയാധഖോ തനെറ വിട്ടില് 

പോകാതെ യജമാനനെറ സകലഭൂത്ൃയന്മാ 

രോടുംക്രടെ രാജധാനിയുടെ വാതില്ലല് 

കിടന്നുറങ്ങി, മഉഠരിയാധു വിട്ടില് പോ 

യില്ല ഏന്നറിഞ്ഞപ്ല്ോഠഠ ഓവിട് ഉരരീയാ 

വിനോടു: നീ യാതൃയിതനിന്നു വന്നവന 

ല്ലയോ? നിന്െറ വീട്ടില് പോകാതെ ഇ 

രുന്നതു ഏന്തു എന്നു ചോദിച്ചു. 

വു ഭാധിടിനോടു: പെട്ടകവും യിസ്രായേ 

ഈരിയാ 

ലും യ്െഫ്രുടയും ക്രടാരങ്ങളില് വസിക്ക 

ന്നു; എന്െറ യജമാനനായ യോവാബും 

യജമാനനെറ ഭൃത്യന്മാരും ധെളിയ്രദേശ 

ത്തു പാളയമിറങ്ങിക്കിടകുന്നു; അങ്ങനെ 

യിരിക്കെ ഞാന് ഭക്ഷിപ്പാനും കുടില്പാനും 

എനെറ ഭായ്യയോടുക്രടെ ശയില്പാനും ഏ 

നെറ വിട്ടില് കടക്കുമോ? നിന്നാണ, നി 

നെറ ജീിധവനാണ, അതു ഞാ൯ ചെയ്തയി 

ല്ല ഏന്നു പറഞ്ഞു. അപ്പോം ഓധിട് 

ഉരരീയാധിനോട്ട: നി ഇന്നും ഇധിടെ 

താമസിക്ക; നാളെ ഞാന് നിന്നെ പറഞ്ഞ 

യക്കും എന്നു പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ രീയാ 

വു അന്നും യെരൂശലേമില് താമസിച്ചു. 

പിറെറന്നാര ദാവീദ് അവനെ ധിളിച്ചു; 

അവന് അയന മുമ്പാകെ ഭക്ഷിച്ച പാ 

നംചെയ്യു; അവ൯ അവനെ ലഹരി 

പിടിപ്പിച്ച; എങ്കിലും അവന് പലീിട്ടിലേ 

0 റിം 

നനെറ ഉത്യന്മാരോടുക്രടെ തെറ വിരി 

പ്പില് കിടന്നു. രായിലെ ഭഓാധിദ് യോ 

വാബിന്നു ഒരു എഴുത്തു ഏഴുതി ഉരരീയാ 

വിനെറ കയ്യിരു കൊടുത്തയച്ചു. ഏഴ 

ത്തില്: പട കഠിനമായിരികുന്നേടത്തു 

ഈരീിയാഖെ മുന്നണിയില് നിത്തി അ 

വ൯ ധെട്ടുകൊണ്ടു മരിക്കത്തക്ക വണ്ണം അ 

വനെ ധിട്ടു പിന്മാറുവിന്൯ എന്നു എഴ്ചതി 

യിരുന്നു. അങ്ങനെ തന്നേ യോധാബ് 

ആ പട്ടണത്തെ സൂക്ഷിച്ചുനോക്ിട്ടു ശ്രുര 

ന്മാര് നില്ലന്നതായി കണ്ട സ്ഥലത്തു ഉരി 

യാധെ നിത്തി. 

യോധാബിനോടു പട ധെട്ടിയപ്പ്പോ ഓ 

പട്ടണക്കാ൪ പുറപ്പെട്ടു 

വിദിനെറ ചേവകരായ പടയജ്യൂനത്തില് 

ചില൪ വട്ടുപോയ്'; ഹിക്യന്നായ താരീയാ 

വും മരിച്ചു. 

യൃഭ്ധാവത്തമാനം ഒക്കെയും ഓാധീദിനോടു 

പിന്നെ യോഖാബ് ആ 

അറിയി പ്പാ൯ ആളയച്ചു. അവന് ട്ടൂുത 

നോടു കപ്പിച്ചതു എന്നെന്നാരു: നി യുഭ്ധ 

വത്തമാനം ഒക്കെയും രാജാവി മനാട്ട പറ 

ഞ്ഞജുതിരുമ്പോം രാജാവിന്െറ കോപം 

ജ്വലിച്ചു: നിങ്ങ പട്ടണത്തോടു ഇത്ര 

അടുത്തുചെന്നു പടവെട്ടിയതു എന്തു 

മതിലിന്മേത്നിന്നു അവര് ്ലേയ്യുമെന്നു നി 

ങ്ങനക്കു അറിഞ്ഞുക്രടയോ യെരുബ്ബേ 

ശെത്തിനെറ മകനായ അബിമേലെക്കി 

നെ കൊന്നതു ആര്? ഒരു സ്ത്രി മതിലി 

ന്മേല്നിന്നു മിരികല്ലി൯പിള്ള അവന്െറ 

മേല് ഇട്ടതുകൊണഞ്ടല്പയോ അവന് തേ 

ബെസില്യെച്ചു മരിച്ചതു? നിങ്ങഠം മതി 

ലിനോടു ഇത്ര അടുത്തുചെന്നതു എന്തു 

ന്നിങ്ങനെ നിന്നോടു പറഞ്ഞാല്: നി 

നെറ ഭൃത്യ൯ ഹിത്യനായ മരരീയാധും മരി 

ചുപോയി എന്നു പറക. ഭ്ുത൯ ചെന്നു 
യ ലു 

യോവാബ് പറഞ്ഞയച്ച വത്തമാനമൊ 

ക്കെയും ഓധിടിനെ അറിയിച്ചു. ട്ടുത൯ 
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! 

ഓധിടിനോടുട പറഞ്ഞതു എന്തെന്നാല്: 

ആ ക്രട്ടര് പ്രാബല്യം പ്രാപിച്ചു ധെളിയ്യ 

ദേശത്തേക്കു ഞങ്ങളുടെ നേരെ പുറപ്പെട്ടു 

വന്നതിനാല് ഞങ്ങാഠം പട്ടണധാതില്ലലോ 

ഉം അവരെ പിനത്തുടന്നടുത്തുപോയി. അ 

പ്പോ ഠം വില്ലാളികഠം മതിലിന്മേല്നിന്നു 

നിനെറ ചേവകരെ എയ്യു, രാജാവിന്െറ 

ചേധകരില് ചിലർ പട്ടുപോയി, നിന്െറ 

അതിന്നു ദാധിദ് ടൂതനോടു: ഈ കായ്യയ പ ര! 

ത്തില് വ്യസനം തോന്നരുതു; വാഠം അ 

ങ്ങും ഇങ്ങും നാശം ചെയ്യും; പട്ടണത്തി 

നെറ നേരെ ശക്തിയോടെ പൊരുതു അ 

തിനെ നശിപ്പിച്ചുകളുക എന്നു നി യോ 

വാബിനോടു പറഞ്ഞു അവനെ ധൈധയ്യ 

രിയാ 

ഭൂത്യ൯ ഹിത്യനായ മരരിയാവും മരിച്ചു. | 

പ്പെടുത്തേണം എന്നു കുപ്പിച്ചു. 

ധിനെറ ഭായ്യ തന്െറ ഭത്താവായ ഉരരീ 

യാധ്യ മരിച്ചുപോയി എന്നു കേട്ടപ്പ്പോഠം 

ഭത്മാവിനെക്കുറിച്ചു വിലപിച്ചു. വിലാ 

പകാലം കുഴിഞ്ഞ ശേഷം ദാവിദ് ആളയ 

ചു അവളെ അരമനയില് വരുത്തി; അ | 

വഠം അവനെറ ഭായ്യയായി, അവന്നു ഒരു 

മകനെ പ്രസവിച്ചു. എന്നാല് ഓാവി 

ദ് ചെയുതു യഹോധെക്കു അനിക്ടമാ 

യ്യിരുന്നു. 

൧൨.൦ അദ്ധ്യായം. 

അനത്തരം യഹോവ നാഥാനെ ദാധിദി 

നെറ അടുക്ക അയച്ചും. അവ൯ അവ 

നെറ അടുക്കല് ചെന്നു അവനോടു പറ 

ഞഞതു: ഒരു പട്ടണത്തില് രണ്ടു പുരുഷ 

ന്മാ൪ ഉണ്ടായിരുന്നു; ഒരുത്ത൯ ധനവാന, 

ഒ മററധവന്൯ന് ദഒരിദ൯. ഡധനവാന്നു ആടുമാട്ട 

3 കം അനവധി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരിദ 

ന്നോ താന് ധിലെക്ു വാങ്ങി വളത്തിയ 

ഒരു പെങ്ങുഞ്ഞാടല്ലാതെ ഒന്നും ഇല്ലായി 

രുന്നു; അതു അവനെറ അടുക്കലും അധ 
ക... 

ധാരം 

നെറ മക്കളുടെ അടുക്കലും വളന്നുവന്നു; 

അതു അവന് തിന്നുന്നതില് ഓഹരി തി 

ന്നുകയയം അവ൯ കുടിക്കുന്നതില് ഓഫര് 

കുടിക്കയും അവനെറ മടിയില് കിടക്കയും 

ചെയ്യൂ അവന്നു ഒരു മകളെ പ്പ്യോലെയും 

ആയിരുന്നു. ധനവാനെറ അട്ടക്കല് 

ഒരു വഴിയാത്രക്കാരന് വന്നു; തനെറ അടു 

ക്കല് വന്ന വഴി പോക്കന്നുധേണ്ടി പാകും 

ചെയ്താ൯ സ്വന്ത ആടുമാടുകള് ല് ഒന്നി 

നെ എടുപ്പാ൯ മനസ്സാകാതെ, അവ൯ ആ 

ഒരിദനെറ കുഞ്ഞാടിനെ പിടിച്ചു തനെറ 

അടുക്കല് വന്ന ആരക്കുവേണ്ടി പാകും 

ചെയ്യൂ. അപ്പോം ഭഓയിടിനെറ കോപം 

ആ മനുഷ്യന്െറ നേരെ ഏററവും ജ്വലി 

ചു; അവ൯ നാഥാനോടു : യഹോവയാണ, 

ഇതു ചെയുവ൯ മരണയോഗ്യ൯. അയവധ൯ 

കനിലില്ലാതെ ഈ കായ്യം പ്രവത്തിച്ചതു 

കൊണ്ടു ആ ആടിന്നുധേണ്ടി നാലിരട്ടി 

പകരം കൊടുക്കേണം എന്നു പഞഞ്ഞളും 

നാഥാ൯ ദാധിടിനോട്ട പറഞ്ഞതു: ആ 

മനുഷ്യ൯ നി തന്നേ; യിസ്രായേലിനെറ 

ദൈവമായ യഹോധ ഇപ്രകാരം അരുളി 

ച്ചെയ്യുന്നു: ഞാ൯ നിന്നെ യിസ്ായേലിന്നു 

രാജാവായിട്ടു അഭിഷേകം ചെയ്യൂ, നിന്നെ 

ശൊൌലിനെറ കയ്യില്നിന്നു ലിടുധിച്ചു. 

ഞാ൯ നിനക്കു നിന്െറ യജമാനന്െറ ൧ 

ഫത്തെയും നിനെറ മാവ്വിടത്തിലേക്കു 

നിന്െറ യജമാനന്െറ ഭായ്യമാരെയും ത 

ന്നു; യിസായേതഗൃഹത്തെയും യെഫ്രുദാ 

ഗൃഫത്തെയും നിനക്കു തന്നു; പോരായെ 

കിത ഇന്നിന്നതുംക്രടെ ഞാ൯ നിനക്കു ത 

രുമായിരുന്നു. നി യഹോധഖയുടെ കല്പ 

ന നിരസിച്ചു അവന്നു അനിക്ടമായുള്ളതു 

ചെയൂതു എന്തിന? ഫിത്യനായ രിയാ 

ലെ വാമകൊണ്ടു ധെട്ടി അവനെ ഭായ്യ 

യെ നിനക്കു ഭായ്യയായിട്ടു എടുത്തു, അവ 

നെ അമ്മോന്യരുടെ വാഗസകൊണ്ടു കൌ 
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നായ ഉരീയാധിന്െറ ഭായ്യയെ നിനക്കു 

ഭായ്യയായിട്ടു ഏടുത്തതു കൊണ്ടു വാ നി 

നെറ ഗൃഹത്തെ ഒരിക്കലും വിട്ടുമാറുക 

യില്ല. യഹോവ ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചെ 

യ്യുന്നു: നിനെറ സ്വന്തഗൃഹത്തില്നിന്നു 

ഞാ൯ നിനക്കു അനത്ഥം വരുത്തും; നി 

കാങ്ങെ ഞാന് നിനെറ ഭായ്യമാമെ എടുത്തു 

നിന്െറ ക്രട്ടുകാരന്നു കൊടുക്കും; അവ൯ 

ഈ സൂയനെറ ധെട്ടത്തു തന്നേ നിനെറ 

ഭായ്യമാരോടുക്രടെ ശയിക്ും. നീ അത്തു 

രഹസ്യത്തില് ചെയ്യൂ; ഞാനോ ഈകായ്യം 

യിസ്രായേലൊക്കെയും കാഞ്ജെ സൂയ്യനെറ 

ധെട്ടത്തു തന്നേ നടത്തും. ദാധിട് നാ 

ഥ:നോടട: ഞാ൯ യഹോവയോടു പാപം 

ചെയഷ്യിരികുനാ എന്നു പറഞ്ഞു. അതിന്നു 

നാഥാന് ഭാധീദിനോടു: യഫോവ നി 

ന്െറ പാപം മോചിച്ചിരിക്കുന്നു;ു നി 

മരിക്കയില്ല. എങ്കിലും നീ ഈ പ്രവൃത്തി 

യില് യഹഛഹോധയുടെ ശത്രുക്കുറം ടൂഷണം 

പറവാന് ഹേതു ഉണ്ടാക്കിയതു കൊണ്ടു 

നിനക്കു ജനിച്ചിട്ടുള്ള കുഞ്ഞു മരിച്ചുപോ 

കും എന്നു പറഞ്ഞു നാഥാന് തന്െറ ധിട്ടി 

ലേക്കു പോയി. ഉരരീയാധിനെറ ഭായ്യ 

ഭഓധിദിന്നു പ്രസവിച്ച കുഞ്ഞിനെ യ 

ഹോഖ ബാധിച്ചും അതിന്നു കഠിനരോ 

ഗം പിടിച്ചു. ടായീട് കുഞ്ഞിന്നു വേ 

ണ്ടി ദൈവത്തോടു അപേക്ഷിച്ചു; ദാ 

ചീദ' ഉപഖസിക്കയും അകത്തു കുടന്നു രാ 

ത്രി മുഴുലന്ും നിലത്തു കിടക്കയും ചെയ്യൂ. 

അവനെറ ഥഗൃഹപ്രുമാണികംം അവനെ 

നിലത്തുനിന്നു ഏഴുന്നേപ്പിപ്പാ൯ ഉത്സാഹി 

ച്യകൊണ്ടു അരികെ നിന്നു; ഏന്നാല് അ 

വന്നു മനസ്സായില്ല. അവരോടുക്രടെ ഭക്ഷ 

ണം കഴിച്ചതുമില്ല. എന്നാല് ഏഗാം ദി 

വസം കുഞ്ഞു മരിച്ചുപോയി. കുഞ്ഞു മരി 

ച്ച എന്നു ഓാധീദിനെ അറിയിപ്പാ൯ ഭൂത 

ഠിം 
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ല്ലിച്ചു. നീ എന്നെ നിരസിച്ചു ഹിത്യ്യ | ന്മാർ ഭയച്പെട്ടു: കുഞ്ഞു ജീവനോടിരുന്ന 

സമയം നാം സംസാരിച്ചിട്ടു അവന് നമ്മു 

ടെ വാകു കേമക്കാതിരിക്കെ കുഞ്ഞു മരി 

ച്ചപോയി എന്നു നാം അവനോടു എങ്ങ 

നെ പറയും? അവന് തനികു തന്നേ വ 

ല്ല കേടും വരുത്തും എന്നു അവര് പറഞ്ഞു. 

ഭൃത്യന്മാർ തമ്മില് മന്ത്രിക്കുന്നതു കണ്ട 

പ്പോ കുഞ്ഞു മരിച്ചുപോയി എന്നു ടായി 

ട് ഗ്രഹിച്ചം തന്െറ ഭൂത്യന്മാരോടു: കുഞ്ഞു 

മരിച്ചുപോയോ ഏന്നു ചോടിച്ചു; മരി.്പു 

പോയി ഏന്നു അവര് പറഞ്ഞു. 

ഓധിട് നിലത്തുനിന്നു എഴ്ചന്നേററു കുളി ച്ചു 

തൈലം പൂശി വസ്ത്രം മാറി യഫോഖ 

യൂടെ ആലയത്തില് ചെന്നു നമസ്കരിച്ച; 

അരമനയില് വന്ത; അവന്െറ കല്പന 

പ്രകാരം അവര് ഭക്ഷണം അവന്െറ 

മുമ്പില് ഖെച്ചു അവന് ഭക്ഷിച്ചു. അധ 

നെറ ഭൃത്യന്മാർ അവനോടു : നി ഈ ചെ 

യ്യിരികുന്നതെത്തു? കുഞ്ഞു ജിവനോടിരു 

ന്ന സമയം നി അവന്നുവേണ്ടി ഉപവ 

സിച്ചു കരഞ്ഞു; കുഞ്ഞു മരിച്ചശേകും നി 

എഴ്ഴന്നേററു ഭക്ഷണം കഴിച്ചുവല്ലോ എന്നു 

ചോദിച്ചു. അതിന്നു അവന്: കുഞ്ഞു ജി : 

വനോടിരുന്ന സമയം ഞാ൯ ഉപധഖസി 

ചു കരഞ്ഞു; കുഞ്ഞു ജിയിച്ചിരിക്കേണ്ട:യി 

ന്നു ദൈവം എന്നോടു ദയ ചെയ്യുമോ ഇല്ല 

യോ? ആകു അറിയാം എന്നു ഞാ൯ വി 

ചാരിച്ചു. ഇപ്പോഗോ അവ൯ മരിച്ചു 

പോയി; ഇനി ഞാ൯ ഉപധഖസിക്കുന്നതു 

എന്തിനു? അവനെ മടക്കിവരുത്തു വാ൯ 

എനികു കഴിയുമോ? ഞാന് അവന്െറ 

അടുക്കലേക്ു പോകയല്ലാതെ അവസ 

൭൯െറ അടുക്കലേക്കു മടങ്ങിവരികയില്ല 

ല്ലോ എന്നു പറഞ്ഞു. 

തന്െറ ഭായ്യയായ ബത്ത് -ശേബയെ ആ 

ശ്വസിപ്പിച്ചു അവളുടെ അടുക്കല് ചെന്നു 

അവളോടുക്രടെ ശയിച്ചു; അധമ ഒരു 

ഉടനെ . 

പിന്നെ ദാവീദ് : 
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മകനെ പ്രസവിച്ചു; അവന് അവന്നു ന്ദയ്യമുള്ള ഒരു സഹോദരി ഉണ്ടായിരുന്നു; 

ശലോമോന് എന്നു പേരിട്ടു. യഹോവ | അവയക്കു താമാര് എന്നു പേര; ഓലി 

അവനെ സ്നേഹിച്ച. അവ൯ നാഥാ൯ ദിനെറ മകനായ അരത്തോന്നു അധവളില് 

പ്രവാചകനെ നിയോഗിച്ചു; അവന് പ്രേമം ജനിച്ചു. തന്െറ സഹോടരി 

യഹോധയുടെ പ്രീതിനിമിത്തം അവന്നു യായ താമാര്നിമിത്തം മാല് മുഴ്ത്തിട്ടു അ 

യെടില്യാവു എന്നു പേര്ധിളികച്ച. മ്ലോ൯ രോഗിയായ്യിന്നു. അധമ ക 

എന്നാല് യോവാബ' അമ്മോന്യരുടെ | കയാകയാല് അവളോടു വല്ലതും ചെയ്ത്രാ൯ 

ഉ 

രബ്ബയോടു പൊരുതു രാജനഗരം പിടിച്ചു. അമ്തോന്നു പ്രയാസം തോന്നി. എന്നാല് 3 

യോധാബ് ഭായീദിന്െറ അടുക്കല് ടൂതന്മാ। അമ്ഗോന്നു ദാധിടിനെറ ജ്യേഷ്ടനംയ ശി 

രെ അയച്ചു: ഞാ൯ രബ്ബയോടു പൊരുതു | മെയയുടെ മകനായി യോനാദാബ' ഏന്നു 

ജലനശഗരം പിടിച്ചിരിക്കുന്നു. ആകയാല് | പേരുള്ള ഒരു സ്റന്റേഹിത൯ ഉണ്ടായിരുന്നു; 

ഞാന് നഗരം പിടിച്ചിട്ടു കീത്തി ഏനി യോനാദാബ് വലിയ ഉപായി ആയിരുന്നു. 

ക്കാകാതിരിക്കേണ്ടതിനു നി ശേഷം ജന । അവന് അവനോടു: നി നാധക്കുനാഗ 

ത്തെ ഒരുമിച്ചക്രടി നശഗരത്തിന്നു നേരെ | ഇങ്ങനെ ക്ഷിണിച്ചുവരുന്നതു എന്തു, രാജ 

പാളയം ഇറങ്ങി അതിനെ പിടിച്ചു കുമാരാ? എന്നോടു പറഞ്ഞുക്ൂടയോ ഏന്നു 

കൊഠാംക ഏന്നു പറയിച്ചു. അങ്ങനെ | ചോടിച്ചു. അക്നോന അവനോടു : ഏനെറ 

ദാവിദ' ജനത്തെ ഒക്കെയ്യം ഒന്നിച്ചുകൂട്ടി സഹോടരനായ അബ്ലാലോമിനെറ പെ 

രബ്ബയിലേക്കു ചെന്നു പടവെട്ടി അതി | ങ്ങ താമാരില് എനിക്കു പ്രേമം ജനിച്ച്! 

നെ പിടിച്ചു. അവന് അവരുടെ രാജാ | രിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. യോനാടാബ് 

വിനെറ കിരീടം അവന്െറ തലയില് | അവനോടു: നീ രോഗംനടിച്ചു കിടക്ക 

നിന്നു എടുതു; അതിനെറ ശൂക്കം ഒരു യില് കിടന്നുകൊഠകു നിന്നെ കാണ്മാ൯ 

താലന്തു ചൊന്നു; അതിന്മേല് രത്നം പതി നിന്െറ അപ്പ൯ വരുബ്ചോഗശ നീ അവ 

ച്ചിരുന്നു; അവര് അതു ദാധിദിനെറ തല നോട്ട: എനെറ സഹോടരിയായ താമാ൪ 

അനധധി കൊള്ളയും കൊണ്ടുപോന്നു. ണം; അവളുടെ കയ്യില്നിന്നു വാങ്ങി 

യില്ധെച്ചു; അവ൯ നശരത്തില്നിന്നു വന്നു എന്നെ ഒന്നു ഭക്ഷണം കഴിപ്പിക്കേ 

അവിടത്തെ ജനത്തെയും അവന് പുറത്തു ഭക്ഷിക്കേണ്ടതിന്നു ഞാ൯ കാങ്ങകെ അവഠ 

കൊണ്ടുവന്നു അഖരെ ഇരച്ചവാളിന്നും  ഏനെെറ മുമ്പില്ധെച്ചതന്നേ ഭക്ഷണം 

മെതിവഖണ്ടിക്കും കോടാലിക്കും ആക്കി; ഒരുക്കണം എന്നു അപേക്ഷിച്ചുകൊഠക 

അവരെക്കൊണ്ടു ഇഷ്യികച്ചുള യിലും വേല എന്നു പറഞ്ഞു. 

ചെയ്യിച്ചു: അമ്മോ രുടെ എല്ലാപട്ടണ അങ്ങനെ അമ്ലോ൯ രോഗംനടിച്ചു 

ഞങ്ങളോടും അവ൯ അങ്ങനെ തന്നേ ചെയ്യൂ. | കിടന്നു; രാജാവു അവനെ കാണ്മാന് വന്ന 

പിന്നെ ഭാവിടും സകലജനവും യെരൂശ | പ്പോ അക്തോ൯ രാജാധിനോടു: എ 

ലേമിലേക്ു മടങ്ങിപ്പോന്നു. നെറ സഹോദരിയായ താമാര് വന്നു 

ഞാ൯ അവളുടെ കയ്യില്നിന്നു എടുത്തു 

പ പ ഭക്ഷിക്കേണ്ടതിന്നു എനെറ മുമ്പില് ഖെ 

ആഅതിനെറശേഷം സംഭവിച്ചതു: ദാധി ചൂതന്നേ ഒന്നു രണ്ടു വടകമ്െെ ഉണ്ടാക്ക 

ടിനെറ മകനായ അബ്ലാലോമിന്നു സൌ 

ധാഠാഥദ്ഠിം 

ട്ടെ എന്നു പറഞ്ഞു. മടനെ ദാധീദ് 7 
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7. ജന്ന്ബാ 13 

അരമനയില് താമാരിനെറ അട്ടക്കല്ു ആ 

മുയച്ചു: നിനെറ സഹോദരനായ അമമ്തോ 

നെറ ധിട്ടില് ചെന്നു അവന്നു ഭക്ഷണം 

ഉണ്ടാക്കിക്കൊടുക്ക എന്നു പറയിച്ചു. താ 

മാര് തെറ സഹോദരനായ അമ്ലോനെറ 

വീട്ടില് ചെന്നു; അവ൯ കിടക്ുകുകയായി 

രുന്നു. അവ മാവു ഏടുത്തു കുഗെ്ചു അ 

വനെറ മുമ്പില്ധെച്ചുതന്നേ വടകുളായി 

ചൂട്ടും മുരുളിയോടെ ഏടുത്തു അവനെറ 

മുമ്പില് ധിമുമ്പി; ഏന്നാല് ഭക്ഷിപ്പാന് 

എല്ലാവരെയും 

എനെറ അടുക്കല്നിന്നു പുറത്താക്ുധി൯ 

അവന്നു ഇക്ടുമായില്ലു. 

എന്നു അമ്ലോ൯ പറഞ്ഞു. ഏല്ലാവരും 

അവനെറ അടുക്കല്നിന്നു പുറത്തുപോ 

യി. അപ്പോ അമത്തോ൯ താമാരിനോടു: 

ഞാന് നിന്െറ കയ്യില്നിന്നു വാങ്ങി ഭക്ഷി 

ക്കേണ്ടതിന്നു ഭക്ഷണം മധമുറിയില് കൊ 

ണ്ടുവരിക ഏന്നു പറഞ്ഞു. 

ഉണ്ടാക്കിയ വടക൫െ എടുത്തു ഉഠമുറിയില് 

സഹോദരനായ അമ്ലോനെറ അടുക്കു 

കൊണ്ടുചെന്നു. അവന് ഭക്ഷിക്കേണ്ടതി 

നനു അവഠ അവയെ അവനെറ അട്ടക്കത 

കൊണ്ടു ചെന്നപ്പോ അവ൯ അവളെ 

പിടിച്ചു അവളോടു: സഹോടരീി, വന്നു 

്േന്നോടുക്രടെ ശയിക്ക എന്നു പറഞ്ഞൂ. 

അവഠ അയനോടട: എന്റെറ സഹോദരാ, 

അരുതേ; എന്നെ അവമാനിക്കരുതേ; യി 

സ്രയേലില് ഇതു കൊള്ളരുതാത്തതല്ലോ; 

ഈ വഷളത്വം ചെയ്യരുതേ. ഏസനസൊൌ 

അവമാനം ഞാ൯ എവിടെ കൊണ്ടുപോ 

യി ഖെക്ും? നീയും യിസ്രായേലില് വഷ 

മുന്മാരുടെ ക്രട്ടത്തില് ആയി പ്പോകുമല്ലോ. 

നി രാജാലിനോടുട പറക; അവന് ഏന്നെ 

നിനക്ട തരാതിരിക്കയില്ല എന്നു പറഞ്ഞൂ. 

എന്നാല് അവന്, അധളൂടെ വാക്കു കേഠം 

പ്പാ൯ മനസ്സില്ലാതെ, അവളെക്കാഠം ബല 

മുള്ള വനാകകൊണ്ടു ബെലാല്ലച്ാരം ചെയ്യൂ അ 

ധാം 

താമാ൪ താന് 

[ത്തി തത്തയത്തെതതതത്തത്ത്തു 

൨. ശമൂവേല് ൧൩. 

വളോടുക്രടെ ശയിച്ചു. പിന്നെ അക്ലോ൯ 

അവളെ അത്യന്തം വെറുത്തു; അവന് 

അവളെ സ്ന്നേഹിച്ച സ്നറേഫത്തെക്കാഥ അ 

വളെ ഖെറുത്ത വെറുപ്പു വലുതായിരുന്നു. 

എഴ ന്നേററു പോക ഏന്നു അമ്ലോ൯ അവ 

ളോടു പറഞ്ഞു. അവ അവനോടു: 

അങ്ങിനെയരുതു; നി ഏനന്നാടു ചെയ്യൂ 

മറെറ ദോഷത്തെക്കാര എന്നെ പുറത്താ 

ക്കിക്കള യുന്ന ഈ ദോഷം ഏററധും വലു 

തായിരിക്ുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. ഏന്നാല് 

അവന്നു അവള്ടെ വാക്കു കേധപ്പ്ാ൯ 

മനസ്സായില്ല. അഖ്" തനിക്ു ശുശ്രൂഷ 

ചെയ്യുന്ന ബാല്യക്കാരനെ വിളിച്ചു അവ 

നോടു: ഇവളെ ഇധിടെനിന്നു പുറത്താ 

ക്കി വാതില് അടെച്ചുകള.ക എന്നു പറഞ്ഞു. 

അവാ നിലയങ്കി ധരിച്ചിരുന്നു; രാജകു 

മാരികളായ കന്യകമാർ ഇങ്ങനെയുള്ള 

വ്രസ്ര്രം ധരിക്കു പതിഖായിരുന്നു. ബാല്യ 

ക്കാര൯ അവളെ. പുറത്തിറക്കി വാതിത 

അടെ ച്ചുകളുഞ്ഞു. അപ്പ്പോ താമാ൪ തല 

യില് ഖവെണ്ണ്ണിര് വാരിയിട്ടു താ൯ ധരി 

ച്വിരുന്ന നിലയങ്കി കിറി, തലയില് കയ്യും 

ഖെച്ചു നിലധിളി ചൂകൊണ്ടു നടന്നു. 

അവളുടെ സാഹാഭഒരനായ അബ്ലാ്ലംം ള്! 

അവളോടു: നിനെറ സഹോദരനായ 

അമ്ലോ൯ നിനെറ അടുക്കല് ആയിരുന്നു 

വോ? ആകട്ടെ സഹോദരി, മിണ്ടാതിരി 

ക്ക; അവന നിനെറ സഛഫഹോഒരനല്ലോ; 

ഈ കായ്യം മനസ്സ്സിരു വെക്കരുതു എന്നു 

പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ താമാര് തനെറ സ 

ഹോദരനായ അബ്ദുലോമിനെറ ധീട്ടില് 

ഏകാകിയായി പാത്തു. ദാവിദ് രാജാധു 

ഈ കായ്യം ഒക്കെയും കേട്ടപ്പോ അവ 

സെറ കോപം ഏററവും ജ്വലിച്ചു. എന്നാല് 

അബ്ലുാലോം അമ്മോനോടു ഗുണമോ ദോ 

കേമോ ഒന്നും സംസാരിച്ചില്ല; തണ്െറ 

സഹോദരിയായ താമാരിനെ അമമ്രോന 
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൨. ശമൂവേല് ൧൩. 

അവമാനിച്ചതു കൊണ്ടു അബ്ദു ലോം അവ 

നെ ദ്വേഷിച്ചു. രണ്ടു സംവത്സരം കി 

ഞആശേഷം അബ്ദാലോമിന്നു എഫു യിമി 

ന്നു സമീപത്തുള്ള ബാല്ഹാസോരില് ആ 

കളെ രോമം കത്രിക്കുന്ന അടിയന്തരം 

ഉണ്ടായിരുന്നു; അബ്ലുാലോം രാജകുമാരന്മാ 

രെയൊക്കെയും ക്ഷണിച്ചു. അബ്ദാലോം 

രാജാവിനെറ അട്ടക്കലും ചെന്നു: അടി 

യന്നു ആടുകളെ. രോമം കത്രിക്ുന്ന അടി 

യന്തരം ഉണ്ടു; രാജാവും ഭൂത്യ ന്മാരും അടിയ 

നോടുക്രടെ വരേണമേ എന്നപേക്ഷിച്ചു. 

രാജാധു അബ്ദു ലോമിനോട്ടു: വേണ്ടാ മക 

നേ, ഞങ്ങഠം എല്ലാവരും വന്നാല് നിനക്കു 

ഭാരമാകും എന്നു പറഞ്ഞും അവ൯ അവ 

നെ നിബ്ബന്ധിച്ചിട്ടും പോകഖാ൯ മനസ്സാ 

കാതെ അവധവ൯ അവനെ അയ്ഃഗ്രഹിച്ചു. 

അപ്പോ അബ്ലാലോം: അങ്ങനെയെ 

ജില് എനെെറ സംഫോദര൯ അമ്കോ൯ 

ഞങ്ങളോടു ക്രടെ പോരട്ടെ എന്നു പറഞ്ഞു. 

രാജാവു അവനോടു: അവ൯ പോരുന്നതു 

എന്തിന എന്നു പറഞ്ഞു. എങ്കിലും അബ്ലാ 

ലോം നിബ്ബന്ധിച്ചപ്പോഠം അവന് അമ്രോ 

നെയും രാജകുമാരന്മാരെയൊക്കെയും അ 

വനോടുക്രടെ അയച്ചു. എന്നാല് അബ്ലാ 

ലോം തെറ ബാല്യയക്കാരോടു: നോക്കി 

ക്കൊഠംലി൯; അമ്തോ൯ വിഞ്ഞുകടിച്ചു 

ആനതട്ടിച്ചിരികുന്നേരം ഞാന് നിങ്ങ 

ളോടു: അമ്ലോനെ അടിച്ചു കൊല്ലൂവി൯ എ 

ന്നു പറയുമ്പോഠ നിങ്ങ അവനെ കൊ 

ലൂധി൯; ഭയപ്പെടരുതു; ഞാനല്ലയോ നി 

ങ്ങളോടു കല്പിച്ചതു? നിങ്ങ ധൈയ്യ 

പ്പെട്ടു ശ്രുരന്മാരായിരിപ്പി൯ ഏന്നു കല്പിച്ചു. 

അബ്ലാലോം കല്പിച്ചതു പോലെ അബ്ബ 

ലോമിനെറ ബാല്യക്കാര അമ്ലോനോടു 

ചെയ്യു. അപ്പോ രാജകുമാരന്മാരൊക്കെ 

യ്യം എഴുന്നേററു താന്താനെറ കോവര്കഴ്ച 

തപ്പുറത്തു കയറി ഓടിപ്പോയി. അവര് 

ധാഠാഥറ്ഠിം 
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വഴിയില് ആയി രിക്കുമ്പോ.ധതന്നേ: അ 

ബ്ലാലോം രാജകുമാരന്മാരെയൊക്കെയും 

കൊന്നുകളഞ്ഞു; അവരില് ഒരുത്തനും 

ശേഷിച്ചില്ല എന്നു ടാധിടിന്നു വത്തമാനം 

എത്തി, അപ്പോ രാജാവു ഏഴ്ണന്നേററു 

വസ്ത്രം കീറി നിലത്തു കിടന്നു; അവസെറ 

സകലഭത്യന്മാരും വസ്രൂം കീറി അരികെ 

നിന്നു. എന്നാല് ദാധിദിനെറ ജ്യേഷ്ട 

നായ ശിമെയയുടെ മകനായ യോനാ 

ദാബ് പറഞ്ഞതു: അവര് രാജകുമാരന്മാ 

രായ യുവാക്കളെ ഒക്കെയും കൊന്നുകളഞ്ഞ 

എന്നു യജമാന൯ ധിചാരിക്കരുതു%ു അ 

ക്ലോന് മാത്രമേ മരിച്ചിട്ടുള്ള ; തന്െറ സ 

ഹോദരിയായ താമാരിനെ അവ൯ അവ 

മാനിച്ച നാഠാമുതല് അബ്ദുാലോമിനെറ 

മുഖത്തു ഈ നിണ്ണയം കാണ്മാന് ഉണ്ടായി 

രുന്നും ആകയാൽ രാജകുമാരന്മാര് ഒക്കെ 

യും മരിച്ചുപോയി ഏന്നുള്ള വത്തമാനം 

യജമാനനായ രാജായു ഗണ്ബ മാക്കരുതേ; 

അക്ക്ോ൯ മാത്രമേ മരിച്ചിട്ടുള്ളു. എന്നാല് 

അണുാലോം ഓടിപ്പോയി, കാവല്നി 

ന്നിരുന്ന ബാല്യക്കാര൯ തല ഉയത്തി നോ 

ക്കിയപ്പോ വളരെ ജനം അവന്െറ 

പിമ്പിലുള്ള മലഞ്ചരിധുവഥഴിയായി വരു 

ന്നതു കണ്ടു. അപ്പോ യോനാടാബ് 

രാജാധിനോട്ട: ഇതാ, രാജകുമാരന്മാ൪ 

വരുന്നു; അടിയനെറ വാക്കു ഒത്തുവല്ലോ 

എന്നു പറഞ്ഞു. 

തീന്നപ്പോഴെക്കു രാജകുമാരന്മാര് വന്നു 

അധ൯ സംസാരിച്ചു 

ഉറക്കെ കരഞ്ഞു. രാജാവും സകലഭൂൃതയ 

ന്മാരും വാധിട്ടുകരഞ്ഞു. എന്നാല് അബ്ദു 

ലോം ഓടിപ്പോയി അമ്മീഹ്രടിനെറ മക 

നായി ശെശ്രുരരാജാവായ തല്ലായിയുടെ 

അടുക്കല് ചെന്നു. ദാധിദോ ഇടവധിടാ 

തെ തനെറ മകനെക്കറിച്ച ടൂഃഖിച്ചു 

കൊണ്ടിരുന്നു. 

ഇങ്ങനെ അബ്ദുലാം ഗെശ്രുരിലേക്കു 
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ഓടിപ്പോയി മൂന്നു സംവത്സരം അധിടെ 

താമസിച്ചു. എന്നാല്, ഓവിട് രാജാവു 

അബ്ലാലോമിനെ കാണമാ൯ വാഞ്ഞിച്ചു; 

മരിച്ചുപോയ അമ്ലോനെക്കുറിച്ദ്ട ടൂഃഖ 

ത്തിന്നു ആശ്വാസം വന്നിരുന്നു. 

൧൪.൦ അദ്ധ്യായം. 

രാജാലപിനെറ മനസ്സു അബ്ദുലോമിനെറ 

നേരെ ചാഞ്ഞിരികുന്നു എനം സെരൂയ 

യുടെ മകനായ യോവാബ് അറിഞ്ഞ 

പ്പോ തെക്കോവയിദലക്കു ആളയച്ചു 

അധിടെനിനു വിധേകവതിയായ ഒരു 

സ്ക്രിയെ വരുത്തി അവളോടു: മരിച്ചു 

പോയവനെകുറിച്ച ഏറിയനാളായിട്ടു 

ടൂഃ ഖിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭായ്യയുടെ ഭാവ 

ത്തില്. നീ ഒുഃഖംനടിച്ചും ഒുഃഖധസ്ത്രം 

ധരിച്ചും തൈലം പൂശാതെയും രാജാ 

വിനെറ അടുക്കല് ചെന്നു അവനോടു 

ഇന്നിന്നപ്രകാരം സംസാരിക്കേണം എന്നു 

പറഞ്ഞൂ ; യോവാബ്' വാചകം അവക്കു 

ഉപദേശിച്ചുകൊടുത്തു. ഇങ്ങനെ തെ 

ക്കോവക്കാരത്തിയായ സ്ത്രീ രാജാവിനോടു 

സംസാരിപ്പാന് ചെന്നു സാഷ്ടാംഗം വീണു 

നമസ്ത്ുരിച്ചു: രാജാവേ, രക്ഷിക്കേണമേ 

എന്ന പറഞ്ഞു. 

നിനക്കു എന്തു വേണം ഏന്നു ചോടിച്ച 

രാജാവു അവളോടു: 

തിന്നു അവമ പറഞ്ഞതു: അടിയന് ഒരു 

വിധവ ആകുന്നു; ഭത്താധു മരിച്ചുപോയി. 

തേന്നാല് അടിയന്നു രണ്ടു പുത്രന്മാര് ഉണ്ടാ 

യിരുന്നു; ഭരവ൪ വയലില്വെച്ചു തമ്മില് 

കലഹിച്ചു; അവരെ പിടിച്ചുമാററുവാ൯ 

ആരും ഇല്ലായ്കകൊണ്ടു ഒരുത്തന് മററല 

നെ അടിച്ചുകൊന്നു. കുലം മുഴുവനും 

അടിയനെറ നേരെ എഗഴന്നോറു: സഹോ 

ഒരഷ്വാതകനെ ഏലപ്പിച്ചതരിക; അവന് 

കൊന്ന സഹോദരന്െറ ജിവന്നു പകരം 

അവനെ കൊന്നു അങ്ങനെ അവകാശി 

490 

യെയ്യം നശിപ്പിക്കട്ടെ ഏന്നു പറയുന്നു; 

ഇങ്ങനെ അവര് എന്െറ ഭത്താവിന്നു 

പേരും സന്തതിയും (ഭൂമിയില് ധെച്ചേക്കാ 

തെ എനിക്കു ശേോഷിച്ചിരിക്കുന്ന കനലും 

കെടുത്തുകളുവാ൯ ഭാധിക്കുന്നു. രാജാവു 

സ്റ്ര്ീയോടു: നിനെറ വീട്ടിലേക്കു പോക; 

ഞാന് നിന്െറ കായ്യത്തില് കല്പന കൊടു 

ക്കും ന്നു പറഞ്ഞു. ആ തെക്കോയക്കാ 

രത്ത്മി രാജാവിനോടു: എനെറ യജമാന 

നായ രാജാ, കുററം എനറെറമേലും 

എന്െറ പിതൃഭവനത്തിന്മേലും ഇരിക്ക 

ട്ടെ രാജാധിന്നും സിംഹാസനത്തിന്നും 

കുററമില്ലാതെ ഇരിക്കട്ടെ ഏന്നു പറഞ്ഞു. 

അതിന്നു രാജാവു: നിന്നോടു വലുതും പറ 

യുന്നവനെ എനെറ അടുക്കല് കൊണ്ടുവ 

രിക; അഖന് പിന്നെ നിന്നെ തൊടുക 

യില്ല ഏന്നു പറഞ്ഞു. രക്തപ്രുതികാര 

ക൯ അധികം ചെയ്തുയും 

എന്റെറ മകനെ അവര് നശിപ്പിക്കയും 

സാഹാരം 

ചെയ്യാതിരിക്കേണ്ടതിന്നു ര:ങാധു ദൈധ 

മായ യഹോവയെ ഓാക്കേണമേ ഏന്നു 

അവ പറഞ്ഞു. അരിന്നു അവന: 

യഹോവയാണ, നിന്െറ മകന്െറ ഒരു 

രോമംപോലും നിലത്തു ധിഴ്കയി പ്പ എന്നു 

പറഞ്ഞു. 

നായ രാജാവിനോടു അടിയന് ഒരു വാക്ക 

അപ്പാ ആ സ്ത്രി: യജമാന 

ബോധി പ്പിച്ചുകൊള്ളട്ടെ എന്നു പറഞ്ഞും 

പറക എന്നു അവന് പറഞ്ഞു. ആനസ്ത്രി 

പറഞ്ഞതു: ഇത്ങനെയുളഭ കായ്യം നീ ലൈ 

വത്തിനെറ ജനത്തിന്നു വിരോധമായി 

വിചാരിക്കുന്നതു ഏന്തു? രാജാധുയ തന്െറ 

ഭൂക്ട്നെ മടക്കിവരുത്താഞ്ചതിനാല് ഇ 

പ്പോഠം കല്പിച്ച വചനംകൊണ്ടു രജോ 

വു തന്നേ കുററക്കാരനെന്നു വന്നുവല്ലോ. 

നാം മരിഭക്കേണ്ടന്നവരല്ലോ;; നിലത്തു 

ഒഴിച്ചുകള ഞതും വീണ്ടും ചേത്തുക്രടാത്ത 

തുമായ വെള്ളംപോലെ ഇരിക്കുന്നു; ദൈ 
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൨. ശമൂവേല് ൪: 

വം ജീവനെ എടുത്തുകളയാതെ ഭൂക്ടനാ 

യവന് തനിക്കു ഇനിയും ഭൂക്ടനായിരിക്കാ 

ഞാ൯ 

ഇപ്പോ യജമാനനായ രാജാവിനെ ഈ 

തവണ്ണം മാഗ്ശം ചിന്തിക്കുന്നു. 

കായ്യ്ം ഉണത്തിപ്പം൯ വന്നതു ജനം എന്നെ 

ഭയപ്ലെടുതൃതുക കൊണ്ടാകുന്നു ; അതു കൊണ്ടു 

ഇല്പ്യോഠ രാജാവിനെ ഉണത്തിക്കട്ടെ ; 

പക്ഷേ രാജാവു അടിയനെറ അപേക്ഷ 

പ്രകാരം ചെയ്യുമായിരിക്ും;- രാജാവു 

കേട്ടൂ എന്നെയും എന്െറ മകനെയും ഒന്നി 

ചു ദൈധഖത്തിസെറ അവകാശത്തില്നി 

ആ നശി പ്പിപ്പാ൯ ഭാധികുന്നവനെറ കു 

യ്ില്നിന്നു വിടു ധിക്കുമല്ലോ എന്നു അടി 

യ൯ ധിചാരിച്ചു. യജമാനനായ രാജാ 

വിനെറ കല്പന ആശവാസമായിരിക്കട്ടെ; 

ഗുണവും ദോഷവും തിരിച്ചറിവാ൯ യജ 

മാനനായ രാജാവു ഒരു ദൈവഭ്തനെ 

പ്പോലെ ഇരിക്കുന്നു എന്നും അടിയന് വി 

ചാരിച്ചു. അതുകൊണ്ട നിന്െറ ദൈധ 

മായ യഹോവ നിന്നോടുക്രടെ ഇരിക്കുമാ 

റാകട്ടെ, രാജാധു സ്ര്രിയോടു: ഞാ൯ നി 

ന്നോടു ഒരു കായ്യം ചോടിക്കുന്നു; അതു 

എന്നോടു മറെച്ചുവെക്കരുതു എന്നു പറ 

ഞ്ഞു. 

എന്നു സ്ത്രി പറഞ്ഞു. അപ്പോ രാജാവു: 

ഇതിലൊക്കെയും യേോവാബിനെറ കൈ 

യജമാനനായ രാജാവു കല്പിച്ചാലും 

ഇല്ലയോ എന്നു ചോദിച്ചതിന്നു സ്ര്ര്ീ ഉത്ത 

രം പറഞ്ഞതു: യജമാനനായ രാജാവേ, 

നിനെറ ജിവനാണ, യജമാനനായ രാ 

ജാവു അരുളിച്ചെയ്യാല് വലത്തോട്ടോ ഇട 

ത്തോട്ടോ ആകും മാറിക്രട്ടടാ; നിന്െറ 

ഭൂത്യനായ യോവാബ് തന്നേ ആകുന്നു 

ഇതു അടിയനോടു കല്പിച്ചതു; അവന് 

തന്നേ ഈ വാചകമൊക്കെയും അടിയ 

നനു ഉപദേശിച്ചുതന്നതു. കായ്യത്തിനെറ 

രൂപം മാറേറണ്ടതിന്നു നിന്െറ ഭൃത്യനായ 

യോധാബ് ഇതു ചെയ്യിരിക്ുന്നു; എന്നാല് 

ധാഠാഥറ്ഠിം 
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ഭൂമിയിലുള്ള തൊക്കെയും അറിവാ൯ ഒരു 

ദൈവദ്ദതനെറ ജ്താനത്തിന്നൊത്തവണ്ണം 

എനെറ യജുമാന൯ ജ്ഞാനമുള്ള വനാകുന്നു. 

രാജാവു യോവാബിനോടു: ഞാന് ഈ 

കായ്യം സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്നു; അതുകൊണ്ടു 

നി ചെന്നു അബ്ലുാലോംകമാരനെ കൊ 

ണ്ടുവരിക എന്നു കല്പിച്ചു. യോവാബ് 

സാഷ്ടാംഗം വീണ്ട നമസ്കരിച്ചു രാജാധി 

നെ അഭിനന്ദിച്ച: യജമാനനായ രാജാ 

വേ, അടിയനെറ വാക്കുപോലെ രാജാ 

വു ചെയുതുകൊണ്ടു അടിയന്നു തിരു 

മുമ്പില് കൂപ ലഭിച്ചു എന്നു അടിയ൯ 

ഇന്നു അറിയുന്നു എന്നു യോധാബ് പറ 

ഞ്ഞു. 

ഗെശ്രുരിത ചെന്നു അബ്ലാലോമിനെ 

അങ്ങനെ യോവാബ് പുറപ്പെട്ടു 

യെരൂശലേമിലേക്കു ക്രട്ടിക്കൊണ്ടു വന്നു. 

എന്നാല് രാജാധു: അവന് തന്െറ വിട്ടി 

9 

ദ്ദ, 

൭4 

ലേക്കു പോകട്ടെ; എനെറ മുഖം അവന് ' 

കാണരുതു എന്നു കപ്പിച്ചു. അങ്ങനെ അ 

ബ്ലാലോം തന്െറ വീട്ടില് പോയി; രാജാ 

ധിനെറ മുഖം കണ്ടതുമില്ല, 

എന്നാല് എല്ലായിസ്രായേലിലും സൌ 

ന്ദയ്യം കൊണ്ടു അറ്ലുാലോമിനോളം റൃ്ദാഘ്യ 

നായ ഒരുത്തനും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല; അടി 

തൊട്ടു മുടിപരെ അവന്നു ഒരു മന 

വും ഇല്ലായിരുന്നു. അവന് തനെറ തല 

മുടി ആണ്ടുതോറും കത്രിപ്പിച്ചുകലയും; 

അതു തനികു ഭാരമായിരിക്കയാല് അത്രേ 

കത്രിപ്പിചചതു; അവനെറ തലമുടി കത്രി 

ചാല് രാജുതുക്കത്തിന്നു ഇരുനൂറു ശേ 

ക്കെരു കാണാം. 

പുത്രന്മാരും താമാര് എന്നു പേരുള്ള ഒരു 

മകളും ജനിച്ചിരുന്നു; അവഠ സ്െൌന്ദ 

യ്യമുള്ള സ്രീ ആയിരുന്നു. 

മുഖം കാണാതെ അബ്ല്രാലോം രണ്ടു സംവ 

രാജായിനെറ 

ത്സരം മുഴുവനും യെരൂശലേമില് പാത്തു. 

ആകയാല് അബ്ലലോം യോധാബിനെ 2 

അബ്ലു ലോമിന്നു മൂന്നു : 

20 



30 

1 

93 
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രാജാധിനെറ അടുക്കല് അ യക്കേണ്ടതിന്നു 

അയനെ ധവിളിപ്പം൯ ആളയച്ചു. എന്നാല് 

അവന് അവനെറ അടുക്കല് ചെന്നില്ല; 

രണ്ടാമതു പറഞ്ഞയച്ചിട്ടും അവ൯ ചെ 

ന്നില്ല. അതുകൊണ്ടു അവ൯ തെറ 

ഭൂത്യന്മാരോടു: ഏനെറ നിലത്തിന്നരികെ 

യോധാബിന്നു ഒരു നിലം ഉണ്ടല്ലോ; അ 

തില് യവം വിള ഞ്ഞൂകിടക്കുന്നു; നിങ്ങ 

ചെന്നു അതു തീ യെച്ചു ചുട്ടുകളധയി൯ 

ന്നു പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ അബ്ലാലോ 

മിനെറ ഭൂത്യന്മാർ ആ കൃഷി ചുട്ടുകതു ഞു. 

അല്ല്യോ യോവയാബ് എഴുന്നേററു അബ്ലുാ 

ലോമിസെറ ധിട്ടില് ചെന്നു അവഴയനാടു: 

നിന്െറ ഭൃത്യന്മാർ എനെറ കൃഷി ചുട്ടുക 

ഉ ഞതു എന്തു എന്നു ചോദിച്ചു. അബ്ല്യാ 

ലോം യോധാബിനോടു: ഞാ൯ ഗെശ്രു 

രില്നിന്നു ഏന്തിനു വന്നിരിക്കുന്നു 2 

ഞാന് അധിടെത്തന്നേ പാത്തിരുന്നെങ്കില് 

കൊള്ളായിരുന്നു എന്നു രാജാധി നോടു 

വറവഖാന് നിന്നെ അവന്െറ അടുക്കല് 

അയയക്കേണ്ടതിന്നു നീ ഇവിടെ വരേ 

ണം എന്നു ഞാന് പറഞ്ഞയച്ചുവല്ലോ; 

ഏനിക്കു ഇപ്പ്പോഠ രാജാവിന്െറ മുഖം 

കാണേണം; എന്നില് കുററം ഉണ്ടെ 

ജില് അവന് എന്നെ കൊല്ലട്ടെ എന്നു 

പറഞ്ഞു. 

ക്കത ചെന്നു വസ്റ്കുത അറിയിച്ചു; അവ൯ 

രമ 

യോധഖാബ രാജാധിനെറ അടു 

അബ്ദാലോമിനെ വിളിപ്പിച്ചു; അവ൯ 

രാജാവിന്െറ അട്ടക്കല് ചെന്നു രാജാ 

വിനെറ മുമ്പാകെ സാഷ്ഠാംഗം വീണു 

നമസ്ക്കരിച്ചു; രാജായു അബ്ദാലോമിനെ 

ചുംബിച്ചു. 

൧൫൦ അഷ്ധ്യായം. 

അനന്തരം അബ്ദുലോം ഒരു രഥത്തെ 

യും കുതിരകളെയും തനെറ മുമ്പില് ഓ 

ടടുവഡാ൯ അമ്പതു അകുമ്പടികളെയും സ 

ധാഠാഥറ്ഠിം 

മ്പാിച്ചു. അപ്ലയൊലോം അതികാലത്തു 

എഴ ന്നേററു പടിഖാതില്ലൃത വഗിയരി 

കെ നില്ല; തആരെങ്കിലും വ്യവഹാരം 

ഉണ്ടായിട്ടു രാജാവിനെറ അടുക്കല് വിസ്മാ 

രത്തിന്നായി വരുമ്പോംം അബ്ലാലോം 

അവനെ വിളിച്ചു: നീ ഏതു പട്ടണക്കാ 

ര൯ എന്നു ചോടിക്കും; അടിയന് യിസാ 

യേലില് ഇന്ന ഗോത്രക്കാര൯ എന്നു അ 

വ൯ പറയുമ്പോ അബ്ലുാലോം അവ 

നോട്ട: നിനെറ കായ്യം ന്യായധും നേരു 

മുള്ളതു; എങ്കിലും നിന്െറ കായ്യം കേറ് 

പ്രാ൯ രാജാവു ആരെയും കപ്പിച്ചാക്കിട്ടി 

ല്ലല്ലോ എന്നു പറയും. 

വഹാരവും ഉള്ള വരൊക്കെയും എന്െറ അ 

ചാ, വഗക്കും വ്യ 
[ക് 

ടൂക്കല്. വന്നിട്ടു ഞാന് അവകു ന്യായം തീ 

പ്പാ൯ തക്കവണ്ണം എന്നെ രാജ്യത്തു നാ 

യാധിപനാക്കിയെങ്കില്ു കൊള്ളായിരുന്നു 

എന്നും അബ്ലാലോം പറയും. ആരെങ്കി 

ലും അവനെ നമസ്സൂരിപ്പാ൯ അടുത്ുതുചെ 

ന്നാല് അവന് കൈ നിട്ടി അവനെ പി 

ടിച്ചു ചുംബനം ചെയ്യും. രാജായിനെറ 

അടുക്കല് ന്യായധിസ്മാരത്തിന്നു വരുന്ന 

എല്ലായിസ്രായേലിനോടും അണ്ലാലോം 

ഇവ്വണ്ണം തന്നേ ചെയ്യൂ; അങ്ങനെ അബ്ങ്ാ 

ലോം യിസ്പായേല്യരുടെ ഫദയം വശീക 

രിച്ചുകള.ഞ്ളു. 

നാലുസംവത്സരം കഴിഞ്ഞപ്പോ അ 

ബൂാലോം രജോധിനോടു പറഞ്ഞതു : 

ഞാന് യഹോധെക്കു നേന്ന ഒരു നേച്ച 

ഹെബ്രോനില് ചെന്നു കഴിപ്പാ൯ അനു 

വാദം തരേണമേ, യഹോവ എന്നെ 

യെരൂശലേമിലേക്കു മടക്കിവരുത്തിയാല് 

യഹോവെക്കു ഒരു ആരാധന കഗികും 

എന്നു അടിയ൯ അരാമിലെ ശെശ്രുരില് 

പാത്ത കാലം ഒരു നേച്ച നേന്നിരുന്നു. 

രാജാവു അവനോടു. സമാധാനത്തോടെ 

പോക ഏന്നു പറഞ്ഞു. അവന് എഴ്ഴന്നേ 

69% 

[ഷി 

6 
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16 
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ററ ഹഫെബ്ര്യോനിലേക്കു പോയി. എന്നാല് 

അബ്ദരാലോം യിസ്രായേല്ഗോത്രങ്ങളില് 

്ലേല്ലാടവും ചാരന്മാരെ അയച്ചു: നിങ്ങം 

കാഹള നാദം കേധക്കുമ്പോമ അബ്ലരാലോം 

ഹെബ്ര്യോനില് രാജാവായിരിക്കുന്നു എന്നു 

വിളിച്ചപറവി൯ എന്നു പറയിച്ചിരുന്നു. 

അബ്ദാലോമിനോടുക്രടെ യെരൂശലേമില് 

നിന്നു ക്ഷണിക്കപ്പെടവരായി ഇരുനൂറു 

പേര പോയിരുന്നു; അവര് ഒന്നും അറി 

യാതെ തങ്ങളുടെ പരമാത്ഥതയിലായിരു 

ന്നു പോയതു. അബ്ലപലോം യാഗം 

കഥിക്ുകുമ്പോഠ ദാവിദിനെറ മന്ത്രിയായ 

അഹീഥോഫെല് എന്ന ഗീലോന് നെയും 

അവനെറ പട്ടണമായ ഗിീലോനില്നിന്നു 

ആളയച്ചു വരുത്തി; ഇങ്ങനെ ജനം നിത്യം 

അറ്റം ലോമിനെറ അടുക്കല് വന്നുക്രടു 

കയാല് ക്രട്ടുകെട്ടിന്നു ബലം ഏറിവന്നു. 

അനന്തരം ഒരു ഭ്ൂുത൯ ഓവീദിനെറ 

അടുക്കല് വന്നു: യിസ്രായേല്യരുടെ ഹൃദ 

യം അബ്ലാലോമിനോടു യോജിച്ചുപോയി 

എന്നറിയിച്ചു. അപ്പ്യോഠം ഓയീട് യെരൂ 

ശലേമില് തന്നോടുക്രടെയുള്ള സകലഭത്യ 

ന്മാരോട്ടം: നാം എഴ്ചന്നേററു ഓടിപ്പോക; 

അല്ലെങ്കില് നകമ്കില്. ആരും അബ്ദുലോ 

മിന്െെറ കയ്യില്നിന്നു തെററിപ്പോകയില്ല; 

അവന പെട്ടെന്നു വന്നു നമ്മെ പിടിച്ചു 

നമുക്കു അനത്ഥം വരുത്തുകയും പട്ടണ 

ത്തെ വാളിനന്െറ വൂ ലയാല് നശിപ്പി 

ക്കയും ചെയ്യാതിരിക്കേണ്ടതിന്നു ക്ഷണ 

ത്തില് പുറപ്പെടുധവി൯ എന്നു പറഞ്ഞു. 

രാജഭൂത്യ ന്മാര് രാജാവിനോടു: യജമാന 

നായ രഃജാഖിനെറ ഹിതമൊക്കെയും അ 

ടിയങ്ങനക്കു സമ്മതം എന്നു പറഞ്ഞും, 

അങ്ങനെ രാജാവു പുറപ്പെട്ടു; അവസെറ 

ഗൃഹമൊക്കെയും അവനെ പിഞ്ബചെന്നു; 

എന്നാല് രാജധാനി സ്മൂക്ഷിപ്പാ൯ രാജായു 

പത്തു ഖെപ്പാട്ടികളെ താമസിപ്പിച്ചിരുന്നു. 

ധാഠാഥറ്ഠിം 

ഇങ്ങനെ രാജാവു പുറപ്പെട്ടു ജനമൊക്കെ 17 

യൂം പിന്നാലെ ചെന്നു; അവര് ബേത്ത് - 

മെഹാക്കില് നിന്നു; അവന്െറ സകല 

ഭത്യന്മാരും അവന്െറ അരികത്തു ക്രടി 

കടന്നുപോയി; 

പ്പേത്യരും 

നിന്നു പോന്നിരുന്ന അറുനൂറു പേരായ 

എല്യാകേത്യരാ എല്ലാ 

അവനോടു ക്രടെ ഗത്തില് 

എല്ലാഗിത്യരും രാജാവിന്െറ മുമ്ചാകെ കട 

നുപോയി. രാജാവു ഗിത്യനായ ഇത്ഥാ 

യിയോടു പറഞ്ഞതു എന്തെന്നാല്: നിയും 

രങ്ങളോടുക്രടെ വരുന്നതു എന്തിനു? നീ 

മടങ്ങിച്ചെന്നു രാജാവിനോടുക്രടെ പാക്ക; 

നി പരദേശിയും സ്വദേശഭൂക്കന്ദം അ 

ല്ലോ; നിനെറ സ്ഥലശേക്കു തന്നേ പൊ 

യ്ക്ലോഠക;ു നീ ഇന്നലെ വന്നതേയുള്ള; 

ഇന്നു ഞാന് നിന്നെ ഒങ്ങളോടുക്രടെ അ 

ലഞ്ഞുനടക്കുമാറാക്കു മോ? ഞാ൯ തരം കാണു 

ന്നേടത്തേക്കു പോകുന്നു; നി നിന്െറ സ 

ഹോദരന്മാരെയും ക്രട്ടി മടങ്ങിപ്പോക ; ദയ 

യും വിശ്വസ്തയും നിന്നോടുക്രടെ ഇരിക്ക 

ട്ടെ. 

യഹോവയാണ, 

അതിന്നു ഇത്ഥായി രാജാവിനോടു: 

യജമാനനായ രാജാവാ 

ണം, യജമാനനായ രാജാധുയു എധിടെ 

ഇരിക്കുന്നുവോ അവധിടെത്തന്നേ മരണ 

മോ ജിവനോ ഏന്തു വന്നാലും അടിയനും 

ഇരിക്കും എന്നു പറഞ്ഞു. ദാവീദ് ഇത്ഥാ 

യിയോടു: നീ ക്രടെ പോരിക എന്നു പ 

റഞ്ഞു; അങ്ങനെ ഗിത്ൃയനായ ഇത്ഥായി 

യും അവന്െറ ആമകളും അവനോടു 

ക്രടെയുള്ള കുഞ്ഞുകുട്ടികളും എല്ലാം കടന്നു 

പോയി. ദേശത്തൊക്കെയും വലിയ കര 

ചുലായി; ജനമെല്ലാം കടന്നുപോയി; രജാ 

വും കിദോ൯തോടു കടന്നു; ജനമൊക്കെ 

യം മരുഭൂമിയിലേക്കുള്ള വഴിക്കു പോയി. 

സാദോക്ും അവനോടുക്രടെ ദൈവത്തി 

നെറ നിയമപെട്ടകം ചുമന്നു കൊണ്ട ഏ 

ല്യാലേധ്യരും വന്നു. അവര് ദൈവത്തി 

കി 

20 



[കി യേ 

26 

27 

29 

30 

31 
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നെറ പെട്ടകം താഴെ വെച്ചും ജനമൊ 

ക്കെയും പട്ടണത്തിതനിന്നു കടന്നുതിരും 

വരെ അബ്യയാഥാ൪ മലകയറി ചെന്നു. 

രാജായു സാഥോക്കിനോടു : നീ ദൈവത്തി 

നെറ പെട്ടകം പട്ടണത്തിലേകു തിരികെ 

കൊണ്ടുപോക; യഹോവെക്കു എന്നോടു 

കൃപ തോന്നിയാല് അവ൯ എന്നെ മട 

തിരുനിഖവാസവും 

അല്ല, 

ഏനിക്കു നിന്നില് പ്രസാഭമില്ല എന്നു അ 

ഞാ൯ 

ഒരുക്കം; അവ൯ തനികു ഹിതമാകും വണ്ണം 

ക്കിഖരുത്തും; ഇതും 

കാണ്മാ൯ എനിക്കു ഇടയാകും. 

വന കല്പിക്കുന്നെങ്കില്, ഇതാ, 

ഏന്നോടു ചെയ്യട്ടെ ഏന്നു പറഞ്ഞു. രാജാ 

വു പിന്നെയും പുരോഫിതനായ സാലോ 

ക്കിനോടു: ദശകാ, നീ സമാധാനത്തോ 

ടെ പട്ടണത്തിലേക്കു മടങ്ങിപ്പോക; നി 

ങ്ങളുടെ രണ്ടു പുത്രന്മാര്, നിനെറ മക൯ 

അഹീമാസും അബ്ദാഥാരിനെറ മക൯ 

യോനാഥാരും നിങ്ങളോടുക്രടെ ഉണ്ടല്ലോ. 

എനിക്കു നിങ്ങളുടെ അടുക്കതനിന്നു സ്പൂ 

ക്ട്വത്തമാനം കിട്ടുംവരെ ഞാന് മരുഭൂമി 

യിലേക്ുള്ള കടവിങ്കല് താമസിക്കും എന്നു 

പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ സാദോക്കും അബ്വയാ 

ഥാരും ദൈധത്തിനെറ പെട്ടകം യെരരു 

ശലേമിലേകു തിരികെ കൊണ്ടുപോയി, 

അവിടെ താമസിച്ചു. 

ഓവീദ് തല മൂൂടിയും ചെരിപ്പിടാതെ 

യൂം നടന്നു കരഞ്ഞുംകൊണ്ടു ഒലിവുമലയു 

ടെ കയററം കയറി; ക്രടെയുള്ള ജനമൊ 

ക്കെയും തല മൂടി കരഞ്ഞജുംകൊണ്ടു കയറി 

ക്ഛെന്നു. അസ്ലു ംലോമിനോടുക്രടെയുള്ള 

ക്ൂട്ടുകെട്ടുകാരിരു അഹിഥോഫെലും ഉണ്ടെ 

നനു ദാവിദിന്നു അറിയു കിട്ടിയപ്പോ: 

യഹോവേ, അഹീഥോഫെലിനെറ ആ 

ലോചനയെ അബ്ഭ്ധമാക്കേണമേ 

പറഞ്ഞു. 

ദൈവത്തെ ആരഃധിച്ചുവന്ന സ്ഥലത്തു 

പിന്നെ ഭഓാധീദ് മലമുകളില് 

ഠിം 

എന്നു 

ചെന്നപ്പ്പോഠ 

൨. ശമൂവേല് ൧൬ 

ലേത്തിയലപ്പ്യോ റാ അഖ്യനായ ഫ്രുശായി 

അങ്കി കിറിയും തലയില് മണ്ണു വാരിയിട്ടും 

കൊണ്ടു അവന്നെതിരെ വരുന്നതു കണ്ടു. 

അവനോടു ഓധീദ്' പറഞ്ഞതു: നി ഏ 

ന്നോടുക്രടെ ചോന്നാല് എനിക്കു ഭാരമാ 

യിരിക്കും. ഏന്നാല് നി പട്ടണത്തിലേ 

ക്കു മടങ്ങിച്ചെന്നു അബ്ദുലോമി നോടു : രാ 

ജാേ, ഞാന് നിനെറ ദാസനായിരുന്നു 

കൊള്ളാം ഞാ൯ ഇതുവരെ നിനെറ അ 

പ്പനെറ ഭഓസ൯ ആയിരുന്നതുപോലെ 

ഇപ്പോ നിന്െറ ദാസനായിരിക്കാം എ 

നു പറഞ്ഞാല് നിനക്കു അഹിഥോഫൈെ 

ലിന്െറ ആലോചനയെ ധ്യത്ഥമാക്കുവാ൯ 

കഗിയും. അവിടെ നിന്നോടുക്രടെ പു 

രോഹിതന്മാരായ സാടോകും അബ്ദ്യാഥാ 

രും ഉണ്ടു. അതുകൊണ്ടു രാജധാനിയില് 

നിന്നു കേമശക്കുന്ന വത്തമാനമൊക്കെയും 

നീ പുരോഹിതന്മാരായ സാഭോക്കിനെയും 

അബ്ദയഥോരിനെയും അറിയിക്കേണം. അ 

വിടെ അവരോടുകൂടെ അവരുടെ രണ്ടു 

പൃത്രന്മാ൪, സാടോക്കിനെറ മകന് അഹി 

മാസും അബ്യാഥാരിന്ദെറ മക൯ യോനാ 

ഥാന്ദം ഉണ്ടു; നിങ്ങഠം കേശക്കുന്ന വത്ത 

മാനം ഒക്കെയും അവര്മുഖാന്തരം ഏന്നെ 

അറിയിപ്പി൯. അങ്ങനെ ഭാധീദിനെറ 

സ്നേഹിതനായ ഫ്രുശായി പട്ടണത്തില് 

ചെന്നു. അബ്ദാലോമും യെരൂശലേമില് 

എത്തി. 

൧ന്നം അദ്ധ്യായം. 

ദ്രാപിട് മലമുകഠം കടന്നു കുറെ അപ്പുറം 

മെഫിബോശെത്തിനെറ 

ഭൂത്യനായ സിബാ കോപ്പിട്ട രണ്ടു കഴ്ണതയു 

മായി ഏതിരെ വരുന്നതു കണ്ടു; അവയു 

ടെ പുറത്തു ഇരുന്ടറു അപ്പവും നൂറു ഉണ 

ക്കുമുന്തിരിക്കുലയും ന൮ അത്തിയടയും 

ഒരു തുരുത്തി ധിഞ്ഞും കയററിയിരുന്നു, 

343 

ടി 

30 

317 



കൂ 

യോ 

൨. ശമൂവേല് ൧൬ 

രാജാമു സിബയോടു: ഇതു എന്തിന്നു എന്നു 

ചോദിച്ചു. അതിന്നു സിബാ: കഴ്ുതകഠം 

രാജായിന്െറ കുടുംബക്കാക്കു കയവുധാന്ദം 

അപ്പവും പഴവും ബാല്യക്കാക്ക തിന്മാ 

ന്ദം വിഞ്ഞ മരുഭൂമിയില് ക്ഷീണിച്ച 

വകു കുടിപ്പാംനും തന്നേ എന്നു പറഞ്ഞു. 

നിന്െറ യജമാനനെറ മകന എവിടെ 

എന്നു രാജാവു ചോദിച്ചതിന്നു സിബാ രാ 

ജായിനോടു: അവന് യെരൂശലേമില് 

പാകുന്നു; യിസ്രായേല്ഗഗൃഹം എനെറ അ 

പ്രന൯െറ രാജത്വം ഇന്നു എനിക്കു തി 

രികെ തരുമെന്നു അവന് പറയുന്നു എന്നു 

പറഞ്ഞു. 

മെഫിബോശെത്തിന്നുള്ള തൊക്കെയും നി 

രാജാവു) സിബയോട്ടു: ഇതാ, 

നക്കുള്ള താകുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. അതിന്നു 

സിബാ: യജമാനനായ രാജാവേ, ഞാ൯ 

നമസ്തരിക്കുന്നു; തിരുമുമ്പില് എനിക്കു 

ദയ ലഭിക്കുമാറാകട്ടെ എന്നു പറഞ്ഞു. 

ഓയിട് രാജാവു ബഫ്രുരീമില് എത്തിയ 

പ്പോ ശൌലിനെറ കുലത്തില് ഗേരയു 

ടെ മകന ശിമെയി എന്നു പേരുള്ള ഒരു 

ത്ത൯ അവിടെനിന്നു പുറപ്പെട്ടു ശപ്പിച്ചും 

കൊണ്ടു വരുന്നതു കണ്ടു. അവന് ദാലീ 

ദിനെയും രാജഭൂൃത്യന്മാരെ ഒക്കെയും കല്ല 

വാരി എറിഞ്ഞു; ജനവും വിരന്മാരുമെല്ലാം 

ഇടത്തും വലത്തുമായി നടകുകയായിരുന്നു. 

ശിമെയി ശപിച്ചും കൊണ്ടു ഇവ്വണ്ണം പറ 

ഞ്ഞു: രക്തപാതകാ, നിചാ, പോ, പോ, 

ശൌല്ഗൃഹത്തിനെറ രക്തം യഹോവ 

നിനെറമേല് വരുത്തിയിരിക്കുന്നു; അവ 

നനു പകരമല്ലേ നി രാജാവായതു;ു യഹോ 

വ രാജത്വം നിനെറ മകനായ അബ്ലാ 

ലോമിനെറ കയ്യില് ഏല്പിച്ചിരിക്കുന്നു; നി 

രക്തപാതകനായിരിക്കയാല് ഇപ്പോ 

ഇതാ, നിനെറ ഭോഷത്തിനെറ ഫലം നി 

നക്കു വന്നുഭധിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പോ 

സെരൂയയുടെ മകനായ അബിശായി 

ധാം 
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രാജുംവിനോടു : ഈ ചത്ത നായി എനെറ 

യജമാനനായ രാഃജാധിനെ ശപിക്കുന്നതു 

എന്തു? ഞാ൯ ചെന്നു അവനെറ തല ഖെ 

ട്ടിക്കളുയട്ടെ എന്നു പറഞ്ഞു. അതിന്നു 

രാജാധ്യ: സെരൂയയുടെ പുത്രന്മാരേ, എനി 

ക്കും നിങ്ങഠാക്ും തമ്മില് എന്തു? അവന് 

ശപിക്കട്ടെ; ഓവിടിനെ ശപിക്ക എന്നു 

യഹോവ അവനോട്ട കപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു; 

പ്പിന്നെ നി ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതു എന്തു 

ഏന്നു ആര് ചോടിക്കും എന്നു പറഞ്ഞു. 

പിന്നെ ദാധിദ്' അബീശായിയോട്ടും ത 

നെറ സകലഭൂൃത്യന്മാരോടും പറഞ്ഞതു : 

നെറ ഉദരത്തില്നിന്നു പുറപ്പെട്ട മക൯ 

എനിക്കു പ്രാണഹാനി വരുത്തുവാ൯ നോ 

ക്കുനാ എങ്കിത ഈ ബെന്യയാമീ൬യ ൯ ചെ 

യ്യന്നതു ആശ്ചയ്യമോ£ അവനെ വിടുവിൻ; 

അവ൯ ശപിക്കടെ; യഹോവ അവനോ 

ടു കല്പിച്ചിരിക്കുന്നു. പക്ഷേ യഫോവ 

എനെറ സങ്കടം നോക്കി ഇന്നത്തെ ഇവ 

നെറ ശാപത്തിന്നു പകരം എനിക്കു അനു 

ഗ്രഹം നല്ലം. ഇങ്ങനെ ദാധിട്ടം അവ 

നെറ ആളുകളും വഴിനടന്നുപോകമ്പേ 

ശിമെയിയും മലഞ്ചരിധില്ക്രടി അടുത്തു 

നടന്നു; നടന്നുകൊണ്ടു ശപിക്കയും കല്ലും 

പൂഴിയും 

ചെയ്യൂ. 

നധും ക്ഷിണിച്ചവരായി എത്തി അധിടെ 

വാരി അവനെ ഏറികയ്യം 

രാജാധ്യം ക്രടെയുള്ള സക്ലജ 

ആശ്വസിച്ചു. 

എന്നാല് അബ്ലുലോമും യിസാരയേല്യ 

രായ ജനമൊക്കെയും അഹീഥോഫ്ലുമാ 

യി യെരൂശലേമില്. ഏത്തി. ദഓവിടിനെറ 

സ്നേഹിതന് അഖ്ലയനായ ഫ്രുശായി അബ്ലാ 

ലോമിനെറ അടുക്കല് വന്നിട്ടു അഗ്ണുഠലോ 

മിനോട്ടു: രാജാവേ, ജയ ജയ എന്നു പ 

റഞ്ഞു. അപ്പോ അബ്ദുാലോം ഫ്രുശായി 

യോടു: ഇതാകുന്നുധോ നിനെറ സ്ന്റേഹിത 

നോടു നിനക്ുള്ള മ നിയും യ സ്ന്റേഹിതനോ 
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ടുക്രടെ പോകാതിരുന്നതു ഏന്തു ഏന്നു | രാത്രി തന്നേ ദാധീഭിനെ പിന്തുടരട്ടെ. 

ചോദിച്ചു. അതിന്നു ഫ്രുശായി അബ്ലാ | ക്ഷീണിച്ചും അധൈയ്യപ്പെട്ടും ഇരിക്കുന്ന 

ലോമിനോടു : അങ്ങനെയല്ല, യഹോധയും | അവനെ ഞാന് ആക്രമിച്ചു ഭൂമിപ്പിക്കും; 

ഈൌ ജനവും യിസ്ര്രായേല്യരൊക്കെയും ആ | അല്പ്പോഠ അവനോടുക്രടെയുള്ള ജനമൊ 

രെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന വോ അവന്നുള്ള വ൯ | ക്കെയും ഓടിപ്പോകും; ഞാ൯ രാജാവിനെ 

ആകുന്നു ഞാ൯; അവനന്െറ പക്ഷത്തില് ! മാത്രം ഖെട്ടിക്കളുയും. പിന്നെ ഞാ൯ 

ഞാ൯ ഇരിക്കും. ഞാന്. തരെ ആകുന്നു | സകലജനത്തെയും നിന്െറ അടുക്കല് 

മ്വേധിക്കേണ്ടതുഴ അയധന്നെറ മകനെ | മടക്കിഖരുത്തും; നീ ആഗ്രഹിക്കുന്നതു 

അല്ലയോ? ഞാ൯ നിന്െറെറ അപ്പനെ | പോലെ എല്ലാവരും മടക്ങിവരുമ്പോഠം 

സേധിച്ചതു പോലെ നിന്നെയും സേധി । സകലജനവും സമാധാനത്തോടെ ഇരി 

ക്കം ഏന്നു പറഞ്ഞു. അനന്തരം അബ്ലാ | കും. ഇഈവാക്കു അബ്ലാലോമിന്നും യിസ്രാ 

ലോം അഹിഥോഫെലിനോടു: നാം ചെ യേല്മൂപ്പന്മാക്കൊക്കെയും വളുൂരെ ബോ 

യ്യേണ്ടതു എന്തു എന്നു നിങ്ങ ആലോചി | ധിച്ചു. 

ചുപ്പറധി൯ ഏന്നു പറഞ്ഞു. അഹീഥോ ന്രേന്നാല് അബ്ദുലോം: അഖ്യനായ ഫ്ര 

ഫെല് അബ്ദു ലോമി നോട്ട: രാജധാനി | ശായിയെ ധിളിക്ക; അവന്െറ അഭിപ്രാ 

സൂക്ഷിപ്പാ൯ നിന്െറ അപ്പന് പാപ്പ | യധും കേശക്കാമല്ലോ ഏന്നു പറഞ്ഞു. 

ചിട്ടുള്ള അവനെറ ധെപ്പാട്ടികളുടെ അടു | ഫ്രശായി അബ്ദാലോമിന്െറ അടുക്കല് 

ക്കല് നീ ചെല്ലുക; എന്നാല് നീ നിന്െറ | വന്നപ്പോ അണ്ണാലോം അവനോടു: 

അപ്പന്നു നിന്നെത്തന്നേ ധെറ്ുപ്പാക്കി | ഇന്നിന്നപ്രുകാരം അഫിഥേ:ഫെല് പറ 

മ്േന്നു എല്ലായിസായേലും കേമകും; നി  ഞ്ഞിരിക്കുന്നു; അവന് പറഞ്ഞതു പോചെ 

ന്നോടുക്രടെയുള്ള വര് ഒക്കെയും ധൈയ്യ| നാം ചെയ്തുയോ? അല്ലെങ്കില് നീ പറക 

പ്പേടും എന്നു പറഞ്ഞും അങ്ങനെ അവര് എന്നു പറഞ്ഞൂ. ഫ്രുശായി അപ്ല്യാലോമി 

അബ്ദയാലോമിന്നു ഡെണ്മാടത്തിന്മേല് ഒ | നോടു പറഞ്ഞതെന്തെന്നാല്: അഹീഥോ 

രു ക്രൂടാരം അടിച്ചു; അധിടെ അബ്ദും | ഫെല് ഈ പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞ ആലോ 

ലോം ഏല്ലായിസായേലും കാങഞ്ങെ തന്െറ | ചന നന്നല്ും നിന്െറ അപ്പനും അവ 

അപ്പനെറ ധഖെപ്പാട്ടികളൂടെ അടുക്കല് | ൭ണ്െറ ആളുകളും വീരന്മാരും കാട്ടില് കുട്ടി 

ചെന്ന. അക്കാലത്തു അഹീഥോഫെല് | കഠം കയന്നുപോയ കരടിയെപ്പോലെ 

പറയുന്ന ആലോചന ദൈവത്തിന്െറ  ഉഗ്രമാനസന്മാരും ആകുന്നു ഏന്നു നി 

അതുള പ്പാടുപോലെ ആയിരുന്നു; ദാധി | അറിയ്യന്മവല്ലേം. നിന്െറ അപ്പ൯ 

ലിനെറ ആലോചനജയെല്ലാം അങ്ങനെ | ക്രടെ രാപാക്കയില്ല. അവന് ഇല്പോഠം 

തന്നേ ആയിരുന്നു. ഒരു ഗുഹയിലോ മററു വല്ല സ്ഥലത്തോ 

ഒളിച്ഛിരിക്കയായിരികും ; ആരംഭത്തിങ്കൽ 

കിട അദ്ധ്യായം. തന്നേ ഇവരില് ചിലര് പട്ടുപോയാത 

അനന്തരം അഹീിഥോഫെല് അബ്ലാലോ അതു കേഠക്കുന്ന ഏല്ലാവരും അബ്ദാലോ 

മിസെറ പക്ഷക്കാരില് യി 

ദിന്നും അബ്ലാലോമിന്നും അഹീഥോഫെ യോദ്ധാവാകുന്നു. അധവന് ജനത്തോടു 

മിനോട്ട പറഞ്ഞതു: ഞാ൯ പന്തീരായിരം 

പേരെ തിരഞ്ഞെടുത്തു ന പില് പം പ. ഇന്നു | എന്നു പറയും. അപ്പോ സിംഹക്ദ 

(0 രിം 
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യംപപോലെ ഫ്ൃടയമുള്ള ശ്രുരന്ംക്ൂടെ 

ഭ്രശേഷം ഒഉരുകിദപ്പോകം; നിന്െറ അ 

പ്പ൯ ധീരനും അവനോടുകൂടെയയള്ള വര് 

ശ്രുരന്മാരും എന്നു എല്ലായിയാരയമലും 

അറിയുന്നു. ആകയാല് ഞാ൯ പറയുന്ന 

ആലോചന എന്തെന്നാല്; 

ബേ൪-ശേബവരെ കടല്ലരരയിലെ മണല് 

പോലെ അസംഖ്യ മായിരിക്കുന്നയിസായേ . 

ലൊക്കെയും നിനെറ അടുക്കല് ഒന്നിച്ചു 

ദനമൂുതല് 

| 
ക്ൂടുകയയം തിരുമേനി തന്നേ യുദ്ധത്തിന്നു ! 

ഏഴ്ഴന്നെള്ളൂുകയും വേണം, അവനെ 

കാണുന്നേടത്തു നാം അവനെ ആക്രമിച്ചു 

മഞ്ഞു ഭൂമിയില് പൊഗിയുന്നതു പോലെ 

അവയനെറമേല് ചെന്നുധവിഴം; പിന്നെ അ 

വനാകുട്ടെ അവനോടുക്രടെയൃള്ള എല്ലാവ 

രിലും ഒരുത്ത൯ പോലും ആകട്ടെ ശേഷ്മിക്ക 

യില്ല. അവന് ഒരു പട്ടണത്തില് കടന്നു 

ത്ത 

പട്ടണത്തിന്നു കയറുകെട്ടി അധിടെ ഒരു 

ക്രടി എങ്കിലോ യിസ്രായേലെല്ലാം 

ചെറിയ കല്ലുപോലും കാണാതാകുംവരെ 

അതിനെ നദിയില് വലികച്ചിട്ടുകള.യും. 

അപ്പ്പോഠാ അബ്ലഠലോമും 

യേല്യരും: അഹീഥോഫെലിസനെറ ആലോ 

നയെക്കാഠ൦ അഖ്യനായ ഫ്രശായിയുടെ 

ആലോചന നല്ലതു എന്നു പറഞ്ഞു. അ 

ബ്ലലോമിന്നു അനത്ഥം . വരേണ്ടതിന്നു 

എല്പായിസ്രാ ; 

അഹിഥോഫ്െലിനെറ നല്ല ആലോചന 

യെ ധ്ൃത്ഥമാകുവാ൯ യഹോധ നിശ്ചയി 

ച്ചിരുന്നു, 

അനന്തരം ഫ്രുശായി പുരോഹിതന്മാ 

രായ സാദോക്കിനോടും അബ്യഥോരിനോ 

ടട: ഇന്നിന്നപ്രകാരം അഹിഥോഫെല് 

അബ്ദുംലോമിനോടും യിസ്രായേല്മൂപ്പന്മാ 

രോടും ആലോചന പറഞ്ഞു; ഇന്നിന്ന 

പ്രകാരം ഞാനും ആലോചന പറഞ്ഞിരി 

ക്കുന്നു, ആകയാല് നിങ്ങ വേഗത്തിര 

ആളയച്ചു: ഈ രാത്രി; മരുഭൂമിയിലേകുള്ള 

ധഠാറ്റിം 

കടയിങ്കല്, പക്കേരുതു; രാജാധിന്നും ക്രടെ 

യുള്ള സക്ലജനത്തിന്നും നാശം വരാതി 

രിക്കേണ്ടതിന്നു ഏതുധിധേനയും അക്ക 

രെ കടന്നുപോകേണം ഏന്നു ടാധിദിനെ 

അറിയി പ്പി൯ ഏന്നു പറഞ്ഞു. എന്നാല് 

യോനാഥാന്ദം അഹിമാസും പട്ടണത്തില് 

ചെന്നു തങ്ങളെ ത്തന്നേ കാണി പ്പാ൯ പാടി 

ല്ലാതിരുന്നതു കൊണ്ടു ഏ൯-രോഗെലിന്ന 

രികെ കാത്തുനില്ലും; ഒരു വേലക്കാരത്തി 

ചെന്നു അവരെ അറിയിക്കയും അവര് 

ചെന്നു ടാധിട് രാജാവിനെ അറിയിക്കയും 

ചെയ്യും എന്നാല് ഒരു ബാല്യക്കാര൯ 

അവരെ കണ്ടിട്ടു അണ്ലുലോമിന്നു അറി 

വു കൊടുത്തു. ആകയാല് അവര് ഇരു 

വരും വേഗം പോയി ബ്രഫ്രുരരീമില് ഒരു 

ആളുടെ വീട്ടില് കയറി; അവന്െറ മുററ 

ത്തു ഒരു കിണവുണ്ടായിരുന്നു; അവ൪ അ 

തില് ഇറങ്ങി, വിട്ടുകാരത്തി മൂടുവിരി 

എടുത്തു കിണററിനെറ ലായിന്മേത ഖി 

രിച്ചു അതില് കോതമ്പുതരി ചിക്കി; 

ഇങ്ങനെ കായ്യം അറിവാ൯ ഇടയായില്ലു, 

അബ്ദുലോമിനെറ ഭൃത്യന്മാർ ആ സ്ത്്രിയു 

ടെ വിട്ടില് വന്നു: അഹിമാസും യോനാ 

ഥാനും എധിടെ എന്നു ചോടിച്ചതിന്നു : 

അവര് നീരതോട്ട കടന്നുപോയി എന്നു 

സ്ര പറഞ്ഞു. അവര് അന്വേഷിച്ചിട്ടു 

കാണായ്കയാല് യെരൂശലേമിലേക്കു മടങ്ങി 

പ്പോയി. 

കിണററില്നിന്നു കയറിച്ചെന്നു ദാധീട് 

രാജാധിനെ അറിയിച്ചു: നിങ്ങ ഏഴ്ച 

ന്നേററു ധവേഗം നദി കടന്നു പോകധി൯; 

ഇന്നിന്നപ്രകാരം അഹീിഥോഫെൽ നി 

ങ്ങശക്ു വിരോധമായിട്ടു ആലോചന പറ 

ഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. ഉടനെദാ 

വിട്ടും ക്രടെയുള്ള ജനമൊക്കെയും ഏഴു 

ന്നേററു യോദ്ദാ൯ കടന്നു; നേരം വെളു. 

ക്കുമ്പോഴേക്കു യോദ്ദാ൯ കടക്കാതെ ഒരു 

അവര് പോയശേകാം അവര് 2 
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ത്തനപോലും ശേക്ിച്ചില്ല. എന്നാരു അ 

ഫിഥോഫെല് തനെെറ ആലോചന നട 

ന്നില്ല ഏന്നു കണ്ടപ്പോ കഴുതപ്പുറത്തു 

കോപ്പിട്ടു കയറി തന്െറ പട്ടണത്തില് 

വീട്ടിലേക്കു ചെന്നു വിട്ടുകായം ക്രരപ്പെടു 

തആ്മിയശേഷം കെട്ടിഞാന്നു മരിച്ചു; അവ 

നെറ അപ്പനെെറ കല്ലറയില് അവനെ 

അടക്കും ചെയ്യു, 

പിന്നെ ഒംലിദട് മഫനയിമില് ഏത്തി, 

അബ്ലുഠലോമും 

ജനമൊക്കെയും യോദ്ദാ൯ കടന്ന. അബ്ദു 

ക്രടെയുള്ള യിസായല് 

ലോം യോധാബിനു പകരം അമാസയെ 

സേനാധിപതി ആക്കി; അമാസയോ നാ 

ഹാശിനറെറ മകളും യോ ഖാബിന്െറ അമ്മ 

സെരൂയയുടെ സഹോദരിയും ആയ അ 

ഖബീിശലിനെറ അട്ടുക്കല് യിത്രാ എനു 

ചേരുള്ള ഒരു യിശ്ലായേല്യ൯ ചെന്നി 

ട്ടു ഉണ്ടായ മകന്. എന്നാല് യിസാ 

യേലും അബ്ദു ലോമും ഗിലെയാദ് ദേശത്തു 

പാള യമിറങ്ങി. 

ഓധിദ് മഹനയിമില് ഏത്തിയപ്പോഠം 

__ 497 ൨. ശമൂവേല് ൧൮ 

സാധിപന്മാരെയും ശതാധിപന്മാരെയും 

നിയമിച്ചു. ദാഖീദ് ജനത്തില് മൂന്നില് 

ഒരു പക യോവാബിനെറ കൈക്കിഴ്ചം 

മുന്നില് ഒരു പങ്ക സെരൂയയുടെ മകന്മം 

യോയാബിനെറ സഹോദഒരന്ദം ആയ 

അബിശായിയുടെ കൈക്കീഴ്ം മുന്നിരു 

ഒരു പങ്ക ഗിത്യനായ ഇത്ഥായിയുടെ കൈ 

ക്കിഗ്ഗം തായച്ചു: ഞാനും നിങ്ങളോടുക്രടെ 

വരും എന്നു രാജാവു ജനത്തോടു പറഞ്ഞു. 

മേന്നാത ജനം: നി വരേണ്ടാ; ഞങ്ങ 

തോറേറാടി ഏന്നു വരികില് ഞങ്ങുടെ 

കായ്യം തരും ധണ്യയ മാക്കുകയില്ല; ഞങ്ങ 

ളിത പാതിപേര് പട്ടുപേരയി ഏനവേ 

രികിലൂും അതാരും ഗണ്മാക്കുകയില്ലു; 

നിയോ ഞങ്ങളില് പതിനായിരം പേക്കു 

തുല്യ൯. ആകയാല് ന് പട്ടണത്തില് 

ഇരുന്നുകൊണ്ടു ഞങ്ങശകു സഹായം ചെ 

യ്യുന്നതു നല്ലതു എന്നു പറഞ്ഞും 

അവരോടു: നിങ്ങധക്കു ഉത്തമം ഏന്നു 

രാജാവു 

തോന്നുന്നതു ഞാ൯ ചെയ്യാം ഏന്നു പറഞ്ഞൂ. 

പിന്നെ രാഅാധു പടിവയാതില്ല,ത നിന്നു; 

അമ്മോ രുടെ രബ്ദയില്നിന്നു നാഹാ ജനമൊക്കെയും വറുനൂറായും ആയിരമാ 

ശിനെറ മക൯ ശോബി, ലോ-ഭെബാ | യിരമായും പുറപ്പെട്ടു. 

രിതനിന്നു അമ്മീയേലിനെറ 

മാഖി൪, രോഗഥെലിമിതനിനു ഗിലെയാ 

ട്യ൯ ബർ൪സില്ലായി .മുന്നിവ൪ കിടക്കുക 

ളം കിണ്ണുങ്ങളും മണ്ണത്രങ്ങളും ഓിടിന്നും 

ക്രടെയയള്ള ജനത്തിന്നും ഭക്ഷിപ്പാ൯ കോ 

തമ്പു; യവം, മാധു, മലര്, അമരക്ക, വ 

യര്, പരിപ്പു, തേന, ധെണ്ണ, ആടു, പശു 

ചി൯ പാള്ലട്ട ഏന്നിവയും കൊണ്ടുവന്നു; 

ജനം മരുഭൂമിയില് ധിശന്നും ദാഹിച്ചും 

ഇരികുമല്ലോ എന്നു അവര് പറഞ്ഞു. 

൧൮. അദ്ധ്യായം. 

അനന്തരം ദാധീട് തന്നോടുക്രടെയുള്ള 

മുനത്തെ എണ്ണിനോക്കി; ത്രവക്ു സഹ 

ഠിം 

അബ്ദു ലോംകുമാ 

മകന്  രനോടു എന്നെ ഓത്തു കനിവോടെ പെ 

രുമാവുവി൯ ഏന്നു രാജാവു യോവാബി 

നോടും അബിശായിയോടും ഇത്ഥായിയോ 

ടും ഒപ്പിച്ചു. 

ടരൊക്കെയും അബ്ലയാലോമിനെക്കുറിച്ചു ക 

രാജാവു അധിപതിമാരോ 

പ്രിക്കുമ്ോഠം ജനമെല്ലാം കേട്ടു. പിന്നെ 

ജനം പടനിലത്തേക്ു യിസായേലിനെറ 

നേരെ പുറപ്പെട്ടു; ഏൃഫ്മു യിംവനത്തില് 

ധെച്ചു പടയുണ്ടായി. യിസ്പായേതു ജനം 

ദാധിദിനെറ 

അന്നു അവിടെ ഒരു മഹാസംഹാരം നട 

ചേവകരരോടു യതോററു. 

ന്നു ഇരുപതിനായിരംപേര പളടപോയി. 

പട ആ ഭേശത്തെല്ലാടധും പരന്നു; അനു 

വാളിന്നിരയായതിലൂും അധികംപേര വ 
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നത്തിന്നിരയായ്യിന്നു. അബ്ലുാലോം ഓയി 

ടിനന്െറ ചേവകക്കു ത്േതിപ്പെട്ടു; അബ്ലാ 

ലോം കോവര്കഴ്ഴതപ്പുറത്തു ഓടിച്ചുപോ 

കുമ്പോഗ കോവര്കഴ്ത കൊമ്പു തിങ്ങി 

നില്ലന്ന ഒരു വലിയ കരുവേലകത്തി൯ 

കീഴെ എത്തി; അഖനെറ തലമുടി കരു 

വേലകത്തില് പിടിപെട്ടിട്ടു അധ൯ ആ 

കാശത്തിന്നും ഭൂമിക്കും മദ്ധ്യേ തൂങ്ങി; അ 

വസെറ കീഴില്നിന്നു കോവര്കഴ്ഴത ഓടി 

പ്പോയി. ഒരുത്തസ൯ അതു കണ്ടിട്ടു: അ 

ബ്ലാലോം ഒരു കരുവേലകുത്തില് ശൂങ്ങി 

ക്കിടക്കുന്നതു ഞാ൯ കണ്ടു എന്നു യോധഖാ 

ബിനോടു അറിയിച്ചു. യോധാബ് തന്നെ 

അറിയിച്ച വനോടു: നീ അവനെ കണ്ടിട്ടു 

അധിടെവധെച്ചുതന്നേ ധെട്ടിക്കള യാഞ്ഞതു 

എന്തു? ഞാന് നിനക്കു പത്ുതുശേക്കെല് 

ലെള്ളിയും ഒരു അരക്കച്ചയും തരുമായിരു 

ന്നുവല്ലോ എന്ന പറഞ്ഞു. അവ൯ യോധാ 

ബിനോടു പറഞ്ഞതു: ആയിരം ശേക്കെല് 

വെള്ളി എനിക്ു തന്നാലും ഞാ൯ രാജകു 

മാരസെറ നേരെ കൈ നീട്ടുകയില്ല ; ആ 

ബ്ല്രാലോംകുമാരനെ ആരും തൊടാതിരി 

പ്പാ൯ സൂക്ഷിച്ചുകൊഠലിസ എന്നു രാജാ 

വു നിന്നോടും അബിശായിയോട്ടം ഇത്ഥാ 

യിയോടും ഞങ്ങ കേഠക്കെയജലല്ലാ കല്പി 

ചതു. 

നെ ദരോഹിച്ചിരുന്നെങ്കില് --- രാജാവിന്നു 

അല്പ, ഞാ൯ അവനെറ പ്രാണ 

ഒന്നും മറധായിരിക്കയില്ലല്ലോ-- നീതന്നേ 

ഏന്നോടു അകന്നു നില്ലമായിരുന്നു. 

എന്നാല് യോധാബ് ; “ഞാ൯ ഇങ്ങനെ 

നിന്നോടു സംസാരിച്ച നേരം കള കയില്ല 

എന്നു പറഞ്ഞു മൂന്നു കുന്തം കയ്യില് എടുത്തു 

അബ്ദുാലോം കരുവേലകത്തില് ജീവ 

നോടെ രൂങ്ങിക്കിടക്കുമ്പോര തന്നേ അവ 

യെ അവഖനെറ നെഞ്ചിന്നകത്തു കത്തിക്ക 

ടത്തി. യോധഖാബിസെറ ആയുധവാഹ 

കന്മാരായ പത്തു ബാല്യക്കാ൪ വളഞ്ഞു 

ഠിം 

നിന്നു അബ്ദു ലോമിനെ അടിച്ചുകൊന്നു. 

പിന്നെ യോധാബ' കാഹളം മതി; യോ 16, 

വാബ് ജനത്തെ പലിലക്കിയതുകൊണ്ടു 

അലര് യിസ്രായേലിനെ പിന്തുടരുന്നതു 

വിട്ടുമടങ്ങി. അബ്ലാലോമിനെ അവ൪ 

എടുത്തു വനത്തിത ഒരു വലിയ കുഴി 

യില് ഇട്ടു അവസെറമേല് ഏററവും 

വലിയോരു കലുമ്പാരം ക്രട്ടി; യിസ്രാ 

യേലൊക്കെയും താന്താനെറ ധിട്ടിലേക്കു 

ഓടിപ്പോയി. അബ്ദാലോം ജീവനോ 

ട്ടിരുന്ന സമയം: എനെറ പേര് നിലനി 

ത്തേണ്ടതിന്നു എനിക്കു മകനില്ലല്ലോ എന്നു 

പറഞ്ഞു, രാജാധി൯ താഴ്ണരയിലെ തുണ 

എടുത്തു നാട്ടി അതിന്നു തനെറ പേര് ധി 

ളിച്ചിരുന്നു; അതിന്നു ഇന്നുവരെ അബ്ലാ 

ലേമിസെറ ജ്ഞാപകസ്ുംഭം എന്നു പറ 

ഞ്ജുവരുന്നു. 

അനന്തരം സാഃദാക്കിനെറ മകനായ 

അഫിമാസ് : ഞാ൯ ഓടിച്ചെന്നു രാജാധി 

നോടു, യഹോവ അവന്നുവേണ്ടി ശത്രു 

ക്കളോടു പ്രതികാരം ചെയ്യിരിക്കുന്ന സ 

ഒ്വത്തമാനം അറിയിക്കട്ടെ എന്നു പറഞ്ഞു. 

യോവഖാബ്' അവനോട്ട: നീ ഇന്നു സദ്വ 

ത്തമാനമ്ൂതനാകയില്ല; ഇനി ഒരു ടിവ 

സം സദ്വത്തമാനം കൊണ്ടുപോകാം; രാജ 

കുമാര൯ മരിച്ചിരിക്കകൊണ്ടെ നീ ഇന്നു 

സദ്വത്തമാനഭ്മതനാകയില്ലു ഏന്നു പറഞ്ഞു. 

പിന്നെ യോധാബ്  ക്രശ്യനോടു: നി 

കണ്ടതു രാജാവിനെ ചെന്നു അറിയിക്ക 

എന്നു പറഞ്ഞു. ക്രശ്യ൯ യോവാബിനെ 

വണങ്ങി ഓടി. സാദോക്കിനെറ മക 

നായ അഹിമാസ് പിന്നെയും യോധാ 

ബിനോടു : ഏതായാലും ഞാന്ദം ക്രശ്യ സെറ 

പിന്നാലെ ഓാടട്ടെ എന്നു പറഞ്ഞു. അ 

തിന്നു യോധാബ് : എനെറ മകനേ, നീ 

എന്തിന്നു ഓടുന്നു? നിനക്കു പ്രതിഫലം 

കിട്ടുകയില്ല ല്ലോ എന്നു പറഞ്ഞു. അവ൯ 4 

1 

10 

90. 
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പിന്നെയും: ഏതായാലും ഞാ൯ ഓടും എന്നു 

പറഞ്ഞതിന്നു; എന്നാല് ഒഓാടിക്കൊസക 
| 

എന്നു അവന് പറഞ്ഞു, അങ്ങനെ അ 

ഹിമാസ് സമഭൂമിവഴിയായി ഓടി ക്രശ്യ 

നെ കടന്നുപോയി. 

ന്നാല് ദാവിദ് രണ്ടു ട്ടി 

ന്നും മര്ധ്ധയേ ഇരിക്കയായിരുന്നു. കാവ 

ല്്രാര൯ പടിവയാതിലിന്നു മീതെ മതിലി 

നെറ മുകളി ത കയറി തല മയത്തിനോക്കി 

ഒരുത്ത൯ തനിച്ചു ഓടിവരുന്നതു കണ്ടും 

കായല്ല്ാര൯ രാജാധി നോടു വിളിച്ചു അ 

റിയിച്ചു. അവ൯ ഏക൯ ങ്കില് സദ്വ, 

ത്തമാനധും കൊണ്ടൊകുന്നു വരുന്നതു എന്നു 

രാജായു പറഞ്ഞു. അവ൯നടന്നു അടുത്തു. 

പിന്നെ കാവല്ല്ലാര൯ മറെറാരുത്ത൯ ഓടി ; 

വരുന്നതു കണ്ടു; കാവല്ല:ര൯ വാതില് | 

കാക്കുന്ന വനോടു: ഇതാ, പിന്നെയും ഒരു 

ആ തനിച്ചു കഓാടിവരുന്നു എന്നു വിളിച്ചു 

പറഞ്ഞും 

നാകന്നു ഏന്നു രാജാധുയ പറഞ്ഞു. ഒന്നാ 

അവരും സല്വത്തമാനട്ടുത 

| 

മത്ത വനെറ ഓട്ടം സാലോക്കിനെറ മക 

നായ അഹിീമാസിസനെറ ഒഓട്ടുംപോലെ ' 

മേനിക്കു തോന്നുന്നു എന്നു മോധല്ല്ഛാര൯ 

പറഞ്ഞു. 

നല്ലവന്; നല്ലവത്തമാനം കൊണ്ടുവരുന്നു ' 

ഏന്നു പറഞ്ഞു. 

നോടു ശുടം, ശുഭം ഏന്നു ധിളിച്ചു പറഞ്ഞു 

അതിന്നു രാജാവു: അവന് ! 

അഹിമാസ് രാജാധി , 

40 ൨. ശമൂവേരു ൧൯ 

ഹം കണ്ടു; എന്നാല് അതു ഏന്നെന്നു 

ഞാ൯ അറിഞ്ഞില്ല എന്നു പറഞ്ഞു. നി 

അവിടെ മാറിനില്ല, എന്നു രാജായു പറ 

ഞ്ഞു. 

ക്രശ്യന വന്നു: യജമാനനായ രംജാധിന്നു 

അവന് മാറിനിന്നു, മുടനെ 

ഇതാ നല്ലവത്തമാനം; നിന്നോട്ടു ഏതിത്ത 

എല്ലാവരോടും യഹോഖ ഇന്നു നിനകു 

വേണ്ടി പ്രതികാരം ചെയ്യിരിക്കുന്നു എന്നു 

കൂശ്യസ പറഞ്ഞൂ. 

കശ നോടു: അപ്ലെലോംകമാര൯ സുഖ 

അചപച്പ്പോഗ രാജാധൂ 

മായിരികുന്നു ധോ ഏന്നു ചോദി ചും അതി 

ന്നു ക്രശ്യ൯ യജമാനനായ രാജാധിന്െറ 

ശത്രുക്കളും നിന്നോടു ദോഷം ചെയ്ത്ാ൯ 

മ്ലേഴ്ംന്നേല്ലന്ന എല്ലാവരും ആ കുമാരനെ 

പ്പോലെ ആകട്ടെ എന്നു പറഞ്ഞു. മുട 

നെ രാജാവു നടുങ്ങി പടിപ്പൂരമാളികയില് 

കയറി: ഏനെറ മകനേ, അബ്ലാലോമേ, 

മെനെറ മകനേ, ഏന്നെ മകനേ, അഞണ്ലാ 

ലോരേ, ഞാ൯ നിനക്കു പകരം മരിച്ചെ 

ജില് കൊള്ളായിരുന്നു അബ്ദുലോമേ, 

ഏനെറ മകനേ, ഏനെറ മകനേ! ഏഎന്നി 

ങ്ങനെ പറഞ്ഞു കരഞ്ങുംകൊണ്ടു നടന്നു. 

൧൯. അദ്ധ്യായ ം 

രാജാവു അബ്ലാലോമിനെച്ചൊല്ലി ഭൂഃഖി 

ചയ കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഏന്നു യോയാ 

ബ് കേട്ടു. ഏന്നാല് രാജാധുയ തന്െറ മക 

രാജാവിനെറ മുമ്പില് സാക്ട്രാംഗം വീ | നെക്കറിച്ചു ൮ സനിച്ചിരിക്കുന്നു ഏനു ആ 

ണ നമയ്ത്കുരിച്ചു: യജമാനനായ രാജാ ദിപസം ജനം കേടുതുകൊണ്ടു അന്നത്തേ 

വിനെറ നേരെ കൈ ഓാങ്ങിയവരെ ജയം ജനത്തിന്നൊക്കെയും ടൂർ ഖമായ്യിന്നു. 

ഏപ്പിച്ചതന്ന നിന്െറ ഭൈവമായ ആകയാരു യുദ്ധത്തില് തോററിട്ടു നാണി 

യഹോധ സ്തൂതിക്കപ്പെടടവ൯ മനു പറ 

ഞ്ഞു. 

കമാര൯ സുഖമായിരികുന്നവോ എന്നു 

ച്ച ഒളിച്ചുവരുംപോലെ ജനം അന്നു വ 

അപ്പോ രാജാവു അബ്ലാലോം | ട്ടണത്തിലേക്കു ഒളിച്ചുകടന്നു. രാജാധു 

മുഖം മൂടി: ഏനെറ മകനേ, അറ്റാലോ 

ചോദി ചും അതിന്നു അഫീമാസ ; യോ മേ, അബ്ലുലോമേ, ഏനെറ മകനേ! ഏ 

വാബ്' രാജായിനെറ ഉത്യനെയും അടി ന്നു ഉറക്കെ നിലധിളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. 

യനെയും അയകുമ്ചോധ വലിയോരു കല അപ്പോഠാ യോധഖാബ് അരമനയിൽ രാജാ 

63 ₹ 

ധിം 

30 

31 

33 
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വിനെറ അടുക്കല് ചെന്നു പറഞ്ഞതു: ഇ 

ന്നു നിനെറയും നിനെറ പൃത്രീപുത്രന്മാരു 

ടെയും നിനെറ ഭായ്യമാരുടെയും വെപ്പാട്ടി | 

കളുടെയും ജിവനെ രക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന നി 

നെറ സകലഭ്ൃത്യന്മാരെയും നീ ഇന്നു ല। 

മു്മിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു; നിന്നെ പകെക്കുന്നധ 

രെ നി സ്നേഹിക്കുന്നു; നിന്നെ സ്നേഹിക്കു 

ന്നഖരെ നി പകെക്ുന്നു. പ്രഭൂക്കന്മാരും 

ഭൃത്യന്മാരും നിനക്കു ഏതുമില്ല ഏന്നു നീ 

ഇന്നു കാണിച്ചിരിക്കുന്നു; അബ്ലരലോം 

ജിധിച്ചിരിക്കയും ഞങ്ങ എല്ലാവരും ഇ 

ന്നു മരിക്കയും ചെയ്യിരുന്നു എങ്കില് നി 

നക്കു നല്ല പ്രസാദമാകുമായിരുന്നു എന്നു 

എനിക്കു ഇന്നു മനസ്സ്റിലായിം ആകയാല് | 

ഇല്പ്പോശ എഴുന്നേററു പുറത്തു വന്നു നി 

നെറ ഭൂത്യന്മാരോടു സന്തോഷമായി സം 

സാരിക്കു; നി പുറത്തു വരാത്ത പക്ഷം | 

യഹോധവയാണ, ഈ രാത്രി ആരും നി 

ന്നോടുക്രടെ താമസിക്കയില്ല; അതു നി 

സെറ ബാല്യംമുതല് ഇതുവരെ നിനക്കു 

ഭധിച്ചിട്ടു്ള സകലഅനത്ഥത്തെക്കാളം വ 

ലിയ അനത്ഥമായ്യിരും. അങ്ങനെ രാ 

ജാവയ എഴുന്നേററു പടിയാതില്ലഛല് ഇരു 

നനു. രാജാവു പടിവാതില്ല,ല് ഇരിക്കുന്നു 

എന്നു ജനത്തിന്നെല്ലാം അറിവു കിട്ടി; സ 

കലജനവും രാജാവിന്െറ മുമ്പില് വന്നു. | 

യിസ്രായേല്യര് താന്താങ്ങമൂടെ ധിടുക 

ളിലേക്കു ഓടിപ്പോയിരുന്നു. ഏല്ലായിസ്റ്രാ 

യേല് ഗോത്രങ്ങളിലുമുള്ള ജനം ഒക്കെയും 

തമ്മിത തക്കിച്ചു: രാജായു നമ്മെ ശത്രുക്ക 

ഭൂടെ കയ്ക്കിതനിന്നു രക്ഷ്ധിച്ചു; ഫെലിസ്തൂ 

രുടെ കയ്യില്നിന്നു നമ്മെ ധഖിടുധിച്ചതും 

അവന് തന്നേ. ഇപ്പ്ോഗോ അബ്ബാലോം 

നിമിത്തം അവന് നാടുവിട്ടു ഓടിപ്പോയി 

രിക്കുന്നു. നമുക്കു രാജാവായി നാം അഭി 

ഷേകും ചെയ്യിരുന്ന അബണ്ലാലോമോ പട 
യ്ത... ൦... വം, 

യിരു പട്ടുപോയി. ആകയാല് രാജാധി | 

ധാരം 
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നെ തിരികെ കൊണ്ടുവരുന്ന കായ്്ത്തില് 

നിങ്ങ അനങ്ങാതിരികുന്നതു എന്തു എ 

ന്നു പറഞ്ഞു. 

അനന്തരം ദാധീദ് രാജാവു പുരോഹി 

തന്മാരായ സാഭോക്കിനെറയും അബ്ബ്യാ 

ഥാരിന്റെറയും അടുക്കല് ആളയച്ചു പറ 

യിച്ചതെന്തെന്നാല്: നിങ്ങ യ്യെഫ്രുടാമൂ 

പ്ന്മാരോടു പറയേണ്ടതു: രാജാവിനെ 

അരമനയിലേക്കു തിരികെ കൊണ്ടുവരു 

ന്ന കായ്യത്തിത നിങ്ങ പിവ്പന്മാരായി 

നില്ല്യന്നതു ഏന്തു? രാജാവിനെ അരമന 

യിലേക്കു തിരികെ കൊണ്ടുവരുന്ന കായ്യ 

ത്തില് എല്പായി സഡായേലിനെറയും സംസാ 

രം അവയെറ അടുക്കല് ഏത്തിയിരിക്കു 

ന്നു. നിങ്ങ എന്െറ സഹോദരന്മാ൪; 

എനെറ അസ്ഥിയും മാംസവും അല്ലലോ. 

രാജാവിനെ മടക്കിവരുത്തുന്ന കായഷ്യ 

ത്തില് നിങ്ങ പിമ്പരായി നില്ലന്നതു 

എന്തു? നിങ്ങ അമാസയോടു: നി എ 

നെറ അസ്ഥിയും മാംസവും അല്ലോ? നി 

യോധാങ്ിന്ു പകരം എപ്പോഴ്ം എന്റെറ 

മുമ്പിത സേനാപതിയായിരിക്കുന്നില്ല ഏ 

കില് ദൈശം തക്കവണ്ണുധും അധികവും 

എന്നോട്ട ചെയ്യട്ടെ എന്നു പറവി൯. ഇ 

ങ്ങനെ അവ൯ സകലയ്യെഹ്രദാപുരുഷന്മാ 

രുടെയും ഫ്ൃദയം ഒന്നുപോലെ ആകഷി 

ചും ആകയാല് അവര്: നിയും നിനെറ 

സകലഭൂതയ ന്മാരും മടങ്ങിവരുധി൯ എന്നു 

രാജാവിനെറ അട്ടക്കത പറഞ്ഞയച്ച. 

അങ്ങനെ രാജാവു മടങ്ങി യോദ്ദാങ്കുല് എ 

ത്തി. രാജാധിനെ ഏതിരേററു യോദ്ദാ൯ 

കടത്തിക്കൊണ്ടു പോരേണ്ടതിന്നു യ്യെഫ്ര 

ദാപയരുഷന്മാ൪ ഗില്ലാലില് ചെന്നു. ബ്ഫ്രു 

രിമിലെ ബൈന്യാമീിന്യനായ ഗേരയുടെ 

മക൯ ശിമെയിയും യെഹ്രദാപുരുഷറമാ 

രോടുക്രടെ ഭഓവിട് രാജാവിനെ ഏതിര 

പ്പാ൯ ബഭ്ധപ്പെട്ടു ചെന്നു, 

10. 

അവധനോട്ട 1: 
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17, വ 19 ൨. ശമൂൂചേല് ൧൯ 

ക്രടെ യിര നി് ൬൮ രും ളി 

ന്െറ ഗൃഹധിചാരകനായ സിബയും അ 

വനെറ പതിനഞ്ചു പുത്രന്മാരും ഇരുപതു 

ഭൃത്യന്മാരും ഉണ്ടായിരുന്നു; അവർ രാജാധൃയ 

കാഞ്ങെ യോദ്ദാ൯ കടന്നുചെന്നു. രാജാ 

വധിരെറ കുട്ടംബത്തെ ഇക്കരെ കടത്തേ 

ണ്ടതിന്നും അവനെറ ഇഷ്ടംപോലെ ചെ 

യ്യയേണ്ടതിന്നും ചങ്ങാടം അക്കരെ ചെന്നി 

രുന്നു. അപ്പ്പോഗം ഗേരയുടെ മകനായ 

ശിമെയി യോദ്ദാ൯ കടപ്പാ൯ പോകുന്ന 

രാജാധിനെറ മുമ്പില് വിണു 

നോട്ട: എനെറ യജമാനന് ഏനെറ കു 

രാജാധി 

ററം എനിക്കു കണക്കിടരുതേ; യജമാന 

നായ രാജാധു യെരൂശലേമില്നിന്നു പുറ 

പ്പേട്ട ടിപസം അടിയൻ ചെയുലോഷം 

രാജാധയ മനസ്സില്, ഖെക്കയും ഓാക്കയും 

അരുതേ. അടിയ൯ പാപ്പം ചെയ്യിരി 

കുന്നു എന്നു അറിയുന്നു; അതുകൊണ്ടു 

ഇതാ, യജമാനനായ രാജാവിനെ എതി 

രേല്ലേണ്ടതിന്നു ഇറങ്ങിവരുവാന് യോ 

സേഫ് .ന്൯െറ സകലഗ്ൃഹത്തിലുംഖെച്ചു 

അടിയന് ഇന്നു മുമ്പനായി ധന്നിരിക്കു 

ന്നു എന്നു വറഞ്ഞു. ഏേന്നാറെ സെരൂയ 

യൂടെ മകനായ അബിശായി: യഹോവ 

യുടെ അഭിക്കിക്തനെ ശപിച്ചിരികുന്ന 

ശിമെയി അതുനിമിത്തം മരണശിക്ഷ അ 

ദഭവിക്കേണ്ടയോ ഏന്നു ചോടിച്ചു. ആ 

തിന്നു ദാവിദ് : സെരൂയയുടെ പുത്രന്മാ 

രേ, ഇന്നു നിങ്ങഠം എനിക്കു ഛഏൃതിരികളാ 

കേണ്ടതിന്നു എനികും നിങ്ങഗക്കും തമ്മിരു 

എന്തു? ഇന്നു യിസ്രായേലിൽ ഒരുത്തനെ 

കൊല്ലാമോ? ഇന്നു ഞാന് യിസ്പായേലിന്നു 

രാജാധെന്നു ഞാന് അറിയുന്നില്ലയോ എ 

ന്നു പറഞ്ഞു. പിന്നെ ശിമെയിയോടു: 

നീ മരിക്കയില്ല എന്നു പറഞ്ഞു, രാജാവു 

അവനോടു സത്യവും ചെയ്യൂ. ശെൌലിനെറ 

മകനായ മെഫിബോശെത്തും രാജാവി 

ഠിം 

നെ എതിരേപ്പാ൯ വന്നു; രാജാവു പോ 

യ ഭിവസംമുതല് സമാധാനത്തോടെ 

മടങ്ങിവന്ന ടിപസംവരെ അവന് ത 

നെറ കാലിന്നു രക്ഷ ചെയ്തുയോ താടി 

ഒതുകുകയോ വനസ്്പും അലക്കിക്കയോ ചെ 

യ്കരിരുന്നില്ല. എന്നാല് അവന് രാജാധി 

നെ എതിരേല്പാന് യെരൂശലേമില്നിന്നു 

വന്നല്പോഠം രാജാവു അവനോടു: മെഫി 

ബോശെത്തേ, നി ഏന്നോടുക്രടെ വരാ 

തെയിരുന്നതു എന്തു എന്നു ചോദിച്ച. 

അതിനാ അവന് ഉത്തരം പറഞ്ഞതു: യ 

ജമാനനായ രാജാധേ, ഏനെറ ഭൃത്യന് 

മ്രേണന്നെ ചതിച്ചു; കഴ്ണഴതപ്പുറത്തു കയറി, രാ 

ജാധിനോടു ക്രടെ പോകേണ്ടതിന്നു കോപ്പി 

ടേണമെന്നു അടിയന് പറഞ്ഞു; അടിയ൯ 

മുടന്തനല്ലോ. അവധ൯ യജമാനനായ രാ 

ജായധിനോടട അടിയ നെക്കൊണ്ടു ശണയ്ും 

പറഞ്ഞു; ഏങ്കിലും യജമാനനായ രാജാവു 

ഭൈധറട്ടതന്നു തുല്യ൯ ആകുന്നു; തിരുമന 

സ്റ്റിലെ ഇഷ്ടംപോലെ ചെയ്യുകൊഠംക. 

യജമാനനായ രാജാധിനെറ മുമ്പാകെ അ 

ട്ടിയനെറ പിതൃഭവനമൊക്കെയും മരണ 

യോഥയ൪ ആയിരുന്നു; എങ്കിലും അടിയ 

നെ അവിടത്തെ മേശയിങ്കല് ഭക്ഷിക്ു 

ന്നവരുടെ ക്രട്ടത്തില് ആക്കി; രാജാധി 

നേടു ആവലാധി പറവാന് അടിയന്നു 

ഇനി ഏന്തു അവകാശമുള്ള? രാജാധയ അ 

ഖനോടു: നി നിന്െറ കായ്യം ഇനി അധി 

കം പറയുന്നതു ഏന്തിനാ? നീയും സിബ 

യും നിലം പകുത്തെടുത്തുകൊഠരവി൯ എ 

നാ ഞാന് കുപ്പിക്ുന്നു ഏന്നു പറഞ്ഞു. 

മെഫിബോശെത്ത് രാജാധിനോടു: അല്ലം 

അവന് തന്നേ മുഴവനും ഏടുതുതുകൊള്ള 

ട്ടെ; 

ത്തോടെ അരമനയിൽ ഏൃത്തിയിരികുന്മ 

യജമാനനായ രാങ്കാവു സമാധാന 

വല്ലോ ഏന്നു പറഞ്ഞു. 

ന യ ാക്ാപെലി ി ബര്സില്ലായിയും 
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34 ന്നു പറഞ്ഞു. 

36 

3 
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൨, ശമുവേല് ൧൯ ജാഥാ 

ു ] 
രോഗെലിമില്നിന്നു വന്നു, രാജാവിനെ 

യോദ്ദാന്നക്കരെ കടത്തി യാത അയച്പും൯ 

അവനോടുക്രടെ 3യാദ്ദാ൯ കടന്നു. ബര്! 

സില്ലായിയോ എന്ണതു വയസ്സറള്ളോരു വ 

യോധികനായിരുന്നു; രാജാവ്യ മഹനയി 

മിരു പാത്തിരുന്ന കാലത്തു അവ൯ ഭക്ഷ 

ണസാധനങ്ങ൦ം അയച്ചുകൊടുത്തു; അ 

വന൯ മഹാധനികന്൯ ആയിരുന്നു. രാതാ 

വു ബര്സില്ലായിയോടു: എന്നോടുകൂടെ 

പോരിക; ഞാന് നിന്നെ യെരൂശലേമില് ല് 

എനെറ അട്ടക്കത പാപ്പിച്ച രക്ഷിക്കും എ 

ബരസില്ലായി രജാധി 

നോട്ട പറഞ്ഞതെന്തെന്നാല്: ഞാന് രാ 

ജായിനോടുക്രടെ യെരുശലേമില് വരു 

ന്നതെന്തിനു9 ഞാന് ഇനി ഏതു നാര 

ജീവിച്ചിരിക്കും? എനിക്കു ഇന്നു എണ്ണതു , 

വയസ്സായിരിക്കുന്നു; നല്ലതും ആകാത്തതും 

എനിക്കു തിരിച്ചറിയാമോ? ഭക്ഷണപാ 

നങ്ങളുടെ സ്വാദു അടിയന്നു അറിയാമോ? 

സംഗിതക്കാരുടെയും സംഗീതക്കാരത്തി 

കളുടെയും സ്വരം എനിക്കു ഇനി കേട്ട 

രസിക്കാടമാ? അടിയന് യജമാനനായ 

രാജാവിന്നു ഭാരമായ്യിരുന്നതു ഏന്തി 

ന്ദ: അടിയന് രാജാവിനോടുക്രടെ യോ 

ദാന കുടപ്പാനേ വിചാരിച്ചുള്ളൂ രാജാവു 

ഇതിന്നായി എനിക്കു ഈവിധം പ്രതുപ 

കാരം ചെയ്യുന്നതു എന്തിനു? എസെറപ 

ട്ടണത്തില് എനെറ അപ്പന്ദെറയും അമ്മ 

യുടെയും കല്ലറയുടെ അടുക്കല്ധെച്ച മരി 

ക്കേണ്ടതിന്നു അടിയ൯ വിടകൊള്ളട്ടെ; 

എന്നാല് നിന്െറ ദാസനായ കിംഹാം ഇ 

താ; അവന് യജമാനനായ രാജാവിനോ 

ടുക്രടെ പോരട്ടെ; നിനക്കു പ്രസ്വാദമായതു 

അവന്നു ചെയ്യുകൊടുത്താലും. അതിന്നു | 

രാജായു: കിംഹാം എന്നോടുക്രടെ പോര 

ട്ടെ; നിന്െറ ഇഷ്ടപ്രകാരം ഞാ൯ അവ 

ന്നു ചെയ്യുകൊടുക്കാം; നി എന്നോടു ആഖ 

ഠിം 
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ശ്യപ്പെടുന്നതൊക്കെയും ഞാ൯ നിനക്കാ 

യി ചെയ്യും എന്നു പറഞ്ഞു. പിന്നെ 

സകലജനവും യോദ്മാ൯ കടന്നു. രാജാ 

ധു യോദ്ദാ൯ കടന്നശേഷം ബര്൪സി 

ല്ലയിയെ ചുംബനം ചെയ്യു അനുഗ്ര 

ഹിച്ചു; അവന് സ്വദേശത്തേക്കു മടങ്ങി 

പ്പോയി. 

രാജാധു ഗില്ലാലില് ചെന്നു; കിംഹാമും 

അധനാടുക്രടെ പോയി; യ്യെഫ്രുദാജന 

മൊക്കെയും യിസായേല്ജനം പാതിയും 

കരടി രാജാധിനെ ഇക്കരെ കൊണ്ടു വന്നു. 

അപ്പം യിസ്രായേല്പുരുഷന്മാര് ഒക്കെ 

യും രാജാവിന്െറ അടുക്കല് വന്നു രാജാ 

വിനോടു: ഞങ്ങളുടെ സഹോളരന്മാരായ 

യെഫ്രുദാപുരുഷന്മാര് രാജാധിനെയും അ 

ഓധിടദിനെറ 

മോഷ്ട്ടിച്ചു 

കൊണ്ടു വന്നു യോദ്ദാ൯ കടത്തിയതു എന്തു 

വെറ കുടുംബത്തെയും 

സകലപരിചാരകന്മാരെയും 

എന്നു വറഞ്ഞ. അതിന്നു യ്െഫ്രാ 

പുരുഷന്മാര് ഒക്കെയും യിസായേല്പുരു 

കാന്മാരരോട്ട: രാജാവു ഞങ്ങമാക്കു അടുത്ത 

ചാച്ചക്കാര൯ ആകുകൊണ്ട തന്നേ; അ 

തിന്നു നിങ്ങ കോപിക്കുന്നതു എന്തിനു? 

ഞങ്ങാം രാജാധിനെറ വക വല്ലതും തി 

ന്നുവോ? അവന ഞങ്ങഠക്ു വല്ല സമ്മാ 

നധും തന്നുവോ എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞൂ. 

യിസായയല്പുരുഷന്മാർ യ്യെഫ്രദാപുരുഷ 

ന്മാരോട്ടു: രാജാലിങ്കല് ഞങ്ങഠകു പത്തു 

ഓാഹരി ഉണ്ടു; ഭാവിദിങ്കല് ഞങ്ങഗകു നി 

ങ്ങളെക്കാഠ അധികം അവകാശവും ഉണ്ടു ; 

നിങ്ങ ഞങ്ങളെ ധിക്കരിച്ചതു എന്തു? 

ഞങ്ങളുടെ രാജാധിനെ തിരികെ കൊണ്ടു 

വരേണ്ടതിന്നു ഞങ്ങള ല്ലദയാ ആദ്യം പറ 

| ഞുതു എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു. എന്നാല് 

യ്രെറുടാപുരുഷന്മാരുടെ വാക്കു യിസ്യാ 

യേതപുരുഷന്മാരുടെ വാക്കിനെക്കാഠം 

അധികം കഠിനമായിരുന്നു, 
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൨൦ അഷ്ധ്യായം. 

എന്നാല് ബെന്യാമീ൬ നായി ബിക്രിയു 

ടെ മകനായ ശേബ എന്ന പേരുള്ള ഒരു 

നീച൯ അധിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന; അവ൯ 

കാഹളം മതി: ഓധിടിങ്കത നമുക്ക ഓഫ 

രി ഇല്ല; യിശ്ശായിയുടെ മകങ്കല് അവകാ 

ശവും ഇല്ല; യിസായേലേ, നിങ്ങ വീട്ടി 

ലേക്കു പൊയ്യ്ത്രൊഠവി൯ എന്നു പറഞ്ഞു. 

അപ്പോഠം യിസ്ധായേല് ഒക്കെയും ഓധിദി 

നെ വിട്ടു പിന്മാറി ബിക്രിയുടെ മകനാ 

യ ശേബ്യുടെ പക്ഷം ചേന്നു; യെഫ്രു 

ഓപുരുകന്മാരോ യോദ്ദാ൯തുടങ്ങി യെ 

രൂശലേംവരെ തങ്ങളൂടെ രജങാധിനോടു 

ചേന്നുനടന്നു. 

ദാവീദ് യെരൂശലേമില് അരമനയില് 

എത്തി; അരമന സൂക്ഷിപ്പാ൯ പാപ്പിച്ചി 

രുന്ന പത്തു ഡെപ്പാട്ടികളെയും രഃജാവു 

അന്തഃ പുരത്തില് ആക്കി രക്ഷിച്ചു എങ്കി 

ലും അവരുടെ അടുക്കല് ചെന്നില്ല. അ 

ങ്ങനെ അവര് ജിവപയ്യന്തം കാവലിലി 

രുഅ വൈധവ്യം ആചരിച്ചു. 

അനന്തരം രാജാവു അമാസയോടു: 

നി മൂന്നു ദടിവസത്തിന്നകം യ്െഫ്രദാപുരു 

കാന്മാരെ വിളിച്ചുകൂടി അവരുമായി ഇ 

വിടെ വരിക എന്നു പറഞ്ഞു. അങ്ങ 

നെ അമാസാ യ്യെഫ്രുടാപുരുഷന്മാരെ 

വിളിച്ചക്രട്ടുവഡാ൯ പോയി; ഏന്നാല് ക 

പ്പിച്ച അവധിയിലധികം അവന് താമ 

സിച്ചുപോയി. ര്േന്നാറെ ദാവിദ് അ 

ബീശായിയോട്ട : അബ്ദുഠലോം ചെയൂതി 

നെക്കാള്ടം ബിക്രിയുടെ മകനായ ശേബ 

ഇപ്പ്ോഠ നമുക്കു അധികം ഭോഷം ചെയ്യം; 

അവ൯ ഉറപ്പുള്ള വല്ല പട്ടണത്തിലും കട 

ന്നു നമുടെ ട്ടക്ക്ിയില്നിനും തെററിപ്പോ 

കാതിരിക്കേണ്ടതിന്നു നി നിന്െറ യജമാ 

നനെറ ചേവകരെ ക്രട്ടിക്കെണ്ടു അവ 
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നെ പിന്തുടരുക എന്നു പറഞ്ഞു. അങ്ങ 

നെ യോധാബിനെറ ആ്ൃകളം ക്രേത്യരും 

പ്പേത്യരും സകലധിരന്മാരും ബിക്രിയുടെ 

മകനായ ശേബയെ പിത്തുടരുധവാ൯ 

യെരൂുശലേമില്നിന്നു പുറപ്പെട്ടും അവ൪ 

ഗിബെയോനിലെ വലിയ പാറയുടെ അ 

ടൂക്കല് എത്തിയപ്പോ അമാസാ അവ 

ക്കെതിരെ വന്നു. ഏന്നാല് യോധാബ് 

ധരിച്ചിരുന്ന പടയകങ്കിമേല് ഒരു കച്ച 

യില് റർയാടുക്രടെ ഒരു വാം അരെക്കു 

കെട്ടിയിരുന്നു; അവന് നടക്കുമ്പോ അ 

യോധാബ് അമാസ 

സുഖം 

എന്നു പറഞ്ഞ അമാസയെ ചുംബനം 

തു ധയിണുപോയി. 

യോട്ട: സഹോദരാ, തന്നേയോ 

ചെയ്യ്താ൯ ധലത്തുകൈകൊണ്ടു അവ 

നെറ താടിക്കു പിടിച്ചു. എന്നാല് യോ 

വാബിനെറ കയ്യില് വാമ ഇരികുന്നതു 

അമാസാ സൂക്ഷിച്ചില്ല; യോവാബ് അവ 

നെ അതുകൊണ്ടു വയററത്തു കത്തി കുടല് 

ചോത്തിക്കുള ഞ്ഞു; രണ്ടാമതു കു്തേണ്ടിവ 

ന്നില്ല; അവ൯ മരിച്ചുപോയി. യോധാ 

ബും അവനെറ സഹോദരനായ അബി 

ശായിയും ബിക്രിയുടെ മകനായ ശേബ 

യെ പിനത്തുടന്നു. യോവാബിന്െറ ബാ 

ലയക്കാരില് ഒരുത്തന് അതിന്നരികെ നി 

നനുകൊണ്ടു യോധാബിനോടു ഇക്ടൂമുള്ളവ 

നും ഓധീടദിനെറ പക്ഷക്കാരനും യോവാ 

ബിനെറ പിന്നാലെ ചെല്ലട്ടെ ഏനാ പ 

റഞ്ഞു. അമാസാ വഴിനടുവില് രക്ത 

ത്തില് മുഴുകി കിടന്നതു കൊണ്ടു ജനമൊ 

ക്കെയും നില്ലയന്നു ഏന്ന കണ്ടിട്ടു അവ൯ 

അമാസയെ വഴിയിതല്നിന്നു വയലിലേ 

കു മാററി; അവിടെ എത്തുന്നവനെല്ലാം 

നില്ല്യന്നു ഏന്നു കാങ്കകൊണ്ടു അവന് 

ഒരു വസ്ത്രം അവനെറമേല് ഇട്ടും അധ 

നെ പെരുവഴിയില്നിന്നു മാററിയശേ 

കോം ഏല്ലാവരും ബിക്രിയുടെ മകനായ ശേ 
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൨, ശമൂവേല് ൨.൧ 

ബയെ പിനത്തുടരുവാ൯ യോധഖാബിനെറ 

പിന്നാലെ പോയിം എന്നാല് ശേബ 

എല്ലായിസ്രാമയല്ഗോതൃങ്ങളിലും കരടി ക 

ടന്നു ആബേലിലും ബേത്ത് -മാഖയിലും എ 

ല്ാബേയരുടെ അടുക്കലും ചെന്നു; അവ 

രും ഒന്നിച്ചുകൂടി അവനെറു പിന്നാലെ 

ചെന്നു, മററവര് വന്നു ബേത്ത് -മാഖ 

യോടു ചേന്ന ആബേലില് അയനെ 

നിരോധിച്ച പട്ടണത്തിന്നു നേരെ വാട 

കോരി; അതു കിടങ്ങിനെറ വക്കത്തായി 

രുന്നു; യോധാബി നോടുക്രടെയുള്ള എല്ലാ 

പടജ്യൂനധും മതില് തള്ളിയിടടുവാ൯ ത 

ക്കവണ്ണം ഇടിച്ചതുടങ്ങി. അപ്പോഠം ഞ്ഞോ 

നമുള്ള ഒരു സ്രീ: കേഠംപ്പി൯, കേഠപ്പി൯ ; 

ഞാ൯ യോവഖാബിനോടുട സംസാരിക്കേ 

ണ്ടതിന്നു ഇധഖിടെ അടുത്തുവരുവാ൯ അ 

വനോടു പഠധിന൯ന ഏന്നു പട്ടണത്തില് 

നിന്നു വിളിച്ചുപറഞ്ഞു. അവന് അടു 

ത്തചെന്നപ്പ്പോശ: നി യോവാബോ ഏന്നു 

ആസ്്രി ചോദിച്ചു. അത എന്നു അധവ൯ 

പറഞ്ഞു. അവ അവനോടു: അടിയ 

സെറ വാക്കു കേഗക്കേണമേ എന്നു പറ 

ഞു. ഞാ൯ കേശക്കാം എന്നു അവ൯ പ 

റഞ്ഞു. എന്നാറെ അവ: ആബേലിത 

ചെന്നു ചോടിക്കേണം എന്നു പണ്ടൊക്കെ 

പറകയും അങ്ങനെ കായ്യം തികുകയും 

ചെയ്തു പതിവായിരുന്നു. ഞാന് യിസ്സാ 

യേലില് സമാധാനധും ധിശ്വസൂതയും 

ഉള്ള വരില് ഒരുത്തി ആകുന്നു; നീ യിസ്രാ 

യേലിത ഒരു പട്ടണത്തെയും ഒരു മാതാ 

വിനെയും നശിപ്പിപ്പാ൯ നോക്കുന്നു; നി 

യഫഹോധയുടെ അവകാശം മുടിച്ചകളുയു 

ന്നതു എന്തു ഏന്നു പറഞ്ഞു. അതിന്നു 

യോധാബ് : മുടിച്ചുകളുകുയോ നശിപ്പി 

ക്കയോ ചെയ്ത്രാ൯ എനികു ഒരിക്കലും സം 

ഗതിയാകരുതേ. കായ്യം അങ്ങനെയല്ല ; 

ബിക്രിയുടെ മകനായ ശേബ എന്നൊരു 

ധാഠാഥറ്ഠിം 

17, ജറ്വവാ[ 21 

എഫ്ു യിംമലനാട്ടുകാര൯ ദാവീഭ് രാജാ ചി 

നോടു മത്സരിച്ചിരിക്കുന്ു; അവനെ ഏ 

പ്പിച്ചുതന്നാല് മാത്രം മതി; ഞാ൯ പട്ടണ 

ത്തെ വിട്ടുപോകും എന്നു പറഞ്ഞു. സ്ര്്രീ 

യോവാബിനോടു: അവനെറ തല മതി 

ലിനെറ മുകളില്നിന്നു നിനെറ അടുക്കല് 

ഇട്ടുതരും എന്നു പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ സ്രീ നം 

ചെന്നു തനെറ ജ്ഞാനത്താല് സകല ന 

ത്തെയും സമ്മതിപ്പിച്ചു; അവര് ബിക്രി 

യയുടെ മകനായ ശേബയ്യുടെ തല വെട്ടി 

യോധാബിനെറ അടുക്കുത ഇട്ടുകൊടുതുതു; 

അപ്പ്പോര അവന് കാഹളം ഈതി, എല്ലാ 

വരും പട്ടണം ം വിടടുകളിലേക്കു പോ 

യി. യോവാബ' യെരൂശലേമില് രാജാ 

ധിനെറ അടുക്കല് മടങ്ങിപ്പോയി. 

യോഖാബ് യിസ്രായേല്സൈവൃത്തി 

ന്നൊക്കെയും അധിപതി ആയിരുന്നു; യെ 

ഹോയാദയുടെ മകനായ ബെനായ്യാവു 

ക്രേതൃരുടെയും പ്പേത്യരുടെയും നായക൯ 

ആയിരുന്നു. അടോരാം മഉരഴിയവേല 

ക്കാകു മേല്വിചാരക൯; അഹിമ്ൃടിനെറ 

മകനായ യെഹോശാഫാത്ത് മന്ത്രി; ശെ : 

വാ രായസക്കാര൯ ; സാദോകും അബ്ല്യാഥാ 

രും പുരോഹിതന്മാർ. യായിയ്യനായ ഈര 50 

യും ഓധിദിനെറ പുരോഹിത൯ ആയി 

രുന്നും 

൨.൧൦ അദ്ധ്യായം. 

ദ്രാപീടിനെറ കാലത്തു മൂന്നു സംവത്സരം 

തുടരെത്തുടരെ ക്ഷ്മാമം ഉണ്ടായി; ദാവിട് 

യഹോവയുടെ അരുളപ്പാടു ചോദിച്ചു 

പ്പോ ശൌല് ഗിബെയോന്യരെ കൊല്ല 

കകൊണ്ടു അതു അവ൯നിമിത്തവും രക്ത 

പാതകമുള്ള അവനെറ ഗൃഹംനിമിത്തധും 

മ്ലേന്നു യഛോവ അരുളിച്ചെയ്യും. രാജാധു 

ഗിബെയോന് രെ വിളിച്ച അവരോട്ട 

പറഞ്ഞു; ലു ളു യിസ്രായേ 

2. 

[1 



ടട ക്ട് ട്ടോ, 

യാ 

[എ] 

രം. 
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ല്യരല്പ അമോയ്യരില് ശേഷിച്ചവരത്തേ; 

അവരോടു യിസ്രായേല്മക്കഠ സത്വം ചെ 

യ്യിരുന്നു;ു എങ്കിലും ശൌരു യിസ്ധാർയല്ൃയ 

ക്കും യ്യഫ്രട്യക്കും വേണ്ടി തനികുണ്ടായി 

രുന്ന ഏരിധില് അവരെ സംഹരിച്ചുകള 

വാന് ശ്രമിച്ചു -- ഓധിഭ് ഗിബൈയോന) 

രോടു: ഞാന് നിങ്ങമക്കു എന്തു ചെയ്യുത 

രേണം; നിങ്ങ യഹോവയുടെ അവകാ 

ശത്തെ അനുഗ്രഹിക്കേണ്ടതിന്നു ഞാ൯ 

എന്തു പ്രതിശാന്തി ചെയ്യേണം എന്നു 

ചോദിച്ചു. ഗിബെയോന്യ൪ അവനോടു: 

ശൌലിനോടും അവന്െറ ഗൃഹത്തോടും | 

ഞഞ്ങഠകുള്ള കായ്യം പൊന്നും വെള്ളിയും 

കൊണ്ടു തിരുന്നതല്പ; യിസായേലില് ഒരു 

ത്തനെ കൊല്ലുന്നതും 

ഏനു പറഞ്ഞു. നിങ്ങഠാ പറയുന്നതു 

ഞാ൯ ചെയ്യൂതരാം ഏന്നു അവ൯ പറഞ്ഞു. 

അവര് രാജാധിനോടു: ഞങ്ങളെ നശിപ്പി 

ക്കയും യിസ്പായേല്ദേശത്തെങ്ങും ഞങ്ങ 

ശേക്കിക്കാതെ മുടിഞ്ഞുപോകത്തക്കഖണ്ണം 

ഉപായം ചചിന്തിക്കയും ചെയുവനെറ മക്ക 

ളില് ഏഴുപേരെ ആങ്ങമക്കു ഭേപ്പിച്ചത 

രേണംം ഞങ്ങര അവരെ യഹോവ 

യുടെ വൃതനായ ശൊൌലിനെറ ഗിബെയ 

യില് യഹോവെക്കു തൂക്കിക്കളുയും ഏന്നു 

ഉത്തരം പറഞ്ഞു. ഞാ൯ അവരെ തരാമെ 

ന്നു രാജാധു പറഞ്ഞു. എന്നാല് ദാധിട്ടം 

ശൌലിസെറ മകനായ യോനാഥാന്ും 

തമ്മില് യഹോവയുടെ നാമത്തില് ചെയൂ 

സത്ൃംനിമിത്തം 

മകനായ യോനാഥാനെറ മക൯ മെഫീ 

ബോശെത്തിനെ ഒഴിച്ചു. അയ്യാധിനെറ 

മകഠം രിസ്സ്റാ ശൌലിന്നു പ്രസധിച്ച രണ്ടു 

പുത്രന്മാരായ അമ്മോനിയെയും മെഫി 

ബോശെത്തിനെയും ശൌലിനെറ മക 

ളായ മീഖക മെഹോലാത്യ൯ ബര്സില്ലാ 

യിയുടെ മകനായ അദ്ദിയേലിന്നു പ്രസ 

ഠിം 

ആങ്ങധാകുള്ള തല്ല 

| 
[| 
] 

രാജാവു ശെൌലിനെറ 

കട 11): ടട: ൨, ശമ്ൃവേല് ൨൧ 

ടിച്ചു ഠിബെയേോന്പ രുടെ കയ്യില് ഏല്പി 

വിച്ച അഞ്ചു പുത്രന്മാരെയും രാജാധു പി 

ചു. അവര് അവരെ മലയില് യഹോവ 9 

യൂടെ മുമ്പാകെ രൂക്കിക്കള ഞു; അങ്ങനെ 

അവര് ഏഴ്ചപേരും ഒരുമിച്ചു മരിച്ചു; 

കൊയ കാലത്തിസെറ ആദ്യദിവസങ്ങമാ 

യ യവക്കൊയ 1ന൯െറ ആരംഭത്തിലായി 

രുന്നു അവരെ കൊന്നതു. അയ്യാവിനെറ 

| മകളായ രിസ്സ്പാ ചാക്കുശില ഏഏടുതുതു പാ 

റമേല് വിരിച്ചു കൊയ കാലത്തിനെൊ ആ 

രംഭംമുതല് ആകാശത്തുനിന്നു അവരുടെ 

മേല് മഴപെയൂതുവരെ പകല് ആകാശ 

ത്തിലെ പക്ഷികളേോ രാതി കാട്ടുമൂഗങ്ങ 

മോ അവരെ തൊട്ടവാ൯ സമ്മതിക്കാതി 

രുന്നു. ശൊലിനെറ വെപ്പാട്ടിയായി അ 

യ്യാവിനെറ മകളായ രിസ്റ്റാ ചെയുതു 

ഓയിട് കേട്ടിട്ടു ലീദ് ചെന്നു ഫെലി 

സ്തൂ൪ ഗില്ബോധഖയില്വെച്ചു ശൌലി 

നെ കൊന്നനാളില് ബേത്ത'-ശാ൯നഗര 

വിഥിയില് ഫെലിസ്യയ൪ രതൂക്കിക്കളകയും 

ഗിലെയാദിലെ യാബേശ് പെരരന്മാർ അ 

വിടെനിന്നു മോഷ്ടിച്ച കൊണ്ടുവരികയും 

ചെയ്യിരുന്ന ശൌലിനെറയും അവനെറ 

മക൯ യോനാഥാസെറയ്യം അസ്ഥികളെ 

അവരുടെ അടുക്കല്നിന്നു എടുത്തു. അങ്ങ 

നെ അവന് ശൊൌലിനെറയും അവന്െറ 

മക൯ യോനാഥാനെറയും അസ്ഥികളെ 

അവിടെനിന്നു വരുത്തി; തൂക്കിക്കൊന്ന 

വരുടെ അസ്ഥികളെയും അവര് പെറു 

ക്കിയെടുതുതു. ശൌലിനെറയും അവനെറ 

മക൯ യോനാഥാനെറയും അസ്ഥികളെ 

അവര് ബെന്യാമി൯ദേശത്തു സേലയില് 

അവനെറ അപ്പനായ കിശിനെറ കല്ലറ 

യില് അടക്കംചെയ്യൂ; രാജാധു കല്പിച്ച 

തൊക്കെയും അവ൪ ചെയ്യൂ. അതിനെറ 

ശേഷം ദൈവം ദേശത്തിനെറ പ്രാത്ഥന 

10 

11 

12 

19 

14 

യെ കേട്ടരുളി. ഫെലിസ്ക്ക്ക യിസ്വായേ 15 
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ലിനോടു ധിണ്ടും യൃഭ്ധം ഉണ്ടായി; ഓാധി 

പ്രി 

ട് തനെറ ഭത്ൃയന്മാരുമായി ചെന്നു ഫെലി 

സ്കരോടു പടയേറവ; ദാവീദ് തളന്നു 

16 പോയി. അപ്പോഠം മുന്നൂറു ശേക്കെല് 

തൂക്കമുള്ള താഥരശ്രുലം ധരിച്ചവന്ദം പുതി 

യ വാര അരെക്ു കെട്ടിയവനുമായി രാ 

ഫാമക്കളില് യിശ്ശീ-ബെനോബ് എന്നെ 

രുവ൯ ദാധവിദിനെ കൊല്ലുവാ൯ ഭാധിച്ചു. 

17 എന്നാല് സെരൂയയുടെ മകനായ അബി 

ശായി അവന്നു തുണയായ്്കുന്നു ഫെലി സ്ത 

നെ ധെട്ടിക്കൊന്നു;ു അപ്പോ ഭാധിടി 

നെറ ഭൃത്യന്മാർ അവനോടു: നി യിയാ | 

യേലിനെറ ദീപം കെടുക്കാതിരിക്കേണ്ട | 

തിന്നു മേലാല് രങ്ങളോടടക്രടെ യൃഭ്ധത്തി 

ന്നു പുറപ്പെടരുതു ഏന്നു സത്യംചെയ്യു 

പറഞ്ഞു. 

ശഗോബില്ധവെച്ചു 18 അതിനെറശേകാം ) 

പീണ്ടും ഫെലിസ്ക രോട്ടു യുഭ്ധം ഉണ്ടായി; 

അപ്പോ ഫ്രുശാത്യനായ സിബ്ബെഖായി 

മല്ലന്മാരുടെ മക്കളില് ഒരുത്തനായ സഫി 

19 നെ ധെട്ടിക്കൊന്നു. ശഗോബില്വെച്ചു 

യി അധിടെവെച്ചു ബേര്ത്തേ ഹെമ്യനാ 

യ യാരെ-ഓരെഗിമിനെറ മക൯ എല് 

ഹാനാ൯ ഗിത്യനായ ഗൊല്ലയാത്തിനെ 

അവധവനെറ കുന്തഅണ്ടു 

പിന്നെയും ഫെലി സ്ത്ൃരോടു യ്ത്ൂഭ്ധം ഉണ്ടാ 

ധെട്ടിക്കൊന്നു ; 
) 

നെയ കാരുടെ പടച്ചതടിപോലെ ആയി 
ത്തു കു 3 । 

| 20 രന. പിന്നെയും ഗത്തില്വെച്ചു യൃഭ്ധം 

ണ്ടായി; അധിടെ ഒരു ദീഘകായ൯ ഉണ്ടാ 

റാറേുധിരലും ഓരോ കാലിന്നു ആറാവ൮ു 

യിരുന്നു; അവന്െറ ഓരോ കൈക്കു ആ 

വിരലും ആകെ ഇരുപത്തുനാലു 

ണ്ടായിരുന്നു; ഇവരും രാഫ്ഥെകു ജനിച്ച 
| 

വനായിരുന്നു. അവന് യിസ്രായേലിനെ | 

ധിക്കരിച്ചപ്പോശ ഭാവിദടിനെറ സഹോദ 

രനായ ശിമെയയുടെ മക൯ യോനാ 

88 ഥാ൯ അവനെ കൊന്നുകളഞ്ഞു. ഈനാലു | 

ധിം 

(010 1. ന്ന്ധ്് 92 

പേരും ഗത്തില് രാഫ്ഥെകു ജനിച്ചവരായി 

രുന്നു. അവര് ദാധിദിനെറയും അവന്െറ 

ഭൂത്ൃയന്മാരുടെയും കയ്യാല് പട്ടുരപോയി. 

ദ്യം അഡ്ധ്യഠയം. 

യഹോവ ദാധിദിനെ സകലശത്രുക്കളടെ 

കയ്യില്നിന്നും ശൌലിനെറ കയ്യില്നി 

ന്നും വിടുവിച്ചാശഷം അവ൯ യഹോ 

വെക്കു ഒരു സംഗിതംപാടി ചൊല്ലിയതെ 

 ന്തെന്നാല്: 

യഹോവ എനെറ ശൈലവും എന് കോ 

്ൂയ്യം 

എന്റെറ രക്ഷകനും ആകുന്നു. 

എഴ൯റ പാറയായ ദൈവം; 

അവനില് ഞാന് ആശ്രയിക്കും; 

എന്റെറ പരിചയും എനെറ രക്ഷയായ 

കൊമ്പും 

എന്റെറ ശോപയരവും എനെറ സദഭങ്കതധും 

തന്നേ. 

എനെറ രക്ഷിതാപചേ, നി എന്നെ സാഹ 

സത്തില്നിന്നു രക്ഷ്മിക്ക്ന്നു. 

സ്മൂത്യനായ യഹോധവയെ ഞാ൯ വിളിച്ച 

പേക്ഷികും; 

എ൭െറ ശത്രുക്കളില്നിന്നു താ൯ എന്നെ 

രക്ഷികും. 

മരണത്തിന്െറ തിരമാല എന്നെ വമുഞ്ള ; 

ടുഷ്കൃതയുടെ പ്രുവാഹങ്ങഗ എന്നെ ഭൂമി 

പ്പിച്ചു; 
പാതാള പാശങ്ങഠ എന്നെ ചുഴന്നു; 

മരണത്തിസനെറ കണിക എനെറ3മല് 

7 വിണു. 

എനെറ കുകതയില് ഞാ൯ യഹോവയെ 

വിളിച്ചും 

൭൯െറ ദൈവത്തോടു തന്നേ നിലധി 

ളിച്ചു; 

അവ൯ തനെറ മന്ദിരത്തില്നിന്നു 

എനെറ അപേക്ഷ കൂട്ടു; 

ല്ല 
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1. ത്ന്ന ഉഉ 

നെറ നിലധിളി അവനെറ ചെധിക 

ളില് ഏത്തി. 

ഭൂമി ഞെട്ടി വിറെച്ചും 

ആകാശത്തിന്െറ അടിസ്ഥാനങ്ങസ ഇ 

കി, 

അവന് കോപിക്കയാല് അവ കുലുങ്ങി 

പ്പോയി. 

അവനെറ മൂക്കിതനിന്നു പുക പൊങ്ങി, 

അവനെറ ധായില്നിന്നു തീ പുറപ്പെട്ടു 

ഒഫിപ്പിച്ചു 

തീക്കനല് അവങ്കരുനിന്നു ജ്വലിച്ചു. 

അവന് ആകാശം ചായിച്ചിറങ്ങി; 

ക്രതിരു൦ം അവന്െറ കാല്ല്പിഴ്ഴണ്ടായിരുന്നു, 

അവന് കെരൂബിനെ വാഹനമാക്കി പ 

റന്നു, 

കാററി൯ചിറകിന്മേൽ പ്രത്യ ക്ഷനായി, 

അവന് അന്ധകാരം തനിക്കു ചുററും മണ്ഡ 

പമാക്കി; 

ജലാശയവും കനത്ത മേഷങ്ങളും കൂടെ. 

അവന്െറ മുയ്ധിലുള്ള പ്രകാശത്താല് 

തീക്കനല് ജ്വലിച്ചു. 

യഹോവ ആകാശത്തില് ഇടിമുഴക്കി, 

അത്യുന്നതന് തെറ നാദം കേമം്പിച്ചു. 

അലഖവ൯ തന്ത്രം ഏയ്യൂ അവരെ ചിത 

റിച്ച, 

മിന്നല് അയച്ചു അവരെ തോല്പിച്ചു. 

യഹോവയുടെ ഭത്സനത്താത, 

തിരുമൂക്കിലെ ശ്വാസത്തിനെറ മത്തി 

നാല് 

കടലിനെറ ചാലുകഠം കാണായ്്റുന്നു 

ഭൂതലത്തിനെറ അടിസ്ഥാനങ്ങം വെളി 

പേട്ടു. 

അവന് മഉയരത്തില്നിന്നു കൈനിട്ടി 

ഏന്നെ പിടിച്ചും 

പെരുധെള്ളത്തില്നിന്നു എന്നെ വലി 

ച്ചെടുത്തു. 

ബലമുള്ള ശത്രുവിനെറ കയ്യില്നിന്നും 

ഠിം 

007 

[നന്തുണി നിനെ യന നാ ത്തതില് 

ര ശമൂവേല് ൨൨ 

എന്നെ വകെച്ചവരുടെ പക്കല്നിന്നും 

മ്ലേന്നെ വിടുയിച്ചു; 

അവര് എന്നിലും ബലമേറിവഖയർ ആയി 

രുന്നു. 

എനെറ അനത്ഥടിവസത്തില് അവര് 

എന്നെ ആക്രമിച്ചു; 
എന്നാല് യഫോവ ഏനികു തൃൂണയായി 

രുന്നു. 

അവന് ഏന്നെ വിശാലതയിലേകു കൊ 

ണ്ടുവന്നു, 
മലേന്നില് പ്രസാഭിച്ചിരുന്നതു കൊണ്ടു എ 

ന്നെ വിടുവിച്ചു. 

യഹോവ ഏനെറ നിതികു തക്കവണ്ണം 

എനിക്കു പ്രതിഫലം നല്ലി, 

ഏആനെറ കൈകളുടെ ധെടിപ്പിന്നൊത്തവ 

ണ്ണം എനിക്കു പകരം തന്നു. 

ഞാ൯ യഹോവയുടെ വഴികളെ. പ്രമാ 

ണിച്ചു, 

ഏഎനനെറ ഭൈവരത്താടു ദോഹം ചെയുതു 

മില്ല. 

അവനെറ ധിധികഠം ഒക്കെയും ഏനെറ 

മുമ്പിലുണ്ടു ; 
അവനെറ ചടങ്ങഠ ഞാ൯ വിട്ടുനടന്നി 

ടടമില്ല. 

ഞാ൯ അവനെറ മുമ്പാകെ നിഷ്കള കനാ 

യിരുന്നു, 

ചെയ്യാതെ എന്നെ തന്നേ 

കാത്തു, 

യഹോഖ ഏനെറ നിതികു തക്കവണ്ണം 

അക്ൂത്യം 

അവനെറ കാഴ്ഗയില് എന്െറ നിമ്മല 

തെക്കൊത്തുവണ്ണധും മ്േനിക്ക പകരം 

നല്ലി. 

ദയാലുലോടട നി ദയാലുവാകുന്നു; 

നിഷ്ചളങ്കനോടു നീ നിഷ്കളങ്കന്. 

നിമ്മലനോടു നി നിമ്മലനാകുന്നു; 

വക്രനോട്ട നീ വക്രത കാണിക്ുന്നു. 

ളിയ ജനത്തെ നി രക്ഷ്മികും; 
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ഞായം 

നിഗളിച്ചു നടകുന്നവരെ താശ്ശേണ്ടതി 

ന്നു നി ദ്ടഷ്കിധവെക്കുന്നു, 

യഹോവേ, നി എസനെറ ദിപം ആകുന്നു; 

യഹോവ എന്റെറ അന്ധകാരത്തെ പ്രകാ 

ശമാക്കും. 

നിന്നാല് ഞാ൯ പടക്രുട്ടത്തിനെറ നേരെ 

പാഞ്ഞുചെല്ലം; 

എനെറ ദൈവത്താല് ഞൻ മതില് ചാടി 

ക്കടക്കും. 

ദൈവത്തിനെറ ഖഴി തികവുള്ളതു, 

യഹോധയുടെ വചനം മാതിക്കഴിച്ചതു; 

തന്നെ ശരണമാക്കുന്ന ഏവക്ും അവ൯ 

പരിച ആകന്നു, 

യഫഹോവയല്ലാതെ ദൈവം ആരുള്ള? 

നമ്മുടെ ദൈവം ഒഗികെ പാറ ആരുള്ളു 2 

ദൈവം എസനെറ ഉറപ്പുള്ള കോട്ട, 

നിഷ്ടുളങ്കനെ അവ൯ വഴിനടത്തുന്നു. 

അവന്൯ എനെറ കാലുകളെ മാ൯പ്ചേട 

ക്കാല്ലഛ തൂല്യ മാക്കി 

എനെറ ഥിരികളില് എന്നെ നില്ലമാറാ 

ക്കുന്നു. 

അവന് എനെറ കൈകമക്കു യൃഭ്ധാഭ്യാ 

സം വരുത്തുന്നു; 

എനെറ ഭൂജങ്ങ താരുചാപം കുലെ 

ക്കുന്നു. 

നിനെറ രക്ഷ എന്ന പരിചയെ നി ഏ 

നികു തന്നിരിക്കുന്നു; 

നിനെറ സ്വമ്യത എന്നെ വലിയവനാ 

ക്കിയിരിക്കുന്നു. 

ഞാ൯ കാലടിധെക്കേണ്ടതിന്നു നി ധിശാ 

ലത വരുത്തി; 

എസെറ നരിയാണികഠം വഴ്ചതിപ്പ്പോയതു 

മില്ല. 

ഞാന് ഏനെറ ശത്രുക്കളെ. ചിന്തുടന്നൊ 

ടടക്കി 

അവരെ മുടിക്കുവോളം ഞാ൯ പിന്തിരി 

൦൦ തനം 
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അവക്കു നഴ്ഴന്നേററുക്രടാതവണ്ണം ഞാ൯ 

അവരെ തകത്തൊട്ടുക്കി, 

അവര് എനെറ കാല്ൃഭിഗില് ധീണിരി 

ക്കുന്നു. 

യൃഭദ്ധത്തിന്നായി നി എന്െറ അരെക്കു 

ശക്തി കെട്ടിയിരിക്കുന്നു ; 

എര്ന്നാടു എതിത്തവരെ എനിക്കു കീഴട 

ക്കിയിരിക്കുന്നു. 

| എന്നെ പകെക്കുന്നവരെ ഞാ൯ സംഹരി 

ക്കേണ്ടതിന്നു 

നീ എനെറ ശത്രുക്കളെ ഏനിക്കു പുറം 

കാട്ടുമാറാക്കി. 

അവര് ചുററും നോക്കിയെങ്കിലും രക്ഷി 

പ്രാ൯ ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ; 

| യഹോവയിങ്കലേക്കു നോക്കി, അവന്൯ 

ത്തരം അരുളിയതു മില്ല. 

ഞാ൯ അവരെ നിലത്തിലെ പൊടിപോ 

ലെ പൊടിച്ചും 

വീഥികളിലെ ചെളിയെപ്പോലെ ഞാ൯ 

അവരെ ചിട്ടി ചിതറിച്ചു. 

എന്െറ ജനത്തിനെറ കലഹങ്ങളില്നി 

നും നീ എന്നെ വിടുധിച്ചും 

ജാതിക്കു എന്നെ തലധനാക്കിയിരി 

ക്കുന്നു; 

ഞാന അറിയാത്ത ജനം ഏന്നെ സേധി 

ക്കുന്നു. 

അന്യജാതിക്കാ എന്നോടു അനുസരണ 

ഭാവം കാണിക്കും; 

അവര കേട്ട മാത്തെക്കുു എന്നെ അനന്ദ 

സരികും. 

അന്യ ജാതിക്കാര് ക്ഷയിച്ചുപോകുന്നു ; 

തങ്ങളുടെ ദുഗ്ഗങ്ങളില്നിന്നു അവര് ധി 

റെച്ചുകൊണ്ടു വരുന്നു. 

യഹോധ ജിവികുന്നു; ഏന് പാറ വാഴ്ച 

പ്പേട്ടവ൯. 

എന രക്ഷയുടെ പാറയായ ദൈവം ഉന്ന 

തന തന്നേ. 
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17, സ്ന 23 

ഭൈവം എനിക്കുവേണ്ടി പ്രതികാരം ചെ 

യ്ക്രയ്യം 

ജാതികളെ ഏഎനികു കിഴാകുകയും ചെ 

യ്യുന്നു, 

അവന് ശത്രുവശത്തുനിന്നു ഏന്നെ വിടു 

വികുന്നു; 

ഏന്നോടു ഏതിക്കുന്നവകു മീതെ നി 

മ്ശേന്നെ ഉയത്തുന്നു; 

കയ്യിതനിന്നു നി 

എന്നെ ധിട്ടവികുന്നു. 

സാഹസക്കാരനെറ 

മാതുകൊണ്ടു, യഫോേ, ഞാന ജാതിക 

മൂടെ മദ്ധ്യ നിനക്കു സ്യോത്രം ചെയ്യും; 

നിന്െറ നാമത്തെ ഞാന് കിത്തികും. 

അവന് തന്െറ രാജാധിന്നു മഫാരക്ഷു 

നല്ലന്ന; 

തനെറ അഭിക്കിക്തുന്നു ദയ കാണിക്ുന്നു; 

ഓധിടിന്നും അവനെറ സന്തതികും ഏ 

ന്നേന്നേകും തന്നേ 

൨൩. അഡ്ധ്യായം. 

ദാചീടിനെറ അന്ത്യ വാക ങ്ങളായിതു: 

യിശ്ശായ്ക്കുത്ര൯ ഓധിീദ് ചൊല്ലുന്നു; 

൨. ശമൂവേല് ൨൩ 

സൂയ്യോഒയത്തിങ്കലെ പ്രകാശത്തിനു തുല്യന്; 

മഴെകു പിയ സൂയ്യകാന്തിയാല് 

ഭൂമിയില് മുളെക്കുന്ന ഇളന്പുല്ലിന്നു തുല്യ൯. 

ഭൈധഖസന്നിധിയില് ഏനെറ ഗൃഹം അ 

തുപോലെയല്ലയോ? 

അവന് എന്നോടു ഒരു ശാശ്വതനിയമം 

ചെയ്യൂവല്ലോ: 

അതു ഏല്ലാററിലും സ്ഥാപിതധും സ്ഥിര 

വുമായിരിക്കുന്നു. 

അവന് ഏനികു സകലരക്ഷയും വാഞ്ഛ 

യം തഴെപ്പിക്കുയില്ലയോ? 

എന്നാല് സകലനിചന്മാരും എറിഞ്ഞൂകി 

ടക്കുന്നതും 

കൈകൊണ്ടു പിടിച്ചുക്രടാത്തതുമായ മുള്ളു 

പോലെ ആകുന്നു, 

അവയെ തൊടുവാ൯ തുനിയുന്നവ൯ ഇ 

രിമ്പും കുന്തച്പിടിയും ധരിച്ചിരിക്കേണം; 

അവയെ അധ കിടകുന്നേടത്തു തന്നേ 

തിയെച്ച ചുട്ടുകളയേണം. 

ഓയീദിന്നു ഉണ്ടായിരുന്ന വീരന്മാരുടെ 

ചേരുകളാധിതു: തഹ് കെമോന്്൯ യോ 

ശേബ് -ബശ്ശേബെത്ത് ; അവ൯ നായക 

ഓൌന്നത്യം പ്രാപിച്ച പുരുഷ ചൊ | ന്മാരില് തലവ൯; എണ്ണ റുപേരെ ഒരേ 

ടുന്നു; 
യാക്കോബി൯ ഭൈവത്താല് അഭികി 

ക്ത, 

യിസായേലിന മധുരഗായകന൯ തന്നേ, 

യഹോവയുടെ ആത്മാവു എന്നിരു സം 

) സാരികുന്നു; 

അവനെറ വചനം എനെറ നാധിന്മേര 

ഇരികുന്നു. 

യിസ്രയേലിസെറ ഭൈവം കപ്പിച്ചു; 

യിസായേലി൯ പാറ എന്നോടു അരുളി 

ക്വെയ്യൂ: 

മഠഷ്യരെ നിതിമാനായി ഭരിക്ുന്നവന്൯, 

ഭൈഖഭയത്തോടെ വാഴ്ന്നവന, 

മേഫ്വമില്ലാത്ത പ്രടാതകാലത്തു 

ധിം 

സമയത്തു ആക്രമിച്ചു കൊന്ന എസ്റ്റു ൯ 

അദിനോ ഇവന തന്നേ. അവന്െറ 

ശേഷം ഒരു അഹോഹ്ൃ നെറ മകനായ 

ദോഭായിയുടെ മക൯ ഏലെയാസാര്; അ 

വ൯ ഫെലിസ്പയ൪ യൃദ്ധത്തിന്നു ക്രടിയി 

രുന്ന സ്ഥലത്തുനിന്നു യിസ്പാരയേല്യ൪ പ്പൊ 

യ്്ള ഞപ്പ്ോോഗ ഓധിടിനോടുക്രടെ നിന്നു 

ഫെലിസ്ത്രെ ഖെല്ലൂയിളിച്ച മൂന്നു വിര 

ന്മാരില് ഒരുത്തന ആയിരുന്നു. അവന 

ഏഴ്ന്നേററയ കൈതളന്നു വാളോടു പററി 

പ്പോകംവരെ ഫെലിസ്പ രെ വെട്ടി; അന്നു 

യഹോവ വലിയോരു ജയം നല്ലി; കൊ 

ള്ളയിടുവാ൯ മാത്രമേ പടജ്യനം അധ 

നെറ അടുക്കൽ മടങ്ങിവന്നുള്ള. 

നി 
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10 

അവ 11 
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൨, ശമൂവേല് ൨൩ ന ത്തി 

നൊൊശേഷം ഹാരായ്യനായ ആഗേയുടെ 

മകനായ ശമ്മാ; ഒരിക്കല് ചെറുപയര് 

ഉള്ളോരു വയലില് കവച്ചലെക്കു ഫെലി 

സ്യൂ൪ ക്രടിലന്നപ്പോഠം ജനം ഫെലിസ്്യരു 

ടെ മുമ്പിതനിന്നു ഓടിപ്പോയി. അവനോ 

വയലിനെറ നടുവില്നിന്നു അതിനെ 

കാത്തു ഫെലിസ്ക്രെ ഖെട്ടി; യഹോലഖ 

മുപ്പതു നായ 

കന്മാരില് മൂന്നു പേര് പ. കാലത്തു അട്ട 

വലിയോരു ജയം നല്ലി. 

ല്യാംഗുഹയില് ദാധിദിനെറ അടുക്കല് ചെ 

ന്നു; ഫെലിസ്ക്രുടെ സൈസ്യം രെഫാ 

യിംതാഴ്ണരയില് പാള യമിറങ്ങിയിരുന്നു. 

അന്നു ഭാധീട്' ദൂഗ്ഗുത്തില് ആയിരുന്നു; 

ഫെലിസ്ത ക്കു ബേത്തേ ഹെമില് അക്കാല 

ത്തു ഒരു കാവതപട്ടാളം ഉണ്ടായിരുന്നു. 

ബേത്തേ ഫെംപട്ടണയാതില്ലലെ കിണ 

ററില്നിന്നു വെള്ളം എനിക്കു കുടിപ്പാ൯ 

ആര് കൊണ്ടുവന്നു തരും എന്നു ഭാവീട് 

ആത്തിപൂണ്ടു പറഞ്ഞു. അല്ല്യോ ആ 

മുന്നു ധിരന്മാരും ഫെലിസ്ക രുടെ പാളയ 

ത്തിതക്രടി കടന്നുചെന്നു ബേത്തേഹെം 

പട്ടണ ചാതില്ലൃലെ കിണററില്നിന്നു ലെ 

ള്ളം കോരി ദാവിടിനെറ അടുക്കല് കൊണ്ടു 

വന്നു; അവനോ അതു കുടിപ്പാ൯ മനസ്സി 

ല്ലാതെ യഹോധെക്കു നിധേദിച്ചു ഒഗിച്ചു: 

യഫോധേ, തങ്ങളുടെ പ്രാണനെ ഉപേ 

ക്ഷിച്ചുപോയ പൃരുഷന്മാരുടെ രക്തം 

ഞാ൯ കുടിക്കയോ? ഇതു ചെയ്ത്ാ൯ എനി 

ക്ക സംഗതി വരരുതേ എന്നു പറഞ്ഞു; 

അതു കുടിപ്പാ൯ അവന്നു മനസ്സ്സില്ലായിരു 

ന്നു. ഇതാകുന്നു ഈ മൂന്നു ധിരന്മാ൪ ചെ 

യതു. 

സെരരൂയയുടെ 

യോഖാബിസെറ സഹോദരരും 

മകനുമായ അബിശാ 

യി മൂന്നുപേരില് തലവ൯ ആയിരുന്നു. 

അവന് തനെറ കുന്തത്തെ മുന്നതൂറുപേരുടെ 

നേരെ ഓങ്ങി, അവരെ കൊന്നു ; അതുകൊ 

ണ്ട അവന് മൂവരില്ധെച്ചു കത്തി പ്രാപി 

റം റിം 

10 11, മല്ല 9 

ചും അയന് മൂവരിലും മാനം ഹുറിയവന്൯ 

ആയിരുന്നു; അവക്കു തലധനായ്യീന്നു. 

എന്നാല് അവന മറെറ മൂവനരോളം ലര൪ി 

കയില്ല. കണ്ണ്യേലില് ഒരു പരാക്രമ 

ശാലിയുടെ മകനായ യെഹോയാടയുടെ 

മകു൯ ബെനായ്യാധും യിയ്യപ്രവൃത്തികഠം 

ചെയ്യൂ അവ൯ മോധാബിലെ അരീയേ 

ലിനെറ രണ്ട പുത്രന്മാരെ സംഹരിച്ചതു 

മല്ലാതെ ഹിമകാലത്തു ഒരു ഗുഹയില് ചെ 

ന്നു ഒരു സിംഹത്തെയും കൊന്നുകളഞ്ഞു. 

അവന കാമളനായ ഒരു മിസ്യിമ്യ നെ 

യം സംഹരിച്ചു; മിസയിമ്യ നെറ കയ്യില് 

ഒരു കുന്തം ഉണ്ടായിരുന്നു; അഖധനോ ഒരു 

വടിയുയംകൊണ്ടെ അവനെറ അടുക്കല് ചെ 

ന്നു മിസ്രയിമ്യനെറ കയ്യില്നിന്നു കുന്തം 

പിടിച്ചുപറിച്ചു കുന്തംകൊണ്ടു അവനെ 

കൊന്നു. 

നായ ബെനായ്യാധു ചെയ്യു, മൂന്നു വീര 

ന്മാരിരു കിത്തി പ്രാപിച്ചു. 

മുപ്പതുപേരില് മാനമേറിയവനായിരുന്ന 

ഫലീങ്കിലും മറെറ മൂന്നുപേരോളം വരിക 

യില്ല. ദാവീദ് അവനെ അകമ്പടിനായ 

കനാക്കി. 

നായ അസാഹേൽ മുപ്പതുപേരില് ഒരു 

ത്ത൯ ആയിരുന്നു; അവര് ആരെന്നാൽ: 

ബേത്തേ ഛഫെമൃനായ ദോദോധിസെറ മ 

ക൯ എതഹാനാ൯,, ഫരോട്യസ൯ ശമ്മ, 

ഫരരോദ്യ൯ എലിക്കാ, പല്ത്യ൯ ഫേ 

ലെസ്, തെക്കോധ്യനായ ഇക്കേശിനെറ 

മക൯ ഇരരാ, 

ഫ്രശാത്യ൯ 

അഹോഹൃ൯ സല്മോ൯, നെത്തോഫാ 

അനഥോത്യ൯ അബി 

യേസെർ, മെബുന്നായിൃ 

ത്യ൯ മഹരായി, നെര്ത്തോഫാത്യനായ 

ബാനയുടെ മക൯ ഹേലെബ്, 

ന്യാമിന്യരുടെ ഗിബെയയില്നിന്നുള്ള 

രീബായിയുടെ മക൯ ഇത്ഥായി, പിരാ 

തോനസ്൯ ബെനായ്യാധു, നഹലേഗാശുകാ 

ഇതു യെഹോയാടയുടെ മക 2: 

അവന : 

യോവാബിസനെറ സഹോട്ര 

ബെ . 
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ര൯ ഹിട്ടായി, 

ല്വേ൯, ബമഷ്രുമ്ൃസ അസ്താവെത്ത് , 

ശാല്ബോന്യസ എല്ല്ലാ, യാശേനെറ 

പുത്രന്മാർ: യോനാഥാന്, ഹരായ്യ൯ ശമ്മാ, 

അരായ്യനായ ശാരാരിനെറ മക൯ അഫി 
| രാം മാഖാതയ സെറ കനായ അഹശ്ശ്യാ | 
| യിയുടെ മക൯ ഏലിഫേലെത , ഗിലോ | 

നൃയനായ അഹീഥോഫെലിനെറ മകന 

എലിയാം, 

ബ്യ൯ പ്പാറായി, 

നാഥാനെറ മകസ യിഥഗാല്, ഗദ്യ൯ 

ബാനി, സെത്രയയുടെ മകനായ യോ 

വാബിനെറ ആയ്യധവാഹകന്മാരായ അ 

മ്മോസ്റ്ര൯ സേലെക്ക് , ബെരോത്യ൯ നഫ 

രായി, 

ഗാരേബ് . ഹിത്യ൯ മരീയാവു ഇങ്ങ 

നെ ആകെ മുപ്പത്തേഴഴ പേര്. 

൨൪... അഘ്ധ്യായം. 

യഫഹോധയുടെ കോപം വിണ്ടും യിസ്പാ 

യേലിനെറ നേരെ ജ്വലിച്ചു: നി ചെന്നു 

യിസ്രായേലിനെയും യെഫ്രഭയെയും എണ്ണ 

ക എന്നിങ്ങനെ അവക്കു യിരോധമായി 

ഓധീദിന്നു തോന്നിച്ചു. അങ്ങനെ രാജാവു 

തനെറ സേനാധിപതിയായ യോവാബി 

നോട്ട: 

യിസ്വായേരുഗോത്രങ്ങളില് ഒക്കെയും നി 

ങ്ങ സഞ്ചരിച്ചു ജനത്തെ ന്സേണ്ണി ജന 

സാംഖ്യ ഏന്നെ അറിയിപ്പി൯ ഏന്നു കപ്പി 

ചും അതിന്നു യോലാബ് രാജാധിനോടു: 

യജമാനനായ രാജാധവിനെറ കാലത്തുത 

ന്നേ നിനെറ ദൈവമായ യഹോധ ജന 

ത്തെ ഇപ്പോഠം ഉള്ളതില് നൂറിരട്ടി വഭ്ധി 

പ്പിക്കട്ടെ; എങ്കിലും യജമാനനായ രാജാ 

വു ഈ കായ്യത്തിന്നു താല്പയപ്പെടുന്നതു ഏ 

ന്തിന്നു ഏന്നു പറഞ്ഞു. ഏങ്കിലും യോധാ 

ബും പടനായകന്മാരും രാജാധിനെറ ക 

ധിം 

311 

അബാത്യ൯ അബി-അ | പ്പന അനസരിക്കേണ്ടിവന്നു. 

ല് | 
കമ്മേല്യ൯ ഫെസ്പോ, അ 

സോബക്കാരനായ 

യിത്രിയ൯ ഈരാ, യിത്രിയ൯ | 

ര ശമൂലേല് ൨൭൫൭: 

അങ്ങ 

നെ യാധാബും പടനായകന്മാരുംയിസ്പാ 

യേല്ജനത്തെ എണ്ണുവാ൯ രാജസന്നിധി 

യില്നിന്നു പുറപ്പെട്ടു. അവര് യോദ്ദാ൯ക 

ടന്നു ധാട് താഴ്സരയുടെ മദ്യ യുള്ള പട്ടണ 

ത്തിന്നു വലത്തുവശത്തു അരോവരിലും 

യസേരിന്നു നേരെയും ക്രടാരം അടിച്ചും 

പിന്നെ അവര് ഗിലെയാടിലും തം്ലീം- 

ഹൊദ് ശിദേശത്തും ചെന്നു; പിന്നെ അ 

൮൪ ഓ൯-യാനിലും ചുററി സിഭരോനിലും 

ചെന്നു; പിന്നെ അവര് സോര്കോട്ടെ ക്കും 

ഹിവൃരുടെയും കനാന്യ രുടെയും ഏല്ലാപ 

ട്ടണങ്ങളിലും ചെന്നിട്ടു യെഫ്രുദയയുടെ തെ 

ക്കഭാഗതുുതു ബേ൪-ശേബയിലേക്കു പുറ. 

പ്പേട്ടൂം ഇങ്ങനെ അവര് ഭേശത്തെല്ലാട 

വും സഞ്ചരിച്ചു, ഒ൯പതു മാസവും ഇരു 

പതു ടിവസവും കഴിഞ്ഞശേഷം യെരൂശ 

 ലേമില് ഏത്തി, യോവാബ് ജനത്തെ 

മ്േണ്ണിയതിനെറ ആകത്തുക രാജാധിന്നു 

കൊടുത്തു; യിസ്രായേലില് ആയുധപാണി 

കളുായ യോഭ്ധാക്കര എട്ടുലക്ഷധും യെഫ്ര 

ഒയ൪ അഞ്മുലക്ഷധും ഉണ്ടായിരുന്നു. 

എന്നാല് ഭാധിട് ജനത്തെ എണ്ണിയ 

ശേഷം തെറ ഫ്ടദയത്തില് കുത്തുകൊ 

ണ്ടിട്ടു യഹോവയോടു: ഞാ൯ ഈ ചെയു 

ഓ൯മുതല് ബേക-ശേബവഖരെ | തു മഹാപാപം; എന്നാല് യഹോലേ, അ 

ടിയനെറ കുററം ക്ഷമിക്കേണമേ; ഞാ൯ 
| 

വലിയ ഭോഷത്വം ചെയ്യൂപോയി മേനാ 

പറഞ്ഞു. ടാധീദ' രാധിലെ ഏഴ്ചന്നേ 

ററപ്പോഗര ഭാലിദിനെറ ഭശകനായ ഗാദ് 

പ്രവാചകന്നു യഹോവയുടെ അരുളപ്പാടു 

ണ്ടായതു ഏന്നെന്നാല്: നി ചെന്നു ദാധിദി 

നോട്ടു: ഞാ൯ മൂന്നു കായ്യം നിന്െറ മുമ്ചിരു 

പ്രാര് 

1 

11 

ലെക്കുന്നു; അതില് ഒന്നു തിരഞ്ഞെടുത്തു 

കൊമക; അതു ഞാന് നിന്നോടു ചെയ്യും 

മ്രേന്നിപ്രകാരം യഹോധ അരുളിച്ചെയ്യ 
മ 

ന്നു എന്നു പറക. ഗാട ഭാധിടിനെറ അ 13 



14 

17 

18 

യു ശമൂ3വതഃ; ൨൪൭: 

ടുക്കല് ചെന്നു അവനോടു അറിയിച്ചു: , 
] 

നിനെറ ദേശത്തു ഏഴ സംവത്സരത്തെ ' 

ക്ഷാമം ഉണ്ടാകയോ? അല്ലെങ്കില് മൂന്നു 

മാസം നിനെറ ശത്രുക്കഠം ന്ദിന്നെ പിന്തു 

ടരുകയും നി അവരുടെ മുമ്പില്നിന്നു 

ഓടിപ്പ്യോകയും ചെയ്തുയോ? അല്ലെങ്കില് 

നിന്െറ ദേശത്തു മൂന്നു ദിവസത്തെ മഹാ 

മാരി ഉണ്ടാകുയോ? എന്തുവേണം: എന്നെ 

അയച്ചവനോടുട ഞാ൯ മറുപടി പറയേ 

ണ്ടതിന്നു നീ ആലോചിച്ചനോക്കുക എ 

ന്നു പറഞ്ഞു. ദാവീദ് ഗാടിനോട്ടു: ഞാ൯ 

വലിയ ധിഷമത്തില് ആയിരിക്ുന്നു ; നാം 

യഹോവയുടെ കയ്യില് തടന്ന ധീിഴ്യകു; : 

അവനെറ കരുണ വലിയതല്ലോ; മന്ദ 

ഷ്യനെറ കയ്യില് ഞാന് വീഴരുതേ ഏ 

നു പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ യഹോവ യി 

സ്രായയലില് രാധിലേ തുടങ്ങി നിശ്ചയിച്ച 

അധധിവരെ മഹാമാരി അയച്ചു ദഓ൯ 

മുതല് ബേര-ശേബവരെ ജനത്തില് എഴ 

പതിനായിരംപേ൪ മരിച്ചുപോയി, എ 

ന്നാല് ദൈവളൂത൯ യെരൂശലേമിനെ ബാ 

ധിപ്പാ൯ അതിന്മേല് കൈ നിട്ടിയപ്പോഗ 

യഹോവ അനത്ഥത്തെക്കുറിച്ചു അന്തപി 

ചു ജനത്തില് നാശം ചെയ്യുന്ന ൂതനോടു: 

മതി, നിനെറ കൈ പി൯നവലിക്ക എന്നു 

കപ്പിച്ചു. അന്നേരം യഹോവയുടെ ട്ലൂത൯, 

യെബ്ദുസ്യ൯ അരവ്വ യുടെ മെതിക്കളത്തി 

ന്നരികെ ആയിരുന്നു. ജനത്തെ ബാധി 

ക്കുന്ന ദൂതനെ ദാവിദ് കണ്ടിട്ടു യഫോവ 

യോടു. ഞാനലല്ലാ പാവം ചെയുതു; 

നല്ലോ കുററം ചെയുതു 

എനെറ പിതൃഭവനത്തിന്നും വിരോധമാ 

യിരിക്കട്ടെ എന്നു പ്രാത്ഥിച്ചുപറഞ്ഞു. 

അന്നുതന്നേ ഗാട' ദാവീദിനെറ അടുക്കല് 

വന്നു അവനോടു: നി ചെന്നു യെബുസ്വയ 

യയാ. 

0 വിം 

ഈ ആടുക 

എന്തു ചെയ്യൂ? നിന്െറ കൈ എനിക്കും 

സാഷ്ടാംഗം വീണു നമസ്കരിച്ച. 

ഞാ 

1, മറന 2.4. 

നായ അരവ്വ യുടെ കളത്തില് യ3ഹാ 

വെക്കു ഒരു യാഗപീഠം ഉണ്ടാക്കുക എന്നു 

വറഞ്ഞു. 

(൭ ഉ 

രം ഗാദ് പറഞ്ഞതു പോലെ ദാധീദ് അലി 

യഹോവയുടെ കപ്പനപ്രകാ 

ടേക്കു പോയി. അരവ്വ നോക്കി; രാജാ 

ധും അവസെറ ഭൃത്യന്മാരും തനെറ അട്ട 

ക്കല് വരുന്നതു കണ്ടാറെ അരറ്റുഠ 

പുറപ്പെട്ടുചെന്നു രാജാവിന്െറ മുമ്പില് 

യജുമാ 

നനായ രാജാവു അടിയനെറ അട്ടക്കല് 

വരുന്നതു എന്തു എന്നു അരവ്വാ ചോടിച്ചു 

തിന്നു ദാധീദ് : ബധേ ജനത്തെ ധിട്ടുമം 

റുവാ൯ തക്കവണ്ണം യഹോവെക്കു ഒരു 

യാഥപിഠം പണിയേണ്ടതിന്നു ഈ കുളം 

നിന്നോടു വിലെക്കു വാങ്ങുവാ൯ തന്നേ 

എന്നു പറഞ്ഞു. അരവാ ദാധിദിനോടു : 

യജമാനനായ രാജാവിന്നു ബോധിച്ചതു 

എടുത്തു യാഗം കഗിച്ചാലും; ഹോമയാഥ 

ത്തിന്നു കാളകളും വിറകിന്നു മെതിവണ്ടി 

കളം കാള ക്കോപ്പുകളും ഇതാ. 

ഇതൊക്കെയും അരവ്വാ രാജാധിനു തരു 

ന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. നിസെറ ദൈവമായ 

യഹോവ നിന്നില് പ്രുസാദിക്കുമാറാകട്ടെ 

എന്നും അരവ്വ്റാ രാജാവിനോടു പറഞ്ഞു. 

രാജാധു അരവ്വ ല്യാടു: അങ്ങനെയല്ല, 

ഞാ൯ അതു നിന്നോടു വിലെക്കേ വാങ്ങു 

കയുള്ള ;ു എനിക്കു ഒന്നും ചെലവില്ലാതെ 

ഞാ൯ ഏനെറ ദൈവമായ യഹോവെക്കു 

ഹോമയാഗം കഴിക്കയില്ല എന്നു പറഞ്ഞു. 

അങ്ങനെ ദാധിട് കുളത്തെയും കാളകളെ. 

യയം അമ്പതു ശേക്കെല് വ്െള്ളികു വാ 

ങ്ങി, ഓവീദ്' യഹോവെക്കു അഖിടെ ഒരു 

യാഗപീഠം പണിതു ഹോമയാഗങ്ങളും സ 

മാധാനയാഗങ്ങളു.ം കഴിച്ചു. അഃപ്പാഠാ യ 

ഫോവ ദേശത്തിനെറ പ്രാത്ഥന കേട്ടു; ബം 

ധയിസായേലിനെ വിട്ടുമാറുകയും ചെയ്യൂ. 

രാജാവേ, : 
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ഛീ; അബഡ്ധ്യായം. 

റഷ് രാജാവു വയസ്സുചെന്നു പ്ൃഭ്ധ | മകനായ യോഖാബിനോടും പുരോഹിത 

നായപ്പോഠം അവനെ കമ്പിളി പുതപ്പിച്ചി | നായ അബ്ാഥാരിനോടും ആലോചിച്ചു 

ട്ടും കളിര മാറിയില്ല. ആകയാല് അവ | വന്ന; ഇവർ അദോനീയാധിന്നു പിന്തു 

നെറ ഭൃത്യന്മാര് അധനോടു: യജമാന | ണയായിരുന്നു. ഏന്നാല് പൃരോഹിതനായ 

നായ ര:ജാവിന്നുധേണ്ടി കന്യ കുയായോരു  സാദോക്കും യെ ഹോയാടയുടെ മകനായ 

രാജസന്നിധിയിരു ശുത്തൂക്ക്'ച്ചനില്ല്യും | ശിമെയിയും രേയിയ്യം ദാവീടിനെറ വീര 

യജമാനനായ രാജാധിനെറ കുക്കി൪ മാറേ | ന്മാരും അഭോനിയാധിനെറ പക്ഷം ചേ 

ണ്ടതിന്നു തിരുമാധ്സില് കിടക്കയും ചെയ്യ ന്നിരുന്നില്ല. അദഭോനിയാധവു ഏ൯.-രോ 

ട്ടെ എന്നു പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ അവര് | ഗേലിന്നു സമീപത്തു സോഹേലെത്ത് 

യുവതിയെ അന്വേഷിക്കട്ടെ; അവ ബെനായാധും പ്രവാചകനായ നാഥാഠം 

സെന്ദയ്യമുള്ള ഒരു യ്യവതിയെ യിസാ ത്ന്ന കല്ലിന്നരികെഖെച്ച ആടുമാടുകളെ. 

യേല്ദേശത്തെല്ലാടവും അന്വേഷിച്ചു യം തടിപ്പിച്ച മൃഗങ്ങളെയും അറുത്തു രാ 

ശ്രനേംകാരത്തിയായ അബിശഗിനെ | ജകുമാരന്മാരായ തനെറ സക്ലസഹഫഹോദ 

കണ്ടു രജോവിനെറ അടുക്കുത കൊണ്ടെ | രന്മാരെയും രാജ ത്യന്മാരായ യെഫ്രുദാപു 

വന്നു. ആ യുവതി അതിസുന്ദരിയായി | രുഷന്മാരെയൊക്കെയും ക്ഷണിച്ചു. എങ്കി 

രുന്നു; അവഠം രാജാധിന്നു പരിചാരകി | ലും നാഥാ൯പ്രവാചകനെയും ബെനാ 

യായി ശുത്ര്രഷചെയ്യൂ; ഏന്നാരു രാജാധു യാഖെയും ധീരന്മാരെയും തെറ സ 

അവളെ പരിഗ്രഫിച്ചില്ല. അനന്തരം | ഹോദരനായ ശലോമോനെയും അവ൯ 

ഫഗ്ഗിത്തിനെറ മകനായ അദോനിയാധു | ക്ഷണിച്ചില്ല. ഏന്നാല് നാഥാന് ശലോ 

നിഗളിച്ചുംകൊണ്ടു: ഞാ൯ രാജാഖാകുമെ | മോനെറ അമ്മയായ ബത്ത -ശേബയോടു 

ന്നു പറഞ്ഞു രഥങ്ങളെയും കുതിരച്ചേഖ | പറഞ്ഞതു: ഫറഗ്ലിത്തിസെറ മകനായ അ 

കരെയും തനിക്കു മുമ്പായി ഓടുവാ൯ | ദോനീിയാധുയ രാജാവായിരിക്കുന്നു ഏന്നു 

അമ്പതു അകമ്പടികളെയും സമ്പാജിച്ചു. | നീ കേട്ടില്ലയോ? നമുടെ യജമാനനായ 

അവന്െറ അപ്പസ അവനെ മുക്കിപ്പി | ഭംവീട് അറിഞ്ഞിട്ടുമില്ല. ആകയാല് വ 

കുുരുതെന്നധെച്ചു അവനെറ ജിധകാല | രിക; നിന്െറ ജീവനെയും നിന്െറ മക 

ത്തൊരിക്കമും: നി ബങ്ങനെ ചെയുതു | നായ ശലോയമോനെറ ജീവനെയും രക്ഷി 

മേത്തു ഏന്നു അവനോടു ചോടിച്ചിരുന്നില്ല; | ക്കേണ്ടതിന്നു ഞാന് നിനക്കു ആലോചന 

അധന്മം ബഫ്ലസുന്ദരനായിരുന്നു. അ | പറഞ്ഞുതരാം. നീ ഓധീദ് രാജാധിനെറ 

ബ്ലാലോമിനെറശേഷം ആയിരുന്നു അ | അടുക്കല് ചെന്നു: യജമാനനായ രാജാവേ, 

വ൯ ജനിച്ചതു. അവന് സെരൂയയുടെ | നിന്െറ മകനായ ശലോമോന് എനെറ 
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[ 

അനന്തരവനായി വാണു എസെറ സിം 

ഹാസനത്തില് ഇരികും ഏന്നു നി അ 

ടിയനോടു സത്യം ചെയ്യില്ലയോ? പിന്നെ 

അദദാനിയായു വാഴ്ചന്നതു എന്തു എന്നു 

അവനോടു ചോടിക്ക. നി അവിടെ രാ 

ജാവിനോടു സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കു 

മ്പോഠ, ഞുന്ദം നിനെറ പിന്നാലെ 

വന്നു നിനെറ വാക്കു ഉറപ്പിച്ചുകൊള്ള ൦. 

അങ്ങനെ ബത്ത് -ശേബ പള്ളിയറയില് 

ര:ജാവിനെറ അട്ടക്കരു ചെന്നു; രാജാവു 

വരയോധികനായിരുന്നു; ശ്രുഭനംകാരത്തി 

യായ അബീശഗ്' രാജാവിന്നു ശുശ്രൂഷ | 

ചെയ്യൂകൊണ്ടിരുന്നു. ബത്ത് -ശേബ കനി 

ഞ്ഞു രാജാവിനെ നമസ്കരിച്ച. നിനക്കു | 

ഫുന്തൂു വേണം എന്നു രാജാവു ചോടിച്ചു. 

അവ അവധനോടുട പറഞ്ഞതു: എന്നെറ 

യജമാനനേ, നനെറ മക൯ ശര്്ലാമോ൯ 

എന്റെറ അനന്തരവനായി വാണു എനെറ। 

സിംഹാസനത്തില് ഇരിക്കും എന്നു നി 

നിനെറ ദൈവമായ യഹോവയുടെ നാ 

മത്തില് അടിയ നാടു സത്യം ചെയ്യുവ 

ല്ലോ. 

രാജാവായിരിക്ുന്നു; എന്റെറ യജമാനനാ 

ഇപ്പ്പോഗ ഇതാ, അദോനീയാവു 

യ രാജാവു അറിയുന്നതുമില്ല. അധ | 

അനവധി കാളകളെയും തടിപ്പിച്ച മൂഗ। 

ങ്ങളെയും ആടുകളെയും അറുത്തു, രാജകു 

മാരന്മാരെയൊക്കെയും പുരോഹിതനായ 

അബ്ദ്യാഥാരിനെയും സേനാധിചതിയായ 

യോവാബിനെയും ക്ഷണിച്ചു. എങ്കിലും 

നിന്െറ ദാസനായ ശലോമോനെ അവ൯ 

ക്ഷണിച്ചില്ല. യജമാനനായ രാജാവേ. 

യ ജമാനനായ രാജാവിനെറ അനന്തരവ 

ആരെന്നു നി അറിയിക്കേണ്ടതിന്നു എല്ലാ 

യിസ്രാഠരയലിനെറയും കണ്ണു നിന്നെ നോ 

നായി സിംഹാസനത്തില് ഇരിക്കേണ്ടതു 

ക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു, അല്ലാഞാത, യജു 

മാനനായ രാജാവു ത൯െറ പിതാക്കന്മാ 

ഠിം 

രെപ്പോലെ നിദ്പ്രാപിച്ചശേഷം, ഞാനും 

എസനെറ മക൯ ശലോമോനും കുററക്കാരായി 

രിക്കും. അവഥം രഃജാധിനോടു സംസാ 

രിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഠ ഇതാ, നാഥാ൯ 

പ്രവാചക൯ വരുന്നു. 

ക൯ വന്നിരിക്കുന്നു എന്നു രാജാവിനോടു 

അറിയിച്ചു. അവ൯ രാജസന്നിധിയില് 

ചെന്നു രാജാവിനെ സാക്ട്ടാംഗം വീണു 

നമസ്കരിച്ചു. 

ന്നാല്; യജമാനനായ രാജാവേ, അദോ 

നാഥാ൯ പറഞ്ഞതെന്നെ 

നീയായു എനെറ അനന്തരവനായി വാണ്ുമ 

സെറ സിംഹാസനത്തില് ഇരികും 

എന്നു നി കപ്പിച്ചിട്ടു മണ്ടാ? അവ൯ ഇന്നു 

ചെന്നു അനവധി കാളകളെയും തടിപ്പി 

ച] മൃഗങ്ങളെയും ആടുകളെയും അറുത്തു, 

രാജകമാരന്മാരെയൊക്കെയും സേനാധി 

പതിമാരെയും പുരോഹിതനായ അബ്യ്യാ 

ഥാരിനെയ്യം ക്ഷണിച്ചു. അവര് അധ 

നെറ മുമ്പാകെ ഭക്ഷിച്ചു പാനംചെയ്യൂ: 

അദോനിയാരാജാധലേ, ജയജയ ഏന്നു 

പറയുന്നു. എന്നാല് അടിയനെയും പരോ : 

ഹിതനായ സാലോക്കിനെയും യഹോ 

യാദയുടെ മകനായ ബെനായാവെയും 

നിനെറ ദാസനായ ശലോമോനെയും അ 

വ൯ ക്ഷണിച്ചില്ല. 

വിനെറ അനന്തരവനായി സിംഹാസന 

യജമാനനായ രാജാ 

ത്തില് ഇരിക്കേണ്ടതു ആരെന്നു അടിയ 

ങ്ങദ്ദെ നി അറിയിക്കാതെ ഇരിക്കെ ഈ 

കായ്യ്ം യജമാനനായ രാജായിനെറ കല്പ 

നയാലോ നടന്നതു ബത്ത്-ശേബയെ 

വിളിപ്പി൯ എന്നു ഓധീട് രാജാവു കല്പിച്ച. 

അവഠ രാജസന്നിധിയില് ചെന്നു രാജാ 

വിനെറ മുമ്പാകെ നിന്നു. എന്നാറെ 

രാജാവു: എനെറ ജിവനെ സകല 

ക്ഷ്ടൃത്തില്നിന്നും വീണ്ടെടുത്തിരിക്കുന്ന 

യഫഹോവയാണ, നിനെറ മകനായ ശലോ 

മോ൯ എന൯റ അനന്തരവനായി വാണ 

നാഥാ൯പ്രവാച 

ി യ 

24 

90 
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ഏനിക്കു പചകരം എനെറ സിംഹാസന 

ത്തില് ഇരികും എന്നു ഞാ൯ നിന്നോടു 

യിസായേലിനെറ ദൈവമായ യഹോധഖ 

യൂടെ നാമത്തില് സത്യംചെയുതു പോലെ 

തന്നേ ഞാന് ഇന്നു നിധത്തികും എന്നു 

സത്യംചെയ്യൂ പറഞ്ഞു. അധപ്പോഠ ബത്ത്. 

ശേബ സാഷ്ടാംഗം വിണ്ട രാജാവിനെ നമ 

സ്തൂരിച്ച: ഏനന്െെറ യജമാനനായ ദാധിട് 

രാജാവു ടീഫ്യായുസ്സായിരിക്കട്ടെ എന്നു പറ 

ഞ്ഞു. 

സാടോക്കിനെയ്യം പ്രവാചകനായ നാഥാ 

ര 
പിന്നെ ഭഓയീട : പുരോഹിതനായ 

നെയും യെഹോയാദയുടെ മകനായ ബെ 

നായാവെയും ലിളിപ്പി൯ എന്നു കല്പിച്ചു. 

അധഖര്൪ രാജസന്നിധിയില് ചെന്നുനിന്നു. 

രാജാവു അവരോടു കല്പിച്ചതെന്തെന്നാല് : | 

നിങ്ങളു ടെ യജമാനനെറ ഭൃത്യന്മാരെ കൂട്ടി 

ക്കൊണ്ടു ഏനെറ മകനായ 

നെ എനെറ കോവര്കഴ്ഴതപ്പുറത്തു കയ 

ററി താഴെ ഗീഹോനിലേക്കു കൊണ്ടു 

പോകുലി൯. അധിടെധെച്ചു സാഃദാക 

പുരോഹിതനും നാഥാ൯പ്രധാചകന്ും 

അവനെ യിസായയലിന്നു രാജായായിട്ടു 

അഭികഷോകം ചെയ്യേണം; പിന്നെ കാഫ 

ളം ഈതി: ശലോമോ൯രാജാധഖേ, ജയ 

ജയ എന്നു ഷഘോഷിച്ചുപറവി൯. അതി 

നെറശേഷം നിങ്ങന൯ അവനെറ പിന്നാ 

ലെ വരുധി൯; അയന വന്നു എനെറ 

സിംഹാസനത്തിരു ഇരുന്നു എനിക്കു പക 

രം വാഗേണം; യിസ്പ്രായേലിന്നും യെഫ്രുടെ 

ക്കും പ്രഭ വായിരിക്കേണ്ടതിന്നു ഞാ൯ അ 

വനെ നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പോ യെ 

ഹോയാദയുടെ മകന് ബെനായാധു രാജാ , 

ധിനോട്ട: ആമേ൯; യജമാനനായ രാജാ 

വിനെറ ദൈവമായ യഹോവയും അങ്ങ 

നെ തന്നേ കല്പികുമാറാകട്ടെ. യഹോ 

വ യജമാനനായ രാജാധിനോടുക്രടെ 

ഇരുന്നതു പോലെ ശഭലാമോനോടുംക്ൂടെ 

ഠിം 

ശര്്ലാര്മാ। 

] 

മോനെ രാജാവാക്കിയിരികുന്നു. 

ഇരിക്കയും യജമാനനായ ദാധിദ് രാജാധി 

സെറ സിംഹാസനത്തെക്കാളും അവസെറ 

സിംഹാസനത്തെ ശ്രേഷ്ടമാക്ുകയും ചെ 

യ്ുമാറാകുട്ടെ എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 

അങ്ങനെ സാദോകപുരോഹിതനും നാ 

ഥാ൯പ്രവാചകനും യെഹോയാടയുടെ 

മകനായ ബെനായാവും ക്രേത്യരും പ്പ്േ 

ത്ൃരും ചെന്നു ഓധീദ് രാജാവിന്െറ കോ 

വര്കഴ്തപ്പുറത്തു ശലോമോനെ കയററി 

ഗീഹോനിലേക്കു കൊണ്ടുപോയി, സാ 

ദോക്പുരോഹിത൯ തൃക്രൂടാരത്തില്നി 

ന്നു തൈലക്കൊമ്പു കൊണ്ടുചെന്നു ശലോ 

മോനെ അഭിഷേകം ചെയ്യു. അവര് കാഹ 

മും ഈതി, ജനമൊക്കെയും: ശലോമോ൯ 

ര:ജാവേ, ജയജയ എന്നു ഘോഷിച്ചപ 

റഞ്ഞു. പിന്നെ ജനമൊക്കെയും അധ 

നെറ പിന്നാലെ ചെന്നു; ജനം കുഴലൂതി; 

അവരുടെ ഫോഷംകൊണ്ടു ഭൂമി കുലുങ്ങു 

മാറു അത്യന്തം സന്തോഷിച്ചു. അലദോനി 

യാധും ക്രടെ ഉണ്ടായിരുന്ന സകലപവിരുന്നു 

കാരും ഭക്ഷണം കഥിഞ്ഞിരിക്കുമ്പോഠം 

അതു കേട്ടു. കാഹള നാദം കേട്ടപ്പ്യോഠാ 

യോഖാബ് : പട്ടണം കുലങ്ങിയിരിക്കുന്ന 

ഈ ആരവം ഏന്തു എന്നു ചോടിച്ചു. 

അധന് പറയുമ്പോ തന്നേ ഇതാ, ലു 

രോഹിതനായ അബ്ദ്യാഥാരിനെറ മക൯ 

യോനാഥാ൯ വരുന്നു; അദഭോനിയാധയ 

അവനോടു: അകുതൃതു വരിക; നി യോഗ്യ 

പുരുഷന്; നീ നല്ലവത്തമാനം കൊണ്ടു വ 

രുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. യോനാഥാ൯ അദോ 

നീയാലോട്ട ഉത്തരം പറഞ്ഞതു: നമ്മ 

ടെ യജമാനനായ ദാധിദ് രാജാധ്യ ശ3ലാ 

രാജാ 

വു സാദോക പുരോഹിതനെയും നാഥാ൯ 

പ്രവാചകനെയും യെഹോയാടയുടെ മക 

ക്രേത്യരെയും 

പ്പലേേത്യരെയും അവനോടുക്രടെ അയച്ചു. 

നായ ബെനായാധെയും 

653₹ 

38 

39 

40 
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അവര് അവനെ രാജാധിനെറ കോവര് 

കഴുതപ്പുറത്തു കയററി. സാദോക്പൃരോ 

ഹിതനും നാഥാ൯പ്രവാചകന്ും അവനെ 

ഗീഹോനില്യെച്ചു രാജാവായിട്ടു അഭി 

ചഷേകം ചെയ്യു. അവർ പട്ടണം മുഴങ്ങും 

വണ്ണം സന്തോഷിച്ചുകൊണ്ടു അധ് ടെനി 

നനു മടങ്ങിപ്പോയി. ഇതാകുന്നു നിങ്ങറം 

ക്കേട്ട ഘോഷം. അത്രയുമല്ല ശലോമോ൯ 

രാജ സിംഹാസനത്തില് ഇരിക്കുന്നു; രാജ 

ഭത്യന്മാരും നമ്മുടെ യജമാനനായ ദാധിദ് 

രജാവിനെ അഭിവന്ദനം ചെയ്ത്ാ൯ ചെ 

നനു; നിനെറ ദൈവം ശ3്ലാമോന്െറ നാമ 

ത്തെ നിനെറ നാമത്തെക്കാഠം ഉല്കൃഷ്ട 

വും അവനെറ സിംഹാസനത്തെ നിന്െറ 

സിംഹാസനത്തെക്കാഠ ത്രേഷ്ടവും ആക്ക 

ട്ടെ എന്നു പറഞ്ഞു. രാജാവു തനെറകുട്ടി 

ലിന്മേല് നമസ്ത്റരിച്ചു: ഇന്നു എനെറസിം 

ഹാസനത്തില് എനെറ സന്തതി ഇരി 

ക്കുന്നതു എനെറ കണ്ണുകൊണ്ടു കാണ്മാ൯ 

സംഥതി വരുത്തിയ യിസായേലിനെറ 

ദൈവമായ യര്ഹോധ സ്റ്കൂതിക്കുപ്പെടുമാറാ 

കട്ടെ എന്നു പറഞ്ഞു. മുടനെ അദോനി 

യാവിനെറ വിരുന്നുകാര് ഒക്കെയും ഭയ 

പ്പെട്ടു എഴ്ഴന്നേററു ഓരോരുത്ത൯ താന്താ 

നെറ വഴിക്കു പോയി, അദോനിയാവും 

ശലോമോനെ പേടിച്ചു ചെന്നു യാഗഥപീഠ 

ത്തിനെറ കൊമ്പുകളെ പിടിച്ചു. അദോ 

നിയാവു ശലോമോ൯രാജാധിനെ പേടി 

ക്കുന്നു; ശലോമോ൯രാജാവു അടിയനെ 

വാഠരകൊണ്ടു കൊല്ലുകയില്ല എന്നു ഇന്നു 

എന്നോടു സത്യം ചെയ്യട്ടെ ഏന്നു പറഞ്ഞു: 

അവ൯ യാഥപിഠത്തിനെറ കൊമ്പുകളെ 

പിടിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു ശലോമോന് വത്ത 

മാനം കേട്ടു. അവ൯ യോഗ്യനായിരു 

ന്നാല് അവനെറ തലയിലെ ഒരുരോമവും 

നിലത്തു ധിഴചകയില്ല; അവനില് കുററം 

അവന് മരിക്കേണം കണ്ടാലോ എന്നു 

ധിം 

ശലോമോന൯ കപ്പിച്ചു. അങ്ങനെ ശലോ 33 

മോ൯രാജാവു ആഭയച്ച; അവര് അവനെ 

യാഗപിഠത്തിങ്കല്നിന്നു ഇറക്കി കൊണ്ടു 

വന്നു. അവന് വന്നു ശലോമോ൯രാജാ 

വിനെ നമസ്ത്റരിച്ചു. ശലോമോ൯ അവ 

നോടു: നിന്െറ ധിട്ടില് പൊയ്യ്രോഠഠക 

എന്നു കപ്പിച്ചു. 

൨. അഡ്യ്യായം. 

ദ്രാഖിദിന്നു മരണകാലം അടുത്തുവന്ന 

പ്പോ അവന് തനെറ മകനായ 

ശലോമോനോടു കല്പിച്ചതു എന്തെന്നാല്; 

വഴി 

യായി പോകുന്നു; നീ ധൈയ്യംരൂണ്ട പുരു 

എത്തു ചെയ്യാലും 

സകലത്തിലും 

നീ കൂൃതാത്ഥനാദകേണ്ടതിന്നും നിനെറ 

മക്കഠഠ പൃണ്ണുഹുടയത്തോടും പൂണ്ണമനദ്സ്സാ 

ടം കൂടെ എനെറ മുമ്പാകെ സത്യമായി 

ഞാ൯ സകലഭ്ൂവാസികളു ടെയും 

കാനായിരിക്ക. നി 

എഖിടേക്കു തിരിഞ്ഞാലും 

നടന്നു തങ്ങമൂുടെ വഴി സ്തൂക്ഷിച്ചാല് 

യിസ്ഡാമയലിനെറ രാജാസനത്തില് ഇരി 

പ്രാ൯ ഒരു പുരുഷന് നിനക്കു ഇല്ലാതെ 

പോകയില്ല എന്നു യഹോവ എടനോോട്ട 

ഉറപ്പിക്കേ 

ന്യായപ്ര 

മാണത്തില് എഴ്ചതിയിരികുന്നതു പോലെ 

അരുളിച്ചെയു വചനം താ൯ 

ണ്ടതിന്നുമായി മോശെയയടെ 

നിനെറ ദൈഖമായ യഹോധയുടെ വഴി 

കളില് നടന്നു അധവനൊ ചട്ടങ്ങളും കല്പ 

നകളും വിധികളും സാക്ഷ്യങ്ങളും പ്രമാ 

ണിച്ചും കൊണ്ടു അവനെറ ആത്ത അന്ന 

സരിച്ചുകൊഠംക. ധിശേകഷിച്ച സെരൂ 

യയുടെ മക൯ യോധാബ് എന്നോടു 

ചെയ്യതു, യിസായേലിനെറ രണ്ടു സേനാ 

ധിപന്മാരായ നേരിനെറ മക൯ അബല 

രിനോട്ടം യേഥെരിനെറ മക൯ അമാസ 

യോടും ചെയുതു തന്നേ നീയും അറി 

യുന്നുവല്ലോ; അവന അവരെ കൊന്നു 

ഠാ 
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സമാധാനസമയത്തു യൃഭ്ധരക്തം ചൊരി 

ഞ്ഞു യൃഭ്ധരക്തം തനെറ അരക്കച്ചയിലും 

കാലിലെ ചെരിപ്പിലും ആക്കിയല്ലോ. 

ആകയാല് നീ ജ്ഞാനം പ്രയയാഗിച്ചു 

അവനെറ നരയെ സമാധാനത്തോടെ 

പാതാളത്തില് ഇറങ്ങുവാ൯ സമ്മയിക്ക 

രുതു. എന്നാല് ഗിലെയാദ്യനായ ബ൪ 

സില്ലായിയുടെ മക്കക്കു നീ ദയ കാണി 

ക്കേണം; അവധര്൪ നിനെറ മേശയിങ്കര 

ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നവരുടെ ക്രട്ടത്തില് 

ഇരിക്കട്ടെ; നിനെറ സഹോദരനായ അ 

ബ്ദ ലോമിനെറ മുമ്പില്നിന്നു ഞാ൯ 

ഓടിപ്പോകമ്പോശ അവര് അങ്ങനെത 

ന്നേ എന്നോടും പെരുമാറി, പിന്നെ 

ബ്ഹ്രുരീമിലെ ബെന്്യാമീന്യനായ ശഗേര 

യുടെ മക൯ ശിമെയി ഏന്നൊരുവ൯ 

ഉണ്ടല്ലോ; ഞാ൯ മഹനയിമിലേക്കു പോ 

കുന്ന ദിവസം അവന് ഏന്നെ കഠിനശാ 

പത്തോടെ ശപിച്ചു; ഏങ്കിലും അവ൯ 

യോട്ടാങ്കല് ഏന്നെ ഏതിരേറവുവന്നതു 

കൊണ്ടു അവനെ വാഗകൊണ്ടു കൊല്ലുക 

യില്ല ഏന്നു ഞാ൯ യഹോധാനാമത്തിരു 

അവനോടു സത്യം ചെയ്യു. എന്നാല് നി 

അവനെ ശിക്ഷിക്കാതെ ധ്ടരുതു; നീ 

ബുദ്ധിമാനല്ലോ; അവനോടു എന്തു ചെ 

യ്യേണമെന്നു നി അറിയും; അവന്െറ 

നരയെ രക്തത്തോടെ പാതാളത്തിലേക്കു 

അയക്കുക. പിന്നെ ദാധിട് തനെറ പി 

താക്കന്മാരെപ്പോലെ നിദ്രപ്രാപിച്ചു; ഓധി 

ദടിനെറ നശഗരത്ത്ത അവനെ അട 

ക്കംചെയ്യു. ദാധീദ് യിസ്രായേലില് വാ 

ണകാലം നാല്പതു സംവത്സരം. അവ൯ 

ഹെബ്ര്യോനില് ഏഴ സംവത്സരധും യെ 

രൂശലേമില് മുപ്പതുതുമൂന്നു സംവത്സരവും 

വാണും ൽ 

ശലോമോന് തനെറ അപ്പനായ ദാവി 

ടിന സിംഹാസനത്തില് ഇരുന്നു; 

ഠിം 

൭177 ൧. രാജാക്കന്മാർ ൨ 

അവനെറ രാജത്വം ഏററവും സ്ഥിരമാ 

യയിവന്നു. എന്നാല് ഫഗ്ലിത്തിന്െറ മക 

നായ അടദോനിയാധു ശലോ3മാനെറ അ 

മ്മയായ ബത്ത്-ശേബയെ ചെന്തമകണ്ടു; 

നിന്െറ വരമധു ശുഭമോ ഏന്നു അധഖഠ 

ചോടിച്ചതിന്നു: ശുഭം തന്നേ എന്നു അധ:൯ 

പറഞ്ഞു. എനികു നിന്നോടു ഒരു കായ്യം 

പറധാനുണ്ടു എന്നു അവ൯ പറഞ്ഞു. 

പറക ഏന്നു അവഗ പറഞ്ഞു, അവ൯ 

പറഞ്ഞതു എന്തെന്നാല്: രാജത്വം എനിക്കു 

ള്ള തായിരുന്നു; ഞാ൯ വാഴേണ്ടതിന്നു 

യിസ്ായേലൊക്കെയും പ്രതിക്ഷിച്ചിരുന്നു 

എന്നു നി അറിയുന്നു വല്ലോ; എന്നാല് രാജ 

ത്വം മറിഞ്ഞു ഏനെറ സഹോദര ആയി 

പ്പോയി; യഹോവയാല് അതു അവന്നു 

ലഭിച്ചും ഏന്നാല് ഇപ്പോ ഞാ൯ നി 

ന്നോടു ഒരു കായ്യം അപേക്ഷികുന്നു; അതു 

തള്ളിക്കളയരുതേ. നി പറക എന്നു അ 

വഠം പറഞ്ഞും അപ്പാ അധ൯: ശ്രു 

നേകാരത്തിയായ അബിശഗിനെ എനി 

ക്ക ഭായ്യയായിട്ടു തരുധാ൯ ശലോമോന് 

രാജാധിനോടു പറയേണമേറ അവന് 

നിന്െറ അപേക്ഷ തള്ളകയില്ലല്ലോ എന്നു 

പറഞ്ഞും. ആകട്ടെ; ഞാ൯ നിനക്കു വേ 

ണ്ടി രാജാവിനോടു സംസാരിക്കാം എന്നു 

പറഞ്ഞൂ. 

ബത്ത -ശേബ അദോനിയാധിന്നു ധേണ്ടി 

യ 
ബത്ത -“-ശേബ അങ്ങനെ 

ശലോമോ൯രാജാഖിനോട്ട സംസാരി 

പ്രാ൯ അവനെറ അടുക്കല് ചെന്നു, രാജാ 

ഡ് ഏഴന്നേററു അവളെ എതിരേററു 

ചെന്നു വന്ദനം ചെയ്യൂ തനെറ സിംഫാ 

സനത്തില് ഇരുന്നു രാജമാതാധിന്നു 

ഇരിപ്പാൻ കൊടുപ്പിച്ചു; അവ അ വെറ 

൨ ലത്ുതുഭാഗത്തു ഇരുന്നു. ഞാ൯ നിന്നോടു 

ഒരു ചെറിയ കായ്യം അപേക്ഷിക്കുന്നു; 

എനെറ അപേക്ഷ തള്ളിക്കള യരുതു ഏനു 

അവഠം പറഞ്ഞു. രാജാവു അവളോടു: 

15 

14 

19 

16 

17 

18 

19 

20 
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എനെറ അമ്മേ, ചോടിച്ചാലും; ഞാ൯ ഇന്നു നിന്നെ കൊല്ലുന്നില്ല എന്നു പറഞ്ഞു. 

നിന്െറ അപേക്ഷ തമളമുകയില്ല എന്നു 

പറഞ്ഞു. 

കാരത്തിയായ അബിശഗിനെ നിന്െെറ 

അപപ്പ്ോഗ അവ: ശ്രൂനം 

സഹോദരനായ അടോനിയാധിന്നു ഭായ്യ 

യായിട്ടു കൌടുക്കേണം എന്നു പറഞ്ഞു. 

ശലോമോ൯രാജാധു തനറെറ അമ്മ 

യോട്ട: ശ്രുമനംകാരത്തിയായ അബീശഗി 

നെ അര്ദാനിയാവിന്നു വേണ്ടി ചോടികു 

ന്നതു എത്തു? രാരുത്വത്തെയും അവന്നു 

വേണ്ടി  ചാദിക്കരുതോ? അധയ൯ എനരെെറ 

ജ്യ ഷ്ടനല്ലോ; 

അബ്ദ്യാഥാരിന്നും സെരരൂയയ്യടെ മക൯ 

അവന്നും പ്യരോഹിത൯ 

യോവാബിന്നും വേണ്ടി തന്നേ എന്നു ഉത്ത 

രം പറഞ്ഞു. അദോനിയാധു ഈ കായ്യാ 

ചോടിച്ചതു തന്െറ ജീവനാശത്തിന്നായി 

ട്ടല്ലെങ്കില് ദൈവം തക്കവണ്ണവും അധി 

കവും എന്നോട്ട ചെയ്യടെ; 

എന്നെ സ്ഥിരപ്പെടുത്തിയവന്ം എന്നെ 

എനെറ അപ്പനായ ദാധീടിനെറ സിംഹാ 

സനത്തില് ഇരുത്തി തനെെറ വംഗശാന 

പ്രകാരം എനിക്കു ഒരു ഗൃഹം പണിതവ 

നമായ യഹോവയാണ, ഇന്നു തന്നേ അ 

ദോനീയാധു മരിക്കേണം എന്നു ശലോ 

മോ൯രാജാധയ കല്ലിച്ചു യഹോയനാമ 

ത്തില് സത്യം ചെയ്യൂ. പിന്നെ ശലോ 

മോ൯രാജാധയ യെഹോയാടയുടെ മകനായ 

ബെനായാഖെ അയച്ചു; അവന് അവഖധനെ 

ഖെട്ടിക്കൊന്നുകള ഞ്ഞു. അബ്ദ്യാഥാ൪പു 

രോഹിതനോടു രാജാധു: നി അനാഥോ 

ത്തിലെ നിനെറ ജന്മഭൂമിയിലേക്കു പൊ 

യ്ത്ൊക; നീ മരണയോശഗ്യനാകുന്നു; 

എങ്കിലും നീ എനെറ അപ്പനായ ഭാധിദി 

നെറ മുമ്പാകെ കുത്താവായ യഹോലഖ 

യൂടെ പെട്ടകം ചുരന്നതു കൊണ്ടും എനെറ 

അപ്പ൯ അന്ദഭവധിച്ച സകലകക്കങ്ങളെ 

യും നി ക്രടെ അന്ദഭവിച്ചതു കൊണ്ടും ഞാ൯ 

ധാഠാഥറ്ഠിം 

ആകയാല് 

ഇങ്ങനെ യഹോവ ശിലോധലില്ധഖെച്ചു 

ഏലിയൂടെ കുടുംബത്തെകുറിച്ചു അരുളി 

ച്ചെയു വചനത്തിന്നു നിപ്പത്തിവരേണ്ട 

തിന്നു ശലോമോ൯ അബ്ദാഥാരിനെ 

യഹോവയുടെ പൌരോഹിത്യത്തില്നി 

ന്നു നീക്കിക്കളഞ്ഞു. ഈ വത്തമാനം യോ 

വാബിന്നു എത്തിയ പ്പോഠം -- യോവാബ് 

അബ്ദുംലോഥിനെറ പക്ഷം ചേന്നിരു 

ന്നില്ലെങ്കിലും അദോനിയാധിനെറ പക്ഷം 

ചേന്നിരുന്നു -- അവധവ൯ യഹോവയുടെ 

ക്രടാരത്തില് ഓാടിച്ചെന്നു യാഗപീഠ 

ത്തിനെറ കൊമ്പുകളെ പിടിച്ചു. 

യോവാബ് യഹോവയുടെ ക്രടാരത്തില് 

ഓടിച്ചെന്നു യാഗപീഠത്തിനെറ അടു 

ക്കല് നില്ലന്നു എന്നു ശലോമോ൯രാജാ 

വിന്നു അറിധുക് ട്ടി. അപ്പോ ശലോ 

മോ൯ യെഹോയാദയുടെ മകനായ ബെ 

നായാവെ അയച്ചു: നീ ചെന്നു അവനെ 

ധെട്ടിക്കളക എന്നു കല്പിച്ച. ബെനാ 

യാവയ യഹോവയുടെ ക്രടാരത്തില് ചെന്നു : 

നീ പുറത്തു വരിക എന്നു രാജാധു 

കപ്പിക്കുന്നു എന്നു അവനോടു പറഞ്ഞു. 

ഇല്ല; ഞാന് ഇധിടെ തന്നേ മരിക്കും 

എന്ന അവന പറഞ്ഞു. ബെനായാധു 

ചെന്നു: യോധാബ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നു; 

ഇങ്ങനെ അവന് എന്നോടു ഉത്തരം പറ 

ഞ്ഞ എന്നു രാജാധിനെ ബോധിപ്പിച്ചു. 

രാജാവ' അവനോടു കല്പിച്ചതു: അവന് 

പറഞ്ഞതുപോലെ നി ചെയ്തു; അധ 

നെ ധഖെട്ടിക്കൊന്നു കഴിച്ചിടുക; യോവാ 

ബ് കാരണംക്രടാതെ ചിന്നിയ രക്തം 

നി ഇങ്ങനെ എങ്കല്നിന്നും എനെറ പി 

തൃഭവനത്തിങ്കല്നിന്നും നിക്കിക്കമക. 

അയനെറ രക്തപാതകം യഹോവ അധ 

നൊ തലട3മല് തന്നേ വരുത്തും; യിസ്പാ 

യേലിനെറ സേനാധിപതിയായ നേരി 
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നെറ മക൯ അബ്ബേ൪, യ്യെഹ്രദയുടെ 

സേനാധിപതിയായേ യേഥെരിനെറ 

മക൯ അമാസാ എന്നിങ്ങനെ തന്നെ 

ക്കാഠ നീതിയും സതഗുണധുമുള്ള രണ്ടു | 

പുരുഷന്മാരെ അവന് ഏനെറ അപ്പ 

നായ ദാധയിട്' അറിയാതെ ഖാഠകൊ 

അധ ണ്ട ധെട്ടിക്കൊന്നുകള ഞടൂവല്ലോ. 

രുടെ രക്ര.ം എന്നേക്കും പി] 

ന്െറയും അവന്െറ സന്തയിയുടെയും | 

തലമേൽ ഇരികും; ഭാധിദിന്നും അവ 

നെറ സന്തതിക്കും 

ഹാസനത്തിന്നും യഹോവയിങ്കതനിന്ന 

സമാധാനം എന്നേകും ഉണ്ടാകും. 

ഗൃഹത്തിന്നും ി 

| 
അങ്ങനെ യെ ഹോയാദയുടെ മകനായ 

ബെനായാധു ചെന അധഖനെ ധെടി 

അധവനെറ 

ചെയ്യൂ. 

യെെഫോ 

ക്കൊന്നു; മരുഭൂമിയിലെ 

വിട്ടില് അവനെ അടക്കം 

രാജാവു അവനു വകരം 

യാദയ്യുടെ മകനായ ബെനായാധെ 

സേനാധിപതിയാക്കി അബ്ദഥോരിന്നു 

പകരം സാദോക്ക് പുരോഹിതനെയും 

നിയമിച്ച. പിന്നെ രാജാധു ആളയച്ചു 

ശിമെയിയെ വരുത്തി അധഖനോടു: 

നി യെരൂശലേമില് നിനക്കു ഒരു 

വീടു പണിതു പാത്തുകൊറഠാക; അധി 

ടെനിന്നു പുറത്തെങ്ങും പോകരുതു, 

പുറത്തിറങ്ങി കിദോ൯ തോട്ട കടക്കുന്ന 

നാളില് നി മരിക്കേണ്ടിവരും ഏന്നു 

തിച്ചയായി അറിഞ്ഞജുകൊമഠക; നിന്െറ 

രക്തം നിന്െറ തലമേൽ തന്നേ ഇരി 

ക്കും ഏന്നു കല്പിച്ചു. ശിമെയി രാമാ 

വിനോടു: അതു നല്ലധാക്കു; യജമാന 

നായ രാജാവു കപ്പിച്ചതുപോലെ അടി 

യ൯ ചെയ്യൂകൊള്ളാം ന്നു പറഞ്ഞു. 

അങ്ങനെ ശിമെയി കുറെക്കാലം യെരൂശ 

ലേമില് പാത്തു. മൂന്നു സംവത്സരം ലു 

ആപ്പോ ശിമെയിയുടെ രണ്ടു അടിമ 

൭19 ഹം രാജാക്കന്മാർ ൨ 

കഠം മാഖയുടെ മകനായ ആഖിശ എന്ന 

ഗത്ത് രാജായിനെറ അടുക്കല് ഓാടിപ്പോ 

യി; തന്െറ അടിമകമ ഗത്തില് ഉണ്ടെ 

ന്നു ശിമെയിക്കു അറിധുകിട്ടി. അപപ്പോഠം 

ശിമെയി ഏഴന്നേററു കഴുതെകു കോല്പിട്ടു 

പുറപ്പെട്ടു അടിമകമെ അന്വേഷ്കിപ്പാ൯ 

ഗത്തില് ആഖിശിന്റെറ അടുക്കല് പോ 

യി അങ്ങനെ ശിമെയി ചെന്നു അടി 

മകളെ ഗത്തിതുനിന്നു കൊണ്ടുവന്നു. 

ശിമെയി യെരൂശലേം ധിട്ടു ഗത്തില് 

പോയി മടങ്ങിവന്നു എന്നു ശലോമോന്നു 

അറിധു കിട്ടി, അപ്പോഠ രാജാവു ആള 

യച്ചു ശിമെയിയെ വരുത്തി അവനോടു : 

നി പുറത്തിറഒടി എവിടെയെങ്കിലും പോ 

കുന്നനാളില് മരിക്കേണ്ടിവരുമെന്നു തിച്ച 

യായി അറിഞ്ഞജുകൊഠഗക എന്ത ഞാ൯ നി 

ന്നെക്കൊണ്ടു യഹോധാനാമത്തില്ു സത്യം 

ചെയ്യിച്ചു സാക്ഷികരിക്കയും ഞാ൯ കേട്ട 

വാക്കു നല്ലതെന്നു നി ഏന്നാടു പറകയ്യം 

ചെയ്യിപ്പുയോ? അങ്ങനെയിരിക്കെ നി 

യഹോധയുടെ ആണയും ഞാ൯ നിന്നോടു 

കപ്പിച്ച കപ്പനയ്യം പ്രമാണിക്കാതെ ഇരു 

ന്നതു എന്തു ഏന്നു ചോടിച്ചു. പിന്നെ 

രാജാധു ശിമെയിയോടു: നി എനെറ അച്പ 

നായ ഭാധിടിനോടു ചെയുതും നിനക്കു 

ഓമ്മയുള്ളതും ആയ ദോഷമൊക്കെയ്ുയം 

നി അറിയുന്നുഖല്ലോ; യഹോവ നിന്െറ 

ദോഷം നിനെറ തലമ തന്നേ 

ഏന്നാല് ശലോമോ൯രാജാധു 

ഓധ്.ഭിനെറ 

സിംഹാസനം യഹോധയുടെ മുമ്പാകെ 

വരുത്തും, 

അയഗ്രഹി ക്കപ്പെട്ട വനും 

സ്ഥിരധുമായിരികും എടന്നകും എന്നു 

പറഞ്ഞിട്ടു രാജാധു യെഹോയാദയുടെ 

മക൯ ബെനായാധോടു കപ്പിച്ചു; അവ൯ 

ചെന്നു അധഖനെ ധഖെട്ടിക്കൊന്നു. അങ്ങ 

നെ രാജത്വം ശലോമോനെറ കയ്യില് 

സ്ഥിരമായി, 
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൧. രജാക്കന്മാര ൩ 

൩. അദ്ധ്യായം. 
ഡു 

അനന്തരം ശലോമോന് മിസയിംരാജാ 

വായ ഫറവോനോടു സംബന്ധം ക്രടി, 

ഫറവോനെറ മകളെ വിവാഹം ചെയ്യു; 

തനെറ അരമനയും യഹോവയുടെ ആല 

യവും യെരൂശലേമിന്നു ചുററും മതിലും 

പണിതുതീരുധോളം അവളെ ദാവി 

ദിനെറ നഗരത്തില് കൊണ്ടുവന്നു പാ 

പ്പിച്ചു. എന്നാല് ആ കാലംവരെ 

യഹോവയുടെ നാമത്തിന്നു ഒരു ആലയം 

പണിയാതെ ഇരുന്നതുകൊണ്ടു ജനം 

പൂജാഗിരികളില്ഖെച്ചു യാഗം കഴിച്ചു 

പോന്നു. ശര്ലാമോന യഹോവയെ സ്നേ 

ഹിച്ചു, തനെറ അപ്പനായ ടാഖിടിസെറ 

ചട്ടങ്ങളെ അനദസരിച്ചനടന്നു എങ്കിലും 

അവന് പൂജാഗിരികളില്ഖെച്ചു യാഗം 

കഴിക്കയും ധൂപം കാട്ടുകയും ചെയ്യു, 

രാജാധ൮ ഗിബെയോനില് യാഗം ക്ധി 

പ്യാ൯ പോയി; അതു പ്രധാനപൂജാഗി 

രിയായിരുന്നു; അവിടത്തെ യാഗപീഠ 

ത്തിന്മേല് ശലോമോന് ആയിരം ഹോമ 

യാഥം അപ്പിച്ച. ഗിബെയോനില്ധലെ 

ചു യഹോധ രാത്രിയില് ശലോമോനു 

സ്വപ്ലത്തില് പ്രത്ൃ ക്ഷനായി; നിനക്കു 

വേണ്ടുന്ന വരം ചോടിച്ചുകൊഠംക എന്നു 

ദൈവം  അരുമിച്ചെയ്യു. അതിന്നു 

ശലോമോ൯ പറഞ്ഞതു എന്നെന്നാല്: 

എന്െറ അപ്പനായ ദാധീട് എന്ന നിനെറ 

ഓസ൯ സത്യത്തോടും നിതിയോടും 

ഹൃദയ പരമാത്ഥതര്യാടും ക്രടെ നിനെറ 

മുമ്പാകെ നടന്നതിന്നു ഒത്തവണ്ണം നീ 

അവന്നു വലിയ കൂപ ചെയ്യു ഈ വലിയ 

കൃപ അവന്നായി പാലിക്കയും ഇന്നുള്ള 

തുപോലെ അവനെറ സിംഹാസനത്തില് 

ഇരിപ്പാ൯ അവന്നു ഒരു മകനെ നലച്ലക 

യും ചെയ്യിരിക്കുന്ന. എനെറ ദൈവമാ 

ധാഠാഥറ്ഠിം 

൭20) ൨ 1, 111൧5 3 

യ യഹോവേ, നി അടിയനെ ഇപ്പ്പേറം 

എന്െറ അപ്പനായ ഭാധീദിന്നു പകരം 

രാജാവാക്കിയിരിക്കുന്നു, ഞാനോ ഒരു 

ബാലനത്രേ; കായ്യാടിക. നടത്തൃവാ൯ 

ഏനിക്കു അറിവില്ല. നി തിര്ഞുെടു 

ത്തതും പെരുപ്പം നിമിത്തം എണ്ണയും കണ 

ക്കം ഇല്ലാത്തതുമായി വലിയോരു മഹാ 

ജാതിയായ നിനെറ ജനത്തിനെറ മദ്ധ്യേ 

അടിയന് ഇരിക്കുന്നു. ആകയാല് ഗുണ 

വും ഭോക്കവും തിരിച്ചറിഞ്ഞ നിസെറ 

ജനത്തിന്നു ന്യായപാലനം ചെയ്ത്യാ൯ 

ധിലേകമുള്ളോരു ഹൃദയം എനികു തരേണഞ 

മേ; അതുക്രടാതെ നിസെറ ഈ വലിയ 

ജനത്തിന്നു ന്യായപാലനം ചെയ്ത്താ൯ 

ആക്കു കഴിയും. ശലോര്മാ൯ ഈ കായ്യം 

ചോജിച്ചതു കത്താധിന്നു പ്രസാദമായി. 

ദൈവം അവനോടു അരുളിച്ചെയുതു 

എന്തെന്നാല്: നീ ടിീഘായയസ്സോ സമ്പ 

ത്തോ ശത്രുസംഹാരമോ ഒന്നും അപേക്ഷി 

ക്കാതെ ന്യായപാലനത്തിന്നുള്ള ധിാവകം 

എന്ന ഈ കായ്യ്യം മാത്രം അദപക്ഷ്ിച്ചതു 

കൊണ്ടു ഞാന് നിന്െറ അപേക്ഷപ്ര 

കാരം ചെയ്യിരിക്കുന്നു; ജ്ഞാനവും ധിലേ 

കധുമുള്ളോരു ഹൃദയം ഞാന് നിനക്ു തന്നി 

രിക്കുന്നു; നിനക്കു സമനായവന് നിന 

ക്കു മുമ്പ ഉണ്ടായിട്ടില്ല; നിനക്കു സമ 

നായവ൯ നിനെെറശേഷം 

ഇല്ല. 

ക്കാത്തതായ സമ്പത്തും മഹത്വധ്യം ക്രടെ 

ഉണ്ടാകയും 

ഇതിന്നു പുറമെ, നി അപേക്ഷി 

ഞാ൯ നിനക്ു തന്നിരിക്കുന്നു; നിന്െറ 

ആയ്യഷ്ട്രാലത്തൊക്കെയും രാജാക്കന്മാരില് 

ഒരുത്തനും നിനക്കു സമനാകയില്ല. 

നിന്െറ അപ്പനായ ദാവീദ് നടന്നതുപോ 

ലെ നി എനെറ ചട്ടങ്ങളും കല്പനകളും 

പ്രമാണിച്ചു എനെറ വഴികളില് നട 

ന്നാല് ഞാ൯ നിനക്കു ദീഷ്യായുസ്സം തരും. 

ശലോമോന് ഉ റക്കം ഉണന്നപ്പോഠം അതു 
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19 
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സ്വപ്പം ഏന്നു കുണ്ടു. പിന്നെ അവ൯ 

യെരൂശലേമിലേകു മടങ്ങിധന്നു യഹോ 

വയുടെ നിയമപ്െപെട്ടകത്തിനെറ മുമ്പാ 

കെ നിന്നു ഹോമയാഗങ്ങമ കഴിച്ചു സമാ 

ധാനയാഗങ്ങളം അപ്പിച്ച തനെറ സകല 

ഭൂത്യന്മാക്കും ധിരുന്നുകഴിച്ചു. 

അനന്തരം വേശ്യ മാരായ രണ്ടു സ്ര്്രികഠം 

രാജാധിനെറ അടുക്കല് വന്നു അവന്െറ 

മുമ്പാകെ നിന്നു, അധരില് ഒരുത്തി 

പറഞ്ഞതു: തമ്പുരാ3ന, അടിയനും ഇവ 

മും ഒരു ധിട്ടിരു പാകുന്നു; ഞങ്ങഠം പാ 

ക്കുന്ന വീട്ടില്വെച്ചു ഞാ൯ ഒരു കുഞ്ഞി 

നെ പ്രസവിച്ചു. ഞാന് ന 

നെറ മൂന്നാം ടിവസം ഇവളും പേട്ട 

ചു; ഞങ്ങ ഒന്നിച്ചായിരുന്നു; ഞങ്ങ 

രണ്ടുപേരും ഒഴികെ ആ വിട്ടില് മററാ 

രും ഞങ്ങളോടുക്രടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. 

മേന്നാല് രാത്രി ഇവഠ തന്െറ മകുനെറ 

മേരു കിടന്നുപോയതുകൊണ്ടു അവ൯ മരി 

ചുപോയി. അവഠം അദ്ധരാത്രി ഏഴ 

ന്നേററു, അടിയന ഉറങ്ങുന്ന സമയം, അ 

ടിയനെറ അരികെനിന്നു അടിയനെറ 

മകനെ എടുത്തു അവള്ടെ പള്ളെക്കലും 

അവള്ടെ മരിച്ച മകനെ അടിയ ന്െറ 

പള്ള ക്കലും കിടത്തി. രാധിലെ കുഞ്ഞി 

ന്നു മുല കൊടുപ്പാ൯ അടിയന് ഏഴ്ചന്നേററ 

പ്പോോഠം അതു മരിച്ചിരിക്കുന്നതു കണ്ടു; 

വെളിച്ചമായശേഷം അടിയന് സൂക്ഷിച്ച 

നോക്കിയാറെ അതു അടിയ൯ പ്രസവിച്ച 

കുഞ്ഞലും അതിന്നു മറെറ സ്ത്രി: അങ്ങ 

നെയല്ല; ജിവനുള്ളതു എനെറ കഞ്ഞു; 

മരിച്ചതു നിനെറ കുഞ്ഞു എന്നു പറഞ്ഞു. 

ഇവളേഠ: മരിച്ചതു നിനെറ കുഞ്ഞു; ജിവ 

നുള്ളതു ഏഎനെറ കുഞ്ഞു എന്നു പറഞ്ഞൂ. 

ഇങ്ങനെ അവര് രാജാധിനെറ മുമ്പാകെ 

തമ്മില് ധാടിച്ചു. അപ്പോ രാജ:വു 

കപ്പിച്ചതു: ജിവനുള്ളതു എന്െറ ക്ഞ്ഞു, [0 പയം ധി രള ലു പുരോഹിതന്മാ൪; 

ധഠ ഖം 

521 ൧ം രാജാക്കന്മാര് ൪: 

മരിച്ചതു നിനെറ കുഞ്ഞു ഏന്നു ഇവ പറ 

യുന്ന; അങ്ങനെയല്ല, മരിച്ചതു നിനെറ 

കുഞ്ഞു, ജിവരുള്ളതു ഏനെറ കഞ്ഞു എന്നു 

മറേറവമ പറയുന്നു. ഒരു വാമ കൊണ്ടുവ 

രുധി൯ ഏന്നു രാജാവു കപ്പിച്ച. അ൪ധ൪ 

ഒരു വാം രാജസന്നിധിയില് കൊണ്ടു 

വന്നു. അപ്പ്പോശ രാജാധു: ജീവനുള്ള 

കുഞ്ഞിനെ രണ്ടായി പിളന്നു പാതി ഒരു 

ത്തിക്ുകും പാതി മറേറവരക്ും കൊടുപ്പി൯ 

ന്നു കപ്പിച്ചു. ഉടനെ ജിവനുള്ള കുഞ്ഞി 

നെറ അമ്മ തനെറ കുഞ്ഞിനെകുറിച്ചു 

ഉള്ളൂ 

അയ്യാ! 

കത്തുകുകൊണ്ടു രാജാധിനോടട : 

ജിവ 

ന്മ്ള കുഞ്ഞിനെ കൊല്ലരുതേ; അതിനെ 

മേനെറ തമ്പുരാനേ, 

അവധക്ു കൊടുത്തുകൊഠവി൯ എനു 

പറഞ്ഞു. മറേറവളോ: എനികും വേണ്ടാ, 

നിനക്ും വേണ്ടാ; അതിനെ പിളക്കട്ടെ 

മ്ലേന്നു പറഞ്ഞൂ. അടപ്പാഠം രാജാധു: ജിവ 

നുള്ള കുഞ്ഞിനെ കൊല്ലത്തു; അവക്കു 

കൊടുപ്പി൯; അവഠധാതന്നേ അതിന്െറ 

തള്ള ഏന്നു കപ്പിച്ചു. രാജായു കല്പിച്ച 

വിധി യിസ്രായേല് ഒക്കെയും കേട്ട. 

ന്യായപാലനം ചെയ്ത്രാ൯ ദൈവത്തിന്െറ 

ഞാനം രാജാവിന്െറ ഉള്ളില് ഉണ്ടു 

മ്രേന്നു കണ്ടു അവനെ ഭയപ്പെട്ടു. 

ര, അ ദ്ധ്യായം. 

അങ്ങനെ ശലോമോ൯രാജാധുയു എല്ലാ 

യിസ്രായേലിന്നും രാജാധായി. അവന്നു 

ണ്ടായിരുന്ന പ്രഭക്കന്മാർ ആരെന്നാൽ: 

സാദോക്കിനെറ മക൯ അസയ്യാവു പുരോ 

ഫിത൯. 

ഹോരെഫ്മും അഫിയാധും രായസക്കാര്; 

ശീശയുടെ പുത്രന്മാരായ ഏലി 

അഹിീലൂദിനെറ മകു൯ യെഹോശംഘോ 

ത്ത മന്ത്രി; യെഹോയാദയുടെ മക൯ 

ബെനായാധു സേനാധിപതി, സാഭോക്ും 

നാഥാ 

60 

ക 

ി 

26 

ഉ 

8 



ക] 

സത്തേക്കു ഭോജനപടാത്ഥങ്ങഠ എത്തിച്ചു 

10 

1 1 

13 

1 4 

൧. രാര്മാക്കന്മാര് ൪: 

ി ി] ര 

നെറ മകനായ അസ്യ്യാവു കായ്യക്കാര | മകന് അഹിനാദാബ ; 

ന്മാരുടെ മേധാധി; നാഥാസെറ മക് 

നായ സാബുട്' പുരോഹിതനും രാജാ 

വിനെറ സ്നറേഹിതനുമായിരുന്നുു അഹി 

ശാർ രാജഗൃഹധിചാരക൯; അബ്ദുയുടെ | 

മക൯ അഃദഭാനിരാം ഈഴിയധേലക്കാരു 

ടെ മേധാധി. 

രാജാധിന്നും രാജഗൃഹത്തിന്നും ഭോജന 

പടാത്ഥങ്ങം എൃത്തിച്ചുകൊടുപ്പാസ൯ ശലോ 

പന്ത്ര 
ണ്ടു കായ്യക്കാരന്മാ൪ ഉണ്ടായിരുന്നു. അധ 

മോന്നു യിസാദയലിലൊക്കെയും 

രില് ഓരോരുത്തന് ആണ്ടില് ഓരോമാ 

പേരാധിതു : കൊടുക്കും, അവരുടെ 

എഡ്രു യിംമലനാട്ടില് ബെ൯-ഫ്രൂ൪; മാക്ക 

ശാല്ബിം, 

ഏജലാ൯-ബേത്ത് -ഹാനാന് എന്നി സ്ഥല 

ി ധ ധ 

സ, ബേത്ത -ശേമെശ , 

222 

ങ്ങളില് ബെ൯-ദേക്കെര; അരുബ്ബയോ 

ത്തില് ബെ൯-ഹേസെ&; സോഖാവ്യം 

ഹേഫെൈര്ര്ദശം മുഴുവനും അവനെറ 

ഇടവക ആയിരുന്നു; നാഫത്ത -ദോറില് 

ബെ൯-അബിനാദാബ' ; അവന്നു ശലോ 
ധ $ 

മോസെറ മകളായ താഫത്ത ഭായ്യയായി 

രുന്നു അഹിലൃടിനെറ മകനായ ബന 

യുടെ ഇടവക താനാക്കും മെഗിദദ്ദോവും 

സാരെഥാന്നരികെ യിസെയേലിന്നു താഴെ 
പ്ല 

ബേത്ത -ശെയാ൯മുമല് ആബേല്-മെ 

ഹോലാവരെയ്ും യൊക് മെയാമിനെറ 

അപ്പുറം വരെയുമുള്ള ബേത്ത'-ശെയാ൯ 

മുഴുവനും ആയിരുന്നു; ഗിലെയാദി 

ലെ രാമോത്തില് ബെ൯-ഗേഖബെര്൪; അവ 

നെറ ഇടവക മനശ്ശെയുടെ മകനായ 

യായിരിന്നു ഗിലെയാദിലുള്ള പട്ടണങ്ങമൂം 

മതിലുകളും ചെമ്പോടാമ്പലുകളം ഉള്ള അറു 

പതു വലിയ പട്ടണങ്ങ ഉദപ്പെട്ട 

ബാശാനിലെ അഗ്ലോബ' ദേശവും ആയി 

രുന്നു; മഹനയിമില് ഇദ്ദോിനെറ 

1, 14119: 4 

നഫ്മരാലിയില് 

അഹിമാസ് ; അവ൯ ശലോമോനെറ 

മകളായ ബാശെമത്തിനെ ഭായ്യ്യായി 

പരിഗ്രഹിച്ചു; ആശേരിലും ബെയാലോ 

ത്തിലും ഫ്രശയിയുടെ മക൯ ബാന; 

യിസ്സ്രാഖാരില് പാരൂഹിനെറ മകനായ 

യെഹോശാഫാത്ത് ; ബെന്പ്യാമീനില് ഏല 

യുടെ മകനായ ശിമെയി അമോയ്യരാ 

ജാവായ സിഹോനെറയും ഖോശാ൯രാജാ 

വായ ഓാഗിനെറയും രാജ്യമായിരുന്ന 

മകന 

ശഗേബെ൪; ആ ദേശത്തു ഒരു കായ്യക്കാര൯ 

യ്യെഫ്രുടയും 

യിസ്രായേലും കടല്ക്കരയിലെ മണല്പോ 

ഗ്"ലെയാദ് ദേശത്തു ഫ്രുരിനെറ 

മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ള.. 

ലെ അസ്യ മായിരുന്നു; അവര് തിനു 

കയും കുടിക്കയും സന്തോഷിക്കയും ചെയ്യു 

പോന്നു. നടിമുതല് ഫെലിസ്പൃ ദേശം 

വരെയും മിസയിമിനൊ അതിര് വരെയും 

ഉള്ള സകലരാജ്യങ്ങളെയും ശലോമോ൯ 

വാണ്ഞ; അവര് കപ്പും കൊണ്ടുവന്നു ശലാ 

മോനെ അവന്െറ ജിവപയ്യന്തം സേ 

വിച്ച. ശലേോമോസെറ നിത്യച്ചെലധു 

ഭിവസം ഒന്നിന്നു മുപ്പതു പറ നേരിയ 

മാവും അറുപതു പറ സാധാരണമാധും 

രാന, ഇളമാ൯, ഭ്രാവു, പുക്ഷ്ടിവരുത്തിയ 

പക്ഷികഠ എന്നിവ ക്രടാതെ തടിപ്പിച്ച 

പത്തു കാളയും മേച്ചല്പൃറത്തെ ഇരുപതു 

കാളയും നൂറു ആടും ആയിരുന്നു. നടിക്കു 

ഇക്കരെ തിഹ് മുതല് ഗസ്സാവരെയുള്ള 

സകലദേശത്തെയ്യം നദിക്കു ഇക്കരെയുള്ള 

സകലരാഭാക്കന്മാരെയും അവന് വാണു. 

ചുററുമുള്ള ടിക്കില് ഒക്കെയും അധന്നു 

സമാധാനം ഉണ്ടായിരുന്നു.  ശലോമോ 

൭൯൨ യെഫ്രുടയും 

യിസ്രായേലും ദാ൯മുതല് ബേ൪-ശേബവഖ 

കാലത്തൊക്കെയും 

രെയും ഓരോരുത്തന് താന്താനെറ മുന്തിരി 

വള്ളിയുടെ കീഴിലും അത്തിപ്പക്ഷത്തി൯ 
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19 
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34. 

1. 1411൩൧03 ൭ ളി 

കീഴിലും നിഭയം വസിച്ചു. ശലോ 

മോന്നു തനെറ രഥങ്ങമകു നാല്പതി 

നായിരം കുതിരലായവും പന്തിരായി 

ര കുതിരച്ചേവകുരും ഉണ്ടായിരുന്നു. 

കായ്യക്കാരന്മാ ഓരോരുത്ത൯ ഓരോ 

മാസത്തേകു ശലോമോ൯രാജാധയിനെറ 

പന്തിഭോജനത്തിന്നു ക്രടുന്ന ഏല്ലാവക്കും 

ധേണ്ടുന്ന ഭോജനപടാത്ഥങ്ങഥ കുറധു 

ക്രടാതെ ഏത്തിച്ചുകൊടുക്കും. അവര് 

കതിരകഠകും തുരഗങ്ങഠക്കും വേണ്ടു 

ന്ന യവവും വയ്ക്കോലും താന്താന്െറ 

മുറപ്രകാരം അവന് ജരികുന്ന സ്ഥ 

ലങ്ങളില് ഏത്തിച്ചുകൊടുക്കും. ദൈവം 

ശലോമോന്നു ഏററവും വളരെ ജ്ഞാന 

വും ബുദ്ധിയും കടല്ക്കരയിലെ മണല് 

പോലെ എദയവധിശാലതയും കൊടുത്തു. 

സകലപുൂവ്യദിഗ്വാസികളുടെയും ജ്ഞാന 

രഅക്കാമൂം മിസയീമ്യരുടെ സകലങ്ത്താ 

നത്തേക്കാമൂം ശലാമോനെറ ജ്ഞാനം 

ശ്രേഷ്ടമായിരുന്നു. സകലമനുഷ്യരെക്കാ 

ഭും എസാഹഫൃനായ ഏഥാ൯, മാഹോലി 

നെറ പുത്രന്മാരായ ഹേമാ൯, കല്ക്കോത, 

ദ്ദ എന്നി വരെക്കാള്ടം അവ൯ ജ്ഞാനിയാ 

യിരുന്നു; അവനെറ കീത്തി ചുറവുമുഭ്ള 

സകലജാതികളിലും പരന്നു. അധവ൯ 

മൂവായിരം സദൃശ വാക്യം പറഞ്ഞു; അവ 

നെറ ഗിതങ്ങര ആയിരഅഞ്ച ആയി 

രുന്ന. ലെബാനോനിലെ ഭേവഭാരു 

മുതല് പചുയരിന്മേല് മുളെക്കുന്ന ഈ 

സോപ്പയവരെയുള്ള വൃക്ഷാടികകെക്കുറിച്ചും 

മുഗം, പക്ഷി, ഇഗജാതി, മത്സ്യം 

എന്നിലയെകുറിച്ചം അവ൯ പ്രസ്മാ 

വിച്ചു. ശലോമോനെറ ജ്ഞാനത്തെപ്പ 

ററി കേട്ട സകലഭൂപാലകന്മാരുടെയും 

അട്ടുക്കല് നിന്നു നാനാജാതിക്കാരായ പല 

അവനെറ മ്ഞാനം രും കേഠല്പ്പാ൯ 

വന്നു, 

) 
കമ്മി 3 ൧ രാജാക്കന്മ:ര ൫ 

൫. അദ്ധ്യായം. 

ശരചോമോനെ അധഖവന്െറ അപ്പന്നു പക 

രം രാജാധായിട്ടു അഭിഷേകം ചെയ്യു 

മ്രേന്നു സോര്രാജാവായ ഹീരാം കേട്ടിട്ടു 

ഭൃത്യന്മാരെ അവസെറ അടുക്കല് അയച്ചു. 

ഹിരാം ഏഎല്ലായ്ക്യോഴം ഓവീദിനെറ സ്റ്റേഹി 

തനായിരുന്നു. ശലാമോ൯ ഹിരാമിനെറ 

അടുക്കല് ആളയച്ചു പറയിച്ചതു എന്തെ 

ന്നാല്: എസെറ അപ്പനായ ഭഓധിദിനെറ 

ശത്രുക്കളെ യഹോവ അവന്െറ കാല്ലച ഗാ 

ക്ുംവരെ ചുററുമുള്ള യൃഭ്ധം ഹേതുവായി 

തനെറ ദൈവമായ യഫോ്വയുടെ ന:മ 

ത്തിന്നു ഒരു ആലയം പണിവാം൯ അധഖ 

ന്നു കഴിഞ്ഞില്ല എന്നു നി അറിയുന്നു 

വല്ലോ. ഏന്നാല് ഇപ്പപോഠം ഒരു പ്രതി 

യോഗിയോ വിഘ്മോ ഇലു; ഏനെറ 

ഭൈവമായ യഹോധ ചുററും എനികു സ്വ 

സ്ഥത നല്ലിയിരിക്കുന്നു. ആകയാല് 

ഇതാ, ഞാന് നിനക്കു പകരം നിനെറ 

സിഹാസനത്തില് ഇരുത്തുന്ന നിനെറ 

മക൯ എനെറ നാമത്തിന്നു ഒരു ആലയം 

പണിയ്ുമെന്നു യഹോവ എനെറ അപ്പ 

നായ ഭഓാധിടിനോട്ട അരുളിച്ചെയൂതു പോ 

ലെ എന്െറ ഭൈധമായ യഹോവയുടെ 

നാമത്തിന്നു ഒരു ആലയം പണിധാ൯ 

ഞാന വി ചാരികുന്നു. ആകയാല് ലെ 

ബാനോനിതനിന്നു എനിക്കായി ദേധഖ 

ഓരുമരം മുറിപ്പാ൯ കപ്പന കൊടുക്കേണം; 

എനെറ ധേലക്കാർ നിനെറ വേലക്കാ 

രോടുക്രടെ ഉണ്ടായിരികും; നിന്െറ വേ 

ലക്കാകു നി പറയുന്ന ക്രലി ഞാന് ഏത്തി 

ചൂതരാം;യ; സീദോസ്പയ രെപ്പോലെ മരം മുറി 

പ്രാ൯ പരിചയമുള്ളവര് ഞങ്ങദൂടെ ഇട 

യില് ആരും ഇല്ല ഏന്നു നി അറിയുനു 

വല്ലോ. 

കേട്ടപ്പോ ഏററവും സന്തോഷിച്ചു: ഈ 

00₹ 

ഫഹിരാം ശലോമോനെറ വാകു "7 
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൧. രാജാക്കന്മാർ ൬ 

മഹാജനത്തെ വാഴ്ചവാ൯ ദാധിദിന്നു ജ്തോ 

നമുള്ളോരു മകനെ കൊടുത്ത യഹോവ 

ഇന്നു വാഗ്ഗല്പെടുമാറാകട്ടെ എന്നു പറഞ്ഞു. 

ഹിീിരാം ശ്ലോമോനെറ അടുക്കല് ആള 

യച്ചു പറയിച്ചതു എന്തെന്നാല്: നി പറ 

ഞയച്ച വസ്തുത ഞാ൯ കേട്ടു; ദേവദാരു 

വിനെറയും സരള മരത്തിന്െറയും കായ്യ 

ത്തില് നീ ഇച്ച്രിചതു ഒക്കെയും ഞാ൯ 

ചെയ്യാം, ഏഎസെറ വേലക്കാര ലെബാ 

നോനില്നിന്നു കടലിലേക്കു അവയെ 

ഇ റക്കിയശേഷം ഞാന് ചങ്ങാടം കെട്ടിച്ച 

നി പറയുന്ന സ്ഥലത്തേക്കു കടല്വഴി 

യായി എത്തിച്ചു കെട്ടഗിപ്പിച്ചുതരാം നീ 

ഏററുവാങ്ങേണം; എന്നാല് എനെെറ 

ഗൃഹത്തിന്നു ആഹാരം എത്തിച്ചതരുന്ന 

കായ്യത്തില് നീ എനെറ ഇക്ടുവും നിവ 

ത്തിക്കേണം. അങ്ങനെ ഹീരാം ശലോ 

മോന്നു ദേവദഭാരുധും സരളമരവധും അധവ 

നെറ ഇഷ്ടംപോലെ ഒക്കെയും കൊടുത്തു 

പോന്നു. ശലോമോന് ഹിരാമിനെറ 

ഗൃഹത്തിലേക്കു ആഹാരംവകെക്കു ഇരു 

പതിനായിരം പറ കോതമ്പും ഇരുപതു 

പറ ഇടിച്ചെടുത്ത എണ്ണയും കൊടുത്തു; 

ഇങ്ങനെ ശലോമോ൯ ഹിരാമിന്നു ആണ്ടു 

തോറും കൊടുകും. യര്ഫാധവധവ ശലോമോ 

നോടു അരുളിച്ചെയുതുപോലെ അവന്നു 

ജത്താനം നല്കി; ഹിരാമും ശലോമോനും 

തമ്മില് സമാധാനമായിരുന്നു; അവര് 

ഇരുവരും തമ്മില് ഉടമ്പടിയും ചെയ്തൂ. 

ശലോമോന്൯രാജാധ്യ യിസ്രായേലില്നി 

ന്നൊക്കെയും ഉരഴിയലേലക്കാരെ വരിയി 

ട്ടെടുതു; ഉഴിയവധേലക്കാര് മുപ്പതിനായി 

രംപേരായിരുന്നു. അവ൯ അവരെ 

മാസംതോറും പതിനായിരംപേരര്ധിതം 

മാറി മാറി ലെബാനോനിലേക്കു അയച്ചു; 

മാസം അവര് ഒരു ലെബാനോനിലും 

രണ്ടു മാസം യിട്ടിലും ആയിരുന്നു; അദോ 

ധാഠാഥ്ഠിം 

924 അയയ 1, 1411൧ 0 

നീരാം ഉരഥിയവധേലക്കാക്കു മേധാധി ആ 

യിരുന്നു. വേല ചെയ്യുന്ന ജനത്തെ ഭരി 

ച്ച വേല നടത്തുന്ന മൂഡായിരത്തിമുന്തൂറു 

പ്രധംനകായ്യക്കാരന്മാരൊഴികെ ശോ 

മോന്നു എഴുപതിനായിരം ചുമട്ടുകാരും 

മലയില് എണ്ണതിനായിരം കല്ലുവെട്ടുകാരും 

ഉണ്ടായിരുന്നു. ആലയത്തിന്നു ചെത്തിയ 

കല്ലുകൊണ്ടു അടിസ്ഥാനം ഇടടുവാ൯ അവർ 

രാജകപ്പനപ്രുകാരം ധിശേഷപ്പെട്ട വലി 

യകല്ല ഖെട്ടി. ശലോമോനെറ ശിപ്പി 

കുളം, ഹീരാമിനെറ ശില്പികളും ഗഥെബാ 

ല്യരും ആലയപ്പണിക്കായി മരധും കല്ലും 

ചെത്തി ഒരുക്കി. 

ന്നം അഡ്യ്യായം. 

യ്യിസ്ഡായേല്മക്ക മിസ്രയിംദേശത്തുനി 

ന്നു പുറപ്പെട്ടതിനെറ നാന്ദൂറെറണ്ണതാം 

സംധത്സരത്തില് യിസ്രായേലില് ശലോ 

മോനെറ വാഗ്ലയുടെ നാലാം ആണ്ടില് 

രണ്ടാം മാസമായ സിധ് മാസത്തില് അ 

വ൯ യഹോവയുടെ ആലയം പണിഖാ൯ 

തുടങ്ങി. ശലോമോ൯രാജാധു യഹോ 

വെക്കു പണിത ആലയം അറുപതു മുഗം 

നീളവും ഇരുപതു മുഴം ധിതിയും മുപ്പതു 

മുഗം ഉയരധയം ഉള്ള തായിരുന്നു. ആലയ 

മായ മന്ദിരത്തിനെറ മുഖമണ്ഡപം ആല 

യധീതിക്കു ഒത്തവണ്ണം ഇരുപതു മുഴം 

നീളധും ആലയത്തിനെറ മു൯വശത്തു 

പത്തു മുഴം 

അവന് ആലയത്തിന്നു ജാലം ഇണക്കിയ 

ധിതിയും ഉള്ള തായിരുന്നു. 

കിളിവാതിലുകളെയും ഉണ്ടാക്കി. മന്ടിര 

വും അന്തമ്മന്ദിരധും ക്രടിയ ആലയത്തി 

നെറ ചുവരിനോടു ചേതൃതു ചുററും തട്ടുത 

ട്ടായി പുറവാരങ്ങളും പണിതു അവയില് 

ചുററും അറകളും ഉണ്ടാക്കി. താഴത്തെ 

പൃറവാരം അഞ്ചു മുഴയും നടുധിലത്തേതു 

ആറു മുഴവും മുന്നാമത്തേതു ഏഴ മുഴവും 
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വീതിയുള്ള തായിരുന്നു; തൂലാങ്ങംം ആല 

യഭിത്തികള്ല് അകത്തു ചെല്ലാതിരിപ്പനേ 

അവന് ആലയത്തിനെറ ചുററും പുറമേ 

ഗളം പണിത. ധെട്ടുകഴിയില് വെച്ചു 

തന്നേ കുറധുതിത്ത കല്ലുകൊണ്ടു ആലയം 

പണിതതിനാല് അതു പണിയുന്ന സമ 

യത്തു ചുററിക, മഴ മുതലായ യാതൊരു 

ഇരിമ്പായുധത്തിെറയും ഒച്ച ആലയ 

ത്തിങ്കത കേപ്പാനില്ലായിരുന്നു. താഗ 

ത്തെ പുറവാരത്തിനെറ വാതില് ആലയ 

ത്തിനെറ ധലത്തൃുഭാഗതൃതു ആയിരുന്നു; 

ചുഗല്കോവണിയില്ക്രടെ നടുവിലെ 

പുറവാരത്തിലേക്കും നടുടധിചത്തേതില് 

നിന്നു മൂന്നാമത്തെ പുറവാരത്തിലേക്കും 

കയറാം. അങ്ങനെ അധ്വ൯ ആലയം 

പണിതുതീത്തു; ദേവദാരുത്തുലാങ്ങമും 

ദേവമാരുപ്പലകയുംകൊണ്ടു ആലയത്തിന്നു 

മച്ചിട്ടു. ആലയത്തിനെറ ചുററുമുള്ള തട്ടു 

ക അയ്യഞ്മു മുഗം ഉയരത്തില് അവ൯ 

പണിതു ദേ വദാരുത്തു ലാങ്ങ കൊണ്ടു 

ആലയത്തോടു ഇണെച്ചും ശലോമോന്നു 

യഹോവയുടെ അരുളപ്പാടു 

നി പണിയുന്ന ഈ 

ഉണ്ടായ 

തെന്നതെന്നാൽല്: 

ആലയം ഉണ്ടല്ലോ; നി എന്റെറ ചട്ടങ്ങളെ 

ആചരിച്ചു എനെറ ധിധികളെ അനു 

സരിച്ചു എനെറ കപ്പനകള്ളൊക്കെയും 

പ്രമാണിച്ചുനടന്നാല് ഞാ൯ നിനെറ 

അപ്പനായ ദാവീദിനോടു അരുളിച്ചെയുൂ 

വചനം നിന്നില് നിവത്തിക്കും. ഞാ൯ 

യിസ്പായേതമക്കളുടെ മദ്ധ്യേ വസികും; 

എനെറ ജനമായ യിസ്രായേലിനെ ഉപേ 

ക്ഷിക്കയില്ല. അങ്ങനെ ശലോമോ൯ 

ആലയം പണിതുതിത്തു. അവ൯ ആല 

യത്തിനെറ ചുവര് അകുത്തെവശം ദേവ 

ദാരുപ്പലകുകൊണ്ടു പണിതു; ഇങ്ങനെ 

അവ൯ ആലയത്തിനെറ നിലംമൃതരു 

മച്ചുവരെ അകത്തെവശം മരംകൊണ്ടു 

റ റവം 
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നിരെച്ചു; ആലയത്തിനെറ നിലം സരള. 

പ്പലകകൊഴണ്ടു തള മിട്ടു. ആലയത്തിനെറ 

പി൯വശം ഇരുപതു മുഴം നീളത്തില് 

നിലം മുതല് ഉത്തരംവരെ ദേവടാരുപ്പലക 

കൊണ്ടു പണിതു ; ഇങ്ങനെയാകുന്നു അന്ത 

മ്മന്ടിരമായ അതി ധിശുദ്ധസ്ഥലത്തിനെറ 

ഉധവശം പണിതതു. അന്തമ്മന്ദടിരത്തി 

സെറ മു൯ഭാഗത്തൃള്ള മന്ടിരമായ ആലയ 

ത്തിന്നു നാല്പതു മുഴം നിള മുണ്ടായിരുന്നു. 

ആലയത്തിനെറ അകത്തെ ചുവരിന്മേല് 

ദേവദാരുകൊണ്ടുള്ള കുമിഴ്ചകളം ധിടന്ന 

മാക്കുങ്ങമടം 

എല്ലാം ദേവദാരു കൊണ്ടായിരുന്നു; കല്ല 

കൊത്ുതുപണിയായിരുന്നു; 

അദശകം കാണാനുണ്ടായി രുന്നില്ല. ആല 

യത്തിനെറ അകത്തു യഫോധയുടെ 

നിയമപെട്ടകം വെക്കേണ്ടതിന്നു അവ൯ 

ഒരു അന്മ്മന്ദിരം ചമെച്ചു. അന്തമ്മ 

ന്ടിരത്തിനെറ അകം ഇരുപതു മുഗം നിമ. 

വും ഇരുപതു മുഗം ധിതിയും ഇരുപതു 

മുഗം ഉയരധും ഉള്ളതായിരുന്നു; അവ൯ 

അതു തങ്കംകൊണ്ടു പൊതിഞ്ഞു; ടേവദാരു 

മരം കൊണ്ടുള്ള ധുപപിഠവധും പൊതിഞ്ഞു. 

ആലയത്തിനെറ അകം ശലോമോന് തങ്കം 

കൊണ്ടു പൊതിഞ്ഞു; അന്മ്മന്ദിരത്തി 

നെറ മു൯വശത്തു വിലങ്ങത്തില് പൊ൯ 

ചങ്ങല കൊളുത്തി അന്തമ്മന്മിരം പൊന്നു 

കൊണ്ടു പൊതിഞ്ഞു, അങ്ങനെ അവ൯ 

ആലയം ആസകലം പൊന്നു കൊണ്ടു പൊ 

തിഞ്ഞു; അന്തമ്മന്ദിരത്തിന്നുള്ള പിഠധും 

മുഴുവന്ദം പൊന്നുകൊണ്ടു പൊതിഞ്ഞും 

അന്തമ്മന്ടിരത്തില് അവന് ഒലിധുമരം 

കൊണ്ടു പത്തു മുഴം മയരമുള്ള രണ്ടു കെരു 

ബുകുളെയും ഉണ്ടാക്കി, ഒരു കെരൂബി 

നെറ ഒരു ചിറകു അഞ്ചു മുഗം, കെരൂബി 

നെറ മറെറ ചിറകു അഞ്മു മുഗം; ഇങ്ങനെ 

ഒരു ചിറകിനെറ അററംമുതല് മറെറ ചിറ 

കിനെറ അററംവരെ പത്തു മുഴം. മറെറ 
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കെരൂബിന്നും പത്തു മുഴം; കെരൂബ് രണ്ടി 

ന്നും അളവും ആകൃതിയും ഒന്നു തന്നേ. 

ഒരു ക്െരൂബിനെറ ഉയരം പത്തു മുഴം; 

മറെറ ക്കെരൂബിന്നും അങ്ങനെ തന്നേ. 

അവന് കെരൂബുകളെ അന്തരാലയത്തി 

നെറ നടയില് നിത്തി; കെരൂബുകളുടെ 

ചിറക ധിടന്നിരുന്നു; ഒന്നിനെറ ചിറകു 

ഒരു ചുഖരോടും മ3ററതിനെറ ചിറകു 

മറെറ ചുഖരോട്ടം തൊട്ടിരുന്നു. ആലയ 

ത്തിനെറ നടുവില് അവയുടെ ചിറകു 

കെരൂബുക 

ളെയും അവന് പൊന്നുകൊണ്ടു പൊതിഞ്ഞു, 

ഒന്നോടൊന്നു തൊട്ടിരുന്നു. 

അന്തര:ലയവും ബഹിരാലയധുമായ ആല 

യത്തിനെറ ചുയരുകളിലെല്ലാം 

കെരൂബ് , ഈന്തപ്പന, വിടന്ന പുങ്കും 

എന്നിവയുടെ രൂപം കൊത്തി ഉണ്ടാക്കി. 

അന്തരാലയവും ബഹിരാലയധുമായ ആ 

ലയത്തിനെറ തളവും അവന് പൊന്നു 

കൊണ്ടു പൊതിഞ്ഞു. അവധ൯ അന്തമ്മ 

ന്ദടിരത്തിനെറ വാതിലിന്നു ഒലിധുമരം 

കൊണ്ടു കുതകു ഉണ്ടാക്കി; കരദ്പടിയും 

കട്ടള ക്കാലും ചുവരിനെറ അഞ്ചില് ഒരു | 

അംശമായിരുന്നു. ഒലിയ് മരംകൊണ്ടുള്ള 

കുതക രണ്ടിലും കെരൂബ്, ഇരന്തപ്പനം, | 

വിടന്നപുക്ജൂം എന്നിവയുടെ രൂപങ്ങ 

കൊത്തി പൊന്നു പൊതിഞ്ഞു; കെരൂബു 

കളിലും ഇരന്തപ്പനകളിലും പൊന്നു പൊ 

തിഞ്ഞു. അപ്വണ്ണം തന്നേ അവ൯ മന്ദിര 

ത്തിനെറ വാതിലിന്നും ഒലിവുമരംകൊണ്ടെ 

കട്ടള ഉണ്ടാക്കി; അതു ചുവരിനെറ നാ 

ലില് ഒരംശമായിരുന്നു. അതിനെറ കുത 

കു രണ്ടും സരള മരം കൊണ്ടായിരുന്നു. ഒരു 

കതകി ന്നു രണ്ടു മടകുപാളിയ്ും മറെറകത 

കിന്നു രണ്ടു മടക്കുപാളിയ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. 

അവന് അവയില് കെരൂബ് , ഈന്തപ്പന, 

വിടന്ന പട്ജും എന്നിവയുടെ രൂപങ്ങളെ 

കൊത്തി രൂപങ്ങളു ടെമേല് പൊന്നു പൊ 

ധാഠാഥറ്ഠിം 
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തിഞ്ഞു. അവന അകത്തെ പ്രാകാരം ചെ 

ത്തിയ കല്ലുകൊണ്ടു മൂന്നു വരിയും ദേവദഃരു 

കൊണ്ടു ഒരു വരിയ്യമായിട്ടു പണിതു. 

നാലാം ആണ്ടു സിഡ് മാസത്തില് യഹോധഖ 

യ്യുടെ ആലയത്തിന്നു അടിസ്ഥാനം ഇടുക 

യ്യും പതിനൊന്നാം ആണ്ടു എട്ടാം മാസ 

മായ ബൃല്മാസത്തില് ആലയം അതി 

നെറ സകലഭാഗങ്ങളു മായി അതിനെറ 

മാതൃകപ്രുകാരമൊെക്കെയും പണിതുതിക്കുക 

യും ചെയ്തു. അങ്ങനെ അവസ ഏഴാണ്ടു 

കൊണ്ടു അതു പണിത്ുതീത്തു. 

൭ അഡ്ധ്ായം. 

ശ്രചോമോ൯ തന്െറ അരമന പതിമ്മ 

നനു ആണ്ടുകൊണ്ടു പണിതു അരമനപ്പ 

ണി മുഴുവനും തീത്തു. അവന് ലെബാ 

നോ൯വനഗൃഹവും പണിതു; അതിന്നു 

നൂറു മുഴം നീളവും അ൯പതു മുഴം വീതി 

യം മുപ്പതു മുഴം ഉയരധും ഉണ്ടായിരുന്നു ; 

ദേവദാരുകൊണ്ടുള്ള മൂന്നു നിര രതൂണി 

ന്മേല് ഭേവടാരുമത്തരം ഖെച്ചു പണിതു. 

ഓരോ നിരയില് പതിനഞ്ചു തൂ ണ്ടധീതം 

നാല്പത്തഞ്ചു തൂണിഭഡത തുലാം വെച്ചു 

മൂന്നു 

നിര കിളിചാതില് ഉണ്ടായിരുന്നു; മൂന്നു 

ദേവദഭാരുപ്പലക കൊണ്ടു തട്ടിട്ടു. 

നിരയിലും അവ നേകുനേരെ ആയി 

രുന്നു. വാതിലും കുട്ടളയയം എല്ലാം സമ 

ചതുരധും കിളിവാതില് മൂന്നു നിരയായി 

നേക്കുനേരെയും ആയിരുന്നു. അവ൯ 

അമ്പതു മുഗം നീളവും മുപ്പതു മുഴം വിതി 

യ്യും ഉള്ള ഒരു സുംഭമണ്ഡപവും അ മിനെറ 

മു൯വശത്തു തൂണും മമ്മരപ്പടിയുമായി 

ഒരു പൃമുഖവും ഉണ്ടാക്കി, ന്യായം ധിധി 

ക്കേണ്ടതിന്നു ആസ്ഥാനമണ്ഡപമായിട്ടു 

ഒരു സിംഹാസനമണ്ഡപധും പണിതു : 

അതിന്നു ആസകലം ദേവദാരുപ്പലകകൊ 

ണ്ടു അടിഅട്ടിട്ടു. ഇതിന്െറ പണിപോ 
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ലെ തന്നേ അവ൯ മണ്ഡപത്തിന്നപ്പുറം 

മറെറ പ്രകാരത്തില് അവന തനിക്കു 

വസിപ്പംനള്ള അരമന പണിതു; ശ്ലോ 

മോന പരിഗ്രഫിച്ചിരുന്ന ഫറ3വഖാനെറ 

മകഠകും അവന് ഈ മണ്ഡപംപോലെ 

യ്യള്ള ഒരു അരമന പണിതു. ഇവഖഒക്കെ 

യും അടിസ്ഥാനംമുതല് മുഅരക്കല്ലുവരെ 

യും പുറത്തെ വലിയ പ്രാകാരംവരെയും 

തോതിന്നു ഖെട്ടി അകവും പുറവും ഈ. 

വാഗ കൊണ്ടു അറുത്തെടുത്ത ധിശേഷല്ലെ 

ട്ട കല്ലുകൊണ്ടു ആയിരുന്നു. അടിസ്ഥാ 

നം പത്തു മുഗവും എട്ടു മുഗധുമുള്ള ഡിശേ 

ഷപ്പെട്ട വലിയ കല്ലുകൊണ്ടു ആയിരുന്നു. 

മേരുപണി തോതി ന്നു ധെട്ടിയ വിശേഷ 

പ്പെട്ട കല്ലുകൊണ്ടും ദേവദാരുകൊണ്ടും 

ആയിരുന. യഹോവയുടെ ആലയത്തി 

൭൯റ അകത്തെ പ്രാകാരത്തിന്നും ആലയ 

ത്തിനെ മണ്ഡപത്തിന്നും ഉണ്ടായിരുന്നതു 

പോലെ വലിയ പ്രാകാരത്തിനെറ ചുററും 

മൂന്നു വരി ചെത്തിയ കല്ലും ഒരു വരി 

ദേധദാരുധും ഉ ണ്ടായിരുന്നു. ശലോമോ൯ 

രാജാധയ സോരില്നിന്നു ഹിരാം എന്നൊ 

രുവനെ വരുത്തി. അവ൯ നശ്ലാലി 

ഗോത്രത്തില് ഒരു ധിധവയുടെ മക൯ 

ആയിരുന്നു; അവനെറ അപ്പനോ സോ 

യ്യനായ ഒരു മൂശാരിയത്രേ; അവധവ൯ 

താരുംകൊണ്ടു സകലധിധപണിയും ചെ 

യാന് തക്കവണ്ണം ജ്ഞാനധും ബുഭ്ധിയും 

സാമത്ഥ്യ വും ഉള്ള വനായിരുന്നു. അവ൯ 

ശ3ലാമോ൯രാജാലവിനെറ അടുക്കല് വന്നു, 

അവന് കല്പിച്ച പണി ഒക്കെയും തീത്തു. 

അവന് രണ്ടു താള്രസ്പുംഭം ഉണ്ടാക്കി; ഓരോ 

ന്നിന്നു പതിനെട്ടു മുഴം ഉയരധും പന്ത്ര 

ണ്ടു മുഗം ചുററള വും ഉണ്ടായിരുന്നു. സംഭ 

ങ്ങളു ടെ തലെക്കല് ധഖെപ്പാ൯ അധ൯താള്രം 

കൊണ്ടു രണ്ടു പോതിക വാതൃതുണ്ടാക്കി; 

ചോതിക ഓരോന്നും അയ്യഞ്ച്യ മുഴം ഉയര 

ധാഠാഥ്ഠിം 

52 ൧. രാജ്ജാക്കന്മാര ൭ 

മുള്ള തായിരുന്നു. സുംഭങ്ങമുടെ തലെക്ക 

ലെ പോതികെകു വലര്പാലെയുള്ള 

വിചിത്രപ്പണിയും മാലയും ഉ ണ്ടായിരുന്നു. 

പോതിക ഓരോന്നിന്നും ഇങ്ങനെ ഏഴേഴ്റ 

ണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ അവന സുൂംഭങ്ങ 

ളെ ഉണ്ടാക്കി; അധ്വയുടെ തഖെക്കമുള്ള 

പോതിക മൂടത്തക്കവണ്ണം ഒരു പോതികയു 

ടെ വലപ്പണികുമിതെ രണ്ടു വരി മാതളപ്പ 

ഗ്രം ഉണ്ടാക്കി; മറെറ പോതിക്െക്ും അധവ൯ 

അങ്ങനെ തന്നേ ഉണ്ടാക്കി. മണ്ഡപ്പത്തിലു 

ള്ള സൂംഭങ്ങമു ടെ തലെക്കലെ പോതികതാ 

മരപ്പൂഡിനെറ ആകൃതിയില് നാലു മുഴം 

ആയിരുന്നു. രണ്ടു സ്മുംഭത്തിനെറയും 

തലെക്കല് പോതിക ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരു 

പോതികെക്കു വലപ്പണിക്കരികെ കുംഭ 

ത്തോടു ചേന്നു ചുററും വരിഖരിയായി 

ഇരുനൂറു മാതള പ്രഴം മണ്ടായിരുന്നു; മറെറ 

പോതികെക്ും അങ്ങനെതന്നേ, അധവ൯ 

സ്ൂംഭങ്ങളെ മന്ടിരത്തിനെറ മണ്ഡപധഖാതി 

ല്ല നിറുത്തി; അവന വലത്തെ സ്മൂംഭം 

നിറുത്തി അതിന്നു യാഖി൯ എന്നും ഇട 

ത്തെ സൂംഭം നിറുത്തി അതിന്നു ബോധ 

സ് ഏന്നും പേരിട്ടു. സൂംഭങ്ങളുടെ 

അഗ്രം താരരപ്പധിനെറ ആകൂതിയില് ആ 

യിരുന്നു; ഇങ്ങനെ സ്ൂംഭങ്ങളുടെ പണി 

തീന്നു. അവന് ഒരു കടരു വാത്തുണ്ടാക്കി; 

അതു വ്ലൃത്താകാരമായിരുന്നു;ു അതിന്നു വ 

ക്കോടുവക്ു പതുതു മുഴവും ഉയരം അഞ്മു 

മുഴവും ചുററും മുപ്പതു മുഴം ന്മൂലളധും ഉണ്ടാ 

യിരുന്നു. അതിനെറ വക്കിന്നു താഴെ, 

പുറത്തു, മുഴം ഒന്നിനാ പതുതു കുമിഴ് വീതം 

കടലിന്നു ചുററും ഉണ്ടായിരുന്നു; അതു 
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വാത്തല്പോഗം തന്നേ കുമിഴ്ചം രണ്ടു നിര - 

യായി വാത്തിരുന്നു. അതു പന്ത്രണ്ടു കാ 

കൂയുടെ പുറത്തു ഖെച്ചിരുന്നു: അവയില് 

മൂന്നു വടക്കോട്ടും, മൂന്നു പടിഞ്ഞാറോട്ടും, 

മൂന്നു തെക്കോട്ടും, മൂന്നു കിഴക്കോട്ടും തിരി 
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ഞ്ഞിരുന്നുു കടല് അവ്വയ്യടെ വുറത്തു 

ഖെച്ചിരുന്നുു അവയുടെ പൃഷ്ടഭാഗം 

ഒക്കെയും അകത്തോട്ടു ആയിരുനു. അതി 

നെറ കുനം നാലംഗുലം; അതിനെറ 

വക്കു പാനപാത്രത്തിനെറ വക്കുപോലെ 

താമരപ്പുവിനെറ ആകൃതിയില് ആയിരു 
3 

നു. അതില് രണ്ടായിരം ബത്ത' ലെള്ളം 

കൊള്ളും. അയവ൯ താമ്രംകൊണ്ടു പത്തു 

പീഠം ഉണ്ടാക്കി; ഓരോ പീഠത്തിനു 

നാലു മുഗം നിളവും നാലു മുഴം യിതിയും 

മുന്നു മുഴം ഉയരധും ഉണ്ടായിരുന്നു. പീഠ 

ങ്ങളുടെ പണി എങ്ങനെയെന്നാല്: അ 

വെക്കു ചടപ്പലക ഉണ്ടായിരുന്ന ;ചട്ടപ്പലക 

ചട്ടങ്ങളില് ആയിരുന്നു. ചട്ടങ്ങളില് 

ഇട്ടിരുന്ന പലക മേല് സിംഹങ്ങളും കാള 

കളും കെരൂബുകളൂം ഉണ്ടായിരുന്നു; ചട്ട 

ങ്ങളില് അവ്വണ്ണം സിംഹങ്ങരക്കും കാള 

കഠരക്കും മിതെയ്യം താഴെയും തോരണപ്പ 

ണിയും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓരോപിഠത്തി 

ന്നും താഴ്രം കൊണ്ടുള്ള നന്നാലു ചക്രധും 
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താരും കൊണ്ടുള്ള അച്ചുതണ്ടുകളും ഉണ്ടായി 

രുന്നു; അതിനെറ നാലു കോണിലും കാലു 

കര ഉണ്ടായിരുന്നു. 

കാരു ഓരോന്നും മുറവശത്തു തോരണപ്പ് 

അതി 

നെറ വായ് ചട്ടക്രട്ടിന്ന അകത്തും മേലോ 

ണിയോട്ടുക്ൂടി വാത്തിരുന്നു, 

ട്ടം ഒരു മുഗം ഉയരമുള്ളതും ആയിരുന്നു; 

അതിസെറ വായ് പീിഠത്തിന്െറ പണി 

പോലെയും ഒന്നര മുഴം വൃത്തത്തിലും ആ 

യിരുന്നു; അതിസെറ വായ്ക്കു കൊതുതുപ 

ണിയ്ുണ്ടായിരുന്നു; അതിനെറ ചട്ടപ്പല 

ക വ്ൃത്താകാരമല്ല, ചതുരശ്രം ആയിരു 

ന്നും ചക്രം നാലും ചട്ടങ്ങളുടെ കിഴ്ചം 

ചക്രങ്ങളു.ടെ അച്ചുതണ്ടുകഠം പീഠത്തിലും 

ആയിരുന്നു. ഓരോ ചക്രത്തിനെറ ഉയ 

രം ഒന്നര മുഗം. ചക്രങ്ങളുടെ പണി രഥ 

ചക്രത്തിനെറ പണിപോലെ ആയിരു 

തൊട്ടിയുടെ കിഴെ 
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ന്നു; അവയുടെ അച്ചുതണ്ടുകളും വട്ടുകടും 

അഴികള്ലം ചക്രനാഭികളും എല്ലാം ലാപ്ലു 

പണി ആയിരുന്നു. ഓരോ പിീഠത്തി 

നെറ നാലു കോണിലും നാലു കാലുണ്ടായി 

രുന്നു; കാലുകഠം പിഠത്തില്നിന്നു തന്നേ 

ഉള്ളവ ആയിരുന്നു, ഓരോ പിീഠത്തി 

സെറയും തലെക്കല് അര മുഴം ഉയരമുള്ള 

വളയവും ഓരോ പിഠത്തിനെറയും മേല 

ററതൃതു അതിന്െറ താങ്ങുകളും അതിന്െെറ 

വക്കുകളം അതില്നിന്നു തന്നേ ആയി 

രുന്നു. അതിനെറ താങ്ങുകളുടെ തട്ടുക 

ളിലും വക്കകളിലും അതതില് ഇടം ഉണ്ടാ 

യിരുന്നതുപോലെ അവന് കെരൂബ്, 

സിംഹം, ഈന്തപ്പന എന്നിവയുടെ രൂപം 

ചുററും തോരണപ്പണിയോടുക്രടെ കൊ 

ത്തി. ഇങ്ങനെ അവന പിഠം പത്തും 

തിത്തു;ു അവെക്ു ഒക്കെയും വാപ്പ്ും കണ 

ക്കും പരിമാണവധും ഒരുപോലെ ആയിരു 

ന്ന. അവന് താരൂംകൊണ്ടു പത്തു തൊ 

ട്ടിയും ഉണ്ടാക്കി ഓരോ തൊട്ടിയില് നാ 

പതു ബത്ത' വെള്ളം കൊള്ളം; ഓരോതൊ 

ട്ടി നന്നാലു മുഴം. പത്തു പീഠത്തില് ഓരോ 

ന്നിന്യേല് ഓരോ തൊടി വെച്ചു. അവ൯ 

അഞ്ചു പിഠം ആലയത്തിനെറ വലത്തു 

ഭാഗത്തും അഞ്ചു പിഠം ആലയത്തിനന്െറ 

ഇടത്തുഭാഗത്തും ധെച്ചു; കടലോ അവ൯ 

ആലയത്തിനന്െഠ വലത്തുഭാഗത്തു തെകു 

കിഴക്കായി ഖെച്ചു. പിന്നെ ഹീരാം 

കലങ്ങും ചട്ടുകങ്ങളും കലശങ്ങളൂം ഉണ്ടാ 

ക്കി; അങ്ങനെ ഹിരാം യഹോവയു 

ടെ ആലയംവക ശലോ3മാ൯രാജാധി 

അ വേണ്ടി ചെയൂ പണികളൊക്കെയും 

തീത്തു. 

നെറയ്യം 

രണ്ടു സ്മുംഭം, രണ്ടു സ്മൂംഭത്തി 

തലെക്കലുള്ള ഗോളാകാരമായ 

രണ്ടു പോതിക, സ്മംഭങ്ങളു ടെ തലെക്കലുള്ള 

പോതികകളുടെ രണ്ടു ഗോളം മൂടുവാ൯ 

രണ്ടു വലപ്പണി, സുംഭങ്ങളു ടെ തലെക്കു 

94 

99 

പ 

37 
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ലുള്ള പോതികകമളുടെ രണ്ടു ഗോളം മൂടുന്ന 

ഓരോ വലപ്പണിയിലും ഈരണ്ടുന്നിര മാത 

മു പ്രഴമായി രണ്ടു വലപ്പണിയിലുംക്രടെ നാ 

റു മാതളപ്പഴം, പത്തു പീഠം, പിഠങ്ങളി 

ന്മേലുള്ള പത്ത തൊടി, ഒരു കടല്, കടലി 

നെറ കീഴെയുള്ള പന്തണ്ടു കാള, കല 

ഞ്ങഠം, ചട്ടുകുങ്ങറം, കലശങ്ങമ എന്നിവ 

തന്നേ. യഹോധയുടെ ആലയംവക 

ശലാമോ൯രാജാധിന്നു വേണ്ടി ഹിരാം 

ഉണ്ടാക്കിയ ഈ ഉപപകരണങ്ങളൊക്കെയ്യം 

മിന്ക്കിയ താമുംകൊണ്ടായിരുന്നു. യോ 

ദ്രാ൯സമഭൂമിയില് സുക്കോത്തിന്നും സാ 

രെഥാന്നും മദ്ധ്യേ കളിമന്ണുള്ള നിലത്തു 

വെച്ചു രാജാവു അവയെ വാപ്പിച്ചു. ഉപ 

കരണങ്ങ൦ അനവധി ആയിരുന്നതു കൊ 

ണ്ടു ശലോമോന് അവയൊന്നും രൂക്കിയി 

ല്ല; താരുത്തിസെറ ശൂക്കത്തിന്നു നിശ്ചയ 

48 

49 

30 

മില്ലയായിരുന്നു. ശലോമോ൯ യഹോധഖ 

യയടെ ആലയത്തിന്നുള്ള സകലമപകര 

ണങ്ങളു.ം ഉണ്ടാക്കി; പൊ൯പിഠം, കാഴ്ഗ 

യപ്പം ഖെക്കുന്ന പൊ൯മേശ, അന്നമ്മ 

ന്ടിരത്തിനെറ മുമ്പില് വലത്തുടാഗത്തു 

അഞ്ചും ഇടത്തുഭാഗത്തു അഞ്ചുമായി പൊ 

നാകൊണ്ടുള്ള വിളക്കതണ്ടുകുര, പൊന്നു 

കൊണ്ടുള്ള പുൃമ്തുങ്ങാം, ദിപങ്ങര, ചവ 

ണകുഠ, തങ്കം കൊണ്ടുള്ള പാനപാതതര 

ങ്ങ, കുത്രിക്കര, കലശങ്ങഠം, തധി 

കഠം, തീച്ചട്ടികഠം, അതിപരിശുഭ്ധസ്ഥ 

ലമായ അന്തരാലയത്തിനെറ വാതിലു 

കഠക്കും മന്മിരമായ ആലയത്തിനെറ 

വാതിലുകഠംക്കും പൊന്നുകൊണ്ടുള്ള കെ 

ടകം എന്നിവ തന്നേ. അങ്ങനെ 

ശലോമോന൯രാജാവു യഹോവയുടെ ആ 

ലയംവക പണി ഏല്ലാം തീത്തു. ശലോ 

മോന് തന്െറ അപ്പനായ ദാധിട് 

നിവേദിച്ചിരുന്ന ധെള്ളിയും പൊന്നും 

ഉപകരണങ്ങളും കൊണ്ടുവന്നു യഹോ 

ഠിം 

കി 

നത്തെ ത്തു 

നനന ത്തതരയതതരതുതതരതതയെതതത്തത്തത്ത്തത്തു 

൧ം രാജാക്കന്മാര് ൮൮ 

വയുടെ ആലയത്തിലെ ഭണ്ഡാരത്തില് 

ധഖെച്ചു. 

൮. അഷഘ്ധ്യായം. 

വിന്നെ യഫോധയുടെ നിയമപെട്ടകം 

സിയോന് എന്ന ദാധീടിന്െറ നഥര 

ത്തിരുനിന്നു കൊണ്ടുവരേണ്ടതിന്നു ശലോ 

മോ൯ യി സായേല്മൂപ്പന്മാരെയും യിസാ 

യേതമക്കള്ടടെ പിതൃഭവനങ്ങളിലെ പ്രഭ 

ക്കന്മാരായ സകലദയഗാത്രപ്രധാനികമളെ 

യം യെരൂശലേമില് ശലോ3മാ൯രാജാധി 

നെറ അടുക്കല് കൂട്ടിവരുത്തി, യിസ്സാ 

യേതവുരുഷന്മാര്ർ ഒക്കെയും ഏഥാം മാസ 

മായ ഏഥാനിംമാസത്തിലെ ഉത്സവത്തിരു 

ശലോമോ൯രാജാധിനെറ അടുക്കൽ വന്ന 

കരടി. 

വന്നപ്പോ പുരോഹിതന്മാർ യഹോ 

എടുതൂതു, 

യഹോവയുടെ പ്പെട്ടകവും സമാഗഥമനക്ര 

യിസ്രായേല്മൂപ്പന്മാർ ഒക്കെയും 

വയുടെ പ്പെട്ടകം അവര് 

ടാരധും ക്രടാരത്തിലെ വിശ്ുഭ്ധമപകര 

ണങ്ങളൊക്കെയും കൊണ്ടുവന്നു; പുരോ 

ഹിതന്മാരും ലേവ്യ രുമത്രേ അവയെ കൊ 

ണ്ടുവന്നതു. 

നെറ അടുക്കത വന്നുകൂടിയ യിസ്വായേല് 

ശലോമോ൯രാജാധും അവ 

സഭ ഒക്കെയും അധനോടുക്രടെ ചെട്ടക 

ത്തിന്നു മു൯പിരു എണ്ണവും കണകുമില്ലം 

തെ അനധധി ആടുകളെയും കാളകളെ 

യും യാഗം കഴിച്ചു. പൃരോഹിതന്മര് 

യഹോവയുടെ നിയമപെട്ടകം അതി 

നെറ സ്ഥലത്തു, ആലയത്തിലെ അന്ത 

മ്മന്ദിരത്തില് അതിധിശുദ്ധസ്ഥലത്തും 

കെരൂബുകളൂട.ടെ ചിറകിന൯ കീഴെ കൊണ്ടു 

ചെന്ന ഖെച്ചു. കെരൂബുകഠം ച്ചെട്ടക 

ത്തിനൊ സ്ഥലത്തിന്നു മീതെ ചിറകു 

വിരിച്ചു പെട്ടകത്തെയും അതിനെറ തന്ട്ു 

കളെയും മുടിനിന്നു. തണ്ടുകഠം നീണ്ടിരി 
$ 

ക്കയാല് തണ്ടുകളുടെ അററങ്ങം അന്തമ്മ 

67 
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൧. രാങ്ഭാക്കുന്മാര് ൮൮ 

.ന്ടിരത്തിനെറ മുമ്പിലുക്ള വധിശുഭ്ധമന്ദി 

രത്തില്നിന്നു കാണും; എങ്കിലും പുറത്തു 

നിന്നു കാഞകുയില്ല;ു അവ ഇന്നുവരെ 

യും അവിടെ ഇരിക്കുന്നു. യിസായേല് 

മക്കഠം മിസ്രയിമില് നിന്നു പുറല്പേട്ടശേ 

കോം യഹേറവ അവരരോട്ട നിയമം ചെയു 

പ്പോ മോശെ ഹോരേബിരധഖെച്ചു അ 

തില് ഖെച്ചിരുന്ന രണ്ടു ക്ല്പലകയല്ലാതെ 

പെട്ടകത്തില് മറെറാന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, 

പുരോഹിതന്മാര് വിശുഭ്ധമന്ദിരത്തില്നി 

ന്നു പുറപ്പെടപ്പോഗ മേഘം യഹോവയുടെ 

ആലയത്തില് നിറഞ്ഞു. യഫോവയുടെ 

തേജസ്സു യഹോധയുടെ ആലയത്തില് 

നിറഞ്ഞിരുന്നതു കൊണ്ടു മേഷംനിമിത്തം 

ശുര്രൂഷ ചെയ്യേണ്ടതിന്നു നില്പാ൯ പുരോ 

ഹിതന്മാക്കു കഴിഞ്ഞില്ല. 

അപ്പോ ശലോമോ൯: താ൯ ക്രരിരു 

ളില് വസികു മെന്നു യഹോവ അരുളിച്ചെ 

യ്കിരിക്കുന്നുറു എങ്കിലും ഞാ൯ നിനകു ഒരു 

നിഖാസാലയം, നിനക്കു എന്നേക്കും വസി 

പ്രാ൯ ഒരു സ്ഥലം, പണിതിരിക്കുന്നു എന്നു 

പറഞ്ഞു. 

വനും നിന്നുകൊണ്ടിരിക്കെ രാജാവു മുഖം 

പിന്നെ യിസ്രായേല്സഭ മുഴ 

തിരിച്ച യിസ്രായേലിനെറ സവ്വസഭയെ 

യ്യും അനുഗ്രഹിച്ചു 

ന്നാല്: എനെറ അച്പനായ ദാധിദിനോടു 

പറഞ്ഞതു എന്തെ 

തിരുവായ്യ്കൊണ്ടു അരുളിച്ചെയൂതു തൃക്കൈ 

കൊണ്ടു നിധത്തിച്ചിരിക്കുന്ന യിസ്രായേ 

ലിനെറ ദൈവമായ യഹോധഖ ലാഴ്സല്പെ 

ട്ടവ൯. എനെറ ജനമായ യിസ്രായേലി 

നെ മിസ്രയിമില്നിന്നു കൊണ്ടുവന്ന നാഗ 

മുതല് എന്െറ നാമം ഇരിക്കേണ്ടതിന്നു 

ഒരു ആലയം പണിവാ൯ ഞാന് യിസ്രാ 

യേലിനെറ സകലഗോത്രങ്ങളിലും ഒരു 

പട്ടണം തിരഞ്ഞെടുത്തില്ല; എന്നാല് 

എസെറ ജനമായ യിസ്രായേലിന്നു പ്രള 

വായിരിപ്പാ൯ ഞാ൯ ദാധിദിനെ തിര 

230 1, 1411 38 

ഞ്ഞെടുത്തു എന്നു അവന്൯ അരുളിച്ചെയ്യു. 

യിസ്രായേലിനെറ ദൈവമായ യഹോധ 

യുടെ നാമത്തിന്നു ഒരു ആലയം പണി 

യേണം എന്നു എനെറ അപ്പനായ ഭഓാധീ 

ദിന്നു താല്പയ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാല് 

യഹോവ എനെറ അപ്പനായ ദാധീദി 

നോടു: എനെറ നാമത്തിന്നു ഒരു ആല 

യം പണിയേണമെന്നു നിനക്കു താല്പയ്യം 

ഉണ്ടായല്ലോ; അങ്ങനെ താല്പയ്യം ഉണ്ടാ 

യതു നല്പതു. എങ്കിലും ആലയം പണി 

യേണ്ടതു നീയല്ല, നിന്െറ കടിപ്രുദേ 

ശത്തുനിന്നത്ഭധിക്കുന്ന മക൯ തന്നേ 

എനെറ നാമത്തിന്നു ആലയം പണിയും 

എന്നു കല്പിച്ചു, അങ്ങനെ യഹോവ താ൯ 

അരുളിച്ചെയു വചനം നിവത്തിച്ചിരിക്കു 

നനു; യദ്ഹോധവ വാഗാനാ ചെയുതു പോലെ 

എനെറ അച്പുനായ ദാവീദിന്നു പകരം 

ഞാന് എഴന്നേററു യിസ്രായേലിനെറ സിം 

ഹാസനത്തില് ഇരിക്ുന്നു; യിസ്രായേലി 

സെറ ദൈവമായ യഹോവയുടെ നാമ 

ത്തിന്നു ഒരു ആലയധും പണിതിരിക്കുന്നു. 

യഹോധഖ നമുടെ പിതാക്കന്മാരെ മിസ്ര 

യിംദേശത്തുനിന്നു കൊണ്ടുവന്നപ്പോരം 

അവരോട്ട ചെയ നിയമം ഇരിക്കുന്ന 

പെട്ടകത്തിന്നു ഞാന അതില് ഒരു സ്ഥലം 

ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു. 

അനന്തരം ശലോമോന് യഹോവയുടെ 

യാഗപീഠത്തി൯മുമ്പിത 

നെറ സവ്വൃസഭയുടെയും സമക്ഷുത്തു നി 

യിസ്രായേലി 

നനുംകൊണ്ടു ആകാശത്തിലേക്കു കൈമ 

ലത്തി പറഞ്ഞതു എന്തെന്നാല്: യിസ്സാ 

യേലിനെറ ദൈവമായ യഹോവേ, പൂണ്ണ 

ഹൃദയത്തോടെ നിനെറ മുമ്പാകെ നടക്ു 

ന്ന നിനെറ ദാസന്മാക്കായി നിയമധും ദയ 

യും പാലിക്കുന്ന നിന്നെപ്പോലെ മീതെ 

സ്വഗ്ുത്തിലും താഴെ ഭൂമിയിലും യാതൊരു 

ദൈവവും ഇല്ല. നി എനെറ അപ്പനായ 
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ദഓാധിദ്' എന്ന നിന്െറ ദാസന്നു ചെയു 

വാഗ്ദാനം പാലിച്ചിരിക്കുന്നു; തിരുവാ 

യ്ക്കൊണ്ടു അരുളിച്ചെയുതു ഇന്നു കാണും 

പോലെ തൃക്കൈകൊണ്ടെ നിവത്തിച്ചമിരി 

ക്കുന്നു. ആകയാല് യിസായേലിനെറ ദൈ 

വമായ യഹോവേ, നീ ഏനെറ അപ്പ 

നായ ടാധിട് ഏന്ന നിനെറ ദാസനോടു: 

നി ഏസനെറ മുമ്പാകെ നടന്നതു പോലെ 

നിനെറ പുത്രന്മാരും എനെറ മുമ്പാകെ 

നടക്കത്തക്കവണ്ണം തഒദമൂടെ വഴി സൂക്ഷി 

ക്കമാത്ൃം ചെയ്യാൽ യിസ്രായേലിനെറ സിം 

ഹാസനത്തില് ഇരിപ്പാം൯ നിനക്കു ഒരു 

പുരുഷന് എനെറ മുമ്പാകെ ഇല്ലാതെ 

വരികയില്ല എന്നു അരുളിച്ചെയ്യിരി 

ക്കുന്നതു നിവത്തിക്കേണമേ. ഇപ്പ്യോഠം 

യിസായേലിനെറ ദൈവമേ, എനെറ 

അപ്പനായ ദാവിട് എന്ന നിന്െറ 

ഓസനോടു നി അരുളിച്ചെയൂു വചനം 

ഒത്തു വരുമാറാകട്ടെ. എന്നാല് ദൈവം 

യഥാത്ഥമായി ഭൂമിയില് വസിക്കുമോ? 

സ്വഗ്ുത്തിലും സ്വഗ്ലാധിസ്വഗ്ശത്തിലും 

നി അടങ്ങുകയില്ലല്ലോ; പിന്നെ ഞാ൯ 

പണിതിരിക്കുന്ന ഈ ആലയത്തില് അട അവരുടെ 

ങ്ങുന്നതു എങ്ങനെ? എങ്കിലും എന്െറ 

ഭൈവമായ യഹോവേ, അടിയന് ഇന്നു 

തിരുമുമ്പില് കഴിക്കുന്ന നിലധിളിയും 

പ്രാത്ഥനയും 

യനെറ പ്രാത്ഥനയിലേക്കും യാചനയി 

കേഠക്കേണ്ടതിന്നു അടി 

ലേക്കും തിരിഞ്ഞു കുടാക്ഷിക്കേണമേ. 

അടിയ൯ ഈ സ്ഥലത്തുഖെച്ചു കഴികുന്ന 

പ്രാത്ഥന കേഠാമക്കണ്ടതിന്ന നിന്െറ 

നാമം ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്നു നീ അരുളി 

ച്ചെയു സ്ഥലമായ ഈ ആലയത്തിലേകു 

രാവും പകലും തൃക്കണ്പാത്തരുളേ ണമേ. 

ഈ സ്ഥലത്തുഖെച്ചു പ്രാത്ഥിപ്പാനിരി 

കുന്ന അടിയനെറയും നിനെറ ജന 

മായ യിസ്രായയലിനെറയും യാചന 9കഠ  നിനെറ 

ധാഠാഥറ്ഠിം 

991 ൧, രാജാക്കന്മാര ൮ 

ക്ഷേണമേ. നിനെറ വാസസ്ഥലമായ 

സ്വഗ്ശത്തില് കേഠംക്കേണമേ; കേട്ടു 

ക്ഷമിക്കേണമേ. ഒരുത്ത൯ തനെറ കൂട്ടു 

കാര നോടു കുററം ചെയ്തുയ്യം അവ൯ അധവ 

നെക്കൊണ്ടു സത്യം ചെയ്യിക്കേണ്ടതിന്നു 

കായ്യം സത്ൃത്തിന്നു ഖെക്കകയും അവ൯ 

ഈ ആലയത്തില് നിനെറ യാഗപിഠ 

ത്തിന്നു മുമ്പാകെ വന്നു സത്യം ചെയ്തുയും 

ചെയ്യാല് നീ സ്വഗ്ലത്തിര കേട്ടു 

പ്രവത്തിച്ചം ടുഷ്ടടനെറ നടപ്പു അവനെറ 

തലമേരല് വരുത്തി അവനെ ശിക്ഷ്ിപ്പാ 

രും നീതിമാനെറ നീതിക്കു തക്കവണ്ണം 

അവന്നു നല്ലി അവനെ നീതികരിപ്പാ 

ദം അടിയങ്ങമക്കു നയം പാലിച്ചുതരേ 

ണമേ. നിനെറ ജനമായ യിസായേല് 

നിന്നോടു പാപം ചെയ്തനിമിത്തം അവര് 

ശത്രുധിനോടു തോററിട്ടു നിങ്കലേക്കു തിരി 

ഞ്ജ നിന്െറ നാമത്തെ സ്വീകരിച്ചു 

കൊണ്ടു ഈ ആലയത്തില്ധെച്ച നിന്നോടു 

പ്രാത്ഥിക്കയും യാചിക്കയും ചെയ്യാല് 

നീ സ്വഗ്ശത്തില് കേട്ടു നിനെറ ജന 

മായ യിസായേലിനെറ പാപം ക്ഷമിച്ചു 

കൊട്ടുത്ത 

ദേശത്തേകു അവരെ മടക്കിവരുത്തേ 

പിതാക്കന്മക്കേ 

ണമേ. അവര് നിന്നോടു പാപംചെയ്തു 

കൊണ്ടു ആകാശം അടഞ്ഞു മഗപെയ്യാതി 

രിക്കുമ്വേ:ഠ അവര് ഈ സ്ഥല രക്കു 

തിരിഞ്ഞു പ്രാത്ഥിച്ചു നിന്െറ നാമത്തെ 

സ്വീകരിക്കയും നീ അവരെ താഴ്സിയതു 

കൊണ്ടു അവര് തങ്ങളുടെ പാപങ്ങളെ. 

വിട്ടുതിരികയും ചെയ്യാല് നീ സ്വഗ്ല 

ത്തില് കേട്ടു നിന്െറ ദഓാസന്മാരുടെയും 

നിസെറ ജനമായ യിസ്രായേലിനെറയ്യം 

പാപം ക്ഷമിച്ചു, അവർ നടക്കേണ്ടുന്ന നല്ല 

വഴി അധരെ മഉചദേശിക്കയും നിനെറ 

ജനത്തിന്നു അവകാശമായി കൊടുത്ത 

പെയ്യിക്കയും ദേശത്തു മഗ 
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ചെയ്യേണമേ. ദേശത്തു ക്ഷാമമോ മഹാ 

മാരിയോ വെണ്കതി, വിഷമഞ്ഞു, 

ധെട്ടുക്കിളി, തുള്ള൯ എന്നിവയോ ഉണ്ടാ 

ഡാല് അവരുടെ ശത്രു അവരുടെ പട്ട 

ണങ്ങളുള്ള ദേശത്തു അവരെ നിരോധി 

ചാല് വല്ല ധ്യാധിയോ വല്ല ടീനമോ 

ഉണ്ടായാല് യാതൊരുത്തനെങ്കിലും നി 

നെറ ജനമായ യിസായേല് മുഴുവനെ 

കിലും വല്ല പ്രാത്ഥനയും യാചനയും കഴി 

ക്കയ്യം ഓരോരുത്തന് താന്താനെറ മനഃ 

പിഡ അറിഞ്ഞു ഈ ആലയത്തിങ്കലേക്കു 

കൈ മലത്തുകയും ചെയ്യാല് നീ നിന്െറ 

വാസസ്ഥലമായ സ്വശ്ശത്തില് കേട്ടു ക്ഷ 

മിക്കയും ഞങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാക്കു നീ 

കൊടുത്ത ദേശത്തു അവർ ജിലിച്ചിരിക്കും 

കാലത്തൊക്കെയും നിന്നെ ഭയപ്പെടേണ്ട 

തിന്നു നി ഓരോരുത്തനെറ ഹൃദയത്തെ 

അറിയുന്നതു പോലെ ഓരോരുത്തന്നു അധ 

നവനെറ നടപ്പുരപംലെയൊക്കെയും ചെ 

യൂരുളേണ3മേ; നി മാത്രമല്ലോ സകല 

മനുഷ്യ പുത്തന്മാരുടെയും ഹൃദയത്തെ അറി 

യ്യന്നതും അത്തയ്യമല്ല, 

മായ യിസ്പായേലിലുള്ള വനല്ലാത്ത ഒരു 

നിന്െറ ജന 

അന ജാതിക്കാരന് ടൂരദേശതുതുനിന്നു നി 

നെറ നാമം ഹേതുവായി വരികയും -- 

അവര് നിനെറ മഹത്വമുള്ള നാമത്തെ 

യ്യും നിട്ടിയിരി 

കടുന്ന കയ്യും കുറിച്ച കേശക്കുമല്ലോ -- 

ബലമുള്ള ഭൂജത്തെയും 

ഈ ആലയത്തിങ്കലേക്കു നോക്കി പ്രാത്ഥി 

ക്കയും ചെയ്യാല് നി നിനെറ വാസസ്ഥ 

ലമായ സ്വഗ്ലത്തില് കേട്ടു, ഭൂമിയിലെ 

സകലജാതികളും നിന്െറ ജനമായ യി 

സ്രായേല് എന്ന3പാലെ നിന്നെ ഭയല്പലേ 

ടട വാന്ദം ഞാന് പണിതിരിക്കുന്ന ഈ ആ 

ലയത്തിന്നു നിനെറ നാമം വിളിക്കപ്പെ 

ട്ടിരിക്കുന്നു എന്നു ഗ്രഹിപ്പാന്ദം നിനെറ 

നാമത്തെ അറിവാനും തക്കവണ്ണം അന്യ 

ധാഠാഥറ്ഠിം 

ജാതിക്കാര൯ നിന്നോടു പ്രാത്ഥിക്കുന്നതൊ 

ക്കെയും നി ചെയ്യുകൊടുക്കേണമേ. നീ 

നിനെറ ജനത്തെ അയക്കുന്ന വഴിയിത 

അവര് തങ്ങളുടെ ശത്രുധിനോടു യുഭ്ധം 

ചെയ്ത്താ൯ പുറപ്പെടുമ്പോഠം നീ തിരഞ്ഞെ 

ടുത്ത നശരത്തിലേക്കും നിനെറ നാമ 

ത്തിനു ഞാ൯ പണിതിരികുന്ന ഈ ആ 

ലയത്തിലേക്കും തിരിഞ്ഞ യഹോവയോടു 

പ്രാത്ഥിച്ചാല് നീ സ്വഗ്ത്തില് അവ 

രുടെ പ്രാത്ഥനയും യാചനയും കേട്ടു അ 

വകു ന്യായം പാലിച്ചുകൊടുക്കേണമേ. 

അവര് നിമന്നാടു പാപം ചെയ്തുയും -- 

പാപം ചെയ്യാത്ത മനുഷ്യ ൯ ഇല്ലല്ലോ -- 

നീ അവരോടു കോപിച്ചു അവരെ ശത്രു 

വിന്നു' ഏല്പിക്കയും അവര് അവരെ ഒ്മൂര 

ത്തോ സമീപത്തോ ഉള്ള ശത്രുധിനെറ 

ദേശത്തേകു ബഭ്ധരാക്കി കൊണ്ടു 3 പോക 

യും ചെയുാല് അവരെ പിടിച്ചു കൊണ്ടു 

പോയിരികുന്ന ദേശത്തുവെച്ചു അവര് 

തുണന്നു മനംതിരിഞ്ഞു, അവരെ ബദ്ധ 

രായി കൊണ്ടുപോയ ദേശത്തുഖെച്ചു: 

ഞങ്ങ പാപംചെയ്യൂ അകൂത്യധും ട്ടൂഷ്കുത 

യും പ്രവത്തിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു 

നിന്നോടു യാചിക്കയും അവരെ പി 

ടിച്ചു കൊണ്ടു പോയ ശത്രുക്കളുടെ ദേശ 

തുവെച്ചു അവര് പുണ്ണഎുടയത്തോടും പൂ 

ണ്ലമനസ്ന്സോടുംക്രടെ നിങ്കലേക്കു തിരിഞ്ഞു, 

നീ അവരുടെ പിതാക്കന്മാക്കു കൊടുത്ത 

ദേശത്തേക്കും നി തിരഞ്ഞെടുത്ത നഗര 

ത്തിങ്കലേക്കും ഞാന് നിനെറ നാമത്തിന്നു 

പണി തിരികുന്ന ഈ ആലയത്തിക്രലേകും 

നോക്കി നിന്നോടു പ്രാത്ഥിക്കയും ചെ 

യ്യാ നി നിന്െറ വധാസസ്ഥലമായ 

സ്വഗ്ഗത്തില് അവരുടെ പ്രാത്ഥനയും 

യാചനയ്യം കേട്ടു അവക്കു ന്യായം പാലിച്ചു 

കൊടുത്തു, ചെയു 

നിനെറ ജനത്തോടു, അവര് നിന്നോടു 

നിന്നോടു പാപം 
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ചെയൂ ദോഹങ്ങളൊക്കെയും ക്ഷമിക്കയും 

അവധരെ ബദഭ്ധന്മാരായി കൊണ്ടുപോയ 

വക്കു അവരോട്ട കരുണ തോന്നത്തക്കവ 

ണ്ണം അവകു അവരരോടു കരുണ ലഭിക്കുമാ 

റാക്കുകുയും ചെയ്യേണമേ, അവര് മിസ 

യിം എന്ന ഇരിമ്പുലയുടെ നടുവില്നിന്നു 

നീ കൊണ്ടു വന്ന നിനെറ ജനവും നിനെറ 

അധഖകാശവധും ആകന്നുവല്ലോ. അവര് 

നിന്നെ ധിളിച്ചപേക്ഷിക്കുമ്പോര ഒക്കെ 

യും നീ കേനക്കേണ്ടതിന്നു അടിയന്െറ 

യാചനയും നിന്െറ ജനമായ യിസ്രാ 

യേലിന്െറ യചനയും തൃക്കണപാത്ത 

രുളേണമേ. കത്താവായ യഹോേ, 

നീ ഞങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരെ മിസ്രയി 

മിതനിന്നു കൊണ്ടു വന്നപ്പോ നിനെറ 

ദാസനായ മോശെമുഖാന്തരം അരതുമളിച്ചെ 

യൂതുപോലെ ഭൂമിയിലെ സകലജാതിക 

ളില്നിന്നും നി അവരെ നിനക്കു അധ 

കാശമായി വേറുതിരിച്ചുവല്ലോ. 

ശലോമോ൯ യഹോവയോടു ഈ പ്രാ 

എല്ലാം കിച്ചു 

തിന്നശേഷം അവ൯ യഹോവയുടെ യാ 

ഗപീഠത്തി൯മുമ്പിരു മുഴങ്കാല് കുത്തിയി 

രുന്നതും കൈ ആകാശത്തേകു മലത്തി 

ത്ഥനയും യാചനയ്ും 

യിരുന്നതും വിട്ടു ഏഴ്ചന്നേററു. അധവ൯ 

നിനു കൊണ്ടു യിസ്വായല്സഭയെ ഒക്കെ 

യും ഉച്ചത്തില് ആശിവ്വടിച്ചു പറഞ്ഞതു 

ന്തെന്നാല്: താ൯ വാഗ്ദാനം ചെയുതു 

പോലെ ഒക്കെയും തനെറ ജനമായ 

യിസ്രായേലിന്നു സ്വസ്ഥത നല്കിയിരി 

ക്കുന്ന യഫോധ വാഴ്സല്പെടുവ൯; അവ൯ 

തന്െറ ഓസനായ മോശെമുഖാന്തരം അ 

രുളിച്ചെയൂ അവനെറ നല്ല വാഗ്ദാനങ്ങ 

ളെല്ലാററിലുംലെച്ചു ഒന്നെങ്കിലും നിക്ക 

ലമായിട്ടില്ലല്ലോ. നമുടെ ഭദൈധമായ 

യഹോവ നമുടെ പിതാക്കന്മാരോടുക്രടെ 

ഇരുന്നതു പോലെ നമ്മോടുക്രടെയും ഇരി 

ധാഠാഥറ്ഠിം 

൧ം രാജാക്കന്മാര് ൮൮ 

കുുമാറാകട്ടെ; അവന് നമ്മെ കൈവിട്ട 

കയയാ ഉഃപക്ഷിക്കുയാ ചെയ്യരുതേ. 

നാട അവനെറ ഏല്ലാവഴികളിലും നട 

ക്കേണ്ടതിന്നും അവ൯ നമുടെ പിതാക്ക 

ന്മാരോടു കല്പിച്ച അവനെറ കപ്പനകളും 

ചട്ടങ്ങളും വിധികളും പ്രമാണിച്ചു നട 

ക്കേണ്ടതിന്നും നമുടെ ഹൃദയത്തെ തങ്ക 

ലേക്കു ചായ്യമാറാക്കട്ടെ. യഛഹോധതന്നേ 

ദൈവം; മറെറാരുത്തന്ദമില്ല എന്നു ഭൂമിയി 

ചെ സകലജാതികളും അറിയേണ്ടതിന്നു 

അവ൯ തെറ ദാസന്നും തന്െറ ജന 

മായ യിസ്ധായേലിന്നും അന്നന്നു ആധശ്യ 

മുള്ളതുപോലെ ന്യായം പാലിച്ചുകൊടു 

പ്പാ൯ തക്കവണ്ണം ഞാ൯ യഫോധയ്ുടെ 

മുമ്പാകെ അപേക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന ഏനസൊ 

ഈ വചനങ്ങ൦ഗ രാവും പകലും നമ്മുടെ 

ദൈവമായ യഹോവയുടെ സന്നിധാന 

ത്തില് ഇരികുമാറാകട്ടെ. ആകയാല് 

ഇന്നുള്ളതുപോലെ നിങ്ങ അധനെറ 

ചട്ടങ്ങ റം അനുസരിച്ചുനടപ്പാനും അവ 

നെറ കല്പനകറഠം പ്രമാണിപ്പാന്ദം നിങ്ങ 

മൂടെ ഹൃദയം നജുടെ ദൈവമായ യഹോ 

വയിങ്കല് ഏകാഗ്രമായിരിക്കട്ടെ. പ്പിന്നെ 

രാജാവും എല്ലായിസ്പറായേലും യഹോ 

വയുടെ സന്നിധിയില് യാഗം കഴിച്ചു. 

ശലേംമോ൯ യഫോധെക്ു ഇരുപത്തീരാ 

യിരം കാളയെയും ലക്ഷത്തിരുപതിനാ 

യിരം ആടിനെയും 

യിട്ടു അപ്പിച്ചു. 

സ്രായേതമക്കളൊക്കെയും 

ആലയത്തെ പ്രതിക്ടിച്ചു. 

ടെ സന്നിധിയില് ഉണ്ടായിരുന്ന താഥ് 

സമാധാനയാഗമാ 

ഇങ്ങനെ രാജാവും യി 

യഹോവയുടെ 

യഫഹോവയു 

യാഗപീഠം ഹോമയാഗം, ഭോജനയാഗം, 

സമാധാനയാഗങ്ങളുടെ മേഭസ്റ്റ് എന്നിവ 

കൊള്ളു ന്നതിന്നു പോരാതിരുന്നതു കൊണ്ടു 

രാജാവു അന്നു യഹോവയുടെ ആലയത്തി 

നെറ മുമ്പിലുള്ള പ്രാകാരത്തിനെറ മഭ്ധ്യ 
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ഭാഗം ശുദ്ധീകരിച്ചു അവിടെ ഹോമയാഗഥ 

വും ഭോജനയാഥധും സമാധാനയാഗങ്ങ 

ടൂടെ മേദസ്സും അപ്പിച്ചു. 

അയനോടുക്രടെ ഹമാത്തിനെറ അതിർ 

ശദലോമോണം 

മുതല് മിസ്രയീംതോടു വരെയുമുള്ള എല്ലായി 

സ്രായേലും വലിയോരു സഭയായി ആ 

സമയത്തു നമുടെ ദൈവമായ യഹോഖ 

യുടെ സന്നിധിയില് ഏഴു ദിവസവും 

പിന്നെയും ഏഴു ദിധസധും ഇങ്ങനെ 

പതിന്നാലു ദിസം ഉത്സവം ആചരിച്ചു. 

എട്ടാം ദിവസം അവന് ജനത്തെ വിട്ട 

യച്ച; അവര് രാജാവിനെ അഭിനാദ്ിച്ചു 

യഹോവ തന്െറ ദാസനായ ദാധീദിന്നും 

തനെറ ജനമായ യിസ്രായേലിന്നും ചെയു 

എല്ലാനന്മയെയും കുറിച്ചു സന്തോഷവും 

ആനന്ദവുമുള്ള വരായി തങ്ങളുടെ ക്രടാര 

ങ്ങളിലേകു പോയി. 

൯ം അദ്ധ്യായം. 

യഹോവയുടെ ആലയധും രാജധാനിയും 

മററും തനിക്കു ഉണ്ടാക്കു വാ൯ മനസ്സും താ 

പ്യ്ധും ഉണ്ടായിരുന്നതൊക്കെയും ശലോ 

മോ൯ പണിതുതീന്നശേഷം യഹോധഖ 

ഗിബെയോനില്വെച്ചു ശലോദമോന്നു പ്ര) 

തൃ ക്ഷനായതു പോലെ രണ്ടാം പ്രാവഷ്്ധും 

അവന്നു പ്രത്യക്ഷനായി. യഹോവ 

അവനോടു അരുളിച്ചെയുതെന്തെന്നാല് 

നി എനെറ ശമുമ്പാകെ കഴിച്ചിരിക്കുന്ന 

നിന്െറ പ്രാത്ഥനയ്യം യാചനയും ഞാ൯ 

കേട്ടു നീ പണിതിരിക്കുന്ന ഈ ആലയ 

ത്തെ എനെറ നാമം അതില് എന്നേക്കും 

സ്ഥാപിപ്പാ൯ തക്കവണ്ണം ഞാ൯ വിശുദ്ധി 

കരിച്ചിരിക്കുന്നുു ഏനെറ കണ്ണും ഹൃദ 

യയും എല്ലായ്ര്യോഴ്ചം അധിടെ ഉഇരികും. 

ഞാ൯ നിന്നോടു കല്പിച്ചതൊക്കെയും ചെ 

യ്കാ൯ തക്കവണ്ണം എനെറ മുമ്പാകെ ഹൃദ 

യനിമ്മലതയോടും പരമാത്ഥതയോടുംക്ര 

ഠിം 

ടെ നിനെറ അപ്പനായ ഭാധിട് നടന്ന 

തുപോലെ നടക്കുകയും എസെറ ചട്ടങ്ങളും 

വിധികളും പ്രമാണിക്കയും ചെയ്യാല് 

യിസ്രായേലിനെറ രാജാസനത്തില് ഇരി 

പ്രാ൯ ഒരു പുരുഷന് നിനക്കു ഇല്ലാതെ 

ചോകയില്ല ഏന്നു ഞാ൯ നിനെറ അപ്പ 

നായ ദാധിടിനോടു അരുളിച്ചെയുതു പോ 

ലെ യിസ്രായേലിലുള്ള നിസെറ രാജത്വ 

ത്തിസെറ സിംഹാസനം ഞാന് ഏന്നേക്കും 

സ്ഥിരമാകും. നിങ്ങളാ നിങ്ങളുടെ പുത്ര 

ന്മാരോ എന്നെ ധിട്ടുമാറി നിങ്ങളുടെ 

മുമ്പില് ധെച്ചിരിക്കുന്ന എനെറ കല്പന 

കളം ചട്ടങ്ങളും പ്രമാണിക്കാതെ ചെന്നു 

അന ദൈവങ്ങളെ സെവിച്ചു നമസ്കരി 

ചാല് ഞാന് യിസ്രായേലിന്നു കൊടുത്തി 

രിക്കുന്ന ദേശത്തുനിന്നു അവരെ പറിച്ചു 

കളയും; എനെറ നാമത്തിന്നു വേണ്ടി 

ഞാന് പധിശുഭ്ധികരിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ആല 

യവം ഞാ൯ നെറ മുമ്പില്നിന്നു നിക്കി 

ക്കളയും; 

ടെയും ഇടയില് പഴഞ്ചൊല്ലും പരിഹാ 

യിസ്രായേല് സകലജാതികള 

സവും ആയിരികും. ഈ ആലയം 

എത്ര ഉന്നതമായിരുന്നാലും കടന്നു പോ 

കുന്ന ഏവരും അതിനെ കണ്ടു സുംഭിച്ചു 

ചുള കുത്തി: യഹോവ ഈ ദേശത്തിന്നും 

ഈ ആലയത്തിന്നും ഇങ്ങനെ വരുത്തിയ 

തൂ എന്തു എന്നു ചോടിക്കുംം അവര് തങ്ങ 

ഉടെ പിതാക്കന്മാരെ മിസ്രയിംദേശത്തുനി 

ന്നു കൊണ്ടുവന്ന തങ്ങളുടെ ദൈവമായ 

യഹോവയെ ഉപേക്ഷിക്കയും അന്യടദൈ 

വങ്ങളോടു ചേന്നു അവയെ നമസ്തൂരിച്ചു 

സേവിക്കയും ചെയ്തു കൊണ്ടു യഹോവ ഈ 

അനത്ഥം ഒക്കെയും അവക്ു വരുത്തിയി 

രിക്കുന്നു എന്നു അതിന്നു ഉത്തരം പറയ്യാ. 

ശലോമോ൯ യഹോവയുടെ ആലയം, 

എന്നി രാജധാനി രണ്ടു. ഭവനവും 

ഇരുപതു സംവത്സരംകൊണ്ടു പണി 
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ശലോമോന്നു അവന്െറ ഇഷ്ടംപോലെ 

ഒക്കെയും ദേവമാരുധും സരള മരധും സ്വ 

ണവും കൊടുത്തിരുന്നതു കൊണ്ടു ശലേഠ 

മോ൯രാജാധ് ഹീരാമിന്നു ഗലീിലദേശത്തു 

ഇരുപതു പട്ടണം കൊടുത്തു. ശലോ 

മോ൯ ഹിരാമിന്നു കൊടുത്ത പട്ടണങ്ങളെ 

കാണേണ്ടതിന്നു അവ൯ സോരില്നിന്നു 

വന്നു; എന്നാല് അവ അവന്നു ബോധി 

ചില്ല. സഹോദരാ, നി എനികു തന്ന 

ഈ പട്ടണങ്ങഠം എന്തു എന്നു അവന് പറ 

ഞു. അവെക്ു ഇന്നുവരെയും കാണല് 

ദേശം എന്നു പേരായിരിക്കുന്നു. ഹിരാ 

മോ രാജാധിന്നു നൂററിരുപതു താലന്തു 

പൊന്നു കൊടുത്തയച്ചു. 

ശലോമാ൯രാജാവു യഹോവയുടെ 

ആലയം, അരമന, മില്ലോ, യെരൂശലേമി 

നെറ മതില്, ഹാസോര്, മെഗിട്ടോ, ഗേ 

സെര് എന്നിവ പണി യണ്ടതിനാ ഈഴിയ 

വേല ചെയ്യിച്ച വിവരം: മിസ്രയിംരാജാ 

വായ ഫറധഖധോന് ചെന്നു, ഗേസെര് പി 

ടിച്ചു തീവെച്ചു ചുട്ടുകളഞ്ഞു, അതിരു പാ 

ത്തിരുന്ന കനാ രെ കൊന്നു, അതിനെ 

ശലോമോനെറ ഭായ്യയായ തനെറ മകമകു 

സ്പ്രിധനമായി കൊടുത്തിരുന്നു. അങ്ങനെ 

ശലോമോ൯ന ഗേസെരും താഴത്തെ ബേ 

ത്ല്'_-ഹോര-നും ബാലാത്തും ദേശത്തിലെ 

മരുഭൂമിയിലുള്ള തട് മോരും ശലോമോന്നു 

ഉണ്ടായിരുന്ന സകലസംഭാരന ഗരങ്ങളൂം 

രഥനഗരങ്ങളും കുതിരച്ചേവകക്കുള്ള പട്ട 

ണങ്ങമൂം ശലോമോന് യെരൂശലേമിലും 

ലെബാനോനന് ലും തന്െറ രാജ്യത്തില് 

എല്ലാടവും പണിയധാ൯ ആഗ്രഹിച്ചതൊ 

ക്കെയ്യം പണിതു. അമോയ്യ൪, ഹിത്യര്, 

പെരിസ്ൃ൪, ഹി൮്യ൪, യെബുസ്യര്൪ ഏന്നി 

ങ്ങനെ യിസായേതമക്കളില് ഉ ഠംപെടാത്ത 

ശേഷിപ്പുള്ള സകലജാതിയെയും യിസ്പാ 

൧. രാജാക്കന്മാർ ൧൧ 

സോര്രാജാവായ ഫിരാം | ൭യല്മക്കഠക്കു നിമ്യൂലമാക്കുവാ൯ കഗിയാ 

തെ പിന്നിടും ദേശത്തു ശേഷിച്ചിരുന്ന 

അവരുടെ മക്കളെ യും ശലോയമോ൯ മരഗിയ 

വേലക്കാരാക്കി; അവര് ഇന്നുവരെ അങ്ങ 

നെ ഇരികുന്നു. യിസായത.മക്കളില്നി . 

ന്നോ ശലോമോസ ആരെയും ദാസ്യധേ 

ലെക്കാക്കിയില്ല; അവര് അവനെറ യോ 

ഭ്ഥക്കേളും ഭൂമൃന്മാരും പ്രഭൂക്കന്മാരും പട 

നായകന്മാരും അവനെറ രഥങ്ങധകും 

കുതിരച്ചേവകക്കും അധിപതിമാരും ആയി 

രുന്നു. അഞ്ഞൂററമ്പതുപേ൪ ശലോമോ 

നെറ ധേലയെടുത്ത ജനത്തിന്നു മേധാ 

വികളായ മേലുദ്ദേഠഗസ്ഥന്മാരായിരുന്നു. 

ഫറവാനെറ മകഠ ഭഓാധിദിനെറ നഗര 

ത്തില്നിന്നു ശലോമോൻ അധഖരശക്കു വേണ്ടി 

പണിതിരുന്ന അരമനയില് പാപ്പ്പാ൯ 

വന്നശേഷം അവ൯ മില്ലോ പണിതു. 

ശലോമേ൯ യഹോധഖെക്കു പണിതിരുന്ന 

യാഥപിഠത്തിന്മേല് അവന് ആണ്ടില് 

മൂന്നു പ്രാവശ്യം ഹോമയാഗങ്ങളും സമാ 

ധാനയാഗങ്ങളൂം അപ്പിച്ച യഹോധയുടെ 

സന്നിധിയില് ധൂപം കാട്ടും. ഇങ്ങനെ 

അവ൯ യഹോവയുടെ ആലയം തിത്തു. 

ശലോമോ൯രാജാവയ എദദഭാംദേശത്തു 

ചെങ്കടല്ലരയില് ഏലോത്തിന്നു സമീപ 

തുള്ള മ്രേസ്യോ൯-ഗേബെരില് വെച്ചു കപ്പ 

ലുകഠം പണിതു. ആകപ്പലുകളില് ശലോ 

മോനെെറ ഭാസന്മാരോടുക്രടെ ഹിരാം 

സമുദപരിചയമുള്ള കപ്പല്ലപ്ാരായ തെറ 

ദാസന്മാരെ അയച്ചു. അവര് ഓഫിരി 

ലേക്കു ചെന്നു അധിടെനിന്നു നാന്മൂററി 

രുപതു താലന്തു പൊന്നു ശലോമോ൯ 

രാജാധിനെറ അടുക്കത കൊണ്ടുവന്നു. 

൧൦൭, അദ്ധ്യായം. 

ശെബാരാത്തി യഹോവയുടെ നാമം 

സംബന്ധിച്ചു ശലോമോന്നുള്ള ക്രിത്തി കേ 
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൧ രാജാക്കന്മാര് ൧൧ 

ടടിട്ടു കുടമൊഥികളാല് അവനെ പരീക്ഷി 

ക്കേണ്ടതിന്നു വന്നു, അധ അതിമഫ 

ത്തായ പരിധാരത്തോടും സുഗന്ധവ 

ഗുധും അനവധി പൊന്നും രത്തധും ചുമ 

ന്ന ഒട്ടകങ്ങളോടുംക്രടെ യെരൂശലേമില് 

വന്നു; അവ ശലോമോനെറ അടുക്കത 

വന്നശേഷം തനെറ മനോരഥമൊക്കെയും 

അവനോടു പ്രസ്മാധിച്ചു. അവളൂടെ സക 

ലചോട് ങ്ങമംക്കും ശലോമോ൯ സമാധാ 

നം പറഞ്ഞു. സമാധാനം പറധാ൯ കഴി 

യാതെ ഒന്നും രാജാവിന്നു മറപ്പൊരുളാ 

യിരുന്നില്ല. ശെബാരാജ്ഞി ശലോമോ 

നെറ സകലങ്താനധും അവന് പണിത 

അരമനയും അവനെറ മേശയിലെ ഭക്ഷ 

ണധും അവനെറ ഭൂത്യന്മാരുടെ ഇരിപ്പം 

അയനെറ ശുശ്രൂഷകന്മാരുടെ നിലയും 

അവരുടെ ഉളടുല്പ്യം അവനെറ പാനപപാ 

തരവാഹകന്മാരെയും യഹോവയുടെ ആ 

ലയത്തിലേക്കുള്ള അവന്െറ എഴ്ന്നെള്ള 

ത്തും കണ്ടിട്ടു അമ്പരന്നുപോയി, അവ 

രാജാധിനോടു പറഞ്ഞതു എന്നെന്നാല്: 

നിന്െറ കായ്യങ്ങളെയും ജ്ഞാനത്തെയും 

കുറിച്ചു ഞാ൯ എനെറ ദേശത്തുധെച്ചു കേട്ട 

വത്തമാനം സത്യം തന്നേ. ഞാന് വന്നു 

ദ്രേനെറ കണ്ണുകൊണ്ടു കാണുന്നതു വരെ 

ആ വത്തമാനം ധിശ്വസിച്ചില്ല, എന്നാല് 

പാതിപോലും ഞാന് അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല. 

ഞാന് കേട്ട കീത്തിയെക്കാഠം നിന്െറ 

ജ്ഞാനവും ധനവും അധികമാകുന്നു. 

നിന്െറ ഭായ്യമാര് ഭാഗ വതികഠ നിനെറ 

മുമ്പില് എപ്പോഴ്ചം നിന്നു നിനെറ ജ്ഞാ 

നം കേഠാക്കുന്ന ഈ നിനെറ ഭൃത്യന്മാരും 

ഭാഗ്യവാന്മാര്. നിന്നെ യിസ്വായേലിനെറ 

രാജാസനത്തില് ഇരുതുതുവാ൯ നിന്നില് 

പ്രസാദിച്ച നിന്െറ ദൈവമായ യഹോ 

വ വാഗഴ്സപ്പെടുവ൯; യഹോവ യിസ്രായേ 

ലിനെ എന്നേക്കും സ്ന്റേഹിക്കകൊണ്ടു നി 

ഠിം 
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തിയും ന്യായവും നടത്രണ്ടതിന്നു നിന്നെ 

രാജാവാക്കിയിരിക്കുന്ു. അവഠം രാജാ 

യിന്നു നൂററിരുപതു താലന്ത' പൊന്നും 

അനവധി സുഗന്ധധഗ്ലവും രത്നധും കൊ 

ടൂത്തു; 

വിന്നു കൊടുത്ത സുഗന്ധധഖഗ്ഗംപോലെ 

ശെബാരാങ്തി ശലോമോ൯രാജാ 

അത്ര വളരെ പിന്നെ ഒരിക്കലും വന്നി 

ട്ടില്ല, ഓഫിരിതനിന്നു പൊന്നു കൊണ്ടു 

വന്ന ഹീരാമിനെറ കുപ്പലുകഠം ഓഫിരില് 

നിന്നു അനവധി ചന്ദനവും രത്നവും 

കൊണ്ടുവന്ു.  രാജാധ്യ ചന്ദനംകൊണ്ടു 

യഹോവയുടെ ആലയത്തിന്നും രാജധാ 

നികും അഴികളും സംഗീതക്കാക്കു കിന്ന 

രങ്ങളൂം വീണകുളും ഉണ്ടാക്കി അങ്ങനെ 

യുള്ള ചന്ദനമരം ഇന്നുവരെ വന്നിട്ടില്ല, 

കണ്ടിട്ടുമില്ല, ശലോമോ൯രാജാവു സ്വമേ 

ധയാ ശെബാരാങ്്തിക്കു രാജേയചിത്യം 

പോലെ അവര 

ആഗ്രഹിച്ചു ചോദിച്ചതു മെല്ലാം 

മോ൯രാജാവയ അവരക്കു കൊടുത്തു, അങ്ങ 

കൊടുത്തതുക്രടാതെ 

ശലോ 

നെ അവഠം തനെറ ഭത്ൃന്മാരുമായി 

സ്വദേശത്തേക്കു മടങ്ങിപ്പോയി. 

ശലോമോന്നു സഞ്ചാരവ്യാപാരികളാ 

ലും വത്തകന്മാരുടെ കച്ചവടത്താലും സമ്മി 

ശ്രജാതികളുടെ സകലരാജാക്കുന്മാരാലും 

ദേശാധിപതിമാരാലും വന്നതു ക്രടാ 

തെ 

തൂക്കം 

യിരുന്നു, 

ആണ്ടുതോറും വന്ന പൊന്നിനെറ 

അറു നൂററവുപത്താറു താലന്താ 

ശലോമോ൯രാജാധവു, അടി 

ചുപരത്തിയ പൊന്നുകൊണ്ടു ഇരുനൂറു 

വ൯പരിച ഉണ്ടാക്കി; ഓരോ പരി 

ചെക്കു അറുനൂറു ശേക്കെല് പൊന്നു ചെല 

വായി, അടിച്ചുപരത്തിയ പൊന്നുകൊഴ്ട 

അവന മുന്നൂറു ചെറുപരിചയും ഉണ്ടാ 

ക്കി) ഓരോ ചെറുപരിചെക്ു മൂന്നു മാനേ 

പൊന്നു ചെലവായി; അവയെ രജോധു 

ലെബാനോ൯വനഗൃഹത്തില് വെച്ചു. 
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രാജാധു ടന്തംകൊണ്ടു ഒരു വലിയ സിംഹാ 

സനം ഉണ്ടാക്കി തങ്കംകൊണ്ടു പൊതിഞ്ഞു. 

സിംഹാസനത്തിന്നു ആറു പതനം ഉണ്ടാ 

യിരുന്നു. സിംഹാസനത്തിനെറ തല 

പുറകോട്ടു വള ഞ്ഞിരുന്നു; ഇരിപ്പിടത്തി 

നെറ ഇരുഭാഗത്തം കൈത്രാങ്ങലും കൈ 

ത്താങ്ങലിന്നരികെ നില്ലന്ന രണ്ടു സിംഹ 

വും ഉണ്ടായിരുനു. ആറു പതനത്തില് 

ഇപ്പുറത്തും അപ്പൂറതുതുമായി പരന്രുണ്ടു സിം 

ഫം നിന്നിരുന്നു. ഒരു രാജ്യത്തും ഇങ്ങ 

നെ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നില്ല. ശലോമോ൯ 

രജാധിനെറ സകലപാനപാത്രങ്ങളും 

പൊന്നുകൊണ്ടും ലെബാനോ൯വനഗൃഹ 

ത്തിലെ ഉപകരണങ്ങളൊക്കെയും തങ്കം 

കൊണ്ടും ആയിരുന്നു; ഒന്നും വെള്ളികൊ 

അതിന്നു ശലോമോനെറ കാലത്തു 

വിലയില്ലായിരുന്നു. രാജായിന്നു സമുദ 

ത്തില് ഹീരാമിനെറ കപ്പലുകളോടുക്രടെ 

തശീശ കപ്പലുകുഠം ഉണ്ടായിരുന്നു; തശീ 

ശ'കല്പലുകഠം മൂന്നു സംവത്സരത്തില് ഒരി 

ക്കല് പൊന്നു, വെള്ളി, ആനക്കൊമ്പു, കുര 

ങ്ങു, മയില് ഏന്നിവ കൊണ്ടു വന്നു. ഇങ്ങ 

നെ ശലോമോ൯രാജാധു ഭൂമിയിലെ സക 

ലരാജ്മാക്കുന്മാരിലുംധഖെച്ചു ധനംകൊണ്ടും 

മ്മോനംകൊണ്ടും മികെച്ചവനായിരുന്നു. 

ഭൈവം ശലോമോനെറ ഫ്ൃദയത്തില് കൊ 

ടുത്ത ഞ്ഞാനം കേഠാടക്കേണ്ടതിന്നു സകല 

ദേശക്കാരും അവന്െറ മുഖദശനം 

അന്വേഷിച്ചുവന്നു. അവരില് ഓരോരു 

ത്അനും ആണ്ടുതോറും താന്താനെറ കാഴ്ച 

യായി പധെള്ളിപ്പാതൃരം, പൊ൯പാത്രംം 

വസ്ത്രം, ആയ്യധം, സുഗന്ധധഗ്ഗം, കുതിര, 

കോവര്കഴുത ഏന്നിവ കൊണ്ടുവന്നു. 

ശലോമോന് രഥങ്ങളെയും കുതിരച്ചേവക 

രെയും ശേഖരിച്ചു: അധന്നു ആയിരത്തി 

നാദ്മുറു രഥങ്ങളും പന്തിരായിരം കുതിര 

ഉണ്ടായിരുന്നു. ച്ചേവകരും അവരെ 
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അവന് രജാധിനെറ രഥനഗരങ്ങളിലും 

യെരൂശലേമില് രാജാധിനെറ അടുക്കലും 

പാപ്പിച്ചിരുന്നു. രാജാവു യെരൂശലേമില് 

വെള്ളിയെ പെരുപ്പംകൊണ്ടു കല്ലൂപോ 

ലെയും ഭേവദാരുധിനെ താഴ്ണീതിയിലെ 

കാട്ടത്തിമരം പോലെയ്യമാക്കി. ശലോ 

മോന്ത കുതിരകളെ. കൊണ്ടുവന്നതു മിസ 

യിമിരുനിന്നായിരുന്നു ; രാജാവിനെറകച്ച 

വടക്കാർ അധയെ ക്രട്ടമായിട്ടു വിലെക്കു 

വാങ്ങിക്കൊണ്ടുവരും. അധഖവര് മിസ്പയി 

മില്നിന്നു രഥം ഒന്നിന്നു അറുന്മറും 

കുതിര ഒന്നിന്നു ന്ററമ്പതും വെള്ളിശേ 

ക്കെ വിലകൊടുത്തു വാങ്ങിക്കൊണ്ടു വ 

രും; അങ്ങനെതന്നേ അവര് ഫിത്യരുടെ 

സകലരംജാക്കന്മാക്കും അരാംരാജുക്കന്മാ 

കും കൊണ്ടുവന്നു കൊടുക്കും. 

൧൧൦ അദ്ധ്യായം. 

ശരലോമേോ൯രാജാധയ ഫറധോനെറ മക 

ളെ ക്രടാതെ മോധാബ്യ൪ അമ്മോ ൪, 

മ്േഭോമ്യ൪, സിദോ്യ൪, ഹിത്യ൪ എന്നി 

ങ്ങനെ അന്യ ജാതിക്കാരത്തികളായ അന 

കസ്്രികളെയും സ്നേഹിച്ചു. 

അധരോടു ക്രടിക്കലച അരുതു; അവക്ു 

നിങ്ങധക്കു 

നിങ്ങളോടും ക്രടിക്കലച്ച അരുതു; അവ൪ 

നിങ്ങളുടെ ഛൃഒയത്തെ തങ്ങമുടെ ദേവ 

ന്മാരിലേകു വശികരിച്ചകളുയും ഏന്നു 

യഹോവ യിസ്രായേല്മക്കളോടു അരുളി 

ച്ചെയ്യൂ അന ജാതികളി ല് നിന്നുള്ള വരെ 

തന്നേ; അവരോടു ശലോമോന് സ്ന്റേഹ 

ത്താല് പററിച്ചേന്നിരുന്നു. അവന്നു എഴു 

നൂറ കലിനപത്തികളും മുന്നൂറു ഖെപ്പാട്ടി 

കളും ഉണ്ടായിരുന്നു; അവന്െറ ഭായ്യമാര് 

അവനെറ ഫ്ൃദയത്തെ വശീകരിച്ചുകള 

ഞ്ഞു. 

പയോധികനായപ്പോഠം ഭായ്യമാര അവ 

എങ്ങനെയെന്നാത ശലോമോ൯ 

നെറ ഹദയത്തെ അത്യ ദേവന്മാരിലേക്കു 
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വശികരിച്ചു; അവനെറ ഫ്ൃദയം അവ 

നെറ അപ്പനായ ദാധിടിനെറ ഹൃദയം 

പോലെ തന്െറ ദൈവമായ യഹോവഖയി 

കല് ഏകാഗ്രമായിരുന്നില്ല. ശലോമോ൯ 

സിദോന്യ ദേധിയായ അസ്നോരെത്തിനെ 

യും അമ്മോ൩യരുടെ ക്രേ ച്ച യിഗ്രഹമായ 

മില്ക്കോമിനെയും ചെന്നു സ്വേിച്ചു. 

തന്റ അപ്പനായ ദാധിടിനെ മപ്പാലെ 

യര്ഹാവയെ പൂണ്ണുമായി അന്ദസരിക്കാ 

തെ ശലോമോൻ യഹോവെക്കു അനിക്കു 

മായുള്ളതു ചെയ്യു. അന്നു ശലോമോന് 

യെരൂശലേമിന്നു എതിരെയുള്ള മലയില് 

മോധാബ്ദയരുടെ മ്ദേച്ച,ധിഗ്രഹമായ കെ 

മോശിന്നും അമ്മോന്യരുടെ മ്ലേച്ച യിഗ്രഹ 

മായ മോലേക്കിന്നും ഓരോ പൂജാഗിരി 

പണിതും തങ്ങളുടെ ദേവന്മാകു ധൂപം 

കാട്ടിയും ബലികഴിച്ചുംപോന്ന അവ്യ 

ജാതിക്കാരത്തികളായ സകലഭായ്യമാക്ും 

വേണ്ടി അവന് അങ്ങനെ ചെയ്യു. 

തനിക്കു രണ്ടുപ്രാവശ്യം പ്രത ക്ഷനാക 

യ്യും അന ദേവന്മാരെ ചെന്നു സേവിക്ക 

രുതെന്ന കായ്യതെക്കുറിച്ച തന്നോടു കല്പി 

ക്കയും ചെയ്യിരുന്ന യിസായേലിനെറ ദൈ 

വമായ യഹോവയെ വിട്ടു ശലോമോ൯ 

തെറ ഫ്ൃദയം തിരിക്കയും യഹോധഖ 

കല്പിച്ചതു പ്രമാണിക്കാതെ ഇരിക്കയും 

ചെയ്തു കൊണ്ടു യഹോവ അവനോടു കോ 

പിച്ചു. യഹോവ ശലോമോനോടു അരു 

ളിച്ചെയുതു എന്തെന്നാല്: എനെറ നിയ 

മധൃം ഞാ൯ 

നകളം നി പ്രമാണിചില്ല എന്നുള്ള സം 

നിന്നോടു കല്പിച്ച കല്പ 

ഗതി നിനെറ പേരില് ഇരിക്കകൊണ്ടു 

ഞാ൯ രാജത്വം നിങ്കല്നിന്നു നിശ്ചയ 

മായി പറിച്ച നിന്െറ ഓാസന്നു കൊടു 

ക്കും. എക ലും 

ദാധീദി൯നിമിത്തം ഞാ൯ നിന്െറ ജീവ 

കാലത്തു അതു ചെയ്തുയില്ല; എന്നാല് 

നിസെറ അപ്പനായ 

ധാഠാഥറ്ഠിം 

നിനെറ മകനെറ കയ്യില്നിന്നു അതി 

നെ പറിച്ചുകള യും. എങ്കിലും രാജത്വം 

മഴ്വന്ദം പറിച്ചുകള യാതെ എന്െറ ദസ 

നായ ദാധിദി൯നിമിത്തധും ഞാ൯ തിര 

ഞുടുത്ത യെരൂശലേമി൯നിമിത്തധും 

ഒരു ഗോത്രത്തെ ഞാ൯ നിനെറ മകന്നു 

കൊടുക്കും. യഹോവ എദോമയ നായ ഹദ് 

എന്ന ഒരു പ്രതിയോഗിയെ ശലോഭമാ 

നെറ നേരെ എഴുന്നേല്പിച്ചു; അവധവ൯ 

എദോംരാജസന്തതിയില് ഉള്ള വ൯ ആയി 

രുന്നു. ദായിട് എദോമ്യരെ നിഗ്രഹിച്ച 

കാലത്തു സേനാധിപതിയായ യോവാബ' 

പട്ടുപോയവരെ അടക്കം ചെയ്ത്യാ൯ ചെനു 

എ 3ദാമിലെ പുരു മഓപ്രജയെ ഒക്കെയും 

നിഗ്രഹിച്ചപ്പോഠ -- എഏദോമിലെ പുരുഷ 

പ്രജയെ ഒക്കെയും നിഗ്രഹിക്കുവോളം 

യോധാബും എല്ലായിസായേലും അധിടെ 

ആറുമാസം പാത്തിരുന്നു -- ഹദദ' എന്ന 

വ൯ തനെറ അപ്പന്െറ ഭത്ൃന്മാരില് ചില 

കദേംമ രുമായി മിസ്രയിമിലേക്കു ഓടി 

പ്പോയി; ഹദദ് അന്നു പൈതല് ആയി 

രുന്നു. അവര് മിട്യാനില്നിന്നു പുറ 

പ്പെട്ടു പാറാന്ല് എത്തി; പാറാനില് 

നിന്നു ആളുകളെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ടു മിസ്രയി 

മില് മിസയിംര:ജാവായ ഫറവവോനെറ 

അടുക്കല് ചെന്നു; അധയന്൯ അവന്നു ഒരു 

വീടു കൊടുത്തു ആഹാരം കല്പിച്ചു ഒരു ദേശ 

വും കൊടുതൃതു. ഫറവോന്നു ഹടദിനോടു 

വളരെ ഇഷ്ടം തോന്നി; അതുകൊണ്ടു 

അവന് തനെറ ഭായ്യയായ തഹ് പെടനേസ് 

സഹോദരിയെ രാജ്ഞിയുടെ അവന 

ഭായ്യയായി കൊടുത്തു. തഹ് പെനേസി 

നെറ സഹോദരി അവന്നു ഗെന്ദൂബത്ത് 

എന്നൊരു മകനെ പ്രസവിച്ചു; രവനെ 

തഹ പെനേസ് മുലകടി മാററി ഫറധോ 

ന്െറ അരമനയില്, വളത്തി; അങ്ങനെ 

ഗെനൂബത്ത് ഫറധോനെറ അരഥനയില് 
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ഫറ ധോാനെറ പുത്രന്മാരോടുക്രടെ ആയി 

രുന്നു. ഭാധിട് തനെറ പിതാക്കന്മാരെ 

പോലെ നിടപ്രാപിച്ചു എന്നും സേനാ 

ധിപതിയായ യോധാബ്ും മരിച്ചു ഏന്നും 

ഫഒദ മിസയിീമില് കേട്ടിട്ടു ഫറയോനോ 

ടൂ: ഞാന് ഏഎനെറ ദേശത്തേക്കു യാതൃയാ 

കേണ്ടതിന്നു എന്നെ അയക്കണം ഏന്നു 

പറഞ്ഞു. ഫറഖാന്൯ അധഖനോടു: നീ 

സ്വദേശത്തേക്കു പോകുവാന് താല്പയ്യപ്പെ 

ടേണ്ടതിനു എന്െറ അടുക്കല് നിനക 

എന്തു കുറവുള്ള എന്നു ചോടിച്ചു; അതിന്നു 

എങ്കിലും 

എന്നെ ഒന്നയക്കേണം എന്നു പറഞ്ഞു. 

അവ൯: ഒന്തമുണ്ടായിട്ടല്ല ; 

ദൈവം അവന്െറ നേരെ എഎല്യാടാ 

ധിനെറ 

മറെറാരു പ്രതിയോഗിയെയും എഴന്നേ 

മകനായ രെസോന് എന്ന 

പ്പി ച്ച: അവന് സാബാരാജാവായ ഹദദേ 

സെര് എന്ന തനെറ യജമാനനെ വിട്ടു 

ഓടിപ്പ്യോയിരുന്ന. ദാധിട് സോബ 

ക്കാരെ നിഗ്രഹിച്ച പ്പാ അവന് തനിക്ു 

ആളുകളെ ശേഖരിച്ചു അവരുടെ കൂട്ട, 

ത്തിന്നു നായകനായ്യീന്നു; അവര് ദദമ്മ। 

ശെക്കില് ചെന്നു അവിടെ പാത്തു ദമ്മേ 

ശെക്കില് വാണു. ഹദദ് ചെയൂ ദോഷം 

ക്രടാതെ ഇവനും ശലോമോനെറ കാല 

ഗി ആയിരുന്നു; അവന് യിസായേലിനെ 

വെറുത്തു അരാമില് രാജാവായി വാണു. 

സെരേദയില്നിന്നുള്ള ഡു യീമ്യ 

നായ നെബാതിനെറ മകന യൊരോ 

ബെയാം എന്ന ശലോമോനെറ ദാസനും 

രാജായിനോടു മത്സരിച്ചു; അയനെറ 

അമ്മ സെരരൂയാ എന്നു പേരുള്ള ഒരു 

വിധവ ആയിരുന്നു. അവന് രാജാധി 

നോട്ട മത്സരിപ്പാനുള്ള കാരണം എന്തെ 

ന്നാല്: ശലോമോന് മില്ലോ പണിതു, 

തന്െറ അപ്പനായ ദാചിടിനെറ നഗര 

ധാഠാഥറ്ഠിം 
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ത്തൊക്കെയും യിസ്പായയേലിന്നു പ്രതിയോ 

൧. രാജാക്കന്മാര് ൧൧ 

ത്തിനെറ അററകുററം തീത്തു. എന്നാല് 

യൊരോബെയാം ബറ്ൃപ്പാപ്ട്ിയുള്ള പുരു 

ഷന് ആയിരുന്നു; ഈ യഷൌവയനക്കാര൯ 

പരിത്രമശീല൯ എന്നു കണ്ടിട്ടു ശമലാ 

മോ൯ യോസേഫ് ഗൃഹത്തിന്െറ കായ്യാദി 

കളൊക്കെയും അവന്െറ വിചാരണയില് 

ഏല്പിച്ചു. ആ കാലത്തു ഒരിക്കല് യൊ 

രോബെയാം യെരൂശലേമില്നിന്നു വരു 

മ്പോഠം ശീലോന്യനായ അഹീയാപ്രവാ 

ചക൯ വഴിയില്ധെച്ചു അവനെ കണ്ടു; 

അവന് ഒരു പുതിയ അങ്കി ധരിച്ചിരുന്നു; 

രണ്ടുപേരും വയലില് തനിച്ചായിരുന്നു. 

അഹീയാധയ താന് ധരിച്ചിരുന്ന പുതിയ 

അങ്കി പിടിച്ചു പന്ത്രണ്ടു ഖണ്ഡമായി 

കീറി; 

തെന്തെന്നാല്: പത്തു ഖണ്ഡം നി ഏടുത്തു 

യൊരോബെയാമിനോടട പറഞ്ഞ 

കെ:ഠ൦ക; യിസായേലിസെറ ദൈവമായ 

യഹോവ ഇപ്രകാരം അരുളി ച്ചെയുന്നു : 

ഇതാ, ഞാന് രാജത്വം ശലോമോനെറ 

കയ്യില്നിന്നു പറിച്ചുകിറി, പആആ ഗോത്രം 

നിഗകു തരുന്നു. ഏന്നാല് എനെറ ദാസ 

നായ ദാധിടി൯നിഷിത്തധും ഞാന് എല്ലാ 

യി സായേല് ഗോത്തങ്ങളില്നിന്നും തിര 

ഞ്ഞെടുത്ത യെരൂശലേംനഗരംനിമിത്ത 

വും ഒരു ഗോത്രം അവന്നു ഇരിക്കും. അവ൪ 

എന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചു, സിദോന ദേധി 

യായ അദസ്മോരെത്തിനെയും മോവാബ്ബ 

ദേവനായ കെമോശിനെയും അമ്മാ) 

ദേവനായ മിരുക്കോമിനെയും നമസ്കരി 

ക്കയും അവനെറ അപ്പനായ ദാധിട് 

എന്നപോലെ എനികു പ്രസാദമായുള്ളതു 

ചെയ്യാനും മ്ലേനെറ ചട്ടങ്ങളും വിധികുമു.ം 

പ്രമാണിപ്പാനും അവര് എനെറ വഴിക 

ളില് നടക്കാതെ ഇരിക്കയും ചെയുതുകൊ 

ണ്ടു തന്നേ. എന്നാൽ രാജത്വം മുഗ്വനും 

ഞാ൯ അവനെറ കയ്യില്നിന്നു എടുക്ക 

യില്ല; ഞാന് തിരഞ്ഞെടുത്ത വനം എന്റെറ 
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൧. രാജാക്കന്മാര ൧൨ 

കല്പനകളെയും ചട്ടങ്ങളെയും പ്രമാണിച്ചു 

വന്ദം ആയ എനെറ ദാസ൯ ഭാധിദ് 

നിമിത്തം ഞാ൯ അവനെ അഖനെറജിച 

കാലത്തൊക്കെയും പ്രഭു വായി വെച്ചേകും. 

എങ്കിലും അവനെറ മകനെറ കയ്യില്ന്. 

ന്നു ഞാ൯ രാജത്വം എടുത്തു നിനക്കു തരും; 

പത്തു ഗോത്ൃതങ്ങളെ തന്നേ, എനെറ 

നാമം സ്ഥാപിക്കേണ്ടതിന്നു ഞാ൯ 

തിരഞ്ഞെടുത്ത യെരൂശലേംനഗരത്തിരു 

എനസനെറ മുമ്പാകെ എന്െറ ദാസനായ 

ദാവീദിന്നു എന്നേകും ഒരു ടിപം ഉണ്ടാ 

യിരിക്കത്തക്കവണ്ണം ഞാ൯ അവനെറ മക 

നിയോ 

നിസെറ ഇക്ടടംപോലെ ഒക്കെയും വാണു 

ന്നു ഒരു ഗോത്രത്തെ കൊടുകും. 

യിസ്രായേലിന്നു രാജാവായിരിക്കേണ്ടതി 

ന്൯ ഞാ൯ നിന്നെ എടുത്തിരിക്കുന്നു. 

ഞാന് നിന്നോടു കല്പിക്കുന്നതൊക്കെയും 

നി കേട്ടു എസെറ വഴികളില് നടന്നു 

എസെറ ഓസനായ ദാധിഭ് ചെയൂതുപോ 

ലെ എനെറ ചട്ടങ്ങളും കല്പനകളും പ്രമാ 

ണിച്ചുകൊണ്ടു എനിക്കു പ്രസാദമായുള്ളതു 

ചെയ്യാല് ഞാ൯ നിന്നോടുക്രടെ ഇരിക്ും; 

ഞാ൯ ദാധിടിന്നു പണിതതു പോലെ നിന 

കു സ്ഥിരമായോരു ഗൃഹം പണിതു യിസ്ാ 

യേലിനെ നിനക്കു തരും. ദാധിദിനെറ 

സന്തതിയെയോ ഞാ൯ ഇതുനിമിത്തം താ 

് സദാകാലത്തേക്കല്പതാനദും. അതു 

കൊണ്ടു ശലോമോന് യൊടരാബെയാമി 

നെ കൊല്ലുവാ൯ അന്വേഷിച്ചു. എന്നാൽ 

യൊരേ:ബെയാം എഗന്നേററു മിസയിമില് 

ശീശക്ക' എന്ന മിസ്രയിംരാജാധിനെറ അടു 

ക്കല്. ഓടില്പോയി; ശലോമോനെറ മരണം 

വരെ അവ൯ മിസ്പയിമില് ആയിരുന്നു. 

ശലോമോനെറ മററുള്ള വ്ൃത്താന്തങ്ങ 

ഭം അവ൯ ചെയുതൊക്കെയും അവനെറ 

ജ്ഞാനവും ശലോമോനരെറ വ്ൃത്താന്തപുനപ 

കത്തില് എഴ്ചതിയിരിക്കുന്നുവല്ലോ., ശലോ 

ധാഠാഥറ്ഠിം 
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മോ൯ യെരൂശലേമില് ഏല്ലായിസ്വായേലി 

നെയും വാണകാലം നാല്പതു സംവത്സരം 

ആയിരുന്നു. 

ക്കന്മാരെപ്പോലെ നിദ്രപ്പാപിച്ചുതു അവ 

നെറ അപ്പനായ ഭാധിദിനെറ നഗ 

രത്തിതല് അവനെ അടക്കം ചെയ്യൂ; അവ 

നെറ മകനായ രെഹബെയാം അവന്നു 

വകരം രാവായി, 

൧൨. അഡ്ധ്യായം. 

രെഹബെയാമിനെ രാജാധാക്കേണ്ടതി 

നനു എല്ലായിസ്രായേലും ശെഖേമിൽ വന്നിരു 

ന്നതു കൊണ്ടു അവനും ശെഖേമില്ത ചെന്നു. 

നെബാത്തിനെറ മകനായ യൊടരാലബെ 

യാം മിസ്രയിമില് അതു കേട്ടാറെ -- ശലോ 

രമോ൯രഃജാധിനെറ സന്നിധിയില്നിന്നു 

യൊരോബെയാം മിസ്രയീമില് ഓടിപ്പോ 

യി അധിടെ പാത്തിരിക്ുമ്പോ അവര് 

ആളയച്ചു അവനെ വിളിപ്പിച്ചിരുന്നു -- 

യൊരോബ്ലെയാമും യിസ്ഡറായേല്സഭയൊ 

ക്കെയും വന്നു രെഹബെയാമിനോടു സം 

സരിച്ചു: നിനെറ അപ്പ൯ ഭാരമുള്ള 

ന്ദകം ഞങ്ങളുടെമേല് ധെച്ചു; നിനെറ 

അപ്പനെറ കഠിന വേലയും അവന് ഞങ്ങ 

ഭൂുടെമേല് ധെച്ചിരിക്കുന്ന ഭാരമുള്ള നക 

വും നി ഭാരം കുറെച്ചതരേണം; എന്നാല് 

ആങ്ങഠ നിന്നെ സേവിക്കാം ഏന്നു 

പറഞ്ഞു, അവന് അവരോട: നിങ്ങ 

പോയി മൂന്നു ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടു വിണ്ടും 

ഏഎനെറ അടുക്കല് വരുധവി൯ എന്നു 

പറഞ്ഞ. 

രെഹബെയാംര:ജാധു തനെറ അപ്പനായ 

അങ്ങനെ ജനം പോയി. 

ശലോമോനന്െറ ജീവകാലര്ത്തു അധ 

സെറ സന്നിധിയില് നിന്നിരുന്ന വൃദ്ധ 

ന്മാരോടു ആലോചിച്ചു: ഈ ജനത്തോടു 

ഉത്തരം പറയേണ്ടതിന്നു നിങെഠം എന്താ 

ലോചന പറയുന്നു ഏന്നു ചോടിച്ചു. 

ശപലോമോ൯ തനെെറപിതാ 13 

ചി 
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അതിന്നു അവര് അധനോടു: നി ഇന്നു 

ഈ ജനത്തിന്നു വഴിപ്പെട്ടു അവരെ സേ 

വിച്ചു അവരോടു നല്ലയാക്കു പറഞ്ഞാല് 

അധ൪ എന്നും നിനക്കു ഓസന്മാരായിരികും 

എന്നു പറഞ്ഞു. എന്നാല് വൃഭ്ധന്മാ൪ 

തന്നോടു പറഞ്ഞ ആലോചന അവ൯ 

ത്യജിച്ചും തന്നോടു ക്രടെ വളന്നവരായി 

തനെറ മുമ്പിൽ നില്ല്യന്ന യൌവനക്കാ 

രോടു ആലോചിച്ചു: നിനെറ അപ്പ൯ 

ഞങ്ങളു ടെമേല് ധെച്ചിരിക്ുന്ന നുകം ഭാരം 

കുറെച്ചുതരേണം എന്നിങ്ങനെ ഏന്നോടു 

സംസാരരിച്ചിട്ടുള്ള ഈ ജനത്തോടു നാം 

ഉത്തരം പറയയണ്ടതിന്നു നിങ്ങഠ എന്താ 

ലോചന പറയുന്നു എന്നു അധവരരോടു ചോ 

ദിച്ചു. അവനോടുകൂടെ വള ന്നിരുന്ന യൌ 

വനക്കാർ അവനോടു: നിന്െറ അപ്പ൯ 

ഭാരമുള്ള നുകം ഞങ്ങടടടെമേരു ഖെച്ചു; 

നീ അതു ഞങ്ങഠക്കു ഭാരം കുറെച്ചുതരേ 

ണമെന്നു നിന്നോടു പറഞഞ ഈ ജന 

ത്തോടു: എനെറ ചെറുധിരല് എനെറ 

അപ്പനെറ അരയെക്കാമ വണ്ണമുള്ള താ 

യിരിക്കും. 

മേല് 

ഞാ൯ നിങ്ങളുടെ നുകത്തിന്നു ഭാരം 

എന്െെറ അപ്പന് നിങ്ങളൂടെ 

ഭാരമുള്ള ന്മകം വഖെച്ചിരിക്കെ 

കൂടും; ഏന്റെറ അപ്പ൯ നിങ്ങളെ ചമ്മട്ടി 

കൊണ്ടു ദണ്ഡിപ്പിച്ചു; ഞാനോ തേളു.കളെ 

ക്കൊണ്ടു നിങ്ങളെ ദണ്ഡിപ്പിക്കും ഏന്നി 

ങ്ങനെ നി ഉത്തരം പറയേണം എനു 

പറഞ്ഞു. മൂന്നാം ദിവസം എനെറ അടു 

ക്കല്. വിണ്ടും വരുലി൯ എന്നു രാജാവു 

വറഞ്ഞതൃപോലെ യൊരോബെയാമും 

സകലടജനധും മൂന്നാം ദിവസം രെഹ 

ബെയാടിനെറ അട്ടക്കത ചെന്നു. 

ത്രേന്നാല് രാജാധു ജനത്തോടു കഠിനമായി 

ഉത്തരം പറഞ്ഞു; വൃദ്ധന്മാര് തന്നോടു 

പറഞ്ച ആലോചനയെ അവധവ൯ ത്യജിച്ചു, 

യൌവനക്കാരുടെ ആഃ3ലാചനപപോലെ 

241 രാജുക്കുന്മാര യ ഥഃ ൧൨ 

അവരോടു : ഏനെറ അപ്പ൯ ഭാരമുള്ള ന്ദകം 

നിങ്ങളുടെമേല് ഖെച്ചു; ഞാനോ നിങ്ങ 

മൂടെ നുകത്തിന്നു ഭാരം ക്രട്ടം; ഏഎനെറ 

അപ്പ൯ നിങ്ങളെ ചമ്മട്ടികൊണ്ടു ഒണ്ഡി 

പ്പിച്ചു; ഞംനോ തേളുകളെ ക്കൊണ്ടു നിങ്ങ 

ളെ ഒണ്ഡിച്പിക്കും എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 

ഇങ്ങനെ രാജാവു ജനത്തിനന്െറ അപേ 

ക്ഷ കേട്ടില്ല; യഹോവ ശീലോനയനായ 

അഹിയ:ധുമുഖാന്തരം നെബാത്തിനെറ 

മകനായ യൊരരോബെയാമിനോടു അരു 

ളിച്ചെയൂ വചനം നിവ്ൃത്തിയാകേണ്ടതി 

നനു ഈ കായ്യം യഹോധയ്യടെ ഹിതത്താല് 

സംഭവിച്ചു. രാജാവു തങ്ങദുടെ അപേ 

ക്ഷ കേമശക്കുയില്ലെന്നു ഏഎല്ലായി സായേലും 

കണ്ടപ്പ്യോഠ ജനം രാജാധിനോടു: ദധി 

ദിങ്കല് ഞങ്ങധാക്കു എന്തു ഓഹരി ഉളു? 

യ് ശ്ശായിയുടെ മകങ്കരു ബങ്ങമക്കു അവകാ 

ശമില്ലല്ലോ;യി സായേലേ, നിങ്ങളു ടെ ക്രടാ 

രങ്ങളിലേക്കു പൊയ്ക്കോ വിൻ; ഓവി ദേ, 

നിനെറ ഗൃഹം നോക്കിക്കൊരക എന്നു 

പറഞ്ഞൂ, 

മൂടെ ക്രടാരങ്ങളി ലേക്കു പോയി. 

യിസായേല് തങ്ങ 

യെഫ്രു 

ദനഗരങ്ങളില് പാത്തിരുന്ന യിസ്ാമയ 

ര്തര൪ം 

ല്യക്കോ രെഹബൈയാം രാജാധായ്യിന്നു. 

പിന്നെ രെഹബെയാംരജോധു മാഴിയ 

വേഖെകു മേല്വിചാരകനായ അദോരാ 

മിനെ അയച്ചു; എന്നാരു യിസായേലൊ 

ക്കെയും അവനെ കല്ലെറിഞ്ഞു കൊന്നുക 

ഉഞ്ഞു; 

ത്തില് രഥം കയറി യെരൂുശലേമിലേകു 

രെഹബെയാറരാജാ്വോ ൭൮൮ 

ഓടിപ്പോന്നു. ഇങ്ങനെ യിസായേര 

ഇന്നുവരെ ഭദായിട് ഗൃഹത്തോടു മത്സരിച്ചു 

ന്.പ്ല്യന്നു, യൊരരാബെയാം മടങ്ങിവ 

ന്നു ഏന്നു യിസായേലൊക്കെയും കേട്ട 

പ്പോ അവര് ആളയച്ചു അവനെ സഭ 

യിലേക്കു വിളിപ്പിച്ചു അധഖവനെ എല്ലാ 

യിസ്പാമയലിന്നും രാജാധാക്കി; യെഫ്രദാ 

ധാഠാഥറ്ഠിം 



൧. രാജാക്കന്മാര ൧൩ 1, 11 15 

1 

മമ 

23 

24 

25 

26 

ഉ 

ഗോത്രം മാത്രം അല്ലാതെ മററാരും ദാവി 

ട് ഗൃഹത്തിനെറ പക്ഷം ചേന്നില്ലം 

രെഹബെയാം യെരൂശലേമില് വന്ന 

ശേഷം യിസ്സപായേല്ഗൃഹത്തോടു യൃഭ്ധം 

ചെയ്യു രാജത്വം ശലോമോസെറ മകനായ 

രെഹബെയാമിന്നു വിണ്ടു കൊള്ളേണ്ട 

തിന്നു അവന് യ്യെഹ്രുദാഗൃഹം മുഴുവനിലും 

ബെന്യാമീനെറ ഗോത്രത്തിലുംനിന്നു 

ശ്രേഷ്ട മയോഭ്ധാക്കള യ ഒരുലക്ഷത്തെണ്ണ 

തിനായിരംപേരെ ശേഖരിച്ചു. എന്നാല് 

ദൈവഖപുരുഷനായ ശെമയ്യാവിന്നു ദൈവ 

ത്തിനെറ അരുള പ്പാടുണ്ടായതെ ന്തെന്നാല് : 

നീ ശലോമോനെറ മകനായി യ്യെഫ്രുദാ 

രാജാവായ രെഹബെയാമിനോടും യെഫ്ര 

ദയുടെയും ബെന്യാമീനെറയും സകലഗൃൂഹ 

ത്തോടും ശേഷം ജനത്തോടും പറക: നി 

ങ്ങഠ പുറപ്പെടരുതു;ു നിങ്ങളുടെ സഹോ 

ഒരന്മാരായ യിസ്രായേതമക്കളോട്ട യൃഭ്ധം 

ചെയ്തുയുമരുതു;ു ഓാരോരുത്ത൯ താന്താ 

നെറ ലിട്ടിലേക്കു മടങ്ങിപ്പ്പോകുവി൯; ഈ 

കായ്യം എനെറ ഹിതത്താല് ഉണ്ടായിരി 

ക്കുന്നു എന്നിപ്രുകാരം യഹോവ അരുളി 

ചെയ്യുന്നു, അവര് യഹോവയുടെ അരുള 

പ്പാടു അനുസരിച്ചു യഹോവയുടെ കുപ്പന 

പ്രകാരം മടങ്ങിപ്പോയി. അനന്തരം യൊ 

രോബെയാം എഫ്രു യീംമലനാട്ടില് ശെ 

ഖേം പണിതു അധിടെ പാത്തു. അവ൯ 

അവിടെനിന്നു പുറപ്പെട്ടു പെന്ദ്ുവേലും 

പണിതും എന്നാല് യൊരോബെയാം ത 

നെറ മനസ്സില്: രാജത്വം വീണ്ടും ദഓാവീ 

ട് ഗൃഹത്തിന്നു ആയിപ്പോകും; ഈ ജനം 

യെരൂശലേമില് യഹോലഖയുടെ ആലയ 

ത്തില് യാഗം കഴിപ്പാ൯ന ചെന്നാല് ഈ 

ജനത്തിനെറ ഹൃദയം യ്െഫ്രുദാരാജാവായ 

രെഹഖബയാം എന്ന തഞ്ങദൂടെ യജുമാനങ്ക 

ലേക്കു തിരികയും അവര് എന്നെ കൊന്നു 

യ്യെഫ്രുദാരാജാവായ രെഹബെയാമിനെറ 

ഠിം, 

പക്ഷം ചേരുകയും ചെയ്യം എന്നു പറഞ്ഞു. 

ആകയാല് രാജാധു ആലോചിച്ചു പൊന്നു 

കൊണ്ടു രണ്ടു കാളക്കുട്ടിയെ ഉണ്ടാക്കി; 

നിങ്ങ യെരൂശലേമില് പോയതു മതി; 

യിസ്രായേലേ, ഇതാ, നിന്നെ മിസ്രയിംദേശ 

തതുനിന്നു കൊണ്ടുവന്ന നിന്െറ ദൈവം 

എന്നു അവരോടു പറഞ്ഞു. അവ൯ ഒന്നി 

നെ ബേഥേലിലും മ3ററതിനെ ദാനിലും 

പ്രതിഷ്ടിച്ചു. ഇര കായ്യം പാപഹേതുവാ 

യിത്തീന്നു; ജനം ഒന്നിനെറ മുമ്പില് നമ 

സ്തൂരിപ്പാ൯ ദാ൯വരെ ചെന്നു. അവ൯ 

പ്ജാഗിരിക്ഷേത്രങ്ങളും ഉണ്ടാക്കി സ്യ 

ജനത്തില്നിന്നും ലേധ്യരല്ലാത്തവരെ 

പൃരോഹിതന്മാരായി നിയമിച്ചു. യെഹ 

ദയില് ആചരിച്ചുവന്ന ഉത്സവംപോലെ 

യൊരോബെയാം എട്ടാം മാസം പതിന 

ഞ്ചാം തിയ്യതി ഒരു ഉത്സവം നിശ്ചയിച്ച 

യാഗഥപിഠത്തിങ്കല് ചെന്നു; താ൯ ഉണ്ടാ 

ക്കിയ കാളകുട്ടികഠഠകു യാഗം കഴിക്കേണ്ട 

തിന്നു അവന ബേഥേലിലും അങ്ങനെത 

ന്നേ തചയ്യൂ; താ൯ നിയമിച്ച പൂജാഥിരി 

പുരോഹിതന്മാരെ അധവ൯ ബേഥേലില് 

ആക്കി. അവ൯ സ്വമേധയായി നിശ്ച 

യിച്ച എട്ടാം മാസം പതിനഞ്ചാം തിയ്യതി 

താ൯ ബേഥ്േമലിത ഉണ്ടാക്കിയ യാഗഥപിഠ 

ത്തിങ്കല് ചെന്നു യിസ്വായേല്മക്കനക്കു ഒരു 

ഉത്സവം നിയമിച്ചു, പീഠത്തിന്നരികെ 

ചെന്നു ധൂപം കാട്ടി. 

൧൩. അഡ്ധയായം. 

യൊരരോബെയാം ധൂപം കാട്ടുവാ൯ പീഠ 

ത്തിന്നരികെ നില്ല്മ്പോം തന്നേ ഒരു 

ദൈവപുരുഷ൯ യഫഹോധയുടെ കല്പന 

യാല് യ്യെഫ്രുടയില്നിന്നു ബേഥേലിലേ 

ക്കു വന്നു, അവ൯ യഹോവയുടെ കല്പ 

നയാല് യാഗപീിഠത്തോടു: യാധഥപീഠമേ, 

യാഗപീഠമേ, യഹോവ ഇ പ്രകാരം അരു 

[൭] 
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ളിച്ചെയ്ുന്നു ഓധിട് ഗൃഹത്തിന്നു യോശി 

യാവു ഏന്നു പേരുള്ള ഒരു മക൯ ജനി 

കും; അവന നിസനെറമേല് ധൂപം കാട്ടുന്ന 

പൂജാഗിരിപുരോഹിതന്മാരെ നിന്െറ 

മേല് ധെച്ചു അറുക്കുയും മമ ജ്യാസ്ഥികളെ 

നിനെറമേല് ചുട്ടുകളുകയും ചെയ്യും എന്നു 

വിളിച്ചുപറഞ്ഞു. അവന അന്നു ഒരുഃ 

അടയാളവും കൊടുത്തു; ഇതാ, ഈ യാഥ 

പീഠം പിളന്നു അതിന്മേലുള്ള ചാരം തൂകി 

പ്പോകും; ഇതു യഹോധഖ കല്പിച്ച അട 

യാമും എന്നു പറഞ്ഞു. ഭടൈവപുരുഷ൯ 

ബേഥേലിലെ യാഗപീഠത്തിന്നു ധിരോ 

ഡധമായി വിളിച്ചുപറഞ്ഞ വചനം യൊ 

രോബെയാംരാജാധു കേട്ടപ്പോഠം അവ൯ 

യാഥപീഠത്തിങ്കല് നിന്നു കൈനിട്ി: അ 

വനെ പിടിപ്പി൯ എന്നു കല്പിച്ചു; എങ്കി 

ലും അവന്െറ3നരെ നിട്ടിയ കൈ വര 

ണ്ടുരപായിട്ടു തിരികെ മടക്കുവാ൯ കഴി 

വില്ലാതെ ആയി. ദൈവപുരുഷ൯ 

യഹോവയുടെ കല്പനയാല് കൊടുത്തിരു 

ന്ന അടയാള പ്രകാരം യാഗഥപിഠം പിളന്നു 

ചാരം യാഥപീഠത്തില്നിന്നു ശുകിപ്പോയിം 

രാജാധു ദൈവപുരുഷനോടു: നി നിന്െറ 

ഭൈവമായ യഫഹോധയയാടു കൃപെക്കായി 

അപേക്ഷിച്ചു എനെറ കൈ മടങ്ങുവാ൯ 

തക്കവണ്ണം മേനിക്ുടവണ്ടി പ്രാത്ഥിക്കേ 

ണം എന്നു പറഞ്ഞു. ദൈവപുരുഷ൯ 

യഹോവയോടു അപേക്ഷിച്ചു; എന്നാറെ 

മടങ്ങി മുമ്പില രാജാവിനെ കൈ 

ത്തെപ്പോലെ ആയി. രാജാവു ഭൈവഖപു 

രുഷനോടു: നി ഏനോടുക്രടെ അരമന 

' യില് വന്നു അപ്പം ആശ്വസിച്ചുകൊഠക; 

ഞാന് നിനക്കു ഒരു സമ്മാനം തരും ഏന്നു 

പറഞ്ഞും 

ടട: നിന്െറ അരമനയില് പകുതി തന്നാ 

ദഭദൈഖപുരുഷ൯ രാജാലവിനോ 

ലും ഞാ൯ നിന്നോടുകൂടെ വരികയില്ല; 

ഈ സ്ഥലത്തുഖെച്ചു ഞാന് അപ്പം തിന്നു 

ധാഠാഥറ്ഠിം 
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കയില്ല, വെള്ളം കുടിക്കയും ഇല്ലം 

നീ അപ്പം തിന്നരുതു, വെള്ളം കുടിക്ക 

രുതു ; പോയ വഴിയായി മടങ്ങി വരികയ്യം 

അരുതു എന്നു യമഹാവ അരുള പ്പാടായി 

മ്രേരന്നാടു കല്പിച്ചിരിക്കു ന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. 

അങ്ങനെ അധന് ബേഥേലി മലക്കു വന്ന 

വഴിയായി മടങ്ങാതെ മറെറാരു വഴി 

യായി പോയി. 

ബേഥേലില് വ്ൃഭ്ധനാംയോരു പ്രവാച 

ക൯ പാത്തിരുന്നു; അവനെറ പുത്രന്മാര് 

ബേഥേലില് വന്നു ദൈഖപുരുഷ൯ 

ചെയ്യ കായ്യമൊക്കെയും അവനോടു പറ 

ഞ്ഞു; 

വാകുകളം അവര് തങ്ങളുടെ അപ്പനെ 

അവന് രാജാധിനോട്ട പറഞ്ഞ 

അറിയിച്ചു. അവരുടെ അപ്പ൯ അവ 

രോടു: അവന് ഏത്ുൃുവഴിക്കു പോയി എന്നു 

ചോടിച്ചു; യ്യെഫ്രുദയില്നിന്നു വന്ന ദൈ 

വപുരുഷ൯ പോയ വഴി അവനെറ പുത്ര 

ന്മാർ കണ്ടിരുന്നു. അവന് തന്െറ 

പുത്രന്മാരോടു: കഴ്ചതെക്കു കോപ്പിട്ടുതരു 

ധി൯ ഏന്നു പറഞ്ഞു. അവര് കുഴ്ഴതെക്കു 

കോപ്പിട്ടുകൊടുത്തു; അവന് അതിന്െറ 

പുറത്തു കയറി ദൈവപുരുഷനെറ പി 

ന്നാലെ ചെന്നു; അവന ഒരു കുരുവല 

കത്തി൯ കിഴെ ഇരിക്കുന്നതു കണ്ടു: നി 

യെഫ്രുദയിതനിന്നു വന്ന ദൈവപുരു 

മോനോ എന്നു അവനോടു ചോദിച്ചു. 

അവന് അതേ എന്നു പറഞ്ഞു. അധവ൯ 

അവനോടു: നി എന്നോടുകൂടെ ലിട്ടില് 

വന്നു ഭക്ഷണം കഴിക്കേണം 

പറഞ്ഞു. 

നിന്നോടുക്രടെ പോരികയോ നിനെറ 

എന്നു 

അതിന്നു അവൻ: എനിക്കു 

വീട്ടില് കയറുകയോ ചെയ്യൂക്രടാ; ഞാ൯ 

ഈ സ്ഥലത്ൃതുധെച്ചു നിന്നോടുക്രടെ അപ്പം 

തിന്നുകയില്ല വെള്ളം കുടിക്കയുമില്ല. നി 

അധിടെവെച്ചു അപ്പം തിന്നരുതു, ഖെള്ളം 

കുടിക്കരുതു, പോയ വഴിയായി മട 
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ങ്ജിവരികയും അരുതു എന്നു യഹോധ 

അരുളപ്പാടായി എന്നോടു കല്പിച്ചിരികു 

നനു എന്നു പറഞ്ഞു. അതിന്നു അവ൯: 

ഞാനും നിന്നെപ്പോലെ ഒരു പ്രവാച 

ക൯ ആകുന്നു; അപ്പും തിന്നുകയും വെള്ളം 

കുടിക്കയും ചെയയ്യണ്ടതിന്നു നി അവനെ 

നിനെറ വിട്ടില് ക്രട്ടിക്കൊണ്ടുവരിക 

എന്നു ഒരു ട്ടൂുത൯ യഹോലയുടെ കല്പന 

യാല് എന്നോടു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നു 

പറഞ്ഞു. അവന് പറഞ്ഞതോ ഭോഷ്ക്്ാ 

യിരുന്നു. അങ്ങനെ അവ൯ അവനോട്ട 

കൂടെ ചെന്നു, അവനെറ വീട്ടില്വെച്ചു 

അപ്പം 

ചെയ്യൂ. 

മ്പോഠ അധവനെ ക്രട്ടിക്കൊണ്ടു വന്ന 

തിന്നുകയും ധെള്ളം കുടിക്കയും 

അവര് ഭക്ഷണത്തിന്നിരിക്ക 

പ്രവാചകന്നു യഹോധയുടെ അരുളപ്പാടു 

ണ്ടായി. അവന് യ്യെഹ്ദയില്നിന്നു 

വന്ന ഭദൈവഖപുരുഷനോടു: നീ യഹോ 

വയുടെ വചനം മറുത്തു നിനെറ ദൈ 

വമായ യഹോഖ നിന്നോടു കല്പിച്ചി 

അപ്പം 

ചെ 

രുന്ന കല്പന പ്രമാണിക്കാതെ 

തിന്നുകയും പ്വെള്ളം കുടിക്കയും 

യ്യരുതെന്നു അവന നിന്നോടു കല്പിച്ച 

സ്ഥലത്തു നി മടങ്ങിവന്നു അപ്പം തിന്നു 

കയും വെള്ളം കുടിക്കയും ചെയുതു കൊണ്ടു 

നിനെറ ശവം നിനെറ പിതാക്കന്മാരുടെ 

കല്ലറയില് വരികയില്ല എന്നു യഹോധഖ 

അരുളിച്ചെയ്യന്നു എന്നു വിളിച്ചുപറഞ്ഞു. 

അപ്പം തിന്നുകയും വെള്ളം കുടിക്കയും ചെ 

യ്യൂശേഷം അവന് താന് ക്രട്ടിക്കൊണ്ടുവന്ന 

പ്രവാചകന്നു വണ്ടി കഴുതെക്കു കോപ്പി 

ട്ടുകൊടുത്തു; അവന് പോകുമ്പോ വഴി 

യിര ഒരുസിംഫം അവനെ കണ്ടു അവ 

നെ കൊന്നു; അവനെറ ശവം വഴിയില് 

കിടന്നു, കഴുത അതിനെറ അരികെ നിന്നു; 

സിംഹവധും ശവത്തിനെറ അരികെ നിന്നു. 

വഴിപോകുന്ന ആക ശവം” വഴി 

244. 1, 11105: 13 

യില് കിടകുന്നതും ശവത്തിനെറ അരി 

കെ സിംഹം നില്ലുന്നതും കണ്ടു: വൃഭ്ധ 

നായ പ്രുവാചക൯ പാകുന്ന പട്ടണത്തില് 

ചെന്നു അറിയിച്ചു. അവനെ വഴിയില് 

നിന്നു ക്രട്ടിക്കൊണ്ടുവന്ന പ്രുവാചക൯ 

അതു കേട്ടപ്പോ: അവ൯ യഹോവയുടെ 

വചനം മറുത്ത ദൈവപുരുഷ൯ തന്നു 

യ3ഹാവ അവനോടു അരുളിച്ചെയൂ വച 

നപ്രുകാരം യഹോവ അയനെ സിംഹ 

ത്തിന്നു ഏല്പിച്ചു; അതു അവനെ കിറി | 

പിന്നെ 27, 

കഴ്ച 

തെകു കോപ്പിട്ടുതരുധി൯ എന്നു പറഞ്ഞു. 

കൊന്നുകളഞ്ഞു എന്നു പറഞ്ഞു. 

അവന് തനെറ പുത്രന്മാരോടു : 

അവര് കോപ്പിട്ടുകൊടുത്തു. അവ൯ ചെ 

ന്നപ്പോഠം ശവം ഖഴിയില് കിടക്കുന്നതും 

ശയത്തിനെറ അരികെ കഴുതയും സിംഹ 

ധും നില്ലന്നതും കണ്ടു; സിംഹം ശവത്തെ 

തിന്നുകയോ കഴുതയെ കിറിക്കള കയോ 

ചെയ്യില്ല. 

നെറ ശവം എടുത്തു കഴുതപ്പുറത്തു വെച്ചു 

കൊണ്ടു വന്നുറു പ്ൃഭധനായ പ്രവാചക൯ 

പ്രവാചക൯ ദൈവപുരുഷ 

തനൊ പട്ടണത്തില് എത്തി അവനെ 

കുറിച്ചു വിലപിച്ചു അവനെ അടക്കം 

ചെയ്യും അധവനെറ ശവം അവ൯ തന്െറ 

സ്വന്തകല്ലറയിതല് ഖെച്ചിട്ടു അവനെക്കു 

റിച്ചു: അയ്യോ എനെറ സഹോദരാ എന്നി 

ങ്ങനെ പറഞ്ഞു അവർ വിലാപം കഴിച്ച. 

അവനെ അടക്കം ചെയുദശഷം അവ൯ 

തനെറ പുത്രന്മാരോടു: ഞാന് മരിച്ച 

ശേഷം നിങ്ങ എന്നെ ദൈവപുരുഷ 

നെ അടക്കം ചെയ്യിരിക്കുന്ന കല്ലറയില് 

തന്നേ അടക്കം ചെയ്യേണം; അവനെറ 

അസ്ധികളുടെ അരികെ എനെറ അസ്ഥി 

കളും ഇടേണം, 

യാഥപീഠത്തിന്നും ശമയ്യപട്ടണങ്ങളിലെ 

സകലപൂജാഗിരിക്ഷേത്രങ്ങഗക്കും വിരോ 

ധമായി യഹോധയുടെ കുപ്പനപ്രകാരം 

അവധവ൯ ബേഥേലിലെ 3: 
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ടട 

1, 1% ന്ഥ 14 

വിളിച്ചുപറഞ്ഞ വചനം നിശ്ചയമായി 

സംഭധിക്ും എന്നു പറഞ്ഞു. 

ഈ കായ്യം കഥിഞ്ഞിട്ടും യൊരോഖബെ 

യാം തന്െറ മുമ്മാഗ്ഗം വിട്ടുതിരിയാതെ പി 

ന്നെയും സവ്വജനത്തില്നിന്നും പൂജാഗി 

രിപുരോഹിതന്മാരെ നിയമിച്ചു; തനിക്കു 

ബോധിച്ചവരെ കരപ്പൂരണം കഴിപ്പിച്ചു; 

അവര് പൂജാഗിരി പൃരോഹിതന്മാരാ 

യിന്നു. യൊരോബെയാംഗ്ൃഹത്തെ ഭൂമി 

യിതനിന്നു ഛേടിച്ചു മുടിച്ചുകള യത്തക്ക 

വണ്ണും ഈ കായ്യം അവക്ു പാപമായ്യിന്നു. 

൧൪.൦ അദ്ധ്യായം. 

ആആ കാലത്തു യൊദരോബെയാമിനെറ 

മകനായ അബിയാവു ദീനം പിടിച്ചു കിട 

പ്രിലായിം യൊരോബെയാം 

ഭായ്യയാടട: നി യൊരോബെയാടിനെറ 

ഭായു എന്നു ആരും അറിയാതയണ്ണം ധേ 

കഷംമാറി ശിലോവിലേക്ു പോകേണം; 

ഈ ജനത്തിന്നു ഞാന് രാജാവാകും എന്നു 

ന്നോടു പറഞ്ഞ അഫഹിയാപ്രവാചക൯ 

അധിടെ ഉണ്ടല്ലോ. നിനെറ കയ്യില് 

പരത അപ്പും 

തുരുത്തി തേനും ഏടുത്തു അവനെറ അടു 

കുറെ അടകളം ഒരു 

ക്കല് ചെല്ലുക. കുട്ടിയുടെ കായ്യം എന്താകും 

എനു അവന് നിന്നെ അറിയികും 

എനാ പറഞ്ഞു. യൊദരാബെയാമിനെറ 

ഭായ്യ അങ്ങനെ തന്നേ ചെയ്യൂ; അവ 

പുറപ്പെട്ടു ശീലോധിരു അഹീയാധിനെറ 

ചിട്ടില് ചെന്നു; എന്നാല് അഹിയാവിന്നു 

ഭഥക്യംനിമിത്തം കണ്ണൂ മങ്ങിയിരുന്നതു 

കൊണ്ടു കാണ്മാന് വഹിയാതെയിരുന്നു. 

തന്നാല് യഹോധഖ അഹീയാവോട്ട: യൊ 

രോബെയാമിനെറ ഭായ്യ തനെറ മകനെ 

ക്കുറിച്ചു നിന്നോടു ചോടിപ്പാ൯ വരുന്നു; 

അവന് ദിനമായി കിടക്ുനാ; നീ അവ 

മളോട്ട ഇന്നിന്നപ്രകാരം സംസ്രരിക്കേ 

04 

തസെറ 

രൻ ൧ം രാജാക്കന്മാര ൧൪: 

ണം; അവഠം അകത്തു വരുമമ്പാമ അന്യ 

സ്റ്റിയുടെ ഭാവം നടിക്കും എന്നു അരുളിച്ചെ 

യൂ. അവഠം വാതില് കടക്കുമ്പോഠ അവളു 

ടെ കാലൊച്ച അഹീയാവു കേട്ടിട്ടു പറഞ്ഞ 

തെന്തെന്നാല്്.; യൊരോബെയാമിനെറ ഭാ 

യ്യയയ, അകത്തു വരിക; നി ഒരു അന്യ 

സ്ത്രി എന്നു നടികുന്നതു എന്തിനു? കഠിന 

വത്തമാനം നിന്നെ അറിയിപ്പാ൯ ഏനിക്കു 

നിയോഗം ഉണ്ടു, നീ ചെന്നു യൊരോബെ 

യാമിനോടു പറയേണ്ടുന്നതു എന്തെന്നാല്; 

യി സ്ായേലിനെറ ദൈവമായ യഹോവ 

ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചെയ്യന്നു: ഞാ൯ ജന 

ത്തിനെറ ഇടയില്നിന്നു നിന്നെ ഉയത്തി, 

എനെറ ജനമായ യി സ്റായേലിന്നു പ്രഭവാ 

ക്കി, രാജത്വം ഓാവീദ് ഗൃഹത്തില്നിന്നു കി 

റിയെടുത്തു നിനക തന്നു ; എങ്കിലും എനെറ 

കല്പനകളെ പ്രമാണിക്കയും എനിക്കു പ്ര 

സാദമുള്ളതു മാത്രം ചെയ്തുാ൯ പൂണ്ണമനസ്സ്സോ 

ടടുക്രടെ ഏന്നെ അന്ദസരിക്കയും ചെയൂ 

എനെറ ദാസനായ ദാധിദിനെപല്പോലെ 

നി ഇരിക്കാതെ 

രുന്ന എല്ലാവരെക്കാമ്ൂം അധികം ദോഷം 

ചെയ്യു; 

ചെന്നു നിനക്കു അമ്പ ദേവന്മാരെയും യി 

നിനക്കു മമ്പുണ്ടായി 

എന്നെ കോപിപ്പിക്കേണ്ടതിന്നു 

ഗ്രഹങ്ങളെയും ഉണ്ടാക്കന്നി, ഏനിനെറ 

പുറകില് ഏഎറിഞ്ഞുകള ഞ്ഞു. അതുകൊണ്ടു 

ഇതാ, ഞാ൯ യൊരോബെയാമിനെറ ഗൃഹ 

ത്തിന്നു അനത്ഥാ വരുത്തി, യൊരോബെ 

യാമിന്നുള്ള സ്വതന്ത്രനദം അസ്വതന്തുനും 

ആയ പുരുഷപ്രജയെ ഒക്കെയും യിസാ 

യേലില്നിന്നു ഛേടിക്കയും കാഷ്ടം കോ 

രിക്കള യുന്നതു പോലെ യൊരോബെയാമി 

നെറ ഗൃഹം തീരെ മുടിഞ്ഞുപോകുംവരെ 

അതിനെ കോരിക്കളകയും ചെയ്യം. യൊ 

രോഖബെയാമിനെറ സന്തതിയില് പട 

ണത്തില്ധെച്ചു മരിക്ുന്നവനെ നായ്ക്രഗം 

തിന്നും; വയലില്ധെച്ചു മരിക്കുന്നവനെ 
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൭ 

൧. രാജാക്കന്മാര ൧൪൭: 

ആകാശത്തിലെ പക്ഷികുമം തിന്നും; 

യഹോവ അതു അരുളിച്ചെയ്യിരിക്കുന്നു. 

ആകയാല് നി എഴന്നേററു വീട്ടിലേക്കു 

പോക; നിന്െറ കാല് പട്ടണത്തിന്ന 

കത്തു ചവിട്ടുബ്ചോഠ കുട്ടി മരിച്ചുപോകും. 

യാസ്രായേ ലൊക്കെയ്യും അവനെക്റിച്ചു 

വിലപിച്ചു അവനെ അടക്കം ചെയ്യും; 

യൊരോബെയാമിനെറ ഗൃഹത്തില്യെച്ചു 

അവനില് മാത്രം യിസ്രായേലിസെറ ദൈ 

വമായ യഹോവെക്കു പ്രസാദമുള്ള കായ്യം 

അല്പം കാണുകയാല് യൊരോബെയാമി 

നെറ സന്തതിയില് അവനെ മാത്രം കല്ല 

റയില് അടക്കം ചെയ്യും. യഹോധഖ തനി 

ക്കു യിസ്രായേലില് ഒരു രാജാവിനെ എഴു 

ന്നേപ്പികും; അവ൯ അനു യൊരോബെ 

യാമിന്െറ ഗൃഹത്തെ ഛേടിച്ചുകളയയം; 

എന്നാല് ഇപ്പ്പോഗ തന്നേ എന്തു? യിസ്രാ 

യേല് അശേരാപ്രുതിഷ്ടുകളെ, ഉണ്ടാക്കി 

യഹോവയെ കോപിപ്പ്ിച്ചതു കൊണ്ടു ഓട 

വെള്ളത്തില് ആടുന്നതുപോലെ അവര് 

ആടത്തക്കവണ്ണും യഹോവ അവരെ അ 

ടിച്ചു അവരുടെ പിതാക്കുന്മാക്കു താ൯ 

കൊടുത്ത ഈ നല്ല ദേശത്തുനിന്നു യിസ്സാ 

നദിക്കക്കരെ 

ചെയ്തുയും 

യിസ്രായേലിനെക്കൊണ്ടു പാപം ചെയ്യി 

യേലിനെ പറിച്ചെടുത്തു 

ചിതറിച്ചുകള യ്ക്കും. വാപം 

ക്കയ്യം ചെയൂ യൊരോബെയാമിനെറ 

പാപംനിമിത്തം അവ൯ യിസ്രായേലിനെ 

ഉപേക്ഷിച്ചുകള യും. എന്നാറെ യൊരോ 

ബെയാമിനെറ ഭായ്യ ഏഴന്നേററു പുറ 

പേട്ടു തിസ്സയില് വന്നു; അവഠ അര 

മനയുടെ ഉമ്മരപ്പടി കടക്കുമ്പോഠ കുട്ടി 

മരിച്ചു. യഹോവ തന്െറ ഭസനായ 

അഹിയാപ്രവാചക൯മുഖാന്തരം അരുളി 

ച്ചെയൂ വചനപ്രകാരം അവര് അവനെ 

ചെയ്യൂ; 

അ വനെക്കറിച്ചു 

അടക്കം യിസ്രായേലൊക്കെയും 

വിലാപം കഴിച്ചു. 

ഠിം 
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യൊരോബെയാം യുഭ്ധം ചെയുതും രാജ്യം 

വാണതുമായ അവസെറ മററുള്ള വ്ൃത്താ 

ന്തങ്ങര യിസ്രായേല്രാജാക്കന്മാരുടെ 

വൃത്താന്തപുസുകത്തില് എഴുതിയിരികു 

നനുവല്ലോ. യൊരോബെയാം വാണ 

കാലം ഇരുപത്തൂരണ്ടു സംവത്സരം 

ആയിരുന്നു; അവ൯ തനെറ പിതുക്ക 

ന്മാരെപ്പോലെ നിദപ്രാപിച്ചു; അവനെറ 

മകനായ നാദാബ് അവന്നു പകരം 

രാജാവായി. 

ശലോമോസെറ മകനായ രെഫബെൈ : 

യാം യെഫ്രുദയിൽല് വാണു. രെഹബെയാം 

വാഴ്ഗഗ തുടങ്ങിയപ്പ്ോഠം അവന്നു നാല്പ 

ത്തൊന്നു വയസ്സുയിരുന്നുു യഹോധഖ 

തെറ നാമം സ്ഥാപിപ്പാ൯ എല്ലായിസാ 

യേല് ഗോത്രങ്ങളിലുംനിന്നു തിരഞ്ങെടു 

ത്ത നഗരമായ യെരൂശലേമില് അവ൯ 

പതിനേഴു സംവത്സരം വാണ, അമ്മോ 

ന൬ൃസ്്രീയായ അവനെറ അമ്മെക്കു നയമാ 

എനാ പേര്, യ്യെഫ്രദാ യഹോധെക്ു 

അനിക്കുമായുള്ളതു ചെയ്യു; അവർ ചെയു 

പാപങ്ങഗകൊണ്ടു അവരുടെ ഫിതാ 

ക്കന്മാര ചെയുൂതിനെക്കാര അധികം 

അവനെ ക്രുദ്ധിപ്പിച്ചു. ഏങ്ങനെയെ 

ന്നാല് അവര് ഉയന്ന കുന്നിന്മേലൊക്കെ 

യും പച്ചമരത്തിന൯കിഴിലൊക്കെയും പൂജാ 

ഗിരികളും സുംഭവിഗ്രഹങ്ങളും അദശരാ 

പ്രതിഷ്ഠകളും ഉണ്ടാക്കി. പുരുഷമൈഥു 

നക്കാരും ദേശത്തു ഉണ്ടായിരുന്നു; യഫഹോ 

൮ യിസ്രായേല്മക്കളുടെ മുമ്പില്നിന്നു നി 

ക്കിക്കളുഞ്ഞ ജാതികളുടെ സകലള്ലേച്ഛൃത 

കളും അവര് അന്ദകരിച്ചു. ഏന്നാല് 

രെഹബെയാംരാജാധിനെറ അഞ്ചാം ആ 

ണ്ടില് മിസ്രയീംരാജാവായ ശീശക് യെരൂ 

ശലേമിനെറ നേരെ വന്നു, യഹോധഖ 

യൂടെ ആലയത്തിലെ ഭണ്ഡാരവും രാജധാ 

നിയിലെ ഭണ്ഡാരവും ഏല്ലാം കഡന്നു; 
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അവന് ആസകലം കന്നു; ശലോമോ൯ 

ഉണ്ടാക്കിയ പൊ൯പരിചകളും എടുത്തു 

കൊണ്ടു പോയി, ഇധെക്ു പകരം 

രെഹബെൈയാംരാജാധു താരും കൊണ്ടു 

പരിചകഠ ഉണ്ടാക്കി രാജധാനിയുടെ 

വാതില് കാക്കുന്ന അകമ്പടിനായകന്മാ 

രുടെ കയ്യില് ഏല്പിച്ച. രാജാവു യഹോ 

വയുടെ ആലയത്തില് ചെല്ലുമ്പോ അ 

കമ്പടികഠ അവയെ ധരിക്കയും പിന്നെ 

അകമ്പടികളുടെ അറയില് തിരികെ കൊ 

ണ്ടുചെന്നു വെക്കുകയും ചെയ്യും. രെഹ 

ബെയാമിസെറ മററുള്ള ്ലത്താന്തങ്ങളും 

യെഫ്രൂദാ 

രാജൂക്കുന്മാരുടെ വ്ൃത്താന്തപുസൂകത്തില് 

അവന് പചെയൂതൊക്കെയും 

േഴ്ണതിയിരികുന്നുവല്ലോ? രെഫബെ 

യാമിന്നും യൊരോബെയാമിന്നും തമ്മില് 

ജീവപയ്യന്തം യ്ൃഭ്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു. 

രെഹബെൈയാം തനെറ പിതാക്കന്മാരെ 

പ്പ്യോലെ നിഭപ്രാപിച്ച; അവനെറ 

പിതാക്കുന്മാരോടുക്രടെ ദവിദിനെറ നഗ 

ചെയ്യു. 

അമ്മോനൃസ്ധ്ര്രിയായ അവനെറ അമ്മെക്കു 

രത്തില് അവനെ അടക്കം 

നയമാ എന്നു പേര്, അവനെറ മക 

നായ അബിയാം അവന്നു പകരം രാജാ 

വായി. 

൧൭. അദ്ധ്യായം. 

നെബ്ാത്തിനെറ മകനായ യൊരോ 

ബെയാംരാജാധിനെറ പതിനെട്ടാം ആ 

ണ്ടിര അബിയാം യ്യെഫ്രുദയില് വാണു 

തുടങ്ങി. അവ൯ മൂന്നു സംവത്സരം 

യെരൂശലേമില് വാണു; അവനെറ 

അമ്മെക്കു മയഖാ ഏന്നു പേര; അവഠാ 

അബീിശാലോമിനെറ മക ആയിരുന്നു. 

തനെറ അപ്പ മുമ്ചെ ചെയ്യിരുന്ന സക 

ലപാപങ്ങളിലും അവ൯ നടന്നു; അവ 

നെറ ഫഎദയം അവന്െറ പിതാവായ 

ഠിം 

ദാവീടിനെറ ഫദയംപോലെ അവനെറ 

ദൈവമായ യഹോവയിങ്കൽ ഏകുഗ്രമാ 

യിരുന്നില്ല. ഏങ്കിലും ദാധിടി൯നിമിത്തം 

അവസെറ ദൈവമായ യഹോവ അധ 

നെറ മകനെ അധനെറ അനന്തരഖ 

നായി ഉയത്തിയും യെരൂശലേമിനെ നില 

നിത്തിയുംകൊണ്ടു അവന്നു യെരൂശലേ 

മില് ഒരു ജീപം നല്ലി, ഓാധിദ് യഹോ 

വെക്കു പ്രസാദമായുള്ളതു ചെയൂ; ഹിത്യ്യ 

നായ ഉരരീയാധിനെറ കായ്യത്തിരു മാത്ര 

മല്ലാതെ അവന് തന്നോടു കല്പിച്ചതില് 

ഒന്നും തന്െറ ആയ്യഷ്്യാലത്തൊരിക്കലും 

വിട്ടുമാറീട്ട് ല്ല. രെഹബെയാമും യൊരോ। 

ബെയാമും തമ്മില് ജീിവപയ്യന്തം യ്തൂരദ്ധറ 

ഉണ്ടായിരുന്നു. അബിയാമിനെറ മററുള്ള 

അവന് പചെയുതൊക്കെ' വ്ൃത്താന്തങ്ങളും 

യം യ്യെഫ്രുദാരാജാക്കന്മാരുടെ പ്ൃത്താന്ത 

പുസ്മുകത്തില് എഴ്ഴതിയിരിക്ുന്നുവല്ലോ. 

തമ്മി 

അബീയാം 

അബിയാമും യൊരോബെയുാമ്ും 

ലൂം യൃഭ്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു. 

തനെറ പിതാക്കന്മാരെപ്പോലെ നിടപ്രാ 

പിച്ചു; അവര് ദായിടിനെറ നഗരത്തില് 

അവനെ അടക്കംചെയ്യൂ; അവനെറ മക 

നായ ആസാ അവന്ന പകരം രാജാ 

പായി. 

യിസ്രായേല്രാജാധായ യൊരോബെ 

യാമിനെറ ഇരുപതാം ആണ്ടില് ആസാ 

യ്യെഫ്രുദയില് രാജാഖായി, അയന നാല്പ 

ത്തൊന്നു സംവത്സരം യെരൂശലേമില് 

വാണു; അവനെറ അമ്മെക്കു മയഖാ ഏന്നു 

പേര്; അവര അബിശാലോമിനെറ 

മകര ആയിരുന്നു. ആസം തനെറ 

പിതാവായ ദാധിദിനെല്പോോൊലെ യഹോ 

വെക് പ്രസാഭമായുള്ള തു ചെയ്യൂ. അവ൯ 

പുരുഷ മൈഥുനക്കാരെ ദേശത്തുനിന്നു പു 

റത്താക്കി, തനെറ പിതാക്കന്മാര് ഉണ്ടാക്കി 

യിരുന്ന സകലധിഗ്രഹങ്ങളെയും നിക്കി 

69% 
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ക്കളഞ്ഞു. തന്െറെറ അമ്മയായ മയഖാ 

ത്തശേരെകു ഒരു ്ലേച്ച,ധിഗ്രഹം ഉണ്ടാ 

ക്കിയിരുന്നതുകൊണ്ടു അവ൯ അവളെ. 

രാജ്ഞിസ്ഥാനത്തില്നിന്നു നീക്കിക്കളഞ്ഞു ; 

ആസം അവളുടെ ദേ ച്ച, വിഗ്രഹം വെടി 

മുറിച്ച കിദോ൯തോടിന്നരികെയെച്ചു ചുട്ടു 

കളഞ്ഞു. 

നിക്കം വന്നില്ല. എങ്കിലും ആസയുടെ ഹുദ 

എന്നാല് പ്പൂജാഗിരികശക്കു 

യം അവനെറ ജിവകാലത്തൊക്കെയും 

യഹോധയിങ്കല് ഏകാഗ്രമായിരുന്നു. വെ 

ഒളി, പൊന്നു, ഉപകരണങ്ങഠ എന്നിങ്ങ 

നെ തനെറ അപ്പ൯ നിധേദിച്ചതും താ൯ 

തന്നേ നിവേദിച്ചതുമായ വസ്റ്റുക്കളെ 

അവന് യഹോവയുടെ ആലയത്തിലേക്കു 

കൊണ്ടുവന്നു. ആസയും യിസായേതരാ 

ജാവായ ബയെശയും തമ്മില് ജീവപയ്യ 

ന്തം യൃഭ്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു. യിസായേല് 

രാജാവായ ബയെശാ യ്യെഹ്രദയുടെനേരെ 

വന്നു, യ്യെഫ്രുദാരാജാവായ ആസയുടെ 

അടുക്കല് പോക്കുവരുത്തിന്നു ആരെയും 

സമ്മതിക്കാതിരിക്കേണ്ടതിന്നു രാമയെ 

പണ്തു ഉറപ്പിച്ച. അപ്പ്ോഗ ആസാ 

യര്ഹോധയുടെ ആലയത്തിലെ ഭണ്ഡാര 

ത്തില് ശേഷിച്ചിരുന്ന ഏല്ലാവെള്ളിയും 

പൊന്നും രാജധാനിയിലെ ഭണ്ഡാരവും 

എടുത്തു തനെറ ഭൂത്ൃയന്മാരുടെ കയ്യില് 

ഏല്പിച്ചു; ആസാരാജാധു ദമ്മേശെക്കിത 

പാത്ത ഹെസ്വോനെറ മകനായ തബ്രി 

മ്മോനെറ മക൯ ബെ൯-ഹദട് എന്ന 

അരാംരാജായിന്ുു അവയെ കൊടുത്തയ 

ചൂട 

നും നിനെറ അപ്പന്നും തമ്മില് സഖ്യത 

എനികും നിനകും, എസെറ അപ്പ 

ഉണ്ടല്ലോ ഇതാ, ഞാന് നിനക്കു സമ്മാ 

നമായി പൊന്നും വെള്ളിയും 

ത്തയക്കുന്നു; 

കൊട്ട 

യിസ്രായേല്തരാജാവായ ബ 

യെശാ എന്നെ വിട്ടുപോകേണ്ടതിന്നു 

നീ ചെന്നു അവനോടുള്ള നിനെറ സഖ്യ 

ധാഠാഥറ്ഠിം 

5499 1, 1411൧൦ 15 

ത തൃജ്ിക്കേണം ഏന്നു പറയിച്ചു. ബെ൯- 20 | 

ഹദദ് ആസാരാജാലവിന്െറ അപേക്ഷ 

കേട്ടു, തന്െറ സേനാപതികളെ യിസ്രാ 

യേല്പട്ടണങ്ങധാക്കു നേരെ അയച്ചു ഈ 

യോനും ദാനം ആബേല്-ബേത്ത് -മയ 

ഖയും കിന്നെരോത്ത' മുഴുവന്ദം നഭ്ലാലി 

ദേശമൊക്കെയും പിടിച്ചടക്കി. ബയെ 

ശാ അതു കേട്ടപ്പോ രാമാ പണിയുന്നതു 

നിത്തി തിസ്റ്റയില് തന്നേ പാത്തു. ആ 

സാരാജാവു ഒരു വിളംബരം പ്രുസിഭ്ധമാ 

ക്കി ഒട്ടൊഴിയാതെ ഖയെഫ്രുദയെ മുഴുവനും 

വിളിച്ചുക്രടി; അവധ൪ ചെന്നു ബയെശാ 

പണിതു ഉറപ്പിച്ച രാമയുടെ കല്ലും മരധും 

എടുത്തു 

അവകൊണ്ടു ബെന്വാമീനിലെ ഗേബയും 

കൊണ്ടുവന്നു; ആസാരാജാധു 

മിസ്്യും പണിതു മറപ്പിച്ചു. ആസ്യു 

ടെ മററുള്ള സകലവ്ൃത്താന്തങ്ങളും അലഖ 

നെറ സകലപരാക്രമപ്രവ്ൃത്തികളും അ 

വന് ചെയുതൊക്കെയും അവന് പട്ടണ 

ങ്ങഠം പണിതതും യ്യെഹ്രുദാരാങാക്കന്മാരു 

ടെ വൃത്താന്തപുസൂകത്തില് എഴുതിയിരിക്കു 

ന്നുവല്ലോ, എന്നാല് അവനെറ വാഭ്ധക്യ 

കാലത്തു അവനെറ കാലുകശക്കു ദീനം പി 

ടിച്ചു. 

പ്പോലെ നിഭപ്രാപിച്ചു; 

ആസാ തനെറ പിതമക്കന്മാരെ 

തനെറ ഫിതാ 

വായ ദാധിടിനെറ നഗരത്തില് അധ 

നെറ പിതാക്കന്മാരുടെ അടുക്കല് അവനെ 

ചെയ്യു; 

യെഹോശാഫാത്ത് അധന്നു പകരം രാജാ 

അടക്കം അയവനെറ മകനായ 

വായി, 

യെഫ്രുഭാരാജാവായ ആസയ്യടെ രണ്ടാം 

തണ്ടില് യൊരോബെയാമിനെറ മക 

നായ നാദാബ് യിസ്രാമയലില് രാജാധായി; 

അയന് രണ്ടു സംവത്സരം യിസ്പായേലില് 

വാണു. അവന് യഹോവെക്കു അനിക 

മായുള്ളതു ചെയ്യൂ; തസെറ അപ്പസനെറ 

വഴിയിലും അലവ൯ യിസായലിനെ 
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ക്കൊണ്ടു ചെയ്യിച്ച പാവത്തിലും നടന്നു. 

ഏേന്നാത യിസ്സറാഖാ൪ ഗോത്രക്കാരനായ 

അഹിയാധിനന്െറ മകനായ ബയെശാ 

അവന്നു വിരോധമായി ക്രട്ടുകെട്ടുണ്ടാക്കി; 

ഫെലിസ്ത ക്കുള്ള ഗിബ്ദെഥോനില്യെച്ചു 

അധനെ കൊന്ന; നാദാബും എല്ലാ 

യിസ്രായേലും ഗിബ്ബെുഥോനെ വളഞ്ഞി 

രിക്കയായിരുന്നു. ബയെശാ അവനെ 

യ്യവെഫ്രുദാരാജാവായ ആസയ്യുടെ മൂന്നാം 

ആണ്ടില് കൊന്നു; അവന്നു പകരം രാജാ 

വായി, അവ൯ രാജാവായ ഉടനെ യൊ 

രോബെയാംഗൃഫത്തെ മുഴവനും നിഗ്ര 

ഹിച്ചു; യഹോധഖ ശീലോന്യനായ അഹി 

യാധയ എന്ന തനെറ ദാസ൯മഖാന്തരം 

അ൨൯ 

യൊരോബെയാമിന്നു ശ്വാസമുളഒ്ള ഒന്നി 

നെയ്യം ശേഷിപ്പിക്കാതെ അശേഷം മുടി 

ചുകള ഞ്ഞു. 

യിസ്വായേലിനെക്കൊണ്ടു ചെയ്യിച്ചതു മായ 

യെ:രോബെയാം ചെയ്തും 

പാപങ്ങരനിമിത്തവും അവന യിസാ 

യേലിനെറ ദൈവമായ യഹോവയെ 

കോപ്പിപ്പിച്ചതുനിമിത്തധും തന്നേ. നാടഃ 

ബിനെറ മററുള്ള വൃത്താന്തങ്ങളും അവ൯ 

ചെയൂതൊക്കെയും യിസ്വായേല്രാജാക്കന്മാ 

രുടെ പവ്ൃത്താന്തചുസുകത്തില് എഴ്ുഴതിയിരി 

കുന്നുവല്ലോ. ആസയ്ും യിസ്ായയതരാ 

ജാവായ ബയെശയും തമ്മില് ജീവപയ്യ 

ന്തം യൃഭ്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു. യ്യെഫ്രുടാരാ 

ജാവായ ആസയുടെ മൂന്നാം ആണ്ടില് 

അഹിയാധിനെറ കെനായ ബയെ 

ശാ ഏല്ലായിസ്രായയലിന്നും രാജാധഖായി 

തിസ്സ്യില് ഇരുപത്ത് നാലു സംവത്സരം 

വാണു. 

ക്യമായുള്ളതു ചെയ്യു, 

മിന്െറ വഴിയിലും 

യൊരോബെയാ 

അവന് യിസായേ 

ലിനെക്കൊണ്ടു ചെയ്യിച്ചു പാപത്തിലും 

നടന്നു. 

ധാഠാഥറ്ഠിം 

അവധവ൯ യഹോവെകുു അനി 

൧ന്നം അഡ്യ്യായം. 

ബബിയെശെക്കു യിരോധമായി ഹനാനി 

യ്യടെ മക൯ യഫ്രുധിന്നു യര്ഹാഖയ്ുടെ 

ഞാ൯ 

ഉയത്തി 

അരുളപ്പാടു ണ്ടായതെന്തെന്നാല്: 

നിന്നെ പൊടിയില്നിന്നു 

ഏനെറ ജനമായ യിസ്പായയേലിന്നു പ്രഭവാ 

ക്കിഖെച്ചു;ു നിയോ യൊരോബെയാമി 

നെറ വഴിയില് നടക്കയും തങ്ങളൂടെ 

പാപങ്ങളാല് എന്നെ കോപിപ്പിക്കത്തക്ക 

വണ്ണും ഏനറെറ ജനമായ യിസായേലിനെ 

ചെയ്തു 

ഞാ൯ ബയെശയയെയ്യം 

ക്കൊണ്ടു പാപം പചെയ്യിക്കുയും 

യാല് ഇതാ, 

അവനെറ ഗൃഹത്തെയും അശേഷം അടി 

ചൂുവാരിക്കള യും; നിന്െറ ഗൃഹത്തെ നെ 

ബാത്തിനെറ മകനായ യൊരോബെയാ 

മിനെറ ഗൃഫത്തെപ്പ്പോലെ ആക്കും. ബ 

യെശയയടെ സന്തതിയില് പട്ടണത്തിരു 

ഖെച്ചു മരിക്കുന്നവനെ നായ്ക്രു,ഠം തിന്നും; 

വയലില്ധെച്ചു മരിക്ുന്നവനെ ആകാശ 

ത്തിലെ പക്ഷികഠ തിന്നും, ബയെശ 

യൂടെ മററുള്ള വ്ൃത്താന്തങ്ങളും അവ൯ 

ചെയൂതും അവസെറ പരാക്രമപ്രവ്ൃത്തി 

കളം യി സായേതരാജാക്കന്മാരുടെ പ്ലത്താ 

ന്തചുസ്മകത്തിര എഴ്ഴചതിയിരിക്കുന്നുവ 

ല്ലോം 

പ്പോലെ നിദ്രപ്രാപിച്ചു; അവനെ തിസ്സു 

ബയെശാ തനെറ പിതാക്കന്മാരെ 

യില് അടക്കം ചെയ്യൂ; അവനെറ മക൯ 

ഏലാ അവന്നു പകരം രാജാധഖായി. 

ബയെശാ യൊരോബെയാംഗൃഫത്തെ 

ല്പ്രോലെ ഇരുന്നു തനെറ കൈകളുടെ 

പ്രവ്ൃത്തിയാല് യഹോവയെ ക്രഭ്ധിപ്പിച്ച 

യഹോവെക്കു അനിക്ടുമായയള്ള തൊക്കെ 

യും ചെയ്തയും അവരെ കൊന്നുകളകയ്യം 

ചെയ്തുകൊണ്ടു അവന്നും അധഖനെറ ഗൃ 

ഹത്തിന്നും ധിരോധമായി ഹനാനിയ്യടെ 

മകനായ യ്യേഫ്രപ്രവാചക൯മുഖാന്തരം 
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യഹോവയുടെ അരുളപ്പാടുണ്ടായിരുന്നു. 

യെഫ്രുദാരാജാവായ ആസ്യുടെ ഇരുപ 

ത്താറാം ആണ്ടില് ബയെശയുടെ മകന 

ഏലാ യിസായയലില് രാജാവായി തിസ്സ്റ 

യില് രണ്ടു സംവത്സരം വാണു. എന്നാല് 

രഥങ്ങളില് പകുതിക്കു അധിപതിയായ 

സിമ്രി എന്ന അവന്െറ ഭത്യ൯ അവന്നു 

വിരോധമായി ക്രട്ടുകെട്ടുണ്ടാക്കി, അവ൯ 

തിസ്സയില് തിസ്സാരാജധാനിധിചാരകനാ 

യ അസ്സയുടെ വീട്ടില് കുടിച്ചു ലഹരിപി 

ടിച്ചിരിക്കുഷ്പോര സിക്രി അകത്തു കട 

നു യ്െഫ്രുദാരാജാവായ ആസ്യുടെ ഇരു 

പടത്തേഴാം ആണ്ടില് അവനെ ധഖെട്ടി 

ക്കൊന്നു അവന്നു പകരം രാജാധായി. 

അയധ൯ രാജാവായി സിംഹാസനത്തില് 

ഇരുന്ന ഉടനെ ബയെശയുടെ ഗൃഹത്തെ 

മുഴവനും നിഗ്രഹിച്ചു; അവന്നാകട്ടെ 

അവന്െറ ചാച്ചക്കാക്കാകുട്ടെ പുരുഷ പ്ര 

ജയായ ഒന്നിനെയും അവന് ശേകഷിപ്പി 

അങ്ങനെ ബയെശയും അവ ചില്ല. 
നെ മക൯ ഏലയും തങ്ങളുടെ മിത്ഥ്യാ 

മുത്തികളാല് യിസാായേലിനെറ ഭദൈധഖ 

മായ യഹോവയെ കോപിപ്പിച്ചു തങ്ങ 

ചെയുതും യിസ്ായേലിനെക്കൊണ്ടു ചെ 

യ്യ് ച്ചതുമായ സക്ലപാപങ്ങളുംനിമിത്തം 

യഹോധ യ്േഫ്രുപ്രവാചക൯മുഖാന്തരം 

ബയെശെക്കു വിരോധമായി അരുളി 

ച്ചെയു വചനപ്രകാരം സിദ്രി ബയെശ 

യുടെ ഭവനത്തെ മുഴുവനും നിഗ്രഹിച്ചുക 

മഞ്ഞു. ഏലയുടെ മററുള്ള വൃത്താന്തങ്ങളും | 

അവന ചെയുതൊക്കെയും യിസായേല്രാ। 

ജാക്കന്മാരുടെ വൃത്താന്തപുസൂകത്തില് എഴ്ച 

തിയിരിക്കുന്നു വല്ലോ. യെഫ്രുദാരാജാവായ 

ആസയുടെ ഇരുപത്തേഴാം ആണ്ടില് 

സിക്ളി തിസ്ണ്റയില് ഏഴുദിവസം രാജാവാ 

യിരുന്നു; അന്നു പടയ്കുനം ഫെലിസ്ടു 

ക്കുള്ള നം പിള ഉഥാ൯ നിരോധിച്ചിരിക്ക 

ധാഠാഥറ്ഠിം 

യായിരുന്നു. സിരി ക്ൂട്ടുകെട്ടുണ്ടാക്കി 

രാജാധിനെ കൊന്നുകളഞ്ഞു എന്നു പാള 

യം ഇറങ്ങിയിരുന്ന പടജ്യനം കേട്ട 

പ്പ്യോശ എല്ലായിസ്രായേലും അന്നു തന്നേ 

പ്പാള യത്തില്ധെച്ചു സേനാധിപതിയായ 

ഒശ്ശിയെ യിസായേലിന്നു രാജാഖാക്കി വാ 

ഴിച്ചു. 

മായി ഗിബ്ബെഥോന൯ ധലിട്ടുചെന്നു തിസ്സ 

ഉടനെ ഒളി ഏഎല്ലായിസ്രായേലു 

യെ നിരോധിച്ചു. പട്ടണം പിടിപെട്ടു 

എന്നു സിമ്രി കണ്ടപ്പോഠം രാജധാനിയുടെ 

ഉധമുറിയില് കടന്നു രാജധാനിക്കു തി 

വെച്ചു അതില് മരിച്ചുകളഞ്ങു. അവന് 

യൊരോബെയാമിനെറ വഴിയിലും അ 

വ൯ യിസായേലിനെക്കൊണ്ടു ചെയ്യിച്ച 

പാപത്തിലും നടന്നു യഹോവെക്കു അനി 

ക്യമായുള്ള തു പ്രവത്തിച്ചം ഇങ്ങനെ താ൯ 

ചെയു വാവങ്ങനിമിത്തം തന്നേ, 

സിഥ്രിയുടെ മററുള്ള വൃത്താന്തങ്ങളും അ 

വ൯ ഉണ്ടാക്കിയ ക്രട്ടുകെട്ടും യിയാ 

യേല്രാജാക്കന്മാരുടെ വൃത്താന്തപുസ്മുക 

തആ്വില് എഴ്ുതിയിരിക്കുന്നുവല്ലോ. അന്നു 

യിസ്രായേല്ജനം രണ്ടു ഭാഗമായി പ്രി 

ഞ്ഞു; 

നായ തിബ്ബിയെ 

പാതി ജനം ഗീനത്തിനെറ മക 

രജോധഖാക്കേണ്ടതിന്നു 

അവനെറ പക്ഷം ചേന്നു; പാതി ജനം 

ഒഗ്ിയുടെ പക്ഷം ചേന്നു. എന്നാല് ഒഴ്ി 

യുടെ പക്ഷം ചേന്ന ജനം ഗീനത്തിനെറ 

മകനായ തിബ്ലിയുടെ പക്ഷം ചേന്ന 

ജനത്തെ തോല്പിച്ചു; അങ്ങനെ തിബ്ജ്ി 

പട്ടുപോകയും ഒളി രാജാവാകയും ചെയ്യൂ, 

മുപ്പ 

ത്തൊന്നാം ആണ്ടില് ഒളി യിസായേലില്ത 

യ്യെഫ്രുദാരാജാവായ ആസയുടെ 

രാജാവായി പന്ത്രണ്ടു സംവത്സരം ഖാണ്ട; 

തിഡ്സ്റയില് അവധവ൯ ആറു സംവത്സരം 

വാണു. പിന്നെ അവന് ശേമെരി 

നോടു ശമയ്യാരല രണ്ടു താലന്തു ധവെള്ളിക്കു 

വാങ്ങി ആ മലമുകളില് പട്ടണം പണി 
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തു; താന് പണിത പട്ടണത്തിന്നു മലയുട 

മസ്ഥനായിരുന്ന ശേമെരിനെറ പേരി൯ 

പ്രകാരം ശമയ്യാ ഏന്നു പേരിട്ടു, ഒളി 

യഹോവെക്കു അനികുമായുള്ള തു ചെയ്യൂ; 

തനികു മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാവരെക്കാളം 

എങ്ങ 

നെയെന്നാല് അവന് നെബാത്തിനെറ 

അധികം ദോഷം പ്രവത്തിച്ചു, 

മകനായ യൊരോബെയാമിനെറ ഏല്ലാ 

വഴിയിലും യിസായേലിനെറ ദൈധ 

മായ യഫോധയെ തങ്ങളുടെ മിത്ഥ്യാ 

മുത്തികളാല് കോപിപ്പ്യിക്കത്തക്കവണ്ണം 

യിസ്ധ്ായേലിനെക്കൊണ്ടു പാപം ചെയ്യിച്ച 

പാപങ്ങളിലും നടന്നു, ഒരി ചെയൂ മററു 

ആള പവ്വത്താന്തങ്ങളും അവന് ചെയു 

പരാക്രമപ്രവൃത്തികളും യിസ്റായേല്രാജാ 

ക്കന്മാരുടെ വൃത്താന്തപുസുകത്തില് ഏഴു 

തിയിരിക്കുന്നുവല്ലോ. ഒരി തന്െറ പിതാ 

ക്കന്മാരെപ്പേലെ നിദ്രപ്രാപിച്ചു; ശമ 

ചെയ്യൂ. 

അവന്െറ മകനായ ആഹാബ് അവന്നു 

യ്യയില് അവനെ അടക്കം 

പകരം രാജാവായി, യെഫ്രുടാരാജാഖവായ 

ആസഘ്ുടെ മുപ്പത്തെട്ടം ആണ്ടില് ഒശ്ളി 

യുടെ മകനായ ആഹാബ് യിസായേ 

ലില് രാജാധായി; ഒക്ശിയുടെ മകനായ 

ആഹാബ് ശമയ്യയില് യിസാര്യലിനെ 

ഇരുപത്തുരണ്ടു സംവത്സരം വാണു. ഒകഥ്ഗി 

യുടെ മകനായ ആഹാബ' തനിക്കു മുമ്പു 

ണ്ടായിരുന്ന എല്ലാവരെക്കാളും അധികം 

യഹോവെക്കു അനിക്കൃമറയുള്ളതു ചെയ്യൂ. 

നെബാത്തിനെറ മകനായ യൊരോബെ 

യാമിനന്െറ പാപങ്ങളില് നടക്ുന്നതു 

പോരാ എന്നു തോനാമാറു അവന് സി 

ദോ രാജാവായ എത്ത് -ബാലിനെറ 

മകളായ ഈയസേബെലിനെ ഭായ്യയായി 

വരിഗ്രഹിക്കയും ബാലിനെ ചെന്നു സേ 

വിച്ചു നമസ്സരിക്കയും ചെയ്യു. താ൯ ശമ 

യ്യയില് പണിത ബാലിനെറ ക്ഷേത്ര 

ംി 

4, 2 പം ൧. രാജാക്കന്മാര ൭൭ 

അആ്ിത അവന് ബാലിന്നു ഒരു ബലിപിഠം 

ണ്ടാക്കി. ആഹാബ് ഒരു അശേരാപ്രതി 

ഷ്യം ഉണ്ടാക്കി; അങ്ങനെ ആഹാബ് 

യിസ്റായേലിനെറ ദൈധമായ യ3ഹാവ 

യെ കോപിപ്പിക്കുത്തക്കവണ്ണം തനിക്കു 

മുന്മുണ്ടായിരുന്ന എല്ലായി സായയേല്രാജാ 

ക്കന്മാരെക്കാളലം അധികം ദോഷം പ്രവ 

ത്തിച്ചു. അവനെറ കാലത്തു ബേഥേല്യ 

നായ ഫിീയേല് യെരീഹോ പണിതു: 

യര്ഹായ ന്ൂനെറ മകനായ യോശുവ 

മുഖാന്തരം അരുളിച്ചെയൂ വചനപ്രകാരം 

അതിന്െറ അടിസ്ഥാനം ഇട്ടപ്പോ 

അധന്നു അബിറാം എന്ന മൂത്തമകന്ദം 

അതിസെറ പടിധാതില് ഖെച്ചപ്പ്പോ 

ശെഗ്രബ്' എന്ന ഇളയമകനും നഷ്ടം 

൮൮ന്നു. 

൧൭൭൦ അഡ്ധ്യായം. 

എന്നാല് ഗിലെയാദിലെ തിശ്ര്രിയിരുനി 

നുള്ള തിശബ്യനായ ഏലീയാവു ആഹാ 

ഞാ൯ 

യി സായേലിസെറ ദൈവമായ യഹോധഖ 

ബിനോടു : സേധിച്ചുന്ല്ലന്ന 

യാണ. ഞാന് പറഞ്ളല്ലാതെ ഈയാണ്ടുക 

ളില് മഞ്ഞും മഗയും ഉണ്ടാകയില്ല എന്നു 

പറഞ്ഞു. 

ടെ അരുളപ്പാടു ഉണ്ടായതെന്തെന്നാൽ: 

പിന്നെ അവന്നു യഹോധയു 

നി ഇധിടൊനിന്നു പുറപ്പെട്ടു കിഗക്കോട്ടു 

ചെന്നു യോദ്ദാന്നു കിഗക്കുള്ള കെരീത്ത് 

തോടിന്നരികെ ഒളിച്ചിരിക്കും. തോട്ടില് 

നിന്നു നി കുടിച്ചുകൊള്ളേണം; അവിടെ 

നിനക്കു ഭക്ഷണം തരേണ്ടതിന്നു ഞാ൯ 

കാക്ക മയാടു കല്പിച്ചിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ 

അയവ൯ പോയി യഹോവയുടെ കല്പന 

പ്രകാരം ചെയ്യൂ; അവന൯ ചെന്നു യോദ്ദം 

ന്നു കിഴക്കുള്ള കെരിത്ത തേട്ടിന്നരികെ 

പാത്തു. 

ധും ഇറച്ചിയും ധൈകുന്നേരതൃതു അപ്പവും 

കാക്ക അവന്നു രാവിലെ അപ്പ 

39 

34 

ഠിം 
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൧. രാജാക്കന്മാര ൧൭ 

ഇറച്ചിയും കൊണ്ടുവനു കൊടുക്കും; തോ 

ടിതനിന്നു അവന് കുടികും. എന്നാല് 

ദേശത്തു മഴ പെയ്യായ്ക്ുയാല് കുറെ ദിഖ 

സം കഴിഞ്ഞശേഷം തോടു വററിപ്പേയി, 

അപ്പോ അധഖന്നു യഹോവയുടെ അരു 

നീ ഏഴ 

ന്നേററു സിദോനോടു ചേന്ന സാരെ 

ഉപ്പാടുണ്ടായതെന്തെന്നാല്: 

ഫാത്തിലേക്കു ചെന്നു അധിടെ പാക്കു; 

നിന്നെ പുലത്തേണ്ടതിന്നു അധിടെ 

ഉള്ള ഒരു വിധലഖരയോടു ഞാന് കല്പിച്ചി 

രിക്കുന്നു. അങ്ങനെ അധന്൯ എഴുന്നേററു 

സാരെഫാത്തിന്നു പോയി. അവന് വട്ട 

ണവാതില്ലംല് എത്തിയല്ലോ അധിടെ 

ഒരു ധിധവ വിറകു പെറുക്കിക്കൊ 

ണ്ടിരുന്നു, അച൯ അവളെ . വിളിച്ചു: 

എനികും കടിപ്പാ൯ ഒരു പാത്രത്തില് കുറെ 

വെള്ളം കൊണ്ടുവരേണമേ എന്നു പറഞ്ഞു. 

അവ കൊണ്ടുവരുവാ൯ന പോകുമ്പോ: 

ഒരു കഷണം അപ്പധുംക്രടെ നിസെറ ക 

യ്യിത കൊണ്ടുപോരേണമേ എന്നു അവന് 

അവളോടു വിളിച്ചുപറഞ്ഞു. അതിന്നു അ 

വര; നിസെറ ദൈവമായ യഹോധഖയാ 

ണ, കലത്തില് ഒരു പിടി മാധും തുരു 

ത്തിയില് അല്പം എണ്ണയും മാത്രമല്ലാതെ 

എനിക്കു ഒരു അപ്പവും ഇല്ല. ഞാ൯ ഇതാ, 

രണ്ടു പിറകു പെറുക്കുന്ന; ഇതു കൊണ്ടു 

ചെന്നു എനിക്കും മകന്നും വേണ്ടി ഒരുക്കി 

അതു ഞങ്ങ തിന്നിട്ടു മരിപ്പാനിരിക്കയാ 

കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. ഏലീയാവു അവ 

ളോടു: ഭയപ്പെടേണ്ടാ; ചെന്നു നി പറ 

ഞഞതുപോലെ ചെയ്തു; എന്നാല് ആദ്യം 

എനിക്കു ചെറിയോരു അട ഉണ്ടാക്കി കൊ 

ണ്ടുവരിക; പിന്നെ നിനക്കും നിന്െറ മക 

ന്നും വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിക്കൊശക. യഹോ 

വ ഭൂമിയില് മഴ പെയ്യിക്കുന്ന നാഗവരെ 
$ 

കലത്തിലെ മാവു തിന്നു 3 പാകയില്ല; ഭര 

ണിയിലെ എണ്ണ കുറഞ്ഞുപോകയും ഇല്ല 

ധാഠാഥറ്ഠിം 

൭02 1, 18415 17 

ഏന്നു യിസ്ധപായയലിനസെറ ഭദ്ദൈധമായ 

യഹോവ അരുളിച്ചെയുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. 

അവഠം ചെന്നു ഏലിയാവു പറഞ്ഞതു പോ 

ലെ ചെയ്യൂ; അങ്ങനെ അവളും അഖനും 

അവളുടെ ധിട്ടുകാരും ഏറിയനാഠം അ 

ഹോപവ്ൃത്തികഴിഞ്ഞു. യ3ഫാവ ഏലി 

യാമുഖാന്ത്രം അരുളിച്ചെയു വചനപ്രുകാ 

രം കലത്തിലെ മായു തീന്നു പോയില്ല, 

ഭരണിയിലെ എണ്ണ കുറഞ്ഞുപോയതുമില്ല. 

അനന്തരം വിട്ടുടമക്കാരത്തിയായ സ്ത്രീയ 

ടെ മകന ദിീനംപിടിച്ച കിടപ്പിലായി; 

ടിനം കുടുത്തിട്ടു അവനില് ശാസം ഇല്ലാ 

തെയായി. അപ്പോ അവഠ ഏലിയാ 

വോട്ട; അയ്യോ ദൈവപുരുഷനേ, എനി 

ക്കും നിനക്കും തമ്മില് എന്തു? ഏനെറ 

പാപം ഓാപ്പിക്കേണ്ടതിന്നും എന്െറ മക 

നെ കൊല്ല്ലേണ്ടതിന്നും ആകുന്നുലോ നി 

എനെറ അടുക്കല് വന്നതു എന്നു പറഞ്ഞു. 

അവന അവളോട്ട: നിന്െറ മകനെ 

ഇങ്ങു തരിക എന്നു പറഞ്ളു. അവനെ 

അവളുടെ മടിയില്നിന്നെടുതുതു താ൯ 

പാത്തിരുന്ന മാളികമുറിയില് കൊണ്ടു 

ചെന്നു തനെറ കട്ടിലിന്മേല് കിടത്തി, 

അവ൯ യഹോവയോടു: എനെറ ദൈധഖ 

മായ യഹോവേ, ഞാന് വന്നുപാക്കുന്ന 

ഇധിടത്തെ വിധവയുടെ മകനെ കൊല്ല 

പാ൯തക്കവണ്ണം നീ അവക്കു അനത്ഥം 

വരുത്തിയോ എന്നു പ്രാത്ഥിച്ചുപറഞ്ഞു. 

പിന്നെ അവ൯ കുട്ടിയുടെ മേല് മൂന്നു പ്രാ 

വശ്യം കവിണ്ണൂകിടന്നു : എനെറ ദൈധഖ 

മായ യഫോ?ഖ, ഈകുട്ടിയുടെ പ്രാണ൯ 

അവനില് മടങ്ങിവരുമാറാകട്ടെ ഏന്നു 

യഹോവയോടു പ്രാത്ഥിച്ച. യഹോധ 

ഏലീിയാധിനെറ പ്രാത്ഥന കേട്ടു; കുട്ടി 

യുടെ പ്രാണ൯ അവനില് മടങ്ങിവന്നു 

അവ൯ജിധിച്ചു, ഏലീയാവു കുട്ടിയെ ഏടു 

തുതു മാളികയില്നിന്നു തഴെ വിട്ടിലേക്കു 

19 

1, 

18 | 
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കൊണ്ടുചെന്നു അവനെറ അമ്മെക്ു കൊ 

ടുത്തു: ഇതാ; നിന്െറ മക൯ ജിധിച്ചിരി 

94 ക്കുന്നു എന്നു ഏലീയാവു പറഞ്ഞു. സ്ത്രി 

നി 

എന്നും നിന്െറ നാധിയന്മേലുള്ള യഫോ 

ഏലിയാവധോടു : ദൈവഖചപുരുഷ൯ 

വയുടെ വചനം സത്യമെന്നും ഞാ൯ ഇതി 

നാല് അറിയുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. 

ഫവ്വം അദ്ധ്യായം. 

റിയ നാമ കഴിഞ്ഞിട്ട മൂന്നാം സം ടു 
വത്സരത്തില് ഏലിയാധിന്നു യഹോവ 

യയടെ അരുളപ്പാടുണ്ടായി: നീ ചെന്നു 

ആഹാബിന്നു നിന്നെത്തന്നേ കാണിക്കു; 

ഞാ൯ ഭൂതലത്തില് മഴ പെയ്യിപ്പാ൯ 

പോകുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. ഏലീയാവു 

ആഹാബിന്നു തന്നെത്താന് കാണിപ്പാ൯ 

പോയി; ക്ഷാമഃമാ ശമയ്യയില് കഠിന 

മായിതന്തു. ആകയാല് ആഹാബ് 

തനെറ ഗൃഹധിചാരകനായ ഓബദ്യാ 

ലെ ആളയച്ചുവരുത്തി; ഓബല്യാധോ 

യഹോധയിങ്കല് മഫാഭക്തനായിരുന്നു, 

ഇസേബെല് യഹോവയുടെ പ്രവാച 

കന്മാരെ കൊല്ലു മ്പോഠ ഓാബള്യാധു നൂറു 

പ്രവാചകന്മാരെ ക്രട്ടിക്കൊണ്ടു ചെന 

ഓരോ ഗുഹയില് അമ്പതിതുപേരായി 

ഒളിപ്പിച്ചു അപ്പയും വെള്ളയും കൊടുത്തു 

രക്ഷിച്ചു. ആഹാബ് ഓാബളദ്യ വാളു: 

നീ നാട്ടിലുള്ള എല്ലാനിരുറധയകള ടെയും 

തോടുകളുടെയും അരികത്തു ചെന്നു നോ 

ക്കുക; പക്ഷേ മൂഗങ്ങം ഏല്ലാം നശിച്ചു 

പോകാതെ കുതിരകളെ യും കോവര്കഴ 

തകളെയും എങ്കിലും ജീവനോടെ രക്ഷി 

പ്രാ൯ നമുക്കു പുല്ലു കിട്ടും ഏന്നു പറഞ്ഞു. 

അധഖര് ദേശത്മുക്രടി സഞ്ചരിക്കേണ്ടതി 

ന്നു അതിനെ തമ്മില് പകുത്തു; ആഹാ 

ബ് തനിച്ചു ഒരു വഴിക്കു പോയി, ഓബ 

ട്യാവും തനിച്ചു മറെറാരു വഴിക്കു പോയി, 

559 ൧. രാജാക്കന്മാര ൧൮ 

ഓബമദ്യാവു വഴിയില് ഇരിക്കുമ്പോ 

ഏലിയാവു എതിരേററുവരുന്നതു കട്ടെ 

അവനെ അറിഞ്ഞിട്ടു സാഷ്ട്രാംഗംയീണുഃ : 

എനെറ യജമാനനായ ഏലിയാധോ 

എനു ചോദിച്ചു. അവന് അവഡധനോടു: 

അതേ, ഞാ൯ തന്നേ; നി ചെന്നു ഏലിയാ 

വൂ ഇധിടെ മുണ്ടെന്നു നിനെറ യജുമാന 

നോടു ബോധിപ്പിക്കു എന്നു പറഞ്ഞു. അതി 

നനു അവ൯ പറഞ്ഞതു: അടിയനെ കൊല്ലു 

ണ്ടതിന്നു ആഹാബിനെറ കയ്യില് ഏപ്പി 

പ്പാ൯ അടിയ൯ എന്തു. പാപം ചെയ്തു? 

നിന്െറ ഭൈധമായ യഹോധവയാണ, 

നിന്നെ അന്വേഷിപ്പാ൯ ഏസെറ യജമാ 

ന൯ ആളെ അയക്കാത്ത ജാതിയും രാജ്യ 

വും ഇല്ല; നി അധിടെ ഇല്ല ഏന്നു അവ൪ 

പറഞ്ഞപ്പോ അവസ ആ രാജ്യത്തെയും 

ജാതിയെയും കൊണ്ടു നിന്നെ കണ്ടിട്ടില്ല 

ത്േന്നു സത്യം ചെയ്യിച്ചു. ഇങ്ങനെയിരി 

ക്കെ നി എന്നോടു: ചെന്നു നിനെറ യജ 

മാനനോട്ട : ഏലീയാവു ഇധലിടെ ഉണ്ടെന്നു 

ബോധി പ്പിക്ക എന്നു കപ്പിക്കുന്നുവല്ലോ. 

ഞാന് നിന്നെ പിരിഞ്ഞുപോയ ഉടനെ 

യഹോധയുടെ ആത്മാവു നിന്നെ ഞാ൯ 

അറിയാത്ത ഒരു സ്ഥലതത്േകു എടുത്തു 

കൊണ്ടുപോകും; ഞാ൯ ആഹാബി നോടു 

ചെന്നറിയിക്കയും അവന നിന്നെ കണ്ടെ 

ത്താതെ ഇരിക്കയും ചെയ്യാല് അവധവ൯ 

എന്നെ കൊല്ലൂമടല്ലാ; അടിയനോ ബാല്യം 

മുതല് യഹോധാഭക്ത൯ ആകുന്നു. ഈ 

സേബെല് യഹോധയുടെ പ്രവാചകന്മാ 

രെ കൊല്ലുമ്പോ൦ ഞാന് യഫഹോധയുടെ 

പ്രവാചകന്മാരില് നൂറുപേരെ ഓരോ 

ഗുഹയില് അമ്പതിതുപേരായി ഒളിപ്പിച്ചു 

അപ്പവും വെള്ളവും കൊടുത്തു രക്ഷ്മിച്ച 

വസ്മുത യജമ:ന൯ അറിഞ്ഞിട്ടില്ലയോ? 

അങ്ങനെയിരിക്കെ നീ എന്നോടു: 

ചെന്നു നിന്െറ യജമാനഃനാടു: ഏലി 

ധാഠാഥറ്ഠിം 
ര) 

റ 

10 

19 



15 

16 

17 

18 

19 
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യാവു ഇവിടെ ഉണ്ടെന്നു ബോധിപ്പിക്ക 

എന്നു കല്പിക്കുന്ുധവോ? അവന് എന്നെ 

കൊല്ലൂമല്ലേം. അതിന്നു ഏലിയാവു: 

ഞാ൯ സ്േവവിച്ചുനില്ലന്ന സൈവ്യങ്ങളുടെ 

യഫോവയാണ, ഞാന് ഇന്നു അവനു 

എന്നെത്തന്നേ കാണിക്കും എന്നു പറഞ്ഞു. 

അങ്ങനെ ഓബദ്യാധു ആഹാബിനെ ചെ 

ന്നുകണ്ടു വസ്തുത അറിയിച്ചു; ആഹാബ് 

ഏലീയാധെ കാണ്മാന് ചെന്നു. ആഹാബ് 

ഏലിയാഖെ കണ്ടപ്പോ അവനോടു : 

ആര് ഇതു? യിസായയേലിനെ ക്ഷ്ടപ്പെടു 

ത്തൃന്നവനോ എന്നു ചോടിച്ചു. അതിന്നു 

അവ൯ പറഞ്ഞതു : യിസായേലിനെ കഷ്ട 

പെടുത്തുന്നതു ഞാനല്ല, നിയും നിന്െറ 

പിതൃഭവനവധുമത്രേ. നിങ്ങ യഹോല 

യുടെ കുല്പനകമെ ഉപേക്ഷിക്കയും നീ 

ബാല്ിഗ്രഹങ്ങളെ ചെന്നു സേവിക്ക 

യും ചെയ്യുന്നതു കൊണ്ടു തന്നേ. എന്നാല് 

ഇപ്പ്ോഠം ആളയച്ചു എല്ലായി സായേലി 

നെയും ബാലിസെറ നാന്മൂററമ്പതു വ്ര 

വാചകന്മാരെയും ഈസേബെലിനെറ മേ 

ശയിങ്കത ഭക്ഷിച്ചവരുന്ന നാനൂറു അശേ 

രാപ്ര വാചകന്മാരെയും കമ്മേല്പവ്വുത 

ത്തില് എന്െറ അടുക്കല് ക്രട്ടിവരുത്തുക. 

അങ്ങനെ ആഹാബ് എല്ലായി സായേല് 

മക്കളുടെയും അടു ആളയച്ചു കമ്മേല് 

പവ്വതത്തില് ആ പ്രവാചകന്മാരെ കരട്ടി 

വരുത്തി. അപ്പോം ഏലീയാവു അടു 

തതചെന്നു സവ്വജനടത്തോടും: നിങ്ങ 

എത്രത്തോളം രണ്ട തോണിയില് കാല് 

ലവെകും? യഫോവധവ ദൈവം എങ്കില് അ 

വനെ അന്ദഗമിപ്പി൯; ബാല് എങ്കിലോ 

അവനെ അന്ുഗമിപ്പി൯ എന്നു പറഞ്ഞു; 

എന്നാല് ജനം അ വനോട്ട ഉത്തരം ഒന്നും 

പറഞ്ഞില്ല. പിന്നെ ഏലിയാധുയ ജന 

ത്തോടു പറഞ്ഞതു: യഹാവയുടെ പ്രവാ 

ചകനായി ഞാന് ഒരുത്തന് മാത്രമേശേ 
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ഷിച്ചിരിക്കുന്നുള്ള; ബാലിനെറ പ്രവാ 

ച്കന്മാ3രാ നാന്ദൂററമ്പതു പേരുണ്ടു. 

ഞുങ്ങമക്കു രണ്ടു കാളയെ തരട്ടെ; ഒരു കാ 

ളയെ അഖര്൪ തിരഞ്ഞെടുത്തു ഖണ്ഡംഖണ്ഡ 

മാക്കി തി ഇടാതെ വധിറകിന്മേല് ഖെക്ക 

ട്ടെ; മറെറ കാളയെ ഞാനും ഒരുക്കി തി 

ഇടാതെ വിറകിന്മേല് വെക്കാം. നിങ്ങ 

നിങ്ങളുടെ ദേവനെറ നാമത്തെ ധയിളി 

ചപേക്ഷിപ്പി൯; ഞാ൯യഹോധഖയുടെനാ 

മത്തെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കാം; തീകൊണ്ടു 

ഉത്തരം അരുളുന്ന ദൈധം തന്നേ ദൈധ 

മെന്നു ഇരിക്കട്ടെ, അതിന്നു ജനം എല്ലാം: 

അതു നല്പയാക്കു എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 

പിന്നെ ഏലിയാധു ബാലിനെറ പ്രവാച 

കന്മാരോട്ട: നിങ്ങഠ ഒരു കാളയെതിര 

ഞുടുത്തു ആദ്യം ഒരുക്കിക്കൊഠംധി൯; 

നിങ്ങഗം അധികംപേരുണ്ടല്ലോ; എന്നിട്ടു 

തി ഇടാതെ നിങ്ങളുടെ ദേവഖ൯െറ നാമ 

ത്തെ വിളി ച്ചപേക്ഷിപ്പി൯ എന്നു പറഞ്ഞു. 

അങ്ങനെ അവക്കു കൊടുത്ത കാളയെ 

അവര് എടുത്തു ഒരുക്കി: ബാലേ, ഉത്തര 

മരുളേണമേ എന്നു രാവിലെ തുടങ്ങി തുച്ഛ 

വരെ ബാലിനെറ നാമത്തെ ധിളിച്ചപേ 

ക്ഷിച്ചു. ഒരു ശബ്ദമോ ഉത്തരമോ ഉണ്ടാ 

യില്ല. തങ്ങ ഉണ്ടാക്കിയ ബലിപിഠ 

ത്തിന്നു ചുററും അവര് തൃള്ളിച്ചാടിക്കൊ 

ണ്ടിരുന്നു. ഉച്ചയായഭപ്പാഠഠ ഏലീയാവു 

അധരെ പരിഹസിച്ചു: ഉറക്കെ വിളി 

പ്പി൯; അലധ൯ ദേഖനടല്ലായ അവന് ധ്യാ 

നിക്കയാകുന്നു; അല്ലെങ്കില് വെളിക്കു പോ 

യിരിക്കയാകുന്നു; അല്ലെങ്കില് യാത്തുയി 

ലാകുന്നു; അല്ലെങ്കില് പക്ഷ മുറങ്ങു 

കയാകുന്ന; അവനെ മഉണത്തേണം 

എന്നു പറഞ്ഞ. അവര് ഉറക്കെ വിളിച്ചു 

പതിധയപോലെ രക്തം ഒഗ്ൃകുഖോളം വാര 

കൊണ്ടും കുന്താകൊണ്ടും തങ്ങളെ ത്തന്നേ 

മുറിധേപ്പിച്ചു. മച്ചതിരിഞ്ഞിട്ടു ശഭോജന 2 
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യാഗം കുഗിക്ുന്ന സമയംധരെ അവര് ഖെ 

ളിച്ചപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നു ; എന്നിട്ടും ഒരു 

ഉത്തരമോ ഉണ്ടാ ശബ്ദമോ ത്രഭ്ധയോ 

യില്ല. അപ്പോോഠ ഏലീയാവു: എന്റെറ 

അടുക്കല് വരുവിന എന്നു സവ്വജനത്തോ 

൭0 പറഞ്ഞു. സ്വ്വരുനധും അവന്െറ 

അടുക്കല് ചേന്നു. അവന് ഇടിഞ്ഞുകി 

ടന്ന യഹോവയുടെ യാഗപീഠം നന്നാക്കി; 

നിനക്കു യിസായേല് എന്നു പേരാകും 

എന്നു യഹോവയുടെ അരുളപ്പാടു ലഭിച്ച 

യാക്കോബിനെറ പുത്രന്മാരുടെ ഗോത്ര 

സാഖ്ല്യെക്കു ഒത്തധണ്ണം പന്ര്രണ്ടു കപ്പു എ 

ടുത്തു, 

ത്തില് ഒരു യാഗഥചിഠം പണിതു; യാഗ 

കല്ലുകൊണ്ടു യഫോധയുടെ നാമ 

പീഠത്തിനെറ ചുററും രണ്ടു സെയാഠയി 

തുത വിതെപ്പ്ാ൯ മതിയായ ധിസ്മാരത്തിരു 

ഒരു തോടു ഉണ്ടാക്കി. പിന്നെ അവ൯ 

വിറകു അട്ടക്കി കാളയെ ഖണ്ഡംഖണ്ഡ 

മാക്കി വിറകി൯മീിതെ വെച്ചു നാലു 

തൊട്ടിയില് വെള്ളം നിറെച്ചു ഹോമയാഥ 

ത്തിന്മേലും വിറകിന്രേലും ഒഴിച്പി൯ എന്നു 

പറഞ്ഞു. 

ചെയ്ത്രി൯ എന്ന അവ൯ പറഞ്ഞു. അവര് 

രണ്ടാം പ്രാവശ്യവും അങ്ങനെ 

രണ്ടാം പ്രാവശ്യവും ചെയ്യൂ; അതിനെറ 

ദശമം: മൂന്നാം പ്രാവശ്യവും അങ്ങനെ 

ചെയ്ത്രി൯ എന്നു അവ൯ പറഞ്ഞു. അവ൪ 

മൂന്നാം പ്രാവശ്യവും ചെയ്യു. 

ഗപ്പിഠത്തിനെറ ചുററും ഒഴകി; അവ൯ 

വെള്ളംയാ 

തേട്ടിലും വ്വെള്ളം നിറെച്ചു. ഭോജന 

യാഗം കഴിക്കുന്ന നേരമായഃപ്പാ ഏലി 

യാപ്രവാചകന൯ അടുത്തുചെന്നു: അബ്ര 

ഹാമിനെറയും യിസ്റ്റാക്കിനെറയും യിസ്രാ 

യേലിനെറയും ദൈവമായ യഹോവേ, 

യിസ്പായേലില് നി ദൈവമെന്നും ഞാ൯ 

നിന്റ ദാസന് എന്നും ഈ കായ്യങ്ങളൊ 

ക്കെയയും ഞാന നിനെറ കപ്പനപ്രകാരം 

ചെയ്യൂ ഏന്നും ഇന്നു വെളി പ്പെട്ടുവരട്ടെ. 

ഠിം 

00 
ജ് 
7 ൧. രാജാക്കന്മാര ൧൮ 

യഹോവ, എനക്കു ഉത്തരമരുളേണ 

മേ; നീ ദൈധം തന്നേ യഹോധേ; നി 

തങ്ങളുടെ ഫ്ൃദയം വീണ്ടും തിരിച്ചു ഏന്നു 

ഈ ജനം അറിയേണ്ടതിന്നു എനിക്കു ഉത്ത 

രമരുളേണമേ എന്നു പറഞ്ഞു. ഉടനെ 

യഹോവയുടെ തീ ഇറങ്ങി ഫോമയാഗവും 

വിറകും മണ്ണും ദഹിപ്പിച്ചു തോട്ടിലെ ലെ 

ള്ളയും വററിച്ചുകളഞ്ഞു. 

ിണ വിണ്ട : ഹോ അതു കണ്ടു കുധിന്ണ്ണവിണു: യഹോല 

ജനം എല്ലാം 

തന്നേ ദൈവം, യഹോവ തന്നേ ടൈ 

വം എന്നു പറഞ്ഞും ഏലിയാധവു അധ 

രോടു: ബാലിനെറ പ്രവാചകന്മാരെ പി 

ടിപ്പി൯; അഖരില് ഒരുത്തനും ചാടിപ്പോ 

കരുതു എന്നു പറഞ്ഞു. അവര് അവരെ 

പിടിച്ചു; ഏലീയാധു അവരെ താതഴ 

ക്ിശോ൯തോടിന്നരികെ കൊണ്ടുചെന്നു 

അവിടെവെച്ചു ധെട്ടിക്കൊന്നുകള ഞ്ഞു. 

പിന്നെ ഏലിയാവു ആഹാബി നോട്ട: നി 

ചെന്നു ഭക്ഷിച്ച പാനം ചെയ്തു; വലിയ 

മഗയ്യുടെ മുഗക്കം ഉണ്ടു എന്നു പറഞ്ഞു. 

ആഹാബ് ഭക്ഷിച്ചു പാനം ചെയ്യേണ്ട 

തിന്നു മല കയറിപ്പോയി. ഏലീയാധോ 

കമ്മേല്പവ്വതത്തിനെറ മുകളില് കയറി 

നിലത്തു കുനിഞ്ഞു മുഖം തനെറ മുഴങ്കാലു 

കളുടെ നടുധിരു ഖെച്ചു, തനെറ ബാ 

ലൃക്കാരനോടു: നി ചെന്നു കടലിന്നു 

നേരെ നോക്കുക ഏന്നു പറഞ്ഞു. അവ൯ 

ഒന്നും ഇല്ല എന്നു 

പറഞ്ഞു. അതിന്നു അവന്: പിന്നെയും 

ചെന്ു നോകിട്ടു: 

ഏഴ്ചപ്രാവശ്യം ചെല്ലുക എന്നു പറഞ്ഞു. 

ഏഗാം പ്രാവശ്യമോ അവ൯: ഇതാ, കട 

ലില്നിന്നു ഒരു മന്ുഷ്യസെറ കൈ 

പോലെ ഒരു ചെറിയ മേഘം പൊങ്ങുന്നു 

എന്നു പറഞ്ഞും, അതിന്നു അവ൯: നീ 

ചെന്നു ആഹാബിനോടു: മഴ നിന്നെ 

തടുക്കാതിരിക്കേണ്ടതിനു രഥം പൂട്ടി ഇറ 

ങ്ജിപ്പോക എന്നു ബോധിപ്പിക്ക ഏന്നു 

70% 

37 

38 

39 

40 

31 

2 



45 

46 
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പറഞ്ഞു. ക്ഷണത്തില് ആകാശം മേഘ 

വും കാററും കൊണ്ടു കറുത്തു വന്മഴ പ്പെയ്തു. 

ആഹാബ് രഥം കുയറി യിസ്സെയേലി 

ലേക്കുപോയി. എന്നാല് യാഹാവയ്യടെ 

കൈ ഏലീിയാധിന്മേല് വന്നു; അവ൯ 

അര മുറുക്കിയും കൊണ്ടു യിസ്റെയേലില് 

എതൃതുംവരെ ആഹാബിന്നു മുമ്പായി 

ഓടി, 

൧൯. അദ്ധ്യായം. 

എലിയാവയ ചെയുതൊക്കെയും അവ൯ 

സകലപ്രവാചകന്മാരെയും വാധകൊണ്ടു 

കൊന്ന ധിധരമൊക്കെയും ആഹാബ് 

ഈസേബെലിനോടു പറഞ്ഞു. ഈസേ 

ബെല് ഏലിയാധിനെറ അടുക്കല് ഒരുമ്ൂത 

നെ അയച്ചു: നാളെ. ഈ നേരത്തു ഞാ൯ 

നിന്െറ ജീവനെ അവരില് ഒരുത്തനെറ 

ജീയനെപ്പോലെ ആകുന്നില്ല എങ്കില് 

ദേധന്മാ൪ എന്നോടു തക്കവണ്ണുധും അധി 

കുവും ചെയ്യുമാറകേട്ടെ എന്നു പറയിച്ചു. 

അവ൯ ഭയപ്പെട്ടു എഴഴമന്നററു ജിവരക്ഷെ 

ക്കായി പുറപ്പെട്ടു യെഫ്രുദെക്കുള്തെ ട്ട ബേ൪- 

ശേബയിരു ചെന്നു അധിടെ തന്െറ ബാ 

ല്യക്കാരനെ താമസി പ്പിച്ചു. താനോ, 

മരുഭൂമിയില് ഒരു ദിവസത്തെ വഥി 

ചെന്നു ഒരു ചൂരച്ചെടിയുടെ തണലില് 

ഇരുന്നു മരിപ്പാ൯ ഇച്ച്രിചചു: ഇപ്പോഠം 

മതി, യഹോവേ, എനെറ പ്രാണനെ 

എടുത്തുകൊടള്ളണമേ; ഞാ൯ ഏഎനെറ 

പിതാക്കന്മാരെക്കാഠം നല്ലവനല്ലല്ലോ ഏന്നു 

പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ അവ൯ ച്ൃരച്ചെടി 

യുടെ തണലില് കിടന്നുറങ്ങുമ്പോ൦ം പെ 

ട്ടെന്നു ഒരു ട്ുത൯ അവനെ തട്ടി അവ 

നോടു: എഴ്ന്നേററു തിനാക എന്നു പറ 

ഞ്ഞു. അവ൯ ഉണന്നു നോക്കിയപ്പോ 

കനലിന്മേല് ചുട്ട ഒരു അടയും ഒരു തുരു 

ത്തി വെള്ളവും തലെക്കല് ഇരിക്കുന്നതു 

കണ്ടു; അവ൯ തിന്നുകടിച്ചു പിന്നെയും 

കിടന്നു റങ്ങി, യഹോവയുടെ ഭ്ൂത൯ 

രണ്ടാം പ്രാവശ്യം വന്നു അവനെ തട്ടി: 

ഇ ന്നേററു തിന്നുക; നിനക ട്ര 

യാത്ര ചെയ്ത്യാന്മണ്ടല്ലോ എന്നു പറഞ്ഞു. 

അയവ൯ എഴുന്നേററു തിന്നുകുടിച്ചു 

ആ ആഹാരത്തിനെറ ബലംകൊടണ്ടു 

നാല്പതു പകലും നാല്പതു രാവും ദൈ 

വത്തിനെറ പവ്വതമായ ഫോദരേബോളം 

നടന്നു, അവിടെ അവന് ഒരു ഗുഹ 

യില് കടന്നു രാപാത്തു; അപ്പ്പോഠര അവ 

നു യഹോവയുടെ അരുളപ്പാടുണ്ടായി, 

അവനോടു: ഏലീയാധേ, ഇധിടെ നിന 

കു എന്തു കായ്യം എന്നു ചോടിച്ചു. അതി 

നു അവ൯: സൈന്ങ്ങളുടെ ദൈധമാ 

യ യഹോവെക്കു 3വണ്ടി ഞാ൯ വളരെ 

ശുഷ്്റാന്തിച്ചിരിക്കുന്നു; യിസ്ായേല്മക്കഠം 

നിനെറ നിയമത്തെ ഉചേക്ഷിച്ചു നിനെറ 

യാഗപീഠങ്ങളെ ഇടിച്ചു നിനെറ പ്രവാ 

ചകന്മാരെ വാഠകൊണ്ടു കൊന്നുകളഞ്ഞു; 

ഞാന് ഒരുത്ത൯മാത്രം ശേഷ്മിച്ചിരിക്കുന്നു; 

അയധര് എനികും ജിധഹാനി വരുത്തു 

വഡാ൯ നോക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. നീ 

പുറത്തു വന്നു പവ്ൃതത്തില് യഫോവയുടെ 

മുമ്പാകെ നില്ല, എന്നു അവന് കല്പിച്ചു. 

അപ്പോ ഇതാ, യഹോവ കടന്ുപോകു 

ന്നു; ശക്തിയുള്ള ഒരു കൊടുങ്കാററു യഹോ 

വയുടെ മു൯പില് പവ്വതങ്ങളെ കിറി 

പാറകളെ തകത്തു; എന്നാല് കാററില് 

യഫോധഖ ഇല്ലായിരുന്നു; കാററിനെറശേ 

ഷ്ഠ ഒരു ഭൂകമ്പം ഉണ്ടായി; ഭൂകമ്പത്തിലും 

യഹോധ ഇല്ലായിരുന്നു, ഭൂകമ്പത്തിനെറ 

ശേഷാ ഒരു തി; തീയിലും യഹോവ ഇല്ലാ 

യിരുന്നു; തിയുടെ ശേഷം സാഖധാന 

ത്തില് ഒരു മൂടടൂസ്വരം ഉണ്ടായി, ഏലി 

യായു അതു കേട്ടിട്ടു തന്െറ പുതപ്പകൊണ്ടു 

മുഖം മൂടി പുറത്തു വന്നു ഗുഹാമുഖത്തു 

ഠിം 
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നിന്നു: ഏലിീയാവഖ, ഇവിടെ നിനകു അവന 90 

14 

16 

1 

18 

29 

എന്തു കായ്യം എന്നു ചോടിക്കുന്ന ഒരു | 

ശബ്ദം അവ൯ കേട്ടു. അതിന്നു അധ൯: 

സൈപ്ൃയങ്ങളൂടെ ദൈവമായ യഹോധെ 

ക്കു വേണ്ടി ഞാന് വളരെ ശുഷ്്യാന്തിച്ചി 

രിക്കുന്നു ; 

നിയമത്തെ ഉപേക്ഷിച്ചു, നിനെറ യാഥ 

യിസ്രായേല്മക്ക നിന്െറ 

പിഠങ്ങളെ. ഇടിച്ച, നിനെറ പ്രവാചക 

ന്മാരെ വഖാശകൊണ്ടു 

ഞാന ഒരുത്തന് മാത്രം ശേഷിച്ചിരിക്കു 

ന്നു; എനികും അവര് ജിധവഹാനിധഖരു 

തതുധാ൯ നോക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. 

കൊന്നുകളഞ്ഞു; 

യഫോവ അവനോടു അരുളിച്ചെയുതെ 

ന്തെന്നാല്: നീ പുറപ്പെട്ടു ദമ്മേശെക്കി 

നെറ മരുഭൂമിവഴിയായി മടങ്ങിപ്പോക; 

നി ഏത്തുമ്പോം ഹസാധയലിനെ അരാ 

മിന്നു രാജാധായിട്ടു അഭിഷേകം ചെയ്തു. 

നിംശിയുടെ മകനായ 

യി സായയേലിന്നു രാജാവായിട്ടു അഭികേ 

കം ചെയ്യണം; ആബല്-മെഫോല 

യിരുനിന്നുള്ള സാഫാത്തിനെറ മകനായ 

എലിശയെ നിനക്കു പകരം പ്രവാചക 

നായിട്ടു അഭിഷേകം ചെയ്തുയും വേണം. 

ഹസായയലിനെറ വാളിന്നു തെററിപ്പോ 

കുന്നവനെ യ്യേഫ്രു കൊല്ലം; യേഫ്രുധി 

സെറ വാളിന്നു തെററിപ്പോകുന്നവനെ 

ഏലിശാ കൊല്ലും. 

മടങ്ങാത്ത മുഴങ്കാലമും അവനെ ചുംബനം 

ചെയ്യാത്ത ധായ്യമുള്ള വരായി ആകെ ഏഴാ 

യിരംപേരെ ഞാന് യിസ്രായേലില് ശേ 

ഷ്കിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. 

അധിടെനിന്നു പുറപ്പെട്ടു സാഫാത്തി 

നെറ മകനായ എലിശയെ കണ്ടെത്തി; 

അവന് പന്ത്രണ്ടു ഏര് കാള പൂടി ൂഴ്ണവിച്ചു 

കൊണ്ടിരുന്നു ; 

ക്രടെ താ൯ തന്നേ ആയിരുന്നു; ഏലിയാ 

വു അവനെറ അരികെ ചെന്നു തന്െറ 

മയഫ്രുവിനെ 

എന്നാല് ബാലിന്നു 

അങ്ങനെ അവന് 

പന്ത്രണ്ടാമത്തേതിനോടു 

പുതപ്പു അവനെറ മേല് ഇട്ടു. 

കാളയെ വിട്ടു ഏലീയാധിനെറ പിന്നാ 

ലെ ഓടി: ഞാന് എനെറ അപ്പനെയും 

അമ്മയെയും ചും ബിച്ചുകൊള്ളട്ടെ; അതി 

നെറശേഷം ഞാന് നിനെറ പിന്നാചെ 

വരാം എന്നു പറഞ്ഞു. അതിന്നു അവ൯: 

പോയി വരിക; ഏന്നാല് ഞാന് നിനക 

എന്തു ചെയ്യിരിക്കുന്നു എ൪ന്നാക്ക എന്നു 

പറഞ്ഞു. 

വിട്ടുചെന്നു ഒരു ഏ൪ കാളയെ പിടിച്ച 

അങ്ങനെ അവന് അവനെ 

അവുൂത്തു കാളയുടെ 

മാംസം പാകം ചെയ്യൂ ജനത്തിന്നു കൊ 

മരക്കോപ്പുകൊണ്ടു 

ടുത്തു; അവര് തിന്നു; പിന്നെ അധവ൯ 

എഴുന്നേററു ഏലീയാധിനെറ പിന്നാലെ 

ചെന്നു അവന്നു ശുദ്ൂഷകനായ്യിന്നു. 

൨ഠ. അദ്ധ്യായം. 

ആഅരാംംരാജാവായ ബെ൯-ഹദദ് തന്െറ 

സൈന്യത്തെ ഒക്കെയും ഒന്നിച്ചുകൂടി; 

അവനോടുക്രടെ മുപ്പത്തുരണ്ടു രാജാക്കന്മാ 

രും കുതിരകളും രഥങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു ; 

അവന് പുറപ്പെട്ടുവന്നു ശമയ്യയെ നിരോ 

ധിച്ചു അതിനെറ നേരെ യുഭ്ധം ചെയ്യു. 

അന് യിസാഃയതരാജാധായ ആഹ: 

ബിനെറ അടുക്കല് പട്ടണത്തിലേക്കു 

ടൂതന്മാരെ അയച്ചു അവഭനാടു: നിന്െറ 

വെള്ളിയും പൊന്നും ഏനികുള്ളതു; നി 

നെറ സ്ധവെന്ദയ്യമേറിയ ഭായ്യമാരും പുത്രന്മാ 

രും എനിക്കുള്ള വര് എന്നിങ്ങനെ ബെ൯- 

ഹദദ്' പറയുന്നു എന്നു പറയിച്ചു. അതി 

നനു യിസായേല്രാജാധു: എന്െറ യജുമാ 

നനായ രാജാവേ, നി പറഞ്ഞതുപോലെ 

ഞാനും എനിക്കുള്ള തൊക്കെയും നിനക്കു 

ഒുളതു തന്നേ എന്നു മറുപടി പറഞ്ഞയച്ചു. 

ട്രുതന്മാ൪ വിണ്ടും വന്നു ബെ൯-ഹടട ഇപ്ര 

കാരം പറയുന്നു : നിനെറ ഖെള്ളിയും പൊ 

ന്നും നിന്െറ ഭായ്യമാരെയും നിന്െറ പുത 
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ന്മാരെയും എനിക്കു തരേണമെന്നു ഞാ൯ 

പറഞ്ഞയച്ചുവല്ലോ നാളെ ഈ നേരത്തു 

ഞാന് എനെറ ഭൂത്യന്മാരെ നിസെറ അടു 

ക്കല് അയക്കും; അവര് നിന്െറ അരമ 

നയും നിന്െറ ഭൃത്യന്മാരുടെ ധിടുകും 

ശോധനചെയ്യൂ നിനക്കു ഇക്ടൂമുള്ളതൊ 

ക്കെയും കൈക്കലാക്കി കൊണ്ടുപോരും 

എന്നു പറഞ്ഞു. അല്ല്യോ യിസായേല്രാ 

ജായു ദേശത്തുള്ള എല്ലാമുപ്പന്മാരെയും വരു 

ത്തി: അവ൯ ദോഷം ഭാധിക്കുന്നതു നോ 

ക്കി ക്കാണ്ടി൯; എനെറ ഭായ്യരാരെയും 

പുത്രന്മാരെയും എനെറ വെള്ളിയും പൊ 

ന്നും അവ൯ ആളയച്ചു ചോദിച്ചു; എന്നാല് 

ഞാ൯ ധിരോധിച്ചില്പ എന്നു പറഞ്ഞു. 

സകലജനധും അവ എല്ലാമൂപ്പന്മാരും 

നോടു: നീ കേഠക്കരുതു, സമ്മതിക്കയും 

അരുതു എന്നു പറഞ്ഞും ആക്യാല് 

അവ൯ ബെസ-ഹടദിനെറ ഉളൂതന്മാരാടു : 

നിങ്ങ എനെറ യജമാനനായ രാജാവി 

നോടു: നി ആല്യം അടിയനെറ അടുക്കത് 

പറഞ്ഞയച്ചതൊക്കെയും ചെയ്തുകൊള്ളാം; 

എന്നാല് ഈ കായ്യം എനിക്കു ചെയ്ത്രാ൯ 

കഥിധില്ല എന്നു ബോധിപ്പിക്കേണം 

എന്നു പറഞ്ഞു. ട്ുതന്മാര ചെന്നു ഈ മറു 

പടി ബോധിപ്പിച്ചു. ബെ൯-ഹടട് അവ 

സെറ അടുക്കൽ ആമയച്ചു: എന്നോടുക്ര 

ടെയുള്ള എല്ലാപടജ്ജനത്തിന്നും കൈക്കു 

ഓരാ പിടി വാരുധാ൯ ശമയ്യയിലെ 

പൊടി മതിയാകുമെങ്കില് ദേവന്മാര് 

ഏന്നോടു തക്കവണ്ണവും അധികമധും ചെയ്യ 

ട്ടെ ഏന്നു പറയിച്ചു. അതിന്നു യിസ്സാ 

യേല്രാജാധു: വാ അരെക്കു കെട്ടു 

ന്നവ൯ അഴിച്ചുകളയുന്നവനെപ്പോലെ 

വമ്പു പറയരുതു എന്നു അവനോടു പറ 

വി൯ ഏന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു. എന്നാല് 

അവനും രാജാക്കന്മാരും മണിച്പന്തലില് 

കുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഠം ഈ വാകുകേ 

ഠിം 

__ ൭58 __ 1, 1311൧ 90 

ട്ടിട്ടു തനെറ ഭൂത്യന്മാരോടു: ഒരുങ്ങിക്കൊഠം 

വിന് എന്നു കല്പിച്ചു; അങ്ങനെ അവ൪ 

പട്ടണത്തിന്നു നേരെ യൃദ്ധത്ത്ന്നൊരു 

ങ്ങി. എന്നാല് ഒരു പ്രവാചകൻ യിസ്പാ 

യേതരാജാവായ ആഹാബിനെറ അടു 

ക്കല് വന്നു: യഹോവ ഇപ്രകാരം അരു 

ളിച്ചെയുന്നു : ഈ മഹാസം.ഘത്തെ ഒക്കെ 

യും നി കണ്ടുവോ? ഞാ൯ ഇന്നു അതി 

നെ നിനെറ കയ്യില് ഏല്പിക്കും; ഞാ൯ 

യഹോവഖ എന്നു നി അറിയും എന്നു 

പറഞ്ഞു. ആരെക്കൊണ്ടു എന്നു ആഹാ 

ബ് ചോടിച്ചതിന്നു അവ൯: ദേശാധിപ 

തികളടെ ബാല്യ ക്കാരെക്കൊണ്ടു എന്നു 

യഹോവ അരുളി ച്ചെയ്യുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. 

ആര് പട തുടങ്ങേണം എന്നു ചോടിച്ചതി 

ന്നു; നി തന്നേ ഏന്നു അവന് ഉത്തരം 

പറഞ്ഞു. അവന് ദേശാധിപതികളുടെ 

ബാല്യക്കാരെ എണ്ണിനോക്കി; അവര് ഇരു 

നൂററിമുപ്പത്തിരണ്ടുപേരായിരുന്നു: അവ 

രുടെശേഷം അവധ൯ യിസ്രായേല്മക്ക 

ളുടെ പടയ്യൂനത്തെയൊക്കെയും എണ്ണി 

ഏഥായിരംപേര് എന്നു കണ്ടു. അവര് 

ഉച്ചസമയത്ുതു പുറപ്പെട്ടു; എന്നാല് ബെന- 

ഹഭട് തനിക്കു തുണയായിരുന്ന മുപ്പത്തി 

രണ്ടു രാജാക്കന്മാരോടുക്രടെ മണിപ്പന്ത 

ലില് കുടിച്ചു മത്തനായിരുന്നു. ദേശാധി 

പതികളു.ടെ ബാല്ൃക്കാര് ആല്ലം പുറപ്പെ 

ട്ട; ബെ൯-ഹദദ് ആളയച്ചു അന്വേഷി 

ച്ൂറൈ ശമയ്യയില്നിന്നു ആളൂകഠം വരു 

ന്നുണ്ടെന്നു അറിധുകിട്ടി. അപ്പോ അ 

വ൯: അവര് സമാധാനത്തിന്നു വരുന്നെ 

കിലും അവരെ ജീവനോടെ പിടിപ്പി൯; 

അഖര്൪ യുദ്ധത്തിന്നു വരുന്നെങ്കിലും അവ 

രെ ജീവനോടെ പിടിപ്പി൯ എന്നു കല്പി 

ചമയ * 

തോ 

പട്ടണത്തിൽനിന്നു പുറപ്പെട്ടുവന്ന 

, ദേശാധിപതികളു.ടെ ബാല്ൃൃക്കാരും 
$ 

അവരെ തുടന്നുപോന്ന സൈന്ധും ആ 
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യിരുന്നു. അവധവര് ഓരോരുത്തന് താന്താ 

ന്െറ നേരെ വരുന്നവനെ കൊന്നു; അരാ 

മുര് ഓടിപ്പോയി; യിസ്രായേല് അവരെ 

പിന്തുടന്നു; അരാംരാജാവായ ബെ൯- 

ഫദദ്' കുതിരപ്പുറത്തു കയറി കുതിരച്ചേയ 

കരോടുക്രടെ ചാടിപ്പോയി. പിന്നെ 

യിസ്രായേല്രാജാധു പുറപ്പെട്ടു കുതിരക 

ളെയ്യം രഥങ്ങളെയും പിടിച്ചു; അരാമൃരെ 

അതി 

ആ പ്രധാചക൯ യിസ്പാ 

കഠിനമായി തേോപ്പിച്ചുകള ഞ്ഞു. 

നെറശേകം 

യേല്രാജാധിനെറ അടുക്കല് ചെന്നു 

അവനോടു: ധൈയ്യപ്പെട്ടു ചെന്നു നീ 

ചെയ്യുന്നതു കരുതിക്കൊരക; ഇനിയത്തെ 

ആണ്ടില് അരാംരാജാധു നിനെറ നേരെ 

പുറല്ലെട്ടു വരും എന്നു പറഞ്ഞു. അരാം 

രാജാധിനോടു അവന്െറ ഉത്യന്മാർ പറ 

ഞ്ഞതു: അവരുടെ ദേവന്മാർ പവ്വതടദേവ 

ന്മാരാകുക്ന. അത്ുകൊണ്ടത്രേ അവര് 

നമ്മെ തോപ്പിച്ചതു; സമഭൂമിയില്ധെച്ചു 

അവരരാടു യൃഭ്ധം ചെയ്യാത നാം അവ 

രെ തോല്പികും. അതുകൊണ്ടു നി ഒരു 

കായ്യം ചെയ്യേണം: ആ രാജാക്കന്മാരെ 

അധവനവനെറ സ്ഥാനത്തുനിന്നു മാററി 

അക്ക പകരം ദേശാധിചതിമാരെ നി 

യമിക്കേണം. പിന്നെ നിനക്കു നഷ്ടമാ 

്ക്കോയ സൈവ്ൃത്തിന്നു സമമായോരു 

സൈന് തെയും കുതിരപ്പടെക്കു സമമായ 

കുതിരപ്പുടയെയും രഥങ്ങമശക്കു സമമായ 

രഥങ്ങളെയും ഒരുക്കിക്കൊഠക;ു ഏന്നിട്ടു 

നാം സമഭൂമിയില് ഖെച്ചു അവരോടു യുഭ്ധം 

ചെയ്തു; നാം അവരെ തോപ്പികും നി 

ശ്യയം. അവന് അവരുടെ വാക്കു കേട്ടു 

അങ്ങനെ തന്നേ ചെയ്യൂ, പിറെറ ആ 

ണ്ടില് ബെ൯-ഫദദ് അരാമൃരെ എണ്ണി 

നോക്കി യിസ്രായേലിനോട്ട യുദ്ധം ചെ 

യ്ക്ാ൯ അഫേക്കിനനു പുറപ്പെട്ടുവന്നു. 

യിസ്പാരയേല്ല രെയും എണ്ണിനോക്കി; അവര് 

ധാഠാഥറ്ഠിം 

999 ൧. രാജാക്കന്മാര് ൨ഠ 

ഭക്ഷണപടദാത്ഥങ്ങറം എടുത്തു അവരുടെ 

നേരെ പുറപ്പെട്ടു; യി സായേല്യര് ആട്ടി൯ 

കുട്ടികളുടെ രണ്ടു ചെറിയ ക്രട്ടംപോലെ 

അവരുടെ നേരെ പാളയം ഇറങ്ങി; അരാ 

മൃരോ ദേശത്തു നിറഞ്ഞിരുന്നു. ഒരു 

ഭദൈവപുതഷ൯ അടുത്തുവന്നു യിസ്സാ 

യേല്രാജാധിനോടു: യഹോധഖ ഇപ്ര 

കാരം അരുകൂച്ചെയ്യുന്നു : യഹോവ പവ്വൃത 

ഭേവനാകുന്നു;; താഴ്സുരടേവനല്ല എന്നു 

അരാമുര് പറകുകൊണ്ടു ഞാ൯ ഈ മഹാ 

സംഷ്വത്തെ ഒക്കെയും നിന്െറ കയ്യില് 

ഏപ്പികും; ഞാ൯ യഹോധ തന്നേ എനു 

നിങ്ങമ അറിയും ഏന്നു പറഞ്ഞു. എന്നാല് 

അവര് അവരുടെ നേരെ ഏഗ ടിവസം 

വാള യം ഇറങ്ങിയിരുന്നു; ഏഴാം ദിവസം 

പടയുണ്ടായി; യിസായേല്യര്൪ അരാമ്യരില് 

ഒരു ലക്ഷം കാലാളകളെ ഒരു ദിവസം 

തന്നേ കൊന്നു. ശേഷിച്ചവര് അഫേക 

പട്ടണത്തിലേക്കു ഓടിപ്പോയി ; ശേഷിച്ചി 

രുന്ന ഇരുപത്തേഥായിരംപേരുടെ മേത 

പട്ടണമതില് വിണ. ബെ൯-ഹടടടം 

ഓടി പട്ടണത്തിന്നകത്തു കടന്നു ഒരു 

ഉള്ളറയില് ഒളിച്ചും അവന്െറ ത്യ 

ന്മാർ അവനോടു: യിസായേല്ഗൃഹത്തി 

ലെ രാജാക്കന്മാര് ദയയുള്ള രാജാക്കുന്മാ൪ 

ഏന്നു ഞങ്ങ കേട്ടിട്ടുണ്ടു; ഞങ്ങ അരെ 

ക്കു രട്ടും തലയില് കയറും കെട്ടി യിസ്പാ 

യേല്രാജാധിനെറ അടുക്കല് ചെല്ലട്ടെ; 

പക്ഷേ അവന നിന്നെ ജിവനോടെ 

രക്ഷ്ധിക്ും എന്നു പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ 

അവര് അരെകു രട്ടും തലയില് കയറും 

കെട്ടി യിഡ്രായേല്രാജാവിനെറ അട്ട 

ക്രു ചെന്നു; ഏസെറ ജീവനെ രക്ഷി 

ക്ഷേണമേ ഏന്നു നിന്െറ ദാസനായ 

ബെ൯-ഹടട് അപേക്ഷികുന്നു ഏന്നു 

പറഞ്ഞു. അതിന്നു അ൨൯: അവ൯ ജീവ 

നോടെ ഇരികുന്നു വോ? അവന് എനെറ 
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സദഹാദരന് തന്നേ എന്നു പറഞ്ഞു. ആ 

പുരുഷന്മാര് അതു ശുഭലക്ഷണം എന്നു 

ധരിച്ചു ബഭ്ധധപ്പെട്ടു അവയവനെറ വാക്കു 

പിടിച്ചു: അതേ, നിന്െറ സഹോദര൯ 

ബെ൯-ഹടദ് എന്നു പറഞ്ഞു. അതിന്നു 

അഖധ൯: നിങ്ങ ചെന്നു അവനെ 

ക്രട്ടിക്കൊണ്ടുവരുധി൯ എന്നു പറഞ്ഞു. 

ബെ൯-ഹടട് അവന്െറ അടുക്കല് പുറ 

ത്തേക്കു വന്നു; അവ൯ അവനെ രഥ 

ത്തില് കയററി. അവന് അവനോടു: 

എസെറ അപ്പ൯ നിന്െറ അപ്പനോടു 

പിടിച്ചടക്കിയ പട്ടണങ്ങളെ ഞാ൯ മട 

ക്കിത്തരാം; എനെറ അപ്പ൯ ശമയ്യയില് 

ഉണ്ടാക്കിയതു ചോലെ നീ ദമ്മേശെക്കില് 

നിനകു തെരുവിഥികളെ ഉ ണ്ടാക്കിക്കൊറം 

ക എന്നു പറഞ്ഞു, അതിന്നു ആഹാബ് : 

ഈ ഉടമ്പടിയിന്മേല് ഞാ൯ നിന്നെ ലിട്ട 

യക്കാം എന്നു പറഞ്ഞു, അങ്ങനെ അവ൯ 

അവനോടു ഉടമ്പടി ചെയ്യു അവനെ 

വിട്ടയച്ചു. 

ഏന്നാല് പ്രവാചകശിക്യന്മാരില് ഒരു 

ത്തന യഹോവയുടെ കല്പനപ്രകാരം 

തെറ ചങ്ങാതിയോട്ടു: എന്നെ അടിക്കേ 

ണമേ എന്നു പറഞ്ഞു. എന്നാല് അവന്നു 

അവനെ അടിപ്പാ൯ മനസ്സായില്ല, അ 

വ൯ അവന്നോട്ട: നീ യഹോവയുടെ 

വാക്കു അന്ദസരിക്കായ്ക്കു കൊണ്ടു നീ എന്നെ 

വിട്ടു പുറപ്പെട്ട ഉടനെ ഒരു സിംഹം 

നിന്നെ കൊല്ലും ഏന്നു പറഞ്ഞു, അവഖ൯ 

അവനെ ിട്ടു പുറപ്പെട്ട ഉടനെ ഒരു 

സിംഹം അവനെ കണ്ടു കൊന്നുകളഞ്ഞു. 

പിന്നെ അധ൯ മറെറാരുത്തനെ കണ്ടു; 

എന്നെ അടിര്ക്കണമേ എന്നു പറഞ്ഞു. 

അവ൯ അവനെ അടിച്ചു മുറിവേല്പിച്ചു. 

പ്രവാചകന ചെന്നു വഴിയില് രാജാവി 

നെ കാത്തിരുന്നു; അവന് തലപ്പാവു കണ്ണ 

വരെ തഗ്ശേപിക്കെട്ടി വേഷംമാറി നിന്നു. 
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രാജാധയ കുടന്നുപോകമ്ചോ അഖവ൯ 

രാജാചിനോടു വിളിച്ചുപറഞ്ഞതു: അടി 

യ൯ പടയുടെ നടടയിത ചെന്നിരുന്നു; 

അപ്പ്പോഠം ഇതാ, ഒരുത്തന് തിരിഞ്ഞു 

എനെറ അടുക്കല് ഒരാളെ. കൊണ്ടു വന്നു: 

ഇ വനെ സൂക്ഷിക്കണം; ഇവനെ കാണാ 

തെപോയാല് നിനെറ ജിവന് അവ 

നെറ ജീവന്നു പകരം ഇരിക്ും;; അല്ലെ 

ജില് നീ ഒരു താലന്ത് ഖെള്ളി തൂക്കി 

തരേണ്ടിവരും എന്നു പറഞ്ഞു. എന്നല് 

അടിയന് അങ്ങുമിങ്ങും ബഭ്ധപ്പാടായിരി 

കുമ്പോര അവനെ കാണാതെപോയി, 

അതിന്നു യി സായേല്രാജാധു അദ്വനോടു : 

നിന്െറ വിധി അങ്ങനെ തന്നേ ആയി 

രിക്കട്ടെ;ു നീ തന്നേ തിച്ചയാക്കിയല്ലോ 

എന്നു പറഞ്ഞു. തല്ക്ഷണം ത്താല് 

കണ്ണിന്മേല്നിന്നു തലപ്പാവു നീക്കി; 

അപ്പാ അവ൯ ഒരു പ്രവാചകനെന്ന 

യിസ്രാടയയതരാജാഠു അറിഞ്ഞു. അവ൯ 

അവനോടു: യഫോവ ഇപ്രുകാരം അരു 

ളിച്ചെയ്യന്നു: നാശത്തിന്നായിട്ടു ഞാ൯ നിയ 

മിച്ച ആളെ നി വിട്ടയച്ചുകളകകൊണ്ടു 

നിന്െറ ജീവന് അവന്െറ ജീവന്നും 

നിനെറ ജനം അയവനെറ ജനത്തിന്നും 

പകരമായിരിക്കും എന്നു പറഞ്ഞു. അതു 

കൊണ്ടു യിസ്രായേല്രാജാവു വ്യസനവും 

നീരസവും ഉള്ള വനായി അരമനയിലേകു 

പുറപ്പെട്ട ശമയ്യയില് എത്തി, 

൨൧൦ അഡ്യ്യായം. 

അതിരെറശേഷം സംഭവിച്ചതു: യിധെ 

യേല്യനായ നാബോത്തിന്നു യിയ്യെ 

യേലില് ശമയ്യരാജാവായ ആഹാബിനന്െറ 

അരമനയുടെ സമീപത്തു ഒരു മുന്തിരി 

ത്തോട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു. ആഹാബ് നാ 

ബോത്തിനോട്ട: നിനെറ മുന്തിരിത്തോട്ടം 

എനിക്കു ചിരത്തോട്ടം ആകുവാന് തരേ 
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ണം; അതു എനെറ അരമനെകു സമീപ  എഗ്തി അവനെറ മുദകൊണ്ടു മുട്യിട്ടു; 

മല്ലോ. അതിന്നു പകരം ഞാ൯ അതി എഴുത്തു നാബോത്തിനെറ പട്ടണത്തിത 
| 

നെക്കാമ വധിശേഷമായോരു മുന്തിരി പാകുന്ന മൂപ്പന്മാകും പ്രധാനികമകും 

ത്തോട്ടം നിനകു തരാം; അല്ല, നിനക്കു അയച്ചും എഴുത്തില് അധാം ഏഴ്ചതിയി 

സമ്മതമെങ്കില് ഞാ൯ അതിനെറ ധില  രന്നതെന്തെന്നാല്: നിങ്ങ ഒരു ഉപവാ 

നിനക്കു പണമായിട്ടു തരാം ഏന്നു പറഞ്ഞു. സം പ്രസി ഭ്ധമാക്കി നാമബാത്തിനെ ജന 

നാബേമത്ത് ആഹഫാബിനോടു: ഞാന്  ത്തിനെറ ഇടയില് പ്രധാനസ്ഥലം കെ 

നെറ പിതാക്കന്മാരുടെ അവകാശം ടുത്തു ഇരുതതുധി൯. നീചന്മാരായ രണ്ടാ 

നിനകു തരുവാ൯ യഹോവ സംഗതിവരു  മുകളെ അധന്നെതിരെ നിത്തി: അവ൯ 

ത്തരുതേ ഏന്നു പറഞ്ഞു. യിസ്കെയേല്യ | ഭൈവത്തെയും രാജാവിനെയും മുക്കിച്ചു 

നായ നാബോത്ത' : എനെറ പിതാക്കുന്മാ ഏനം അധന്നു ധിരോധമായി സാക്ഷ്യം 

രുടെ അവകാശം ഞാ൯ നിനക്കു തരിക | പറയിപ്പി൯; പിന്നെ നിങ്ങ അവനെ 

യില്ല എന്നു തന്നോടു പറഞ്ഞ വാക്കുനിമി | പുറത്തു കൊണ്ടുചെന്നു കല്ലെറിഞ്ഞു കൊ 

ത്തം ആഹാബ് വ്യസനവും നീരസഖും | ല്ലേണം. അവനെ പട്ടണത്തില് പാ 

പൂണ്ടു തനറെറ അരമനയിലേക്കു ചെന്നു; | കുന്ന മൂപ്പന്മാരും പ്രധാനികളു മായ പൌ 

ഭക്ഷണം ഒന്നും കഴിക്കാതെ കുട്ടിലിമന്മല് | രന്മാർ ഈസേബെല് പറഞയച്ചതു പോ 

മുഖം തിരിച്ചു കിടന്നു. അപ്പ്പോഠറ അവ ലെയും അവാ കൊടുത്തയച്ച എഴുത്തില് 

നെറ ഭായ ഇഠസേബെല് അവനെറ അടു | ഏഴ്ുതിയിരുന്നതു പോലെയും ചെയ്യു. 

ക്കല് വന്നു: ഭക്ഷണം ഒന്നും കഴിക്കാതെ | അവര് ഉപധാസം പ്രസിദ്ധം ചെയ്യൂ, 

ഇത്ര ൮ൃയസനിച്ചിരിക്കുന്നതു എന്തു എന്നു | നാബോാത്തിനെ ജനത്തിനെറ ഇടയില് 

അധ്നോടു ചോദിച്ച. അഖവ൯ അധ  പ്രധാനസ്ഥലത്തിരുത്തി. നീചന്മാരായ 

ളോടു: ഞാ൯ യിസ്വെയേല്യനായ നാബോ | രണ്ടു ആള്ലകഠം വന്നു അവനെറ നേരെ 

ത്തിനോടു: നിന്െറ മുന്തിരിത്തോട്ടം | ഇരുന്നു നാബോത്ത് ഭൈവത്തെയും 

ത്രേനിക്കു വിലെക്കു തരേണം; അല്ല, രാജാധിനെയും ടുഷ്ചിച്ചു ഏന്നു ആ 

നിനക്കു സമ്മ തമെങ്കില് അതിന്നു പകരം | നിചന്മാർ ജനത്തിനെറ മുമ്പില് അവ 

ലേറെ മുന്തിരിത്തോട്ടം ഞാ൯ നിനക്കു (അ വിരോധമായി, നാബോത്തിന്നു 

തരാമെന്നു പറഞ്ഞു; എന്നാല് അവ൯: | വിരോധമായി തന്നേ സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞു. 

ഞാന് എനെറ മുന്തിരിത്തോട്ടം നിനക്കു അവർ അധഖനെ പട്ടണത്തിന്നു പുറത്തു 

തരികയില്ല എന്നു പറഞ്ഞതു കൊണ്ടമത്ര | കൊണ്ടുപോയി കല്ലെറിഞ്ഞു കൊന്നുകമു 

എന്നു പറഞ്ഞു. അവന്െറ ഭായ്യ ഇഈസേ ഞ്ഞു. നാബോത്ത് കല്ലേറു കൊണ്ടു മരിച്ചു 

ഖൈല് അധഖനോടു: നി! ഇന്നു യിസായ | എന്നു അവര് ഇഈരസേബെലിന്നു വത്തമാ 

ലില് രാജ്യഭാരം വഹിക്കുന്നു ഖോ? എഴു നം പറഞ്ഞയച്ചു. നാബോത്ത' കല്ലേറു 

ന്നേററു ഭക്ഷണംകഴിക്ക; നിനെറ മനസ്സ കൊണ്ടു മരിച്ചു എന്നു ഈസേബെല് കേട്ട 

തെളിയട്ടെ യിസ്റെയേല്യനായ നാബോ | പ്പോ അവഠംം ആഹാബിനോടു: നീ 

ത്തിനെറ മുന്തിരിത്തോട്ടം ഞാ൯ നിനക്കു എഴുന്നേററു നിനക്കു വിലെക്കു തരുവാ൯ 

തരും എന്തു പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ അവാ മനസ്സില്ലാത്ത യിസെയേല്യനായ നാബോ 

ആഫാബിനെറ പേര്ഖെച്ചു ഏഴത്തു | ത്തിനെറ മുന്തിരിത്തോട്ടം കൈധശമാ 
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ക്കിക്കൊാക; നാബോത്ത് ജീവദനാടെ | ഇസേബെലിനെക്ുറിച്ച യഹോവ അരു 

യില്ല, മരിച്ചുപോയി എനു പറഞ്ഞു. 

നാബോത്ത് മരിച്ചു എന്നു കേട്ടപ്പോ 

ആഹാബ് എഏഴ്ചന്നേററു യിസ്കെയേല്യ 

നായ നാബോത്തിനെറ മുന്തിരിത്തോട്ടം 

ഒകെവശമാക്കുവാ൯ അധ് ടേക്കു പോയി. 

എന്നാല് യഃദഹാവയുടെ അരുളപ്പാടു 

തി ശ്ര നായ ഏലിയാധിന്നുണ്ടായതെ 

ന്തെന്നാല്: നി എഴ്ന്നേററു ശമയ്യ 

യിലെ യിസ്രായേല്ര:ജാവായ ആഹാ 

ബിനെ എതിരേപ്പാ൯ ചെല്ലുക; ഇതാ, 

അവന നാബോത്തിനെറമുന്തിരിത്തോട്ടം 

കൈവശമാക്കുവാ൯ അധിടേക്കു പോയി 

രിക്കുന്നു. നീ അവനോട്ട: നീ കുലചെ 

സ്ത്രയ്യം കൈവശമാക്കുകയും ചെയ്യുവാ 

എന്നു യഹോവ ചോടിക്കുന്നു. നാഷ്ക്രു,ഗ 

നാ ബോത്തിനെറ രക്തം നക്കിയ സ്ഥല 

തുുഖെച്ചു തന്നേ നിനെറ രക്തവും നക്കി 

ക്കളയുയം എന്നു യഹോധഖ കപ്പിക്കുന്നു എന്നു 

നീ അവനോടു പറക. ആഹാബ് ഏലി 

യാഭവാടു: എനെറ ശത്രുധേ, നി എന്നെ 

കണ്ടെത്തിയോ എന്നു പറഞ്ഞു. അതിന്നു 

അവ൯ പറഞ്ഞുതെന്തെന്നാല്: അതേ, 

ഞാ൯ കണ്ടെത്തി, യഹോവെകു. അനി 

ഷ്ടൃമായുള്ളതു ചെയ്ക്രാ൯ നീ നിന്നെ വിററു 

കള ഞതുകൊണ്ടു ഞാ൯ നിസനെറ3മല് 

അനത്ഥം വരുത്തും; നിന്നെ അശേഷം 

നിമൃലമാക്കി യിസ്രാമയലില് ആഹാബി 

ന്നുള്ള സ്വതന്ത്രനും അസ്വതന്ത്രനുമായ 

പുരുഷപ്രജയെ ഒക്കെയും ഞാന് നിഗ്ര 

ഹിച്ചുകളുയും. നീ എന്നെ കോപിപ്പിക്ക 

യ്യം യിസ്രായേലിനെക്കൊണ്ടു പാപം ചെ 

യ്യിക്കയും ചെയുതു കൊണ്ടു ഞാ൯ നിനെെറ 

ഗൃഹത്തെ നെബ്ാത്തിനെറ മകനായ 

യൊരോബെയാമിനെറ ഗൃഹത്തെപ്പോ 

ലെയും അഹിയാധിനെറ മകനായ ബഖയെ 

ശയുടെ ഗൃഹത്തെപ്പോലെയും ആക്കും. 

ളിച്ചെയുതു : നായ്ക്ര ഈസേബെലിനെ 

യിസ്വെയേലിനെറ മതിലരികെയെച്ച 

തിന്നുകളയും. ആഹാബിനെറ സന്തതി 

യില് പട്ടണത്തില്ധെച്ചു മരിക്കുന്നവ 

നെ നായ്ക്കര തിന്നും; വയലില്വെച്ചു 

മരിക്കുന്നവനെ ആകാശത്തിലെ പക്ഷി 

കഠം തിന്നും. എന്നാല് യഹോവെക്കു 

അനിക്ടുമായുള്ളതു ചെയ്ത്ാ൯ തന്നെത്താ൯ 

വിററുകള ഞു ആഹാബിനെപ്പ്പോലെ ആ 

രും ഉണ്ടായിട്ടില്ല; അവന്െറ ഭായ്യ ഈ 

സേബെല് അവനെ അതിന്നായി ഉത്സാ 

ഫിപ്പിച്ചിരുന്നു. യഹോധഖ ര 

മക്കളുടെ മുമ്പില്നിന്നു നിക്കിക്കള ഞു 

അമോയ്യർ ചെയൂതുപോലെയൊക്കെയും 

അവന് ഖിഗ്രഹങ്ങളെ ചെന്നു സേവിച്ചു 

മഹാള്ളേച്ഛൃത പ്രവത്തിച്ചു. ആഹാബ്' 

ആ വാക്കു കേട്ടപ്പോഠം വസ്ത്രും കീറി, 

തന്െറ ദേഹം പറെറ രട്ടൂടുതുതുകൊണ്ടു 

ഉപവസിച്ചു, രട്ടില്തന്നേ കിടക്കുകയും 

ചെയ്യൂ. 

അഭപ്പാഗ യഹോവയുടെ അരുളപ്പാടു 

സാവധാനമായി നടക്കയും 

ത ഏലിയായധിന്ു ഉണ്ടായി: 

ആഹാബ് എനെറ മമ്പാകെ തന്നെ 

ആാ൯ താഴ്ചിയതു കണ്ടുഖോ? അവ൯ 

എന്െറ മുമ്പാകെ തന്നെത്താന് താഴ്സിയ 

തുകൊണ്ടു ഞാ൯ അവനെറ ജിവകാലത്തു 

അനത്ഥം വരുത്താതെ അവനെറ മക 

സെറ കാലതൃതു അധനെറ ഥൃഹത്തിന്നു 

അനത്ഥം വരുത്തും എന്നു കല്പിച്ചു. 

൨൨. അഷഘ്ധ്യായം. 

അരാമും യിസ്രായേലും മൂനാം സംവത്സരം 

തമ്മില് യുഭ്ധം കൂടാതെ പാത്തു. മൂന്നാം 

ആണ്ടിലോ യ്യെഫ്രദാരാജാവായ യെ ഹോ 

ശാഫാത്ത്' യിസ്പായേല്ര:ജാധിന്നെറ 

അടുക്കല് ചെന്നു, യിസ്രാരയല്രാജാവു 
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തെറ ഭൂത്യന്മാരോടു: ഗിലെയാദിലെ 

രാമോത്ത് നമുകുള്ള തെന്നു നിങ്ങ അറി 

യയന്നാവാ? നാം അതിനെ അരാംരാജാ | 

വിനെറ കയ്യില്നിന്നു പിടിക്കാതെ അട 

ങ്ങിയിരിക്ുന്നുവല്ലോ എന്നു പറഞ്ഞു. 

നി 

ഏന്നോടുക്രടെ ഗിലെയാഭിലെ രാമോ 

അവന് യെദഹാശാഫാത്തിനോടു : 

ത്തില് യുഭ്ധത്തിന്നു പോരുമോ ഏന്നു 

ചോദിച്ചു. അതിന്നു യെഹോശാഫാത്ത് 

യിസാ3യല്രാജാധിനോടു: ഞാനും നി 

യും എനെറ ജനവധും നിന്െറ ജനവും 

എന്റെറ കുതിരകളും നിനെറ കുതിര 

കളം ഒരുപോലെയല്ലോ എന്നു പറഞ്ഞു. 

ഏന്നാല് യെദഹാശാഫാത്ത് യിസായത 

രാജാധിനോടു: ഇന്നു യഫോധയുടെ 

അരുളപ്പാടു ചോദിച്ചാലും ഏനു പറഞ്ഞു. 

അങ്ങനെ യിസ്രായയരരാജാവയ ഏക3ദശം 

നാനൂറു പ്രവാചകന്മാരെ ക്രട്ടിവരുത്തി 

അവരോട്ട: ഞാന് ഗിലെയാടിലെ 

രാമോത്തിലേക്കു യൃദ്ധത്തിന്നു പോകയോ 

പോകാതിരിക്കയോ ഏന്തു വേണ്ടു ഏന്നു 

ചോടിച്ചു. അതിന്നു അവര്: പുറപ്പെ 

ടുക കുത്തായവു അതു രാജാധിനെറ കയ്യില് 

ഏപ്പികും എന്നു പറഞ്ഞു. എന്നാല് യെ 

ഹോശാഷഫാത്ത : നാം അരുളപ്പാടു ചോ 

ദിക്കേണ്ടതിന്നു യ3ഫാവയുടെ പ്രവാചക 

നായിട്ടു ഇയിടെ ഇനി ആരും ഇല്പരയാ 

എന്നു ചോദിച്ചു. അതിന്നു യിസ്ായേല് 

രാജാധു യെ 3ഹാശാഫാത്തി നാട്ട: നാം 

യഹോധഖയോടു അരുളപ്പംടു ചോടിപ്പാ൯ 

തക്കവണ്ണം ഇനി യിമ്ൂയൂടെ മകനായ മീഖാ 

യാധയ എന്നൊരുത്തന് ഉണ്ടു. ഏന്നാല് 

അവ൯ എന്നെകുറിച്ചു ഗുണമല്ല ദോഷം 

തന്നേ പ്രവചിക്കുന്നതു കൊണ്ടു എനിക്കു 

അവനോടു ഇക്ടമില്ല എന്നു പറഞ്ഞു. 

രാജാവു അങ്ങനെ പറയരുതേ ഏന്നു 

യെ ഹോശാഫാത്ത' പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ 

09 ൧. രാജാക്കന്മാര ൨൨ 
പ 

യി സ്റായേല്രാജാവു ഒരു ണ്ഡനെ വി 

ളിച്ചു, യിളൂയയടെ മകനായ മീഖായധെ ധേ 

ഗത്തില് ക്രട്ടിക്കൊണ്ടു വരുധാ൯ കപ്പിച്ച. 

യി സ്വായേതരാജാവ്യം യെഫ്രുദാരാജാവായ 

ഖയെഹോശാഫാത്തും രാജധസ്രൂം ധരിച്ചു 

ശമയ്യയ്യടെ പടിവാതില്പ്രവേശനത്തി 

അകത ഒരു ധിശാലസ്ഥലത്തു സിംഹാ 

സനത്തില് ഇരുന്നു; പ്രവാചകന്മാ൪ 

ഒക്കെയ്യം അവരുടെ സന്നിധിയിത പ്രവ 

ചിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. കെനയനയ്യടെ 

മകനായ സിഭെക്കിയാവു തനിക്കു ഇരി 

മ്പുകൊണ്ടു കൊമ്പു ഉണ്ടാക്കി: ഇ വകൊണ്ടു 

നി 

കുത്തിക്കള യും എന്നിപ്രകാരം യഫോവ 

അരാമ്യരെ അവര് ഒടുങ്ങുംവരെ 

അരുളിച്ചെയ്യുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. പ്രധാ 

ചക്ഷാര് ഒക്കെയും 

പ്രവചിച്ചു: 

ലേക്ു പുറപ്പെടുക; നി കൃതാത്ഥനാകും; 

അങ്ങനെ തന്നേ 

ഗിലെയാദിലെ രാമോത്തി 

യഹോവ അതു രാജാധിനെറ കയ്യില് 

ഏപ്പികും ഏന്നു പറഞ്ഞു. മീഖായാധെ 

വിളിപ്പാ൯ പോയ ട്ടുത൯ അവനോടു: 

നോകു, പ്രവാചകന്മാരുടെ വധാകുകുഠ ഒരു 

പോലെ രാജാധിന്നു ഗ്ുണമായിരിക്കുന്നു ; 

നിന്െറ വഖാക്കും അവരില് ഒരുത്ത൯റതു 

പോലെ ഇരിക്കേണം; നിയും ഗുണമായി 

പറയണമേ ഏന്നു പറഞ്ഞു. അതിനു 

മീഖായാധു: യഹോവയാണ, യഹോധഖ 

എന്നോടു അരുളിച്ചെയ്യന്നതു തന്നേ ഞാ൯ 

പ്രസ്മാധികും ഏന്നു പറഞ്ഞു. അവ൯ 

രാജാധിനെറ അടുക്കത വന്നപ്പോ രാ 

ജാവുയ അവനോട്ട: മിഖായാവ, ഞങ്ങ 

ഗിലെയാദ് ലെ രാമോത്തിലേക്കു യൃയദ്ധ 

ത്തിനു പോകയോ പോകാതിരിക്കമയാ 

എന്തു വേണ്ടു ഏന്നു ചോടിച്ചു. അതിന്നു 

അവ൯: പുറപ്പെടുവി൯; നിങ്ങ കൃതാ 

ത്ഥരാകും; യഹോവ അതു രാജായിന്െറ 

കയ്യില് ഏപ്പികും എന്നു പറഞ്ഞൂ. 
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വു അവനോടു: നി യഹോവയുടെ നാമ | നിന്െറ ഈ സകലപ്രുവാചകന്മാരുടെ 

ത്തില് സത്യമല്ലാതെ യാതൊന്നും എന്നോടു | യും വായില് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു; യഹോ 

പറയരുതെന്നു എത്ത പ്രാവശ്യം ഞാ൯ 

നിന്നോടു സത്യം ചെയ്തു പറയേണം 

എന്നു ചോടിച്ചു. അതിന്നു അവ൯: ഇടയ 

നില്ലാത്ത ആടുകളെ പ്പോലെ യിസ്രായേല് 

ഒക്കെയ്യാ പവ്വതങ്ങളില് ചിതറിയിരിക്കു 

ന്നതു ഞാന് കണ്ടു; അപ്പോ യഹോവ: 

ഇവക്കു നാഥനില്ല; അവര് ഓരോരുത്ത൯ 

താന്താനെറ വീട്ടിലേക്കു സമാധാനത്തോ 

ടെ മടങ്ങിപ്പോകട്ടെ എന്നു കല്പിച്ച എന്നു 

പറഞ്ഞു. അപ്പ്യോഠം യിസ്പായേല്രാജാവു 

യെഹോശാഫാത്തിനോട്ട: ഇവന് എന്നെ 

ക്കുറിച്ചു ദോഷമല്ലാതെ ഗുണം പ്രവചിക്ക 

യില്ലെന്നു ഞാന് നിന്നോടു പറഞ്ഞില്ലയോ 

എന്നു പറഞ്ഞു. അതിന്നു അവ൯ പറ 

ഞ്ഞതു: എന്നാല് നി യഹോധയുടെ വച 

നം കേശക്ക: യഹോവ തെറ സിംഹാ 

സനത്തില് ഇരിക്കുന്നതും സ്വഗ്ശത്തിലെ 

സൈന്യം ഒക്കെയും അവനെറ അടുക്കല് 

വലത്തും ഇ ടതുതും നില്ലന്നതും ഞാ൯ കണ്ടു. 

ആഹാബ് ചെന്നു ഗിലെയാദിലെ രാ 

മോത്തില്ധെച്ചു പട്ടുപോകത്തക്കവണ്ണം 

അവനെ ആര് വശികരിക്കും എന്നു യഹോ 

വ ചോടിച്ചതിന്നു ഒരുത്ത൯ ഇങ്ങനെയും 

ഒരുത്തന് അങ്ങനെയും പറഞ്ഞു. എന്നാ 

റെ ഒരു ആത്മാധു മുമ്പോട്ടു വന്നു യഹോ 

വയുടെ സന്നിധിയില് നിന്നു: ഞാ൯ അധ 

നെ വശികരിക്കും എന്നു പറഞ്ഞു. ഏതി 

നാല് എന്നു യഹോധഖ ചോടിച്ചതിന്നു അ 

വ൯: ഞാ൯ പുറപ്പെട്ടു അവനെറ സകല 

പ്രവാചകന്മാരുടെയും വായില് ഭോഷ്ക്ണി 

നെറ ആത്മാധായിരികും എന്നു പറഞ്ഞു. 

നി അവനെ വശിീകരികും, നിനക്കു സാ 

ധിക്കും; നീ ചെന്നു അങ്ങനെ ചെയ്തു 

എന്നു അവ൯ കപ്പിച്ചു. ആകയാല് ഇതാ, 

യഹോവ ഭോഷ്ക്ലിനെറ ആത്മാധിനെ 

വ നിന്നെക്കുറിച്ചു അനത്ഥം കല്പിച്ചമിരി 

ക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. അപ്പോശ കെന 

യനയുടെ മകനായ സിദെക്കിയാധു അടു 

തുചെന്നു മിഖായാധിനെറ ചെകിട്ടത്ുതു 

അടിച്ചു: നിന്നോട്ട അരുളിച്ചെയ്ക്ാ൯ 

യഹോവയുടെ ആത്മാവു എന്നെ വിട്ടു ഏതു 

വഴിയായി കടന്നുവന്നു എന്നു ചോദിച്ചു. 

അതിന്നു മീഖായാവു: നി ഒളിപ്പംനായിട്ടു 

അറ തേടിനടകുന്ന ദിവസത്തില് നി 

കാണും എന്നാ പറഞ്ഞു. അപ്പ്പോഠം യിസ്പ്രാ 

യേല്രാജാധയ പറഞ്ഞുതു: മീഖായാലെ 

പിടിച്ചു നഗരാധിപതിയായ ആമോ 

സനെറയും രാജകുമാരനായ യോവാശിനെറ 

യ്യും അടുക്ക കൊണ്ടുചെന്നു: ഇവനെ 

കാരാഗൃഹത്തില് ആക്കി, ഞാ൯ സമാധാ 

നത്തോടെ വരുവോളം ഞെരുക്കത്തിനെറ 

അപ്പുവും ഞെരുക്കത്തിനെറ വ്വെള്ളവും 

കൊടുത്തു പോഷിപല്പ്യിക്കേണ്ടതിന്നു രാജാ 

വു കപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു അവധരരാട്ട 

പറക. അതിന്നു മീഖായാധു: നി സമാ 

ധാനത്തോടെ മടങ്ങിവരുന്നുണ്ടെങ്കില് 

യഹോവ എന്നെക്കൊണ്ടു അരുളിച്ചെ 

യ്യിട്ടില്ല എന്നു പറഞ്ഞു. സകലജാതികള. 

മായുള്ളോരേ, ക്േട്ടുകൊഠംവി൯ എന്നും 

അവ൯ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ യിസ്പായേല് 

രാജാധും യെഫ്രുദാരാജാവായ യെഹോശാ 

ഫാത്തൃം ഗിലെയാദിലെ രാമോത്തിലേക്ു 

പോയി, യിസ്രായേത്രാജാധു യെഹോ 

ശാഫാത്തിനോടു: ഞാന് ധേകഷംഥാറി 

പടയില് കടക്കും; നിയോ രാജധസ്ത്ം 

ധരിച്ചുകൊഗക എന്നു പറഞ്ഞു. തങ്ങ 

നെ യിസായേത്രാജാവയു വേഷംഗാറി 

പടയില് കടന്നു. എന്നാൽ അരാംരാജാ 

വു തനെറ മുപ്പത്തിരണ്ടു രഥനായകന്മാ 

രോടു; നിങ്ങ യി സ്രായേല്രാജാചി നോടു 

റി 

ടട _____. പപ. പ പ. ടട ത പപ 
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മാത്രമല്ലാതെ ചെറിയവരോടോ വലി 

യവരോടോ 

കല്പിച്ചിരുന്ന. ആകയാല് രഥനായക 

ന്മാർ യെഹോശാഫാത്തിനെ കണ്ടപ്പ്പോഠം: 

ഇവന് തന്നേ യിസ്സയേല്രാരാവു 

എന്നു പറഞ്ഞു അവനോടു പൊരുതുവാ൯ 

തിരിഞ്ഞു. എന്നാല് യെഹോശാഫാത്ത് 

നിലവിളിച്ചു. അധന് യിസ്സായേതരാജാ 

വല്ല എന്നു രഥനായകന്മര് കണ്ടിട്ടു അവ 

നെ വിട്ടുമാറി പോനം. എന്നാല് ഒരു 

തആ൯ യട്ടച്ഛയാ വില്ല കുലെച്ചു യിസാ 

3യല്രാജായിനെ കവചത്തിന്നും പത 

ക്കുത്തിന്നും ഇടെക്കു സ്േ്ക്കു. അവ൯ തനെറ 

സാരഥിയോടു: നിന്റെറ കൈ തിരിച്ചു 

എന്നെ പടയില്നിന്നു കൊണ്ടുപോകു; 

ഞാ൯ കഠിനമായി മുറിധേററിരിക്കുന്നു 

ഏന്നു പറഞ്ഞു. അന്നതു പട കഠിനമായി 

തീന്നതു കൊണ്ടു രാജാവു അരാമുൃക്കു എതി 

രെ രഥത്തില് നിധിന്നുനിന്നു; സന്ധ്യാ 

സമയത്തു അവ൯ മരിച്ചുപോയി. മുറി 

വിരനിന്നു രക്തം രഥത്തിന്നകത്തു ഒഴു 

കിയിരുന്നു. സൂയ്യ൯ അസ്മമികുമ്പോഠം : 

ഓരോരുത്തൻ താന്താന്െറ പട്ടണത്തി 

ലേകും താന്താനെറ ഭേശത്തേകും പോക 

ട്ടെ എന്നു പാളയത്തില് ഒരു പരസ്യം 

പുറപ്പെട്ടു. 

അലനെ ശമയ്യയിലേക്കു കൊണ്ടുവന്നു; 

അങ്ങനെ രാജാധു മരിച്ചു; 

അവര് രാജാധിനെ ശമയ്യയില് അടക്കും 

ചെയ്യൂ. 

കഴ്ണകിയപ്പോഠം യഹോവ കപ്പിച്ചിരുന്ന 

രഥം ശമയ്യയിലെ കുളത്തില് 

വചനപ്രകാരം നായ്ക്കും അവന്െറ രക്തം 

നക്കി; വേശ്യാസ്്രികളും അധിടെ കുളിച്ചു. 

ആഹാബിനെറ മററുള്ള വൃത്താന്തങ്ങമും 

അവന് ചെയുതൊക്കെയും അവ൯ ആന 

ക്കൊമ്പുകൊണ്ടു പണിത അരമനയുടെ 

യും അവന് പണിത എല്ലാപട്ടണങ്ങളൂ 

യിസ്രായേല്രാജാക്ക ടെയും വിവരവും 
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യൃഭ്ധം ചെയ്യരുതു ഏന്നു യിരികുന്നുവല്ലോ. 

ഹം രാജാക്കന്മാർ ൨൨ 

ന്മാരുടെ വ്ൃത്താന്തപുമ്പൂകത്തില് ഏഴുതി 

ആഹാബ് തനെറ 

പിതുക്കുന്മാരെപ്പോലെ നിടപ്രാപിച്ചു; 

അവനെറ മകനായ അഹസ്വയാവു അവന്നു 

പകരം രാജാധായി. 

ആസയ്യടെ 

ഹാത്ത് യി സ്ായേല്രാജാവായ ആഫാബി 

മകനായ യെഹോശാ 

നെറനാലാം ആണ്ടില് യെഫ്രുദയില് രജോ 

വായി. യെഹോശാഫാത്ത് വാഴ്ല തുടങ്ങി 

യപ്പ്യോഠം അവന്നു മുപ്പത്തഞ്ചയ വയസ്സായി 

രുന്നു; അവന ഇരുപത്ഞ്ചു സംവത്സരം 

യെരൂശലേമില് വാണു; അവന്െറ 

അമ്മെകു അസൂബാ ഏന്നു പേർ; അവ 

ശില്ഫിയുടെ മക ആയിരുന്നു. അവ൯ 

തനെറ അപ്പനായ ആസയുടെ ഏല്ലാ 

വഴിയിലും നടന്നു; അതു വിട്ടുമാറാ 

തെ യഹോവെക്കു പ്രസാദമായതു ചെയ്യു. 

പൂജാഥിരികമക്കു മാത്രം നീക്കം വന്നില്ല ; 

ജനം പൂജാഥിരികളില് യാഗം കഴി 

ക്കയയം ധ്മൂപം കാട്ടുകുയയം ചെയ്യുപോന്നു. 

യെഹോശാഫാത്ത് യിസ്രായേല്രാജാധി 

നോടു സഖ്യത ചെയ്യു. യെഹോശാഫാ 

ത്തിനെറ മററുള്ള വൃത്താന്തങ്ങമൂം അവ 

നെറ പരാക്രമപ്രവൃത്തികളും 

ചെയു യൃഭ്ധധും യെഫ്രുദാരാജാക്കുന്മാരുടെ 

അവന്൯ 

വൃത്താന്തപുസൂകത്തില് ഏഴ്തിയിരികുന്നു 

വല്ലോ, തനെറ അപ്പനായ ആസയ്യടെ 

കാലത്തു ശേഷിച്ചിരുന്ന പുരുഷമൈഥുന 

ക്കാരെ അവൻ ദേശത്തുനിന്നു നിക്കിക്ക 

മഞ്ഞു. ആ കാലത്തു എദോമില് രാജാ 

വില്ലയ്ക്കു കൊണ്ടു ഒരു ദേശാധിപതി രാജ 

സ്ഥാനം വഹിച്ചു. ഓഫീിരില് പൊന്നി 

ന പോകേണ്ടതിന്നു യെഹോശാഫാത്ത് 

തശ്രീശ് കപ്പലുകളെ മഞ്ഞാക്കി; ഏന്നാല് 

കപ്പലുകഠ ഏസ്വോ൯-ശേബെരില്ധെച്ചു 

ഉടഞ്ഞു പോയതു കൊണ്ടു അവെക്കു പോകു 

വാ൯ കഴിഞ്ഞില്ല. 
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൨. രാജാക്കന്മാര് ൧ __ 900 17. 1411൧5: 1 

ബിനെറ മകനായ അഫഹസ്വയാധു യെഹോ | ന്െറ പതിനേഴാം ആണ്ടില് ശമയ്യയില് 

നിനെറ ഭാസന്മാരോടുക്രടെ കപ്പലുകളില് | യേലില് രണ്ടു സംവത്സരം വാണു. 

പോരട്ടെ എന്നു പറഞ്ഞു. എന്നാല് | അവന് തനെറ അപ്പനെറ വഴിയിലും 

യെഹോശാഫാത്തിന്നു മനസ്സ്ില്ലായിരുന്നു. | അമ്മയുടെ വഴിയിലും യിസ്രായേലിനെ 
നി 

യെഹോശാഫാത്ത തനെറ പിതാക്കന്മാ | ക്കൊണ്ടു പാപം ചെയ്യിച്ച നെബാത്തി 

രെപ്പോലെ നിദപ്രാപിച്ച; അവനെറ നെറ മകനായ യൊരോബെയാമിനെറ 

പിതാവായ ദാധിദിനെറ നഗരത്തില് | വഴിയിലും നടന്നു യഹോധെക്കു അനി 

അധന്ദെറ പിതാക്കുന്മാരോടുക്രടെ അവ ക്ടമായുള്ളതു ചെയ്യു. അയന് ബാലി 

നെ അടക്കും ചെയ്യൂ; അവന്െറ മകനായ | നെ സേവിച്ചു നമസ്കരിച്ചു; തന്െറ 

യെഹോരാം അവധന്ത പകരം രാജാവായി, | അപ്പ൯ ചെയുതു പോലെ ഒക്കെയും യിസ്സാ 

യേലിനസനെറ ദൈവമായ യഹോവയെ 

ശാഘാത്തിനോട്ട: എനെറ ദാസന്മാര് യിസ്രായേലിന്നു രാജാവായി യിസ്സാ 

ആഫാബിസെറ മകനായ അഹസ്യാവു 

യ്യെഫ്രുദാരാജാവായ യെഹോശാഫാത്തി കോപിപ്പിച്ചു. 

111. ൭൧൧ ദധധ്വട വ ധ് 

രാജാക്കന്മാര: രണ്ടാം പുസ്തകം 

പിന്ന് 

൧൦ അദ്ധ്യായം. 

ത്ത്തൃംംംച് മരിച്ചശേഷം മോവാ । നായ ബാല്സെബൃബിനോടു അരുളപ്പാടു 

ബ്ല൪ യിസ്രായേലിനോടു മത്സരിച്ചു, അഹ | ചോദിപ്പാ൯ പോകുന്നതു? ഇതുനിമി 

സ്യാവു ശമയ്യയിലെ തെറ മാളികയു | ത്തം നി കയറിയിരിക്കുന്ന കുട്ടിലില് 

ടെ കിളിചാതിലില്ക്രടി ധിണു ദീനം | നിന്നു ഇറങ്ങാതെ നിശ്ചയമായി മരികും 

പിടിച്ചു; .അവന്ന ട്രുതന്മാരെ അയച്ചു: | എന്നു യഹോഖ അരുളിച്ചെയ്യന്നു എന്നു 

ഈ ദീനം മാറി എനിക്കു സൌഖ്യം വരുമോ | പറകു. അങ്ങനെ ഏലിയാധയ പോയി. 

എന്നു ഏക്രോനിലെ ദേവനായ ബാല്സെ | മ്ൃതന്മാ൪ മടങ്ങിവന്നാറെ അവ൯ അധ 

ബൃബിനോടു ചെന്നു ചോടിച്പി൯ എന്നു  രോടു: നിങ്ങ മടങ്ങിവന്നതു ഏന്തു 

അവഖരോട്ട കല്പിച്ചു. എന്നാല് യഹോ എന്നു ചോടിച്ചു. അവര് അവനോടു പറ 

വയുടെ ല്ൂത൯ നാല് ഏലിയാലോടു । ഞതു: ഒരാധ ഞങ്ങളെ എതിരരറവുവന്നു 

കല്പിച്ചതു : നീ എഴ്ചന്നേററ ശമയ്യാരാജാ ഞങ്ങളോടു: നിങ്ങളെ അയച്ചിരിക്കുന്ന 

വിനെറ ട്ടതന്മാരെ എതിരേറവുചെന്നു | രാജാവിന്െറ അടുക്കത മടങ്ങിച്ചെന്നു: 

അവരോടു: യിസ്രായേലില് ഭൈവം ഇല്ലാ | യിസ്രായേലില് ഭൈവം ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടോ നി 

ഞ്ഞിട്ടോ നിങ്ങ എക്രോനിലെ ദേഖ | എമക്രോനിലെ ഭേവനായ ബാല്സെബു 
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ബിനോടു അരുളപ്പാടു ചോദിപ്പാ൯ അയ 

ന്നതു? ഇതുനിമിത്തം നീ കയറിയിരി। 

കുന്ന കുട്ടിലിരനിനം ഇറങ്ങാതെ നിശ്ച 

യമായി മരിക്കും എന്നു യഹോധ അരുളി 

ചെയ്യന്ന ഏനു അവനോടു പറയധി൯ 

മ്േന്നു പറഞ്ഞു. അവന് അധഖരോടു: നി 

ങ്ങളെ ഏതിരേറവുവന്നു ഈ ധാകുനിങ്ങ 

ളോടു പറഞ്ഞ ആഭൂടെ ലവേഷം എന്തു 

ര്േന്നു ചോടിച്ചു. അവന് രോദധസ്ത്രും | 

ധരിച്ചു അരെകു തോല്ധഖാറു കെട്ടിയ ആ 

ദ്രായിരുന്നു എന്നു അവര് അധവ നോടു പറ 

ഞു. അവ൯ തിഴ്ണ്യനയ മ്ലേലിയാവു 

തന്നേ എന്നു അവ൯ പറഞ്ഞു. പിന്നെ 

രാജാവയ അയ്ഖതുപേക്കു അധിപതിയായ 

ഒരുവനെയും അവന്െറ അമ്പതു ആളെ. 

യും അവനെറ അടുക്കല് അയച്ചു; അവന | 

അവധനെറ അടുക്കരു ചെന്ന; അവ൯ 

ഒരു മലമുകളില് ഇരിക്കയായിരുന്നു; അ 

വൻ അവനോടു: ഭൈവപുരുഷാ, ഇറങ്ങി 

വരുവാന് രാജാധു കപ്പികുുന്നു എന്നു പറ 

ഞു. ഏലീയാധു അമ്പതുപേകു അധി 

പതിയായ വനോടു : ഞാ൯ മൈവപുരുഷ 

നെങ്കില് ആകാശത്തുനിന്നു തി ഇറങ്ങി 

നിന്നെയും നിനെറ അമ്പത്തു ആള്െളെയ്യം 

ദഹിപ്പിക്കട്ടെ ഏന്നു പറഞ്ഞു. മുടനെ ആ 

കാശത്തുനിന്നു തി ഇറങ്ങി അവനെയ്യം 

അധവനെറ അമ്പതു ആളെയ്യം ഒഹിപ്പിച്ചു 

കളഞ്ഞു. അവന അമ്പതുപേക്കു അധി 

വതിയായ മറെറാരുത്തനെയും അവനെറ 

അമ്പതു ആളെയും അവന്െറ അടുക്കല് 

അയച്ചു; അവനും അവനോടു: ദൈവചൃ 

രുഷാ, വേഗത്തില് യറങ്ങിവരുവാ൯ രാ 

ജാവു കപ്പികുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. ഏലി 

യാധൂ അധഖരോടു: ഞാന് ദൈധചുരുഷ 

നെങ്കില് ആകാശത്തുനിന്നു തി ഇറങ്ങി 

നിന്നെയും നിനെറ അമ്പതു ആളെയും 

ഒഹിപ്പിക്കടെ മ്ലേന്നുത്തരം പറഞ്ഞു; ഉട 

ഠിം 

07 ൨, രാജാക്കന്മാര ൧ 

നെ ഭൈവത്തിനെറ തി ആകാശത്തുനിന്നു 

ഇറങ്ങി അവനെയും അവന്െറ അമ്പതു 

ആളെയും ഒഹിപ്പിച്ചുകള ഞ്ഞു. മൂന്നാമതും 

അധ൯ അമ്പതൃപേക്ു അധിപതിയായ 

ഒരുത്തനെയ്യം അ വനെറ അമ്പതു ആളെ 

യൂം അയച്ചു; 

പേകു അധിപതിയായവ൯ ചെന്നു ഏലി 

ഈ മൂന്നാമത്തെ അമ്പതു 

യാധിനെറ മുമ്ചിത മുട്ടുകുത്തി അവനോടു: 

ദൈ വപുരുഷനായുള്ളോവധ, എസെറ 

പ്രാണനെയും നിനെറ ദാസന്മാരായ ഈ 

അമ്പതു ആമൂടെ പ്രാണനെയ്യം ആഒരി 

ക്കേണ3മ, ആകാശത്തുനിന്നു തി ഇറ 

ങ്ങി അമ്പതുപേക്കധിപതിമാരായ മുമ്പില 

ത്തെ രണ്ടുപേരെയും അവരുടെ അമ്പ 

തിതു ആള്ളെയ്യം ഒഹിപ്പിച്ചുകള ഞ്ഞു വല്ലേ; 

മേന്നാരു ഏനെറ പ്രാണനെ ആദരിക്കേ 

ണ3മ എന്നു അപക്ഷിച്ച. അഃപ്പാഠം 

യഹോവയുടെ ടൂത൯ ഏലിയ:ധോടു: ഇവ 

നോടുക്രടെ പോക; അവനെ ഭയപ്പെടേ 

ണ്ടാ എന്നു പറഞ്ഞും അങ്ങനെ അവ൮വ൯ 

കഴ്ച ന്നേററു അയധനോടുക്രടെ രാജാധി 

നെറ അടുക്കല് ചെനു അവനോടു: 

യഫോവ ഇപ്രകാരം അരുകൂിച്ചെയ്യുന്നു : 

അരുളപ്പാടു ചോദിപ്പാ൯ യിസ്ാദയലില് 

മ്ലേക്രാനി 

ലെ ദേവനായ ബാല്സെബൂബിമനാടു 

ഭൈവം ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടോ നീ 

അരുളപ്പാടു ചോടിപ്പാ൯ ട്ടൂമന്മാരെ അയ 

ച്ചതു? ഇതുനിമിത്തം നി കുയറിയിരി 

കുന്ന കട്ടിലിതനിന്നു ഇറങ്ങാതെ നിശ്ച 

യമായി മരിക്കും. ഏലീയാവു പറഞ്ഞ 

യ ഹോധയ്യടെ വചനപ്രകാരം തന്നേ അ 

വ൯ മരിച്ചുപോയി; അവന്നു മകനില്ലാ 

യക്കുകൊണ്ടു അവന്നു പകരം യെഹാരാം 

യെഫ്രുഭാരാജാവായ യെ ഹോശാഷഫാത്തി 

നെറ മകനായ യെഹോരമമി നെറ രണ്ടാം 

ആണ്ടില് രാജാഖായി. അഹസ്വയാധു 

ചെയു മററുള്ള വൃത്താന്തങ്ങഠ യിസ്രായേല് 

14 
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എഴഴതിയിരിക്കുന്നു വല്ലോ. 

൨.൦ അഭ്ധ്യായം. 

യഹോവ ഏലിയാധെ ചുഴലിക്കാററില് 

സ്വഗ്ലത്തിലേക്കു എടുത്തുകൊവാ൯ ഭാധി 

ച്ചിരിക്കുമ്പോഠ ഏലിയാവു എഏലിശയോടു 

കൂടെ 

ഏലീയാധു എഏലിശയോടു: നി ഇധിടെ 

ഗില് ഗാലില്നിന്നു പൃറല്പെട്ടു. 

താമസിച്ചുകൊമക; യഹോവ എന്നെ 

ബേഥേലിലേകു അയച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു 

പറഞ്ഞു, എലിശാ അവനോടു: യഹോലഖ 

യാണ, നിന്െറ ജീവനാണ, ഞാ൯ 

നിന്നെ വിടുകയില്ല എന്നു പറഞ്ഞു. അങ്ങ 

നെ അവര് ബേഥേലിലേക്കു പോയി. 

ബേഥേലിലെ പ്രവാചകശിക്യന്മാ൪ 

എലിശയുടെ അടുക്കല് പുറത്തുവന്നു അവ 

നോട്ട: യഹോവ ഇന്നു നിനെറ യജമാ 

നനെ നിനെറ തമെക്കല്നിന്നു ഏടു 

തുതുകൊള്ളം 

എന്നു ചോടിച്ചു. 

എന്നു നി അറിയുന്നുവോ 

അതിന്നു അവ൯: 

അതേ, ഞാ൯ അറിയുന്നു; നിങ്ങഠ മിണ്ടാ 

തിരിപ്പി൯ ഏന്നു പറഞ്ഞു. ഏലീയാവു 

അവനോടു: ഏലിശയേ, നീ ഇധിടെ താ 

മസിച്ചുകൊഠംക; യഹോവ ഏന്നെ യെരി 

ഹോധിലേക്ക അയച്ചിരിക്കുന്നു ഏന്നു 

പറഞ്ഞു. അതിന്നു അവ൯: യഹോവയാ 

ണ, നിനെറ ജീവനാണ, ഞാ൯ നിന്നെ 

വിടുകയില്ല എന്നു പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ 

അവര് യെരീഹോധിലേക്കു പോയി, 

യെരീഹോധിലെ പ്രുവാചകശിക്ഷയന്മാ൪ 

ഏലിശയുടെ അടുക്കല് വന്നു അലവനോട്ട : 

യഫോവ ഇന്നു നിന്െറ യജമാനനെ 

നിനെറ തമലെക്കല്നിന്നു ഏടുതുതുകൊള്ളം 

എന്നു നീ അറിയുന്നു ധോ എന്നു ചോടിച്ചു; 

അതിന്നു അവ൯:; അതേ, ഞാ൯ അറി 

യൂന്നു; നിങ്ങഠം മിണ്ടാതിരിപ്പി൯ എന്നു 

ഠിം 

ഇവിടെ താമസിച്ചുകൊമക; യഹോവ 

എന്നെ യോട്ടാങ്കലേക്കു അയച്ചിരിക്കുന്നു 

നന്നു പറഞ്ഞു; അതിന്നു അവ൯: യഹോ 

വയാണ, നിന്െറ ജിവനാണ., ഞാ൯ 

നിന്നെ ലിടുകയില്ല ഏന്നു പറഞ്ഞു. അങ്ങ 

നെ അവര് ഇരുവരുംക്രടെ പോയി. 

പ്ര വാചകശിക്ഷയ ന്മാരില് അമ്പതുപേര് 

ചെന്നു അവക്കെതിരെ ട്ൂരത്തുനിന്നു ; 

അവർ ഇരുവരും യോദദന്നരികെ നിന്നു. 

അപ്പ്യോശ ഏലിയാധു തന്െറ പുതപ്പു എടു 

തത മടക്കി വെള്ളത്തെ അടിച്ചു; അതു അ 

ങ്രോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പിരിഞ്ഞു; അങ്ങനെ 

അവര് ഇരുവരും ഉണങ്ങിയ നിലത്തൂക്ൂടി 

അക്കരെക്കു കടന്നു. അവര് അക്കരെ 

കടന്നശേഷം ഏലീയാഠു എലിശയോട്ട: 

ഞാ൯ നിങ്കല്നിന്നു എടുത്തുകൊള്ള പ്പെടും 

മുമ്വെ ഞാന് നിനകു ഏന്തു ചെയ്യുതരേ 

ണം? ചോടിച്ചുകൊറഠക എന്നു പറഞ്ഞു. 

അതിന്നു ഏലിശാ: നിന്െറ ആത്മാവില് 

ഇരട്ടി പങ്ക എനെറമേല് വരുമാറാകട്ടെ 

എന്നു പറഞ്ഞു. അതിന്നു അവന്: നി 

പ്രയാസമുള്ള കായ്യമാകുന്നു ചോടിച്ചതു ; 

ഞാന് നിങ്കല്നിന്നു എടുത്തുകൊള്ളപ്പെടു 

മ്പോര നി എന്നെ കാണുന്നുവെങ്കില് 

നിനക്കു അങ്ങനെ ഉണ്ടാകും; അല്ലെന്നു വ 

രികില് ഉണ്ടാകയില്ല എന്നു പറഞ്ഞും. 

അവര് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടു നടക്കുമ്പോ 

അഗ്നിരഥവധും അധ്യ ശ്വങ്ങളും വന്നു അവ 

രെ തമ്മില് വേർപിരിച്ചു; അങ്ങനെ 

ഏലിയായു ചുഴലിക്കാററില് സ്വഗ്ത്തി 

ലേക്കു കയറി. എലീശാ അതു കണ്ടിട്ടു: 

എഎസെറ പിതാവേ, എനരെറ പിതാഡേ, 

യിസ്രായേലിനെറ തേരും തേരമളികളും 

എന്നു നിലവിളിച്ചും പിന്നെ അവനന 

കണ്ടില്ല; അപ്പോം അവ൯ തനെറ ഖസം 

പിടിച്ചു രണ്ടു ഖണ്ഡമായി കിറിക്കള ഒ. 
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പിന്നെ അവന് ഏലിയാധിന്മേല്നിന്നു 

ധീണ പുതപ്പു ഏടുത്തു മടങ്ങിച്ചെന്നു 3യാ 

ദ്ാന്നരികെ നിന്നു. ഏലീയാവി3ന്മല് 

നിന്നു വിണ പൃതപ്പുകൊണ്ടു അവ൯ വെ 

്ളത്തെ അടിച്ചു: ഏലീിയാധിന്െറ ദൈ 

വമായ യഹോവ എവിടെ ഏന്നു പറഞ്ഞു. 

അവന് വെള്ളത്തെ അടിച്ചപ്പോ അതു 

അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പിരിഞ്ഞു; ഏലി 

ശാ ഇക്കരെകു കടന്നു. യെരിഹോധില് 

അവന്നെതിരെ നിന്നിരുന്ന പ്രവാചക 

ശിഷ്യന്മാർ അവനെ കണ്ടിട്ടു; ഏലിയാ 

വിനെറ 

അധിവസികുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു അവനെ 

ആത്മാധയു ഏലിശയുടെമേല് 

എതിരേററുചെന്നു അവനെറ മമ്പില് 

സാഷ്യാംഗം വീണു. അവര് അവനോടു: 

ഇതാ, അടിയങ്ങളോടുക്രടെ അമ്പതു ബല 

ശാലികര ഉണ്ടു; അവര് ചെന്നു നിനെറ 

യജമാനനെ അന്വേഷിക്കട്ടെ; പക്ഷേ 

യഹോവയുടെ ആത്മാധു അവനെ 

ഏടുത്തു വല്ല മലയിലോ തുഴ്ണരയിലോ 

എങ്ങാനും ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്ും എന്നു പറ 

ഞു. അതിന്നു അവന്: നിങ്ങ അയ 

ക്കരുതു എന്നു പറഞ്ഞു. അവര് അവനെ 

അത്യന്തം നിബ്ബന്ധിച്ചപ്പോം അവന്: 

ഏന്നാല് അയച്ചുകൊഠധി൯ എന്നു പറ 

ഞു. അവര് അയമ്ഖതൃപേരെ അയച്ചു; 

അവര് മൂന്നു ദിഖസം അന്വേകിച്ചിട്ടും 

അവനെ കണ്ടെത്തിയില്ല. അവസ 

യെരീഹോധില് പാത്തിരുന്നതു കൊണ്ടു 

അവര് അവന്െറ അടുക്കല് മടങ്ങി 

വന്നു; അവ൯ അവരോടു: പോകരുതു 

തന്നു ഞാന് നിങ്ങളോടു പറഞ്ഞില്ലയോ 

മ്ലേന്നു പറഞ്ഞു. 

അനന്തരം ആ പട്ടണക്കാര് ഏലിശ 

യോട്ട: ഈ പട്ടണത്തിനെറ ഇരിപ്പു 

മനോഹഫഹരമായതെന്നു യജമാനന കാണു 

നനുവല്ലോയ ഏന്നാല് വെള്ളം ചിത്തയ്യം 

ധിം 

09 

നത്തു താത്ത 

രാജാക്കന്മാര ൩ ൨.൦ 

ദേശം ഗഭനാശകധും ആകുന്നു ഏന്നു പറ 

ഞു. അതിനാ അവ൯: ഒരു പുതിയ 

തളിക കൊണ്ടുവനാ അതില് ഉപ്പ യട 

വി൯ എന്നു പറഞ്ഞു. അവര് അതു അവ 

നെറ അടുക്കല് കൊണ്ടുവന്നു. അവന് 

നീരുറപിന്െറ അടുക്കല് ചെന്നു അതില് 

ച്ഛ ഇട്ടു. ഞാ൯ ഈ ധെള്ളം പഥ്യമാ 

ക്കിയിരിക്കുന്നു; ഇനി ഇതിനാല് മരണ 

വും 

യഹോവ അരുളിച്ചെയുന്നു ഏന്നു പറ 

ഞ്ഞും 

വെള്ളം ഇന്നുവരെ പഥ മായിത്തന്നേ 

ഗഭനാശവും ഉണ്ടാകയില്ല എന്നു 

മ്േലിശാ പറഞ്ഞതുപോലെ ആ 

ഇരികുന്നു. 

പിന്നെ അവന് അധിടെനിനു ബേ 

ഥേധിലേക്കു പോയി; അവന് വഴിയില് 

നടകുമ്പോം ബാലന്മാര് പട്ടണത്തില് 

നിന്നു പുറപ്പെട്ടുവന്നു അവനെ പരിഹ 

സിച്ചു അവനോടു: മൊട്ടത്തലയാ, കയറി 

വാലു മൊട്ടത്തലയാ, കയറി വാ എന്നു 

പറഞ്ഞു. അവന പിന്നോക്കം തിരിഞ്ഞു 

അവരെ നോക്കി യഹോഡയനാമത്തില് 

“അവരെ ശപിച്ചു; അദപ്പാഠം കാട്ടില്ുനി 

ന്നു രണ്ടു പെണ്ൺകരടി ഇറങ്ങിവന്നു അ 

വരില് നാല്പത്തിരണ്ടു ബാലന്മാരെ കിറി 

ക്കളഞ്ഞു. അവന് അവധിടാവിട്ടു കമ്മേല് 

പവ്വതത്തിലേക്കു പോയി; അധിടെനി 

നു ശമയ്യയിലേക്കു മടങ്ങിപ്പോന്നു. 

റം അദ്ധ്യായം. 

യ്യെഹ്രുദംരംജാവായ യെഹോശാഫാത്തി 

നെറ പതിനെട്ടാം ആണ്ടില് ആഹാ 

ബിനെറ മകനായ യെഹോരാം ശമ 

യ്യയില് യിസ്രായേലിന്നു രാജാവായി; 

അവന് പന്ത്രണ്ടു സംവത്സരം ധാണു. 

അവ൯ യഹോവെക്കു അനിക്ടമായതു 

ചെയ്യു; തനെറ അപ്പനെയും അമ്മയെയും 

പോലെ അല്ലതാനും; തനെറ അപ്പ൯ 
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മോധാബ്ദരുടെ കയ്യില് ഏപ്പിക്കേണ്ടതി 

൨, രാജാക്കന്മാര ൩ 

ഉണ്ടാക്കിയ ബാല്ധിഗ്രഹം അവന നിക്കി 

ക്കളുഞ്ഞ. എന്നാലും 

ക്കൊണ്ട പാപം ചെയ്യിച്ച നെബാത്തി 

യിസ്രായേലിനെ 

നെറ മകനായ യൊരോബെയാമിനെറ 

പാപങ്ങളെ അവന് ധിട്ടുമാറാതെ മുറുകെ 

പിടിച്ചു. 

മോവാബ് രാജാവായ മേശെക്കു അന 

വധി ആടുണ്ടായിരുന്നു; അവ൯ യിസ്ാ 

യേല്രാജാധിന്നു ഒരു ലക്ഷം കുഞ്ഞാടുക 

ളുടെയും ഒരു ലക്ഷം ആട്ടു കൊറഠന്മാരു 

ടെയും രോമം കൊടുത്തുവന്നു. എന്നാൽ 

ആഹാബ് മരിച്ചശേഷം മോഖാബ്' രാ 

ജാധു യിസ്രായേല്രാജാവിനോടു മത്സ 

രിച്ച. ആ കാലത്തു യെഹോരാംരാജാധു 

ശമയ്യയില്നിനു പുറപ്പെട്ടു യിസായേലി 

നെ ഒക്കെയും എണ്ണിനോക്കി. പിന്നെ 

അവന്: മോധാബ് രാജായു എന്നോടു മത്സ 

രിച്ചിരിക്കുന്നു; മോധാബ്യരോടു യുഭ്ധ 

ത്തിന്നു നി ക്രടെ പോരുമോ എന്നു യ്യെഫ്രു 

ഓരാജാധവായ യെഹഛഹോശാഫാത്തി നോടു 

ആളയച്ചു ചോടിപ്പിച്ചു. അതിന്നു അവ൯:; 

ഞാന് പോരാം; നിയും ഞാനം എനെറ് 

ജനധും നിനെറ ജനവും എന്െറ കുതി 

രകളും നിന്െറ കുതിരകളും ഒരുപോ 

ലെയല്ലോോ എന്നു പറഞ്ഞു. നാം ഏതു 

വഴിയായി പോകേണം എന്നു അവസ 

ചോദിച്ചതിന്നു : എദലോംമരുഭൂമിവധിയായി 

തന്നേ എന്നു അവന് പറഞ്ഞു. അങ്ങ 

നെ യിസ്രായേല്രജോവുയ യ്യെഹ്രദാരാ 

ജാവും എദോംരാങാവുമായി പുറപ്പെട്ടു; 

അവർ ഏഴ ദിവസത്തെ വഴി ചുററിനട 

ന്നശേഷം അവരോടുക്രടെയുള്ള സൈവ്യ 

ത്തിന്നും മുഗങ്ങശകും വെള്ളം കിട്ടാതെ 

യായി, അലപ്ല്പോഠം യിസ്രായേല് രാജാവു: 

അയ്യോ, ഈ മൂന്നു രാജാക്കന്മാരെയും 

യഹോവ വിളിച്ചുവരുത്തിയതു അവരെ 

7/0 11, 1115 3 

ന്നോ എന്നു പറഞ്ഞു. എന്നാല് യെഫഹോ 

ശാഫാത്ത് :; നാം യഹോധയോട്ട അരുള 

പ്പാടു ചോടിക്കേണ്ടതിന്നു ഇധിടെ യഹോ 

വയുടെ പ്രവാചക൯ ആരുമില്ലയോ 

എന്നു ചോദിച്ചതിന്നു യിസ്ഡായേല്രാജാധി 

നെറ ഭൃത്യന്മാരില് ഒരുത്ത൯: ഏലീയാധി 

സെറ ക്ൈകു ധെള്ളം ളി ശാഫാത്തി 

സെറ 

എന്നു പറഞ്ഞു. അവനെറ പക്കല് യഹോ 

മക൯ എലിശാ ഇധിടെ ഉണ്ടു 

വയുടെ അരുളപ്പാടു ഉണ്ടു എന്നു യെഹോ 

ശാഫാത്ത് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ യിസ്സാ 

യേതരാജാവും യെഹോശാഫാത്തൃം എദോം 

ക്രടെ 

എലിശാ യിസായേല്രാജാധി 

രാജാധും അവന്െറ അടുക്കല് 

ചെന്നു. 

നോട്ട: എനികും നിനക്കും തമ്മില് എന്തു? 

നി നിനെറ അപ്പനെറ പ്രവാചകന്മാരു 

ടെ അടുക്കലും നിനെറ അമ്മയുടെ പ്രവാ 

ചകന്മാരുടെ അടുക്കലും ചെല്ലുക ഏന്നു 

പറഞ്ഞു. അതിന്നു യിസായേല്രാജാധയ 

അവനോടു: അങ്ങനെയല്ല; ഈ മൂന്നു 

രോക്കന്മാരെയും മോധാബ്ദയരുടെ കയ്യില് 

ഏപ്പിക്കേണ്ടതിന്നു യഹോവ അവരെ 

വിളിച്ചുവരുത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. 

അതിന്നു എലിശാ: ഞാ൯ സേവിച്ചു 

നില്ല്യന്ന സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോധയാ 

ണ, യ്യെഫ്രുദാരാജാവായ യെഹോശാഫാ 

ത്തിനെറ മുഖം ഞാ൯ ആദരിച്ചില്ല എങ്കിത 

ഞാന് നിന്നെ നോക്കുകയോ കടാക്ഷി 

ക്കയോ ഇല്ലായിരുന്നു; എന്നാല് ഇപ്പോഠാ 

ഒരു ധിണക്കാരനെ എനെറ അടു 

ക്കല് കൊണ്ടുവരുധി൯ എന്നു പറഞ്ഞു. 

വിണക്കാര൯ വായിക്കുമ്പോ യഫോ 

വയുടെ കൈ അവനെറമേല് വന്നു. 

അവ൯ പറഞ്ഞതു എന്തെന്നാൽ: യഹോവഖ 

ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചെയുന്നു : ഈ താഴ്ക്ൂര 

യില് അനേകം കഴിക ഖെട്ടുവി൯. 

നിങ്ങ കാററു കാണുകയില്ല, മഗയ്യും 
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കാണുകയില്ല; ഏന്നാല് നിങ്ങമൂം നിങ്ങളു 

ടെ ആടുമാടുകളും നിങ്ങദൂടെ മൂഥവാഹ 

നങ്ങദ്ൂം കടിക്കത്തക്കവണ്ണം യോ താഥ്സുര 

വെള്ളംകൊണ്ടു നിറയും. ഇതു പോരാ 

ന്നു യഹോവെക്കു തോന്നീിട്ടു അവ൯ 

കയ്ക്കിത 

ഏപ്പിച്ചുതരും. നിങ്ങ ഉറപ്പുള്ള പട്ടണ 

മോധാബ്ദ്യ൭രയും നിങ്ങുടെ 

ങ്ങദദൂം ശ്രേഷ്ടനഗരങ്ങളൂ മെല്ലാം ജയിച്ചട 

കുകയും നല്ലവ്വക്ഷങ്ങളെല്ലാം മുറിക്കുയയം 

നീരുറധുകള്ളെ ല്ലാം അടെച്ചുകള.കയ്യം നല്ല 

നിലങ്ങളെ ല്ലാം കല്ലു വാരിയിട്ടു ചിത്തയാ 

കുകയും ചെയ്യും. പിറെറന്നാര രാധി 

ലെ കഭോജനയാഗത്തിനെറ സമയത്തു ലെ 

ള്ളം മേമോംവഴിയായി വരുന്നതു കുണ്ടു; 

ഭേശം വെള്ള ംകൊണ്ടു നിറഞ്ഞു. ഏന്നാല് 

ഈ രാജാക്കന്മാർ തങ്ങളോടു യൃധേം ചെ 

തരാന പുറപ്പെട്ടുവന്നു ഏന്നു മോധാബ്യ 

രൊകക്കുയും കേട്ടപ്പോ അവര് ആയു 

ധരിപ്പാ൯ തക്ക പ്രായത്തിലും 

മേലോട്ടൂമുള്ള വരെ യിള്ളിച്ചുക്രട്ടി അയി 

രിങ്കരു ചെന്നുനിന്നു. 

എഴ്ണന്നേററപ്പോഠ സ്ൂൂയ്യ൯ ധെള്ളത്തി 

ഡം 

രാവിലെ അധഖര് 

ന്മേത മഉടിച്ചിട്ടു മോധാബ്ദുക്ു തങ്ങളുടെ 

നേരെയുള്ള വെള്ളം രക്യംപോലെ ചുഖ 

പ്പായി തോന്നി: അതു രക്തമാകുന്നു; 

ആ രാജാക്കന്മാർ തമ്മില് പൊരുതു അ 

൬൮1൦ സംഹരിച്ചുകളഞ്ഞു; ആകയാല് 

മോധാബ്യരേ, കൊള്ളകെകു വരുധി൯ 

എന്ന അവര് പറഞ്ഞു. അധര്യിയാ 

യേല്പാളയത്തിങ്കത മ്േത്തിയപ്പോഠം 

യിസ്രായേല്യര് കഏഗ്ഗന്നേററു മോധാബ്ലരെ 

തേോല്പിച്ചോടിച്ചു; അവർ ദേശത്തില് കട 

നുചെന്നു മോധാബ്യരെ പിന്നെയും 

തോപ്പിച്ചുകള ഞ്ഞും പളണങ്ങളെ അവർ 

ഇടിച്ചു നല്ലനിലമൊക്കെയും ഓരോരു 

ആ൯ ഓരോ കല്ലൂ ഇട്ടു നികത്തി നീരു 

റവുകളെല്ലാം അടെച്ചു നല്ലവ്ൃക്ഷങ്ങ 

൭7 1 ൨. രാജാക്കന്മാർ ൭: 

ളെല്ലാം മുറിച്ചുകളഞ്ഞു; കിര്ഹരശെ 

ത്തിരു മാതൃം അവര് അതിന്െറ കല്ല 

അങ്ങനെതന്നേ വിട്ടേച്ചു. മേന്നാല് കുധി 

ണക്കാർ അതിനെ വളഞ്ഞു നശിപ്പിച്ചുക 

ഞ്ഞു. 

അതിധിഷമമായി എന്നു കണ്ടപ്പോ 

മോവാബ് രാജാധു പട തനിക്ു 

കൃേദോംരാജാധവിനെ അണിമുറിച്ചാക്രമി 

ക്കേണ്ടതിന്നു എഴ്ചനൂവ ആയൃയധപാണിക 

ളെ ക്രട്ടിക്കൊണ്ടു ചെന്നു; ഏതങ്കിലും സാധി 

ചിലു. ആകയാല് അവ൯ തനെറശേഷം 

വാഴ്ചവാരുള്ള ആള ജ:തനെ പച്ചിടി ചൂ മതി 

ലിന്മേല് ദഹനയാഗം കഴി ചും അപ്പോഠം 

യിസ്്രായേല്യരുടെമേല് മഹാകോപം വന്ന 

തുകൊണ്ടു അവര് അയനെ വിട്ടു സ്വദേ 

ശത്തേകു മടങ്ങിപ്പോന്നു. 

൪.ം അദ്ധ്യായം. 

പ്രൂപാചകശിഷ്യന്മാരുടെ ഭായ്യമാരിത 

ഒരുത്തി എലീശയോടു നിലവിളിച്ചു: 

നിന്െറ ദാസനായ എന്െറ ഭത്താവു മരി 

കുപോയി;$ നിനെറ ഓസ൯ യഹോധഖാഭ 

ക്തനായിരുന്നു എന്നു നിനക്കറിയാമല്ലോ ; 

ഇപ്പ്പോഠ കടക്കാരന് മേനെറ രണ്ടു മക്കളെ. 

പിടിച്ചു അടിമകകാകു വാ൯ വന്നിരികു 

ന്നു എന്നാ പറഞ്ഞു. എലീശാ അ വളോടു: 

ഞാ൯ നിനകു വേണ്ടി എന്തു ചെയ്യേണം? 

പറക; വീട്ടില് നിനക എന്തുള്ളു എന്നു 

ചോടിച്ചു. ഒരു ഭരണി എണ്ണ്യല്ലാതെ 

അടിയനെറ ീട്ടില് ഒറെറാന്നും ഇല്ല 

എന്നു അധഖഠം പറഞ്ഞു. അതിന്നു അവ൯: 

നീ ചെന്നു നിന്െറ അയല്ല്ലാ3രാടൊക്കെ 

യും വെലുമ്പാത്രങ്ങഠ വായ്ത്റ വാങ്ങുക; പാ 

തൃങ്ങഠം കുറവായിരിക്കരുതു. പിന്നെ 

നീയും നിന്െറ മക്കളും അകത്തു കയറി 

വാതില് അടെച്ചു പാത്രങ്ങളിലൊക്കെയും 

പകുന്നു, നിറഞ്ഞതു നിറഞ്ഞതു ഒരു ഭാഗത്തു 

മാററിധവെകുക മന്ന പറഞ്ഞു. അവന 

ല്ല 

96 
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അവനെ വിട്ടു ചെന്നു തെറ മക്കളോടു 

കൂടെ അകത്തു കടന്നു വാതില് അടെച്ചു; 

അവര് അധളുടെ അടുക്കല് പാത്രങ്ങളെ. 

ഖെച്ചുകൊടുക്കയും 

ചെയ്യൂ. 

അധ്ുാം തനെറ മകനോടു: 

അവഗ പകരുകയും 

പാത്രങ്ങാം നിറഞശേഷാം 

ഇനിയും 

പാത്രം കൊണ്ടുവരിക എനു പറഞ്ഞു. 

അവ൯ അവളോടു: പാത്രം ഒന്നും ഇല്ല 

എന്നു പറഞ്ഞു. അപ്പ്പോഗം എണ്ണ നിന്നു 

പോയി, അവ ചെന്നു ദൈവപുരുഷ 

നോടു വസ്തുത അറിയിച്ചും നി പോയി 

എണ്ണ വിററു കടം വിട്ടി ശേഷിപ്പുകൊണ്ടു 

നീയും 

കൊഠക എന്നു പറഞ്ഞു. 

മക്കളും ഉപജീവനം” കഴിച്ചു 

ഒരു ദിവസം എലീശാ ശ്രുനേമിലേക്കു 

പോയി; അധിടെ ധനികയായോരു സ്്റ്ി 

ഉണ്ടായിരുന്നു; അവ അവനെ ഭക്ഷ 

ണത്തിന്നു വരേണം എന്നു നിബ്ബന്ധിച്ചു. 

പിന്നെത്തേതില് അവന് ആ വഴി പോ 

കുമ്പോഥൊക്കെയും ഭക്ഷണത്തിനു അവി 

ടെ കയറും. അവ തനെറ ഭത്തായി 

നോടു: നമുടെ വഥിയായി ക്രടക്രുടെ 

കടന്നുപോകുന്ന ഇരയാ വയിശുഭ്ധനം 

യോരു ദൈവപുരുഷ൯ എന്നു ഞാ൯ കാ 

ണുന്നു. നാം ചുവരോടുക്രടിയ ചെറി 

യോരു മാളികമുറി പണിതുണ്ടാക്കുക; 

അതില് അവന്നു ഒരു കട്ടിലും ഒരു മേശ 

യ്യും ഒരു നാല്ല്്ാലിയും ഒരു നിലധിള 

ക്കും വെക്കുക; അവന് നമുടെ അട്ടക്കരു 

വരുമ്പോ അവന്നു അധിടെ കയറി 

പാക്കാമല്ലോ ഏന്നു പറഞ്ഞു. പിന്നെ 

ഒരു ദിവസം അവന് അധിടെ വരു 

വാ൯ ഇടയായി; അവ൯ ആ മാളിക 

മുറിയില് കയറി അവിടെ കിടന്നുറങ്ങി, 

അവ൯ തെറ ബാല്ൃക്കാരനായ ഗേഹ 

സിയോടു : ശ്രനേംകാരത്തിയെ വിളിക്ക 

ഏന്നു പറഞ്ഞു. അവ൯ അവളെ 

വിളിച്ചു; അവ അവനെറ മുമ്പില് വന്നു 

നിന്നു. അവ൯ അവനോട്ടു: നീ ഇത്ര 

താല്പയ്യത്തോടെയൊക്കെയും ഞമങ്ങമക്കു 

ധേണ്ടി കുരുതിയല്ലോ; നിനക്കു ധേണ്ടി 

എന്തു ചെയ്യേണം? രാജാധിനോടോ സേ 

നാധിപതിയോടോ നിനക്ു വേണ്ടി വല്ല 

തും പറയേണ്ടതുണ്ടോ എന്നു നി അവ 

ളോടു ചോടിക്കു ഏന്നു പറഞ്ഞു. അതി 

നനു അവ: ഞാന് സ്വജനത്തിനെറ 

മഭ്ധ്ധയേ വസിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. 

എന്നാല് അവരക്കു വേണ്ടി ഏന്തു ചെയ്യാ 

മെന്നു അവന് ചോടിച്ചതിന്നു ഗേഹസി: 

അവക്കു മകനില്ലല്ലോ; അവളുടെ 

ഭത്താവു വൃഭ്ധനും ആകുന്നു ഏന്നു പറഞ്ഞു. 

അവളെ ധിളിക്ക ഏന്നു അവന പറഞ്ഞു. 

അവന് അവളെ ധിളിച്ചപ്പോ അവ 

ാതില്ല,ല് വന്നുനിന്നു. അല്ലപ്യോഠം 

അയവ൯: വരുന്ന ആണ്ടില് ഈ സമ 

യമാകുമ്പോഗേകു നി ഒരു മകനെ അണെ 

ചൂുകൊള്ളും ഏന്നു പറഞ്ഞു. അതിന്നു അ 

൨ഠ: അല്ല, ദൈവപുരുഷനായ എനെറ 

യജമാനനേ, അടിയനോടു ഭോഗ്റ്ല പറ 

യരുതേ എന്നു പറഞ്ഞു. ആസ്ത്റി ഗഭം 

ധരിച്ചു പിറെറ ആണ്ടില് എലിശാ അവ 

ളോടു പറഞ്ഞസമയത്തു തന്നേ ഒരു മക 

നെ പ്രസവിച്ചു. ബാല൯ വളന്നപ്പോഠം 

ഒരു ടിവസം അവസ കൊ കാരോടുക്രടെ 

ഇരുന്ന തനെറ അപ്പനെറ അടുക്കല് 

ചെന്നു. അവന അപ്പനോടു: എനെറ 

തല, എനെറ തല എന്നു പറഞ്ഞു. അവസ 

ഒരു ബാല്യക്കാരനോടു: ഇവനെ ഏടുതുതു 

അമ്മയുടെ അടുക്കരു കൊണ്ടുപോക ഏന്നു 

പറഞ്ഞു. 

അവനെറ അമ്മയുടെ അടുക്കല് കൊണ്ടു 

അവന് അവനെ എടുത്തു 

ചെന്നു; അവ൯ ഉച്ചവരെ അവളുടെ മടി 

യില് ഇരുന്നശേഷം മരിച്ചുപോയി, 
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ദൈവപുരുഷനെറകട്ടിലിന്മേല് കിടത്തി 

വാതില് അടെച്ചു പുറത്തിറങ്ങി, പിന്നെ 

അവഠം തന്െറ ഭത്താധിനെ വിളിച്ചു: 

ഞാ൯ വേഗത്തില് ദൈഖപുരുഷണെറ 

അട്ടക്കലോളം പോയിയരേണ്ടതിന്നു 

ത്രേനിക്കു ഒരു ബാല്യക്കാരനെയും ഒരു കഴുത 

യെയും അയച്ചതരേണമേ ഏന്നു പറഞ്ഞൂ. 

അതിന്നു അലവ൯: ഇനും നി അഖനെറ 

അടുക്ക പോകുന്നതു എന്തിനു? ഇന്നു 

ശബ്ബുത്തും അല്ലല്ലോ 

വേണ്ടതില്ല എന്നു 

അമാധാസ്യയല്ലം 

എന്ന പറഞ്ഞു. 

അവയ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ അധവധകഴുഴത 

പ്യുറതുു കോപ്പിട്ടു കയറി ബാല്ൃക്കാര 

നോടു: നല്ലധണ്ണം തെളിച്ചുവിടുക; ഞാ൯ 

പറഞല്ലാതെ വഴിയില് എവിടെയും 

നിത്തരുതു ഏന്നു പറഞ്ഞു. അവശ ചെന 

കമ്മേല്പവ്വതത്തില് ദൈഖപുരുകനെറ 

അടുക്കല് എത്തി; ദൈഖപുരുഷ൯ അച 

ളെ ട്ദൂരതുതു കണ്ടപ്പോ തെറ ബാല്യ 

ഗേഹസി 8യാടു : ക്കാരനായ അതാ, 

ശ്രുനേംകാരത്തി വരുന്നു; നി ഓടിച്ചെന്നു 

അവളെ ഏതിരേററു: സുഖം തന്നേയോ? 

ഭത്താവു സുഖമായിരികുനാ വാ? ബാലന്നു 

സുഖമുണ്ടോ എന്നു അവളോടു ചോദിക്കേ 

ണം എന്നു പറഞ്ഞു. സുഖം തന്നേ ഏന്ന 

അഡഠാ പറഞ്ഞു. അവ പവ്ൃതത്തില് 

ദൈവപുരുഷനെറ അടുക്കല് എത്തിയ 

പ്രോശ അധനെറ കാല് പിടിച്ചു; ഗേഹ 

സി അവളെ മാററുവാ൯ അടുത്തുചെ 

ന്നാറെ ഭദൈധചപുരുഷ൯: അവളെ ധിടുകു 

അവക്കു വലിയ മനോധ്യ സനം ഉണ്ടു; 

യഹോവ അതു എന്നെ അറിയിക്കാതെ 

മറെച്ചിരിക്കുന്ന എന്നു പറഞ്ഞു. ഞാന 

യജമാനനോടു ഒരു മകനെ ചോദിച്ചിരു 

ന്നുവോ? എന്നെ ചതിക്കരുതേ എനാ 

ഞാ൯ പറഞ്ഞില്ലയോ എന്നു അധഠ പറ 

ഞു. ഉടനെ അവന ഗേഫസിയോടു: 

ഠിം 
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നി അര കെടി ഏനെറ വടിയും കയ്യില് 

എടുത്തു പോക; 

കണ്ടാല് വന്ദനം ചെയ്യരുതു; 

നി ആരെ ഏങ്കിലും 

നിന്നെ 

വന്ദനം ചെയ്യാത പ്രതി വന്ദനം പറകയും 

അതുതു; എനെറ വടി ബാലന്െറ മുഖത്തു 

വെക്കേണം ഏനാ പറഞ്ഞൂ. എന്നാല് 

ബാലനെറ അമ്മ: 

നിനെറ 

ഖിടുകയിപ്പ എന്നു പറഞ്ഞു; 

യഫോവയാണ, 

ജിവനാണ, ഞാന് നിന്നെ 

അങ്ങനെ 

അധവന്൯ എഴ്ണന്നേററു അവമളോടുക്രടെ 

പോയി. ഗേഫസി അവകു മുമ്പായി 

ചെന്നു വടി ബാലന്െറ മുഖത്തു ഖെച്ചു; 

ങ്കിലും ഒരു അനക്കമോ ഉണച്ചയോ 

ഉണ്ടായില്ല; അതുകൊണ്ടു അവന് അധ 

നെ ഏതിരരേപ്പാ൯ മടങ്ങിവന്നു: ബാ 

ലന മുണന്നില്ല എന്നു അറിയിച്ചു. തേലി 

ശാ ധിട്ടില് വന്നപ്പോ തനെറ കുട്ടിലി 

ന്മേല് ബാല മരിച്ചുകിടകുന്നതു കണ്ടു. 

താനും ബാലനും മാത്രം അകത്തു ഉണ്ടായി 

രിക്കെ അവന ഖാതിൽത അടെച്ചുയഹോധഖ 

യോടു പ്രാത്ഥിച്ചു. പിന്നെ അവന് 

കയറി ബാലനെറമേല് കിടന്നു; തന്െറ 

വായ് ബാലനെറ വായ്യേലും തന്െറ 

തനെറ കണ്ണൂ അവനെറ കണ്ണി ന്മേലും 

ഉള്ളംകൈക൦ അവനെറ ഉള്ളംകൈകളി 

ന്മേലും ഖെച്ചു അധ്നൊമേല് കധിണ്ണ 

കിടന്നപ്പോ ബാലന്െറ ഭേഹത്തിന്നു 

കൂടുപിടിച്ചു. അയ൯ ഇറങ്ങി മുറിയില് 

അദങ്ങാട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒന്നു നടന്നിട്ടു 

പിന്നെയും കയറി അധവനെറമേല് കധി 

ണുകിടന്നു; അപ്പ്പോഠ ബാലന് ഏഴ്ച പ്രാവ 

ശ്യം തുമ്മി കണ്ണ തുറന്നു. അധഖവ൯ ഗേഫ 

സിയെ വിളിച്ചു: ശ്രുനേംകാരത്തിയെ 

വിളിക്കു എന്നു കപ്പിച്ചു; അവ൯ അവളെ 

വിളിച്ചു. അവഠ അധഖനെറ അടുക്കല് 

വന്നല്പോക അവ൯: നിനെറ മകനെ എടു 

തൃുകൊണ്ടു പൊയ്യ്്രൊക ഏന്നു പറഞ്ഞു. 
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9 ൨. രാജാക്കന്മാർ ൫ 

അവര അകത്തു ചെന്ന അവന്െറ 

കല്ല സാക്ക്രാംഗം വീണു നമസ്കരിച്ചു 

തനെറ മകനെ എടുത്തുകൊണ്ടു പോയി, 

അനന്തരം എലിശാ ഗില്ലാലില് പോ 

യി; അന്നു ദേശത്തു ക്ഷാമം ഉണ്ടായിരുന്നു; 

പ്രവാചകശിക്യയന്മാര് അവനെറ മുമ്പില് 

ഇരിക്കുമ്പോ അവന് തനെറ ബാല്യ 

ക്കാര നോടു: ന്; വലിയ കുലം അടുപ്പത്തു 

വെച്ചു പ്രവാചകശിഷ്യന്മാക്കു പായസം 

ഉണ്ടാക്കുക എന്നു പറഞ്ഞു. ഒരുത്ത൯ 

ചിര പറിപ്പാ൯ ധവയലില് ചെന്ന 

ഒരു കാട്ടുവള്ളി കണ്ട മടിനിറയ പേ 

ചൂര പറിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു; അവര് അറി 

യായ്ക്കുയാല് അരിഞ്ഞു പായസക്കലത്തിത 

ഇട്ടും അവര് അതു ആളൃകമക്കു വിള 

മ്പി; അവര് പായസം കുടികുമ്പോഠാ 

നിലവിളിച്ചു: ദൈധഖപുരുഷനായുള്ളോ 

വേ, കലത്തില് മരണം എന്നു പറഞ്ഞു. 

മാവു 

കൊണ്ടുവരുധി൯ എന്നു അവ൯ പറഞ്ഞു 

അവക്കു കുടിപ്പാ൯ കഴിഞ്ഞില്ല. 

അതു കലത്തില് ഇട്ടു: ആളൃകമഠക്കു വിള 

മ്വിക്കൊടുക്ക എന്നു പറഞ്ഞു. പിന്നെ 

ടൂഷ്യ മായുള്ള തൊന്നും കലത്തില് ഉണ്ടായി 

രുന്നില്ല. 

അനന്തരം ബാല്-ശാലീശയില്നിന്നു 

ഒരാഠം ദൈവപുരുകുന്നു ആഭ്ൃഫലമായിട്ടു 

ഇരുപതു യധത്തപ്പവും മലരും പൊക്ക 

ണത്തില് കൊണ്ടുവന്നു. ജനത്തിന്നു അതു 

തിന്മാ൯ കൊടുക്കു എന്നു അവന൯ കല്പിച്ച. 

അതിന്നു അവനെറ ബാല്യക്കാര൯: ഞാ൯ 

ഇതു നൂറുപേക്കു എങ്ങനെ വിളമ്പും 

എന്നു പറഞ്ഞു. അവന് പിന്നെയും: 

ജനത്തിന്നു അതു തിന്മാന് കൊടുക്ക; 

അവര് തിന്നുകയും ശേഷിപ്പ്ിക്കയും 

ചെയ്യും എന്നു യഹോവ അരുളിച്ചെയ്യുന്നു 

എന്നു പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ അവ൯ അ 

വക്കു വിളമ്പിക്കൊടുതതു; യഹോവയുടെ 

ഠിം 

ത് 

( 4 11, 141 ൭ 

വചനപ്രകാരം അവര് തിന്നുകയും ശേഷ്കി 

പ്പിക്കയും ചെയ്യൂ. 

൫. അദ്ധ്യായം. 

അരംംരാജാധിനെറ സേനാപതിയായ 

നയമാ൯മുഖാന്തരം യഹോവ അരാമിന്നു 

ജയം നല്ല്തിയതു കൊണ്ടു അവനെറ യജമാ 

നന അ്വനെ മഹാനും മാനൃന്ദം ആയി 

എണ്ണി; അവ൯ പരാക്രമശാലി എങ്കിലും 

കുക്ടുരോഗി ആയിരുന്നു. അരാമയ൪ 

കവച്ചപ്പടയായി വന്നിരുന്നപ്പോഠ യിസ്സാ 

യേല്ദേശത്തുനിന്നു ഒരു ചെറിയ പെൺ 

കുട്ടിയെ പിടിച്ചു കൊണ്ടു പോയിരുന്നു; 

അവാം നയമാനറെറ ഭായ്യേക്കു ശുശ്രൂഷ 

ചെയ്യുവന്നു. അവ തനെറ യജ 

മാനത്തിര്യാട്ട: യജമാന൯ ശമയ്യയിലെ 

പ്രവാചകസെറ അടുക്കല് ഒന്നു ചെന്നെ 

ങ്കില് അവ൯ അവനെറ കുഷ്ടരോഗം 

മാററിക്കൊട്ടക്കുമായിരുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. 

അവന ചെന്നു തസെറ യജമാനനോടു : 

പെണ് 

കട്ടി ഇന്നിന്നപ്രുകാരം സംസാരിച്ച എന്നു 

യിസ്പായേല്ദേശക്കാരത്തിയായ 

ബോധിപ്പിച്ചു. നീ പോയി ഖരിക; 

ഞാ൯ യിസ്ാമയല്രാജാവിന്നു ഒരു എഴുത്തു 

തരാം എന്നു അരാംരാങാധയു പറഞ്ഞു. അങ്ങ 

നെ അവന് പത്തു താലന്ത് ലെള്ളിയും 

ആറായിരം ശേക്കെല് പൊന്നും പത്തു 

കൂട്ടം വ്സ്രൂധും എടുത്തു പുറപ്പെട്ടു. അവ൯ 

യിസ്വായേല്രാജാധിസനെറ അടുക്കല് എഴ 

തുതുംകൊണ്ടു ചെന്നു; അതില്: ഈ എഴു 

തൃതു കൊണ്ടുവരുന്ന എനെെറ ഭൂത്യ൯ നയമാ 

നെറ കഷ്ടുരോഗം നീ മാററിക്കൊടുക്കേണ്ട 

തിന്നു ഞാ൯ അവനെ നിനെറ അടുക്കല് 

അയച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു എഴുതിയിരുന്നു. 

യിസാ3യല്രാജാവയു എഗുതൃതു വായിച്ച 

പ്പോ വസ്ത്രം കിറി: അവന് ഇതാ, ക്ട 

രോഗം മാററിക്കൊടടക്കേണ്ടതിന്നു ഒരാളെ 

[ര 
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ി  ് 11. വട 1) 

എനെറ അടുക്കല് അയച്ചിരിക്ുന്നു! മരി | 

പ്പിക്കയും ജിചിപ്പിക്കയും ചെയ്ത്ാ൯ ഞാന 

ദൈവമോ? നോക്കുധി൯, അവൻ ഇതി 

നാല് എന്നോടു ശണ്ണെക്ു കാരണം അന്വ 

ക്കിക്കയല്ലയോ എന്നു പറഞ്ഞൂ. 

മയല്രാജായു വസ്ത്രും കിറിക്കുളുഞ്ഞു ഏനു , 

ദൈഖപുരുഷനായ എലിശാ കേട്ടപ്പോ 

രാജാവിന്െറ അടുക്കല് ആളയച്ചു: നി 

വസ്ത്രം കിറിക്കളഞതു എന്തു അവ൯ 

ഏനെറ അടുക്കല് വരട്ടെ; എന്നാരു യിസാ 

യേലില് ഒരു പ്രവാചകന ഉണ്ടു എന്നു 

അയന അറിയും എന്നു പറയിച്ചു. അങ്ങ 

നെ നയമാന് രഥത്തോട്ടം കുതിരക മളോടും 

ക്രടെ ഏലീശയുടെ ലിട്ടുവാതില്ലല് വന്നു 

നിന്നു. എലീശാ ആട്യച്ചു: നീ ചെന്നു 

യോദ്ദാനില് ഏഴ്ച പ്രാവശ്യം കുളിക്ക; അ 

പ്പോഠം നിനെറ ദേഹം മുമ്പിലത്തെപ്പോ 

ലെയായി നീ ശുദ്ധനാകും ഏന്നു പറയിച്ചു. 

അപ്പോം നയമാ൯ ഏററവും യുഭ്ധിച്ച 

യിയ്്രാ 

പുറപ്പെട്ടു: അവന തന്നേ പുറത്തുവന്നു . 

അടുത്തുനിന്നു തനെെറ ദൈവമായ യ ഹോ 

വയുടെ നാമത്തെ വിളിച്ചു പ്രാത്ഥിച്ചു 

തന്െറ കൈ ത്തു സ്ഥലത്തിന്മിതെ ആടി 

ഇങ്ങനെ കുക്ടു രോഗിയെ സൊ മാകും 

എന്നു ഞാ൯ വിചാരിച്ചു. ഒമ്മേശെക്കി 

ലെ നടികളായ അബാനയും പപ്പരും 

യിസ്രായേല്ദേശത്തിലെ ഏല്ലാവെള്ളഞ്ങ 

മെക്കാളം നല്ലതല്പയോ? എനിക്കു അവ 

യില് കുളിച്ചു ശുദ്ധനാകേരുതോ ഏന്നു 

പറഞ്ഞു അവന ക്രോധത്തോടെ പോയി, 

മേന്നാത അവസെറ ഭൃത്യന്മാര് അടുത്തുവ 

ന്നു അവനോടു: പിതാധേ, പ്രവാചക൯ 

വലിയോരുകായ്യം നിന്നോടു കപ്പിച്ചിരു 

നനുവെങ്കില് നീ ചെയ്യാതെ ഇരിക്ുമോ? 

പിന്നെ അവന്: കുളിച്ചു ശുഭ്ധനാക എന്നു 

നിന്നടു കല്പിച്ചാല് എത്ര അധികം എന്നു 

അപ്പാ അവ൯ ചെന്നു 

ഠിം 

൨, രഃജാക്കന്മാര ൫ 

ദൈവപുരുകമെറ വചനപ്രകാരം യോ 

ദ്ദാനില് ഏഴ്ച പ്രാവശ്യം മുങ്ങി; അവന്െറ 

ദേഹം ചെറിയ ബാലന്െറ ദേഹംപോ 

ആയി; 

പിന്നെ അവന് തന്െറ സകലപരിധാര 

ലെ അവന് ശുദ്ധനായ്യീന്നു. 

വുമായി ദൈവചുരുഷനെറ അടുക്കല് മട 

ങ്ങജിവന്നു അവനെറ മുമ്പാകെ നിന്നു: 

യിസ്രായേലില് അല്ലാതെ ഭൂമിയില് എങ്ങും 

ഒരു ദൈവം ഇല്ല എന്നു ഞാഃ൯ ഇപ്പേ:ഠാ 

അറിയുന്നു; ആകയാല് അടിയനെറ 

കയ്ക്കില്നിന്നു ഒരു പ്രതിഗ്രഹം കൈക്കൊ 

ള്ളേണമേ എന്നു പറഞ്ഞു. അതിന്നു അ 

വ൯: ഞാ൯ സേവിച്ചുനില്ലന്ന യഹേവ 

യാണ, ഞാ൯ ഒന്നും കൈക്കെ:ഒു കയില്ല 

ശ്ലേന്നു പറഞ്ഞു, കൈക്കൊഗവാ൯ന് അച 

നെ നിബ്ചയന്ധിച്ചിട്ടും അവ൯ ധാങ്ങി 

യില്ല. അപ്പാ നയമാ൯: എന്നാല് രണ്ടു 

കോധര്കഴ്ഴതച്ചുമടു മണ്ണ അടിയന്നു തരു 

വിക്കേണമേ; അടിയ൯ ഇനി യഫോധഖെ 

ക്ഷല്ലാതെ അന ദൈവങ്ങധക്കു ഹോമയാ 

ഗധും ഹനനയാഗവധും കഴിക്കയില്ല. ഒരു 

കായ്യത്തില് മാത്രം യഹോധ അടിയനോടു 

ക്ഷമികുമാറാകട്ടെ: എനെറ യജമാന൯ 

നമസ്തൂരിപ്പാ൯ രിമ്മോനെറ ക്ഷേത്രത്തില് 

ചെന്നു എന്െറ കൈത്താങ്ങലോടെ കമ്പി 

ടമ്പോര ഞാനും രിമ്മോനെറ ക്ഷേത്ര 

ത്തില് നമസ്ത്രരിച്ചുപോകുന്ന ഈ കായ്യ 

ത്രില് യഹോധഖ അടിയ നോടു ക്ഷമിക്കുമാ 

റാകട്ടെ. അവ൯ അവനോടു: സമഃധാ 

നത്തോടെ പോക എന്നു പറഞ്ഞു. അവ൯ 

അവനെ വിട്ടു കുറെ ദൂരം പോയശേഷം 

ദൈവപുരുഷനായ എലിശയുടെ ബാല്യ 

ക്കാര൯ ഗേഹസി: അരാമ്യ൯ നയമാ൯ 

കൊണ്ടുവന്നതു എനെെറ യജമാന൯ അവ 

നെറ കയ്യിരുനിനം വാങ്ങാതെ വിട്ടുകള 

ഞ്ഞജുവഃല്ലാ; യമഹാവയാണ, ഞാന് അലഖ 

നെറ പിന്നാലെ ഓാടിച്ചെന്നു അവനോടു 
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അല്പമെങ്കിലും വാങ്ങുമെന്നു പറഞ്ഞു. 

അങ്ങനെ അവന് നയമാനെ പിനത്തുടന്നു. 

അവ൯ തനെറ പിന്നാലെ ഓടിവരുന്നതു 

നയമാ൯ കണ്ടപല്പ്പോഗ രഥത്തില്നിന്നി 

റങ്ങി അവനെ എതിരേററു; സുഖം തന്നേ 

യേ എന്നു ചോദിച്ചു. അതിന്നു അവ൯: 

സുഖം തന്നേ; ഇല്പോശ തന്നേ പ്രവാചക 

ശിഷ്യന്മാരില് രണ്ടു യെൌരവനക്കാ൪ എഫു 

യീംമലനാട്ടില്നിന്നു എനെറ അടുക്കല് 

വന്നിരിക്കുന്നു; അവക്കു ഒരു താലന്ത് ഖെ 

ള്ളിയയം രണ്ടുക്രട്ടം വ്ര്ര്രധും തരേണമേ 

എന്നു പറവാ൯ എനെറ യജമാനന് എന്നെ 

പറഞ്ഞയച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞും 

ദയ ചെയ്യു രണ്ടു താലന്തു വാഭങ്ങണമേ 

എന്നു നയമാ൯ പറഞ്ഞു. അവന് അവ 

നെ നിബ്ബന്ധിച്ച രണ്ടു സഞ്ചിയില് രണ്ടു 

താലന്ത് ധ്വെള്ളിയും രണ്ടുക്രട്ടം വ്യ്രൂധും 

കെട്ടി തനെറ ബാല്ൃക്കാരില് രണ്ടുപേരു 

ടെ പക്കല് കൊടുത്തു; അവര് അതു ചുമനു 

കൊണ്ട അയനെറ മുമ്പില് നടന്നു, 

കന്നിന്നരികെ എത്തിയപ്പോ അവ൯ 

അതു അധരുടെ കയ്യില്നിന്നു വാങ്ങി 

വീട്ടില് സൂക്ഷിച്ചുധെച്ചിട്ടു ബാല്യക്കാരെ 

അയച്ചുകള ഞ്ഞു; അവര പോകയും ചെയ്യു, 

ഫിന്നെ അവന അകത്തു കടന്നു യജമാ 

നനെറ മുമ്പില് നിന്നു. എന്നാറെ എലി 

ശാ അവഖനോട്ട: ഗേഹസിയേ, നി എവി 

ടെ പോയിരുന്നു എന്നു ചോദിച്ചു. അടി 

യ൯ എങ്ങും പോയില്ല എന്നു അവ൯ 

പറഞ്ഞു. 

ക൯ രഥത്തിതനിന്നു ഇറങ്ങി നിന്നെ 

എതിരേററപ്പോഠം എനെറ ഫ്ൃദയം നി 

ന്നോടുക്രടെ പോന്നിരുന്നില്പലയോ? ഒധ്യം 

സമ്പാടിപ്പാന്ദം വസ്ത്രം, ഒലിധുതോട്ടം, 

മുന്തിരിത്തോട്ടം, ആടുമാടുകഠം, ദാസിദാ 

അതിന്നു അവ൯: ആ പുരു 

സന്മാ൪ എന്നിവക മേടിപ്പാനും ഇതാക 

27 ന്നാ വോ സമയം? ആകയാല് നയമാസെറ 
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നിനക്കും നിനസെറ സന്തതികും കഷ്ടം 

എന്നേക്കും പിടിച്ചിരിക്കും എന്നു അലഖ 

നോടു പറഞ്ഞു. അവഖന ഹിമംപോലെ 

വെളുത്തു കുഷ്ടരരോഗഥിയായി അവനെ 

വിട്ടു പുറപ്പെട്ടുപോയി. 

നം അദ്ധ്യായം. 

(്വപാചകശിഷ്യന്മാര് എലിശയോട്ടു 

ഞങ്ങ പാക്കുന്ന ഈ സ്ഥലം ഒഏഞ്ങദക്കു 

തീരെ ഇട്ടുക്കമായിരിക്കുന്നു എന്നു നി കാണു 

നനുവല്ലോ, ഞങ്ങഠം യോദ്ദാനോളം ചെന്ു 

അധിടെനിന്നു ഓരോരുത്തന് ഓാരോ 

മരം കൊണ്ടുവന്നു ആങ്ങശക്കു പാക്കേണ്ട 

തിന്നു ഒരു സ്ഥലം ഉണ്ടാക്കട്ടെ എന്നു 

ചോദിച്ചു. പോകധി൯ എന്നു അവ൯ 

പറഞ്ഞു. അവരില് ഒരുത്ത൯: ദയചെയ്യു 

അടിയങ്ങളോടുക്രടെ പോരേണ3മ എന്നു 

അപേക്ഷിച്ചതിന്നു പോരാം എന്നു അവ൯ 

പറഞ്ഞു. 

ക്രടെ പോയി; അവര് യോദ്ദാങ്കല് എത്തി 

അങ്ങനെ അവന് അവരോടു 

മരം മുറിച്ചു. ഏന്നാല് ഒരുത്ത൯ ഒരു 

മരം മുറിക്കുമ്പോഠം കോടാലി ഉരി ലെ 

ള്ളത്തില് വീണ്ട; അയ്യോ കഷ്ടം; യജമാ 

നനേ, അതു വായിപ്പ വാങ്ങിയതായി 

രുന്നു എനു അവന നിലവിളിച്ച. 

അതു എവിടെ വീണു എന്നു ദൈധചുരു 

ഷന ചോടിച്ചു ; അധഖവന്൯ ആ സ്ഥലം അ 

വനെ കാണിച്ചു; അധഖധ൯ ഒരു കോൽ 

ഖെട്ടി അവിടെ എറിഞ്ഞു; ആ ഇരിമ്പു 

അതു എടുത്തുകൊധക 

അവന കൈ 

പൊങ്ങിവന്നു. 

എന്നു അവന് പറഞ്ഞു. 

നീട്ടി അതു എടുത്തു. 

അനന്തരം അരാംരാജാലിന്നു യിസ്പാ 

യേലിനോടു യുദ്ധം ഉണ്ടായി; ഇന്നിന്ന 

സ്ഥലത്തു പാളയം ഇറങ്ങണം എന്നി 

ങ്ങനെ അവ൯ തനെറ ഭൂത്യന്മാരുമായി 

ആലോചന കഴിച്ചും എന്നാല് ദൈവ 

ര] 
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പുരുഷ൯ യിസ്ത:യേല്രാജാവി നാടു: | 

ഇന്ന സ്ഥലത്തുക്രടി കടക്കാതിരിപ്പാ൯ 

| 

| 

സൂക്ഷിക്ക; അരാമ്യ൪ അവിടേക്കു വരു 

നുണ്ടു ഏന്നു പറയിച്ചും ഭൈവധപുരുഷ൯ 

പറഞ്ഞും പ്ര ബോധിപ്പിച്ചും ഇരുന്ന സ്ഥല 

തേക്കു യിസ്പായയേല്രാജാധു ആമൂയച്ചു; 

അങ്ങനെ അവന് ഒരു പ്രാവശ്യമല്ല, 

രണ്ടു പ്രാവശ്യ ധൂമല്പ തന്നെത്താ൯ രക്ഷി 

ചതു. ഇതു ഹേതുവായി അരാംരാജാധി 

നെറ മനസ്സു ഏററവും കലങ്ങി; അവന് 

ഭൃത്യന്മാരെ വിളിച്ചു അധഖരോടു: നമു 

ടെ ക്രട്ടത്ചിത യിസായേതരാജാധിനെറ 

പക്ഷക്കാരന് ആരെന്ന നിങ്ങ പാഞ്ഞു, 

തരികയില്ലയോ ഏന്നു ചോദിച്ചു. അധ 

നെറ ഭൂത്യന്മാരില് ഒരുത്ത൯: യജമാന 

നായ രാജാലേ, കായ്യം അങ്ങനെയല്ല; നീ 

ശയനഗൃഹത്തില്, സംസാരികുന്ന വാകു 

കഠം യിസ്രായേലിലെ പ്രവാചകനായ 

എലീശാ യിസാ3യല്രാജാധിനെ അറി 

നിങ്ങ 

ചെന്നു അവന് ഏവിടെ ഇരിക്കുന്നു എന്നു 

യികുനന ഏന്നു പറഞ്ഞു. 

നോകുധി൯യ; ഞാ൯ ആമയച്ചു അവനെ 

പിടിപ്പിക്കും ഏന്നു അയന കപ്പിച്ചു. 

അവ൯ ദോഥാനില് ഉണ്ടെന്നു അവന്നു | 

അറിവു കിട്ടി. അവന് അധിടേകു ശക്തി 

യുള്ള സൈന്യത്തെ കുതിരകളും രഥങ്ങ 

ഭൂമായി അയച്ചു; അവർ രാത്രിയില് | 

ചെന്നു പട്ടണം വളഞ്ഞു. ദൈവപുരു 

കാന്െറ ബാല്യ ക്കാര൯ രാധിലെ ഏഴ്ചന്നേ 

ററു പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോഠ ഒരു സൈ 

൬൦ കുതിരകളും രഥങ്ങ്ട മായി പട്ടണം 

വളഞ്ഞിരിക്കുന്നതു കണ്ടു; ബാല്യക്കാര൯ 

അവനോടു: അയ്യോ യജമാനനേ, നാം 

എന്തു ചെയ്യും എന്നു പറഞ്ഞു. അതിന്നു 

അവധവ൯: പേടിക്കേണ്ടാ; നമ്മോടുക്ര 

ടെയ്യുള്ളവ൪ര അവധരോടുക്രടെയുള്ള വരെ 

ക്കാഠം അധികം ഏന്നു പറഞ്ഞു. പിന്നെ 
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മ്രേലിശാ പ്രാത്ഥിച്ചു: യഹോദധം, ഇവ൯ 

കാണത്തക്കവള്ല്ം ഇ വനെറ കണ്ണ തുറ 

ക്കേണമേ എന്നു പറഞ്ഞു. യഹോധ്വബാ 

ലയക്കാരനെറ കണ്ണ തുറന്നു; ഏലിശയുടെ 

ചുററും അഗ്നിമയമായ കുതിരകളും രഥങ്ങ 

മൂംകൊണ്ടു മല നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നതു അഖ൯ 

കണ്ടു, അവർ അവന്െറ അടുക്കല് 

വന്നപ്പോ എലീശാ യഹോധഖയോടു പ്രാ 

ത്ഥിച്ചു: ഈ ജാതിയെ അന്ധത പിടിപ്പി 

ക്ഷേണമേ എന്നു പറഞ്ഞു. എലിശയുടെ 

അപേക്ഷവ്വകാരം അവ൯ അവരെ അ 

ന്ധത പിടിപ്പിച്ചു. ഏലിശാ അവരോടു: 

ഇതല്ല വഴി; പട്ടണവും ഇതല്ല; എന്െറ 

പിന്നാലെ വരുധി൯; നിങ്ങ അന്വേ 

ക്ികുന്ന ആദ്ടടെ അടുക്കല് ഞാന് നിശ്ങ 

മെ കൊണ്ടു3പാകാം എന്നു ചറഞ്ഞു. 

അവന് അ വരെ ശമയ്യയിലേകു ക്രട്ടിക്കൊ 

ണ്ടുപോയി. ശമയ്യയിത ഏത്തിയല്ലോ 

മരലീിശാ: യഹോവ, കാണഅക്കവണ്ണം 

ഇവരുടെ കണ്ണ തുറക്കേണമേ ഏന്നു പറ 

ഞ്ഞു. 

അവര് നോക്കിയപ്പോഠം തങ്ങ ശമയ്യ 

യഹോവ അവരുടെ കണ്ണൂ തുറന്നു; 

യൂടെ നടു യില് നില്ല്ന്നതു കണ്ടു. യിസ്പാ 

യേരുരാജാധുയു അവരെ കങ്ടിട്ടു ഏലി 

ശയോടു: നെറ പിതാധഖേ, ധെട്ടിക്കള 

യട്ടെ; ഞാ൯ ഇവരെ ധെട്ടിക്കളയട്ടെ 

മ്േന്നു ചോടിച്ച. അതിന്നു അവന്: വെ 

ട്ടിക്കളയരുതു; നിനെറ വാഠകൊണ്ടും 

വില്ലുകൊണ്ടും പിടിച്ചവരെ നീ ധെട്ടി 

ക്കള യയമോ? വർ തിന്നുകടിച്ചു തങ്ങ 

മൂടെ യജമാനന്െറ അടുക്കല് പോകേ 

ണ്ടതിന്ന അപ്പവും വെള്ളവും അധകു 

കൊടുകുക എന്നു പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ 

അവന് അധകു വലിയോരു വിരുന്നു 

ഒരുക്കി; അവര് തിനാകടിച്ചശേഷാം 

അവന് അവരെ വിട്ടയച്ചു; അവര് തങ്ങ 

മൂടെ യജമാനനെറ അടുക്കല് പോയിം 
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൨. രാജാക്കന്മാർ ത 

അരാമ്യപ്പടക്രടങ്ങഠം യിസ്രാമയതലേശ 

ത്തേക്കു പിന്നെ വന്നില്ല. 

അതിനെറശേഷം അരാംരാജാവായ 

ബെ൯-ഹടട തന്െറ സൈസ്യത്തെ 

ഒക്കെയയം കരട്ടി രു ശമയ്യയെ 

വളഞ്ഞു. അധര് ശമയ്യയെ വള ഞ്ഞിരിക്ു 

മ്വോര അധിടെ മഹാക്ഷാമം ഉണ്ടായി; 

ഒരു കഴ്ഴതത്തലെക്കു എണ്ണതു ധെള്ളിക്കാ 

ഗും കാല്കബ് പ്രാക്കാകടത്തിന്നു അഞ്ചു | 

ധെള്ളിക്കാശുംവരെ ധിലകയറി, ഒരി 

ക്കല് യിസ്രാമയല്രാജാവുയ മതിലിന്മേല് 

നടക്കുമ്പോഠം ഒരു സ്ത്രി അവനോടു: യജ 

മാനനായ രാജാധേ, രക്ഷിക്കേണമേ 

എനു നിലവിളിച്ചു. അതിന്നു അവന: 

യഹോവ നിന്നെ രക്ഷിക്കുന്നില്ലെങ്കില് 

ഞാ൯ ഏധിടെനിന്നു തന്നു നിന്നെ രക്ഷി 

ക്കേണ്ടു 9 കളപ്പുരയില് നിന്നോ മുന്തിരി 

ചുക്കില്നിന്നോ എന്നു ചോടിച്ചു. രാജായു 

പിന്നെയും അവമോടു: നിനെറ സങ്കടം 

എന്തു എന്നു ചോദിച്ചതിന്നു അവ: 

ഈ സ്ത്രി ഏന്നോടു: നിന്െറ മകനെ കൊ 

ണ്ടുവാ; ഇന്നു നമുക്കു അവനെ തിന്നാം; 

നാളെ എനെറ മകനെ തിന്നാം എന്നു 

പറഞ്ഞു. 

മകനെ പുഴ്ചങ്ങിത്തിന്നു; പിറെറന്നാഠ 

അങ്ങനെ ഞങ്ങ എനെറ 

ഞാ൯ അവള്ളോട്ട: നിസെറ മകനെ 

കൊണ്ടുവാ; നമുക്കു അവനെയ്യം തിന്നാം 

എന്നു പറഞ്ഞാറെ അവഠ തനെറ മക 

നെ ഒളിപ്പിച്ചുകള ഞു എന്നു പറഞ്ഞു. 

സ്്രിയുടെ വാക്കു കേട്ടപ്പോ രാജാവു 

വ്ര്രരം കിറി; 

നടന്നു പോകയായിരുന്നു; ജനം അവനെ 

അവ൯ മതിലി നേത 

നോക്കിയപ്പോ അവന അകമെ ദേഫം 

പറെറ ട്ടു ഉടുത്തിരിക്കുന്നതു കണ്ടു. ശഫോ 

ത്തിനെറ മകനായ എലിശയ്യടെ തല 

ഇന്നു അവനെറ ഉടലിന്മേത ഇരുന്നാല് 

ദൈവം എന്നോടു തക്കഖണ്ണ്ണധും അധി 
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കവും ചെയ്യട്ടെ എന്നു അവ൯ പറഞ്ഞു. 

എലീശാ തനെറ വീട്ടില് മൂപ്പന്മാരോടു 39 

ക്രടെ ഇരിക്കുമ്പോ രാജാധു ഒരാളെ 

തനിക്കു മുമ്പായി അയച്ചു; ട്ുത൯ ഏലി 

ശയുടെ അടുക്കല് എത്ൃതതുന്നതിന്നു മുമ്പെ 

അവന് മൂപ്പന്മാരോടു: എനെെറ തല 

എടുതൃതുകളുവാ൯ ആ കുലപാതകചൃത്ര൯ 

ആളയച്ചിരിക്കുന്നതു നിങ്ങഠം കണ്ടുധോ? 

നോക്കുവി൯ മൂത൯ വരുഃമ്പാഠ നിങ്ങ 

വാതില് അടെച്ചു വാതിച്ലം,ത അവനെ 

തടുതുതുകൊരധഖി൯; അവനെറ യജമാന 

നെറ കാലൊച്ച അവസെറ പിമ്പില് കേസ 

കുന്നുണ്ടല്ലോ എന്നു പറഞ്ഞു. അവ൯ 

അവരോടു സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കു 

മ്പോഠംട്ടുത൯ അവനെറ അടുക്കല് എത്തി; 

ഇതാ, ഈ അനത്ഥം യഹോവയാല് 

വരുന്നു; ഞാ൯ ഇനി യഹോവയെകാത്തി 

രിക്കുന്നതു എന്തിന്നു ഏന്നു രാജാവു പറഞ്ഞു, 

അംഘഡ്യ്ായം. 

അപ്പോം ഏലിശാ: യഹോവയുടെ അരു 

ഉപ്പാടു കേപ്പി൯: നാളെ ഈ നേരത്തു 

ശമയ്യയുടെ പടിയാതില്ലല് ശേക്കെലിന്നു 

ഒരു സെയാ കോതമ്പുമാധും ശക്കെലിന്നു 

രണ്ടു സെയാ യവവും വില്ലും ഏന്ന 

യഹോവ അരുളി ച്ചെയ്യന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. 

രാജാവിന്നു കൈത്താങ്ങല് കൊട്ടക്കുന്ന 

അകമ്പടിനായക൯ ദൈവപുരുഷനോടു : 

യഹോവ ആകാശത്തില് കിളിവാതിലു 

കര ഉണ്ടാക്കിയാലും ഈ കായ്യം സാധി 

ക്കുമോ എന്നു പറഞ്ഞു. അതിന്നു അവന്: 

നിനെറ കണ്ണുകൊണ്ടു നീ അതു കാണും; 

എങ്കിലും നീ അതില്നിന്നു തിന്നുകയില്ല 

എന്നു പറഞ്ഞൂ. 

അന്നു കുഷ്ടരരോഗികളായ നാലാഠം 

പടിവയാതില്ല,ത ഉണ്ടായിരുന്നു; അഖ൪ 

തമ്മിത തമ്മില്; നാം ഇധിടെ കിടന്നു 
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മരികുന്നതു എന്തിന്നു? 

ചെല്ലുക ഏന്നുവന്നാല് പട്ടണത്തില് 

ക്ഷാമമായിരിക്കകൊണ്ടു നാം അധിടെഖചെ 

ചു മരിക്കും; ഇവിടെ പാത്താലും മരികും. 

അതുകൊണ്ടു വരിക; നമുക്കു അരാമൃ പാള | 

യത്തില് പോകാം; അവര് നമ്മെ ജിഖ 

നോടെ വഖെച്ചാത നാം ജീധിച്ചിരികും; | 

അവര് നമ്മെ കൊന്നാല് നാം മരിക്കയേ 

യയള്ളു ഏന്നു പറഞ്ഞൂ. അങ്ങനെ അവര് 

അരാംപാളയത്തിരു പോകവാ൯ സന്ധ്യാ 

സമയത്തു പുറപ്പെട്ടു അരാംപാളയത്തി 

ന്െറ അററത്തു വന്നപ്പോഠം അധിടെ ആ 

രെയും കാണാനില്ല, കുത്താധു അരാമ്യ 

സൈവ ത്തെ രഥങ്ങളൂ.ടെയും കുതിരകളൂ. 

ടെയും മഹാസൈവ൮ത്തിനെറയും ആര, 

വം ക്രോപ്പിച്ചിരുന്നതു കൊണ്ടു അവര് 

തമ്മില് തമ്മിരു: ഇതാ, നമുടെ നേരെ 

വരേണ്ടതിന്നു യിസായേല്രാജാധു ഹിത്യയ 

രാജാക്കുന്മാരെയും മി സയിംരാജാക്കുന്മാരെ 

യ്യം നമുക്കു യിരോധമായി ക്രലികു വാങ്ങി 
| 
] യിരിക്കനാ എന്നു പറഞ്ഞു. അതുകൊ 

40 ൨. രാങ്മാക്കന്മാർ ൭ 

പട്ടണത്തില് കു കുററം വരും; ആകയാല് വരുധി൯; 

ന്നാം ചെന്നു രാജധാനിയില് അറിധു 

കൊടുക്ക എന്നു പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ അ 

വര് പട്ടണവാതില്ല,ല് ചെന്നു കാവല്ല്ലാ 

രനെ വിളിച്ചു: ഞങ്ങ അരാംപപാഉയ 

ത്തിരു പോയിരുന്നു; അധിടെ ഒരു മന്ദ 

ഷ്യയനും ഇല്ല; ഒരു മനുഷ്യ നെറയും ശബ്ദം 

കേറാപ്പാരുമില്ല; കുതിരകളും കഴ്ഴതകളും 

ക്രടാ 

രങ്ങമൂം അപ്പാടെ തന്നേ ഇരിക്കുന്നു എന്നു 

കെട്ടിയിരികുന്നപാടെ നില്ലുന്നു; 

പറഞ്ഞു. അവന് കാവല്ല്ാരെ വിളിച്ച; 

അവര് അകത്തു രാജധാനിയില് അറിവ 

കൊടുത്തു . 

എഴ്ചമന്നററു ഒത്യന്മാരോടു: 

രാജായു രാത്രിയില് തന്നേ 

അരാമ്യ൪ 

നമ്മോടു ഇച്ചെയൂതു എന്തെന്നു ഞാന് പറ 

ഞ്ഞജുതരാം; 

ന്നു അവര് അറിഞ്ഞിട്ടു: അവര് പട്ടണ 

നാം വിശന്നിരിക്കയാകുന്നു 

ത്തില്ുനിന്നു പുറത്തുവരും; അപ്പ്പോഠം 

നമുക്കു അവരെ ജീവനോടെ പിടിക്കയ്യം 

പട്ടണത്തില് കടക്കയും ചെയ്യാം എന്നു 

റെച്ചു അവർ പാതമുയം വിട്ടുപോയി വയ 

ണ്ടു അവര് സസ്ധ്യാസമയത്തൃതന്നേ ഏഴു ലില് ഒളിച്ചിരിക്കയാകന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. 

ന്നേററു ഓടിപ്പോയി; ക്രടാരങ്ങ൦, കുതി അതിന്നു അവനെറ ൂത്യന്മാരില് ഒരു 

രകഠം, കുഴുതകഠ എന്നിവയെ പാളയ 

ത്തില് ഇരുന്നപാടെ മപേക്ഷിച്ചു ജടീവര 

ക്ഷെക്കായി ഓടിപ്പോയി. ആകുക്ടരോ 

ത്ത൯:; പട്ടണത്തില് ശേകിപ്പുള്ള കുതിര 

കളില് അഞ്ചിനെ കൊണ്ടുവരട്ടെ; നാം 

ആളയച്ചു നോക്കിക്കേണം; അവര് ഇവയി 

ഗികഠം പാള യത്തിനെറ അററത്തു എത്തി ടെ ശേഷിച്ചിരിക്കുന്ന യിസായേലിനെറ 

ഒ്രു ക്രടാരത്തിന്നകതൃതു കയറി തിന്ന സകലപുരുഷാരധും നശിച്ചപോയിരികു 

കുടിച്ചശേഷം അവിടെനിന്നു ഖെള്ളിയയം ന്ന യിസ്പായേലിനെറ സകലപുരുഷാര 

പൊന്നും വയനസ്രൂങ്ങളു.ം എടുതു കൊണ്ടുപോ പും എന്നപോലെ യരിക്കും ഏന്നു ഉത്തരം 

യി ഒളിച്ചുഖെച്ചു; മടങ്ങിവന്നു മറെറാരു പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ അവര് രണ്ടു രഥം 
| 

ക്രടാരത്തിനകുത്തു ക്യറി അതില്നിന്നും | കുതിരയെ കെട്ടി കൊണ്ടുവന്നു; രാജാധു 

ദ്േടുത്തു കൊണ്ടുപോയി ഒളിച്ചുവെച്ചു. 

പിന്നെ അവര്തമ്മിരത തമ്മില്: നാം ചെയ്യു 

അധാരെ അരാമുയ സൈസ്ൃത്തിനെറ പിന്നാ 

ലെ അയച്ചു: നിങ്ങഠം ചെന്നു നോക്കുധി൯ 

ന്നതു ശരിയല്ല; ഇന്നു സദ്വത്തമാനഭിവ ഏന്നു കപ്പിച്ച. അഖര് യോദ്ദാ൯വരെ 

സമല്ലോയ; നാമോ മിണ്ടാതിരിക്ുന്നു;ു നേ അവരുടെ പിന്നാലെ ചെന്നു; എന്നാല് 

രം പുലരുംവരെ നാം താമസിച്ചാല് നമു | അരാമ്യ൪ തത്രപ്പാട് ഏറിഞ്ഞുകള ഞ 

23 

ഠിം 

19 

14 



൨. രാജാക്കന്മാർ ൮൮ _. ൭൭0 11, 11൬൩ 3 

വ്രതങ്ങളും മററു സാധനങ്ങളുംകൊണ്ടു ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നു പറഞ്ഞു. ആനസ്ധ്ര്ി 2 

വഥിയൊക്കെയും നിറഞ്ഞിരുന്നു; ദ്ടുതന്മാ൪ | എഴുന്നേററു ദൈവപുരുഷ൯ പറഞ്ഞതു 

മടങ്ങിവന്നു വിവരം രാജാവിനെ അറി പോലെ ചെയ്തൂ; അവളും ഭവനധും 

(6 യിച്ചു. അങ്ങനെ ജനം പുറപ്പെട്ടു തരാം ചൊല്ലു പോയി ഏഴ സംവ 

പാളയം കൊള്ളയിട്ടു. യഹോവയുടെ ത്സരം പരദേശവാസം ചെയ്യും. ഏഴ്ഴ 3 

വചനപ്രകാരം അന്നു ശേക്കെലിന്നു ഒരു സംവത്സരം കഴിഞ്ഞിട്ടു അവഠം ഫ്ഥെലി 

സെയാ കോതമ്പുമാവും ശേക്കെലിന്നു രണ്ടു സ്മൂദേശതൂനിണ മടങ്ങിവന്നു; പിന്നെ 

[7 സെയായവവും ധിററു. രാജാവുതനിക്കു അവഠം തനെറ വീട്ടും നിലവും സംബ 

കൈത്താങ്ങല് കൊടുക്കുന്ന അകമ്പടി ന്ധിച്ച രാജാവിനോടു സങ്കടം ബോധി 

നായകനെ വാതില്ലരല് വിചാരകനായി പ്പിപ്പാ൯ ചെന്നു. അന്നേരം രാജാവു 4 

നിയമിച്ചിരുന്നു; ജനം അവനെ ചവിട്ടി ദൈഖപുരുഷന്െറ ബാല്യ ക്കാരനായ ഗേ 

ക്കളഞ്ഞ; രാജാധു ദൈവപുരുഷനെറ ഹസിയോടു സംസാരിക്കയില്: എലി 

അടുക്കല് വന്നപ്പോ അവ൯ പറഞ്ഞിരു ശാ ചെയു വ൯കായ്യങ്ങളൊക്കെയും നീ 

ന്നതുപോലെ അവന് മരിച്ചുപോയി. | ഏന്നോടു വിയരിച്ചുപറക എന്നു കല്പിച്ചു. 

18 നാളെ. ഈ നേരത്തു ശമയ്യയുടെ പടിയാതി | മരിച്ചുപോയഖനെ ജിധിപ്പിച്ച വിചരം 5 

ലുൽ ശേക്കെലിന്നു രണ്ടു സെയായവധും അവ൯ രാജാധിനെ കേട്റയിക്കുമ്പോഠം 

ശേക്കെലിന്നു ഒരു സെയാ കോതമ്പുമാധും തന്നേ അവന് മകനെ ജിധിപ്പിച്ചുകൊ 

| 

യക൯ ഭൈഖപുരുഷ്വനോടു: യഹോവ | ബോധിപ്പിച്ചം അപ്പോ ഗേഹസി: 

വില്ലമെന്നു ദൈവപുരുഷ൯ രാജാധി | ടൂത്തിരുന്ന സ്ത്രീ വന്നു തന്െറ വീടും നില 

19 നോടു പറഞ്ഞപ്പോ ഈ അകമ്പടിനാ | യും സംബന്ധിച്ചു രാജാധിനോടു സങ്കടം 

ആകാശത്തില് കിളിഖാതിലുക മ ഉണ്ടാക്കി | യജമാനനായ രാജാധ്വ ഇവയമം തന്നേ 

യാലും ഈ വാകുപോലെ സംഭവിക്കുമോ ആ സ്ര; എലിശാ ജിധിപ്പിച്ചുകൊടുത്ത 

എന്തത്തരം പറഞ്ഞു. അതിന്നു അവ൯:; മക൯ ഇവന് തന്നേ എന്നു പറഞ്ഞു. 

നിന്െറ കണ്ണുകൊണ്ടു നീ അതു കാണും; | രാജായു സ്ത്രിയോടു ചോദിച്ചപ്പോ അവ 6 

എങ്കിലും നി അതില്നിന്നു തിന്നുകയില്ല ഭൂ അതു യിയരിച്ചുപറഞ്ഞും. രജോധവു 

90 എന്നു പറഞ്ഞിരുന്നു, അവ്വണ്ണം തന്നേ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനെ നിയമിച്ചു: അവഠം 

അവന്നു ഭവിച്ചു; പടിവധാതില്ലല്.വെച്ചു | ക്ഷണ്ടായിരുന്നതൊക്കെയും അവ ദേശം 

ജനം അവനെ ചപിട്ടിക്കള ഞ്ഞു; അവന | ഖിട്ടുപോയ നാഠമുതല് ഇതുവരെയുള്ള 

മരിച്ചുപോയി, നിലത്തിനെറ ആദായധും അവഠകു കൊ 

ടുപ്രിക്കേണം ഏന്നു കല്പിച്ചു. 

വം അബഡ്യ്യായം. അനന്തരം ഏലിശാ ഒമ്മേശെക്കില്ചെ ? 

അനന്തരം എലീശാ താന് മകനെ ജീവി ന്നു; അന്നു അരാംരജാവായ ബെ൯-ഹടട് 

പ്പിച്ചുകൊടുത്തിരുന്ന സ്ര്രീരയാടു: നിയും ദിനംപിടിച്ചു കിടക്കുകയായി രുന്നു ; ദൈവ 

നിനെറ ഭവനധും പുറപ്പെട്ടു എധിടെ ! പുരുഷ൯ വന്നിട്ടുണ്ടു എന്നു അവന്നു അറി 

യെങ്കിലും പരദദശവാസം ചെയ്യൂകൊര വുകിട്ടി. രാജാവു ഫസായേലിനോടു : ഒരു 8 

വി൯; യഹോവ ഒരു ക്ഷാമം വരുരൂതുവാ൯ | സമ്മാനം എടുത്തുകൊണ്ടു ദൈവപൃരുഷ 

പോകുന്നു ; അതു ഏഴു സംവത്സരം ദേശത്തു | നെ ചെന്നുകണ്ടു: ഈ ടിനം മാറി എനിക്കു 

ധഠാറ്റിം 
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സെരഖ്യം വരുമോ എന്നു അവ൯മുഖാ 

ന്തരം യഹോവയോടു ചോടിക്ക ഏന്നു 

പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഹസായയല് ദമ്മ 

ശെക്കിലെ വിശേഷധസ്തക്കളില്നിന്നൊ 

ക്കെയും എടുത്തു നാല്പതു ഒട്ടകച്ചുമടുമായി 

അവനെ ചെന്നുകണ്ടു അവനെറ മുമ്പില് 

നിന്നു: നിന്െറ മകന് അരാംരാജാ 

വായ ബെ൯-ഹദദ് ഏന്നെ നിനെറ 

അടുക്കല് അയച്ചു: ഈ ടിനം മാറി എനികു 

സെൌടഖ്യംവരുമോ ചോഭികുന്നു ന്രേന്നു 

ന്നു പറഞ്ഞു. ത്അതിന്നു എലീശാ: നി 

ചെന്നു അവനേട്ട: നിനകു നിശ്ചയമാ 

യിട്ടു സൌഖ്യം വരും എന്നു പറകു 

എന്നാല് അവന് നിശ്ചയമായി മരിച്ചു 

പോകുമെന്നു യഹോവ ഏനിക്കു ധെളി 

പ്പെടുത്തിത്തന്നിരിക്കുനു എന്നു പറഞ്ഞു. 

പിന്നെ അവനാ ലജ്യ തോന ധോളം 

അവന്൯ കണ്ണുപറിക്കാതെ അധവനെ ഉററു 

നോക്കി ഭൈവപുരുഷന കരഞ്ഞു. യജ 

മാനന കരയുന്നതു ഏന്തു ഏന്ന ഹസാ 

യേല് ചോദിച്ചതിന്ന അവ൯: നീയിസാ 

യേല്മക്കളേടു ചെയ്ത്ാനിരിക്കുന്ന ദോഷം 

ഞാ൯ അറിയുന്നതുകൊണ്ടു തന്നേ; നി 

അവരുടെ ടുഗ്ഗങ്ങളെ തീയിട്ടു ചുടകയും | 

അവരുടെ യൌവനക്കാരെ വാസകൊണ്ടു 

അവരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ 

അടിച്ച തകക്കയും അവരുടെ ഠാഭിണിക 

കെല്ലേക യ്യും 

ളെ പിളക്കയും ചെയ്യും എന്നു പറഞ്ഞു. 

ഈ മഹാകായ്യം ചെയ്ത്താ൯ നായഃയിരി 

കുന്ന അടിയന എന്തുമാതമുള്ള ഏന്നു 

| 

] 

) 

ഹസായയല് പറഞ്ഞതിന്നു ഏലിശാ: നി 

അരാമില് രാജാവാകും എനാ യഫഹോധല 

മ്േനികു വെളിപ്പെടുത്തിത്തന്നിരികുന്നു 

4 
4 

| 

൨. രാജാക്കന്മാര് "വു 

നിശ്ചയമായി സൌഖ്യം വരും നന്നു 

അവന് എന്നോടു പറഞ്ഞു എന്നു അവ൯ 

ഉത്തരം പറഞ്ഞു. പിറെറന്നാരം അവ൯ 

ഒരു കമ്പിളി എടുത്തു വെള്ളത്തില് മുക്കി 

അവനെറ മുഖത്തിട്ടു; അതിനാല് അവന് 

മരിച്ചു പായി ഹസായേല് അവന്നു 

പകരം രാജുാവായ്യീന്നു. ൭ 

യി സായേല്ുരാജാവായ ആഹാബിനെറ 

മകനായ മയാരാമിനെറ അഞ്ചാം ആണ്ടില് 

യെഹോശാഫാത്തേ' ഖയെഫ്രുദയിരല് രാജാവാ 

യിരികുമ്പാഠം തന്നേ യെഫ്രുദാരാജാവായ 

യെ ഹോശാഫാത്തിനെറ മകന് യെഹോ 

രാം രാജാവായി. അയ൯ വാഗ്ഗതുടങ്ങിയ 

പ്പോ അവന്നു മുപ്പത്തിരണ്ടു വയസ്സായി 

രുന്നു; അധവ൯ ഏട്ടു സംവത്സരം യെരര 

ശലേമില് വാണു. ആഹാബിനെറ മക 

അവന്നു ഭായ്യയായിരുന്നതു കൊണ്ടു അവ൯ 

ആഹാബിനെറ ഗൃഹം ചെയുതു പോലെ 

യി സ്വാധേതിരാജഅാക്കുന്മാരുടെ വഴിയില് 

നടന്നു യഹോവെക്കു അനിഗ്യമായയളെ തു 

ചെയ്യു. എങ്കിലും യഹോവ തനെെറ ദാസ 

നായ ഭാധിദി നോടു അവന്നും അവന്െറ 

മക്കഠകും എന്നേകും ഒരു ദിപം നല്ലം 

എന്നു വാഗ്ദാനം ചെയ്യിരുന്നതു കൊണ്ടു 

അവയനെറ നിമിത്തം യെഫ്രടയെ നി 

പ്പിപ്പാ൯ തനിക്കു മനസ്സായില്ല. അവ 

നെറ കാലത്തു മ്േഭമോമയ൪ യ്യെഫ്രദയുടെ 

മേലധികാത്തോടു മത്സരിച്ച തങ്ങ ക്കു 

ഒരു രാജാവിനെ വാഴിച്ചു. അപ്പോം 

യോരാം സകലരഥങ്ങമൂമായി സായിരി 

ലേക്കു ചെന്നു; ഏന്നാല് രാത്രിയില് 

അവന് എഏഴന്നേററു തന്നെ വള ഞ്ഞിരുന്ന 

മ്േദഓമ രെയും രഥനായകന്മാരെയും തോ 

മേനാ പറഞ്ഞു. അവ൯ എലധിശയെ വിട്ടു | പ്പിച്ചു; ജനം തങ്ങളുടെ ക്രടാരങ്ങളിലേക്ു 

പുറപ്പെട്ടു തന്െറ യജുമാനനെറ അടുക്കല് ഓടിപ്പോയി. അങ്ങനെ മ്േദോമ്യ൪ യെ 

വന്നപ്പോ: എലീശാ ന് ന്നോടു ഏന്തു ഹ്രടയുടെ മേലധികാരത്തോടട ഇന്നുവരെ 

പറഞ്ഞു എന്നു അവന് ചോഭിച്ചു. നിനക | മത്സരിച്ചുനില്ലന്നു; ആ കാലത്തു തന്നേ 

ഠിം 

15 

10 

20 

22 
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൨. രാജാക്കന്മാര ൯ 

ലിബ്ല യും മത്സരിച്ചു. യോരാമിനെറ 

മററുള്ള അവന ചെയ്യു 

തൊക്കെയും 

വൃത്താന്തങ്ങളും 

യ്യെഫ്രുടാരാജാക്കന്മാരുടെ 

വൃത്താന്തപുസുകത്തിരു എഴുതിയിരിക്കുന്ന 

വല്ലോ. യോരാം തനെറ പിതാക്കന്മാരെ 

പ്പേലെ നിടപ്രാപിച്ച അവനെറ പിതാ 

ക്കന്മാരോട്ട കൂടെ ഭാവിടിനെറ നഗര 

ത്തില് അവനെ അടക്കം ചെയ്യൂ; അവ 

സെറ മകനായ അഹസ്യായയ അവന്നു 

പകരം രാജാവായി. 

യ സായേല്രാജാവായ ആഹാബി 

നെറ മക൯ യോരാമിനെറ പന്ത്രണ്ടാം 

ആണ്ടില് യ്യെഫ്രുദാരാക്കാലായ യെഹോരാ 

മിനെറ മക൯ അഹസ്വ്യാധു രാജാവായി. 

അഫസ്വയാവു വാഴ്സു തുടങ്ങിയപ്പോ അവ 

ന്നു ഇരുപത്തിരണ്ടു വയസ്സായിരുന്നു അ 

വ൯ ഒരു സംവത്സരം യെരൂശലേമില് 

വാണു. അയസെറ അമ്മെക്കു അഥല്യാ 

എന്നു പേര; അവ യിസ്രായേല്രാജാ 

വായ ഒ്രിയുടെ ചെരത്രി ആയിരുന്നതു. 

അവ൯ ആഹാബ് ഗൃഹത്തിന്െറ വഴി 

യില് നടന്നു ആഹാബ് ഗൃഹം ചെയുതു 

പോലെ യഹോവെക്കു അനിക്കമായുള്ളതു 

ചെയ്യൂ; അവ൯ ആഹാബിനെറ ഥൂഫഹ 

ത്തോടു സംബന്ധമുള്ളവ൯ ആയിരുന 

വല്ലോ. അവ൯ ആഹാബിനെറ മക 

നായ യോരാമിനോടുക്രടെ ഗിലെയാദി 

ലെ രാമോത്തിലേക്കു അരാംരാജാവായ 

ഹസാരയേലി നോടു യുദ്ധം ചെയ്താ൯ പോ 

യി; എന്നാല് അരാമു ൪ യോരാമിനെ മുറി 

വേല്പിച്ച. അരാംരാജാവായ ഹസാധയ 

ലിനോടുള്ള യുദ്ധത്തില് രാമയില്ധെച്ചു 

അരാമ്യ൪ തന്നെ ലെട്ടിയ മുറിവുകഠക്ു 

യിസ്രെമയലില്ധെച്ചു ചികത്സ ചെയ്യേണ്ട 

തിന്ന യോരാംരാജാധയ മടങ്ങിപ്പോയി; 

മകനായ ആഹാബിനെറ യോരാം 

രോഗിയാകകൊണ്ടു യ്യെഫ്രുദാരാജാവായ 

റാ റിം 

പ ത പിട ടട ന റാ നും ന യ നെ 
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യെഹോരാമിനെറ മക൯ അഹസ്വ്യായു 

യിസെയേലിത അധഖനെ കാണ്മാന് ചെ 

ന്നിരുന്നു. 

൯, അദ്ധ്യായം. 

എലീശാപ്രവാംചക൯ ഒരു പ്രവാചകശി 

ഷ്യനെ ധിളിച്ചു അവനോടു പറഞ്ഞതു: 

നി അരകെട്ടി ഈ തൈലപാത്രം എടുത്തു 

കൊണ്ടു ഗിലെയാദിലെ രാമോത്തിലേക്കു 

പോക. അവിടെ എത്തിയശേഷം നിംശി 

യുടെ 

നെറ മകന് യ്യേഫ്രു എഏധിടെ ഇരിക്കുന്നു 

മകനായ യെ ഹോശാഫാത്തി 

എന്നു നോക്കി അകത്തു ചെന്നു അവനെറ 

സഹോദരന്മാരുടെ നടുവില്നിന്നു അവ 

നെ ഏഴചന്നേപ്പിച്ചു ഉഠാമുറിയിലേക്കു കൊ 

ണ്ടുപോക. പിന്നെ തൈലചാത്രം എടു 

തു അധഖനെറ തലയില് ഒഴിച്ചു: ഞാ൯ 

നിന്നെ യിസ്രായേലിന്നു രാജാവായി അഭി 

കേകം ചെയ്യിരികുന്നു എന്നു യഹോലഖ 

അരുളിക്കെയ്യന്നു എന്നു പറഞ്ഞിട്ടു വാതില് 

തുറന്നു താമസിക്കാതെ ഓാടിപ്പോരിക. 

അങ്ങനെ പ്രവാചകനായ ആ യൌവന 

ക്കാര൯ ഗിലെയാദിലെ രാമോത്തിലേക്കു 

പോയി. അവന്൯ അധിടെ എത്തിയ 

പ്പ്ോഠം പടനംായകന്മാ൪ ഒരുമിച്ചു ഇരിക്കു 

ന്നതു കണ്ടു: നായകാ, എനിക്ു നിന്നോടു 

ഒരു കായ്യം അറിയിപ്പ്പാനുണ്ടു എന്നു അ 

വ൯ പറഞ്ഞതിന്നു: ഞങ്ങ എല്ലാവരി 

ലുഖെച്ചു ആരോടു എന്നു യേഫ്രു ചോടിച്ചു. 

നിന്നോടു തന്നേ, നായകാ എന്നു അവ൯ 

ഉത്തരം പറഞ്ഞു. അവ൯ ഏഴന്നേററു 

മുറിക്കകത്തു കടന്നു; അപ്പോ അധവ൯ 

തൈലം അധനെറ തലയില് ഒഴിച്ച അ 

വനോട്ട പറഞ്ഞതെന്തെന്നാല്:; യിസ്പാ 

യേലിനെറ ദൈവമായ യഹോവ ഇപ്ര 

കാരം അരുളി ച്ചെയ്യന്നു : ഞാ൯ നിന്നെ 

യ ഹോധയുടെ ജനമായ യിസ്രാ3യലിന്നു 
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രാജാവായിട്ടു അടി കഷേകും ചെയ്യിരിക്കുന്നു. | ടികളിന്മേല് അവനെ? കാല്ലഛത വിരിച്ചു, 
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രക്തത്തിന്നും യഹോവയുടെ സകലദാസ . 

ന്മാരുടെയും രക്തത്തിന്നും 

ലിനോടു ഞാന് പ്രതികാരം ചെയയ്യേണ്ട 

തിന്നു നിനെറ യജമാനനായ ആഫാബി 

നെറ ഗൃഹത്തെ നീ സംഹരിച്ചുകള 

യേണം. ആഹാബ് ഗൃഹം അശകഷംം മുടി 

ഞുപോകേണം; യിസ്സായേലില് ആഹാ 

ബിന്നുള്ള സ്വതന്ത്രനും 

മായ പുരുഷപ്രജയെ ഒക്കെയ്യം ഞാ൯ 

ഛേദിച്ചുകളയും. 

ഹത്തെ നെബാത്തിനെറ മകനായ യൊ 

രോബെയാമിനെറ ഗൃഹത്തെപ്പാലെയും 

അഫിയാധിസനെറ മകനായ ബയെശ 

യ്യുടെ ഗൃൂഫത്തെപപ്പാലെയും ആകും. 

സേബെലിനെ യിയെയേല്പ്രദേശത്തു 

ഖെച്ച നായ്ക്ു,ഠ തിന്നുകളയും; അധളെ 

ഈ 

അടക്കും ചെയസ്ത്രാ൯ ആരും ഉണ്ടാകയില്ല. 

പിന്നെ അവന് വാതില് തുറന്നു ഓടി 

പ്പോയി, യ്വേഫ്രു തസനെറ യജമാനനെറ 

ഭൂത്യന്മാരുടെ അടുക്കല് പുറത്തു വന്നപ്പോ 

ഇഠ3മസബെ! 

 കാഫമും തി: യേഫ്രരാജാവായി എന്നു 

പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ നിംധിയ്യടെ മകനായ 

യെ ഹോഥാഫാത്തിനൌെ മക൯ യേ ഡു 

, യോരമമിന്നു വിരോധമായി ക്രടുകെട്ടു ണ്ടാ 

അ സ്വതന്തുന്ദ 

ഞാന് ആഹാബ് 

ഒരുത്ത൯ അവനോടു: എന്താകുന്നു ധിമശ 

ക്ഷം? ആ ഭ്രാന്തന് നിനെറ അടുക്കല് 

വന്നതെന്തിനാ എനു ചോടിച്ചു. അതിന്നു 

ക്കി. യോരാമും എല്ലായി സായേലും അരാം 

രാജാവായ ഹസായേതനിമിത്തം ഗിലെ 

യാടിലെ രാഃമാത്തിനെ കാവല് ആക്കി 

സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു. അരാംരാജാവായഹസാ 

യേലിനോടുള്ള യൃദ്ധത്തില് അരാല്യ൦ 

തനിക്കു ഏപ്പിച്ച മുറിവുകഠംക്ു യിസെ. 

യേലിത്ഖെച്ചു ചികിത്സചെരയ്യണ്ടതിന്നു 

യോരാംരാജാവു മടങ്ങിപ്പോന്നിരുന്നു. എ 

ന്നാല് യ്യേഹ്ു: നിങ്ങഠംക്കു സമ്മതമെങ്കില് 

യി സെയേലിരത ചെന്നു ഇതു അറിയിക്ക 

ണ്ടതിന്നു ആരും പട്ടണം വിട്ടുപോകാതെ 

സൂക്ഷിക്കേണം ഏന്നു പറഞ്ഞു. അങ്ങ 

നെ യ്േയേഫ്ര രഥം കയറി യിസ്റെയേലി 

ലേക്കു പോയി; യോരാം അധിടെ കിട 

കുകയായി ന്നും യോരാമിനെ കാണാന് 

ഖയെഫ്രുഭാരാജാവായ അഫഹസ്വ്യാധും അധി 

ടെ വന്നിരുന്നു. യിസെയേലിലെ ഗോ 

പുരമുകളിത ഒരു കാധല്ല്ലാര൯ നിന്നിരു 

നു; അവന് യ്യേഫ്രധിനെറ ക്രട്ടം വരു 

ന്നതു കണ്ടിട്ടു: ഞാ൯ ഒരു ക്രട്ടത്തെ കാ 

അവന് അധഖരോടു: നിങ്ങ ആ പുരു 

ഷനെയും അവന് പറഞ്ഞു കായ്യത്തെ 

യും അറിയുന്നുവല്ലോ എന്നു പറഞ്ഞു. 

എന്നാറെ അവര്: അതു നേരല്ല; നി ബങ്ങ 

ളോടു പറയേണം എന്നു പറഞ്ഞതിനാ 

അവ൯: ഞാന നിന്നെ യിസ്ധായേലിന്നു 

രാജാവായിട്ടു അഭിക്കേകം ചെയ്യിരിക്കുന്നു 

എന്ന യഹോവ അരതുളിച്ചെയ്യുന്നു എന്നാ 

ടിയായി ഇന്നിന്ന കായ്യങ്ങഠം അവന് 

എന്നോടു സംസാരിച്ചു ഏന്നു പറഞ്ഞു. മുട 

നെ അവര് ബദ്ധപ്പെട്ടു ഓരോരുത്ത൯ 

ണുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. അപ്പ്പോശ യയാരാം: 

നി ഒരു കുതിരച്ചേവകനെ വിളിച്ചു 

അവരുടെ നേരെ അയക്കണം; അവ൯ 

ചെന്നു: സമാധാനമോ എന്നു ചോടിക്കട്ടെ 

നന്നു കുപ്പിച്ചു. അങ്ങനെ ഒരുത്തന് കുതി 

രപ്പുറത്തു കയറി അവനെ ഏഎതിരേററു 

ചെന്നു: സമാധാനമോ എന്നു രാജാധു 

ചോടിക്കുന്നു ഏന്നു പറഞ്ഞൂ. സമാധാനം 

കൊണ്ടു നിനകു ഏന്തുകായ്യം? തിരിഞ്ഞു 

മ്രേനെറ പുറകില് വരിക എന്നു യേഫ്ര 

പറഞ്ഞു. അപ്പ്പോശ കാവല്ല്ാര൯: ട്രൂുത൯ 

താന്താനെറ വസ്ര്രൂം എടുത്തു കോയണില്പ | അവരുടെ അടുക്കലോളം ചെന്നിട്ടും മട 

14 

16 

14 

18 



21 

2 

23 

രാജാക്കന്മാര ൯ ൨. 

മറെറാരുത്തനെ കുതിരപ്പുറത്തു അയച്ചു; 

അവനും അവരുടെ അടുക്കത ചെന്നു; 

സമാധാനമോ എന്നു രാജാവു ചോടി ക്കുന്നു 

എന്നു പറഞ്ഞും 

നിനക്കു എന്തു കായ്യം? തിരിഞ്ഞു എന്െറ 

സമാധാനംകൊണ്ടു | 

പുറകില് വരിക ഏന്നു യ്േഫ്രു പറഞ്ഞു. 

രുടെ അടുക്കലോളം ചെന്നിട്ടു മടങ്ങി 

വരുന്നില്ല; ആ ഓടിക്ുന്നതു നിംശിയുടെ 

മകനായ ഓടികുന്നതു പോലെ യ്യേഫ്രു 
ഇരിക്കുന്നു; ഭ്രാന്തനെപ്പ്പോലെയല്ലോ 

അപ്പ്യോശ കായല്ല്്ാര൯: അവനും അവ 

അവന് ഒഓാടിച്ചുവരുന്നതു എന്നു പറഞ്ഞു. 

ഉടനെ യോരാം: രഥം പൂട്ടുക എന്നു കല്പി | 

രഥം പൂടിയശേഷം യിസ്രായേല് ചു; 
രാജാവായ ദയയാരാമും യെഫ്രുഭാരഃജാവായ 

താന്താനെറ രഥത്തില് അഹസ്വ്യാധും 

കയറി യേഫ്രുവിനെറ നേരെ പുറപ്പെട്ടു, 
| 

നാബോത്തിസെറ | യിസ്രെയേല്യ നായ 

നിലത്തിങ്കല്വെച്ച അ വനെ എതിരേററു. 

യേഫ്രുവിനെ കണ്ടപ്പ്യോഠം യോരാം: യേ 

ഹ്ര3ഖ, സമാധാനമോ എന്നു ചേഷിച്ചു, 

അതിന്നു യ്്രേ: നിസനെറ അമ്മയായ 

ഈസേബെലിനെറ പരസംഗവും ക്ഷൃദ | 

വും ഇത്ര അധികമായിരികുന്നേടത്തോളം 

എന്തു സമാധാനം എനു പറഞ്ഞു. 

അപ്പോം യോരാം രഥം തിരിച്ചു ഓടിച്ചു 

കൊണ്ടു അഹസ്യാവോടട: അഹസ്വാവ, 

യേഫ്രു 

വില്ല കുലെച്ചു യോരാമിനെ ജങ്ങളുടെ 

ഇതു ഭോഹം എന്നു പറഞ്ളു. 

നടുവെ എയ്യു; അമ്പു അയനെറ ഫ്ൃദയം 

തുളഞ്ഞു മ൮പുറം കടന്നു അവന് രഥ 

ത്തില് ചുരുണ്ടുവിണ്ുട. യ്യേഹ്ു തന്െറ 

പടനായകനായ ബിട് കാരോട്ട പറഞ്ഞ 

തു: അവനെ എടുത്തു യിസ്റെയേല്യനായ 

നാദബാത്തിനെറ നിലത്തില് ഏറിഞ്ഞുക 

ഒക; ഞാനും നിയും ഒരുമിച്ച അവന്െറ 

ധിം 
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19 ങ്ങജിവരുന്നില്ല ഏന്നു അറിയിച്ചു. അവന് അപ്പനായ ആഹഫാബിനെറ പിന്നാലെ 

കുതിരയേറി പോകുമ്പോ: നാബാ 

ത്തിനെറ രക്തവും അവനെറ മക്കളുടെ 

രക്തവും ഇന്നലെ ഞാ൯ കണ്ടിരിക്കുന്നു 

സത്യം എന്നു യഹോവ അരുളിച്ചെയുന്നു; 

ഈ നിലത്തുവെച്ചു ഞാന നിനക്കു പക 

രം ധിട്ടുമെന്നും യഹോവ അരുളിച്ചെ 

യ്യുന്നു എന്നിങ്ങനെ യഹോവയുടെ ഈ 

അരുളപ്പാടു അവന്നു വിരോധമായി ഉണ്ടാ 

യെന്നു ഓത്തു കൊമക; അവനെ ഏടുത്തു 

യഹോധയുടെ വചനപ്രകാരം തന്നേ ഈ 

നിലത്തില് എറിഞ്ങുകളുകു. യ്യെഫ്രടാ 

രാജാധായ അഫസ്യയാവു ഇതു കണ്ടിട്ടു 

ഉൂല്യാനഗൃഹത്തിനെറ വഥിയായി ഓടി 

പ്പോയി. യേഹ്ര അവനെ പിന്തുടന്നു: 

അവനെയും രഥത്തില് ധെട്ടിക്കള വി൯ 

എന്നു കപ്പിച്ച. അവർ യിബ്ലെ യാമിന്നു 

സമീപത്തുള്ള ഗ്രര്കയററത്തിങ്കല്വെച്ചു 

അവനെ ധെട്ടി; അവന് മെശിദ്ദോധി 

ലേക്കു ഓടിച്ചെന്നു അവിടെവെച്ചു മരിച്ച 

പോയി, അവനെറ ഭൃത്യന്മാര് അവനെ 

രഥത്തില്വെച്ചു യെരൂശലേമിലേക്കു കൊ 

ണ്ടുപോയി ദാധിടിനെറ നഗരത്തില് 

അവനെറ പിതാക്കന്മാരോടുക്രടെ അവ 

നെറ കല്ലറയില് അവനെ അടക്കം ചെയ്യൂ. 

യോ ആഹാബിനെറ മകനായ 

രാമിനെറ പതിനൊന്നാം ആണ്ടില് 

ആയിരുന്നു അഹസ്വ്യാധയ യ്യെഫ്രദയില് 

രാജാവായതു. യേഫ്രു യിയ്യെയേലില് 

വന്നതു ഈസേബെല് കേട്ടിട്ടു തസെറ 

കണ്ണില് മഷിയെഴുതി തല ചികി 

മിനുക്കിക്കൊണ്ട കിളിവാതില്ലല്ക്രടി 

നോക്കി, യ്േഫ്രു പടിഖാതില് കുടന്ന 

പ്പോ അവ: യജമാനനെ കൊന്നവ 

നായ സിദ്രിക്കു സമാധാനമോ എന്നു 

ചോദിച്ചു. അവ൯ തന്െറ മുഖം കിളി 

യാതില്ല്രലേക്കു ഉയത്തി: ആരുള്ളു എന്െറ 
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പക്ഷത്തു? ആരുള്ള ഏന്നു ചോടിച്ചു. 

എന്നാറെ രണ്ടുമൂന്നു ഷണ്ഡന്മാര് പുറ 

ത്തേകു നോക്കി. അവളെ താഴെ തള്ളി 

യിടു വിന് ഏന്നു അവ൯ കപ്പിച്ചു. മടനെ 

അവര് അധയളെ. താഴെ തള്ളിയിട്ട; അവ 

മൂടെ രക്തം ചുവരിന്മേലും ക്രി 

ന്മേലും തെറിച്ചു; അവ൯ അവളെ ചധി 

ട്ടിക്കള ഞു. 

൭85 

അവന ചെന്നു ഭക്ഷിച്ച പ്പെട്ടു: രണ്ടു രാജാക്കന്മാക്കു അധനോടു 

൨. രാഭ്മജാക്കുന്മാര ൧൧ 

എഴുത്തു നിങ്ങുടെ അടുക്കല് എത്തിയ 

ഉടനെ നിങ്ങമുടെ യജമാനന്െറ പൃത്രന്മാ 

രില് ഉത്തമനും യോഗ ദമായവനെ 

നോക്കിയെടുത്തു അവന്െറ അപ്പനെറ 

സിംഹാസനത്തില് ഇരുത്തി നിങ്ങളുടെ 

യജമാനന്െറ ഗൃഹത്തിന്നുധേണ്ടി യുദ്ധം 

അവരരോ ചെയ്ത്ിന. ഏററവും ഭ്യ 

പാനംചെയൂശേഷം: ആ ശപ്ക്ഷപ്പെട്ട ത്േതിത്തുനില്പാ൯ കഴിഞ്ഞില്ലല്ലോ; പിന്നെ 

വളെ ചെന്നു നോക്കി അടക്കും ചെയ്ത്തി൯; 

അവഠം രാജകുമാരിയല്ലോ ഏന്നു പറഞ്ഞു. 

അവ അവളെ അടക്കും ചെയ്ത്യാ൯ ചെ 

കൈപ്പത്തികളും അല്ലാതെ മറെറാന്നും 

കണ്ടില്ല. അവധര് മടങ്ങിവന്നു അവ 

നോടു അതു അറിയിച്ചു. അപ്പോ | 

അവന്: യിസ്രെയേരപ്രദേശത്തുഖെച്ചു 

നായ്ക്ക ഈസേബെലിനെറ യി 

തിനാകളയും;; അതു ഈസേബെല് എനാ 

” പറവഡാസ് കഴിയാതവണ്ണം ഈസേബെലി 

3 

നെറ പ്പിണം യിസ്റെരയല്പ്രദേശതുതു 

വയലിലെ ചാണകുംപോലെ ആകും 

എന്നിങ്ങനെ യഫഹോധ തിശ ബ്യയനായ | 

ഏലിയാധവു ഏന്ന തനെറ ദാസ൯മുഖാ । 

ന്തരം അരുളിച്ചെയു വചനം തന്നേ ഇതു 

എന്നു പറഞ്ഞു. 

ന്നാറെ അവളൂടെ തലമണ്ടയും കാലുകള്ടം 
] 

നാം എങ്ങനെ നില്ല എന്നു പറഞ്ഞു. 

ആകയാല്, രാജധാനിധിചാരകനും നഗ 

രാധിപതിയും മൂപ്പന്മാരും പുത്രപാ 

ലകുന്മാരും യ്വേഫ്രവിന്െറ അടുക്കല് 

ആൃയച്ചു: ഞങ്ങ നിന്െറ ദാസ 

ന്മാർ; ഞങ്ങളോടു കപ്പികുന്നതൊക്കെയയം 

ഏഞ്ങ ചെയ്യാ; ഞങ്ങ ഒരുത്ത 

നെയ്യം രാജാധാകുന്നില്ല; നിന്െറ ഇഷ്ടം 

പോലെ ചെയ്യുകൊഗക ഏന്നു പറയിച്ചു. 

അവന് രണ്ടാമതും ഏഴ്ചത്തു എഴുതിയതു: 

നിങ്ങ എനെറ പക്ഷം ചേന്നു ഏസെറ 

കപ്പന കേശക്ുമെങ്കില് നിങ്ങളുടെ യജ 

മാനനെറ പൃത്രന്മാരുടെ തല നാളെ ഈ 

നേരത്തു യിസെയേലിരു ഏഎനെറ അടു 

ക്കരു കൊണ്ടു൨രുധവി൯. ഏന്നാല് രാജുകു 

മാരന്മാര എഴപതുര്പപരും തങ്ങളെ വള 

രുന്ന നശരപ്രധാനികളോടു കൂടെ ആയി 

രുന്നു. ഈ എഴുത്തു അവരുടെ അടുക്കു 

൧൦ം അഡ്ധ്യായം. 

ത്ആഹാബിന്നു ശമയ്യയില് എഴുപതു 

പുത്രന്മാര് മുണ്ടായിരുന്നു. യ്േഫ്രു യിസ്സാ 
] യേരപ്രഭൂക്കുന്മാകും മൂപ്പന്മാക്കും ആഹം 

ബിനെറ പുത്രപാലകന്മാകും ശമയ്യയിലേ 

കു എഴുത്തുകളെ എഴ്ചതി അയച്ചതു ഏന്നെ | 

ന്മാരും രഥങ്ങളും കുതിരകളും ഉറപ്പുള്ള | 

പട്ടണവും ആയ്യധങ്ങളും 

കൈവശം ഉണ്ടല്ലോ, 

നിങ്ങളുടെ 

ആകയാല് ഈ 

ഠിം 

മ്േത്തിയ പ്പോ അവര് രാജുകുമാരന്മാരെ 

മ്േഴ്ുപതു പേരെയും പിടിച്ച കൊന്നു അവ 

രുടെ തല കൊട്ടയില് ആക്കിയിസെയ 

ലില് അവന്െറ അടുക്കല് കൊടുത്തയച്ചു. 

ഒരു ദ്രുത൯ വന്നു അവനോടു: അധ൪ 

രാജുകുമാരന്മാരുടെ തല കൊണ്ടുവന്നിരി 

8 ന്നല്: നിങ്ങളുടെ യജമാന൭ന്റ പുത്ര കുന്നു ഏന്നു അറിയിച്ചു. അവയെ പടി 

പ്പൂരഖാത്ല്ലല് രണ്ടു ക്രബ്ഖാരമായി കരടി 

രാധിലെഖരെ ധഖെചച്ചേക്കുവിന്൯ എന്നു 

അവ൯ കല്പിച്ചു. പിറെറന്ന:ം രാധിലെ 
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അവന് പുറത്ത ചെന്നുനിന്നു സപവ്പൂജന 

ത്തോടും പറഞ്ഞതെന്തെന്നാല്: നിങ്ങ 

നിതിമാന്മാ൪; ഞാനോ എനെറ യജമാ 

നന്നു വിരോധമായി ക്രട്ടുകെട്ടുണ്ടാക്കി 

അവനെ കൊന്നുകളഞ്ഞു; എന്നാല് ഇവ 

രെ.ഒക്കെയ്യം കൊന്നതു ആര്? ആകയാല് 

യഹോവ ആഹാബ് ഗൃഹത്തെക്കുറിച്ച അ 

രുളിച്ചെയു യഹോവയുടെ വചനങ്ങളില് 

ഒന്നും നിക്കുലമാകയില്ല എന്നു അറിഞ്ഞു 

കൊഠരധി൯; യഹോധ തന്െറ ദാസ 

നായ ഏലിയാമുഖാന്തരം അരുളിച്ചെയുതു 

നിയത്തിച്ചിരിക്കുന്നുവല്ലോ. അങ്ങനെ 

യ്േഫ്രു യിസ്രെയേലില് ആഹാബ് ഗൃഹ 

ത്തില് ശേഷിച്ചവരെ ഒക്കെയും അവ 

നെറ സകലമഹത്തുക്കളെയും ബസ്ധുക്ക 

ആരും 

സംഹരിച്ചുകളഞ്ഞു. 

ളെയും പൃരോഹിതന്മാരെയും 

ശേഷിക്കാതവണ്ണം 

പിന്നെ അവന് പുറപ്പെട്ടു ശമയ്യയില് 

ചെന്നു വഴിയില് ഇടയന്മാര് രോമം കത്രി 

ക്കുന്ന വീിട്ടിന്നരികെ എത്തിയപ്പോ 

യ്േഫ്ര യെഫ്രുദാരാജാവായ അഹസ്്യാവി 

സെറ സഹോദരന്മാരെ കണ്ടിട്ടു: നിങ്ങ 

ആര് എനു ചോദിച്ചു. ഞങ്ങഠം അഹസ്വയാ 

വിനെറ സഫഹോദരന്മാ൪; രാജായിനെറ 

മക്കളെ യും രാജ്ഞിയുടെ മക്കളെയും അഭി 

വന്ദനം ചെയ്ത്ാ൯ പോകയാകുന്നു എന്നു 

അവര് പറഞ്ഞു. അപ്പോ അവ൯: 

അവരെ ജിവനോടെ പിടിപ്പി൯ എന്നു 

കല്പിച്ച; അവര് അവരെ ജിവനോടെ 

പിടിച്ചു അവരെ നാല്പത്തിരണ്ടുപേരെ 

യും രോമം കത്രികുന്ന വിട്ടിനെറ കളത്തി 

ജകല്വെച്ചു കൊന്നു; അവരില് ഒരുത്ത 

നെയും ശേഷിപ്പിച്ചില്ല. 

അവ൯ അവിടെനിന്നു പുറപ്പെട്ട 

പ്പ്യോശ തന്നെ എതിരേല്പാന് വരുന്ന രേഖാ 

ബിനെറ മകനായ യോനാദാബിനെ കണ്ടു 

ഖന്ദനം ചെയ്തു അവനോടു: എന്പെറ ഫ്ൃട 

ധാരം 

260 11, 1115 10 

യം നിന്െറ ഹൃടയത്തോടു ചേന്നിരിക്കുന്ന 

തുപോലെ നിന്െറ ഹൃദയം പരമാത്ഥമാ 

യിരിക്കുന്നു വോ എന്നു ചോദിച്ചു. അതിന്നു 

യോനാദാബ്' അതേ എന്തു പറഞ്ഞു. അങ്ങ 

നെ എങ്കില് കൈതരിക. അവ൯ കൈ 

കൊടുത്തു; അവന് അവനെ തനെറ രഥ 

ത്തില് കയററി, നി എന്നോടുക്രടെ വന്നു 

യഹോവയെക്ുറിച്ചു എനിക്ുള്ള ശുഷ്കാന്തി 

കാഞ്ച എന്നു അവന് പറഞ്ഞു; അങ്ങനെ 

അവനെ രഥത്തില് കയററി അവ൪ 

ഓടിച്ചുപോയി. ശമയ്യയില് ഏത്തിയ 

പ്പോ അവ൯ ശമയ്യയിത ആഹാ 

ബിന്നു ശേഷ്ിച്ചവരെ ഒക്കെയും യഹോധഖ 

ഏലിയാവോടു അരുളിച്ചെയു വചനവ്ര 

കാരം ഒട്ടൊഥിയാതെ സംഛരിച്ചുകളഞ്ഞു. 

പിന്നെ യേഫ്ര സകലജനത്തെയും കൂട്ടി 

അവരോടു: ആഹാബ് ബാലിനെ അല്പ 

മേ സേധിച്ചുള്ളു; യേഫ്രർവാ അവനെ 

അധികം സേവധികും. ആകയാല് ബാലി 

സെറ സകലപ്രവാചകന്മാരെയും സക്ല 

പുജകന്മാരെയും സകലപയരോഹിതന്മാരെ 

യ്യ്ം 

ഒരുത്തനും 

എനെറ അടുക്കത വരുത്തുധി൯; 

വരാതിരിക്കരുതു; ഞാ൯ 

ബാലിന്നു ഒരു മഹായാഗം കുഴിപ്പാ൯ 

ജ്ജിവ 

നോടിരിക്കയില്ല എന്നു കല്പിച്ചു; എന്നാല് 

പോകുന്നു; വരാത്തവര ആരും 

ബാലിസെറ പൂജകന്മാരെ നശിപ്പിക്കത്ത 

ക്കവണ്ണം യേഫ്രു ഈ ഉപായം പ്രയോഗിച്ചു. 

ബാലിന്നു ഒരു വിശുദ്ധസഭായോഗം യഫാ 

കിപ്പി൯ എന്നു യ്യേഹ്ര കപ്പിച്ച. അവര് 

യ്േയേഫ്രു യിസ്രാ 

യേതദേശത്തു എല്ലാടവും ആളയച്ചതു 

കൊണ്ടു ബാലിനെറ സകലപൂജകന്മാരും 

അങ്ങനെ ഘോഷിച്ചു. 

വന്നു ; ഒരുത്തനും വരാതിരുന്നില്ല; അവര് 

ബാലിനെറ ക്ഷേത്രത്തില് ക്രടി; ബാത 

ക്ഷേത്രം ഒരു അററംമുതല് മറെറ അറാം 

വരെ തിങ്ങി നിറഞ്ഞ. അവ൯ വസ്ത്ര ൨൨ 
ക്ഷി 
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വിചാരകനോടു: ബാലിനന്െറ സകല | കാളകുട്ടികളെ ക്കൊണ്ടു യിസ്പായേലിനെ 

പൂജകന്മാകും ല്ര്രം കൊണ്ടുവന്നു | പാപം ചെയ്യുമാറാക്കിയ നെബാത്തിനെറ 

കൊടുക്ക ഏന്നു കുപ്പിച്ചു. അവന് | മകനായ യൊദരാബെയാമിനെറ പ്രാപ 

വസ്ത്രം കൊണ്ടു വന്നു കൊടുത്തു. പിന്നെ | ങ്ങളെ യേഫ്ര വിട്ടുമാറിയില്ല. യഹോധ 

യ്യേഫ്രുവും രേഖാബിനന്െറ മകനായ | യ്േഫ്രുധിനോടു: ഏനിക്കു ഇക്യമുള്ളതു നി 

യോനാഭാബും ബാലിനെറ ക്ഷേത്ര നല്ലവണ്ണം അനക്ഷ്ടിച്ചതു കൊണ്ടും എ ൭൯െറ 

ത്തില് കടന്നു ബാലിനെറ പൂജകന്മാ 

രോടട: ബാലിന്റൊ പൂജകന്മാര് മാത്ര 

മപ്ലാതെ യഹോവയുടെ പ്തൂജകന്മാ൪ 

ആരും ഇവിടെ നിങ്ങളോടുക്രടെ 

ഇല്ലാതിരിക്കേണ്ടതിന്നു തിരഞ്ഞുനോക്കു 

വി൯ എന്നു കപ്പിച്ചു. 

യാഗങ്ങളും ഹോമയാഗങ്ങളൂം കഥിപ്പം൯ 

അവര ഫനന 

ഫിതപ്രകാരം ഒക്കെയും ആഫാബ് ഗൃഹ 

ത്തോടു ചെയൂതു കൊണ്ടും നിന്െറ പുത്ര 

ന്മാര് യിസ്റ്ാമയലിനെറ രാജോസനത്തില് 

നാലാം തലമുറഖരെ ഇരികും എന്നു 

അരുളിച്ചെയയൂ. മെങ്കിലും യേഫ്രു യിസ്സാ 

യേലിനെറ ദൈവമായ യഹോധയ്യടെ 

ന൬ൃയയേപ്രമാണപ്രകാരം പൂണ്ണമനസ്സോേടെ 

അകത്തു ചെന്നമശഷം യ്േഫ്ര പുറത്തു | നടകുന്നതിന്നു ജാഗ്രത കാണിച്ചില്ല; 

ഞാന് നിങ്ങ 

മൂടെ കയ്യില് ഏപ്പികുന്ന ആദ്കളില് 

ഒരുത്ത൯ ചാടിപ്പോയാല് അധനെറ 

എണ്ണതുപേരെ നിത്തി: 

ജിവന്നു പകരം അവനെ പിട്ടയച്ച 

വനന്െറ ജീവ൯ ആയിരിക്കും എന്നു 

കല്പിച്ചു. ഹോമയാഗം കഴിച്ചുതിന്ന 

പ്പോഠം യേഫ്ര അകമ്ഖടികളോടും പട 

നായകന്മാരോടും: അകത്തു കടന്നു അധ 

രെ കൊല്ലൂധി൯; ഒരുത്തനും പുറത്തു 

പോകരുതു ഏന്നു കപ്പിച്ചു. അങ്ങനെ 

അവര് വാളിനെറ ലായ്ക്ക ലയാല് അവ 

രെ കൊന്നു; അകമ്പടികളും പടനാ 

യകന്മാരും അവരെ പുറത്തു ഏറിഞ്ഞു 

കളഞ്ഞു; 

രത്തില് ചെന്നു 

ബാരക്ഷേത്രത്മതിനന്െറ നഥ 

ബാല്ക്ഷേത്രത്തിലെ 

സുംഭവിഗ്രഹങ്ങളെ പുറത്തു കൊണ്ടു വന്നു 

ചൂട്ടുകതു ഞ്ഞു. 

തകത്തതു ബാല്.ക്ഷേത്രത്തെ ഇടിച്ചു അയി 

അവര് ബാല്സുംഭത്തെ 

നെ മറപ്പുരയാക്കിത്തിത്തു; അതു ഇന്നു 

വരെ അഞ്ജനതന്നേ ഇരികുന്നു. ഇങ്ങ 

നെ യ്യേഫ്രു ബാലിനെ യിസായേലിത 

നിന്നു നശിപ്പിച്ചകള ഞു. ഏങ്കിലും ബേ 

ഥേലിലും ഓനിലും ഉണ്മായിരുന്ന ചൊ൯ 

ലി 

1 
। 

യിസായേലിനെക്കൊണ്ടു പാപം ചെയ്യിച്ച 

യൊ3രാബെയാമിനെറ പാപങ്ങളെ അ 

വന് വിട്ടുമാറിയതുമില്ല. 

ആകാലത്തുയഹോലയിസാ3യലിനെ 

കുറെച്ചുകളവാ൯ തുടങ്ങി; ഫസായേല് 

യിസ്പായേലിനെറ അതിരുകളിലൊക്കെ 

യും തോപ്പിച്ചു. 

യോദ്ദാന്നു കിഗക്കു ഗാദ്യ൪, രൂബേ൬ ൪, 

അധഖരെ അവന 

മനദശ്ശൃയ& എന്നിവരുടെ ഒേശമായ 

ഗിലെയാദ് മുഴുവനും ജയിച്ചടക്കി; 

അന്നോന്൯തോട്ടിന്നരികെയുള്ള അരോ 

വേര്മുതല് ഗിലെയാടടും ബാശാനും തന്നേ, 

യ്േഫ്ര ധിനെറ മററുള്ള വൃത്താന്തങ്ങളും 

അവന ചെയൂതൊക്കെയും അവനെറസ 

കലപരമക്രേമപ്രവൃത്തികളും യിസയ്ധാമയരു 

രാജാക്കുന്മാരുടെ വ്ൃത്താന്തചുസ്പൂകത്തില് 

മേഴുതിയിരിക്കുനാ ലല്ലോ. യ്േഫ്ര തനെറ 

പിതാക്കന്മാരെപ്പോലെ നിദപ്രാപിച്ചു; 

അവനെ ശമയ്യയില് അടക്കംചെയ്തു. 

അധഖനെറ മകനായ യെഹോവധാഹാസ് 

യേഫ്ര 

ശമയ്യയില് യിസ്രായേലിനെ വാണ കാലം 

അവനാ പകരം രാജാധഖായി. 

ഇരുപത്തെട്ടു സംവത്സരം ആയിരന്നു. 

30 

31 

32 
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രാൻ 

റഥം 
6 ൭ 

അഡ്ധ്യായം. 

അഹസ്വയാവിനെറ അമ്മയായ അഥല്യാ 

തനെറ മക൯ മരിച്ചുപോയി എന്നു കണ്ട 

ദപ്പോശ എഴുന്നേററു രാജസന്തതിയെ 

ഒക്കെയും നശിപ്പിച്ചു. ഏന്നാല് യോരാം 

രാജാവിനെറ മകളും അഫസ്പ്യായി 

നെറ സഹോദരിയുമായ യെഹോദശേബ 

കൊല്ലപ്പെടുന്ന രാജകുമഃരന്മാരുടെ ഇട 

യില്നിന്നു അഹസ്വയാധിനെറ മകനായ 

യോവാശിനെ മോഷ്ട്ടിച്ചെടുതുതു അവനെ 

യും അവന്െറ ധാത്രിയെയും അഥല്യാ 

കാണാതെ ഒരു ശയനഗ്ൃഹത്തില് കൊണ്ടു 

പോയി ഒളിപ്പിച്ചു; അതുകൊണ്ടു അവ 

നെ കൊല്ലൂധാ൯ ഇടയായില്ല. അവ 

നെ അവളോടുക്രടെ ആറു സംവത്സരം 

യഹോവയുടെ ആലയത്തില് ഒളി പ്പിച്ചി 

രുന്നു. എന്നാല് അഥല്യാ ദേശം വാണു. 

ഏ്ഗാഠ ആള 

യച്ച കായ്യരുടെയും അകമ്പടികളുടെയും 

ആണ്ടില് യെഹോയാദാ 

ശതാധിപന്മാരെ വിളിപ്പിച്ച തെറ 

അടക്കല് യഹോധയുടെ ആലയത്തില് 

വരുത്തി അധരരാടു സഖ്യത ചെയ്യൂ; 

അവ൯ അവരെക്കൊണ്ടു യഹോധയുടെ 

ആലയത്തില്വെച്ചു സത്യം ചെയ്യിച്ചിട്ടു 

അവക്കു രാജകുമാരനെ കാണിച്ച അവ 

രോടു കല്പിച്ചതു ഏന്നെന്നാല്: നിങ്ങ 

ചെയ്യേണ്ടുന്ന കായ്യം ആധിതു : ശബ്ബത്തില് 

തവണമാറി വരുന്ന നിങ്ങളില് മൂന്നിത 

ഒരു ഭാഗം രാജധാനിക്കും മൂന്നില് ഒരു 

ഭാഗം സ്മൂര്പടിവാതില്ലച്ലും മന്നില് ഒരു 

ഭാഗം അകമ്പടികളുടെ സ്ഥലത്തിനെറ 

പി൯ചുറത്തുള്ള പടിവാതില്ലലും കാവല് 

നിച്ചേേണം; ഇങ്ങനെ നിങ്ങ അരമനെ 

ക്കു കിടങ്ങു പോലെ കാവലായിരിക്കേണം. 

ശബ്ബത്തില് തവണ മാറിപ്പോകുന്ന നിങ്ങ 

ളില് രണ്ടു ക്രട്ടങ്ങശ രാജാധിനെറ അടു 

ഠിം 

ക്കത യഹോവയുടെ ആലയത്തില് കാവ 

ലായിരിക്കേണം. നിങ്ങാം എല്ലാവരും 

താന്താനെറ ആയുധം ധരിച്ചു രാജാധി 

സെറ ചുററും നില്ലേഛേണം; അണിക്കകത്തു 

കടക്കുന്നവനെ കൊന്നുകള യേണം; രാജാ 

വു പോകയും വരികയ്യം ചെയ്യുമ്പോഥൊ 

ക്കെയും നിങ്ങ അവനോട്ടുക്രടെ ഉണ്ടാ 

യിരിക്കേണം. യെഹോയാദാപചുരോഹി 

ത൯ കപ്പിച്ചതു പോലെ ഒക്കെയും ശതാധി 

പന്മാ൪ ചെയ്യു അവര് ശബ്ബത്തില് തവ 

ണമാറി വരുന്നവരിലും ശബ്ദത്തില് തവ 

ണമാറി പോകുന്ന വരിലും താന്താനെറത്തു 

കളെ യെ ഹോയാടാപൃരോഹിതനെറ അ 

ടൂക്കല് ക്രട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നു. പുരോഹിത൯ 

ഓധിദ് രാജാധിനെറ വകയായി യഹോ 

വയുടെ ആലയത്തില് ഉണ്ടായിരുന്ന കുന്ത 

ങ്ങളും പരിചകളം ശതാധിപന്മാക്കു കൊ 

ടുത്തു, അകമ്പടികഠ ഒക്കെയും കയ്യില് 

ആയ്യധവുമായി ആലയത്തിനെറ വലത്തു 

വശംമുതല് ഇടത്തുഖശംവരെ യാഥപി 

ഠത്തിന്നും ആലയത്തിന്നും നേരെ രാജാ 

വിനെറ ചുററും നിന്നു. അധവ൯ രാജ 

കുമാരനെ പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നു കിരിടം 

ധരിപ്പിച്ചു സാക്ഷ്യ പുസ്കുവും അവന്നു 

ഇങ്ങനെ അവര അധഖധനെ കൊടുത്തു; 

രാജാവാക്കി അഭിഷേകം ചെയ്യിട്ടു കൈ 

കൊട്ടി; രാജാവേ, ജയജയ എന്നു ആത്തു. 

അഥല്യാ അകമ്പടികമുടെയും ജനത്തി 

നെറയും ആരവം കേട്ടു യഹോവയുടെ 

ആലയത്തില് ജനത്തിനെറ അടുക്കല് 

വന്നു. ആചാരപ്രകാരം തൂണിനെറ 

അരികെ രാജാവും രാജാധിനെറ അട്ടക്കല് 

പ്രഭൂക്കന്മാരും കാഹളക്കാരും നിപ്ലുന്നതും 

ദേശത്തെ ജനം ഉല്ലസിച്ചു കാഹളം ഉത്ു 

ന്നതും കണ്ടിട്ടു അഥല്യാ വസ്ത്രും കിറി: ദ്രോ 

ഹം ദോഹം എന്നു പറഞ്ഞു. അപ്പ്പോം 

യെ ഹോയാദാപൃരോഹിത൯ പടനായക 
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ന്മാരായ ശതാധിപന്മാകു കല്പന കൊ. 

ട്ടത്തു: അധളെ അണികളില്. ക്ൂടി റ അം്യ്യായം, 

പുറത്തു കൊണ്ടുപേകധവി൯; അധവളെ | യ്ൃഫ്രധിനെറ ഏഴാം ആണ്ടില് യെ 

അന്മഗമികുന്നവനെ വാഠേോകൊഴണ്ടു കൊ ഹോധാശ വാഗ്ഗതുടങ്ങി; അധവ൯യെരൂു 

ലൂധി൯ ഏന്നമ അവരോടു പറഞ്ഞു. യഹോ | ശലേമില് നാല്പതു സംവത്സരം ലാണു. 

കൊല്ലരുതു ഏന്നു പൃരരാഹിതന കപ്പി  അമ്മെകു സിബ്യയാ എന്നു പേര. യെഹോ 

ച്ചിരുന്നു. അവര് അവശക്ു വഴി ഉണ്ടാ യാദാപൃയരോഹിത൯ യെഹോധാശിനെ 

0 

വയുടെ ആലയത്തില്ധെച്ചു അധളെ ബേ൪-ശേബക്കാരത്തിയായ അവ൭െറ 

ക്കിക്കൊടുത്തു; അഗ കുതിരധാതില് ഉപദേശിച്ചുപോന്ന കാലത്തൊക്കെയും 

വഴിയായി രാജധാനിയില് എത്തിയ അധവ൯ യ3ഹാധെകു ഇഷ്ടമായ്യള്ളതു 

പ്പോ അവളെ അധിടെധെച്ചു കൊന്നു ചെയ്യു. എങ്കിലും പൂജാഗിരികമകു നിക്ും 

കമുഞ്ഞു. അനന്തരം അവര് യഹോധ വന്നില്ല; ജനം പൂജാഗിരികളിത യാഗം 

യുടെ ജനമായി രികുമെന്നു യെഹോയാടാ |! കഴിച്ചും ധൂപം കാട്ടിയും പോന്നു. 

യഹോവെകും രാജാധിന്നും ജനത്തിന്നും യെഹോധലാശ് പുരരാഹിതന്മാരോടു : 

മദ്ധ്യേയും രാജാധിന്നും ജനത്തിന്നും യഹോധഖയ്യടെ ആലയത്തില് നി ധഖദിത 

മഭഭ്്യേയും നിയമം ചെയ്യൂ. പിന്നെ ദേശ മായി പിരിഞ്ഞൂമിട്ടുന്ന 9൮൮ മൊക്കെയ്യം 

ത്തെ ജനമൊക്കെയും ബാല്ക്ഷേത്രത്തില് ഓരാ ത്ആളെ മിച്ച ധിലയും യഹോധ 

ചെന്നു അതു ഇടിച്ചു അവനൊ ബലി യുടെ ആലയത്തിൽ ഓരോതുത്തന കൊണ്ടു 

പീഠങ്ങളും വിഗ്രഫങ്ങളും അശേഷം ഉടെ | വരുന്ന സ്വമേധാദാനമായ 8ധയമൊ 

ചുകള ഞ്ഞു; ബാലിനെറ പുരോഹിതനായ | ക്കെയും ഓാരരോ പൃരോഫിതനും താന്താ 

മത്ഥാനെ ബെലിപീഠങ്ങളുടെ മുമ്പില് | ൯െറ പരിചയക്കാരോടു വാങ്ങി ആലയ 

വെച്ചു കൊന്നുകളഞ്ഞു. പൃരോഹിത൯ ത്തിന്നു അററകുറാം കാണുന്നേടത്തൊക്കെ 
ി എ 

യഹോധയുടെ ആലയത്തില് കായ്യയവിചാ യും അററകുററം തിക്കേണം എന്നു കപ്പിച്ചു. 

ധിപന്മാരെയും കായ്യരെയും അകമ്പടി പത്തിമൂന്നാം ആണ്ടില് പുരോഹിതന്മാർ 

കളെയും ദേശത്തെ സകലജനത്തെയ്യം , ആലയത്തിനെറ അററകററം തിത്തിട്ടി 

രകന്മാരെയും നിയമിച്ചു. അവന് ശതാ ! എന്നാല് യെഫോധഖാശ രാജാധി ൭ന്െറ ഇരു 

വിളിച്ചുകൂട്ടി രാജാവിനെ യഹോധയുടെ | ല്ലായിരുന്നു. ആകയാര യെഹോധഖാശ് 

ആലയത്തില്നിനാ ഇറക്കി അകമ്ച  രാജാധു ൭യഹോയാദാപുരോഹി നെയും 

ടികളുടെ പടിഖാതില് വഴിയായി രാജധാ ശേഷം പൃരാഹിതന്മാരെയും വരുത്തി 

നിയിലേകു ക്രട്ടിക്കൊണ്ടു പോയി; അവ൯ അവരോടു: നിങ്ങഠാം ആലയത്തിനൊ അ 

രാജാസനം പ്രാപി ചും ദേശത്തിലെ ! ററകുററം തീക്കാതിരിക്കുന്നതു എന്തു? ഇനി 

സകലജനധും സന്തോഷിച്ചു; നഗരം നിങ്ങമ നിങ്ങളൂടെ പരിചയക്കാരോടു 

| 

സ്വസ്ഥമായിരുന്നു; അഥല്യയെ അധ൪ 6൮൦ വാങ്ങാതെ ആലയത്തിനെറ അററ 
| € 

രാജധാനിക്കരികെഖെച്ചു വാഠംകൊണ്ടു കുററം തീക്കേണ്ട തിന്നു അതു കൊടുപ്പിന് 

കൊന്നുകളഞ്ഞു. നന്നു പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ പൃരോഹിത 

യെഹോലാശ് രാജാഖായ പ്പോ അവ ന്മാർ തങ്ങ മേലാല് ജനത്തോടു ദ്യം 

ന്നു ഏഴു വയസ്സായിരുന്നു. വാങ്ങാതിരിപ്പാന്ും ത്തലയത്തിനെറ അ 

ധിം 



10 

11 

149 

14 

19 

൨. രാങ്മാക്കന്യാര ൧൩ 

ററകുററം തീക്കാതിരിപ്പാനും സമ്മതിച്ചു. 

അപ്പോ 

ഒരു പെട്ടകം എടുതു അതിനെറ മൂടിയില് 

ഉണ്ടാക്കി യാഥപിീഠത്തി രു ഭപവാരാ 

ന്നരികെ യഹാവയുടെ ആലയത്തി 

ലേക്കുള്ള പ്രുവേശനത്തിനെറ വലത്തു 

ഭാഗത്തു ഖെച്ചു; വാതില് കാക്കുന്ന പുരോ 

ഹിതന്മാർ യഹോവയുടെ ആലയത്തി 3ല 

ക്ക വരുന്ന ഭവ്യം ഒക്കെയും അതില് ഇടും. 

പെട്ടകത്തിത ദ്യം വള രെയായി എന്നു 

കാണുമ്പോ രാജാവിസെറ രായസക്കാ 

രനും മഹാപുരോഹിതനും ക്രടെച്ചെന്നു 

യഹോവയുടെ ആലയത്തില് കണ്ട ദ്യം 

എണ്ണി സഞ്ചികളില് കെട്ടും. അവര് ദ്യം 

യഹോവയുടെ ആലയത്തിനെറ പണി 

നടത്തുന്ന വധിചാരകന്മാരുടെ പക്കല് 

ആൂക്കിക്കൊടുക്കും; അവര് അതു യഹോധഖ 

യുടെ ആലയത്തില് പണി ചെയ്യുന്ന ആ 

ശാരിമാക്കും ശിപ്പികമക്കും കുല്പണിക്കാ 

കും കല്ലഖെട്ടുകാക്കും യഹോവയുടെ ആ 

ലയത്തിസെറ അററകുറാം തീപ്പാ൯ ലേ 

ണ്ടുന്ന മരധും ചെത്തിയ കല്ലും വാങ്ങുന്ന 

തിന്നും ആലയത്തിനെറ അററകററം 

തീപ്പം൯ വേണ്ടുന്ന ചെലവൊക്കെയും കുഴി 

ക്കുന്നതിന്നും കൊടുക്കും. യഹോവയുടെ 

ആലയത്തില് പിരിഞ്ഞുകിട്ടിയ 8ധ്യം 

കൊണ്ടു വെള്ളിക്കിണ്ണം, കത്രിക, കലം, 

കാഹളം എന്നിങ്ങനെ പൊന്നും വെള്ളി 

യമം കൊണ്ടുള്ള യാതൊരു ഉപകരണങ്ങളും 

അവര് യഹോവയുടെ ആലയംവകെക്കു 

ഉണ്ടാക്കാതെ പണിചെയുന്നവക്കു മാത്രം 

അതു കൊടുക്കും; അങ്ങനെ യഹഫഹോവയു 

ടെ ആലയത്തിന്നു അററകററം തീകും. 

ഏന്നാല് പണിചെയ്യുന്നവക്ു കൊട്ടുക്കേ 

ണ്ടതിന്നു ഭ്ൂധ്യം ഏറവറുഖാങ്ങിയവരരോടു 

അവര് കണക്കു ചോദിച്ചില്ല; വിശ്വാസ 

ത്തിന്മേല് ആയിരുന്നു അവര് പ്രവത്തി 

ധിം 

യെഹോയാദാപുരോഫിത൯ 

99) 11, 1%110% 13 

ചൂുചോന്നതു. അകൂത്യയാഗത്തിനെറ 8൮൮ 

വും പാപയാഗത്തിനെറ ദധ്യധും യഫോ 

വയൂടെ ആലയത്തില് കൊണ്ടു വന്നില്ല; 

അതു പുരോഹിതന്മാകുള്ള തായിരുന്നു. 

ആ കാലത്തു അരാംരാജാധായ ഫഹസാ 

യേല് പുറപ്പെട്ടു ഗത്തിനെ യുദ്ധം ചെയ്യൂ 

പിടിച്ചു; ഹസാഭയല് യെരൂശലേമിനെറ 

നേരെയും വരേണ്ടതിന്നു ദ്ൂക്ട്ടിധെച്ചാ 

റെ യ്യെഫ്രദാരാജാവായ യെഹോധാശ് 

തനെറ പിതാക്കന്മാരായ യെഹോശാഫാ 

ത്ത്, യെഹോരാം, അഹസ്യാവു എന്നി 

യെഫ്രൂുദാരാജാക്കന്മാ൪ നിധേടിച്ചിരുന്ന 

സകലനിധേദിതവസ്തൂക്കളും താ൯ നിലേ 

ഭിച്ചിരുന്ന വസ്തുക്കളും യഹോധയുടെ 

ആലയത്തിലെ ഭണ്ഡാരത്തിലും രാജധാ 

നിയിലും ഉള്ള പൊന്നൊക്കെയും എടുത്തു 

അരാംരാജാവായ ഹസാധയയലിന്നു കൊട്ട 

തുത; അങ്ങനെ അവന് യെരൂശലേമിനെ 

വിട്ടുപോയി. യോവാശിനെറ മററുള്ള 

വൃത്താന്തങ്ങദും അവ൯ ചെയൂതൊക്കെ 

യൂം യെഫ്രുദാരാജാക്കന്മാരുടെ വൃത്താന്ത 

കുസ്ുകത്തില് എഴുതിയിരിക്കുന്ന വല്ലോ. 

യോധവാശിനെറ ഭൂത്യന്മാ൪ മത്സരിച്ചു ക്രട്ടു 

കെട്ടുണ്ടാക്കി സില്ലയിലേക്കു പോകുന്ന 

വഴിക്കലുള്ള മില്ലോ ഗൃഹത്തില്വെച്ചു അ 

വനെ കൊന്നു, ശിമെയാത്തിനെറ 

മകനായ യോസാഖാര്, ശോമേരിനെറ 

മകനായ യെഹോസാബാര്' എന്നി ഭൃത്യ 

രോയിരുനനു അവനെ ധെട്ടിക്കൊന്നതു. 

ഓധിദിനെറ നഗരത്തില് അവനെറ 

പിതാക്കന്മാരോടുക്ൂടെ അവനെ അടക്കം 

ചെയ്യൂ; അവധനെറ മകനായ അമസ്യയാവു 
$ 

അവന്നു പകരം രാജാധായ്യിന്നു. 

൧൩. അഡ്ധ്യായം. 

യ്യെഹ്രദാരാജാഖായ അഹസ്വാധിസെറ 

മകനായ യോഖാശിനെറ ഇരുപത്തി 
തി 

106 

17 

18 

19 

20 
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പ 
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17, 1115 13 

മൂന്നാം ആണ്ടില് യ്േരഫ്രേധിനെറ മകനായ 

യെഹോധഖാഫാസ് യിസായയേലിന്നു രാജാ. 

വായി ശമയ്യയില് പതിനേഴു സംവത്സരം 

അധവ൯ യഹോവെകു അനി 

്േരായ്യള്ളത്ുതു ചെയ്തൂ; 

ക്കൊണ്ടു പാപം ചെയ്യിച്ച നെബാത്തി 

വാണ്ട. 

നെറ മകനായ യൊരോബെയാമിനെറ 

വാപങ്ങളെളെ. വിട്ടുമാറാതെ അധയിരു 

തന്ന നടനു. ആകയാൽ യര്ഹാവയുടെ 

കോപം യിസ്സായേലിനെറ നേരെ ജ്വലി। 

ചു; അവ൯ അവരെ അരാംരാജാവായ 

ഹസാദയലിനെറ കയ്യിലും ഹസായേലി 

നെറ മകനായ ബെ൯-ഹദഭദിനെറ കയ്യി 
] 

ലൂം നിരന്തരം വിട്ടുകൊടുത്തു. 

യെര്ഹാധാഫാസ് യദഹാധർയാടു കൂപെ 

ക്കായി അപേക്ഷിച്ചു; 

യിസ്പായേലിനെ ഞെരുക്കിയ ഞെരുക്കം 

യഫോധഖ കണ്ടിട്ടു അവധവനെറ അട്പക്ഷ 

കേട്ടും യഹോഠ യിസാരയലിന്നു ഒരു 

രക്ഷകനെ കൊടുത്തതൃുകൊണ്ടു അവര് 

അരാമ്ൃയ രുടെ അധികാരത്തില്നിന്നു ഒഴി 

ഞൂപോയി ; യിസ്പായല്.മക്കറാ പണ്ടത്തെ 

പ്പോലെ തങ്ങളുടെ ക്രടാരങ്ങളില് വസി 

പ്രാ൯ സംഗതിവധന്നു. ഏങ്കിലും യിസ്പാ 

യിസ്പാമയലിനെ | 

എന്നാല് 

അരാംര:ജാവ്യ 

__ ൧൭1 

യേലിനെക്കൊണ്ടു പാപം ചെയ്യിച്ച യൊ 

രോബെയാം ഗൃഹത്തിനെറ പാപങ്ങളെ 

“൨. രാങാക്കുവ്യാര് ൧൩ 

വരാക്രമപ്രവൃത്തിയും യിസ്പായയതരാജൂാ 

ക്കന്മാരുടെ വൃത്താന്തപുസുകത്തില് എഴുതി 

യിരിക്കുന്നു വല്ലോ. യെഃഫാവാഹാസ് 

തെറ പിതാക്കുന്മാരെപ്പ്യോലെ നിദപ്രാ 

പിച്ചു; അവനെ ശമയ്യയില് അടക്കും 

ചെയ്യൂ; അവനെറ കനായ യോധുശ് 

അയനം പകരം രാജാവായി. 

യ്െഫ്രുദാരാജാവായ യോധാശിനെറ 

മുപ്പത്തേഴാം ആണ്ടില് യെഹോഖാഹാസി 

നെറ മകനായ യോവഖാശ യി സായലിന്നു 

രാജാവായി ശമയ്യയില് പതിനൊന്നു സം 

വത്സരം വാണു. അവന യഹോവെക്കു 

അനിക്ടടമായുള്ളത്ു ചെയ്യു; യിസ്സായലി 

നെക്കൊണ്ടു പാവം ചെയ്യിച്ച നെബാ 

ത്തിനെറ മകനായ യൊരോബെയാ 

മിനെറ സകലപപാപങ്ങളെയും അവന 

വിട്ടുമാറാതെ അധയില് തന്നേ നടന്നു. 

യോവാശിനെറ മററുള്ള വ്ല്അാന്തങ്ങമും 

അലഖ ചെയൂതൊക്കെയും യ്യെഹ്രുദാരാ 

ജാധായ അമസ്യാധോടു യുഭ്ധത്തിത 

കാണിച്ച പരാക്രമധും യിസ്രാമയല്രാജാ 

ക്കുന്മാരുടെ വ്ൃത്ാന്തപുസ്മുകത്തിരു ഏഴു 

തിയിരിക്കുന്നുവല്ലോ, യോധാശ തന്െറ 

പിതാക്കന്മാരെല്ലപോലെ നിടപ്രാപിച്ചു; 

യൊടരോബെയാം സിംഹാസനം കയറി; 

 യോവാശിനെ ശമയ്യയില് യിസ്പായേല് 

അവര് വിട്ടുമാറാതെ അധയില് തന്നേ 

നടന്നു; അശേരാപ്രുതിക്ടൈക്കു ശമയ്യയില് 

നീക്കം വന്നില്ല. അവന് യെഫഹോധാഹാ 

സിന്ന അമ്പതു കുതിരച്ചേ൨കരെയും പത്തു 

രഥങ്ങളെയും പതിനായിരം കാലാളൂകളെ 

യും അല്ലാതെ മററു യാതൊരു പടജ്യൂന | 

ത്തെയും ശേഷിച്പിച്ചില്ല; അരാംരാജാധു 

അവരെ നശിപ്പിച്ചു മെതിക്കുളത്തിലെ 

പൊടിപോലെ ആക്കിയിരുന്നു. യെഹോ 

വാഹാസിസെറ മററുള്ള വൃത്താന്തങ്ങളും 

അവന പചെയുതൊക്കെയും അയനെറ 

റ്റം 

രാജാക്കന്മാരരോടുക്രടെ അടക്കും ചെയ്യൂ. 

ആ കാലത്തു ഏലീിശാ മരണഹഛേതുക 

മായ രോഗംപ്ടിച്ചു കിടന്നു; അലപ്പോ 

യിസ്രായേല്രാജാവായ യാധാശ അവ 

നെറ അടുക്കല് ചെന്നു അഖനെറ മുഖത്തി 

ന്മിതെ കുനിഞ്ഞു കരഞ്ഞു: ഏനെറ പിതാ 

വേ, എനെറ പിതാലഖേ, യിസ്ധായേലിനെറ 

തേരും തേരാളികട്ട മായുള്ളോവേ ഏന്നു 

പറഞ്ഞു. എലീശാ അവനോടു: അമ്പും 

വില്ലും ഏടുക്ക ഏന്നു പറഞ്ഞു; അവ൯ 

10) 

11 

13 

14 

19 

അമ്പും വില്ലും എടുത്തു. അദപ്പാഠം അവന 16 
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൨. രാജാക്കുന്മാര ഛര: 

യി സായയല്രാജാചി നോട്ട: നിനെറകൈ 

വിച്ചിന്മേല്ധെക്ക എന്നു പറഞ്ഞു. അവ൯ 

കൈധെച്ചപ്പ്പോം എലീശാ തനെറകൈ 

രാജാവിന്െറ കൈമേല് ഖെച്ചു. കിഗക്കെ 

കിളിലാതില് തുറക്ക എന്നു അവന് പറ 

ഞ്ജ. അവ൯ അതു തുറന്നപ്പോ: എയ്ക്കു 

എന്നു എലീശാ പറഞ്ഞു. എയ്യാറെ അവന്: 

അതു യഹോവയുടെ ജയാസ്ത്രം, അരാമൃക്ട 

നേരെയുള്ള ജയാസ്ര്രും തന്നേ; നി അഫേ 

ക്കില്ഖെച്ചു അരാമ്യരെ തോല്പിച്ച അശ 

കം സംഹരിക്കും എന്നു പറഞ്ഞു. അമ്പു 

എടുക്ക ഏന്നു അവന് പറഞ്ഞു. അവ൯ 

എടുത്തു; നിലത്തടിക്ക എന്നു അവ൯ യിസാ 

യേതരാജാധിനോടുട പറഞ്ഞു. അവ൯ 

മുന്നുപ്രവാശ്യം അടിച്ചു നിത്തി. അപ്പോഠ്ര 

ദൈഖപുരുഷ൯ അവനോടു കോപിച്ചു: 

നി അഞ്ചാറു പ്രാവശ്യം അടികക്കേണ്ടിയി 

രുന്നു; എന്നാല് നീ അരാമ്യരെ തോല്പിച്ചു 

അര്ശഷം സംഹരികുമായിരുന്ന; ഇപ്പോ 

ഗോ നി അരാമ്യരെ മുന്നപ്രാവശ്യം 

മാത്രം തോല്പിക്കും എന്നു പറഞ്ഞു. 

എന്നാല് എലിശാ മരിച്ചു അവര് 

അയനെ അടക്കംചെയ്യു; പിറെറ ആ 

ണ്ടിര മോധാബ്യരുടെ പടക്രട്ടങ്ങം 

ദേശത്തെ ആക്രമിച്ചു. ചിലര് ഒരു മന്ദ 

ഷ്്യനെ അടക്കംചെയ്യുമ്പോഠ൦ ഒരു പട 

ക്രൂട്ടത്തെ കണ്ടിട്ടു ആയാളെ. എലീശാധി 

സെറ കല്ലറയില് ഇട്ടു; അവന അതില് 

വിണു എലീശയുടെ അസ്ഥികളെ തൊട്ട 

പ്പോഠം ജിധിച്ചു കാലൂന്നി എഴുന്നേററു. 

എന്നാല് യെ ഹോഖാഹാസിനെറ കാല 

ത്തൊക്കെയും അരാമു രാജാവായ ഹസാ 

യേല് യിസ്രായേലിനെ ഞെരക്കിക്കൊ 

ണ്ടിരുന്നു. യഹോധഖെക്കു അവരോട്ടകതു 

ണയും മനസ്സറലിധും തോന്നി, അബ്രാഹാം, 

യാക്കോബ് യി സ്ത്റാക, ഏന്നവരോ 

ടളളു തനെെറ നിയമംനിമിത്തം അവ൯ 

ഠിം 

592 

നനാാണാ്്ന്ത്്തനയത്തുത്തത്തത്തെതത്ത്ത്തുത്തു 

17, 1110 14: 

അവരെ കടാക്ഷിച്ചു; അവരെ നശിപ്പി 

പ്രാ൯ അവയവന്നു മനസ്സായില്ല; ഇതുവരെ 

തനെറ സമ്മുഖത്തൃനിനം അവരെ തള്ളി 

ക്കള ഞ്തൃമില്പ. അരാംരാജാവായ ഹസാ 

യേല് മരിച്ചപ്പോഠം അവനെറ മകനായ 

ബെ൯-ഹടട' അധന്നു പകരം രാജാ 

വായി. യെഹോധഖാഹാസിനെറ മകനായ 

തനെറ യെഫഹോധാശ് അപ്പനായ 

യെഹോധഖാഹാസി നോടു ഹസായേത 

യൃഭ്ധത്തില് പിടിച്ചിരുന്ന പട്ടണങ്ങളെ 

അവനെറ മകനായ ബെന്൯-ഹദദി 

നോടു തിരികെ പിടിച്ചു. മൂന്നുപ്രാവശ്യം 

യോവാശ് അവനെ തോല്പിക്കയും യിയ്ധാ 

യേലിനെറ പട്ടണങ്ങളെ വിണ്ടുകൊള്ളൂ. 

കഴ്യം ചെയ്യു. 

൧൪... അദ്ധ്യായം. 

യിസായേല്രാജാവായ യെഹോവാഹാ 

സിനെറ മകനായ യോധഖാശിനെറ രണ്ടാം 

ആണ്ടില് യ്യെഫ്രദാരാജാവായ യോധാ 

ശിനെറ മക൯ അമസ്വയായു രാജാവായി. 

അവന് വാഴ്ചൂതുടങ്ങിയപ്പോഠര അവന്നു 

ഇരുപത്തഞ്ചു വയസ്സായിരുന്നു; അവ൯ 

യെരൂശലേമിൽ ഇരുപത്തൊമ്പതു സംവ 

ത്സരം വാണു. യെരൂശലേംകാരത്തി 

യായ അവനെറ അമമ്മെക്കു യെഹാവ 

ട്രാ൯ ഏന്നു പേര്. അവധവ൯ യഹോ 

വെക്കു പ്രസവാദമായുള്ളതു ചെയ്യു. തെറ 

പിതാവായ ദാധിട് എന്നപോലെ അല്ല 

താന്ദം;; തനെറ അപ്പനായ യോഖാശ് 

ചെയുതു പോലെ ഒക്കെയും അവ൯ ചെയ്തൂ. 

എങ്ജിലും പൂജാഗിരികശകു നിക്കംവന്നില്ല; 

ജനം പൂജാഗിരികളില് യാഗം കഴിച്ചും 

ധ്യൃപം 

അവന്നു സ്ഥിരമായപ്പോ തനെറ അപ്പ 

കാട്ടിയും പോന്നു. രാജത്വം 

നായ രാജാധിനെ കൊന്ന ഭൃത്യന്മാരെ 

അവ൯ കുള യി എന്നാല് പുത്ര 

ഗ്ര 



കി 

10 

1. 181 14. 

ന്മാകു പകരം പിതാക്കന്മാരും പിതക്കേ യ്െഫ്രുഭാരാജാവായ അമസ്വയാധും തമ്മില് 

ന്മാക്ക പകരം പുത്രന്മാരും മരണശിക്ഷ | നേരിട്ടു. 

അനുഭവിക്കരുതു ; 

ത്തിന്നു താന്താ൯ മരണശിക്ഷ അനുഭധി രത്തിചേക്കു ഓടിപ്പോയി. 

൨. രംജ്ചാക്കന്മാര ൧൪൭: 

യ്യെഫ്രദാ യിസ്പായേലിനോടു 

താന്താനെറ പാപ  തോററു ഓരരാരുത്ത൯ താന്താനെറ ക്രടാ 

അഫസ്വയയാ 

| 
ക്കേണം ഏന്നു യഹോവ കപ്പിച്ചതായി വിനെറ മകനായ യെഹോധഖാശിനെറ 

മോശെയുടെ ന്യായേപ്രമാണചുസമകത്തിര 

ദ്േഗ്തിയിരിക്കുന്നതു അനുസരിച്ചു അവ൯ 

ആ കുലപാതകന്മാരുടെ മക്കളെ കൊല്ലാ 

തിരുന്നു . 

വെച്ചു ഏഭോമ്യ രില് പതിനായിരം 3 പരെ 

കൊന്നു, സേലയെ യുദ്ധംചെയ്യു പിടിച്ചു 

അതിന്നു യൊക്തെയയല് എന്നു പേര് 

വിളിച്ചു; അതു ഇന്നുവരെയും പറഞ്ഞു 

വരുന്നു. ആ കാലത്തു അമസ്യാധു യേഫ്ര 

വിനെറ മകനായ യെഛഹോധഖാഹാസി 

നെറ മകന് യെഹോവധാശ എന്ന യിസാ 

യേല്രജാവിനെറ അടുക്കല് ട്ടൃതന്മാരെ 

അയച്ചു: വരിക, നാം തമ്മില് ഒന്നു 

നോക്കുക എന്നു പറയിച്ചു. 

യിസ്റ്രായേല്രാജാവായ യെഹോധാശ് 

യ്യെഫ്രുദാരാജാവായ അമസ്വാധിന്നു മറു 

പടി പറഞ്ഞയച്ചതു: ലെബാനോനിലെ 

മുദംപ്പടച്ഛു ലചെബാനോനിലെ ദേഖദാരു 

വോടു;: നിന മകളെ എന്െറ മകന്നു 

ഭ്രായ്യയായി തരിക എന്നു തആമൂയച്ചു പറ 

യിച്ചു; ഏന്നാല് ലെബാമനാനിലെ ഒരു 

കാട്ടൂശൂഗം കടന്നുപോകയിരല് മുമപ്പട 

പ്പിനെ ചവിട്ടിക്കള ഞ്ഞു. തേദോമയരെ 

തോല്പിച്ചതു കൊണ്ടു നി നിഗളിച്ചിരി 

കുന്നു; പ്രുശംസിച്ചുകൊണ്ടു നിന്െറ 

വിട്ടില് ഇരുന്നു കൊഠക; നിയും നിന്നോ 

ടൂക്രടെ യ്യെഹ്രുടയും 

വണ്ണം അനത്ഥത്തില് ചെന്നു ചാടുന്നതു 

ധിഴുവം൯ തക്ക 

എന്തിന്നു? എന്നാല് അമസ്വ്യാധു കേട്ടില്ല. 

ആകയാൽ യിസ്പായേതുരാജോധവായ യെ 

ഹോവാശ' പൃറപ്പെട്ടുചെന്നു, യെഫ്രുഭെ 

കുള്ള ബേത്ത് -ശേമെശില്ഖെച്ചു അവന്ദം 

ധാഠാഥദ്ഠിം 

അതിന്നു 

മക൯ അമസ്യായു എന്ന യ്െഫ്രുദാരാജ്ാ 

വിനെ യിസായതരാജാധവായ യെഹോ 
0 ധം 
 വാശ ബേത്ത് -ശേമെശില്ഖെച്ചു പ്പിടി 

അധവ൯ ഉപ്പുതാഴ്ണരയില് ചവിട്ടു യെരൂശലേമിലേക്കു വന്നു, യെശ 

' ലേമിനെറ മതില് എഫ്ഥു യിംപടിവാതില് 

| 

മുതല് കോണപടിവഖാതിര വരെ നാനൂറു 

മുഗം ഇടിച്ചുകളുഞ്ഞു. അധവ൯ യഹോ 

വയുടെ ആലയത്തിലും രാജധാനി 

യിലെ ഭണ്ഡാരത്തിലും കുണ്ട പൊന്നും 

വെള്ളിയയമൊക്കെയും സകലമുപകരണ 

ങ്ങദൂം എടുത്തു ജാമൃക്കാരെയും പിടിച്ചു 

കൊണ്ടു ശമയ്യയിലേക്കു മടങ്ങിപ്പോയി, 

യെഹോധാശ' ചെയു മററുള്ള വ്ൃത്താന്ത 

ങ്ങട്ടൂം അവനെറ പരാക്രമപ്രവൃത്തികടം 

അവസ യ്യെഫ്രദാരാജാവായ അമസ്യാ 

പോടു യൃദ്ധംചെയുതും യി സ്ായേല്രാജാ 

ക്കന്മാരുടെ വൃത്താന്ത പുസൂകത്തില് എഴ 

തിയിരിക്കുന്നു വല്ലോ. 

വാശ് തനെറ പിതാക്കന്മാരെപ്പ്പോലെ 

പിന്നെ യെഹോ 

നിദ പ്രാപിച്ചു; അവനെ ശമയ്യയില് 

യി സായേതരാജുാക്കന്മാരുടെ അടുക്കല് 

അടക്കം ചെയ്യു; അ ധവനെറ മകനായ യൊ 

രോബെയാം അവന്നു പകരം രാജാഖായി. 

യിസ്പായേതരാജാധായ യെഹോധാഹാ 

സിനെറ മകനായ യെഹോചാശിനെറ 

മരണ3ശ ഷം യ്യെഫ്രദാരാജാവായ യോധാ 

ശിസെറ മക൯ അമസ്യാവു പതിനഞ്ചു 

സം വത്സരം ജിിച്ചിരുന്നു. അമസ്യായി 

നെറ മററുള്ള വൃത്താന്തങ്ങമ യെഫ്രുദാരാ 

ജാക്കറമാരുടെ വൃ ത്താന്തചുസൂകുത്തില് എഴ 

തിയിരിക്ുന്നു വല്ലോ. യെരൂശലേമില് 

അവന്നു വിരോധമായി ഒരു കൂട്ടു കെട്ടുണ്ട 
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[യി 

ി 

25 
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മ 

യിട്ടു അവ൯ ലാഖിശിലേക്ു ഓടിപ്പോയി; 

എന്നാല് അവര് അവനെറ പിന്നാലെ 

ലാഖിശിലേക്കു ആഭയച്ച അധിടെവെച്ച 

അവനെ കൊന്നുകളഞ്ഞു. അവനെകുതി 

രപ്പുറത്തുഖെച്ചു കൊണ്ടുവന്നു യെരൂശലേ 

മില് ഭവിടിസനെറ നഗരത്തില് തനെറ 

പിതാക്കന്മാരുടെ അടക്കം 

ചെയ്യു. 

നാറു വയസ്സു പ്രായമുള്ള അസയ്യാലെ 

അടുക്കത 

യെഫ്രുദാജനമൊക്കെയും പതി 

കൊണ്ടു വന്നു അവസെറ അപ്പനായ അമ 

സ്യാധിന്നു പകരം രാജാവാക്കി, രഃജാവു 

തന്െറ പിതാക്കന്മാരെപ്പോലെ നിദ്രപ്രാ 

പിച്ചശേഷം ഏലത്ത്' പണിതതും അതി 

നെ യ്യെഹ്രുദെക്കു ധീണ്ടുകൊണ്ടതും ഇവ൯ 

തന്നേ. 

യെഹ്രുദാരംജാവായ യോധവാശിന്െറ 

മക൯ അമസ്യായിനെറ പതിനഞ്ചാം 

ആണ്ടില് യിസ്രാഠയത്രാജാവായ യോവാ 

ശിസനെറ 

രാജാവായി ശമയ്യയില് നാല്പത്തൊന്നു 

മകന യൊ3രോബെയാം 

സംവത്സരം വാണു. അവ൯ യഹോ 

വെക്കു അനിക്ടുമായുള്ളതു ചെയ്യൂ, യിസ്റ്രാ 

യേലിനെക്കൊണ്ടു പാപം ചെയ്യിച്ച നെ 

ബാത്തിനെറ മകനായ യൊരോബെയാ 

ദിനെറ പാചങ്ങളൊന്നും വിട്ടുമാറിയില്ല. 

ഗത്ത് -ഹേഷെര്കാരനായ അമിത്ഥായി 

യൂടെ 

എന്ന തനെറ ദാസ൯മുഖാന്തരം യിസ്സാ 

മകനായ യോനാപ്രവാചക൯ 

യേലിനെറ ദൈവമായ യഹോവ അരു 

ളിച്ചെയൂ വചനപ്രകാരം അവ൯ ഹമാ 

ത്തിനെറ അതിര്മുതല് അരാബയിലെ 

കടതവരെ യിസ്രായേലിനെറ ദേശത്തെ 

വിണ്ടും സ്വാധിനമാക്കി, യിസ്ധരായേലി 

നെറ കഷ്ടത ഏത്രയും കഠിനം, സ്വതന്ത്ര 

നോ അസ്വതന്തരനോ ഇല്ല, യിസായ 

ലിന്നു സഹായം ചെയ്യുന്നവനുമില്ല എന്നു 

യിസ്രായേലിനെറ യഹോവ കണ്ടിട്ടു, 

പേര ആകാശത്തി൯ കിഥില്നിന്നു മായി 

ചുകുമുയും എന്നു യഹോവ അരുളിച്ചെയ്യാ. 

തെ യോലാശിനെറ മകനായ യൊരോ 

ബെയാംമുഖാന്തരം അവരെ രക്ഷിച്ച. 

യൊരോബെയാമിനെറ മററുള്ള വ്ൃത്താ 

ന്തങ്ങളം അവ൯ പചെയൂതൊക്കെയും 

അലന് യൃഭ്ധംചെയുതും യ്െഫ്രുഭെക്കു ഉണ്ടാ 

യിരുന്ന ഒമ്മേശെക്കും ഹമാത്തും യിസ്സാ 

യേലിനു വിണ്ടുകൊണ്ടതില് അവന് 

കാണിച്ച പരാക്രമധും യിസ്രാടയല്രാജാ 

ക്കുന്മാരുടെ പ്ൃത്താന്തപുസൂകത്തില് എകഴ്ച 

തിയിരിക്കുന്നു വല്ലോ. യൊരോബെയാം 

യിസ്രായേ ല്രാജാക്കന്മാരായ തനെെറ 

പിതാക്കന്മാരെപ്പോലെ നിദ്രപ്രാപിച്ചു; 

അവന്െറ മകനായ സ്െഖയ്യാധു അവനു 

പകരം രാജാവ്വായി. 

൧൫. അദ്ധ്യായം. 

യിസ്പായേല്രാജാവായ യൊദരോബെയാ 

മിനെറ ഇരുപത്തേഴാം ആണ്ടില് യെഫ്രു 

ഓരാജാവായ അമമസ്ധ്യാവിനെറ മക൯ 

അസയ്യാവു രാജാവായി. അവന് വാഴ്സ 

തുടങ്ങിയപ്പേം അധന്നു പതിനാറു 

വയസ്സായിരുന്നു; അവ൯ അമ്പത്തിരണ്ടു 

സംവത്സരം യെരൂശലേമില് വാണു; 

യെരൂശലേംകാരത്തിയായ അവന്െറ 

അമ്മെക്കു യെഖൊല്യാ ഏന്നു പേര്. 

അവന് തനെറ അപ്പനായ അമസ്വ്യാധു 

ചെയുതു പോലെ ഒക്കെയയം യഹോധെക്കു 

പ്രസ്ധാദമായുള്ളതു ചെയ്യൂ. എങ്കിലും പൂജാ 

ഗിരികമക്കു നിക്കം വന്നില്ല; ജനം പൂജാ 

ഗിരികളിത യാഗം കഴിച്ചും ധൂപം കാടി 

യും പോന്നു. ഏന്നാല് യഫഹോധ ഈ 

രാജാവിനെ ബാധിച്ചു. അയ൯ ജിവപ 

യയന്തം കഷ്ടുരോഗിയായി ഒരു പ്രത്യേകശാ 

ലയില് പാത്തിരുന്നു; രാജകുമാരനായ യോ 

ഥാം രാജധാനിക്കു വിചാരകനായി ദേശ 
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ത്തെ ജനത്തിന്നു ൬യപാലനം ചെയ്യു. 

€ അസയ്യാധിനെറ മററുള്ള വൃത്താന്തങ്ങളൂം 

അവ൯ ചെയൂതൊക്കെയും യെഫ്രുദാരാജാ 

ക്ന്മാരുടെ വ്ൃത്താന്തചുസ്മകത്തില് ഏഴ 

7" തിയിരിക്കുന്നുവല്ലോ. അസയ്യാധുയ തന്െറ 

പിതാക്കുന്മാരെപ്പോലെ നിദപ്രാപിച്ച; 

അവര് അവനെ ദാധീടിനെറ നഗര 

ത്തില് അവന്െറ പിതാക്കന്മാരുടെ അടു 

ക്കല് അടക്കംചെയ്യൂ; അവന്െറ മകനായ 

യോഥാം അവന്നു പകരം രാജാധായി. 

8 യ്െഫ്രുദാരാജാവായ അസയ്യാധിനെറ 

മുപ്പത്തെട്ടാം ആണ്ടില് യൊരോബെയാ 

മിനെറ മകനായ സ്വെഖയ്യാവു യിസാ 

യേലിന്നു രാജാഖായി ശമയ്യയില് ആവു 

9 മാസം വാണ. അവന് തനെറ പിതാക്ക 

ന്മാരെപ്പ്പോലെ യഹോവെക്കു അനിക്യഥാ 

യൃള്ളതു ചെയ്യൂ; യിസ്പായേലിനെക്കൊണ്ടു 

പാപം ചെയ്യിച്ച നെബാത്തിന്െറ മക 

നായ യൊരോബെയാമിനന്െറ പാപ 

10 ങ്ങളെ. വിട്ടുമാറിയില്ല. യാമബശിനെറ 

മകനായ ശല്ലം അവന്നെറ നേരെ ക്രട്ടു 

കെട്ടുണ്ടാക്കി ജനത്തിനെറ മുങ്പില്ധെച്ചു 

അവനെ വെട്ടിക്കൊന്നു അവന്നു പകരം 

11 രാജാവായി. സെഖയ്യാവിനെറ മററുള്ള 

വൃത്താന്തങ്ങഗ യിസ്ായേല്രാജാക്കന്മാരു 

ടെ പ്ൃത്താന്തപുസൂകത്തില് എഴ്തിയിരി 

12 കുന്നുവല്്ലേം. യഹോധ ജയഫ്രുധോടു: 

നിനെറ പുത്രന്മാര നാലാം തലമുറവരെ 

യിസ്രായേലിനെറ സിംഹാസനത്തില് 

ഇരികും ഏന്നു അരുളിച്ചെയൂു വചനം 

ഇതാകുന്നു; അങ്ങനെ തന്നേ സംഭധിച്ചു. 

18 യ്യെഫ്രദാരാജാവായ മഡ്സ്ീയാവിനെറ 

മുപ്പത്തൊമ്പതാം ആണ്ടില് യാബേശി 

നെറ മകനായ ശല്ലൂം രാജാവായി ശമ 

14 യ്ക്യയില് ഒരു മാസം വാണു. ഏന്നാല് 

ഗാദിയുടെ മകനായ മെനഹേം തിസ്സു 

യില്നിന്നു പുറപ്പെട്ടു ശമയ്യയില് വന്നു, 

യാമബശിനെറ മകനായ ശല്ലൂമിനെ 

ശമയ്യയില്ധെച്ചു വെട്ടിക്കൊന്നു അവന്നു 

പകരം രാജാവായി. ശല്ലൂമിനെറ മററുള്ള 

വ്ലത്താന്തങ്ങളും അവന് ഉണ്ടാക്കിയ 

കൂട്ടുകെട്ടും യിസ്പാമയല്രാജാക്കുന്മാരുടെ 

വൃത്താന്തപുസ്ദകത്തില് എഴഴതിയിരികുന്നു 

വല്ലോ, 

മെനര്ഹം തിപ്പുഹും അതിലുള്ള സക 

ലധും തിസ്സാതൊട്ടു അതിന്നു ചേന്ന പ്രദേ 

ശങ്ങളും ശ്ര മാക്കി; അവര് പട്ടണ 

വാതിരു തുറന്നുകൊടുക്കായ്ക്കയാത അവ൯ 

അതിനെ ശ്രു൬മാക്കുകയും അതിലെ ഗഭി 

ണികളെയൊക്കെയും പിളന്നുകളകയും 

ചെയ്യു. യെഫ്രുഭാരാജാവായ അസ്യ്യാ 

വിസെറ മുപ്പത്തൊമ്പതാം ആണ്ടില് ഗാദി 

യുടെ മക൯ മെനഫഹേം യിസ്സഠായയലിന്നു 

രാജാവായി ശമയ്യയില് പത്തു സംവത്സരം 

വണേ. അധഖ൯ യഹോവെക്കു അനിക്കുമാ 

യുള്ളന്ു ചെയ്യു; യിസ്പായേലിനെക്കൊണ്ടു 

പാപം ചെയ്യിച്ച നെബാത്തിനെറ മക 

നായ യൊരരോബെയാമിന്െറ പാപ 

ങ്ങളെ ജീവപയ്യന്തം വിട്ടുമാറിയതുമില്ല. 

അശ്ൂ൪രാജാവായ വൂ ദേശത്തെ ആകര 

മിച്ചഃ പല് തന്നെ സഹായി ക്കേണ്ടതിന്നും 

രാജത്വം തനിക്കു ഉറെക്കേണ്ടതിന്നുമായി 

മെനഹേം അവന്നു ആയിരം താലന്തു 

വെള്ളി കൊടുത്തു. അശ്്രര്രാജാധിന്നു 

കൊടുപ്പാ൯ന മെനഹേം ഈ ദ്യം യിസ്പാ 

യേലിലെ ധനവഖാന്മാരോടൊക്കെയും 

അമ്പതു ശേക്കെല് ധഖെള്ളിധവീതം പിരി 

പ്പിച്ച; അങ്ങനെ അത്ത്രരരാജാധു ദേശത്തു 

താമസിക്കാതെ മടങ്ങിപ്പോയി. മെനഹേ 

മിനെറ മററുള്ള വൃത്താന്തങ്ങളും അവ൯ 

ചെയൂതൊക്കെയും യിസ്രായേല്രാജാക്കന്മാ 

രുടെ വ്ൃത്താന്തപുസ്മകത്തില് എഴഴതിയിരി 

കുന്നുവല്ലോ. മെനഃഹം തനെറ പിതാ 

ക്കന്മാരെ പ്പോലെ നിടപ്രാപിച്ചു; അവ 
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൨. രാജ്ഭാക്കന്മാര ൧൫ 

നെറ മകനായ പെക്കഹ്യാധു അധന്നു 

വകരം രാജാധഖായി. 

യെഫ്രുദാരാജാവായ അസ്യ്യായിനെറ 

അമ്പതാം ആണ്ടില് മെനഹഛേമിനെറ മക 

നായ പെക്കഹ്യാധു യിസ്രായേലിന്നു രാജാ 

വായി ശമയ്യയില് രണ്ടു സംവത്സരം വാണു, 

അയധഖ൯ യഹോവെക്കു അനിക്ടുമായുള്ളതു 

ചെയ്യൂ; യിസ്രായേലിനെക്കൊണ്ടെ പാപം 

ചെയ്യിച്ച നെബാത്തിനെറ മകനായ യൊ 

രോബെയാമിനെറ പാപങ്ങളെ. വിട്ടുമാറി 

യതുമില്ല, എന്നാല് അവനെറ അകമ്പടി 

നായകനായി രെമല്യാധിനെറ മകനായ 

പേക്കഹ് അവന്െറ നേരെ ക്രട്ടുകെട്ടുണ്ടാ 

ക്കി, ഗിലെയാട രില് അമ്ഖതുപേരെ തുണ 

കൂട്ടി ശരയ്യാരാജധാനിയുടെ കോട്ടയില് 

വെച്ചു അവനെ അഗ്ഗോബി നാടും അയ്യേ 

യോടുംക്രടെ ധെട്ടിക്കൊന്നു അവന്നു പക 

രം രാജാവായി, പെക്കഹ്ൃ വിനെറ മററു 

ള്ള വൃത്താന്തങ്ങളും അവ൯ ചെയുതൊക്കെ 

യം യിസായേല്രാജാക്കന്മാരുടെ വൃത്താ 

ന്തചുസ്കത്തില് എഴുതിയിരിക്കുന്ന വല്ലോ. 

യ്െഫ്രുദാരാജാവായ അസയ്യാധിനെറ 

അമ്പത്തിരണ്ടാം ആണ്ടില് രെമല്യാധി 

നെറ മകനായ പേക്കഹ് യിസായേലിന്നു 

രാജാവായി ശമയ്യയില് ഇരുപതു സംവ 

ത്സരം വാണു, അവന് യഹോവെക്കു 

അനിക്ടുമായുള്ളതു ചെയ്തു, യിസ്രായേലി 

നെക്കൊണ്ടു പാപം ചെയ്യിച്ച നെബാത്തി 

നെറ മകനായ യൊടദരാബെയാമിനന്െറ 

പാപങ്ങളെ ധിട്ടൂമാറിയതുമില്ല. യിസ്പാ 

യേല്രാജാഖായ പചേക്കഹിനെറ കാലത്തു 

അ ശ്ലൂർരാജാവായ തിഗ്ലാത്ത് -പിലേസര് 

വന്നു ഇരയോനും ആബേല്-ബേത്ത്'-മയ 

ഖയും യാനോധഡ്ും കേദെശും ഹാസോ 

രും ഗിലെയാടും ഗെലീലയും നഷ്ലാലി 

ദേശം മുഴവനും പിടിച്ച നിധാസികളെ 

ര തത്തെ ന വ് ടം ടെ 

5. 

ന ത കാ... 

ബഭ്ധരാക്കി അമ്ൂരിലേകു കൊണ്ടുപോയി, 

ഠിം 

ു ടട ഞ്ടോട ട്ട 
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എന്നാല് ഏലാധിനെറ മകനായ ഹോ 

ശേയ, രെമല്യാധി.ന്െറ മഭംനായ പേക്ക 

ഹിനെറ നേരെ ക്രട്ടുകെട്ടുണ്ടാക്കി, അവ 

നെ മസ്സ്ിയാവിനെറ മകനായ യോഥാഥി 

നെറ ഇരുപതാം ആണ്ടില് ഖെട്ടിക്കൊന്നു 

അവന്നു പകരം രാജാവായി, പേക്ക 

ഹിസെറ മാറുള്ള വൃത്താന്തങ്ങമും അധവ൯ 

ചെയുതൊക്കെയയം യിസ്രായേല് രാജാക്കന്മാ 

രുടെ പ്ൃത്താന്തപുസുകത്തില് എഴുതിയി 

രിക്കുന്നു വല്ലോ. 

യിസ്ായേല്രാജാവായ രെമല്യാധി 

ന്െറ മകനായ ദപക്കഹിനെറ രണ്ടാം 

ആണ്ടില് യ്യെഹ്രഓരാജാവായ മസ്സ്റിയാ 

വിനെറ മക൯ യോഥാം രാജാധായി. 

അവന് വാഴ്ണതുടങ്ങിയപ്പോം അവന്നു 

ഇരുപത്തഞ്ചു വയസ്സായിരുന്നു ; അവ൯ 

യെരൂശലേമില് പതിനാറു സംവത്സരം 

വാണു; അവണെറ അമ്മേക്കു യെരൂശാ 

എന്നു പേര; അവ സാദോക്കിനെറ 

മക ഠം ആയിരുന്നു. അധവ൯ യഹോധെക്കു 

പ്രുസാടമായുള്ളതു ചെയ്യൂ; തസനെറ അപ്പ 

നായ ഉസ്സിയാധു ചെയൂതുപോലെ ഒക്ക 

യും ചെയ്യൂ. ഏങ്കിലും പൂജാഗിരികഠക്ു 

നീക്കം വന്നില്ല ; ജനം പൂജാഗിരികളില് 

യാഗം കഴിച്ചും ധ്മൂപം കാട്ടിയും പോന്നു; 

അയധഖന്൯ യഹോവയുടെ ആലയത്തിനെറ 

മേലത്തെ വാതില് പണിതു. യോഥാ 

മിരെറ മററുള്ള വ്ൃത്താന്തങ്ങളും അവ൯ 

ചെയുതൊക്കെയും യ്യെഹ്രുദാരാജാക്ക വമാ 

രുടെ വൃത്താന്തപുസ്കത്തിരു ഏഴ്ചതിയിരി 

കുന്നുവല്ലോ. ആ കാലത്തു യഹോധഖ 

അരാംരാജാവായ രെസിനെയ്ും രെമ പാ 

വിനെറ മകനായ ചേക്കഹിനെയും യെ ഫ്ര 

മെക്കു നേരെ അയച്ചുതുടങ്ങി. യേധാം 

തെറ പിതുക്കന്മാരെപ്പോലെ നിദപ്പാ 

പിച്ചു; അവനെറ പിതാവായ ഭഓായിടി 

നെറ നഗരത്തില് അധഖനെറ പിതാകു ന്മാ 
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രുടെ അടുക്കല് അവനെ അടകും ചെയ്യു; 

അവനെറ മകനായ ആഹാസ് അവധന്നു 

ചകരം രാജാവായി, 

ഹന്നം അഡ്ധ്യായം, 

രെമല്യാധിനെറ മകനായ പേക്കഹി 

ന്െറ പതിനേഴാം ആണ്ടില് യെഫ്രുദാരാ 

ജാവായ യോഥാമിനെറ മക൯ ആഹാ 

സ് രാജാവായി. ആഹാസ് വാഴ്ലു തുട 

ങ്ങിയപ്പോഠഠ അവന്നു ഇരുപതു വയസ്സ 

യിരുന്നു; അവന് യെരൂശലേമില് പതി 

__ 5907 

നാറു സംവത്സരം വാണു, തനെറ പിതാ 

ല്ലി 
വായ ഭാവിട് ചെയുതുപോലെ തന്െറ 

ദൈവമായ യയഫാവഡവെകു പ്രസാദമായ 

മതു ചെയ്യില്ല. അവന് യിസായേര 

രാജാക്കന്മാരുടെ വഴിയില് നടന്നു; 

യഹോവ യിസ്സായേല്മക്കളുടെ മുമ്പില് 

നിന്നു നിക്കിക്കള ഞ ജാതികളുടെ മ്ലേ ച്ച 

കമക്കൊ്ത വണ്ണം തനെറ മകനെ അഗ്നി 

പ്രവേശവും ചെയ്യിച്ചു. 

ഗിരികളിലും 

അവ൯ പൂജാ 

കുന്നുകളിലും വച്ചവ്ൃക്ഷ 

ത്തി൯ കീഴിലൊക്കെജഴും ബലി കഗിച്ചും 

ധൂപം കാട്ടിയും പോന്നു. അക്കാലത്തു 

അരാംരാജാവായ രെസിന്ദം യിസ്ായേല് 

രാജാവായ രെമല്യാവിനെറ മക൯ പേ 

ക്കഡും യെരൂശലേമിന്നു നേരെ യൃഭ്ധത്തി 

നു പുറപ്പെട്ടു വന്നു ആഹാസിനെ നിരോ 

ധിച്ച; ഏന്നാല് അവനെ ജയിപ്പാ൯ 

അവകു കഴിഞ്ഞില്ല. അന്നു അരാംരാ 

ജാവായ രെസി൯ ഏലത്ത് യിണ്ടെടുത്തു 

അരാമിനോടു ചേത്തു യെഫ്രുടന്മാരെ 

ഏലത്തിരുനിന്നു നീക്കിക്കളഞ്ഞു; അരാ 

൪ ഏലത്തില് വന്നു ഇന്നുവരെയും അധി 

ടെ പാകുന്നു. ആഹാസ് അശ്്ശര്രാജാ 

വായ ത്രിഗ്ഗത്ത് _-പപിലേസരിനെറ അടു 

ക്കല് ടൂതന്മാരെ അയച്ചു: ഞാ൯ നിന്െറ 

ഓസനും നിനെറ പുത്രനും ആകനുഃ; നി 

ധാഠാഥറ്ഠിം 

൨. രാജാക്കുന്മാര ൧൬ 

വന്നു എരന്നാടു എതിത്തിരിക്കുന്ന അരാം 

രാജാധിനെറ കയ്യില്നിന്നും യി സ്വായേല് 

രാജാവിന്െറ കുയ്യിരുനിന്നും എന്നെ 

രക്മ്്;ക്കേണമെന്നു പറയിച്ച. അതിന്നാ 

യിട്ടു ആഹാസ് യഹഫാവയുടെ ആലയ 

ത്തിലും രാജധാനിയിലെ ഭണ്ഡാരത്തി 

ലും കണ്ട വെള്ളിയും പൊന്നും എടുതുതു 

അശൂ്ര൪രാജായിന്നു സമ്മാനമായി കൊടു 

ത്തയച്ചു. അഭ്്ലൂര്രാജാവു അവനെറ 

അപേക്ഷകേട്ടു; അശ്രര്രാജാവു ഒമ്മേശെ 

ക്കിലേക്കു ചെന്നു അതിനെ പിടിച്ചു അതി 

ലെ നിഖാസികളെ കിരിലേകു ബഭ്ധ 

രായി കൊണ്ടുപോയി രെസിനെ കൊ 

ന്നുകളഞ്ഞു. ആഹാസ് രാജാധു അശ്്ശൂ൪ 

രാജാവായ  തിഗ്ലുത്ത്-പിലേസരിനെ 

എതിരേപ്പാ൯ ദമ്മേശെക്കില് ചെന്നു, 

ഒമ്മേശെക്കിലെ ബലിപീഠം കണ്ടു; ആ 

ഹാസ് രാജാവു ബലിപീഠത്തിന്െറ ഒരു 

പ്രതിമയും അതിസെറ എല്ലാപണി൪യാടും 

ക്രടിയുള്ള മാതൃകയും ഈരീയാപുരോഹി 

തന്നു കൊടുത്തയച്ചു. ഉരരീയാപുരോഹി 

ത൯ ഒരു യാഗപീഠം പണിതു; ആഹാസ് 

രാജായു ഭഒമ്മേശെക്കില്നിന്നു അയച്ചപ്ര 

കാരമൊക്കെയും ആഹാസ് രാജാധു ഒമ്മേ 

ശെക്കില്നിന്നു വരുമ്പോഴെക്കു മരിയാ 

പുരോഹിതൻ അതു പണിതിരുന്നു. 

രാജാവു ഭമ്മേശെക്കില്രുനിന്നു യന്ന 

പ്പോ ആ യാഗപീഠം കണ്ടു; രാജാധു 

യാഗപിഠത്തിങ്കല് ചെന്നു അതിന്മേല് 

കയറി. ഹോമയാഗധും ഭോജനയാഗഥ 

വും ദഹിപ്പിച്ചു പാനീയയാഥവും പകുന്നു 

സമാധാനയാഗങ്ങളൂുടെ രക്തധും യാഗ 

പിഠത്തിന്മേരു തളിച്ചു. യഹോവയുടെ 

സന്നിധിയിലെ താമുയാഗപിഠം അവ൯ 

ആലയത്തിനെറ മു൯വശത്തു തനെെറ 

യാഗപീഠത്തിന്നും യ ഹോധയ്യടെ ആലയ 

ത്ത്ിന്നും മദ്ധ്യേനിന്നു നീക്കി തനെറ 
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നി ൨. രാജാക്കന്മാർ ൧൭ 

യാഥപിഠത്തിനെറ വടക്കുവശത്തു കൊണ്ടു 

പോയി ഖെച്ചു. ആഹാസ് രാജാവു മാരീ 

യാപുരോഹിതനോടു കപ്പിച്ചതു: മഹാ 

യാഥപിീഠത്തിന്മേല് നി രാധിലത്തെ 

ഹോമയാഗവും ധൈകുന്നേരത്തെ ഭോജ 

നയാഗഥവും രാജാധിനെറ ഹോമയാഗവും 

ഭോജനയാഗധും ദേശത്തെ സകലജന 

ത്തിനെറയും ഹോമയാഥവധും ഭോജനയാ 

ഗധും ദഹിപ്പിക്കയും അവരുടെ പാനീയ 

യാഗങ്ങഠം കഴിക്കയും ഹോമയാഥങ്ങളു 

ടെയ്യം ഫനനയാഗങ്ങളുടെയും രക്തമൊ 

ക്കെയും തളിക്കയും ചെയ്യേണം; തള 

യാഗപിഠത്തെപ്പററിയോ ഞാ൯ ആലോ 

ചിച്ചുകൊള്ളം. ആഹാസ് രാജാധു കല്പി 

ചുതുപോലെ ഒക്കെയും ഈരിയാപൃുരോ 

ഹിത൯ ചെയ്യൂ. ആഹാസ് രാജാധു പീഠ 

ങ്ങളുടെ ചട്ടപ്പലക കണ്ടിച്ചു തൊട്ടിയെ 

അവയുടെമേല്നിന്നു നിക്കി; താരൂക്കട 

ലിനെയും അതിന്െറ കീഴെ നിന്ന താമ്ര 

ക്കാള പ്യുറത്ുതുനിന്നു ഇറക്കി ഒരു കല ത്തി 

ന്മേത വെച്ചു. ആലയത്തിങ്കല് ഉണ്ടാക്കി 

യിരുന്ന ശബ്ബത്ത് താഴ്ണാരധും രാജായിന്നു 

പ്രധേശിപ്പാനുള്ള പുറത്തെ നടയും അ 

ക്തൂ൪രഃജാവിനെ വിചാരിച്ച യഹോധയു 

ടെ ആലയത്തിങ്കല്നിന്നു മാററിക്കള ഞ്ഞു. 

ആഹാസ് ചെയു മററുള്ള വ്ൃത്താന്തങ്ങഠം 

യ്യെഫ്രുദാരാജാക്കന്മാരുടെ പ്ൃത്താന്തപുസ്ദു 

ആ 

ഹാസ് തന്െറ പിതാക്കന്മാരെപ്പോലെ 

കത്തില് എഴുതിയിരിക്ുന്നു വല്ലോ, 

നിദ്ര പ്രാപിച്ചു; ഓവീടിനന്െറ നഗരത്തില് 

അവനെറ പിതാക്കന്മാരുടെ അട്ടുക്കല് 

അവനെ അടക്കംചെയ്യു; അവനെറ മക൯ 

ഹിസ്ത്റീയാഠധു അവന്നു പകരം രാജാവായി. 

൧൭൭. അദ്ധ്യായം. 

യ്യെഹ്ുദാരാജാവായ ആഹാസിനെറ 

പന്ത്രണ്ടാം ആണ്ടില് ഏലയ്യടെ മകനായ 

ഠിം 

30 11, 12105: 17 

ഹോശേയ യിസ്രായേലിന്നു രാജാവായി 

ശമയ്യയില് ഒമ്പതു സംവത്സരം വാണു. 

അവ൯ യഹോധെക്കു അനിക്ടമായയ 

തു ചെയ്യു; 

യേതരാങാക്കന്മാരെപ്പോലെ അല്ലതാനും. 

തനികു മുമ്പള്ള യിസ്രാ 

അവധഖനെറ നേരെ അക്്രരരാജാവായ ശല് 

മനേസെര്൪ പുറപ്പെട്ടുവന്നു; ഹോശേയ 

അവന്നു ആശ്രിതനായിത്തീന്നു കുപ്പം കൊ 

ടുത്തു വന്നു. 

യിംരാജാവായ സോധിനെറ അടുക്കല് 

എന്നാല് ഹോശേയ മിസ്ര 

ടുതന്മാരെ അയക്കയും അമശ്്ൂരരാജായിന്നു 

ആണ്ടു തോറുമുള്ള കുപ്പം കൊടുത്തയക്കാതി 

രിക്കയും ചെയുതുനിമിത്തം അശ്്ലൂര്രാജാ 

വു അവനില് ദോഹം കണ്ടിട്ടു അവനെ 

പിടിച്ചു ബന്ധിച്ചു കാരാഗൃഹത്തില് ആക്കി. 

അമക്്രഭരാജാവുയ രാജ്യത്തു എല്ലാടവും കരടി 

കടന്നു ശമയ്യയിലേക്കു വന്നു അതിനെ 

മുന്നു സംധത്സരം നിരോധിച്ചു. ഹോ 

ശേയയുടെ ഒമ്പതാം ആണ്ടില് അശ്ശ്ശൂ൪ 

രാജാവു ശമയ്യയെ പിടിച്ചു യിസ്പായേലി 

നെ ബദഭ്ധരാക്കി അതശ്്രിലേക്കു കൊണ്ടു 

പോയി, ഹലഹിലും ഗോസാ൯നദിതീര 

ത്തിലെ ഹാബോരരിലും മേദ്യരുടെ പട്ടണ 

ങ്ങളിലും പാപ്പിച്ച. യിസ്പ്ാായല്മക്കഠം 

തങ്ങളെ മിസ്രയിംരാജാവായ ഫറവോ 

ന്െറ കൈക്കീഴിരനിന്നു വിടുവിച്ചു മിസ 

യിംദേശത്തുനിന്നു പുറല്പെടുധിച്ചു കൊണ്ടു 

വന്ന തങ്ങദൂടെ ദൈവമായ യഹോധഖ 

യോടു പാപം ചെയ്യൂ അ൬ ദൈവങ്ങളെ 

ഭജ്മിക്കയും യഹോവ യി സ്സായല്മക്ക 

ളുടെ മുമ്പില്നിന്നു നീക്കിക്കള ഞ്യിരുന്ന 

ജാര്ധികളുടെ ചട്ടങ്ങളെ യും അവയെ നട 

പ്പാക്കിയ യിസ്രായേതരാജാക്കന്മാരുടെ 

ചട്ടങ്ങളെ യും അന്ുസരിച്ചുനടക്കയും ചെ 

യൂതു കൊണ്ടു ഇങ്ങനെ സംഭധിച്ചു. യിസ്രാ 9 

യേതമക്ക൦ തങ്ങടെ ദൈവമായ, 

യഹോധെക്കു വിരോധമായി കൊള്ളരു 
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താത്ത കായ്യങ്ങളെ രഫസ്യമായി ചെയ്യ 

കാവല്ല്ഛാരുടെ ഗോപുരംമുതരത ഉറപ്പുള്ള 

പട്ടണംവരെ തങ്ങളുടെ എഏല്ലാപട്ടണങ്ങ 

ളിലും പൂജാഗഥിരികമ പണിതു. അവ൪ 

ഉയന്ന കുന്നിന്മേലൊക്കെയും പച്ചവ്ക്ഷ 

ത്ജി൯കിഴിലൊക്കെയയം ധിഗ്രഹസും&£ 

ഞ്ങദൂം അരശേരപ്രതിക്ടുകും സ്ഥാപിച്ചു. 

യഫഛഹോധേ തങ്ങളൂടെ മുമ്പില്നിന്നു നീക്കി 

ക്കള ഞ്ഞിരുന്ന ജാതികളെ പ്പോലെ അവര് 

സകലകൃജാഗിരികളിലും ധ്മൂപം കാട്ടി 

യഹോവയെ കോപിപ്പിപ്പന് തക്കവ 

ണ്ണം ഭോഷമായുള്ള കായ്യങ്ങളെ പ്രവ 

ത്തിച്ചു. 0 കായ്യം ചെയ്യരുതു എന്നു 

യഹോവ അവരോടു ധിലക്കിയിരുന്ന 

വിഗ്രഹങ്ങളെ അവർ ചെന്നു സേധിച്ചു. 

ഏന്നാല് യഹോവ സകലപ്രവംചകന്മാ 

രും ഒശകന്മാരും മുഖാന്തരം യിസായേലി 

നോടും യെഫ്രുടയോടും: നിങ്ങളൂടെ മൂമ്മാ 

ശ്ങ്ങളെ. വിട്ടു ഞാ൯ നിങ്ങളുടെ പിതാക്കു 

ന്മാരോടു കുപല്പിച്ചതും ഏനെറ ദാസന്മാ 

രായ പ്രവാചകുന്മാർമുഖാന്തരം നിങ്ങധാക്ക 

അയച്ചുതന്നതുമായ ന്യായപ്രമാണത്തി 

ന്നൊത്തവണ്ണുമൊക്കെയും ഏനെറ കപ്പന 

കട്ടും ചട്ടങ്ങളും പ്രമാണിച്ചുനടപ്പി൯ 

തന്നു സാക്ഷികരിച്ച. എങ്കിലും അവ൪ 

കോക്കാതെ തങ്ങളൂടെ ഭൈവമായ 

വിശസിക്കാതിരുന്ന 

പിതുക്കുന്മാരെപ്പോലെ ദുശ്ശാഠ്യം കാണിച്ചു. 

യഹോവയില് 

അവന്െറ ചകട്ടങ്ങളെയും അവരുടെ 

പിതാകുന്മാരോടു അവ൯ ചെയു നിയമ 

ത്തെയും അവന് അവരോടു സാക്ഷികരിച്ച 

സാക്ഷ്യങ്ങക്ലെയും നിരസിച്ചുകളഞ്ഞു; അ 

വര് ധ്യാജത്തെ പിന്തുടന്നു വൃത്ഥന്മാരായി 

ത്തീന്നു; അവരെപ്പോലെ ത്ൃചരിക്കരുതു 

ഏന്നു യഹോവ കുപ്പിച്ചിരുന്ന ചുററുമുളെ 

ജാതികതളെ തന്നേ അവ൪ പിന്തുടന്നു. 

[ അവര് തഞ്ങമൂടെ ദൈവമായ യഹോധ 

റ്റം 

൨. രാജാക്കന്മാർ ൧൭ 

യയടെ ക്പ്പനകളെ ഒക്കെയ്യം ഉപേക്ഷി ചു 

കളഞ്ഞു തഞ്ങഠകു രണ്ടു കാളകുട്ടികളുടെ 

വിഗ്രഹങ്ങ വാപ്പിച്ചു അശേരാപ്രതി 

ഷ്യൃയ്യം ഉണ്ടാക്കി; ആകാശത്തി.ലെ സ്വ്വ 

സൈന്ത്തെയും നമസ്തൂരിച്ചു ബാലിനെ 

യ്യും സേധിച്ചുപോന്നു. അവര് തങ്ങള്ട 

ടെ പുത്രന്മാരെയും പുത്രിമാരെയും അഗ്നി 

പ്രഖേശം ചെയ്യിച്ചു പ്രശ ഡും ആഭിചാര 

വും പ്രയോഗിച്ച യഫോഖയെ കോപ്പി 

പ്പിക്കേണ്ടതിന്നു അവന്നു അനിക്ക്ുമായയ 

ള്ളതു ചെയസ്റ്റാ൯ തങ്ങളെ തത്തന്ന ധിററുക 

മഞ്ഞു. അതുനിമിഅം യഹോധയിസാ 

യേലിനോടു ഏററവും കോപിച്ചു അവരെ 

തനെറെറ സന്നിധിയിരതുനിന്നു നിക്കിക്കള 

ഞ്ഞു; ഡയെഫ്രുടാ ഗോത്രം മാത്രമല്ലാതെ ആരും 

ശേഷിച്ചില്ല. ഒയഫ്രടയും 

കമൈധഖമായ യഫാധയുടെ കപ്പനകളെ 

തങ്ങടെ 

പ്രമാണിക്കാതെ യിസ്പായേത ഉണ്ടാക്കിയ 

ആകു 

യാല് യഹോവ യിസായേല്സന്ത മിയെ 

ചട്ടങ്ങളെ അനുസരി ച്ചനടന്നു. 

മുഴുവനും തള്ളി അവരെ താ കൊള്ള 

യിടുന്നവരുടെ കയ്യില് ഏറപ്പിച്ചു, ഒടുവിര 

അവരെ തനെറ സന്തിധിയില്നിന്നു 

നീക്കിക്കളഞ്ഞു. 

നെ ഭാധിട ഗൃഛത്തിങ്കരുനിന്നു . പറിച്ചു 

കളഞ്ഞു; 
നായ യൊരോബെയാമിനെ രജോധാക്കി; 

അധവന് യിസ്വായേലി 

അധവര്ർ നെബാത്തിന്െറ മക 

യൊരോബെൈയാം യിസായേലിനെ യ3ഹോ 

വയെ ലിട്ടൂമാറുമാറക്കോി അധരെക്കൊണ്ടു 

വലിയോരു പാപം ചെയ്യിച്ചു. അങ്ങനെ 

യി സായേതമക്കാ യൊരോബെയാം ചെ 

യൂ സകലപാപപങ്ങളിലും നടന്നു. അവ൪ 

അവയെ ിട്ടുമാറായ്ക്കുയാര യഹോധഖ 

പ്രവാചകന്മാരായ തനെറ സകലദാസന്മാ 

രുംമുഖാന്തരം അരുളിച്ചെയുപ്രകാരം ഒടു 

വിത യിസ്ധായേലിനെ തനെറ സന്നിധി 

യില്നിന്നു നിക്കിക്കള ഞ്ഞു. ഇങ്ങമന 

ത്ത 

21 

2 

23 
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൨. രാജാക്കന്മാര ൧൭ 

യിസ്രായേല് സ്വദേശം വിട്ടു അശ്ൂരരിലേക്കു 

പോകേണ്ടിവന്നു; ഇന്നുവരെ അധിടെ 

ഇരിക്കുന്നു. അശ്്ര൪രാജാധയ ബാബേല്, 

കരഥാ, അപ്പാ, ഹമാത്ത, സെഫവ്യയിം 

എന്നിവിടങ്ങളില് നിന്നു ആളുകളെ വരു 

ത്തി യിസ്രായേല്മക്കഠക്കു പകരം ശമയ്യാ 

പട്ടണങ്ങളില് പാപ്പിച്ചു; അവര് ശമയ്യ 

കൈവശമാക്കി അതിന്െറ പട്ടണങ്ങ 

ളില് പാത്തു. അവര് അവിടെ പാപ്പ്പാ൯ 

തുടങ്ങിയപ്പോ യഹോധയെ ഭജിച്ചില്ല; 

അതുകൊണ്ട യഹോവ അവരുടെ ഇട 

യില് സിംഹങ്ങളെ അയച്ചു; അവ അവ 

രില് ചിലരെ കൊന്നുകളഞ്ഞു. അലപ്പോ 

അവര് ആശു ഭരാജാവിനെ അറിയിച്ചതു : 

നീ കുടിനീിക്കി ശമയ്യപട്ടണങ്ങളില് പാ 

പ്പിച്ച ജാതിക ഠം ആ ദേശത്തിലെ ദൈഖ 

ത്തിനെറ മാഗ്ലം അറിയായ്ക്കു കൊണ്ടു അധന്൯ 

അവരുടെ ഇടയില് സിംഹങ്ങളെ അയച്ചു; 

അവര് ആ ദേശത്തിലെ ഭൈവത്തിനെറ 

മാഗ്ശം അറിയായ്ത്യാല് അധ അവരെ 

കൊന്നുകള യുന്നു. അതിന്നു അക്്ര൪ 

രാജാധുയ: നിങ്ങ. അധിടെനിന്നു കൊണ്ടു 

വന്ന പുരേഹിതന്മാരില് ഒരുത്തനെ 

അവിടേക്കു കൊണ്ടുപോകുധി൯; അവര് 

ചെന്നു അവിടെ പാക്കയും അവര് ആ 

ദേശത്തെ ഭൈധത്തിനെറ മാഗ്ഗം അവരെ 

തുപദേശിക്കയും ചെയ്യട്ടെ എന്നു കല്പിച്ച. 

അങ്ങനെ അവര് ശമയ്യയില് നിന്നു കൊണ്ടു 

പോയിരുന്ന പുരോഹിതന്മാരില് ഒരു 

ത്ത൯ വന്നു ബേഥേലില്, പാത്തു; യഹോ 

വയെ ഭജിക്കേണ്ടുന്ന വിധം അവക്ു ഉപ 

ദേശിച്ചുകൊടുത്തു. എങ്കിലും അതതു ജാതി 

താന്താനെറ ദേവന്മാരെ ഉണ്ടാക്കി, ഓരോ 

ജാതി പാതൃുതു വന്ന പട്ടണങ്ങളില് ശമയ്യര് 

ഉണ്ടാക്കിയിരുന്ന പൂരാഗിരിക്ഷേത്രങ്ങ 

ളില് പ്രതിഷ്ടിച്ചു. ബാബേല്കാര് സുഭക്കോ 

ത്ത് -ബെനോത്തിനെ ഉണ്ടാക്കി; ക്രഥ 

ഠിം 

000 11, 14110൭ 17 

ക്കാര നേര്ഗാലിനെ ഉണ്ടാക്കി ഹമാ 

അവ്വ 

ക്കാര് നിബ് ഹസിനെഴജും തത്തക്കിനെയും 

ത്ത് കാർ അശീമയെ ഉണ്ടാക്കി; 

മുണ്ടാക്കി; സെഫവ്വക്കാര സെഫവ്വയിം 

ഭേവന്മാരായ അദമേലെക്കിന്നും അനമേ 

ലെക്കിന്നും തങ്ങളുടെ മക്കളെ അഗ്നിപ്ര 

വേധനം ചെയ്യിച്ചു. അവര് യഹോ 

വയെ ഭജിക്കയും തങ്ങളുടെ ഇടയില്നിന്നു 

തന്നേ പൂജാഗിരിപുരോഹിതന്മാരെ നിയ 

മിക്കയും അവര് അവക്കു വേണ്ടി പൂജങാഗി 

രിക്ഷേത്രങ്ങളില് യാഗംകഴിക്കയും ചെയ്യം. 

അങ്ങനെ അവര് യഹോവയെ ഭജി 

ക്കയും തങ്ങഠ വിട്ടു പുറപ്പെട്ടു പോന്ന 

ജാതികളുടെ മയ്യാദപ്രുകാരം സ്വന്തദേവ 

ന്മാരെ സേവിക്കയും ചെയ്യൂപോന്നു. 

ഇന്നുവരെയും അധര മുമ്പിലത്തെ മയ്യാദ 

പ്രകാരം തന്നേ ചെയ്യുന്നു; യഹോവയെ 

ഭജമിക്കുന്നില്ല; തങ്ങളൂടെ സ്വന്തചട്ടങ്ങ 

ള്ളെയും ആകട്ടെ , 

യഫഹോധ യിസ്രായേല് എന്നു പേര്ധിളിച്ച 

മാഗ്ശു വിധികളെയും 

യാക്കോബിനെറ മക്കളോടു കല്പിച്ച ൬൮ 

യപ്രമാണത്തെയും കല്പനയെയുമാകുട്ടെ 

അനുദസരിച്ചനടക്കുന്നതുമില്ല. യഹോധ 

അചരോടു ഒരു നിയമം ചെയ്യൂ കല്പിച്ചതു 

എന്തെന്നാല്: നിങ്ങ അ൬ ദൈവങ്ങളെ 

ഭജിക്കയും അവെക്കു യാഗം കഴിക്കയും 

ചെയ്യാതെ നിങ്ങളെ മഹാശക്തികൊ 

ണ്ടും നീട്ടിയ ഭജംകൊണ്ടും മിസ്പ്യിംടേ 

ശത്തുനിനു കൊണ്ടുവന്ന യഹോവയെ 

മാത്രം ഭജ്ടിക്കയും അവനെ മാത്രം നമ 

സ്തരൂരിക്കയും അവന്നു മാത്രം യാഗം കഴി 

ക്കയും 3൮ണം, 

എൃഗ്രതിത്തന്ന ചട്ടങ്ങളെയും ന്യായങ്ങളെ. 

യും ന്യായപ്രമാണത്തെയും കപ്പനയെയും 

നിങ്ങ എല്ലാനാളും പ്രമാണിച്ചുനടക്കേ 

ണം; അന൬ടൈധങ്ങളെ ഭജ്ിക്കരുതു. 

ഞാ൯ നിങ്ങളോടു ചെയൂ നിയമം നിങ്ങ 

അവന നിങ്ങശരക്കു : 

91 

ദൂ 

34 

30 

39 
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9 രുതും 
)ര് 

യെ മാത്രം നിങ്ങ ഭജിക്കണം; ഏന്നാത 

അവന് നിങ്ങളെ നിങ്ങുടെ സകലശ 

ത്രക്കടലടെയ്യം കയ്യില്നിന്നു വിടുധികും. 

0 മ്ദേ്കിലും അവര് കേധംക്കാതെ തഞ്ങ്ൂടെ 

പണ്ടത്തെ മയ്യാദ അരുസരിച്ചുനടന്നു. 

41 അങ്ങനെ ഈ ജാതികര യഹോയധയെ 

ഭജിക്കയും തങ്ങമുടെ വിഗ്രഹങ്ങളെ സേ 

ധിക്കയും ചെയ്യൂ; പിതാക്കുന്മാര് ചെയുതു 

പോലെ പൃത്ുരന്മാരും പെരത്രന്മാരും ഇന്നു 

വരെ ചെയ്യൂ വരുന്നു 

ഫവ൮ം അദ്ധ്യായം. 

യിസ്്ംയേരുരാജാധായ ഛഏുലയ്യടെ മക 

! നായ ഹോശേയയ്ുടെ മൂന്നാം ആണ്ടില് 

 യ്യ്ഫ്ുദാരാജാധായ ആഹാസിനെറ 

2 മക൯ ഫിസ്റ്റിയാഠു രാജാവായി. അവ൯ 

 വാഴ്സ തുട്ങിയപ്പോഠം. അവന്നു ഇരുപ 

അഞ്ചു വയസ്സായിരുന്നു അധ൯ യെരൂ 

 ശലേമില് ഇരുപത്തൊമ്പതു സംവത്സരം 

| വയണ. അവന്െറ അമ്മെകു അബി 

മേന പേർ; അധ സെഖയ്യാധിനെറ 

3 മകര ആയിരുന്നു. അവന് തന്െറ 

പിതാധായ ഓാധീദ് ചെയൂതുപോലെ 

ഒക്കെയും യദഹാധെക്ു പ്രസാദമായയള്ളതു 

4 ചെയ്യൂ. അവന് പൂജാഗിരികളെ നിക്കി 

ധിഗ്രഹസൂംഭങ്ങളെ തകത്തു അശേരാഡ്ര) 

തിഷ്ടുയെ ഡെട്ടിമുറിച്ചു മോശെ ണ്ടാ 

ക്കിയ താശുസപ്പത്തെയും ഉടെച്ചുകമു ഞ്ഞു; 

യിസ്പാമയതുമക്കഠ 
4 

ആ കാലംവരെ 

അതിന ധൂപം കാട്ടിവന്നു; അതിന്നു നെ 

5 ഗുക്ടരാ൯ ഏന്നു പേരായിരുന്നു. അധവ൯ 

 യിയ്്രയേലിനെറ ഭൈവമായ യഹോ 

വയില് "ആശ്രയിച്ച; മുമ്പും 

പിമ്പും ഉണ്ടായിരുന്ന സകലയെഫ്രുടാരാ 

അവന്നു 

ജാക്ുന്മാരിലും ആരും അവനോടു തൂല്യ 

$ 

നിങ്ങളുടെ ഭൈധമായ യഹോധ  ചേന്നിരുന്നു അധനെ വിട്ട പിന്മാറാതെ 

യഹോവ മോശെയോടു കപ്പിച്ച അധ 

നെറ കപ്പനകളെ പ്രമാണിച്ചുനടന്നു. 

യഫോവ അവനോടുക്രടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ; 

അവ൯ ചെന്നേടത്തെക്കെയും കൂതാത്ഥ 

നാസ്ത്ുന്നുു അധ൯ അശ ൪രാജാധിനോടു 

മത്സരിച്ചു അവനെ സേവിക്കാതിരുന്നു. 

അവന ഫെലിസ്യ രെ ഗസ്സയോളം തോ 

പ്പി ചു; കാധല്ല്ചാരുടെ ഗോപൃരംമുതര ഉറ 

കുള പട്ടണംവരെയുള്ള അതിനെറ 

പ്രദേശത്തെ ശ്രുന്ൃമാക്കിക്കള ഞ്ഞു. യിസ്മാ 

യേരുരാജാവായ ഏലയുടെ മകന് ഹോ 

ശേയയുടെ ഏഴാം ആണ്ടായി ഫിസ്റ്റിയാ 

രാജാധിനെറ നാലാം ആണ്ടില് അകശ്്ൂ൪ 

രാജാവായ ശല്ല3നസെര് ശമയ്യയയടെ 

നേരെ പുറല്ലെട്ടു വന്നു അതിനെ നിരോ 

ധിച്ചു. മൂന്നു സംവത്സരം കുഴിഞ്ഞ 

ശേഷം അവര് അതു പിടിച്ചു; ഹിസ്ത്രീയാ 

ധിന്െറ ആറാം ആണ്ടിരു, യിസായേത 

രഃജാധായ  ഹോശേയയുടെ | ഒബ്തം 

ആണ്ടിരു തന്നേ, ശമയ പിടികുപ്പെട്ടു. 

അശ്്രദരാജാധു യിസായേലിനെ അശ രി 

ലേക്ു പിടിച്ചുകൊണ്ടു പോയി ഫലഫിലും 

ഗോസാ൯ന്നടിതിരത്തുള്ള ഫാബോരിലും 

പാപ്പിച്ചു. 

അധഖര് തങ്ങളുടെ ഭൈധമായ യഹോധയു 

മേദൃരുടെ പട്ടണങ്ങളിലും 

ടെ ശബ്ദം കേട്ടനുസരിക്കാതെ അവന്െറ 

നിയമധും യകഹോവയ്യടെ ഓസനായ 

മോശെ കപ്പിച്ചതൊക്കെയും ലംഘിച്ചുകള 

കയാല്. തന്നേ; അവര് അതു കേഗം 

ക്കയോ അനുസരിക്കയോ ചെയ്യിരുന്നില്ല. 

യ്യെഫ്രുഭാരാജാവായ ഹിസ്റ്റീയംവിനെറ 

പതിന്നാലാം ആണ്ടില് അശ്ൂര്ര:ജാവായ 

സ൯ഹേരീബ് യ്യെഫ്രുയിലെ ഉറപ്പുള്ള 

ഏല്ലാപട്ടണങ്ങളു ടെയും നേരെ പുറപ്പെട്ടു 

വന്നു അവയെ പിടിച്ചു. അപ്പോഠം യെ 14 

ഠിം 
70 



15 

106 

1 

18 

19 

20 

൨. രാജാക്കന്മാർ ൧൮ 

ഫ്രടാരാജാവായ ഹിസ്റ്റിീയായു ലാഖ്ശില് 

അശ്ൂ൪രാജാവിനെറ അടുക്കല് ആളയച്ചു: 

ഞാന് കുററം ചെയ്യൂ; എന്നെ വിട്ടു മടങ്ങി 

പ്പോകേണം; നി എനിക്കു കല്പിക്കുന്ന 

പിഴ ഞാ൯ അടെച്ചുകൊള്ളഠം എന്നു പറ 

യിച്ചു. അ്അശ്്ൂ൪രാജാവു യെഫ്രുദാരാജാ 

വായ ഹിസ്റ്റീയായിന്നു മുന്നൂറു താലന്ത് 

വെള്ളിയും മുപ്പതു താലന്ത് പൊന്നും പിഴ 

കല്പിച്ചു. ഹിസ്റ്റിയാവു യഹോധ്യുടെ 

ആലയത്തിലും രാജധാനിയിലെ ഭണ്ഡാ 

രത്തിമും കണ്ട വെള്ളിയൊക്കെയും കൊ 

ടുത്തു. ആ കാലത്തു യ്യെഹ്രദാരാജാധായ 

ഫിസ്ത്റീയാവു യഹഛോധയുടെ മന്ദിരത്തി 

നെറ വാതിലുകളിലും കട്ടള കളിലും താ൯ 

പൊതിഞ്ഞിരുന്ന പൊന്നും പറിച്ചെടുത്തു 

അത്ൂരരാജായിന്നു കൊടുത്തയച്ചു. എങ്കി 

ലും അശ്്രരരാജാവു തത്ഥാനെയും റബ് 

സാരീസിനെയ്യം റബ് -ശാക്കേയെയും ലാ 

ഖിശില്നിന്നു ഹിസ്ത്റീയാരാജാധിനെറ അ 

ടടൂക്കല് ഒരു വലിയ സൈവ വുമായി യെ 

രൂശലേമിനെറ നേരെ അയച്ചു; അവ൪ 

പുറപ്പെട്ടു യെരൂശലേമില് വന്നു. അധി 

ടെ എത്തിയ പ്പോ അവര് അലക്കുകാര 

സെറ വയലിലെ ചെരുവഴിക്കലുള്ള മേല 

ത്തെ കുളത്തിനെറ കല്പാത്തിക്കരികെ 

ചെന്നുനിന്നു. അവര് രാജാധിനെ വിളി 

ഹില്ലടിയാധിനെറ മക൯ ചുപ്പ്ോഠ 

എല്പ്യാക്കിം എന്ന രാജധാനിധിചാരകന്ദം 

രായസക്കാരനായ ശെബ്ലയും ആസാഫി 

നെറ മക൯ യോധാഹ് ഏന്ന മന്ത്രിയും 

അവരുടെ അടുക്കല് വുറത്തു ചെന്നു. 

റബ് -ശാക്കേ അവരോട്ട പറഞ്ഞുതെന്തെ 

ന്നാല്: നിങ്ങ ഹിസ്റ്റിയാലോടു പറയേ 

ണ്ടതു: മഹാരാജാവായ അതശ്ര്രരരാജാവു 

ഇപ്രകാരം കല്പിക്കുനു: നീ ആശ്രയിച്ചി 

രിക്കുന്ന ഈ ആശ്രയം ഏന്തു? യുദ്ധ 

ത്തിന്നു വേണ്ടുന്ന ആലോചനയും ബല 

602 

യഹോവയെ ക്രടാതെയോ 

7. 11105: 18 

വും ഉണ്ടെന്നു നി പറയുന്നതു ഖെറും 

വാക്കത്രേ., ആരെ ആശ്രുയിച്ചിട്ടാകുന്നു 

നി എന്നോട്ട മത്സരിച്ചിരിക്കുന്നതു? ചതെ 

ആ ഓാടക്കോലായ ഈ മിസ്രയിമിലല്ലോ 

നി ആശ്രയിക്കുന്നതു; അതിന്മേല് ഒരു 

ത്ത൯ ഉരന്നിയാല് അതു അവനെറ ഉള്ളം 

കയ്യില് തറെച്ചുകൊള്ളും;ു മിസ്രയിംരാജാ 

വായ ഫ്റ3ധാന് തന്നില് ആശ്രയി 

ക്കുന്ന ഏവക്കും അങ്ങനെ തന്നേയാകുന്നു. 

അല്ല, നിങ്ങ എന്നോടു: ഞങ്ങളുടെ ദൈ 

വമായ യഹോധയില് ഞങ്ങ ആശ്രയി 

ക്കുന്നു എന്നു പറയുന്നു എങ്കില്, അവ 

നെറ പൂജാഥിരികളും യാഗപീഠങ്ങളും 

ഹിസ്ത്റീയായ്യ നീക്കിക്കള ഞ്ഞിട്ടല്ലോ യെഹ്ര 

ദഃ3യാടും യെരൂശലേമ്യരോടും യെരൂ 

ശലേമിലുള്ള ഈ യാഥപപിഠത്തിനെെ 

മുമ്പില് നമസ്ത്റരിപ്പി൯ ഏന്നു കപ്പിച്ചതു. 

ആകട്ടെ, എനെറ യജമാനനായ അത്ര 

രാജാധുമായി വാതുകെട്ടുക; നിനക്കു കുതി 

രച്ചേഖകരെ കയററുവാ൯ കഴിയുമെങ്കില് 

ഞാ൯ നിനക്കു രണ്ടായിരം കുതിരയെ 

തരാം. നി പിന്നെ എങ്ങനെ എനെറ 

യജമാനനെറ എളിയ ദാസന്മാരില് ഒരു 

പടനായകനെയെങ്കിലും മടകും രഥങ്ങസ 

ക്കായിട്ടും കുതിരച്ചേവകക്കായിട്ടും നീ മിസ 

യിമില് ആശ്രയിക്കുന്നു വല്ലോ. 

ഇപ്പ്ോം ഈ സ്ഥലം നശിപ്പിപ്പാ൯ 

അതിനെറ 

നേരെ പുറപ്പെട്ടു വന്നിരിക്കുന്നതു? യഹോ 

വ എന്നോടു: ഈ ദേശത്തിനെറ നേരെ 

പുറപ്പെട്ടുചെന്നു അതിനെ നശിപ്പിക്ക 

എന്നു കല്പിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പോഠം ഹില്ലി 

യാധിനെറ മകനായ എല്ല്യാക്കിമും ശെബ്ലറു 

യ്യും 

അടിയങ്ങളോടു അരാംഭാഷയില് സംസാ 

ഉ 

യോവാഗും റബ -ശാക്കേയോട്ടു : 

രിക്കേണമേോ; അതു ആങ്ങമക്കു അറി 
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ഞരങ്ങമോടു ൭യഫ്രഓാഭാഷയിത സംസാ 

രിക്കരുതേ ഏന്നു പറഞ്ഞു. റബ്-ശാ 

ക്കേ അവരോട്ട: നിനെെറ യജമാന 

നോടും നിന്നോടും ഈ വാകു പറവാനോ 

നെറ യജമാനന് എന്നെ അയച്ചിരികു 

ന്നതു ? നിങ്ങ മളോടുക്രടെ സ്വന്തമലം തിന്നു 

കയും സ്വന്തമൂത്രം കുടിക്കയും ചെയ്ത്ാ൯ 

മതിലിന്മേല് ഇരിക്ുന്ന പുരുഷഡാരുടെ 

അടുക്കല് അല്ലയോ എന്നു പറഞ്ഞു. അങ്ങ 

നെ റബ -ശാർക്ക നിന്നുകൊണ്ടു യെഫ്ര 

ഓജാഷായിത ഉറക്കെ ധിളിച്ചുപറഞ്ഞതു 

എന്തെന്നാല്: മഹാരാങാവായ അശ്്ലൂ൪ 

രാജാവിന്െറ വാകു കേഠാപ്പി൯. രാജാധു 

ഹിസ്റ്റിയായു 

നിങ്ങളെ ചതിക്കരുതു; നിങ്ങളെ ഏനെെറ 

ഇപ്രകാരം കുപ്പിക്കുന്നു: 

കയ്യിരുനി ന്നു വിടു വിപ്പാ൯ അവന്നു കുഴി 

കയില്ല. 

വിടുവികും; ഈ നഗരം അദ്ലകരാജായി 

യഹോവ നമ്മെ നിശ്ചയമായി 

നെറ കയ്യിരു ഏപ്പിക്കയില്ല എന്നു പറഞ്ഞു 

ഫിസ്റ്റിയാവു നിങ്ങളെ യഹോവയില് 

ആശ്രയികുമാറാകുകയും അരുതു. ഹിസ്റ്ി 

യാധിന്നു നിങ്ങ ചെധികൊടുക്കുരുതു ; 

അത്ത്രൂർരാജാധു ഇപ്രകാരം കപ്പികുന്നു : 

നിങ്ങ എന്നോടു സന്ധി ചെയ്യു ഏനെറ 

അടുക്കല് പുറത്തു വരുധി൯; നിങ്ങാം 

ഓരോരുത്തന് താന്താന്െറ മുന്തിരിവള്ളി 

യുടെയും അത്തിവ്ൃക്ഷത്തിസെറയും ഫലം 

തിന്നുകയും താന്താന്െറ കിണററിലെ 

ഖെള്ളം കുടിക്കയും ചെയ്യൂുകൊധി൯. 

പിന്നെ ഞാന് വന്നു നിങ്ങദുടെ മേശ 

ത്തിന്നു തുല്യ മായി ധാ൮ ധും വീഞ്ഞും അപ്പ 

വും മുന്തിരിത്തോളങഞ്ങറൂം ഒലിധെണ്ണയും 

തേരും ഉള്ള ഒരു ദേശത്തേകു നിങ്ങളെ 

കൊണ്ടു പോകും; എന്നാല് നിങ്ങ മരി 

ക്കാതെ ജിപിച്ചിരികും; യഹോവ നമ്മെ 

വിടുവിക്കും ഏന്നു പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ ചതി 

കുന്ന ഹിസ്റ്റിയാവിന്ന ചെധികൊടുക്കു 

ധിം 

യരതരതതതളതതരരയുയരരയയത്തെുനതതതതതതതയത്തു 

൨. രാലാക്കന്മാര ൧൯ 

രുതു. ജാതികളുടെ ദേധന്മാര് ആരെങ്കിലും” 

തന്െറ രേശത്തെ അത്തൂരരാജാധിനെറ 

കയ്യിതനിന്നു ധിടു ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഹമാ 

ത്തിലെയും അപ്പാടിലെയും ഭേവന്മാ൪ 

മ്രേവിടെ? സെഫവ്വയിമിലെയും ഹേന 

യിലെയും ഇവ്വയിലെയ്ും ഭേവന്മാര് ഏയി 

ടെ? ശമയ്യയെ അവര് എനെറ കയ്യില് 

നിന്നു ധിടുധിച്ചിട്ടു മണ്ട? യഹോധഖ 

യെരൂശലേമിനെ എന്റെറ കയ്യില്നിന്നു 

വിടൂവിപ്പാ൯ ആ ദേശങ്ങളിലെ സക 

ലഭേവന്മാരിലുംവെച്ചു ഒരുത്ത൯ തനെറ 

ദേശത്തെ എന്റെറ കയ്യിരുനിന്നു ധിട്ടവി 

ചുവാ? എന്നാല് ജനം മിണ്ടാതിരുന്നു 

അവനോടു ഒന്നും ഉത്തരം പറഞ്ഞില്ല; 

അവനോടു ഉത്തരം പറയതതെന്നു കപ്പന 

ഉണ്ടായിരുന്നു, ഹില്ല്ചിയാധവിന്െറ മക 

നായ മ്ലേല്യാക്കിം ഏന്ന രാഃജധാനിധിചാ 

രകരും രയേസക്കാരനായ ശെബ്ല്യും 

ആസാഫിനെറ മകനായ യോധഖാഫ് ഏന്ന 

മന്ത്രിയും വസ്ത്രും കീറി ഫിസ്റ്റിയാധിനെറ 

അടുക്കരു വന്നു റബ് -ശാക്കേയുടെ വാകു 

അവനോടു അറിയിച്ചു. 

൧൯. അദ്ധ്യായം. 
ി 

ഹിസ്സീയാരംജാധു അത്തു കേട്ടപ്പോഠം 

വ്ര്രൂം കിറി രട്ടുടുതുുകൊണ്ടു യഹോവ 

പിന്നെ 

അവന് രാജധാനിധിചാരകനായ മ്േല്യാ 

യുടെ ആലയത്തില് ചെന്നു, 

ക്കിമിനെയും രായസക്കാരനായ ശെബ്ലന 

യെയും പൃരോഹി തമന്മാരുടെ മൂപ്പന്മാരെ 

യം രട്ടൂടുത്തവരായി ആമോസിനെറ മക 

നായ യെശയ്യാപ്രവാചകനെറ അടുൂക്കുരു 

അയച്ചു. അധഖ൪ അവനോടു പറഞ്ഞതു : 

ഫിസ്റ്റിയാവു ഇപ്രകാരം പറയുന്നു: ഇതു 

കഷ്ടവും ശാസനയും ഉള്ള 

ടിപസം അത്ര; കുഞ്ഞൂങ്ങ൦ ജനിപ്പാറായി 

നിന്ദയും 

രികുന്നു; പ്രസധിപ്പാനോ ശക്തിയില്ല. 
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൨. രാജാക്കന്മാർ ൧൯ 

4 “ജീവനുള്ള ദൈവത്തെ നിന്ദിപ്പാ൯ റബ് - 

10 

1 1 

ശാക്കേയെ അവനെറ യജമാനനായ 

അതശ്്ൂ൪രാജാവു അയച്ചു പറയിക്കുന്ന വാക്കു 

ഒക്കെയും നിന്െറ ദൈവമായ യഹോവ 

പക്ഷേ കേശകും; നിനെറ ദൈവമായ 

യഹോവ കേട്ട വാക്കിന്നു പ്രതികാരം 

ചെയ്യും; ആകയാല് ഇനിയും ശേഷ്മിച്ചിരി 

ക്കുന്നവക്കു വേണ്ടി പക്ഷധാദം കഴിക്കേ 

ണമേ. ഹിസ്റ്റിയാരാജാവിനെറ ഭൃത്യന്മാര് 

യെശയ്യാവിനെറ അടുക്കല് വന്നല്പോഠം 

യെശയ്യാവു അവരോടു പറഞ്ഞതു : നിങ്ങ 

നിങ്ങളുടെ യജമാനനോടു പറയേണ്ടതെ 

ന്തെന്നാല്: യഹോവ ഇപ്രകാരം അരുളി 

ചെയ്യുന്നു : അശ്൪രാജാവിന്റെറ ഭൃത്യന്മാർ 

എന്നെ നിന്ദിച്ചതായി നി കേട്ടിരിക്കുന്ന 

വാക്കുക നിമിത്തം ഭയപ്പെടേണ്ടാ. ഞാ൯ 

അധന്നു ഒരു മനോധിഭ്ൂമം വരുത്തും; അ 

വ൯ ഒരു ശ്രൂതി കേട്ടിട്ടു സ്വദേശത്തേക്കു 

മടങ്ങിപ്പോകും; ഞാ൯ അവനെ അധഖ 

നെറ സ്വന്തദേശത്തുധഖെച്ചു വാഗധകൊണ്ടു 

വിഴണമാറാകും. റബ് -ശാക്കേ മടങ്ങി 

ച്ചെന്നു അശ്ശൂ൪രാജാവു ലിബ്ല യൂടെ നേരെ 

യൃഭ്ധം ചെയ്യുന്നതു കണ്ടു; അവ൯ ലാഖിശ് 

വിട്ടുപോയി എന്നു അവന് കേട്ടി 

രുന്നു. ക്രശ' രാജാവായ തി&ഹാക്ക തന്െറ 

നേരെ യുഭ്ധംചെയ്ത്ാ൯ പുറപ്പെട്ടിരി 

ക്കുന്നു എന്നു കേട്ടിട്ടു അവന് പിന്നെയും 

ഹിസ്ത്റിീയാധഡിനെറ അടുക്കല് ട്ടുതന്മാരെ 

അയച്ചു പറയിച്ചതെന്തെന്നാല് : നിങ്ങള് 

യെഫ്രുദാരാജാവായ ഹിസ്റ്റിയാവേഃടു പറ 

യേണ്ടതു: യെരൂശലേം അതശ്്ര൪രാജായി 

സെറ കയ്യിത ശേല്പിച്ചുകള കയില്ല എന്നു 

നി ആശ്രയിക്കുന്ന നിസെറ ദൈവം 

നിന്നെ ചതിക്കരുതു. അശ്ര്ൂ൪രാജാക്ക 

ചെയുതൂം 

അവെക്കു മന്തുലനാശം വരുത്തിയതും നി 

നമാര സകലദേശങ്ങ 3ളാടും 

കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ; നി ഒഗിഞ്ഞു പോകുമോ? 
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ഗോസാ൯, ഹാരാ൯, രേസെഫ്, തെല 

സ്സഃരിലെ എദേ൮) ൪ എന്നിങ്ങനെ എനെറ 

പിതാക്കന്മാര് നശിപ്പിച്ചിരിക്ുന്ന ജായിക 

ഭൂടെ ദേവന്മാർ അധരെ ധിടുധിച്ചിട്ടു 

ണ്ടോ? ഹമാത്ത് രാജാവും അപ്ല്വാട് രാജാ 

വും സെഫവ്വുയിംപട്ടണം ഹേന ഇവ്വ 

എന്നവെക്കു രാജാവായിരുന്നവനും എധി 

ടെ? ഹിസ്റ്റിയാവു ഒൃതന്മാരുടെ കയ്യില് 

നിന്നു എഴ്തുതു വാങ്ങി ലായിച്ചു; ഫിസ്ക്കി 

യാഠു യഹോലഖയുടെ ആലയത്തില് ചെന്നു 

യഹോവയുടെ സന്നിധിയില് അതു 

വിടത്തു. ഹിസ്റ്റീയാവു യഹോവയുടെ 

മുമ്പാകെ പ്രാത്ഥിച്ചുപറഞ്ഞതു എന്തെ 

ന്നാല്: കെരൂണുക ഗക്കമിതെ അധിഖ 

സ്ധിക്കുന്ന യിസ്പായേലിനെറ ഭൈവമായ 

യഹോധേ, നി ഒരുത്തന് മാത്രം ഭൂമിയിലെ 

സകലരാജ്ട ങ്ങ ക്കും ദൈവം ആകുന്നു; 

നീ ആകാശത്തെയും ഭൂമിയെയും ഉണ്ടാക്കി. 

യഹോവേ, ചെവിചായിച്ച കേധക്കേ 

ണമേ യ ഫോര്വ, തൃക്കണ്ണു തുറന്നു 

നോക്കേണമേ; ജീവനുള്ള ദൈവത്തെ 

നിന്മിപ്പാ൯ അയച്ചിരിക്കുന്ന സ൯ഹഫേരി 

ബിനെറ വാകു കേരക്കേണമേ. യഹോ 

ധേ, അമശ്രൂ൪രാജാക്കന്മാർ ആ ജാതികളെ 

യും അവരുടെ ദേശത്തെയും ശ്ര മക്കി 

യതു സത്യം തന്ന. അവരുടെ ദേവധന്മാ 

രെ അവര് തീയിലിട്ടു ചുട്ടുകളഞ്ഞു; അവ 

ദേവന്മാരല്പ, മനുഷ്യരുടെ കൈപ്പണി 

യായ മരവും കല്ലും മാത്രം ആയിരുന്നുവ 

ല്ലോ; ആകയാത അവര് അവയെ നശി 

പ്പിച്ചുകള ഞ്ഞു. 

ദൈവമായ യഹോവ, നി ഒരുത്ത൯ 

ഇപ്പോഗോ ഞങ്ങളുടെ 

മാത്രം യ3ഹാവയായ ദൈവം ഏന്നു ഭൂമി 

യിലെ സകലരാജ്യങ്ങളും അറിയേണ്ട 

തിന്നു ഞങ്ങളെ അവനെറ കയ്യിതനിന്നു 

രക്ഷിക്കേണമേ. ആമോസിനെറ മക 

നായ യെശയ്യാവു ഫിസ്റ്റിയാധിനെറ അട്ട 
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ക്കല് പറഞ്ഞയച്ചതു എന്തെന്നാല്; യിസാ 

യേലിനന്െറ ഭൈവമായ യഹോവ ഇവ്പകാ 

രം അരുളിച്ചെയ്യുന്നു : നീ അശ്ശ്ൂദരാജാഖായ | 

സ൯ദഹഫരിീിബി൯നിമിത്തം എന്നോടു പ്രാ 

ത്ഥിച്ചതു ഞാന് കേട്ടു. അ വനെകുറിച്ചു 

യഫോവ അരുളിച്ചെയു വചനമാധിതു : 

സീയോ൯പുത്രിയായ കനക നിന്നെ 

നിന്ിച്ചു പരിഹസിക്ുന്നു; യെരൂശലേം 

പുത്രി നിന്െറ പിന്നാലെ തല കലുകുന്നു. 

നീ ആരെയാകുന്നു നിന്ദിച്ചു ടൂഷധിച്ചതു! 

ആകു പിരോധമായിടാകുന്നു നി ഒച്ച 

പൊെക്കുകയ്യം തല ഉന്നതമായി ഉയത്തുക 

യും ചെയുതു"? യിസാ3യലിന്െറ പരിശു 

ദ്ധന്നു വിരോധമായിട്ടു തന്നേയല്ലോ. 

നിന്റെ ടൂ മന്മാര്മുഖാന്തരം നീ കത്താധി 

നെ നിദ്ടിച്ചു: എന്െറ അസം്വ രഥഞ്ങ 

ളോടുക്രടെ ഞാന് മലമുകളിലും ലെബാനോ 

ന്െറ ശിഖരങ്ങളിലും കയധിയിരികുന്നു; 

അതിലെ പൊക്കമുള്ള ദേഖഭാരുക്കട്ടം 

വിശേഷമായ സരള വ്വക്ഷങ്ങദും ഞാന് 

മുറികും; അതിന്െറ അററത്തെ പാപ്പിടം 

വരെയും ചെഴിപ്പൂേ കാടടവരെയും ഞാ൯ 

കടന്നുചെല്ലും. ഞാ൯ അ൬ ജലം കുഴിച്ചെ 

ടുത്തു കുടികും ; എന്റെറ കാലടികളാല് മിസ 

യീമിലെ സകലനദികളെടെയും വററികും 

എന്നു പറഞ്ഞു. ഞാന് പണ്ടുപണ്ടേ 

അമിനെ ഉണ്ടാക്കി, പൂവ്വകാലത്തു തന്നേ 

അതിനെ നിമ്മിച്ചു എന്നു നീ കേട്ടിട്ടില്ല 

യേ? നീ ഉറപ്പുള്ള പട്ടണങ്ങളെ ര്രൂ൬യ 

ക്ുമ്പാരങ്ങളാക്കുവാ൯ ഞാ൯ ഇപ്പോഠം 

സംഗതിവതത്തിയിരിക്കുന്നു. അതുകൊ 

ണ്ടു അവയിലെ നിധാസികഠം ടുബ്ദല 

ന്മാരായി പിരണ്ടു അമ്പരന്നുപോയി; 

അവര് വയലിലെ പുല്ലും പച്ചച്ചെടിയും 

പുരപ്പുറങ്ങക്ളിലെ പുല്ലും വള രുമ്മുമ്പെ കരി 

ഞ്ജുപോയ ധാന ധുംപോലെ ആയ്യീന്നു. 

എന്നാല് നിന്െറ ഇരിപ്പും നിരെറ ഗമ 

ഠിം 
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൨. രാങാക്കന്മാർ ൧൯ 

നവും ആഗമനവും എനെറ നേരെയുള്ള 

നിനെറ കോചക്രാത്തും ഞാന് അറിയുന്നു, 

എനെറ നേരെയുള്ള നിന്െറ കോപകഭ്രാ 

തതുകൊണ്ടും നിനെെറ അഹങ്കാരം ഏനെറ 

ചെധിയില് എത്തിയിരികുന്നതു കൊണ്ടും 

ഞാന് എന്റെറ കൊടൂത്തു നിനെറ മൂക്കിലും 

എനെറ കടിഞ്ഞാണ് നിനെറ അധരങ്ങ 

ളിലും ഇട്ടും നി വന്ന വഴിക്കു നിന്നെ മടക്കി 

ക്കൊണ്ടുപോകും. എന്നാൽ ഇതു നിനക്കു 

അടയാളം ആകും: നിങ്ങ ഈ ആമ്തിരു 

പടുടയിത്തു വിള യുന്നതും രണ്ടാം ആണ്ടില് 

താനേ കിടദ്ടതൃതു വിളയുന്നതും തിന്നും; 

മൂന്നാം ആണ്ടില് നിങ്ങ ധിമെ.് 

കൊയ്യുകയും മുന്തിരിത്തോട്ടം ഉണ്ടാക്കി 

അധ്വയുടെ പഥം തിന്നുകയും ചെയ്യം. 

ശേഷിച്ചിരികുന്ന 

ഒരു രക്ഷിതഗണം വീണ്ടും താഴെ വേരൂ 

യെഫ്രഭാഗൃഹത്തിര 

ന്നി മീതെ ഫലാ കായ്ത്ം. ഒരു ശേഷിപ്പു 

യെരൂശലേമില്നിന്നും ഒരു രക്ഷിതഥ൧ 

ണം സിയോ൯നപവ്യതത്തില്.നിന്നും പുറ 

പ്പേട്ടു വരും; യഫോധയുടെ തീക്ൂഴ്ത അതി 

നെ അനുഷ്റ്റിക്കും. അതൃകൊണ്ടു യമഹാധ 

അശശ്ശ൪രാജാ വിനെകുറിച്ചു ഇപ്രകാരം 

അരുളിച്ചെയ്യന്നു : അവ൯ ഈ നഗരത്തി 

ലേകു വരികയില്ല; ഒരു അമ്പു അചിടെ 

മേയ്ക്കുയില്ലു; അതിന്െറ നേരെ പരിച 

യോടുക്രടെ വരികയില്ല; അതിന്നു എതി 

രെ വാടകോരുകയ്യമില്ല. അവന് യധന്ന 

വഴിക്കു തന്നേ മടങ്ങിപ്പോകും; ഇരനഗര 

ത്അിലേകു വരികയില്ല. ഏനെറ നിമിത്ത 

വും മേ൭ന്റ ദാസനായ ഓചിടിനെൊറ നിമി 

തതവും ഞാന് ഈ നശരത്തെ പാലിച്ചു 

രക്ഷികും 

ഉപ്പാടട. 

ടൂത൯ പുറപ്പെട്ടു അതശ്്രർപാളയത്തിരു ഒരു 

മ്രേന യഹോവയുടെ അരു 

അന്നു രാത്രി യഹോവയുടെ 

ലക്ഷത്തെന്ണത്തയ്യായിരംപേരെ കൊന്നു; 

ജനം രാവിലെ എഴ്ന്നേററപ്പോ അവര് 
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൨, രഃജാക്കന്മാര ൨ഠ 000 1. നറ: 20 

എല്ലാവരും ശവങ്ങളായി കിടക്കുന്നതു 

കണ്ടു. അങ്ങനെ അത്്൪രാജാവായ സ൯ 

ഹേരീബ് യാത്ര പുറപ്പെട്ടു മടങ്ങിപ്പോയി 

നിനെ വയില് പാത്തു. അവന് തനെറ 

ദേവനായ നിസോക്കിനെറ ക്ഷേത്രത്തില് 

നമസ്കരിക്കുന്ന സമയത്തു അധഖനെറ 

പുത്രന്മാരായ അഭമേലെകും ശരേസെരും 

അവനെ വാ൦കൊണ്ടു കൊന്നിട്ടു അരാ 

ഓടിപ്പൊയ്ക്കുള ഞ്ഞു. 

മകനായ ഏസര്-ഹദ്ദോ൯ 

രാത്ത ദേശത്തേക്കു 

അധഖനെറ 
$ 

അവന്നു പകരം രാജാവായ്യിന്നു. 

൨൭. അഷ്ഡ്യഠായാ. 

ആആ കാലത്തു ഹിസ്റ്റിയാവിന്നു മരിക്ക 

ത്തക്ക രോഗം പിടിച്ചു; ആമോസിനെറ 

മകനായ യെശയ്യാപ്രവാചക൯ അവനെറ 

അടുക്കല് വനു അവനോടു: നിന്െറ 

നി 

ശേഷിക്കയില്ലു എന്നു 

ഗൃഹകായ്യം ക്രമത്തില് ആകുക; 

മരിച്ചുപോകും, 

യഹോവ അരുളിച്ചെയ്യന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. 

അപ്പ്പോ ഹിസ്റ്റീയായു മുഖം ചുവരിനെറ 

നേരെ തിരിച്ചുയ മഹാലയോടു പ്രാത്ഥിച്ചു;: 

അയ്യാ യഹോഖ, ഞാ൯ വിശ്വസ്തത 

യോടും ഏകാഗ്രഹൃദയത്തോടുംക്രടെ തിരു 

മുമ്പില് നടന്നു നിനക്കു പ്രന്ധാദമായുള്ളതു 

ചെയ്യിരിക്കുന്നു എന്നു ഓക്കേണ3മ എന്നു 

പറഞ്ഞു. ഹിസ്റ്റീയാധു ഏററവും കരഞ്ഞു. 

ഏന്നാല് യെശയ്യാവു നടുമുററം വിട്ടുപോ 

കുംമുമ്പെ അവന്നു യഫോവയുടെ അരുള, 

പ്പാടു ഉണ്ടായതെന്തെന്നാല്: നി മടങ്ങി 

ച്ചെന്നു എനെറ ജനത്തിനെറ പ്രഭുവായ 

ഫിസ്ത്റിയാലോടു പറയേണ്ടതു: നിന്െറ 

പിതാവായ ദാവിദിനെറ ദൈവമായ 

യഹോവ ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചെയ്യന്നു : 

ഞാ൯ നിന്െറ പ്രാത്ഥന കേട്ടു നിനെറ 

കണ്ണുനീര് കണ്ടിരിക്കുന്നു; ഞാ൯ നിന്നെ 

നി സെരഖ്യമാക്കും; മ്മൂന്നാം ദിവസം 

ധാഠാഥറ്ഠിം 

യഹോവയുടെ ആലയത്തില് പോകും, 

ഞാ൯ നിനെറ ആയ്ുസ്സിനോടു പതിന 

ഞു സംവത്സരം ക്രട്ടും; ഞാ൯ നിന്നെയും 

ഈ നഗരത്തെയും അശ്്൪രാജാപിനെറ 

കയ്യില്നിന്നു വിട്ടവിക്ും. എനെറനിമി 

തതവും എനെെറ ദാസനായ ദാധിദിനെറ 

നിമിത്തവും ഈ നഗരം ഞാന് കുത്തു 

രക്ഷ്മികും, പിന്നെ യെശയ്യാധു ഒരു 

അത്തിപ്പഴക്കട്ട കൊണ്ടുവരുവി൯ എന്നു 

പറഞ്ഞു. അവര് അതു കൊണ്ടെന്നു പരു 

വിന്മേല് ഇട്ടു അവന്നു സൌഖ്യ മായി. 

ഹിസ്ത്റിയാവു യെശയ്യാലോടു: യഹോവ 

ഏന്നെ സൊൌട്യ മാക്കുകയും ഞാന് മൂന്നാം 

ടിവസം യഹോവയുടെ ആലയത്തില് 

പോകയും ചെയ്യുമെന്നതിന്നു അടയാളം 

നേന്തു ഏന്നു ചോടിച്ചു. അതിന്നു യെശ 

യ്യാവു: യഫഹോവഖ അരുളിച്ചെയു കായ്യം 

നിവത്തിക്കുമെന്നുള്ള തിന്നു യഹോവയി 

ജംത്നിന്നു ഇതു നിനക്കു അടയാളം ആകം: 

നിഴല് പത്തു പടി മുമ്പോട്ടു പോകണ 

മോ പത്തു പടി പിന്നോക്കം തിരിയേ 

ണമോ: എന്നു ചോടിച്ചു. അതിന്നു ഫിസ്റ്ീ 

യാവു: നിഴല് പത്തു പടി ഇറങ്ങിപ്പോക 

ന്നതു എളുപ്പം ആകുന്നു; അങ്ങനെയല്ല, 

നിഗല് പത്തു പടി പിന്നോക്കം തിരിയട്ടെ 

നന്നു പറഞ്ഞു. അദപ്പ്ാഗ യെശയ്യാപ്രുവാ 

ചക൯ യഹോവയെ വിളിച്ചപേക്ഷിച്ചു; 

അവന് ആഹാസിനെറ സൂയഘടികാര 

ത്തില് ഇറങ്ങിപ്പോയിരുന്ന നിഴലിനെ 

പത്തു പടി പിന്നോക്കം തിരിയുമാറാക്കി, 

ആ കാലത്തു ബലദാനെറ മകനായ 

ബെരോദാക-ബലദാ൯ എന്ന ബാബേല് 

രാജാഠു ഹിസ്കീയാവു ദീനമഷ്ക്കിടന്നി 

രുന്നു എന്നു കേട്ട്ട്ടു ഹിസ്റ്റീയാധിന്നു 

ഗ്ലേഗ്ചതൂതും 

ഹിസ്റ്റിയാവയ അവരുടെ വാകു കേട്ടു 

സമ്മാനധും കൊടുത്തയച്ചു. 

തനെറ ഭണ്ഡാരഗൃഹം മുഴുവനും പൊന്നും 
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വെള്ളിയും സുഗന്ധധഗ്ലവും പരിമള തൈ | വെള്ളം നഗരത്തിന്നകതൃതു വരുത്തിയതും 

ലവും തന്െറ ആയ്യധശാലയും തന്െറ | യ്െഫ്രുഭാരാജാക്കുന്മാരുടെ വ്ൃത്താന്തപു 

ഭണ്ഡാരങ്ങളിര ഉള്ള തൊക്കെയും അവരെ | സ്മൂകത്തിത എഴ്ഴതിയിരികുന്നു വല്ലോ. 

കാണിച്ചു. രാജധാനിയിലും തന്െറ ആ ഹിസ്്റിയാവു തനെറ പിതാക്കുന്മാരെപ്പേം 21 

ധിപത്യത്തിലും ഹിസ്റ്റിയാധു അധഖരെ ഖെ നിടപ്രാപിച്ചു; അവനെറ മകനായ 

കാണിക്കാത്ത ഒരു വസ്റ്റുധും ഇല്ലായിരുന്നു, | മനശ്ശെ അവന്നു പകരം രാജാവായി. 

14 ത്േന്നല് യെശയ്യാപ്രവാചക൯ ഹിസ്റ്റിയാ 

രാജാധിസെറ അടുക്കത വന്നു അവനോടു: ടം റ 

ഈ പുരുഷന്മാർ ഏന്തു പറഞ്ഞൂ? അവര് മനശ്ശെ വാഗ്ഗതുടങ്ങിയപ്പോ അവന്നു 

എവിടെനിന്നു നിന്െറ അടുക്കു വന്നു പന്രുണ്ടു വയസ്സായിരുന്നു; അവന് അമ്പ 

്രേന്നു ചോടിച്ചതിന്നു ഹിസ്റ്റിയാധു: അവർ | തആ്അഞ്മു സാധത്സരം യെരൂശലേമിത 

ടൂരദേശത്തുനിന്നു, ബാബേലിരുനി ന്നു | വാണ, അവന്െറ അമ്മെകു ഫെല്ല്റീബാ 

15 വന്നു ഏന്നു പറഞ്ഞു. അധര് രാജധാനി എന്നു പേര. മ്മേന്നാല് യഹോവ യിസാ 2 

യില് ഏന്തെല്ലാം കണ്ടു ഏന്നു ചോടിച്ച | യേല്മക്കുള്ുടെ മുമ്പിതനിനം നിക്കിക്ക 

തിന്നു ഫിസ്റ്റിയാവു: രഃജധാനിയിലുള്ള | മുഞ്ഞ ജാതികളുടെ മ്ലേച്ഛഛതകഠംക്കൊത്തവ 

തൊക്കെയും അവര് കണ്ടു; ഏനെറ ഭണ്ഡാ ണ്ണം അവന് യദഹാവെക്കു അനിക്ടുമായയ 

രത്തില് ഞാന് അവക്കു കാണിക്കാത്ത | ഒ്ളതു ചെയ്യും തെറ അപ്പനായ ഫിസ്റ്റി 3 

16 ഒരു വസ്തുവും ഇല ഏന്നു പറഞ്ഞു. യെശ | യാവു നശിപ്പിച്ചുകള ഞ്ഞിരുന്ന പൂജാഗിരി 

യ്യാവു ഫഹിസ്റ്റിയാവോടു പറഞ്ഞതു: യഫഹോ | കളെ അധ൯ വിണ്ടും പണിതു ; ബാലിന്നു 

17 വയുടെ വചനം കേക്കു: രാജധാനി | ബലിപീഠങ്ങ തുണ്ടാക്കി;ു യിസ്സായേല് 

യിലുള്ളതൊക്കെയും നിന്െറ പിതാക്കു | രാജാവായ ആഹാബ് ചെയുൂതുപോലെ 

ന്മാർ ഇന്നുവരെ ശേഖരിച്ചുധെച്ചതും ഒള്ള | ഒരു അമശേരാപ്രതികു പ്രതിക്ടിച്ചു ആകാ 

ഗിയാതെ ബാബേലിലേക്ു ഏടുതൃതുകൊണ്ടു | ശത്തിലെ സവ്വസൈന്യത്തെയും നമ 

|18 പേകേന്നകാലം വരുന്നു. നീഒനിപ്പിച്ചവ  സ്തൂരിച്ചു സേവിച്ചു. യയെരൂശലേദില് 4 

രായി നിന്നിരനിന്നുത്ഭധിക്കന്ന നിനെറ | ഞാന് ഏഎനെറ നാമം സ്ഥാപിക്കുമെന്ന 

പുത്രന്മാരിലൂം ചിലരെ അവര് കൊണ്ടു | യ3ഹാവ കുപ്പിച്ചിരുന്ന യഫഹോധയ്യടെ 

പോകും; അവര് ബാബേല്രാജാധിന്െറ ആലയത്തിലും അവന് ബലിപീഠങ്ങം 

അരമനയില് ഷണ്ഡന്മാരായിരിക്കും എന്നു | പണിത്തു. യഹോവയുടെ . ആലയ 5 

19 യഹോവ അരുളിച്ചെയ്യുന്നു. അതിന്നു  ത്തിനെറ രണ്ടു പ്രാകാരങ്ങളിലും അവന് 

ഹിസ്ത്റീയാവു യെശയ്ക്ംവോടു: നീ പറഞ്ഞി | ആകാശത്തിലെ സവ്യസൈസവ്ൃത്തിന്നും 

രികുന്ന യഹോവയുടെ വചനം നലുതു  ബലിപിഠങ്ങ പണിതു; അ൨൯ 6 

ന്നു പറഞ്ഞൂ; ഏനെറ ജിവകാലഖത്തു തന്െറ മകനെ അഗ്നിപ്രദവശം ചെയ്യി 

സമാധാനവും സത്യധും ഉണ്ടായിരിക്കുമ 

20 ല്ലോ ഏന്നും അവന് പറഞ്ഞു. ഫിസ്സീ 

യാവിനെെറ മററുള്ള ്ലൃത്താന്തങ്ങ്ൂം 

ക്കയും മുഫ്രുത്തം നോക്കുകയും ആഭിചാരം 

പ്രയോഗിക്കുയും ഡെളിച്ചപ്പാടന്മാരെയും 

ലക്ഷണം പറയ്യന്നവരെയും നിയമിക്കുയും 

അവനെറ സകലപരാക്രമപ്രവൃത്തികളൂം | ചെയ്യൂ. യഹോവയെ കോപിപ്പില്പാ൯ 

അവ൯ ഒരു കുള ധും കുപ്പാത്തിയയം മുണ്ടാക്കി | തക്കവണ്ണം അവന്നു അനിക്കൂമായുള്ളതു 

ധിം 
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പലതും ചെയ്യു. ഈ ആലയത്തിലും 

യിസ്രായേലിനെ സകലഗോത്രങ്ങകില് 

നിന്നും ഞാ൯ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്ന 

യെരൂശലേമിലും ഞാ൯ എന്െറ നാമം 

എന്നക്കും സ്ഥാപിക്കും എന്നു യഹോവ 

ഓാവിടിനോടും അവനെറ മകനായ 

ശലോമോനോടും അരുളിച്ചെയു ആലയ 

ത്തില് താ൯ ഉണ്ടാക്കിയ അധശേരാവ്രു 

തിക്ടു അവ൯ പ്രുതിക്ടിച്ചു. ഞാന അഖ 

രോട്ടു കല്പിച്ചതൊക്കെയും എന്െറ ദാസ 

നായ മോശെ അവരോടു കല്പിച്ച സകല 

ന്യായപ്രമാണവും അനുസരിച്ചനടക്കേ 

ണ്ട തിന്നു അവര് ശ്രഭ്ധിക്കമാത്രം ചെയ്യാല് 

ഇനി യിസായേലിനെറ കാല്, അവരുടെ 

പിതാക്കന്മാക്കു ഞാ൯ കൊടുത്ത ദേശം 

വിട്ടലയയവാ൯ ഇടവരുതുതുകയില്പ എന്നു 

യഹോവ കല്പിച്ചിരുന്നു. എന്നാല് അവര് 

കേട്ടന്ദസരിച്ചില്ല;ു യഹോവ യിസ്രായേല് 

മക്കളുടെ മുമ്പില്നിന്നു നശിപ്പിച്ച ജാതി 

കക്കെക്കാളൂം അധികം ദോഷം ചെയ്ത്ാ൯ 

മനശ്ശെ അവരെ തെററിച്ചുകളഞ്ങു. ആ 

കയാല് യഹോവ, പ്രവാചകന്മാരായ 

തന്െറ ദാസന്മാ൪മുഖാന്തരം അരുളിച്ചെ 

യ്യുതെന്തെന്നാല് : യെഫ്രുദാരാജാവ്വായ 

മനശ്ശെ തനിക്കു മുമ്വെ ഉണ്ടായിരുന്ന 

അഭമായ്യ൪ ചെയു സകലത്തെക്കാട്ം അ 

ധികം ദോഷമായി ഈ ദ്േച്ഛതകുമ പ്രവ 

ത്തിച്ചിരിക്കയാലും തനെറ ലിഗ്രഹങ്ങളെ 

ക്കൊണ്ടു യെഫ്രുദയെയും പാപം ചെയ്യിക്കു 

യാലും യിസ്രായയലിനെറ ദൈവമായ 

യഹോവ ഇപ്രുകാരം അരുളിച്ചെയ്ുന്നു : 

കേ ക്കുന്ന ഏ വനെറയും ചെവി രണ്ടും മുഴ 

ങ്ങത്തക്കവണ്ണമുള്ള അനത്ഥം ഞാ൯ യെരൂ 

ശലേമിന്നും യെഫ്രുഭെക്കും വരുത്തും. ഞാ൯ 

യെരൂശചേമിന്മേല് ശമയ്യയുടെ അമു 

വുന്ൂലും ആഹാബ് ഗൃഹത്തിന്െറ രൂക്കു 

കട്ടയും പിടിക്കും; ഒരുത്ത൯ ഒരു തളിക 

ഠിം 
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തുടെക്കയും തുടെച്ചശേഷം അതു കിഗ്ഗൂപി 

വെക്കയും ചെയ്യുന്നതു പോലെ ഞാ൯ യെരൂു 

ശലേമിനെ തുടെച്ചുകളയ്യം. എ൭൯െറ 

അവകുാശത്തിനെറ ശേക്കില്പ ഞാ൯ 

ത്യജിച്ചു അവരെ അധഖരുടെ ശത്രുക്കളുടെ 

കയ്യില് ഏല്പിക്കും; അവര് തങ്ങളുടെ 

സകലശകത്രുക്കഠംക്കും കുവച്ചയും കൊള്ളയും 

ആയ്യിരും, 

മിസ്രയീമില്നിന്നു പുറപ്പെട്ട നാഠമുതല് 

അവരുടെ പിതാക്കന്മാര 

ഇന്നുവരെ അവര് എനിക്കു അനികഷ്ടമായു 

ഒ്ളതു ചെയ്യു എന്നെ കോപില്പിച്ചിരിക്കുന്ന 

തൃുകൊണ്ടു തന്നേ. അത്തയ്യമല്പ, യഹോ 

വെക്കു അനിക്ടൃമായുള്ള തു ചെയ്യേണ്ടതിന്നു 

മനശ്ശെ യ്യെഫ്രദയെക്കൊണ്ടു ചെയ്യിച്ച 

പാപം ക്രടാതെ അവ൯ യെരൂശലേമില് 

ഒരററംമുതല് മറെറ അററംഖരെ നിറെ 

പ്പാ൯ തക്കവണ്ണം കുററമില്ലാത്ത രക്തവും 

ഏററവും വളരെ ചിന്നിച്ചു. മനശ്ശെ 

യൂടെ മററുള്ള വ്ൃത്താന്തങ്ങളും അവ൯ 

ചെയുതൊക്കെയും അവന്െറ പാപവും 

യ്െ്രുദാരാജാക്കന്മാരുടെ വ്ൃത്താന്തചുസ്മ 

കുത്തില് എഴതിയിരിക്കുന്നുവല്ലോ. മന 

ശ്ശെ തന്െറ പിതാക്കന്മാരെപ്പോലെ നിദ 

പ്രാപിച്ചു; അരമനയുടെ മോട്ടത്തിത, 

ഉസ്സയുടെ തോട്ടത്തിരു തന്നേ, അവനെ 

അടക്കം ചെയ്തു; അവന്െറ മകനായ 

ആമോ൯ അവധന്നുപകരം രജോധായി, 

ആമോ൯ ലാഗ്ഗതുടങ്ങിയ പ്പോ അധ 

നു ഇരുപത്തിരണ്ടു വയസ്സായിരുന്നു ; 

അധഖ൯ രണ്ടു സംവത്സരം ഒയരൂശലേമില് 

വാണു. അവനെറ അമ്മെക്കു മെശുഃല്ല 

മെത്ത എന്നു പേരുഅധവധഗം യൊത് ബക്കാ 

രനായ ഹാരൂസിരെറ മകഠം ആയിരുന്നു. 

അവ൯ തനെറ അപ്പനായ മനശ്ശെ ചെയ്യു 

തുപോലെ യഹോവെക്കു അനികഷ്ടമായു 

ള്ളതു ചെയ്യു; 

വഴിയിലൊക്കെയും നടന്നു; തനെ 
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അപ്പ൯ സ്വേധിച്ച വിഗ്രഫങ്ങമ്ലെയും സേ 

വിച്ചു നമസ്തൂരിച്ചു. 

തന്െറ പിതാക്കന്മാരുടെ 

അങ്ങനെ അവന് 

യഹോവയെ മപേക്ഷിച്ചുകള ഞ്ഞു; യഹോഃ 

വയുടെ വഴിയില് നടന്നതുമില്ല. എന്നാരു 

ആ.മോന്െറ ഭൃത്യന്മാർ അധവനെറ നേരെ 

കൂട്ടുകെട്ടുണ്ടാക്കി രാജാവിനെ അരമന 

യിരുഖെച്ചു കൊന്നുകളഞ്ഞു. ഏന്നാല് 

ദേശത്തെ ജനം ആമോ൯രാജാധിനെറ 

നേരെ ക്രട്ടുകെട്ടുണ്ടാക്കിയ വരെ ഒക്കെയും 

കൊന്നു; ദേശത്തെ ജനം അധവനെറ മക 

നായ യോശീയാഖലെ അവന്നു പകരം 

രാജാഖാക്കി. ആമോന് ചെയു മററുള്ള 

വൃത്താന്ത ത്മ യ്യെഫ്രടാരാജാക്കന്മാരുടെ 

വൃത്താന്തചുമപൂകത്തില് എഴ്ചതിയിരിക്കുന്നു 

വല്ലോ. ഉസ്സയുടെ തോട്ടത്തിലെ അവ 

നെറകല്ലറയില് അവനെ അടക്കം ചെയ്യൂ. 

അധഖനെറ മകനായ യോശിയാധു അവന്നു 

പകരം രാജാവായി, 

൨൨. അദ്ധ്യായം. 

യോോശിയാലു പാഴ്ച തുടങ്ങിയപ്പോ 

അവന്നു എട്ടു വയസ്സായിരുന്നു; അഖ൯ 

മുപ്പത്തൊന്നു സംവത്സരം യെരൂശലേമില് 

വാണു. അധഖവനെറ അമ്മെകു യെദിദാ 

ര്േന്നു പേര്; അവഠം ബൊസ്ത്റുത്ത് കാര 

നായ അഭായാധിനെറ മകഠ ആയിരുന്നു. 

അവന് യഫോവെക്ു പ്രസാദമായുള്ളതു 

ചെയ്യൂ; തന്െറ പിതാധായ ഓധിീടിനെറ 

വഴിയിലൊക്കെയും വലത്തോട്ടും ഇട 

ത്തോട്ടും മാറാതെ നടന്നു, യോശിീയാ 

രാജാവിന്െറ പതിനെട്ടാം ആണ്ടില് 

രാജാമൂ മെശുല്ലാമിനെറ മകനായ അസ 

ല്യാധിനെറ മകനായ ശാഫാ൯ ഏന്ന രായ 

സക്കാരനെ യഹോവയുടെ ആലയത്തി | 

ലേകു അയച്ചു പറഞ്ഞതെന്നെന്നാത: 
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ഭൈവമായ 

൨. രാജാക്ന്മ.ര ൨൨ 

നെറ അടുക്കത ചെല്ലുക: യഹോവയുടെ 

ആലയത്തില് പിരിഞ്ഞുവന്നതും വാതില് 

കാധല്ല്ലാര ജനത്തോടു പിരിച്ചെടുത്തതു 

മായ ദ്യം അവന കണകുനോക്കട്ടെ. 

അവര് അതു യഹോധഖയ്ുടെ ആലയ 

ത്തിലെ വിചാരകരായി പണിനടത്തുന്ന 

വരുടെ കുയ്ക്ിരു കൊടുക്കട്ടെ; അവര് അതു 

യ ഹോവയ്യടെ ആലയത്തിനെറ അററക 

ററം തീക്കേണ്ടതിന്നു അതില് പണി ചെയ്യു 

ന്ന ആശാരികമകും ശില്പികഠകും കല്പ 

ണിക്കാകും ആലയത്തിനെറ അററകുററ 

പ്രണിക്ു മരധും ചെത്തിയ കല്ലും മേടി 

ക്കേണ്ടതിന്നും കൊടുക്കട്ടെ. എന്നാല് 

ദ്യം കയ്യേററുവാങ്ങിയവരോടു കണക്ക 

ചോദിക്കേണ്ട; അവധര് പധിശ്വാസത്തി 

ന്മേലല്ലോ പ്രുവത്തികുന്നതു. മഹാ 

പുരോഹിതനായ ഹില്ല്ചിയായു രായസക്കാ 

രനായ ശാഫാനോടു: ഞാ൯ ന്യായപ്രമാ 

ണപുസ്മുകം യ3ഹാവയുടെ ആലയത്തില് 

കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്ന എന്നു പറഞ്ഞു. 

ഹില്ലഛിയാധു ആ പുസൂകം ശാഫാന്െറ 

കയ്യില് കൊടുത്തു; അവ൯ അതു വായിച്ചു. 

രായസക്കാരനായ ശാഫാ൯ രാജാധിനെറ 

അടുക്കല് ചെന്നു രാജാധിനോടു: ആലയ 

ത്തില് കണ്ട ദ്രധ്യം അടിയങ്ങശ പെട്ടി 

യൊഴിച്ചെടുത്തു യഹോവയുടെ ആലയ 

ത്തില് ധിചാരകരായി പണിനടത്തുന്ന 

വരുടെ കയ്യില് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ഏന്നു 

മറുപടി ബോധിപ്പിച്ചു. ഫില്ല്ലിയാലു 

രോഹിതന് എനയെറ കയ്യില് ഒരു പുമ്പുകം 

തന്നാ ഏന്നും രായസക്കാരനായ ശാഫാ൯ 

രാജാധി നോടു ബോധിപ്പിച്ചു. ശാഫാന് 

അതു രാജസന്നിധിയില് വായിച്ചുകേഠം 

പ്പിച്ചു. രാജാവു ന്യായപ്രമാണപുസൂകു 

ത്തിലെ വാക്യങ്ങളെ കേട്ടിട്ടു വസ്ത്രും കീറി; 

രാജാമു പുരോഹിതനായ ഹില്ല്ിയാ 

4 നീ മഹാപുരോഹിതനായ ഹഫില്ലക്ടിയായി | ധോടും ശാഫാന്റെറ മകന് അഫീക്കാമി 
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൨, രഃജാക്കന്മാര ൨൨൩ 

നോടും മിഖായാവിനെറ മക൯ അമുക രി 

നോടും രായസക്കാരനായ ശാഫാനോടും 

രാജളത്യനായ അസായാലോടും: നിങ്ങഠം 

ചെന്നു, കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്ന ഈ പുന 

മതത്തിലെ വാകൃങ്ങളെക്കുറിച്ചു എനിക്കും 

ജനത്തിന്നും എല്ലായെ ഫ്രുദെക്കും ധേണ്ടി 

യഹോവയോടു അരുളപ്പാടു ചോടിപ്പി൯; 

നമുക്കു വേണ്ടി എഴ്ചതിയിരിക്ുന്നതൊക്കെ 

യം 

നമുടെ പിതാക്കന്മാർ ഈ റുസൂകത്തിലെ 

അനുസരിച്ചനടപ്പാ൯ തക്കവണ്ണം 

വാക്യങ്ങളെ കേശക്കായ്ത്ു കൊണ്ടു നമ്മുടെ 

നേരെ ജ്വലിച്ചിരിക്കുന്ന യഹോവയുടെ 

കോപം വലിയതല്ലോ എന്നു കല്പിച്ചു. 

അങ്ങനെ ഹില്ല്ിയാപൃരോഫിതന്ദം അ 

ഹിക്കാമും അക്കോരും ശാഫാനും അസാ 

യായും അഹസിനെറ മകനായ തിക്വ 

യുടെ മകനായി രജധ്ന്്രരവിചാരകനായ 

ശല്ലൂമിനെറ ഭായ്യ ഹുല്ദാപ്രവാചകിയുടെ 

അടുക്കല് ചെന്നു-- അവര യെരൂശലേ 

മില് രണ്ടാം ഭാഗത്തു പാത്തിതുന്നു -_- അവ 

ളോടു സംസാരിച്ചു. അയവഠം അവരോടു 

പറഞ്ഞതു : യിസായയലിസെറ ദൈവമായ 

യഹോവ ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചെയുന്നു : 

നിങ്ങളെ എനെറ അടുക്കല് അയച്ചവ 

നോടു നിങ്ങ പറയേണ്ടതു എന്തെന്നാല്: 

യഹോവ ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചെയ്യന്നു : 

ഞാ ഈ സ്ഥലത്തിന്നും നിവാസികഠ 

ക്കും യെഫ്രുദാരാജാവയ ധായിപ്പിച്ച പുന 

കുത്തില് 

ഒക്കെയും അനത്ഥം വരുത്തും. 

വിവരിച്ചിരിക്കുന്നതു പോലെ 

അവര് 

എന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചു തങ്ങളുടെ സകല 

പ്രവൃത്തികളാലും എനിക്കു കോപം വര 

ത്തക്കലണ്ണം അമ്പ ദേവന്മാക്ു ധൂപം കാ 

ട്ടിയതു കൊണ്ടു എസെറ കോപം ഈ സ്ഥല 

ത്തിനെറ നേരെ ജ്വലിക്കും; അതു കെട്ടു 

പോകയുമില്ല. എന്നാല് യ3ഹാധയോടു 

ചോടിപ്പാ൯ നിങ്ങളെ അയച്ച യ്യെഫഹ്രുദാ 

ഠിം 
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രാജാവിനോടു നിങ്ങ പറയേണ്ടതു 

എന്തെന്നാല് : നി കേട്ടിരിക്കുന്ന വാകൃങ്ങ 

ളെക്കറിച്ചു യിസ്രാരയലിനെറ ദൈവമായ 

യഹോവ ഇപ്രകാരം അരുളി ച്ചെയ്യുന്നു : 

അവര് സുംഭനത്തിന്നും ശാപത്തിന്നും 

ധിഛഷയമായിത്തിരുമെന്നു ഞാ൯ ഈ സ്ഥല 

ത്തിന്നും നിധഖാസിക ശകും വിരോധമായി 

അരുളിച്ചെയുതു നി കേട്ടപ്പോ നിന്െറ 

ഹൃദയം അലിഞ്ഞു, നി യഹോധയുടെ 

മുമ്പാകെ നിന്നെത്തന്നേ താട്്കയയം 

നിനെറ ധഖ്ന്രം കീറി ഏനെറ മുമ്പാകെ 

കരകയും ചെയ്തുകൊണ്ടു ഞാനും നിനെറ 

അചേക്ഷ കേട്ടിരിക്കുന്നു എന്നു യഹോവ 

യുടെ അരുളപ്പാടു. അതുകൊണ്ടു ഞാ൯ 

നിന്നെ നിസെറ പിതാക്കന്മാരോടു ചേത്തു 

കൊള്ളും; നി സമാധാനര്ത്തോടെ നിനെറ 

കല്ലറയില് അടക്കപ്പെടും; ഞാ൯ ഈ സ്ഥ 

ലത്തിന്നു വരുത്തുഖവാ൯ചോകുന്ന അനത്ഥ 

മൊന്നും നിനെറ കണ്ണ കാണുകയില്ല. 

അവര് രാജാവിനോടു ഈ മറുപടി ബോ 

൫൩൨., അസഡ്ധ്യായം. 

അനന്തരം രാജാവു ആളയച്ചു; അവര് 

യെഫ്രുദയിലും യെരൂശലേമിലുമുള്ള ഏല്ലാ 

മുപ്പന്മാരെയും അവനസെറ അടുക്കല് ക്രട്ടി 

വരുത്തി. രാജാവും സകലയ്യെഫ്രദാപു 

രുഷന്മാരും യെരൂശലേമിലെ സകലനി 

വാസികളും പുരോഹിതന്മാരും പ്രവാച 

കന്മാരും ആ ബാലവ്വഭ്ധം ജനമൊക്കെയും 

യഹോവയുടെ ആലയത്തിലേക്കു ചെന്നു; 

യഹോധയുടെ ആലയത്തില്വെച്ചു കണ്ടൂ 

കിട്ടിയ നിയമപുസ്ൂകത്തിലെ വാക്ൃൃങ്ങ 

ളെയെല്ലാം അവര് കേമക്കെ അവന 

വായിച്ചു. രാജാവു തൂണിന്നരികെ നിന്നും 

കൊണ്ടു മാന യഹോവയെ അനുസരിച്ചു 

നടക്കയും അവനെറ കല്പനകളും സാക്ഷ്യ 
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ങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും പൂണ്ണളഭയത്തോടും 

പൂണ്ണമനസ്സ്സോടുംക്രടെ പ്രമാണിക്കയും 

പുസൂകുത്തില് ഏഴുതിയിരികുന്ന നിയമ 

ത്തിനെറ വാക്യങ്ങാം നിയത്തിക്കുയും 

ചെയ്യാമെന്നു യഹോവയുടെ മുമ്പാകെ 

ഒരു നിയമം ചെയ്യു. ജനമൊക്കെയും 

ഈ നിയമത്തില് യോജിച്ചു. രാജാവു 

മഹാചുരോഹഫിതനായ ഹില്ലചിയാലോടും 

രണ്ടാം തരത്തിലുള്ള പുരോഹിതന്മാരോടും 

വാതില് കാക്കുന്നവരോടും ബാലിന്നും 

അശേരെക്കും ആകാശത്തിലെ സവ്യസൈ 

നൃത്തിന്നും വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയ ഉപകര 

ണങ്ങളൊക്കെയും യഹോധയ്യടെ മന്ദി 

രത്ത്തിതനിന്നു പുറത്തു കൊണ്ടുപോകു 

വാന് കല്ലിച്ചു; യെരുശഃലമിന്നു പുറത്തു 

കി ദോ൯പ്രദേശത്തുഖെച്ചു അവയെചചട്ടം 

ചാരം ബേഥേലിലേകു കൊണ്ടുപോയി. 

യ്യെഫ്രുദാപട്ടണങ്ങളിലും യെരൂശലേ 

മിനെറ ചുററിലുമുള്ള പൂജാഗിരികളില് 

ധൂപം കാട്ടുവാ൯ യ്യെഫ്രുദാരാജാക്കുന്മാ൪ 

നിയമിച്ചിരുന്ന പൂജാഗിരികളെയും ബാ 

ലിന്നും സൂയ്യന്നും ചന്ദ്രന്നും ഗ്രഫങ്ങ കും 

ആകാശത്തിലെ സവ്വസൈനൃത്തിന്നും 

വ്യൂപം കാട്ടിയവരെയും അവ൯നിക്കിക്കു 

മഞ്ഞു. അശേരാപ്രതിഷ്ടുയെയും അവന് 

യഹോവയുടെ ആലയത്തില്നിന്നു യെരു 

ശലേമിന്ു പുറത്തു കിദോ൯തതോട്ടിങ്ക 

ലേക്കു കൊണ്ടുചെന്നു കിടോ൯താഗ്ലിതി 

യില്ധെച്ചു ചുട്ടു പൊടിയാക്കി പൊടി 

സാമാ ജനത്തിനെറ ശവകുഴികളി 

ന്നമേര ഇ്ടുദംതുഞ്ഞു. സ്റ്രികഠം അശരെക്ക 

ക്രടാരശിചകഠം നെയൂ ഇടങ്ങളായി 

യഹോവയുടെ ആലയത്തിങ്കലുള്ള പുരു 

കഷ൭മൈഥുനക്കാരുടെ വീടുകളെ യും അവ൯ 

ഇടിച്ചുകള ഞ്ഞു. 

ണങ്ങള് “രനിന്ന സകലപരോഹിതന്മാ 

അവ൯ യ്യേഫ്രുദാപട്ട 

രെയും വരുത്തി, ഗേബമുതല് ബേക-ശേ 

ഠിം 

ത്യ 

൨. രാജാക്കന്മാര് ൨൩ 

ബവരെ പുരോഹിതന്മാർ ധ്മൂപംകാടി 

യിരുന്ന പൂജാഗിരികമള്ളെ അശുദ്ധമാക്കി, 

പട്ടണ വാതില് പ്രചേശനത്തിങ്കത്മ ഇട 

തുുഭാഗത്തു നഗരാധിപതിയായ യോശു 

വയുടെ വാതി ല്ല,ലുള്ള പടി വാതിലുകളുടെ 

പൂജാഗിരികളെയും 

ഞ്ഞു. 

ന്മാർ യെരൂൂശലേമിലുൂള്ള യഹോവയ്യടെ 

എന്നാല് പൃങാഗിരിപുരോഫിത 

യാഗപാിഠത്തിങ്കല് കയറിയില്ല; അവ൪ 

തഞ്ങമൂൂടെ സഹോദരന്മാരുടെ ക്രട്ടത്തില് 

പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പം 

ആരും തനെറ മകനെയാ മകുളെയയാ 

തിന്നമേയുള്ളു. 

മോലേക്കിന്നു അഗ്നിപ്രവേശം ചെയ്യിക്കാ 

തിരിക്കേണ്ടതിന്ു ബെ൯-ഫിന്നോംതാഴ്ചു 

രയിലെ ദഫനസ്ഥലവും അവന് അശുദ്ധ 

മാക്കി, യഹോവയുടെ ആലയത്തിലേ 

കള്ള പ്രധേശനത്തിങ്കല് വളപ്പിനകത്തു 

ള്ള നാഥാന്൯-മേലെക ഏന്ന കണ്ഡനെറ 

അറെക്കരികെ യെ പ്രൂദാര:ജാക്കുന്മാ൪ 

സൂയയന്നു പ്രതികഷ്ടിച്ചിരുന്ന അശ്വബിംബ 

ങ്ങളെ അവന് നിക്കി, സൂയ്യരഥങ്ങളെ 

തീയിലിട്ടു ചുട്ടുകള ഞ്ജ. യ്െഫ്രുദാരാജാക്ക 

നാർ ആഹാസിനന്െറ മാളികയ്യടെ മേല് 

പുരയില് ഉണ്ടാക്കിയിരുന്ന ബലിപീഠങ്ങ 

ളെയും മനശ്ശെ യഹോവയുടെ ആലയ 

ത്തിനെറ രണ്ടു പ്രാകാരങ്ങളിലും ഉണ്ടാ 

ക്കിയിരുന്ന ബലിപിഠങ്ങളെയും രാജാധു 

തകുത്തു അധിടെനിന്നു നിക്കി അവയുടെ 

പൊടി കിഴോ൯തോട്ടിരു ഇട്ടുകള ഞ്ഞു. 

യെരൂശലേമിന്നെതിരെ നാശപവ്വതത്തി 

നെറ വലത്തുഭാഗത്തു യിസായേല്തരാജാ 

വായ ശലോമോ൯ സീദോനയരുടെ ളേ ച, 

ബിംബമായ അസ്ോരെത്തിന്നും മോവാ 

ബ്യരുടെ ള്ലേച്ഛ,ബിംബമയ കെമോശി 

ന്നും അമ്മോനരുടെ ഒദ്രേ ച്ചബ്രിംബമായ 

രില്ലേ്യോമിന്നും പണിതിരുന്ന പൂജാഗിരി 

കളെയും രാജാവു അശുദ്ധമാക്കി. അവ൯ 

ടം ടട ടിം 
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(യയാ ൨. രാജജാക്കന്മാര ൨൩ 

വിഗ്രഫസ്പുംഭങ്ങളെ. തകത്തു അശേരാഡ്രു 

തിഷ്ടകളെ ഖെട്ടിക്കളഞ്ങു, അവനിന്നി 

രുന്ന സ്ഥലങ്ങളെ. മന്ദ ജ്യാസ്ഥികഠം 

കൊണ്ടു നിറെച്ചും അത്രയയമല്ല, യിസ്രായേ 

ലിനെക്കൊണ്ടു പാപം ചെയ്യിച്ച നെബാ 

തആ്തിനെറ മകനായ യൊരോബെയാം 

ബേഥേലില് ഉണ്ടാക്കിയിരുന്ന യാഗപീഠ 

വും പ്ലൂജാഗിരിയും അവന് ഇടിച്ചുകള ഞ്ഞു; 

പൂജാഗിരി അവ൯ചച്ുട്ടു പൊടിയാക്കി, അ 

ശേരാപ്രുതിഷ്ടയും ചുട്ടുകളഞ്ഞു. എന്നാല് 

യോശീയാവു തിരിഞ്ഞുനോക്കിയപ്പ്യോഠം 

അധിടെ മലയില് ഉണ്ടായിരുന്ന കല്ലറ 

ക കണ്ടിട്ടു ആളയച്ചു കല്ലറകളില്നിന്നു 

അസ്ഥികളെ എടുപ്പിച്ചു, ഇയ കായ്യം മുന്ന 

റിയിച്ചിരുന്ന ദൈവചപുരുഷ൯ പ്രസ്മാ 

വിച്ച യഹോവയുടെ വചനപ്രകാരം ആ 

യാഗപീഠത്തിന്മേല് ഇട്ടു ചുട്ടു. അതു അശു 

ഭ്ധമാക്കിക്കളഞ്ങും ഞാന് കാണുന്ന ആ 

അഞാപകസുംഭം എന്തു എന്നു അവ൯ ചോ 

ദിച്ചം അതിന്നു ആ പട്ടണക്കാര് അഖ 

നോടു: അതു യ്യെഫ്രുദയില്നിന്നു വരി 

കയും നീ ചെയ്യിരികുന്ന കായ്യങ്ങളെ ബേ 

ഥേലിലെ യാഥപീഠത്തെകുറിച്ച മുന്നറി 

യിക്കയും ചെയു ദൈവപുരുഷനെറ കല്ലറ 

യാകുന്നു എന്നു വറഞ്ഞു. അപ്പ്പാഠാ 

അവ൯: അതു ഇരിക്കട്ടെ; അവന്െറ 

അസ്ഥികളെ ആരും അനക്കരുതു എന്നു 

കല്പിച്ച. അങ്ങനെ അവര് അവസെറ 

അസ്ഥികളെയും ശമയ്യയില്നിന്നു വന്ന 

പ്രവാചകന്െറ അസ്ഥികളെയും വിട്ടേച്ചു 

പോയി. യഹോവയെ കോപിപ്പ്ിക്കേ 

ണ്ടതിന്നു യിസായേല്രാജാക്കന്മാർ ശമയ്യാ 

പട്ടണങ്ങളിത ഉണ്ടാക്കിയിരുന്ന സകല 

പൂജാഗിരിമക്ഷത്രങ്ങളെ യും യോശിയാവു 

നീക്കിക്കള ഞു ബേഥേലില് അവന് ചെയു 

തൃപോലെയൊക്കെയും അവധവരയാടും ചെയ്യു. 

20 അവന് അവിടെയുള്ള പൂജാഗിരിപുരോ 

ധാഠാഥ്ലിം 

612 17. 1411൮5 23 

ഫിതന്മാരെയൊക്കെയും ബലിപീിഠങ്ങളി 

ന്മേല് െട്ടിക്കൊല്പിക്കയും അവയുടെ 

മേല് മനു ഷ്യാസ്ഥികഠ ചുടുകയും ചെ 

യ്യിട്ടു യെരൂശലേമിലേക്കു മടങ്ങിപ്പോന്നു, 

അനന്തരം രാജാവു സകലജനത്തോട്ടം : 

ഈ നിയമപുസുകത്തില് എഴുതിയിരികു 

ന്നപ്രകാരം നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോ 

വെക്കു പെസഹ ആചരിപ്പിസ എന്നു 

കപ്പിച്ചും യിസ്ധാരയലിന്നു ന്യായപാലനം 

ചെയ്യിരുന്ന ന്യായാധിപന്മാരുടെ കാലം 

മുതല്ലം 

യ്െഫ്രുടാരാജാക്കന്മാരുടെയ്യം 

യിസ്രായേല്രാജാക്കന്മാരുടെയ്യം 

കാലത്തും 

ഇതുപോലെ ഒരു പെസഫ ആചരിച്ചി 

ട്ടില്ല. യോശിയാരാജാധിനെറ പതി 

നെട്ടാം ആണ്ടില് യെരൂശലേമില് യഹോ 

വെക്കു ഈ പെസഹ ആചരിച്ചും ഹില്ലി 

യാപൃയരോഹിത൯ യഹോവയുടെ ആലയ 

ത്തില് കണ്ടെത്തിയ പൃസുകത്തില് എഴു 

തിയിരുന്ന ന്യായപ്രമാണത്തിനെറ വാകു 

ങ്ങളെ നിവത്തിപ്പാ൯ തക്കവണ്ണം യോശി 

യാവയ ധെളിച്ചപ്പാടന്മാരെയും ലക്ഷണം 

പറയുന്നവരെയും ഥൃൂഹബിംബങ്ങളെ യും 

മററ വിഗ്രഹങ്ങളെയും യ്െഫ്രുദാടേ 

ശത്തും യെരൂശലേമിലും കണ്ട സകല 

ദ്രേച്ചതകുളെയും അശേഷം നശിപ്പിച്ച 

കളഞ്ഞു. അവനെപ്പോലെ പുണ്ണഫുടയ 

പുണ്ണമനദസ്സടും പൂണ്ണശക്തി 
യോടും ക്രടെ മോശെയുടെ ന്യായപ്രമാണ 

ത്തോടും 

പ്രകാരമൊക്കെയും യഹോധയിങ്കലേക്കു 

തിരിഞ്ഞു ഒരു രാജാധു മുമ്പുണ്ടായിട്ടില്ല, 

പിയ്പു ഒരുത്ത൯ എഴുന്നേററിട്ടുമില്ല. 

മ്രേ്കിലും മനശ്ശെ യഹോവയെ കോപി 

പ്പിച്ച സകലകോപഹേതുക്കളും നിമിത്തം 

യെഫ്രുദയയുടെ നേരെ ജ്വലിച്ച തനെറ 

മഹാകോപത്തിനെറ ഉഗ്രതയെ യഹോവ 

വിട്ടുമാറാതെ: ഞാ൯ യിസായലിനെ 

നീക്കിക്കള ഞുതുപോലെ യ്യെഫ്ദയെയും 
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17. 141105 24 _. 019 -- ൨. രതാക്കന്മാർ ൨൪൭൪: 

മ്രേനെറ സന്നിധിയില്നിന്നു നീകുകയും 

ഞാന് തിരഞ്ഞെടുത്ത ഈ യെരൂശലേം 

നഗരത്തെയും തന്െറ നാമം അധിടെ 

ഇരികും എന്നു ഞാന അരുമിച്ചെയു ആ 

ലയത്തെയും തൃജിച്ചുകള കയും ചെയ്യും 

എന്നു യഹോവ കപ്പിച്ച. യോശിയാധി 

നെറ മററുള്ള വൃത്താന്തങ്ങമും അവന 

ചെയൂതൊക്കെയും യെ ഫ്രുദാരാജാക്കുന്മാരു 

ടെ വ്ൃത്താന്തപുസുകത്തില് ഏഴഴതിയിരി 

ക്ടുന്നുവല്ലോം അവനെറ കാലത്തു മിസ 

യിംരാജാവായ ഫറധോന൯-നെഖോ അ 

ശ്ര൪രാജാധിനെറ നേരെ ഫ്ര ത്ത നടിക്കു 

പുറപ്പെട്ടു; യോശീയാരജാധുയ അവന്െറ 

ുനരെ ചെന്നു; അവൻ അവനെ കണ്ടിട്ടു 

മെഗിട്ടോവില്ധെച്ചു കൊന്നുകളഞ്ഞു, 

അയനെറ ളൃത്യന്മാർ മരിച്ചുപോയവനെ 

രഥത്തില് കയററി മെഥിദ്ദോധിരുനിന്നു 

യെരൂശലേദിലേക്കു കൊണ്ടുവന്നു അവ 

നെറ സ്വന്തകല്ലറയില് അടക്കം ചെയ്യു. 

പിന്നെ ദേശത്തെ ജനം യോശിയാധി 

നെറ മകനായ യെഹോവാഫാസിനെ 

കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വന്നു അഭിഷേകം കഴിപ്പിച്ചു 

അധനെറ അപ്പന്നു പകരം രാജാധാക്കി. 

യെഹോവാഹാസ്' വാഴ്ചതുടങ്ങിയ 

പ്പോ അവന്നു ഇരുപത്തിമൂന്നു വയ 

സ്സായിരുന്നു; അവന് മൂന്നു മാസം യെരൂ 

ശലേമില് ലാണു. അവനെറ അമ്മെകു 

ഫമൂതല് എന്നു പേര; അവ ലബ്ബ 

ക്കാരനായ യിരെമ്യാധിനെറ മകഠ ത്ത 

യിരുന്നു. അവന് തനെറ പിതാക്കന്മാര് 

ചെയുതു പോലെ ഒക്കെയും യഹോധവെകു 

അനിക്ടുമായുള്ള തു ചെയ്യു. അവ൯യെരൂ 

ശലേമില് വാഴാതിരിക്കേണ്ടതിന്ന ഫറ 

പോ൯-നെഖോ പഫമാത്ത് ദേശത്തിലെ 

രിബ്ബ യില്ധഖെച്ചു അവനെ ബന്ധിച്ചു, 

ദേശത്തിന്നു നൂറു താലത്തു വെള്ളിയും ഒരു 

താലത്തു പൊന്നും പിഴ കപ്പിച്ചു. ഫറ 

ധവോ൯-നെയഖോ യോശിയാവിന്െറ മക 

നായ എല്യാക്കിമിനെ അധവനെറ 

അപ്പനായ യോശിയാവിന്നു പകരം രാജാ 

വാക്കി; അവനെറ പേര് യെഹോയാ 

ക്കിം എന്നു മാററി; യെഹോധലാഹാസി 

നെ അവന് കൊണ്ടുപോയി; അവന് 

മിസ്്യിമിര ചെന്നു അധിടെധെച്ചു മരി 

ചൂപോയി. ആ ലെള്ളിയുയം പൊന്നും 

യെഹഫഹോയാക്കീം ഫറധോന്നേ കൊടുത്തു; 

മ്ലേന്നാല് ഫറവോനെറ കപ്പനപ്രകാരം 

വെള്ളി കൊട്ട മക്കണ്ടതിന്നു അവന് ദേശ 

ത്തു വരിയിട്ടു; അവ൯ ദേശത്തെ ജന 

ത്തിരു ഓരോരുത്തനന്െറയും പേരില് വരി 

യിട്ടതു പോലെ െള്ളിയ്യം പൊന്നും അവ 

രഖരോടു പിരിച്ചെടുതുു ഫറധോന്- 

നെഖോവി ന്നു കൊടുത്തു. 

യെഹോയാക്കിം ധാഴ്ഗതുടങ്ങിയപ്പോമം 

താവന്നു ഇരുപത്തഞ്ചു വയസ്സായിരുന്നു; 

അവഖവന് പതിനൊന്നു സംവത്സരം യെരൂു 

ശലേമില് വാണു. അധനെറ അമ്മെകു 

സെബിഭാ എന്നു പേര; അവഠം രൂമ 

ക്കാരനായ പെഭായാധിനെറ മകര ആയി 

രുന്നു. അവന് തനെറ പിതാക്കന്മാര് 

ചെയൂതു പോലെ ഒക്കെയും യഹോധെക്കു 

അനികുുമായയളെത്തു ചെയ്യൂ. 

൨൪.൦ അദ്ധ്യായം. 
ളു 

ആചനന്െറ കാലത്തു ബാബതരാജാ 

വായ നെബൂഖട് നേസർ പുറപ്പെട്ടുവന്നു; 

യെഹോയാക്കിം മൂന്നു സംവത്സരം അവ 

നു ആശ്രിതനായി ഇരുന്നു; അതിനെറ 

ശേഷം അവന് തിരിഞ്ഞു അവനോടു മത്സ 

രിച്ചു. 

രുടെ പടക്രൂട്ടങ്ങളെ യും അരാമൃ൪, മോ 

അപ്പോ യഫോവ കതല്ഭയ 

വാബ്ബര്൪, അമ്മോ ൪ മ്ദേന്നിവരുടെ 

പടക്രട്ടങ്ങളെയ്യം ഭരവസെറ നേരെ 

അയച്ചു; പ്രലാചകന്മാരായ തനെറ 
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രാജക്കന്മാര ൨൭: ൨. 

ദാസന്മാർമുഖാന്തരം യഹോവ അരുളി 

ച്ചെയ്യിരുന്ന വചനപ്രകാരം അഖവ൯ 

അവരെ യെഫ്രുദടയെ നശിപ്പിക്കത്തക്ക 

വണ്ണ 

മനശ്ശെ ചെയു സകലപാപങ്ങളും നിമി 

അതിന്െറ നേരെ അയച്ചു. 

ത്തം യ്െഫ്രടയെ തനെറ സന്നിധിയില് 

നിന്നു നീക്കിക്കളവാ൯ ഇതു യഹോധ 

യുടെ കല്പനപ്രകാരം തന്നേ അവക്കു 

ഭയിച്ചു. അവന് കുററമില്ലാത്ത രക്തം 

ചൊരിയിച്ച യെരൂശലേമിനെ കുററമി 

ല്ലാത്ത രക്തംകൊണ്ടു നിറെച്ചതും ക്ഷമി 

പ്പാ൯ന യഹോവെക്കു മനസ്സായില്ല, യെ 

ഹോയാക്കിമിനെറ മററുള്ള വൃത്താന്തങ്ങളും 

അവന ചെയുതൊക്കെയും യെഫ്രുദാരാജാ 

ക്കന്മാരുടെ പ്ൃത്താന്തപുസുകുത്തില്ത എഴു 

തിയിരിക്കുന്നുവല്ലോ. യെഹോയാക്കിം 

തനെറ പിതാക്കന്മാരെപ്പോലെ നിഴ്പ്രാ 

പിച്ചു; അവനെറ മകനായ യെഹോയാ 

ഖീി൯ അവന്നു പകരം രാജായായി. മിസ 

യിംരാജായിന്നു മിസ്രയിംതോടുമുതല് ഫ്രാ 

ത്ത നടിവരെ ഉണ്ടായിരുന്നതൊക്കെയും 

ബാബേല്രാജാവയു പിടിച്ചതു കൊണ്ടു മിയ്ര 

യിംരാജാവയ പിന്നെ തനെറ ദേശത്തു 

നിന്നു പുറപ്പെട്ടുവന്നില്ല. 

യെഹോയാഖിന് ലാഴ്ഗതുടങ്ങിയപ്പോഠം 

അവന്നു പതിനെട്ടു വയസ്സായിരുന്നു; 

അവന യെരൂശലേമില് മൂന്ന മാസം 

വാണു. അവനെറ അമ്മെക്കു നെഫുഷ്ട്ാ 

എന്നു പേര; അവ യെരൂശചലേമ്യനായ 

എല്നാഥാനെറ മകം ആയിരുന്നു. 

അവ൯ തനെറ അപ്പ൯ ചെയുതു 3പോലെ 

ഒക്കെയും യഹോവെകു അനിക്ടമായുള്ള തു 

ചെയ്യു. ആ കാലത്ത ബാബേല്രാജൂാ 

വായ നെബൂഖട് നേസരിനെറ ഭൂത്യന്മാ൪ 

യെരൂശലേമിനെറ നേരെ വന്നു നഗ 

രത്തെ നിരോധിച്ചു. യയങ്ങനെ ഭൃത്യന്മാര് 

നി രാധിച്ചിരിക്ുമ്പോര ബാബേല്രാജാ 

014 1, 18118: 24. 

വായ നെബൂഖട് നേസരും നഗരത്തി 

നെറ നേരെ വന്നും യ്യെഫ്രുദാരാജാവായ 

യെഹോയാഖിനം അവന്െറ അമ്മയ്യം 

അവധസെറ ഭൃത്യന്മാരും പ്രളക്കന്മാരും 

ഷണ്ഡന്മാരും ബാബേല്രാജാധവിനെറഅട്ട 

ക്കലേക്കു പുറതു ചെന്നു; ബാബേല്രാ 

ജാവയ തനെറ ധാഴ്സുയുടെ ഏട്ടാം ആണ്ടില് 

അധനെ പിടിച്ചു. അധ൯ യഹോധഖയു 

ടെ ആലയത്തിലെ സകലനിക്ഷേപങ്ങളും 

രാജധാനിയിലെ നിക്ഷേപങ്ങളും അവി 

ടെനിന്നു എടുത്തു കൊണ്ടുപോയി; യിസ്സാ 

യേല്രാജാവായ ശലോമോന് യഹോ 

വയുടെ മന്ദിരത്തില്, ഉണ്ടാക്കിലെച്ചി 

രുന്ന പൊന്നുകൊണ്ടുള്ള ഉപകരണങ്ങളൊ 

ക്കെയും യഹോവ അരുളിച്ചെയ്യിരുന്നതു 

പോലെ അവന് ഖണ്ഡിച്ചുകള ഞ്ഞു. എല്ലാ 

യെരൂശലേമൃ രെയും സകലപ്രഭൂക്കന്മാരും 

സകലപരാക്രമശാലികളും ആയിപതിനാ 

യിരംപേരെയും എല്ലാ ആശാരിമാരെയും 

കൊല്ലന്മാരെയും അവധവ൯ ബതഭ്ധരാക്കി 

കൊണ്ടുപോയി; ദേശത്തു എളിയജനം 

മാത്രമല്ലാതെ ആരും ശേഷിച്ചിരുന്നില്ല. 

യെഹോയാഖിനെ അവന് ബാബേലി 

ലേക്കു കൊണ്ടുപോയി; രാജമാതാധിനെ 

യും രാജഭായ്യമാരെയും അവനെറ ഷണ്ഡ 

ന്മാരെയും ദേശത്തിലെ പ്രുധാനികളെയ്യം 

അഖവ൯ ബദ്ധരാക്കി യെരൂശലേമില് 

നിന്നു ബാബേലിലേക്കു കൊണ്ടുപോയി, 

സകലബലവാന്മാരുമായ ഏഴായിരംപേ 

രെയും ആശാരിമാരും കൊല്ലന്മാരുമായ 

ആയിരംപേരെയും ഇങ്ങനെ യുഭ്ധപ്രാപൃ 

ന്മാരായ സകലപധിരന്മാരെയും ബാബേല് 

രാജാധു ബഭ്ധരാക്കി ബാബേലിലേക്ക 

കൊണ്ടുപോയി. അവന്നു പകരം ബാ 

ബേല്രജോധുയ അവനെറ ചിററപ്പനായ 

മത്ഥന്യാധെ രാജാവാക്കി; അവന്നു സിദെ 

ക്കിയാവു എന്നു പേര് മാററിയിട്ടു. 
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18 സിദെക്കീയാവു വാഗ്ഗതുടങ്ങിയപ്പോഠം 

അവന്നു ഇരുപത്തൊന്നു വയസ്സായിരുന്നു; 

അവന് പതിനൊന്നു സംവത്സരം യെരരു 

ശലേമില് വാണ; അവധവനെറ അമ്മെക്കു 

ഹമൂതല് ന്നു പേർ; അവ ലിബ്ബ ക്കാ 

രനായ യിരെമ്യാവിനെറ മകുഠ ആയി 

19 രുന്നു. യെരഹായാക്കീം ചെയൂതുപോലെ 

ഒക്കെയും അവന് യഹോവെകു അനിക് 

20 മായയള്ളതു ചെയ്യൂ. യഫഹോവയ്യടെ കോപം 

ഹേതുവായി യെരൂശമേമിന്നും യെ ഫ്രെ 

കം അങ്ങനെ ഭവിച്ചു; അവന് ഒടു യില് 

അവരെ തെറ സന്നിധിയില്നിന്നു 

തള്ളിക്കള ഞ്ഞു: എന്നാല് സികെക്കിയാധും 

ബാബേരരാജാധി നോടു ഒത്സരിച്ചു. 

൨ ൫. അദ്ധ്യായ ഠം 

അപനെറ വാഗ്ഗയുടെ ഒമ്പതാം ആ 

ണ്ടി പത്താം മാസം പത്താം തിയ്യതി 

ബാബേല് രാജാവായ നെബൂഖഭ് നേസ൪ 

തന്െറ സ്വ്വൃസൈന്ന ധുമായി യെരൂശ 

ലേമിനെറ നേരെ വന്നു പാള യം ഇറങ്ങി; 

അതിന്നെതിരെ ചുററും വാടകോരി, 

 സിഭെക്കിയാരാജായധിനെറ പതിനൊന്നാം 

ആണ്ടുവരെ നഗരം നിരേ:ധികുപ്പെട്ടി 

3 രുന്ന. നാലാം മാസം ഒമ്പതാം തിയ്യ മി 

നഗരത്തില് ക്ഷാമം കലശലായി ദേശ 

ത്തെ ജനത്ത് നനു ആഹാരം ഇല്ലാതെ 

4 പോയി. അലപ്പോ നഗരമതിര ഒരിടം 

പൊളിച്ചു കത്ദയര് നഗരം വളഞ്ഞിരി 

ക്കെ പടയാളികമം ഒക്കെയും രാത്രിസമയ 

തു രാജാധിനെറ തോട്ടത്തിന്നരികെ രണ്ടു 

മയിലുകമക്കും മദദ്ധ്യേയയള്ള പടിഖാതില് 

വഴിയായി ഓടിപ്പോയി; രാജാവും അരാ 

ബയി ലേക്കുള്ള വഴിയായി പുറപ്പെട്ട 

5 പോയി. എന്നാൽ കൃത്ഭയരുടെ സൈ 

ന്യം രാജാധിനെ പിന്തുടന്നു യെരീഹോ 

സമഭൂമിയിതുലെച്ചു അവനോടു എത്തി; 

ഠിം 

അവന്െറ സൈന്യ മൊക്കെയും അവനെ 

ലിട്ടു ചിന്നിപ്പോയി. അവര് രാജാധി 

നെ പിടിച്ചു രിബ യില് ബാബല്രാജാ 

ധിരൊ അടുക്കല് കൊണ്ടുചെന്നു; അവര് 

അന്നു ധിധി കപ്പിച്ചു. അവര് സിഭെക്കി 

യാധിനെറ പുത്രന്മാരെ അവന കാങഞ്ങെ 

കൊന്നു; സിഭടെക്കീയാവിനെറ കണ്ണ പൊ 

്ടിച്ചിട്ടു രണ്ടു ചങ്ങചകൊണ്ടു അവനെ ബ 

ന്ധിച്ച ബാബേലിലേകു കൊണ്ടു പായി. 

അബ്ചോം മാസം ഏഗാംതിയ്യതി, നെബൃ 

ഖ നേസര്രാജാവവെന്ന ബാഭബരതരാ 

ജായധിനെറ പത്തൊമ്പതാം ൦ ആണ്ടില് 

തന്നേ, ബാദബല്രാജാധിനെറ ത്യ 

നായി അകമ്പടിനായകനായ നെബൂസ 

രഓന് യെരൂശലേമില് വന്നു. അവന് 

യഹോവയുടെ ആലയഡും രാജധാനിയ്യം 

ചുട്ടുകളഞ്ഞു; യെരൂശലേമിലെ ഏല്ലാ 

വീടുകളും പ്രധാനഭവേനങ്ങളൊക്കെയ്യം 

അവന് തീയെച്ചു ചുട്ടുകള ഞ്ഞും അകമ്പടി 

നായകനോടുക്രടെ ഉണ്ടായിരുന്ന കല്ഒയ 

സൈന്യ മൊക്കെയും യെരൂശലേമിനെറ 

ചുററുമുള്ള മതിലുകളെ ഇടിച്ചുകള ഞ്ഞു. 

നഗരത്തില് ശേഷിച്ചിരുന്ന ജനത്തെയും 

ബാ3ബല്രാജാധിനെ ശരണം പ്രാപി 

ച്ചവരെയും പുരുഷ്ചാരത്തില് ശേഷിച്ചവ 

രെയ്യം അകമ്പടിനായകനായ നെണബൃസര 

ദഓ൯ കൊണ്ടു പായി. എന്നാല് അകമ്പടി 

നായകന് ദേശത്തെ എളിയവരില് ചില 

രെ മുന്തിരി മത്തോട്ടക്കാരായിട്ടും കൂഷ്മിക്കാരാ 

യിട്ടും വിട്ടേച്ചുപോയി. യഹോവയുടെ 

ആലയത്തിലെ താഉസൂംഭങ്ങളും പിഠങ്ങൂം 

യഹോവയുടെ ആലയത്തിലെ താമ്ംകൊ 

ണ്ടുള്ള കടലും കുത്ദയര്൪ ഉടെ ചുകളഞ്ഞു 

അവയുടെ താരും ബാബേലി വക്കു കൊണ്ടു 

പോയി. കലങ്ങും ചട്ടുകങ്ങൂം കത്രിക 

കളും തവികളടം ശുശ്രൂഷെകുള്ള താമ്രോ 

പകരണങ്ങളൊക്കെയും അവര് മ്രേടുത്തു 
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കൊണ്ടു പായി. തിച്ചട്ടികുളും കലശങ്ങളും 

പൊന്നും ധെള്ളിയും കൊണ്ടുള്ള തൊക്കെ 

യും അകമ്പടിനായകന്൯ കൊണ്ടുപോയി. 

ശലേോമോ൯ യഹോവയുടെ ആലയത്തി 

നുവേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയ രണ്ടു സമൂംഭം, 

ഒരു കടത, പീഠങ്ങമ എന്നിങ്ങനെ 

യുള്ള സകലമപകരണങ്ങളുടെയും താഥ്ര 

ത്തിന്നു ശൂക്കമില്ലാതെയിരുന്നു. ഒരു 

സുംഭത്തിനെറ ഉയരം പതിനെട്ടു മുഗം; 

അതിന്മേലുള്ള പോതിക താരം കൊണ്ടു 

ആയിരുന്നു; പോതികയുടെ ഉയരം മൂന്നു 

മുഗം; പോതികയുടെ ചുററുമുള്ള വലപ്പ 

ണിയും മാതളപ്പഴവും ആസകലം താരം 

കൊണ്ടായിരുന്നു; ഇതു3പാലെ മറെറ 

സൂംഭത്തിന്നും വലപ്പണിയുയം മറവും ഉണ്ടാ 

യിരുന്നു. അകമ്പടിനായകന്൯ മഹാപൃരോ 

ഹിതനായ സെരായാധെയ്ുയം രണ്ടാം 

പുരോഹിതനായ സെഫമന്യാലെയും മൂന്നു 

ഉമ്മരപ്പടിക്കാഠ ല്ല്ാരെയും പിടിച്ചു കൊ 

ണഞ്ടുപോയി, നശരത്തില്നിന്നു അവ൯ 

യോഭ്ധധാക്കളൂടെ മേല്ുധിചാരകനായ ഒരു 

ഷണ്ഡ നെയും നഗരത്തില്വെച്ചു കണ്ടെ 

ത്തിയ രാജപരിചാരകന്മാരില് അഞ്മചുപേ 

രെയ്യം ദേശത്തെ ജനത്തെ പടെക്കു സ്വ 

രൂപിക്കുന്ന സേനാപതിയുടെ രായസക്കാ 

രനെയും നഗരത്തില് കണ്ട ദേശത്തെ ജന 

ത്തില് അറുപതുപേരെയ്യം പിടിച്ചു കൊ 

ണ്ട്പോയി. ഇവരെ അകമ്പടിനായക 

നായ നെബുസരടദാ൯ പിടിച്ചു രിബ്ല യില് 

ബാബേല്രാജാവിനെ-. അട്ടക്കത കൊണ്ടു 

ചെന്നു. ബാബേല്ര:ജാവു ഹമാത്ത് ദേ 

ശത്തിലെ രിബ്ബലയിതഖെച്ച അവരെ ലെ 

ട്ടിക്കൊന്നു. ഇങ്ങനെയെ ഹ്രൂദാ സ്വദേശം 

വിട്ടു പോകേണ്ടിവന്നു. ബാബേല്തര:ജാ 

വായ നെബൂഖട് നേസ൪ യ്യെഫ്രുദാദേ 

ശത്്തു 

ശാഫ്ഥാനെറ മക്നായ അഹിക്കാമിനെറ 

ശേഷിപ്പിച്ചുവെച്ച ജനത്തിന്നു 

ധാഠാഥറ്ഠിം 

0610 17. 1815 2൭ 

മകനായ ശഗെടല്യാധെ അധിപതി 

യാക്കി. 

ബാബേല്രജജോവു ഗെടല്യാധെ അധി 

പതിയാക്കി എന്നു നെഥസന്യാധിനെറ 

കാരേഹിനന്െറ മക൯ യിശ്ലാരയത, 

മക൯ യോഹാനാ൯, നെര്തോഫാത്യ 

നായ ത൯ഹ്രുമെത്തിനെറ മക൯ സെരാ 

യ്്യാവു, മാഖാതൃയ സെറ മക൯ യാസസ്യ്യാവു 

എന്നിങ്ങനെ സകലസേനാപതികളം 

അവരുടെ ആമ്ദകളും കേട്ടപ്പോ അവര് 

മിസ്സെയില് ഗെടപല്യാവിനെറ അടുക്കല് 

വന്നു, ഗെടല്യാവു അവരോടും അവരുടെ 

ആരഭുകുളോടും സത്യംചെയ്യൂ അവരോടു: 

നിങ്ങ കത്ദയ രുടെ ദാസന്മാര്നിമിത്തം 

ഭയപ്പെടരുതു; ദേശത്തു പാത്തു ബാബേല്, 

രാജാവിനെ സേധിപ്പി൯;; അതു നിങ്ങ ഠം 

ക്കു നന്മയായിരികും. എന്നാല് ഏഗാംമാസ 

ത്തില് രഃജവംശക്കാരനായ ഏലിശയുടെ 

മകനായ നെഥന്യാധിസെറ മകനായ 

യിശ്ലായേല് പത്തു ആഭ്ടമായി വന്നു ഥെ 

ദപ്യാമെയും അവനോടുക്രടെ മിസ്ലസൂയില് 

മുണ്ടായിരുന്ന യ്യെഫ്രദ്ട രെയും ക്ല്ടയരെ 

യം ധെട്ടിക്കൊു. അപ്പോ ആബാല 

വൃഭ്ധം ജനമൊക്കെയും സേനാപതിമാരും 

കല്ദയരെ ഭയപ്പെടുകയാല് എഴ്ചന്നേററു 

പുറപ്പെട്ടു മിസ്രയിമിലേക്കു പോയി, 

യെഫ്രുദാരാജാവായ യെഹോയാഖി 

നെറ പ്രവാസത്തിനെറ മുപ്പത്തേഴാം ആ 

ണ്ടില് പന്ത്തണ്ടാം മാസം ഇരുപത്തേഴാം 

തിയ്യതി ബാര്ബല്രാജാവായ എഖില്.- 

മെരോടക താ൯ രാജാഖായ ആണ്ടില് 

യ്െഫ്രുദാരാജാവായ മെഹേയാഖിനെ 

കടാക്ഷിച്ചു കാരാഥൃഹത്തില്നിന്നു വിടു 

വിച്ചു അധനോടു ആടരധായി സം 

സാരിച്ചു അവനെറ ആസനത്തെ തന്നാ 

ടടക്രടെ ബാബേലില് ഉണ്ടായിരുന്ന രാജാ 

മേലായി ക്കന്മാരുടെ ആസനങ്ങശകു 
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അവനെറ കാരാഗൃഹവസ്ത്രും 

മാററി; അധ൯ ജീവപയ്യന്തം നിത്യം അവ 

ന്െറ 

പോന്നു. അധനെറ അദഹാവ്ൃത്തി3യാ, 

സന്നിധിയിരു ഭക്ഷണംകുഴിച്ചു 

ലി 

൧. ഭി നവ്ൃത്താന്തം 

രാജാവു അധഖന്നു അയനെറ മരണടിഖ 

സംവരെ അവനെറജിഖകാലമൊക്കെയും 

നിത്യവൃത്തികു ഭിവസംപ്രതിയ്യള്ള ഓഫ 

രി കൊടുത്തുപോന്നു. 

എത്താം യം. -......... 

111 11 3ധ്ഠവ് ഡലധ്പധഥട 

ദിനവൃത്താന്തം: ഒന്നാം പുസ്തകം 

ഫം അദ്ധ്യായം. 
൦ 

എ ഴി 

ത്ത്തൃംം., ശേത്ത, ഏരനോാശ, 

കേനാന്൯, മഹലലേല്, യാരേഭ്, 

ഫ നോക, മെഥൂശേലഹ് ലാമെക, 

നോഹ, ശേം ഹാം, യാഫെത്ത്. 

യാഫ്ഥെത്തിനെറ പുത്രന്മാര്: ഗോമെർ, 
മ 

മാഗോഗ, മാദായി, യായാ൯, തു ബാല്, 

മേശെകു, തീരാസ് . ഗോമെരിനെറ 

പുത്രന്മാർ: അശു നസ് , രീഫത്ത് , തോ 

ഗമ്മാ. യാചാനെറ പുത്തന്മാര്: എലീശാ, 

തശിശ', കിത്ഥീം, ഭോദാനീം. 

ഹാമിനെറ പുത്രന്മാര്; ക്രശ', മിസയിംം 

പൂത്ത', കനാ൯. ക്രശിനെറ പുത്രന്മ:൪: 

സെബാം ഹഖിലാ, സബബ്ഃലാ,; രമാ, 

സബ്ബ്ലെഖാ. രരയയുടെ പൂതതന്മാര്: ശെബ്, 

ദെൌദാ൯. ക്രശ് നിളോഭിനെ ജന്പ്പിച്ചു. 

അയന് ഭൂമിയില് ആള്യത്തെ ധീഡനായി 

രാന്നു. മിസയിമോ; ലൂദിം, അനാമീം, 

ലെഹാബിം, നഛ്ലഫീം, പത്തൂസീം, 

കന്തു ഹിം. -- ഇവരില്നിന്നു ഫെലിസ്പ, ൪ 

ഉത്ഭധിച്ചു - കഷ്ട രീം എന്നിവരെ ജനി 

പ്പിച്ചു. 
സീദോ൯ം ഹേത്ത, 

രി, ഗിശശശി, 

കനാ൯ തനെറ ആളല്യജാതനായ 

യെബൃൂസി, അമമാ 

ഹിപ്പി, അക്കി, സീനി, 

ഠിം 

അവ്വയാദി, സെമാരി, ഹമാത്തി എന്നിവരെ 

ജനിപ്പിച്ചു. 

ശേമിനെറ പുത്രന്മാര്: ഏലാം, അശ്ശൂ൪, 

അച്ഛൃക്ഷട് , മൂദ് , അരാം, മരസ് , ഫ്രം, 

ഗേഥെ൪, മേശെക, അപ്പ്ുക്ഷദ് ശേല 

ഹിനെ ജനിപ്പിച്ചു; ശേലഹ് ഏബെരി 

നെ ജനിപ്പിച്ചു. ഏബെരിന്നു രണ്ടു 

പുത്രന്മാര് ജനിച്ചു; ഒരുത്തന്നു പേലെഗ് 

എന്നു പേ; അധനെറകാലത്തായിരുനാ 

ഭൂവാസികഠ പിരിഞ്ഞുപോയതു; അവ 

നെറ സദഫാദരന്നു യൊക്താ൯ ഏനാ 

പേര്. യൊക്താനോ: അല്ലേ:ദാദ് , ശേ 
ഃ ധം 

ലെഫ് ഫസമക്മാധെത്ത', യാരഹ്, ഹ 

ഭോരാം, ഈസാരു, ദിക്ലാം ഏബാത, 

അഖിമായയല്, ശെബാ, ഓഫിര്, 

ഫധിലാ, യോബാബ് ഏന്നിവരെ ജനി 

പ്പിച്ച; ഇവരെല്ലാവരും യൊക്താനെറ 

പുത്രന്മാര്, 

ശേം. അപ്പുക്ഷട്, ശേലഹ് , 
പി ി 

ബെ൪, ചേലെഗ, രെയ്യ, ശെരൂഗ്, 
ലി 

നാഹോര്, തേരഹ, അബ്രാം; യൂവ൯ 

തന്നേ അബ്രാഹാം. അബ്രാഹാമിനന്െറ 

പുത്രന്മാർ: യിസ്റ്റാക, യിശ്ലാമയരു, 
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ഛം ഭിനപവ്ൃത്താന്തം ൨ 

അവരുടെ വംശപാരമ്പയ്യമായിതു : 

യിശ്ലായേലിനെറ ആദട്യജാത൯ നെബാ 
ലി 

യോത്ത , കേടാ, അദെ യേത, മിബാാം, 
16 ളം] 

മിശ്മാ, ഭ്ലൂമാ, മസ്സാ, 

യെരൂര്, നാഫിക്ക് , 

ഹടട് , തേമാ, 

കേമാ; ഇവ൪ 

യിശ്ലായേലിനെറ പുത്രന്മാര്. 

അബ്രാഹാരിനെറ ധെപ്പാട്ടിയായ കെ 

രൂരയുടെ പുത്രന്മാര്: സിമദ്രാ൯, യൊകു 

ശാ൯, മേദാ൯, മിദ്യാ൯യ യിശ്ര ക, ശ്രുവ 

ഹ് എന്നിവരെ അഖഠം പ്രസവിച്ച. 

പുത്രന്മാർ: 

മിദ്യാസെറ പുത്രന്മാര്: ഏഫാ, 

യൊകശാനെറ ശെബാ 

ദെദാ൯. 

ഏഫെ൪, ഹനോക്, അബിദാ, ഏല്ദായാ; 

ഇവരെല്ലാവരും കെരൂരയ്യടെ പുത്രന്മാര്. 

അബ്രാഹാം യിസ്റ്റാക്കിനെ ജനിപ്പി ചും 

യിസ്റ്റാക്കിനെറ പുത്രന്മാര്: ഏശാവ്, 

യി സ്വായേല്. 

ഏശാധിനെറ പുത്രന്മാര്: ഏലിഫാസ് , 

രെയ്മമവല്,, യെയ്മശ', യലാം, കോരഹ് . 

എലിഫാസിനെറ പൃത്രന്മാർ:; തേമാ൯, 

ഓമാ&, സെഫീ, ഗഥാം, കെനസ് , തിമ്ലാ, 

അമാലേക. രെയ്മൃമവലിനെറ പുത്രന്മാര്: 

നഛത്ത്, സേറഹ് , ശമ്മാ, മിസ്സാ. സേ 

യിരിനെറ പുത്രന്മാർ: ലോതാ൯, ശോ 

ബാല്, സിബെയോ൯, അനാ, ദിശോന്൯, 

ഏസെര്, ദീിശാ൯. ലോതാനെറ പുത്ര 

ന്മാർ: ഹോരി, ഹോമാം; തിക്താ ലോതാ 

നെറ സഹോദരി ആയിരുന്നു. ശോബാ 

ലിനെറ പുത്തന്മാര്: അലിയാന്, മാനഹ 

ത്ത, ഏബാല്, ശെഫീ, ഓനാം. സിബെ 

യോനെറ പുത്രന്മാർ: അയ്യാ, അനാ. 

അനയുടെ പുത്രന്മാര്: ദീശോ൯. ദീശോ 

നെറ പുത്രന്മാർ: ഹ്ര്രാ൯, ഐ ശ്യാല് 

യിത്രാ൯, കെരാ൯. ഏസെരിനെറ പുത്ര 

ന്മാര്: ബില്ുഹാ൯, സാവാ൯, യാക്കാന്. 

ദിീശാനെറ പുത്രന്മാർ: മസ് , അരാ൯, 

യി സ്പായേല്മക്കളെ രാജാവു വാഴ്ചംമുമ്പെ 

018 1, നന്ന ഇ 

ഏദോംദേശത്തു വാണ രാങാക്കന്മാർ ആ 

രെന്നാല്: ബെയോരിനന്െറ മകനായ 

ബേല; അവനെറ പട്ടണത്തിന്നു ടിന് 

ഫാബാ എന്നു പേര്. ബേല മരിച്ചവശ 

കഠം ബൊസ്രക്കാരനായ സേരഹിനെറ 

മക൯ യോബാബ്' അവന്നു പകരം രാജാ 

വായി, യോബാബ് മരിച്ചശേഷം 

തേമാദേശക്കാരനായ ഫ്രുശാം അവന്നു പ 

കരം രാജാവായി, ഹഫ്രുശാം മരിച്ചശേഷം 

ബദടിനെറ മകന് ഹദദ് അവന്നു പക 

രം രാജാഖായിലു അവന് മോവാബ് സമ 

ഭൂമിയില് മില്യാനെ യോല്പിച്ചു; അവന്െറ 

പട്ടണത്തിന്നു അയിത്ത എന്നു പേര്. 

ഹടട് മരിച്ചശേഷം മദ്സ്രക്കക്കാരനായ 

സക്ദാ അവന്നു പകരം ര:ജാവായി. സക്മാ 

മരിച്ചശേഷം നദീതീരത്തുള്ള രെഹോ 

ബോത്ത് പട്ടണക്കാരനായ ശൌല് അവ 

നനു പകരം രാജാവായി. ശൌല് മരിച്ചശേ 

ഷം അകക്്യ രിനെറ മക൯ ബാല്ഹാനാ൯ 

അവന്നു പകരം രാജാവായി, ബാല്്ഹാ 

നാന് മരിച്ചശേഷം ഫദദ' അവന്നു പകരം 

രാജാവായി. അവനെറ പട്ടണത്തിന്നു 

പായി എന്നും ഭായ്യേക്കു മെഹേതബേല് 

എന്നും പേര. അവ മേസാഹാബിനെറ 

മകളായ മത്രേടിനെറ മകളായിരുന്നു. 

ഏദാമൃ പ്രഭക്കന്മാരാ 

വിതു: തിള്ലാപ്രഭ, അല്യാപ്രഭ, യെ 3ഥ 

ത്ത് പ്രഭ, 

പ്രദ, പിനോ൯പ്രഭ, 

തേമാ൯പ്രഭ, മിബ്പാ൪പ്രഭ, 

പ്രഭ, ഈരാംപ്രഭ; ഇവരത്രേ ഏടോമ്യ 

പ്രഭക്കന്മാ൪. 

ഹടട്ടം മരിച്ചു. 

ഒഹൊലീബാമാപ്രഭം എലാ 

കെനസ് പ്രഭ, 

മശീയേല് 

൨. അദ്ധ്യായം. 

യിസായേലിന്െറ പുത്രന്മാരായ തു : 

രൂബേന്, ശിമെയോന്, ലേവി, മയ 

ഹ്രുദാ, യിസ്സറാഖാ൪, സെബുൂദമൃ൯, 
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യോസേഫ്, ബെന്പയാമീ൯, നഫ്റ്ലാലി, | യില് അമാസയെ പ്രസവിച്ചു. അമാസ 

ഗാട് . ആശേര്, 

യ്യെഹ്രദയുടെ പുത്രന്മാർ: ൫൪, 

ഓനാ൯, ശേലാ; ഇവര് മൂവരും കനാ 

സ്ത്രീയായ ബത് ശ്രുവയില്നിന്നു അവനാ 

ജനിച്ചു. യെഫ്രുദയുടെ ആളല്ല ജാതനായ 

ഏര് യഹോവെക്കു അനിക്ടനഠയിരു 

ന്നതുകൊണ്ടു അവന് അവനെ കൊന്നു. 

അഖവനെറ മരുമകഠ താമാര അവന്നു 

പേരെസ്റസ്റിനെയും സേരഹിനെയും പ്രസ 

വിച്ചു. യ്യെഫ്ദയുടെ പുത്രന്മാർ ആകെ 

അഞ്ചുപേര്. പേരെസ്സ്റിനെറ പുത്രന്മാര്: 

ഫെരസ്പാന്, ഹാമൂരല്. സേരഹിനെറ 

പുത്രന്മാർ: സിക്രി, ഏഥാ൯, ഹേമാ൯, 

കല്ലേോത, ഓരാ; ഇങ്ങനെ അഞ്ചുപര്. 

കമ്മിയുടെ പുത്രന്മാർ: ശപഥ്പ്പിതലസ്മൂ 

വില് അകുത്വം ചെയ്യൂ യിസായേലിനെ 

കുകടത്ത്തിലാക്കിയ ആഖാ൯ തന്നേ. ഏഥാ 

ന്െറ പുത്രന്മാര്: അസയ്യാധു. ഹെർസാന്നു 

ജനിച്ച പുത്രന്മാർ: യെരഛ്മയേത, രാം, 

കെലൂബായി. രാം അമ്മിനാദാബിനെ 

ജനിപ്പിച്ച; അമ്മീനാദാബ്' യ്യെഫ്രുദാമ 

ക്കഗക്കു പ്രഭുവായ നഫഹശോനെ ജനി 

ദ്പിച്ചു. നഹരശോ൯ ശല്യ ജനിപ്പിച്ചു; 

ശല്യ ബോധസിനെ ജനിപ്പിച്ചു. ബോധ 

സ് ഓബേടിനെ ജനിപ്പിച്ചു; ഓബേട് 

യിശ്ശായിയെ ജനിപ്പിച്ച. യിശ്ശായി 

തനെെറ ആല്ലജാതന് എലിയാബിനെയും 

രണ്ടാമന് അബീനാഭഓബിനെയും മൂന്നാ 

മ൯ ശിമെയയെയും നാലാമന് ൩ഥന 

യേലിനെയുയം അഞ്ചാമ൯ രദ്ദായിയെയും 

ആറാമ൯ കാസെമിനെയും ഏഗാമ൯ 

ഓധീടിനെയും ജനിപ്പിച്ച. അവരുടെ 

അബിഗ 

സെര്രുയയുടെ പുത്ര 

ന്മാർ: അബിശായി, യോധഖാബ്, അസാ 

സഹോദരിമാർ സെരൂയയ്ും 

യിലും ആയിരുന്നു. 

ഹേത; ഇങ്ങനെ മൂനാമപ൪. അബിഗ 

ം രാഥദ്ലിം 

൧. ഭിനവ്ൃത്താന്തം ൨ 

യൂടെ അചപ്പ൯ യിശ്ലായേല്യനായ യേഥെ൪ 

ആയിരുന്നു. ഫെസ്സോന്െറ മക൯ 

കുംലേബ് തെറ ഭായ്യയായ അസ്ൂബ 

യിലും യെരിയോത്തിലും മക്കളെ ജനി 

പ്പിച്ച. അവളുടെ പുത്രന്മാ൪: യേശെര്, 

ശോബാബ് , അദദ്ദാ൯. അസൂബാ മരിച്ച 

ശേഷം കാലേബ് ഏഫ്ഡു ത്തിനെ പരിഗ്ര 

ഹിച്ചു; അവ അവന്നു ഫ്രുരിനെ പ്രസ 

വിച്ചു. ഫ്രുര് മരരിയെ ജനിപ്പിച്ചു; ഉരരി 9 

ബെസലേലിനെ ജനിപ്പി ചും അതിസെറ : 

ശേഷം ഹെസ്ധോന് ഗിലെയാദിനെറ 

അപ്പനായ മാഖിരിനെറ മകളുടെ അടു 

ക്കല് ചെന്നു അവളെ വധിയാഹം ചെയ്യു 

പ്പോ അധന്നു അറുപതു വയസ്സായി 

രുന്നു. അധ അവന്നു സ്െഗ്രുബിനെ 

പ്രസധിച്ചു. 

ജനിപ്പിച്ച; അവന്നു ഗിലെയാട് ദേശത്തു 

സ്വ്രബ്' യായീരിനെ 

ഇരുപത്തിമൂന്നു പട്ടണം ഉ ണ്ടായിരുന്നു, 

എന്നാല് ഗെശ്രുരും അരാമും യായിരി 

നെറ പട്ടണങ്ങളെയും കെനാത്തിനെയ്യം 

അതാിനെറ ഗ്രാമങ്ങളെയും ഇങ്ങനെ അറു 

പതു പട്ടണം അവരുടെ കയ്യില്നിന്നു 

പിടിച്ചു. ഇവരെല്ലാവരും ഗിലെയാദി 

നെറ അപ്പനായ മാഖിരിനെറ പൃത്രന്മാ 

രായിരുന്നു. ഹെസ്വാസന കാലേബ് -ഏഫഥ: 

ത്തയിരവെച്ചു മരിച്ചശേഷം ഹെസ്പോ 

നെറ ഭായ്യ അബിീയാ അയന്നു തെകക്കാവ 

യൂടെ അപ്പനായ അശഫ്രുരിനെ പ്രസ 

വിച്ചു. ഹെ സോണ്െറ ആല്പജാതനായ 

യെരംമയേലിനെറ പുത്രന്മാ൪: ആല്പജാ 

തന് രാം, ബൂനാ, ഓരെ൯, ഓസം, 

അഹിയാവു. യെരഹ്മടയലിന്നു മറെറാരു 

ഭായ്യ ഉണ്ടായിരുന്നു; അവമകു അതാരാ 

എന്നു ചേര; അധവ൦ ഓനാമിനെറ 

അമ്മ. ഖയെരമ3യലിസനെറ ആകദ്മജാ 

തനായ രാമിന്െറ പുത്തനാര്: 
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ഹം ഭിനപവ്വത്താന്തം ൨ 

യാമീ൯, ഏക്കെര്, ഓനാമിനെറ പുത്ര 

ന്മാർ: ശമ്മായി, യാടാ. ശമ്മായി 

യൂടെ പുത്രന്മാര: നാദാബ് , അബിശ്രു൪. 

അബിശ്രുരിനെറ ഭായ്യെക്കു അബീഹ 

യില് എന്നു പേർ; അവഠം അധന്നു അഹ് 

ബാനെയും, മോലീദിനെയും പ്രസധിച്ചു. 

പുത്രന്മാര്: 

അപ്പയിം; എന്നാല് സേലെട് മക്കളില്ലാ 

നാടാബിനെറ സേലെദ് , 

തെ മരിച്ചു. അപ്പയിമിനെറ പുത്രന്മാര്: 

യിശി. യിശിയുടെ പുത്രന്മാർ: ശേശാ൯. 

പൃത്രന്മാര്: 

ശമ്മായിയ്യടെ സഹോദരനായ യാദയുടെ 

ശേശാസെറ അഹ്ൃ യിം, 

പുത്രന്മാര: യേഥെര്, യോനാഥാസു 

എന്നാല് യേഥെര് മക്കളില്ലാതെ മരിച്ചു. 

യോനാഥാനെറ പുത്രന്മാര്: പേലെത്ത് , 

സാസാ. ഇവര് യെരഛ്മ3യലിനെറ പുത്ര 

ന്മാർ, ശേശാന്നു പുത്രിമാരല്ലാതെ പുത്ര 

ന്മാര് ഇല്ലായിരുന്നു. ശേശാന്നു മിസ്രയി 

മ്ൃനായ ഒരു ഭൃത്യന് ഉണ്ടായി രുന്ന; 

അവന്നു യര്൪ഹാ എന്നു പേര്, ശേശാ൯ 

തനെറ മകളെ തസെറ ഭൂതൃനായ യഹെക്കു 

ഭായ്യയായി കൊടുത്തു; അവ അവന്നു 

അത്ഥായിയെ പ്രസവിച്ചു. അത്ഥായി 

നാഥാനെ ജനിപ്പിച്ചു; നാഥാ൯ സാബാ 

ദിനെ ജനിപ്പിച്ചു; സാബാദ്' ഏഫ്മാലി 

നെ ജനിപ്പിച്ച; എൃഹ്റാല് ഓബേടിനെ 

ജനിപ്പിച്ചു; രാബേട് യ്യെഫ്രധിനെ 

ജനിപ്പിച്ചു യെഫ്രു അസയ്യാവെ ജനി 

പ്പിച്ചു; അസയ്യാവു ഹേലെസിനെ ജനി 

പ്പിച്ചഃ ഛേലെസ് ഏഎലെയാശയെ ജന്; 

പ്പിച്ച; എലെയാശം സിസ്കായിയെ ജനി 

പ്പിച്ചു; സിസ്കഃയി ശല്ലമിനെ ജനിപ്പിച്ചു; 

ശല്ലം യെക്കമ്യാലെ ജനിപ്പിച്ചു; യെക്ക 

മ) ഏലിശാമയെ ജനിച്പിച്ച. യെര 

മദയലിനെറ സഹോദരനായ കാലേബി 

നെറ പുത്രന്മാര്: അയവനെറ ആദ്യജാ 

തനും സിഫിനെറ അപ്പനുമായ മേശാ; 

__ 020 -- 

ധാഠാഥറ്ഠിം 

1. (൫1: 9 

ഹെബ്്യോനെറ അപ്പനായ മാരേശയുടെ 

പുത്രന്മാരും. 
ലി ര 

കോരഹ , തല്പൂഫ , രേക്കെം, ശേമാ. 

ഫഹഫെബ്രോനെറ പുത്രന്മാര്; 

ശേമാ യൊക്കെയാമിനെറ അപ്പനായ 

രഹമിനെ ജനിപ്പിച്ചു; രേക്കെം ശമ്മാ 

യിയെ ജനിപ്പിച്ച. ശമ്മായിയയടെ മക൯ 

മാവോ൯. മാലോന൯ ബേത്ത് -സൂറിന്െറ 

അപ്പനായിരുന്നു. കാലേബിനെറ ഖെല്പ്ാ 

ട്രീയായ ഏഫാ ഫാരാനെയും മോസ 

യെയും ഗാസേസിനെയും പ്രസവിച്ചു; 

ഹാരാ൯ ഗാസേസിനെ ജനിപ്പിച്ചു. 

യാഭയുടെ പുത്രന്മാര: രേഗെം, യോഥാം, 

ഗേശാ൯, പേലെത്ത് , ഏഫാ, ശയഫ. 

കാലേബിനെറ വഖെപ്പാട്ടിയായ മയഖാ 

ശേബെരിനെയും തിഫനയെയും പ്രസ 

വിച്ചു. അവ മട് മന്നയുടെ അച്പനംയ 

ശയഫ് , മക നയയടെയും ഗിബെയയു 

ടെയും അപ്പനായ ശെവാ എന്നിവരെയും 

പ്രസവിച്ചു; 

അശ്ണ്ാ ആയിരുന്നു. 

കാലേബിസെറ മക ൦ 

ഇവരത്രേ കാലേ 

മ്രേഡ്യാത്തയുടെ 

ആദ്യജാതനായ ഥ്രൂരിനെറ പുത്രന്മാ൪ 

ബിനെറ പുത്രന്മാ൪. 

കിയ്യത്ത'-യെയാരിമിന്െറ അപ്പനായ 

ശോബാല്, ബേത്തേ ഹെമിനെറ അപ്പ 

നായ ശല്ലാ, ബേത്ത് -ഗാദേരിനെറ അച്പ 

നായ ഹാരേഫ് . കിയ്യത്ത്-യെയാരീമി 

നെറ അചപ്പനഃയ ശോബാലിന്നു പുത്രന്മാര് 

ഉണ്ടായിരുന്നു: ഹാരോവെ, മെന്ൂുയഹോ 

ത്തിനെറ പാതി. കിയ്യത്ത്-യെയാരീമി 

സെറ കുലങ്ങളാലിതു: യിത്രീയര്, പൂത്വ൪ം 

ശ്രുമായ്യ൪, മിശ്രായമയ ഇവരില്നിന്നു 

സൊരാത്ൃരും എസ്മാവോല്യരും ഉത്ഭവിച്ചു. 

ശല്യുടെ പുത്രന്മാർ: ബേത്തേഹെം, നെ 

തോഫാത്വ൪, അര്രോത്ത് -ബേത്ത് -യോ 

വാബ', മാനഹത്യ രില്. പാതി സൊയ്യ൪. 

യബ്ദേസില് പാത്തുവന്ന ശാസ്ധ്രൂട്ഞേന്മാ 

രുടെ കുലങ്ങളാവിതു : തിരാത്യ൪ം ശിമെ 
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യാത്യ൪, സൂഖാത്യ൪; ൭൮൪ രേഖാബ് ഗു 

ഫത്തിനെറ അപ്പനായ ഹമാത്തില്നിന്നു 

അധിച്ച കേ രാകുന്നു. 

൩. അദ്ധ്യായം. 

ഹെഃബ്രാനില്ഖെച്ചു ദാധിടിന്നു ജനിച്ച 

പുത്രന്മാരാധിതു : യി ഡസ്െയേല്ല്ലാരത്തി 

യായ അഹീനോധാം പ്രസ വിച്ച അമ്ശോസ 

ആദ്യജാതന്; കമ്മേ രേത്തിയായ അബി 

ഗയിൽ പ്രസിച്ച ഓനീിയേല് രണ്ടാ 

മ൯; ഗെശ്രുര്രാജാവായ തരുമായിയുടെ 

മകുളുംയ മയഖയുടെ മക൯ അബ്ദു 

ലോം മൂന്നാമ൯; ഹുഗ്റിത്തിനെറ മക൯ 

അദമോനിയാധു നാലാമന്; അബിതാല് 

പ്രസ ധിച്ച ശെഫത്യാവു അഞ്ചാമ൯; അ 

വനെറ ഭായ്യ മ്േഗ്ലാ പ്രസവിച്ച യി 

യാം ആറാമന്. ഈ ആറുപേരും അധഖ 

നനു ഫെബ്രാനില്ധെച്ചു ജനിച്ചു; അധി 

ടെ അവന് ഏഴ സംവത്സരധും ആറു 

മാസധും വാണു; യെരൂശലേമില് അവ൯ 

യെരൂ 

ശലേമില്ധെച്ചു അവന്നു ജനിച്ചവരാ 

മുപ്പത്തിമൂന്നു സംവത്സരം വാണു. 

ധിതു: അമ്മീയേലിനെറ മകളായ ബത്ത് - 

ശ്രുവ പ്രസവിച്ച ശിമേയാ, ശോബാബ് , 

നാഥാ൯ ശലോമോന് എന്നീ നാലമു3പേ 

രും യിബ്ബ ൪, എഏലിശാമാ, ഏലിഫേലെ 
ി പ്ല ഗം 

തഅ, നോഗഫ, നേഫെഗ , യാഫിയ, 

എലീശാമാ, എല്ലാദാ, ഏഎലീഫേലെത്ത് 

എന്നി 

ഭൂടെ പുത്തന്മാരൊഴികെ ടാധീദി൯പുത്ര 

ഒമ്പതു പേരും. ഖെപ്പാട്ടിക 

ന്മാരൊക്കെയ്ും.ഇ വരത്രേ. താമാര് അധ 

രുടെ സഹോദരി ആയിരുന്നു. ശലോ 

മോനെെറ മകന് രെഹബെൈെയാം; അവ 

ന്െറ മക൯ അബിയാധു; അവനെറ 

മകന് ആസാ; അവനെറ മക൯ യെഹോം 

ശാഫാത്ത്; അയനെറ മകന് യോരാം; 

൧. ദിനവൃത്താന്തം ൩. 

മക൯ യോധഖാശ'; അവന്െറ മകന് 

അമസ്യാധു; അവന്െറ മകന് അസയ്യായു ; 

അവന്െറ മകന് യോഥാം; അധ 

ന്െറ മക൯ ആഹാസ് ; അവനെറ മക൯ 

ഹിസ്റ്റിയാവു; അവനെറ മകന് മനശ്ശേ ; 

അവനെറ മക൯ ആമോ൯; അയവനെറ 

മക൯ യോശിയാധു. യോശിയാധിനെറ 

പുത്രന്മാ൪: ആദ്ൃജാത൯ യോഹാനാ൯; 

രണ്ടാമ൯ യെഹോയാക്കിം; മൂന്നാമ൯ സി 

ഭെക്കിയാധു; നാലാമ൯ ശല്ലൂം. ഒയഹഛോ 

പൃത്രന്മാ൪: 

മക൯ യെഖൊന്വാലു; അവനെറ മക്ക. 

യാക്കിമിനെറ അവനെറ 

സിളെക്കിയാധു. ബഭ്ധനായ യെഖൊ 

ന്യാധിനെറ പുത്രന്മാർ: അവന്െറ മക൯ 

ശെയല്ലിയേതല്, മല്ല്രിരാം, പെദായാധും 

ശെനസ്സ്റ൪, ഖയെക്കമു 2), ഫോശാമാ, 

നെഭബ്വ്യാവു. പെദായാധിനെറ മക്ക: 

സെരുബ്യാബേല്, ശിമെയി. സെരുബ്ബാ 

ബേലിനെറ മക്ക: മെശുല്ലാം, ഫനന്യാ 

വും അവരുടെ സഹോദരി ശെലോമീത്ത് 

നേന്നിവരും ഫശ്രുബാ, ഓഹെല്, ദേ 
ി ലി 

രെഖ്യാധു, ഹസല്യാധു, യൂശബ -ഫേസൈദ 

മ്േന്നി അഞ്ചുപേരും തന്നേ, ഫനന്യാ 

വിസെറ മക്ക: പെലത്യാധു, യെശയ്യാവു 

രെഫായാധിനെറ മക്ക, അന്നാനെറ 

മക്കഠം, ഓബദ്യാധിനെറ മക്കഠം, ശെഖ 

ന്യാധിനെറ മക്ക. ശെഖന്യാധിനെറ 

മക്ക: ശെമയ്യാധയ; ശെമയ്യാധിനെറ 

മക്ക: ഹത്ജ്ൂശ, യിഗാര, ബാരീഹ്., 

നെയയ്യാധു, ശാഫാത്ത് ഇങ്ങനെ ആറു 

പേര്, നെയയ്യാവി നെറ മക്കഠ; എല്്യോ 

ഹിസ്റ്റീയായു, 

ഇങ്ങനെ മൂന്നുപേര്. ശ്ലല്യോധേനായി 

യ്യടെ ഹോഭവ്യ്യാധു, എല്യാ 
ി 

ശീബ് , ചെലായാവു, അക്രൂബ, യോഹാ 

ചേനായി, അസിക്കാം 

മക്കഠ: 

നാ൯, ദെലായാധു, അനാനി ഇങ്ങനെ 

അവനെറ മകന൯ അഹസ്വയാധു; അവന്െറ | ഏഴുപേര്. 

ധാഠാഥറ്ഠിം 
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ഥം ദിനവൃത്താന്തം രഃ സി 0 

രം അഷഘ്ധ്യായം. 

യ്യെഹ്രദയുടെ പുത്രന്മാർ: പചേരെസ്, 

ഹെസ്പോന്, കമ്മി, ഫ്രു൪, ശോബല്, 

ശോഖബലിനെറ മകനായ രെയായാവു 

യഹത്തിനെ ജനിപ്പിച്ചു; യഛത്ത് 

അഹ്രുമായിയെയും ലാഹടിനെയുയം ജനി 

പ്പിച്ച. ഇവര് സോരത്രുടെ കുലങ്ങഠം. 

ഏതാമിസെറ അപ്പനില്നിന്നുത്അവിച്ചവ൪ 

ഇവര്: യിസ്പെയേത, യിശ്ശാ, യി,ട ശ്; 

അവരുടെ സഹോടരിക്കു ഹഡ്റഡ്റെലൊ 

പ്പോനി എന്നു പേര. പെനആൂലേല് ഗെ 

ദോരിനെറ അപ്പം, ഏസെര് ഫ്രശയുടെ 

അപ്പനും ആയിരുന്നു. ഇവര് ബേത്തേ 

ഹെമിനെറ അപ്പനായ എഫ്മാത്തയുടെ 

ആട ജാതനായ ഫ്രുരിനെറ പുത്രന്മാ൪. 

തെക്കോവയുടെ അപ്പനായ അശ ഫ്രുരിന്നു 

ഹേലാ, നയരാ എന്ന രണ്ടു ഭായ്യമാ൪ 

ഉണ്ടായിരുന്നു. നയരാ അവന്നു അഗ്ു 

സ്സാം, ഹേഫെ൪, തേമനി, ഹായഹനസ്താരി 

എന്നിവരെ പ്രസവിച്ചു 

യ്യടെ പുത്രന്മാര്. 

സേരെത്ത, 

ഇവര് നയര 

ഫഹേലയുടെ പുത്രന്മാര്: 

യെസോഫര്൪, എത്താന്, 

കോസ് ആന്ൂബിനെയും സോജബബ 

യെയും ഹാരൂമിനെറ മകനായ അഹര്൪ 

ഹേലിനെറ കലങ്ങളെയും ജനിപ്പിച്ചു. 

യബ്ബേസ് തന്െറ സഹോദരന്മാരെക്കാഠാ 

ഏററവും ഓ്പയസ ആയിരുന്നു; അവന്െറ 

അമ്മ: ഞാ൯ അവനെ ധ്യസനത്തോടെ 

പ്രസവിച്ചു ഏന്നു പറഞ്ഞു അവന്നു യബ്ബേ 

സ് എന്നു പേരിട്ടു. യബ്ബേസ് യിസ്ാ 

യേലിനെറ ദ്ൈദൈധത്തോട്ട: നി എന്നെ 

നിശ്ചയമായി അനുഗ്രഹിച്ചു എന്റെറ 

അതി൪ വിസ്മാരമാക്കുകയും നിന്െറ 

കൈ എന്നോടുക്രടെ ഇരുന്നു അനത്ഥം 

എനിക്കു വ്യസനകാരണമായി തീരാ. 

വണ്ണും എന്നെ കാക്കുകയ്യം ചെയ്യാ 

ിി 
ങ് ൫ 1, ൫11ഗസ്ഥ്ഥ 4. 

കൊള്ളായിരുന്നു എനു അപേക്ഷിച്ചു. 

അവന് അവേക്ഷിച്ചതിനെ ഭടൈവം 

അവന്നു നല്ലി. ശ്രുഹയുടെ സഹോദര 

നായ കെലൃബ് മെഹീരിനെ ജനിപ്പിച്ചു: 

ഇവന് എദസ്മാനെറ അപ്പ൯. എസ്ോ൯ 

ബേത്ത് -രാഫ്യെയും പാസേഹയെയും 

ഈര്൪-നാഹാശിന്െറ അപ്പനായ തെഫി 

ന്നയെയും ജനിപ്പിച്ചു. ഇവര് രേഖാനി 

വാസികര ആകുന്നു. 

വുത്രന്മാര്ഃ 

ഒത്ിയേലിനെറ പുത്രന്മാര്: 

കെനസ്സിനെറ 

ഒത്നിയേല്, സെരായാധുഃ 

ഹഥത്ത് . 

മെയോനോഥയി ഒഫ്ുയെ ജനിപ്പിച്ചു; 

സെരായാവുയ ഗേ-ഹരാശിമിനെറ അപ്പ 

നായ യോധാബിനെ ജനിപ്പിച്ചു; അധ൪ 

കൌശലപ്പണിക്കാർ ആയിരുന്നുവല്ലോ. 

യെഫുന്നെയുടെ മകനായ കാലേബിനെറ 

വുത്രന്മാ൪; ഈരൂ, ഏലാ, നായം; ഏലയു 

ടെ പുത്രന്മാർ: കെനസ്.. യെഹലലേലി 

നെറ പുത്രന്മാർ: സിഫ്, സീഫാ, തിയാ, 

അസരെയേല്, എസ്രയുടെ പുത്രന്മാര്: 

യേഥെര്, മേരെട് , ഏഫെ൪, യാലാ൯ 

എന്നിവരായിരുന്നു. അവ മിയ്യാമി 

നെയ്യും ശമ്മയെയും എസ്െമോവയ്ുടെ 

അപ്പനായ യിശ ഹിനെയും പ്രസവിച്ചു. 

അവനെറ ഭായ്യയായ യ്യെഫ്രുദീയാ ഗെര്ദാ 

രിനെറ 

സോഖോധിനെറ അപ്പനായ ഹേബെ 

അപ്പനായ യേരെദിനെയും 

രിനെയും സാനോഹയുടെ അപ്പനായ 

യെക്രൂഥിയേലിനെയും പ്രസധിച്ചു. ഇവ 

രാകുന്നു മേരെദ് പരിഗ്രഹിച്ച ഫറവോ 

നെറ മകളായ ബിഥ്യയുടെ പുത്രന്മാര. 

നഹമിനെറ സഹോദരിയും ഫോദിീയാ 

വിനെറ ഭായ്യയയമായവളു ടെ പുത്രന്മാര്: 

ഗമ്മ്യനായ കെയീലയുടെ അപ്പന്ദം റയ 

എസ്പെമോവയും ഖായ്യനായ തനേ. 

ശിമോനെറ പുത്രന്മാര്: അക്തോ൯, രിന്നാ, : 

ബെ൯-ഹാനാ൯, തിലോ൯. യിശിയുയടെ 
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പുത്രന്മാ൪: സോഹഛേത്ത് , ബെ൯-സോഹേ 
ഴ്മ 

ത്ത , 

പുത്രന്മാർ: 

മാരേശയുടെ അപ്പനായ ലഭയും ബേത്ത'- 

യ്യെഫ്രദയുടെ മകനായ ശേലയുടെ 

ലേഖയുടെ അപ്പനായ ഏരും 

അശെയയില് ശണപടം നെയ്യുന്ന കൈ 
ബബ 

ത്തൊഴില്ല്ാരുടെ കുലങ്ങളൂം; യോക്കിമും 

കോസേബാനിധാസികളൂം മോവാബ്'ല് 

അധികാരം ഉണ്ടായിരുന്ന യോധാശ, 

സാരാഫ എന്നിധരും യാശൂബി-ലേഹെമും 

തന്നേ. പുരാണവ്ൃത്താന്തങ്ങ൦ം ഇവ 

അല്ലോ. ഇവര് നെതായിമിലും ഗെദേ 

രയിലൂം പത്തേ കുശവന്മാർ ആയിരുന്ന; 

അവർ ര:ജാധാനോടുക്രടെ അധവനെറ 

വേല ചെയ്ത്ാ൯ അധിടെ പാത്തു. ശിമെ 

പുത്രന്മാര്: 

യാമീ൯, യാരീിബ് , സേരഹ്, ശെൌരതു; 

യോനെറ നെമൂമവത, 

അവനെറ മക൯ ശല്ലൂം; അവനെറ മക൯ 

മിബ്ലാം അവനെറ മക൯ മിശ്ശാ. മിശ്ശ 

യുടെ പുത്രന്മാർ: അവന്െറ മക൯ ഹമൂ 

വേല്; അവന്െറ മകന് സക്രൂ൪; അവ 

നെറ മകന് ശിമെയി; ശിമെയികു 

പതിനാഠു പുത്രന്മാരും ത്തൃറു പുത്രിമാരും 

മ്ലേങ്കിമും അധനെറ 

സഹോരന്മാക്കു അധികം മക്കളില്ലായ്ക്ു 

ഉണ്ടായിരുന്നു; 

യാല് അവരുടെ കുലമെല്ലാം യെഫ്രുഭഓാമക്ക 

ളോളം വഭ്ധിച്ചില്ല. അധര്൪ ബേര്-ശേ 

ബയിലും മോലാഒയിലൂം ഫസ൪-ശ്രുവാ 

ലിലൂം ബിരുഹയിലും ത്ലേസൈമിലൂും തോ 

ലാദിലും ബെധവേലിലും ഹൊമ്മയിലും 

സിക്ലാഗിലും ബേത്ത് -മക്കാബോത്തിലും 

ഫസര്-സൂസീമിലും ബേത്ത-ബിരിയിലും 

ശയരയിമിലും പാത്തു. ഇവ ഓധിടിനെറ 

വാഴ്ചുവരെ അവരുടെ പട്ടണങ്ങഠം തആആയി 

രുന്തമ. അവരുടെ ഗ്രാമങ്ങമ: ഏതാം, 

അയി൯, രിമ്മോന്൯, തോഖെന്, തആശാ൯ 

ഇങ്ങനെ അഞ്മുപട്ടണവും ഈപപട്ടണ 

ങ്ങടെ ചുററും ബാരവരെ അവെകുള്ള 

ധാം 

623 ൧.൦ ഓിനവ്ലത്താന്തം ര: 

സകലഗ്രാമങ്ങദൂം തന്നേ. ഇവ അധവ 

രുടെ വാസസ്ഥലങ്ങ൦. അവകു സ്വന്ത 

വംശാവലിയും ഉണ്ടായിരുന്നു. മെശോേബാ 

ബ്, യമ്മേക, അമസ്യാധിനെറ മകനായ 

യോശാ, യോവേല്, അസീയേലിനെറ 

മകനായ സെരായാധിനെറ മകന:യ 

യോശിബ്യാധിന്െറ മകനായ യേഫ്ര;, 

ക്ഛല്ലോധേനായി, യയക്കോബാ, യെശോ 

ഹായാവു, അസായാധു, അദി യേല്, യസി 

മിീയേത, ബെന?യാവു; ശെമെയാധിനെറ 

മകനായ ശിഥ്രിയുടെ മകനായ യെദായാ 

ധിന്െെറ മകനായ അലല്ലാന്െറ മകനായ 

ശിഫിയുടെ മകനായ സിീസാ; പേര 

വിവരം പറഞ്ഞിരികുന്ന ഇവര് തങ്ങ 

മൂടെ കലങ്ങളില് പ്രുഭക്കുന്മാരായിരുന്നു; 

അധരുടെ പിതൃഭവനങ്ങം ഏററവും 

പഭ്ധിച്ചിരുന്നു. അവര് തങ്ങളൂടെ ആടി൯ 

ക്രട്ടടെമകു മേച്ചല്ു തിരയേണ്ടതിനാ 

ഗഥെരോര്പ്രദധവശനത്തോളം താരയുടെ 

കിഴകുവശംവരെ യാത്രചെയ്യു. അവ൪ 

പുഷ്ക്ിയുള്ളതും നലുതുമായ മേച്ചത കണ്ടെ 

ത്തിയ ഭേശം ധിസ്കാരധും സ്വസ്ഥതയ്യാ 

സമാധാനവധും ഉള്ളതായിരുന്നു; അധിട 

ത്തെ പൂവ്വനിയാസികഠം ഹാംവംശക്കാരാ 

യിരുന്നു. പേരവിഖരം ഏഴ്തിയിരി 

കുന്ന ഇവര് യ്യെഫ്രുദ് രാജാവായ യഹി 

സ്ത്റീയാധിനെറ കാലത്തു അധിടെ ചെന്നു 

അഖരുടെ ക്രടാരങ്ങളെയും അധിടെ 

ഉണ്ടായിരുന്ന മെയ്മ്യരെയും ആക്രമിച്ചു, 

ഇന്നുവരെ അധക്ക നിമ്മൂലനാശം വരു 

തുകയും അധിടെ തങ്ങളൂടെ ആട്ടി൯ 

ക്രട്ടങ്ങമകു മേച്ചത ഉള്ളതുകൊണ്ടു അധകു 

പകരം പാക്കയും ചെയ്യും ശിമെയോന് 

രായ ഇവരിത അഞ്ഞൂവുപേ൪, യിശിയുടെ 

പുത്രന്മാരായ, പെലത്യാധൂം നെയയ്യാധും 

രെഫായാലും മസ്സ്ീയേല് എന്നീ തലധ 

ന്മാരോടുക്രടെ സേയിര്പവ്വുതത്തിലേകു 
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൧. ദിനപവ്ൃത്താന്തം ൫ 

യാത്രചെയ്യൂ. 

ചാടിപ്പോോയിരുന്ന ശിക്ടൂജനത്തെ ധഡെട്ടി 

അവര് അമാലേകു രില് 

ക്കൊനാ ഇന്നുവരെ അവിടെ പാകുന്നു. 

൫. അദ്ധ്യായം. 

യിസായേലിനെറ ആള്യജാതനായ രൂ 

ബേനണെറ പുതതന്മാര്: -- അവനല്ലോ ആട്ട 

ജാത൯; എങ്കിലും അവന് തന്െറ പിതാ 

വിനെറ ശയ്യയെ അശുഭ്ധമാക്കിയതു കൊ 

ണ്ടു അവനെറ ജ്ടേക്യാവകാശം യിസ്രാ 

യേലിനെറ മകനായ യോസേഫിനെറ 

പൃത്രന്മാക്കു ലഭിച്ചു; വംശാവലി ജ്ജ 

ക്യാവകാശപ്രുകാരം എണ്ണുയാനുള്ള തുമല്ല. 

യ്യെഫ്രുദാ തനെറ സഭഹാടരന്മാരെക്കാഠം 

പ്രബലനായ്യീന്നു; അയനിതല്നിന്നു പ്രഭ 

ഉഅവിച്ചു; ജ്യേഷ്യാവകാശമോ യോസേ 

ഫിന്നു ലഭിച്ചു - യിസ്പായേലിസെറ ആട്ട 

ജാതനായ രൂബേനെറ പുത്രന്മാര്: ഹാ 

നോക, പല്ലു ഹെസോന്, കമ്മി. യോ 

വേലിനെറ പുത്രന്മാര്: അഖനെറ മക൯ 

ശെമയ്യാധു; അവന്െറ മകന് ഗോഗ്; 

അധഖനെറ മക൯ ശിമെയി; അധഖനെറ 

മക൯ മീഖാ; അധഖനെറ മകന് രെയായാധു; 

അവനെറ മക൯ ബാല്; അധവനെറ മക൯ 

ബെയേര; അവനെ അശ്ശ്ശ൪രാജാവായ 

തിഗ്ഗത്ത്-പിടലസര് ബദഭ്ധനാക്കി കൊ 

ണ്ടുപോയിറ അവ൯ രൂ3ബനൃരില് പ്രഭ 

വായിരുന്നു, അധഖരുടെ വംശാവലി 

തലമുറതലമുറയായി ഏഴ്ഴിതിയിരുന്നപ്ര 

കാരം കുലം കുലമായി അവനെറ സഹോ 

ഒരന്മാ൪ര ആരെന്നാൽ; തലയനായ യയി 

യേല്, സെഖയ്യാവും അരോലഖേരില് നെ 

ബോധവും ബാല്-മെയോനുംവരെ പാത്ത 

ബേല; അവന് യോധേലിനെറ മകനായ 

ശേമയുടെ മകനായ ആസാസിനെറ മക 

നായിതന്നു. അവരുടെ കന്നകാലികഠം 

ഗിലെയാഭ് ദേശത്തു പെരുകിയിരുന്നതു 

ഠിം 

624 1, (൫1ന് 5 

കൊണ്ടു അവര് കിഴക്കോട്ടു ഫ്മാത്ത നടി 

മുതല് മരുഭൂമിവരെ പാത്തു. ശൌലിനെറ 

കാലത്തു അവര് ഹറഗ്രിയരോടു യ്ൃഭ്ധം 

ചെയ്യു; അവ൪ അവരുടെ ക്യ്യാരു പട്ടു 

പോയശേഷം അവര് ഗിലെയാടിന്നു 

കിഴക്ു എല്ലാടധും ക്രടാരം അടിച്ചു പാത്തു. 

ഗാടികന്െറ പുത്രന്മാർ അവകു ഏതിരെ 

ബാശാ൯ദദേശത്തു സർക്കാവരെ പാത്തു. 

തലവനായ യോടവത, രണ്ടാമനായ ശാ 

ഫാം, യനായി, ബൊശാനിലെ ശാഫാത്ത് . 

അവരുടെ പിതൃഭവനത്തിലെ സഹോടര 

ന്മാ൪ര; മീഖായേല്, മെശുല്ലാം, ശേബ, 

യോരായി, യക്കാ൯, സിയ, ഏ ബെർ ഇങ്ങ 

നെ ഏഴുപേര്. ഇവര് ഫ്രുരിയുടെ മക 

നായ അബിഹയിലിനെറ പുത്രന്മാരായി 

രുന്നു. ഫ്രൂരി യാരോഹയുടെ മക൯; 

അവന ഗിലെയാടിനെറ മക൯; അവ൯ 

മീഖായേലിനെറ മക൯; അവന് യെശ 

ശയുടെ മക൯; അവ൯ യഹദോധിനെറ 

മക൯ു അവന് ബൃസിനസെറ മകന; ഗ്രനി 

യൂടെ മകനായ അബ്ദിയേലിനെറ മക 

നായ അഹി അവരുടെ പിതൃടഭവനത്തില് 

തലയനായിരുന്നു. അവധര് ഗിലെയാ 

ദിലെ ബാശാനിലും അതിന്നുഠപ്പെട്ട പട്ട 

ണങ്ങളിലും അവരുടെ അതിരുകളോളം 

ശാരോനിലെ ഏല്ലഃ പുല്ലറങ്ങളിലും പാതു. 

ഇവരുടെ വംശാവലി ഒക്കെയും യെഫ്രുദാ 

രാജാവായ യോഥാമിനെറ കാലത്തും 

യിസ്പായേല്രാജാധായ യൊ3രാബെയാമി 

നെറ കാലത്തും എഴുതിയിരിക്കുന്നു. 

രൂബേ൬രും ഗാജ്യരും മനശ്ശെയുടെ 

പാതിഗോത്തക്കാരും 

പരിചയും എടുപ്പാനും വില്ലുകലെച്ചു എമ്്റു 

നും പ്രാപ്്റിയുള്ള വരും യൃഭ്ധസാമത്ഥ്യമു 

ള്ള വരുമായ പടചച്ചേവകര്൪ നാല്പത്തുനാ 

ശ്രുരന്മാരും ധാം 

ലായിരത്തെഴ്ഴന്ൂറററുപതു പേരുണ്ടായി 

രുന്നു. അവര് ഫൃഗ്രീയരരാടും യെതുൂര്൪ം 
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നാഫീശ', നോദാബ് എഏന്നിവരോടും 

യുദ്ധംചെയ്തു. അവരുടെ നേരെ അവക്കു 

സഹായം ലഭിക്കയാല് ഹഗ്രീയരും ക്രടെ 

യ്യൂള്ള വരെല്ലാവരും അവരുടെ കയ്യില് 

അകപ്പെട്ടു; അവർ യുദ്ധത്തില് ഒഭൈവ 

ത്തോടു നിലധിളിച്ച അവനില് ആത്രരയം 

ഖെച്ചതുകൊണ്ടു അവന് അവരുടെ 

പ്രാത്ഥന കേട്ടരുളി. അവന അമ്പതി 

ന്നായിരം ഒട്ടകം, രണ്ടുലക്ഷത്തമ്പതിനാ 

യിരം ആടു, രണ്ടായിരം കഴുത എന്നിങ്ങ 

നെ അവരുടെ കനകോലികളെയും ഒരു 

ലക്ഷം ആമൂകളെയും പിടിച്ചു കൊണ്ടു 

പോയി. യൂഭധം ഭൈവഫിതത്താത 

ഉണ്ടായതുകൊണ്ടു അധികംപേര്ർ ഹത 

ന്മാരായി വിണ്ട. അധഖര് പ്രവാസകാലം 

വരെ അവക്ു പകരം പാത്തു. 

മനശ്ശെയുടെ പാതിശോത്രക്കാര ദേശ 

തു പാത്തു ബാശാ൯മൃുതല് ബാല്-ഫഹഫെ 

മ്മോദ്മം, സെനീരും, ഹെമ്മോന്൯പവ്യത 

ധുംവരെ പെരുകി പരന്നു. അവരുടെ 

പിതൃഭയനങ്ങമൂടെ തലവന്മാരാധിതു: ൭ 

ഫെർ, യിശി, ഏലീയേല്, അസ്ത്രിയേരു, 

യിരെമ്യാധു, ഹോദധ്യാധു, യഫദിയേതല്; 

ഇവര് ശ്രുരന്മാരും ശ്രൂതിപ്പെട്ടവരും 

തങ്ങളുടെ പിതൃഭവനങ്ങധഗക്കു തലവഖ 

ന്മാരും ആയിരുന്നു. 

ന്നാല് അവര് തങ്ങളൂടെ പിതുക്ക 

ന്മാരുടെ ദൈവത്തോടു ജോഫംചെയ്യൂ, 

ദൈവം അവരുടെ മുമ്പില്നിന്നു നശി 

പ്പിച്ചകള ഞ ദേശത്തെ ജാതികളുടെ ദേഖ 

ന്മാരോടു ചേന്നു പരസംഗമായി നടന്നു. 

ആകയാല് യിസായേലിനെറ ഭൈവം 

അശ്്ര&രാജാവായ പ്പൂലിനെറയും അത്തര് 

രാജാവായ തിഗ്ലത്ത -പില്നേസരിന്െറ 

യും മനസ്സുണത്തി; അവ൯ രൂബേവ്യരെ 

യും ഗാദ്ദരെയും മനശ്ശേയുടെ പാതിഗോ 

തൃത്തെയും പിടിച്ചു ഫലഹിലേകും ഹാ 

020 ൧. ദിനവൃത്താന്തം ൬ 

ബോരിലേകും ഹാരയിലേകും ഗോസാന 

നദീതിീരത്തേകും കൊണ്ടുപോയി; അവധി 

ടെ അവര് ഇന്നുവരെയും ഇരികുന്നു. 

. അദ്ധ്യായം ര്യ 
ലേപിയുടെ പുത്രന്മാര്: ഗേശോന്൯, 

കെഹാത്ത് , മെരാരി. കെഹാത്തിനെറ 

വുത്രശ്ഷാ൪: അമ്രാം, യിസ്റ്റാ൪, ഹെബ്രോ൯, 

ഉസ്സിയേല്. അമ്രാമിനെറ മക്ക: അഹ 

രോ൯, മോശെ, മിയ്യാം. അഹരോനെറ 

പുത്രന്മാര്: നാടാബ് , അബിഫ്ര, ഏലെ 

യാസാര്൪, ഇരഥാമാര്൪. എലെയാസാര 

ഫിനെഹാസിനെ ജനിപ്പിച്ചു; ഫീനെ 

ഹാസ് അഖബിീശ്രുവയെ ജനിപ്പിച്ചു; 

അബിീശ്രുവ ബുക്കിയെ ജനിപ്പിച്ചു; ബുക്കി 

മുസ്സിയെ ജനിപ്പിച്ചു; ഉസ്സി സെരഹ്്യാ 

ഖെ ജനിപ്പിച്ചു; സെരഹ്യാവൂ മെരായോ 

ത്തിനെ ജനിപ്പിച്ചു; മെരായോത്ത് അമ 

യ്യാവെ ജനിപ്പിച്ചു; അമയ്യാവു അഹീത്തു 

ബിനെ ജനിപ്പിച്ചു അഫഹിത്തുബ'് സാഭോ 

ക്കിനെ ജനിപ്പിച്ചു; സാദോക അഫി 

മാസിനെ ജനിപ്പിച്ചു; അഹിമാസ് അസ 

യ്യാവെ ജനിപ്പിച്ചു; അസയ്യാധു യോഹാ 

നാനെ ജനിപ്പിച്ചു; യോഫഹാനാ൯ അസ 

യ്യാവധെ ജനിപ്പിച്ചു. ഇ വനാകുന്നു ശ്ലോ 

മോന് യെരൂശലേമില് പണിത ആലയ 

ത്തില് 

അസ്യ്യാവു അമയ്യാധെ ജനിപ്പിച്ചു; അമ 

പൌരോഹിത്യം നടത്തിയതു. 

യ്യായു അഹീതആ്ബിനെ ജനിപ്പിച്ചു; 

അഫിത്ജുബ' സാദോക്കിനെ ജനിപ്പിച്ചു; 

സാഃദാക ശല്ലൂമിനെ ജനിപ്പിച്ചു; ശല്ലം 

ഹില്ല്ിയാഖെ ജനിപ്പിച്ചു ഫിച്ലിയാവു 

അസയ്യാവെ ജനിപ്പിച്ചു; അസ്യ്യാവു 

സെരായാധെ ജനിപ്പിച്ചു; സെരായാധു 

യെഫഹോസാദാക്കിനെ ജനിപ്പിച്ചു. യഹോ 

വാ നെബുഖട് നേസ്സറ൪ മുഖാന്തരം യെഫ്ര 

ഒയെയും യെരൂശചേമിനെയും പ്രവാസ 
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൧. ഭിനപ്ലത്താന്തം ൬ 

ത്തിലേകു കൊണ്ടുപോയപ്പ്പോശം യെഫോ 

സാദാക്കും പോകേണ്ടിവന്നു. 

ലേധിയുടെ മുത്രന്മാർ: ഗേശോം, 

കെഹാത്ത', മെരാരി,. ഗോശോമിനെറ 

പുത്രന്മാരുടെ പേരുക൦ ആവിതു: 

ലിബ്ലി, ശിമെയി, കെഹാത്തിനെറ പുത്ര 

ന്മാ൪: അഭ്രാം, യിസ്റ്റാ൪, ഹെബ്രോന്, ഉസ്സി 

യേല്. മെരാരിയ്യടെ പുത്രന്മാര്: മഹ്റ്, 

മൃശി. ലേവ്യരുടെ പിതൃഭവനങ്ങളി൯പ്ര 

കാരം അവരുടെ കുലങ്ങം ഇവ തന്നേ. 

ഗേശോമിനെറ മക൯ ലിബ്ലി; അവന്െറ 

മക൯ 
യ 

മകന യഹത്ത; അവന്െറ 

സിമ്മാ; അവനെറ മക൯ യോലാഹ് ; 

അവസെറ മകന ഇദ്ദോ; അവനെറ 

മക൯ സേരഹ് ; അവന്െറ മക൯ യെ 

യഥുഠയി. കെഹാത്തിനെറ പുത്രന്മാര്: 

അവന്െറ മക൯ അമ്മീനാദാബ് ; അവ 

നെറ മക൯ കോരഹ് ; അവന്െറ മക൯ 

അസ്സ്സിര; അവനെറ മകന എല്ല്ഹാനാ; 

അവനെറ മക൯ എബ്ല്യാസാഫ ; അവ 

സെറ 

മക൯ തഹത്ത്; അവന്െറ മക൯ മരരി 

മക൯ അസ്സ്സി൪; അവന്െറ 

യേല്; അധവനെറ മകന് മുസ്സിയാവു; 

അവനെറ മക൯ ശൌൽ, എല്ല്്ാന 

യ്യടെ പുത്രന്മാര്: അവനെറ മക൯ അമാ 

സായി അവനെറ മക൯ അഹീമോത്ത് , 

എല്ല്ാനയുടെ പൃത്രന്മാർ: 

മക൯ സോഫായി; 

അവനെറ 

അവധസെറ മക൯ 

നഛത്ത' ; അവനെറ മകന് എലിീയാബ് ; 

അവസെറ മകന യെരോഹാം; അവ 

നെറ മകന ഏല്ല്ഛാനാ; ശമൂധേലിസെറ 

പുത്രന്മാർ: ആദ്യജാത൯ യോവേല്, 

രണ്ടാമ൯ന അബിയാധു. മെരാരിയുടെ 

പുത്രന്മാ൪: മഹ്ഡറി; അധനെറ മക൯ 

ലിബ്ബി; അവനെറ മക൯ ശിമെയി; 

അവസെറ മക൯ ഉസ്സാ; അവസെറ 

മക൯ ശിമെയാ; അയധനെറ മകസ൯ 
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ഫഗ്ലിയാവു; അവന്െറ മക൯ അസാ 

യാധും പെട്ടകത്തിന്നു വിശ്രമം ആയശേ 

ഷാം ഓാധിദ് യഹോവയുടെ ആലയത്തില് 

സംഗീതശുതശ്രൂഷെക്കു നിയമിച്ചവ൪ ഇവ 

രാകുനനു. അവർ, ശലോമോന യെരൂശ 

ലേമില് യഹോവയുടെ ആലയം പണിതതതു 

വരെ തിരുനിപാസമായ സമാഗമനക്രടാ 
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ഗല്ല്ലാനയുടെ മക൯;ു അവന് യെരോ 

ഹാമിസെറ മക൯; അവന് എഏലിയേലി 

സെറ മക൯; അവ൯ തോഹയുടെ മക൯; 

അവന സൂഫിനെറ മകന; അവ൯ എല്ലാ 

നയുടെ മക൯; അവന് മഹത്തിനെറ 

മക൯; അവ൯ അമാസായിയുടെ മക൯; 

അവന എല്ലാനയുടെ മക൯;; അയവ൯ 

യോവേലിനെറ മക൯; അവന് അസ്ധയ്യാ 
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മക൯; അവന് യിസ്രായേലിസെറ മകന; 

അവനെറ വലത്തുഭാഗത്തു നിന്ന അവ 

സെറ സഹോദര൯ ആസാഫ് : ആസാഫ് 
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മക൯; അധ൯ മല്ലിയുടെ മക൯; 
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ബെന്യ്യാമീ൯മക്കളുടെ ഗോത്രത്തിലും പേര് 

പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ പട്ടണങ്ങളെ ചീട്ടിട്ടു 

കൊട്ടത്തു. 

കുലക്ങദക്കോ 

കെഹാത്ത് മക്കളുടെ ചില 

എഫ്ു യിം ഗോത്രത്തില് 

തങ്ങരുക്കു അധിനമായ പട്ടണങ്ങഠ 

ഉണ്ടായിരുന്നു. അവക്കു, സങ്കേതനഗര 

ങ്ങളായ എഡ്രു യിംമലനാട്ടിലെ ശെഖേ 

മും വുല്ലറങ്ങളും ശേസെരും പുല്ലറങ്ങളും 

യൊക്കെ യമും പുല്ലറങ്ങളും ബേത്ത് -ഹോ 

രോനും വൂല്ലറങ്ങളും അയ്യാലോനും വല്ല 

റങ്ങളും ഗത്ത്-രിമ്മോനും പുല്ലറങ്ങളൂം 

മനശ്ശെയുടെ പാതിഗോത്രത്തില് ആനേ 

രും പുല്പുറങ്ങളും പല്ല 

ങ്ങളും കെഹാത്ൃരുടെ ശേഷംകുലങ്ങമക്കും 

കൊടുത്തു. 

മനശ്ശെയുടെ പാതിഗോത്രത്തിസെറ കുല 

ബിലെയാമും 

ഗേശോമിനെറ പുത്രന്മാകു 

ത്തില് ബാശാനില് ഗോലാന്ും പല്ലറ 

ങ്ങളും അസൂരോത്തും പുല്ലറങ്ങളും; യിസ്സ്റാ 

ഖാ൪ഗോത്രത്തില് കേദെശും പുല്ലറങ്ങളു.ം 

ഓബെരത്തും പുല്പുറങ്ങളും രാമോത്തും 

പുല്ലറങ്ങളും ആനേമും പുല്ലറങ്ങളും; 

ആശേര്ഗോത്രത്തില് മാശാലും പുല്ലറ 

ങ്ങളും അബ്ദോനും പുല്പുറങ്ങളും ഫ്രൂക്കോ 

ക്ഖഠ ല)ല്ലറങ്ങളു.ം ലൂല്ലറ 

നഷ്ട ലിശഗോത്രത്തില് ഗലില 

രെഹോബ്ും 

ങ്ങും; 

യിലെ കേദദശും വുല്ലുറങ്ങളും ഹമ്മോ 

ദമം പുല്ലറങ്ങളും 

ങ്ങളും കൊടുതുതു. 

ശേഷമുള്ള വക്കു സെബ്ദലൂ൯ഗോത്രത്തില് 

കിയ്യഥയിമും പുല്ലറ 

മെരാരിപുത്രന്മാരില് 

രിമ്മോനോധും പൂല്ലറങ്ങളും താബോരും 

പല്ലറങ്ങളും; യെരീഹോധിന്നു സമി 

പത്തു യോദാന്നക്കരെ യോദ്ദന്നു കിഥക്കു 

രുബേ൯ഗോത്രത്തില് മരുഭൂമിയിലെ ബേ 

യഹസയും പല്ല 

കെടേമോത്തും പുല്ലറങ്ങളും 

പുല്ലറങ്ങളും; ഗാദ് ഗോ 

തരത്തില് ഗിലെയാദിലെ 

സെരും വുല്ലറങ്ങളും 

റങ്ങളുഠ 

മേഫാത്തും 

രാര്മോത്തും 

028 1, 1മ്ഥ്ന൭ 7 

മഹനയിമും 

ലൂല്ലറങ്ങളും 

പുല്ലറങ്ങളും കൊടുത്തു. 

പച റത്ടടുറ 

ഹെശേോന്ദാം 
ലിവ 

ലുല്ലറങ്ങദും 

യാസേരും 

ടെ അദ്ധ്യായം. 

യിസ്സ്റാഖാരിനെറ പുത്രന്മാര; തോലാ, 

പൂവാ, യാശ്രുബ്, ശിമ്രോൾ ഇങ്ങനെ 

നാലുപേര്, തോലയുടെ പുത്രന്മാര്; ഉസ്സി, 

രെഫായാധു, യെരിയേത, യംഛമായി, 

യിബ്ല്യാം, ശെമൂവേല് എന്നിവര് അവ 

രുടെ പിതാവായ തോലയുടെ ഭവന 

ത്തിന്നു തലവന്മാരും അവരുടെ തലമുറ 

കളില് പരാക്രമശാലികളും ആയിരുന്നു; 

അവരുടെ സംഖ്യ ഓവിടദിനെറ കാലത്തു 

ഉസ്ണിയുടെ 

യിസ്രഹ്ായി 

ഇരുപത്തിരായിരത്തറുറ്മറു. 

പുത്രന്മാര്: 

നെറ പുത്രന്മാര്: 

യിസ്രഫ്യാധു; 

മീഖായേല്, ഓബ 

ട്യാവു, യോവേല്, യിശ്യാവുയ ഇങ്ങനെ 

അഞ്മചുപേര; ഇവര് എല്ലാവരും തലവ 

ന്മാരായിരുന്നു. അവരോടുക്രടെ അവ 

രുടെ വംശാവലിപ്രുകാരം കുടുംബംകുട്ടം 

ബമായി സൈന്യ ഗണങ്ങളായി അറുപ 

ത്താറായിരംചേരുണ്ടായിരുന്നു അവക്ു 

അനേകുഭായ്യമാരും പുത്രന്മാരും ഉണ്ടായി 

രുന്നു. അവരുടെ സഹോദരന്മാരായി 

യിസ്സ്റാഖാര്കലങ്ങളിലൊക്കെയും വംശാ 

വലിപ്രുകാരം എണ്ണപ്പെട്ട പരാക്രമശാലി 

ക ആകെ എനണ്ണത്തേഗായിരംപേര്, 

ബെന്യാമിന്യ൪: ബേല, ബേഖെര്, യെ 

ദീയയേല് ഇങ്ങനെ മൂന്നുപേര്. 

യൂടെ പുത്രന്മാർ: എസ്റ്റ്റേ ൯, മസ്സി, മസ്സീ 

യേല്, യെരീമോത്ത , ഈരി ഇങ്ങനെ 

ബേല 

അഞ്ചപേര; തങ്ങളൂടെ പിതൃഭവന 

ങ്ങഠക്കു തലവന്മാരും പരാക്രമശാലിക 

മുമായി വംശാവലിപ്രകാരം എണ്ണപ്പെട്ട 

വര് ഇരുപത്തിീരായിരത്തി മുപ്പത്തിനാലു 

പേര്, ബേഖെരിനെറ പുത്രന്മാർ: സെ 
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മീരാ, യോധാശ് , ഏലീയേസെ൪, ഏല്ലോ 

ലേനായി, ഒക്ലി, യെരേമോത്ത്, അബ്; 

യാധും 
ഇവരെല്ലാവരും ബേഖെരിനെറ പുത്ര 

അനാഥോത്ത് , ആലേമെത്ത് ; 

ന്മാർ. വംശായലിപ്രകാരം തലമുറതല 

മുറയായി അവരുടെ പിതൃഭവനങ്ങക്കു 

തലധന്മാരായി മ്ലേണ്ണപ്പെട്ട പരാക്രമശാലി 

കഠം ഇരുപതിനായിരത്തിരുമുറുപേര്. 

യെദിയയേലിനെറ പുത്രന്മാർ: ബിത, 

ഹാന്; ബില്ഹാനെറ പുത്രന്മാര്: യെ 

വൃശ് , ബെന്യാമീന്, ഏഫ്രുട്, കെന 

യനാ, സ്േഥാ൯, തശിീശ', അഹിശാ 

ഹര്, ഇവരെല്ലാവരും യെദീയയേലി 

നെറ പുത്രന്മാർ; പിതൃഭവധനങ്ങകു തല 

വന്മാരും പരാക്രമശാലികളു മായി യൃഭ്ധ 

ത്തിനു പുറപ്പെടുവാ൯ തക്ക പടച്ചേ 

വകര് പതിനേഥായിരത്തിരുന്ുറുപേര്, 

ഈരിന്െറ പുത്രന്മാര്: ശുപ്പിം, ഫുപ്പിം; 

അഹഛേരിന്െറെറ പുത്രന്മാര്: ഫ്രശിം; നഛ്ലാ 

ലിയുടെ പുത്രന്മാർ: യഹ് സിയേരു, ഗ്രനി, 

യേസെള്,, ശല്ലൂം; ബിരുഹയ്യടെ പുത്ര 

ന്മാ൪ം മനശ്ശെയുടെ പുത്രന്മാര്: അവന്െറ 

വെപ്പാട്ടി അരാമ സ്ത്രി പ്രസവിച്ച അസ്സി 

യേല്; അവ ഗിലെയാദിനെറ പിതാ 

പ്രസവിച്ചു. 

എന്നാൽ മാഖീ൪ ഫ്ുപ്പിമിനെറയും ശുപ്പി 

വായ മാഖിരിനെയും 

മിനെറയും സഹോടഒരിയെ ഭായ്യയായി 

പരിഗ്രഹിച്ചു; അവരുടെ സഹോദര 

എന്നു ആയി 

പേര ശെലോ 

യുടെ പേപർ മയഖാ 

രുന്നു; രണ്ടാമനെറ ി 

ഫെഹാദ് ഏന്നു ആയിരുന്നു; ശെലോ 

ഫെഹാദിന്നു പൃത്രിമാർ ഉണ്ടായിരുന്നു. 

മാഖീരിനെറ ഭായ്യ മയഖാ ഒരു മകന 

പ്രസവിച്ചു, അവന്നു പേരെശ് എന്നു 

പേര വിളിച്ചു; അവന്െറ സഹേദ 

രന്നു ശേരെശ ഏന്നു പേർ; അധനെറ 

ആയി പുത്രന്മാർ മദലാമും രേക്കെമും 

ഠിം 

രുന്നു. മഉലാമിനെറ പുത്രന്മാര്: ബെ 

ഭാ൯, ഇവര് മനശ്ശശേയുടെ മകനായ മാഖി। 

രിനെെറ മകനായ ഗിലെയാദിന്െറ പുത്ര 

ന്മാർ ആയിരുന്നു. അവന്െറ സഹോ 

ഒരിയയേ ഹമ്മോലേഖെത്ത് : ഈശ - 

ഹോട് , അബിീയേസെ൪, മഹാ എന്നി 

വരെ പ്രസവിച്ചു; ശെമീഒയുടെ പുത്ര 

ന്മാ൪: അഹ്യാ൯, ശേഖെം, ലിക്കെഹി, 

അനിയാം. എഡ്റു യിമിനെറ പുത്രന്മാര്: 

ശ്രുഥേലഹ് ; അവന്െറ മകന് ബേരെട് ; 

അവന്െറ മകന് തഹഛത്ത ; അധനെറ 

മകന് എലാദാ; അവനെറ മകന് തഹത്ത് ; 

അവന്െറ മക൯ സബാട് ; അവനെറ 

മക൯ ശ്രുഥേലഹ് , ഏസെര്൪, എലാഭാ; 

ഇവര് ആ ദേശധാസികളഠയ ഗത്യരുടെ 

കന്നുകാലികളെ അപ്പഹരിപ്പാന് ചെന്നതു 

കൊണ്ടു അവര് അവരെ കൊന്നുകളഞ്ഞു. 

അവരുടെ പിതാവായ ഏഫ്റു യിം ഏറിയ 

നാര വില പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു; അവന്െറ 

സഹോദരന്മാർ അവനെ ആശ്വസിപ്പി 

പ്പാ൯ വന്നു. പിന്നെ അവന് തന്െറ 

ഭായ്യയുടെ 

ഗഭം ധരിച്ചു ഒരു മകനെ പ്രസവിച്ചു; 

അടുക്കല് ചെനം, അവാ 

തെറ ഭവനത്തിന്നു അനത്ഥം ഭധിച്ചതു 

കൊണ്ടു അവന് അവന്നു ബെരിയാവു 

മേന്ന പേര് വിളിച്ചു. അവന്െറ ഒക൦൦ 

ശെയെരാ; അവ തഴേത്തെയും മേല 

ത്തെയും ബേത്ത് -ഹോരോനും മഉസ്സേ൯- 

ശെയെരയും പണിതു, അവനെറ മക൯ 

രേഫ്ഡ്ും, രേശെഫും; അവനെറ മക൯ 

തേലഹ് ; അവന്െറ മകന് തഫ൯; 

അയധവനെറ മക൯ ലദാ൯; അധനന്െറ 

മക൯ അമ്മീഫ്രുദ് ; അവന്െറ മക൯ 

മ്രേലിശാമാ; അവന്െറ മകന് നയ്ു൯; 

അയവനെറ മക൯ യെഹോശ്രുവം അധ 

രുടെ അവകാശങ്ങളും വാസസ്ഥലങ്ങളും 

ഏുവയെന്നാല്: ബേഥേലും അതിനോടു 
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ചേന്ന ഗ്രാമങ്ങളും, കിഗക്കോട്ടു നയരാനും, 

പടിഞ്ഞാറോട്ടു ഗേസെരും അതിനോടു 

ചേന്ന ഗ്രാമങ്ങളും, ഗസ്സയും അതിനോടു 

ചേന്ന ഗ്രാമങ്ങളും വരെയുള്ള ശെഖ്േമും 

അതിനോട്ടു ചേന്ന ഗ്രാമങ്ങളും, മനശ്ശെ 

യരുടെ ദേശത്തിന്നരികെ ബേത്ത്'-ശെ 

യാനും അതിന്െറ ഗ്രാമങ്ങളും, താനാക്കും 

അതിന്െറ ഗ്രാമങ്ങളും, മെഗിദ്ടോധും 

അതിനെറ ഗ്രാമങ്ങളും, ദോരും അതി 

നെറ ഗ്രാമങ്ങളും; അവയില് യിസ്രായേ 

ലിനെറ 

പുത്രന്മാര് പാത്തു. ആശേരിനെറ പുത്ര 

ന്മാർ: യിമ്ലാ, യിശ്വാ, യിശ്വി, ബെരീ 

മകനായ യോസേഫിനെറ 

യാധു; ഇവരുടെ സഹോദരി സേരഹഫ് . 

ബെരിയാധിനെറ പുത്രന്മാര: ഫേബെര്, 

ബിസയിത്തിനെറ അപ്പനായ മല്ല്ചിയേല്, 

ഫേഖബെര് യഷഫ്േത്തിനെയും ശേമേരി 

നെയും ഹോഥാമിനെയും അവരുടെ 

സഹോദരിയായ ശ്രുവയെയും ജനിപ്പിച്ച. 

യഫ്ലേ ത്തിനെറ പുത്രന്മാ൪: പാസാക, 

ബിംഹാല്, അശ്വാത്ത ; ഇവ൪ യഫ്്റേ 

ത്തിനെറ പുത്രന്മാ൪. ശേമേരിനെറ 

പുത്രന്മാ൪: അഹി, രൊഹ് ഗാ, യെഫൃബ്ബാ, 

അരാം. അവന്െറ സഹോദരനായ 

ഹേലെമിനെറ പുത്രന്മാര: സോഫഹ്, 

യി ശേലെശ', ആമാല്, സോഫ 

ഹിനെറ പുത്രന്മാര: സൂഹ, ഹന്നേഫെര്, 

ശ്രുവാല്, ബേരി, യിര്രാം ബേസെ൪, 

ഹോട്, ശമ്മാ, ശില്ശാ, യിഥ ൯, 
പ് 

ബെയേരാം. യേഥെരിനെറ പുത്രന്മാര്: 

ഉല്ലയുടെ 

പുത്രന്മാര്: ആരഹ് , ഫന്നീയേല്, രിസ്വയാം 

യെഫുന്നെ, പിസ്റ്റാ, അരാ, 

ഇവര് എല്ലാവരും ആശേരിനെറ പൃത്ര 

ന്മാരായി പിതൃഭവനങ്ങഠക്കു തലധഖ 

ന്മാരും ത്രേക്ടുന്മാരും പരാക്രമശാലികളും 

പ്രഭക്കന്മാരില്ത പ്രധാനികളും ആയി 

രുന്നു. വംശാവലിപ്രകാരം യുഭ്ധസേ 

090) 1, 1മ്സ്സിന൭ 3 

വെകു പ്രാപൃന്മാരായി ്ലണ്ണ്ൂ്പട്ടവരുടെ 

സാംഖ്യ ഇരുപത്താറായിരം തന്നേ, 

വം അദ്ധ്യായം. 

ബെര്വ്യംമീ൯ ആല്മജാതനായ ബേല 

യെയും രണ്ടാമനായ അശ്രേ ലിനെയും 

മുന്നാമനായ അഫ്രഹിനെയും നാലാമ 

നായ നോഹയെയും അഞ്ചാമനായ രഫാ 

ബേലയ്യുടെ വുത്ര 

ന്മാർ: അദ്ദാ൪, ശേരാ, അബിഫ്രദ് , അബി 

യെയും ജനിപ്പിച്ചു. 

ലി 

ശ്രുവ, നയമാ൯,, അഹോഹ, ഗേരാ, 

ശെഹ്മഫാ൯, ഫ്രുരാം. ഏഫ്രടിനെറ പുത്ര 

ന്മാരോ -- അവര് ഗേബനിവാസികളടെ 

പിതൃഭവനങ്ങമക്കു തലവന്മാ൪; അവര് 

അവരെ മാനഹത്തിലേക്കു പിടിച്ചു കൊണ്ടു 

പോയി; നയമാന്൯, അഹിയാധു, ഗേരാ 

എന്നിവരെ തന്നേ അവ൯ പിടിച്ചു കൊ 

ണ്ടുപോയി--പിന്നെ അവന് ഗുസ്സറയെയും 

അഹീഹ്രടിനെയും ജനിപ്പിച്ച. ശഹരയിം 

തനെറ ഭായ്യമാരായ ഫ്രുശീമിനെയും ബയ 

രയെയും ഉപേക്ഷിച്ചശേഷം മോഖാബ്' 

ദേശത്തു പുത്രന്മാരെ ജനിപ്പിച്ചു. അവ൯ 

തനെറ ഭായ്യയായ ഹോദേശില് യോബാ 

ബ് , സിബ്ല്യാധു, മേശാ, മല്ക്കാം, ഒയവറൂ 

സ്, സാല്്യാധും മിമ്മാ എന്നിവരെ ജനി 

പ്പിച്ചു. ഇ വര് അവനെറ പൃത്രന്മാരായിപി 

തൃഭവനങ്ങ ക്കു തലവന്മാർ ആയിരുന്നു. 

ഫ്രശീമിര അവ൯ അബിത്തുബിനെയും 

എല്പയലിനെയും ജനിപ്പിച്ചു. ഏപ്പയലി 

നെറ പുത്രന്മാര്: ഏബെര്, മിശാം, ശേ 

മെ൪; ഇവ൯ ഓനോധും ലോടടം അതി 

നോടു ചേന്ന പട്ടണങ്ങളും പണിതു; 

ബെരിയാധു, ശേമ -- ഇവര് അയ്യാലോ൯ 

നിവാസികളുടെ പിതൃഭവനങ്ങറംക്കു തല 

വന്മാരായിരുന്നു ഗത്ത് നിവാസികളെ ഓം 

ടിച്ചുകളുഞ്ഞു -- ; അഹ്യ്യോ, ശാശക, യെരേ 
ി 

മോത്ത്, സെബദ്യയാധു, അരാട , ഏമെ൪, 

ധാഠാഥറ്ഠിം 

൦ ൯ ൭. ധാ 
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16 

17 ബെരീയാഖലിനെറ പുത്രന്മാര്. 

ട്യാധു, മെശുല്ലാം, 

യിശ്ശെരായി, യിസ്ധിയാവു, യോബാബ് 

സെബ 

ഹിസ്റ്റി, ഫേബെ൪, 

18 

എന്നിവര് എഏപ്പയലിനെറ പുത്രന്മാര്. 

19, 90 യാക്കിം, സിക്രി, സബ്ബി, എലിയേ 

91 നായി, സില്ലെഥായി, ഏലിരയല്, അദാ 

! യാവും ബെരായാധു, ശിമുത്ത് ഏന്നി 

വർ ശിദിയുടെ പുത്രന്മർ; യിശ് ഫാന്, 

ഏബെർ, എലിയേല്, അബ്ദോ൯, സിക്രി, 

ഹാനാ൯, ഫനന്യായു, ഏലാം, അന്ഥോ 

ഥ്യാവു, യിഫ് ദേയാ, പെന്ൂഖേര എന്നി 

വര് ശാശക്കിനെറ പുത്രന്മാര്. ശംശെരാ 

യി, തശഹയ്യാവു, അഥല്യാധും യാരെശ്യയാ 

വൂ, തൃലിയാധു, സിക്രി ഏന്നിവര് യെരോ 

' 98 ഹാമിനെറ പുത്രന്മാ൪. ഇവർ തങ്ങ 

ടൂടെ തലമുറകളില് പിതൃഭവനങ്ങമകു 

! തലവന്മാരും പ്രധാനികളും ആയിരുന്നു; 

അവര് യെരൂശലേമില് പാത്തിരുന്നു, 

| 29 ഗിബെയോനില് ഗിബെയോന്െറ പി 

താവഃയ യെയിയേലും _ അവന്െറ ഭായ്യെ 

30 കു മയഖാ എന്നു പേര -- അവനെറ 

ആക്യജാത൯ അബ്ദോ൯, സൂര്, കീശ, 

31 ബാല്, നാഓബ്, ഗെദോ൪, അഹ്്യോ, 

38 സേഖെര് ഏന്നിവരും പാത്തു. മിക്കലോ 

ത്ത് ശിമെയയെ ജനിപ്പിച്ചു; ഇവരും 

| തങ്ങളൂടെ സഹോഒരന്മാരോടുക്രടെ യെരു 

ശലേമില് തങ്ങളുടെ സഹേരനമാക്കെ 

33 തിരെ പാത്തു. നേര് കീശിനെ ജനി 

പ്പിച്ചും കീശ് ശൌലിനെ ജനിപ്പിച്ചു, 

ശൌല് യോനാഥാനെയും മല്ക്കിശ്രുവ 

യെയും അബീനാദാബിനെയും ഏശ - 

34 ബാലിനെയും ജനിപ്പിച്ചു. യോനാഥാ 

നെറ മകന് മെരിബ്യാതല്; 

35 

മെരീബ്ബാല് 

മീഖയെ ജനിപ്പിച്ചു. മീഖയുടെ പുത്രന്മാര്: 

പിഥോ൯, മേലെക, തരേയ, ആഹാസ് . 

36 ആഹഃസ് യെഹോധട്ടയെ ജനിപ്പിച്ചു; 

ം ്രാഥദ്ലിം 

021 ൧, ഭിനപവ്പത്താന്തം ൯ 

മിഖായേല് യിത്രാം യോഹാ; എന്നിവര് യഹോവട്ടാഅ മേമെത്ത് , അസ്താധെത്ത് 

സിക്ളി എന്നിവരെ ജനിപ്പിച്ചു; സിക്കി 

മോസയെ ജനിപ്പിച്ച; മോസാ ബിനെ 

യയെ ജനിപ്പിച്ച; അവന്െറ മക൯ 

രോ; അവനെറ മകന് ഏലാസാ; അവ 

നെറ മകന് ആസേൽല്; ആയസേചലിന്നു 

ആറു പുത്രന്മാര് മുണ്ടായിരുന്നു; അവരുടെ 

പേരുകുളാവിതു: അസ്ധിക്കാം, വഖൈല്യം. 

യിശ്മായേല്, ശെയ്യാവു, ഒബള്യാധും ഹാ 

നാ൯. ഇവര് എല്ലാവരും ആസേലിനെറ 

പൃുത്രന്മരരേ. 

മ്േശെക്കിനെറ പുതുന്മാ൪: 

അവന്െറ സഹോദരനായ 

അയധവനെറ 

ആദ്ദജാതന ഉഠലാം; രണ്മാമ൯ യെഠൃശ് , 

മൂന്നാമ൯ എലീഫേഖെത്ത്, മുരലാമി 

നെറ പുത്രന്മര് പരാക്രമശാലികളൂം വില്ലാ 

ളികളും ആയിരുന്നു; അവക്കു അനേകം 

പുത്രന്മാരും പെൌത്രന്മാരും ഉണ്ടായിരുന്നു. 

അധരുടെ സാഖ്യയ നൂററമ്പതു. ഇവര് 

മ്രേല്ലാവരും ബെന്യാമീ൬ സന്തതിക ഠം. 

൯, അദ്ധ്യായം. 

യിസ്ധായേല് മുഴുവന്ദം വംശായലിയായി 

ചാഅവ്പെട്ടിരുന്നു; അതു യിസ്രായേല് 

രാജാക്കന്മാരുടെ വൃത്താന്തപുസ്മുകത്തില് 

മ്ലേഴുതിയിരിക്കുന്നുവല്ലോ. ഒയെഫ്രദയെ 

യോ അവരുടെ അകൃത്യംനിമിത്തം ബഭ്ധ 

രാക്കി ബംബേലിലേകു കൊണ്ടുപോയി. 

അവരുടെ അവകാശത്തിലും പട്ടണങ്ങ 

ളിലും മുണ്ടായിരുന്ന ആള്യനിയാസികാഠം 

യിസ്പായേല്യരും പുരോഹിതന്മാരും ലേധ്യ 

രും ഭൈവാലയദാസന്മാരും ആയിരുന്നു. 

യെരൂശലേമിലോ ചില യ്യെഫ്രള്യരും 

ബെന്പ്യാമീനയരും എഫു യീമൃരും മന 

ശ്ശരേയരും പാത്തു. അവരരരെന്നാല് : 

ഖയെഫ്രുഭയുടെ മകനായ പേരെസ്സിനെറ 

മക്കളില് ബാനിയുടെ മകനായ ഇഴ്രി 

യൂടെ മകനായ ഒ്രിയുടെ മകനായ 

87 
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ഥം ദിനവൃത്താന്തം ന് 

അമ്മീഫ്രുദിനെറ മക൯ ഉരഥായിററ ശീലോ 

ന്യരില് ആദ്യജാതനായ അസായാധും 

അവനെറ പുത്രന്മാരും; സേരഹിന്െറ 

പുത്രന്മാരില് യെയ്യുലവേലും അവരുടെ 

സഹോദരന്മാരുമായ അറുന്ൂററി തൊ 

്ജൂവപേരും; ബെന്യാമീ൯പുത്രന്മാരിര 

ഹസ്റ്സെന്തൂുവയുടെ മകനായ ഹോദവധ്യാധി 

നെറ മകനായ മെശുല്ലാമിനെറ മകനായ 

സല്ലധും 

യിബ്ബലെ യാധും മിക്രിയുടെ മകനായ മസ്സ്ി 

യെരോഹാമിനെറ മകനായ 

യുടെ മക൯ ഏലയും യിബ്ബല യാധിനെറ 

മകനായ രെയ്ലവേലിസെറ മകനായ ശെ 

ഫത്യാവിനെറ മക൯ മെശുല്ലാമും തല 

മുറതലമുറയായി അവരുടെ സഹോദര 

ന്മാർ ആകെ തൊള്ളായിരഅമ്പത്താറു 

പേരും. ഈ പുരുഷന്മാരൊക്കെയും താന്താ 

ങ്ങളുടെ പിതൃഭവനങ്ങളില് കുടുംബത്തല 

വന്മാരായിരുന്നു. 

പുരോഹിതന്മാരില് യെദയാധും യെ 

ഹോയാരിബും യാഖിന്ദം അഹിത്തു 

ബിസനെറ മകനായ മെരായോത്തിനെറ 

മകനായ സാദോക്കിനെറ മകനായ മെശു 

ല്ലാമിനെറ മകനായ ഫിച്ലചിയാവിനെറ 

മകനായി ദൈവധാലയാധിപനായ അസ 

യ്യാവും മല്ല്രീയാധിനെറ മകനായ പശ് 

ഫ്രരിനെറ മകനായ യെരോഹാമിനെറ 

മക൯ അദായാധും ഇമ്മോരിനെറ മക 

നായ മെശില്ലേമിത്തിനെറ മകനായ മെശു 

ല്ലാമിസെറ മകനായ യഹ് സേരയുടെ 

മകനായ അടിീയേലിനെറ മക൯ മയശാ 

യിയും പിതൃഭധനങ്ങക്കു തലവന്മാരായ 

ആകെ 

ആയിരത്തെഴ്നൂറററുപതുപേര്. ഇവര് 

അവരുടെ സഹോദരന്മാരും 

ദൈവാലയത്തിലെ ശുശ്രൂഷയുടെ ലേ 

ലെക്കു ബഫ്ൃപ്രാപൃന്മാർ ആയിരുന്നു. 

ലേധ്യരിലോ മെരായ്യരില് ഹശബ്ദ്യാധി 

നെറ മകനായ അസ്ധിക്കാമിനെറ മകനായ 

1. (1മ്്നന൯ 9 

മകനായ ശെമയ്യാധും 

ആസാ 

ഫിനെറ മകനായ സിക്രിയുടെ മകനായ 

യെല്ലധൂ 
നെറ മകനായ ഗാലാലിനെറ മകനായ 

ഹൃശ്രൂബിസെറ 

ബക ക്കരും ഹേറെശും ഥാലാലും 

മീഖയുടെ മക൯ മതമ്ഥന്യാധും 

ശെമയ്യഖിസെറ മക൯ ഓാബഭ്യാധും 

നെതോഫാത്യരുടെ ഗ്രാമങ്ങളില് പാത്ത 

എല്ല്ലാനയുടെ മകനായ ആസയുടെ മക൯ 

ബേരെഖ്യാധും. വാതില്കാവല്ലചാര്: ശല്ലൂ 

മും അക്രുബും തല്മോന്ദം അഹീമാനും 

അവരുടെ സഹോദരന്മാരും; ശല്ലം തലവ 

നായിരുന്നു. ചേയധ്ൃയപാളയത്തില് വാതില് 

കാവല്ലക്ഛാരായ ഇവര് കിഴക്കുവശത്തു രാജ 

പടിവാതില്ല,ല് ഇന്നുവരെ കാവല് ചെയ്യൂ 

വരുനു. കോരഫിനെറ മകനായ എബ്വയയാ 

ഫോിനെറ മകനായ കോരേയുടെ മക൯ 

ശല്ലൂമും അവനെറ പിതൃഭവനത്തിലെ 

അവനെറ സഹോദരന്മാരായ കോരഫ്യയ 

രും ക്രടാരത്തിനെറ മഉമ്മരപ്പടിക്കല് കാവ 

ല്ല്രാരായി ശുശ്രൂക്ഷയുടെ വേലെക്കു മേല് 

വിചാരകന്മാരായിരുന്നു ; അവരുടെ പിതാ 

ക്കന്മാരും യഹോവയുടെ പാളയത്തിന്നു 

 മേല്ധിചാരകന്മാരായി പ്രവേശനപാല 

കരായിരുന്ു, എലയാസാരിനെറ മക 

നായ ഫിനെഹാസ് പണ്ടു അവരുടെ 

അധിപനായിരുന്ന; യഹോഖ അവനോ 

ടൂക്രടെ ഉണ്ടായിരുന്നു, മെശേലെമ്യാവി 

നെറ മകനായ സെഖയ്യാധു സമാഗമന 

ക്രടാരത്തിനെറ വാതില്ല,ല് കാവല്ലാര 

നായിരുന്നു. മമ്മരപ്പടിക്ക കാവല്ലു്ാ 

രായി നിയമിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന ഇവര് ആക 

ഇരുനൂററി ചന്ത്ണ്ടുപേര്. അവര് ത്ഭ 

മൂടെ ഗ്രാമങ്ങളില് വംശാധഖലിപ്രകാരം 

ചാത്തപ്പെട്ടിരുന്നുടു ദാവീട്ടും ദശകനയ 

ശമൂവേലും ആയിരുന്നു അവരെ അരത്ു 

ഉദ്യോഗത്തിലാക്കിയതു. ഇങ്ങനെ അവ 

രും അവരുടെ പുത്രന്മാരും ക്രടാരനിഖാ 

15 

16 

17 
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19 

20 

21 
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30 
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സമായ യഹോധാലയത്തിനെറ വാതിലു 

കഠക്ു കാവല്മുറവപ്രകാരം കാവല്ല്ാരാ 

യിരുന്നു. കിഴകും പടിഞ്ഞാറും വടകും 

തെകും ഇങ്ങനെ നാലുവശത്തും കാധല്ല്ലാ 

രുണ്ടായിതുന്നു. ഗ്രാമങ്ങളിലെ അവരുടെ 

സഫഹോദരന്മാര ഏഗാം ടിവസംതോറും 

മാറി മാറി വന്നു അവരോടുക്രടെ മരഗക്കാ 

രായിരുന്നു. വാതില്കാവല്ലക്ഛാരില് പ്രധാ 

നികളായ ഈ നാലു ലേധൃരും ഉദ്യോഗ 

സ്ഥന്മാരായി ദൈധാലയത്തിലെ അറ 

കഠഠകും ഭണ്ഡാരത്തിന്നും മേല്ധിചാരം 

നടത്തി. കാവലും രാധിലെതോറും 

വാതില് 

കൊണ്ടു 

തുറകുന്ന മുറയും അവകുള്ളതു 

അധവര്൪ ദൈധാലയത്തിനെറ 

ചുററും രാപാത്തു വന്നു. അവരിൽ ചിലക്ു 

ശുശ്രൂകഷെകുള്ള മപകരണങ്ങമുടെ വിചാ 

രണ ഉണ്ടായിരുന്നു; അവയെ ദ്ദേണ്ണിട്ടു 

അകത്തു കൊണ്ടുപോകയും ധുറത്തു കൊ 

ണ്ടുവരികയും ചെയ്യും. അവരില് ചിലരെ 

ഉപകരണങ്ങമകും സകല ധിശുദ്ധപാത്ര 

ഞ്ജധാകും മാധു, വിഞ്ഞും, കുന്തുരുക്കം, സുഗ 

ന്ഥവഗ്ലം എന്നിധവെകും മേതധിചാരക 

രായി നിയമിച്ചിരുന്നു. പുരോഹിതചുത്ര 

ന്മാരില് ചിലര് സുഥന്ധതൈലം ഉണ്ടാകും. 

ലേധൃരിരു ഒരുത്തനായി കോരഹഫ്യനായ 

ശല്ലൂമിനെറ ആടല്യജാത൯ മത്ഥിഥ്യാധിനു 

ചട്ടികളില് ചുട്ടൂണ്ടാക്കിയ സംധനങ്ങളുടെ 

മേല് വിചാരണ ഉണ്ടായിരുന്നു. കെഹാ 

തൃരായ അവരുടെ സഹോദരന്മാരില് 

ചിലക്കു ശബ്ബത്ുതോഠും കാഗ്രയപ്പം ഒരു 

കുുവാരുള്ള ചുമതല ഉണ്ടായിരുന്നു. ലേധ്യ 

രുടെ പിതൃഭധനങ്ങളിത പ്രധാനന്മംരായ 

ഇവര് സംഗിതക്കാരായി ആഗാരങ്ങളില് 

പാത്തിരുന്നു; അവർ രാവും പകലും 

തങ്ങളുടെ വേലയില് ഭാരപ്പെട്ടിരുന്നതു 

കൊണ്ടു മററു ശുശൂഷകളില്നിന്നു ഒഴി 

വുള്ള വരായിരുന്നു. ഈ പ്രധാനിക൦ 

രാമം 

033 ൧ം ഭിനവൃത്താന്തം കാ 

ലേവ്യരുടെ പിതൃഭവനങ്ങഗക്ക തല 

മുറതലമുറയായി തലഖന്മാരായിരുന്നു; 

അവര് യെരൂശലേമില് പാതു വന്നു. 

ഗിബെയോനില് ഗിബെയോനെറ 

പിതാവായ യെയിയേലും - അവന്െറ 

ഭായ്യെക്ു മയഖാ ഏന്നു പേര് -- അവന്െറ 

മൂത്തമകസ അബ്ദോസ, സൂര്, കീഗ , 

ബാല്, നേര്, നാഭാബ', ഗെദോര്, 

അഹ്റ്യോ, സ്വെഖയ്യാവു, മിക്ലോത്ത് നന്നി 

വരും പാതുതും മിദക്സോത്ത് ശിമെയാമി 

നെ ജനിപ്പിച്ചു; അവര് തഞ്ങമൂടെ 

സഹോാദരന്മാരോടുക്രടെ യെരൂശലേമിരു 

തങ്ങടെ സഹോദരന്മാകു തിരെ 

പാത്തു. 

കീശ' ശൊൌലിനെ ജനിപ്പിച്ചു; ശെൌരു 

നേര കിശിനെ ജനിപ്പിച്ചു; 

യോനാഥാനെയും മല്ക്കിശ്രുവയെയും 

അബീനാദഭാബിനെയും ഏശ -ബാലിനെ 

യ്യും ജനിപ്പിച്ചു. 

മെരിബ്യാല്; 

യോനാഥാനെറ മകന 

മെരീബ്ദാല് മീഖയെ ജനി 

പ്പിച്ച. മീഖയ്യടെ പുത്രന്മാർ: പിീഥോ൯, 

മേലെകം, തഫ്രേയ, ആഹാസ്. ആഹാ 

സ് യാരയെ ജനിപ്പിച്ചു; യാരാ അലേമെ 

ത്തിനെയും അസ്താഖെത്തിനെയും സിക്ടി 

യെയും ജനിപ്പിച്ചു; സിഗ്ഗി മോസയെ 

ജനിപ്പിച്ചു; മോസ ബിനെയയെ ജനി 

പ്പിചു; 
അവധവനെറ മക൯ ഏലാസാ; അവനെറ 

ആസേലിന്നു ആവു 

മക്കുഠ ഉണ്ടായിരുന്നു; അവരുടെ പേരു 

അവന്െറ മക൯ രെഫയാധു; 

മകന് ത്സേല്. 

കമ: അയസ്തിക്കാം, ബെമക്രൂ, യിശ്ലായേത, 

ശെയയ്യ്യാവു, ഓബമദ്ദയാവു, ഹാനാ൯; ഇവ൪ 

ആസേലിനെറ മക്കം. 

൧ഠ൦ അഡ്ധ്യായം. 

ഫെലിസ്പ ൪ യിസ്ധായേലിനോടു യുദ്ധം 

ചെയ്യ; യിസായേല,രോ ഫ്ഫെലിസു രുടെ യ്യൂ; യിസായേല്യരോ ഫെ സ്ത ട്ട 

മുമ്പില്നിന്നു ഓടി ഗിതുബോഖചപവ്വുത 

80 
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99 
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(യ്യാ ചം ദിനപ്പത്താന്തം ൧൧ 

ത്തില് നിഹതന്മാരായി വീണു. ഫൈലി 

സ്ത ൪ ശൌലിനെയും മക്കളെ യും പിന്തേന്നു 

ചെന്നു; ഫെലിസ്പര്& ശെൌലിനെറ മക്ക 

മായ യോനാഥാനെയും അബിനാദാബി 

നെയും മല്ലിശ്രവയെയും ധെട്ടിക്കൊന്നു. 

പട ശൌലിനെറ നേരെ ഏററവും മുറുകി, 

വില്ലാളികാം അവനെ കണ്ടു, വില്ലാളിക 

കാല് അവ൯ ധിഷമത്തിലായി, അപ്പോ 

ശൌല് തന്െറ ആയ്യധവാഹകന്ോട്ട: 

ഈ അഗ്രചമ്മിക ഠം വന്നു എന്നെ അവ 

മാനിക്കാതിരിക്കേണ്ടതിന്നു നിന്െറ വാഠം 

ഉരി എന്നെ കുത്തുക ഏന്നു പറഞ്ഞു; 

അവസെറ ആയുധവഖവാഹക൯ ഏററവധ്യം 

ഭയപ്പെട്ടതു കൊണ്ടു മനസ്സു 

വന്നില്ല. അതുകൊണ്ടു ശൌല് ഒരു വാസ 

അവന്നു 

പിടിച്ചു അതിന്മേല് വിണു. ശൌല് 

മരിച്ച എന്നു അവന്െറ ആയുധവാഹ 

ക൯ കണ്ടപ്പോ താനും അങ്ങനെ തന്നേ 

തനെറ വാളിന്മേല് വീണു മരിച്ചു. 

ഇങ്ങനെ ശെലും മൂന്നു മക്കളും അവനെറ 

ഭവനമൊക്കെയും ഒരുമിച്ചു മരിച്ചു. അവര് 

ഓടിപ്പോയി; ശെൌലും മക്കളും മരിച്ചു 

തന്നു തായ്റ്റുരയിലുള്ള യിസ്്രായേല്യരൊ 

ക്കെയും കണ്ടിട്ടു അവര് തങ്ങളുടെ പട്ടണ 

ങ്ങളെ. വിട്ടു ഓടിപ്പോയി; ഫെലിസ്കു ൪ 

വനു അവയിൽ, പാത്തു. 

പിറെറന്നാഠ ഫെലിസ്ത, ൪ നിഹത 

ന്മാരുടെ വസ്ത്രം ഉരിവാ൯ വന്നപ്പം 

ശെൌലും പുത്രന്മാരും ഗില്ബോവപ്പവത 

ത്തില് വീണുകിടക്കുന്നതു കണ്ടു, അവര് 

അവനെറ വസ്ര്രാദികഠാ ഉരിഞ്ഞു അവ 

നെറ തലയും ആയുധധഗ്ഗവും ഏടുത്തു 

തങ്ങളുടെ ധിഗ്രഹക്ഷേത്രങ്ങളിലും ജന 

ത്തിനെറ ഇടയിലും വത്തമാനം അറിയി 

ക്കേണ്ടതിന്നു ഫെലിസ്ത് ദേശത്തെല്ലാടവും 

ആളയച്ചു. 

അവര് തങ്ങളുടെ ദേധനെറ ക്ഷേത്ര 

അവനെറ ആയുധവഗ്ഗം 

ധാഠാഥ്ഠിം 
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ത്തില് വെച്ചു; അവനെറ തലയെ ദാഗോ 

നെറ ക്ഷേത്രത്തിലും തറെച്ചു. ഫെലി 

സ്ത ൪ ശൊൌലിനോടു ചെയുതൊക്കെയും 

ഗിലെയാദിലെ യാബേശ മുഴവന്ദം 

കേട്ടപ്പോ ശ്രുരന്മാരെല്ലാവരും പുറ 

പ്പെട്ടു ശൌലിനെറ ശവവും അവന്െറ 

പുത്രന്മാരുടെ ശവങ്ങളും എടുത്തു യാബേ 

ശിലേക്കു കൊണ്ടു വന്നു ; അവരുടെ അസ്ഥി 

കളെ യാബേശിലെ കരുധവേലകത്തി൯ 

കിഴിരു കുഴിച്ചിട്ടു ഏറ്റ ദിവസം ഉപവഖവ 

സിച്ചു. ഇങ്ങനെ ശൌല് യഹോവയോടു 

ചെയു അതിക്രമം ഹേതുവായും യഹോവ 

യൂടെ വചനം പ്രമാണിക്കായ്ക്കുയാലും വെളി 

ചുപ്പാടത്തിയോടു അരുളപ്പാടു ചോടിച്ചതി 

നാലും മരിക്കേണ്ടിവനു. അധവ൯യഹോ 

വയോടു അരുളപ്പാടു ചോടിക്കായ്ക്കുയാത 

അവസ അധഖനെ കൊന്നു രാജത്വം യിശ്ശാ 

യിയുടെ മകനായ ഭാധിദിന്നു കൊടുത്തു. 

൧൧. അദ്ധ്യായം. 

അനന്തരം യിസ്റ്ായേലെല്ലാം ഫെബ്ബ്ബോ 

നില് ഓധിദിനെറ അടുക്കല് ഒന്നിച്ചുകൂടി 

പറഞ്ഞതു: ഞങ്ങ നിനെറ അസ്ഥിയും 

മാംസവും അല്ലോ. മുമ്വെ ശൌല് രാജാ 

വായിരുന്ന കാലത്തും നിയായിരുന്നു നായ 

കനായി യിസ്രായേലിനെ നടത്തിയതു : 

നി ഏനെറ ജനമായ യിസ്രായേലിനെ 

മേയ്ക്കയും 

ലിന്നു പ്രഭ വായിരിക്കയും ചെയ്യുമെന്നു 

എനെറ ജനമായ യിസ്സായേ 

നിന്െറ ദൈവമായ യഹോധ നിന്നോടു 

അരുളിച്ചെയ്യിട്ടുമുണ്ടു. ഇങ്ങനെ യിയ്രാ 

യേരൃമൂപ്പന്മാരൊക്കെയും ഹെബ്രോനില് 

രാജാവിന്െറ അടുക്കരു വന്നു; ഓാധീദ് 

ഹെബ്രോനില്വഖെച്ചു യഹോവയുടെ സ 

ന്നിധിയില്് അവരോടു ഉടമയ്ചടി ചെയ്യു; 

ശമൂധേല്മുഖാന്തരം യഹോവ അരുളി 

ച്ചെയൂതു പോലെ അവർ ദാധീടിനെ യിസ്ധാ 
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യേലിന്നു രാജാ വായിട്ടു അഭികോകം 

ചെയ്തതു. 

രമ 

യേലും യെബദൂസ എന്ന യെരൂുശലേഥി 

പിന്നെ ദാധിീറും എല്ലായിയ്പാ 

ലേകു ചെന്നു. അവിടെ ദശനിധഖാ 

സികളായ യെബുസ്വര് ഉണ്ടായിരുന്നു. 

യെബൂസ് നിവാസികമ ദാധിടി നാടു : 

നീ ഇവിടെ കടക്കയില്ല എന്നു പറഞ്ഞു; 

എങ്കിലും ദാവീദ് സിയോ൯കോട്ട പിടിച്ചു; 

അതു ആകുന്നു ഭാധിഭിനെറ നഗരം. 

ഏന്നാല് ഓാധിദ് : ആരെങ്കിലും യെബു 

സ്യരെ ആട്യം തോപ്പിച്ചാത അവ൯ തല 

വനും സേനാധിപതിയും ആയിരികും 

വന്നു പറഞ്ഞു; 

മക൯ യോധഖാബ് ആല്യം കുയറിച്ചെന്നു 

അങ്ങനെ സെരൂയയുടെ 

തലവനായിത്തിന്നു. ഓധിട് ആ കോട്ട 

യില് പാത്തതുകൊണ്ടു അതിന്നു ദാധി 

ഭിനെറ ന ഗരം എന്നു പേരായി. പിന്നെ 

അവന് നഗരത്തെ മിലല്ലാതുടങ്ങി ചുററും 

പണിതു ഉറപ്പിച്ചു; നഗരത്തിനെ ശേഷ 

മുള്ള ഭാഗം യോധഖാബ് കേടുതീത്തു. 

സൈപ്യങ്ങട്ടുടെ യഫോധ തമന്നാടുക്ൂടെ 

ഉണ്ടായിരുന്നതിനതേ ദാധീദ് മേല്ല്യമേല് 

പ്രബലനായിത്തീന്നു. 

ഒ വീദിന്നു ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രധാനലി 

രന്മര് ആവിതു: യി സാേലിനെക്ുറി 

ചുള്ള യഹോവയുടെ വചനപ്രകാരം 

അവനെ രാജാവാക്കേണ്മതിന്നു അവര് 

എല്ലായിസ്പായേലുമായി രാജത്വം സംബ 

ന്ധിച്ചു അവനെറ പക്ഷം മുറുകെപ്പിടിച്ചു. 

ദാവിടിന്നുണ്ടായിരുന്ന വിരന്മാരുടെ സം 

ഖ്യയാധിതു : 

യായി ഒരു ഹഖമോന്പ്യനെറ മകനായ 

മുപ്പതുപേരില് പ്രധാനി 

യാശൊബൈയാം; അവന് മുന്നൂറുപേരുടെ 

നേരെ കുന്തം ഓാങ്ങി ഒരേ സമയത്തു 

അവരെ കൊന്നുകളഞ്ഞു. . അവനെറ 

ശേകകം അഫേഹ്യനായ ഭോദോചിനെറ 

മക൯ ഏലെയഃസേര്; അവന് മൂന്നു വീര 

൧. ദിനവൃത്താന്തം ൧൧൧ 

ന്മാരില് ഒരുത്തന് ആയിരുന്നു. ഫ്ഫെലി 

സ്ത്ര൪ പസ് -ഒമ്മിമില് യൃദ്ധത്തിന്നു ക്രടി 

യ പ്പോ അവൻ അധിടെ ഓധിദി നോടു 

ക്രടെ ഉണ്ടായിരുന്നു; അധിടെ യവം 

നിറഞ്ഞ ഒരു വയരു ഉണ്ടായിരുന്നു; പട 

മ്യൂനം ഫെലിസ്ക രുടെ മുമ്പില്നിന്നു ഓടി 

പ്പോയി. എന്നാല് അ വര് ആ വയലിനന്െറ 

മഭ്ധ്ധേ നിന്നു അതിനെ കാത്തു ഫെലി 

സ്തരെ ഖെട്ടിക്കള ഞു; യഹോവ അവകു 

വലിയോരു ജയം നക്കി. ഒരിക്കല് ഫെലി 

സൃരുടെ സൈസ്ം രെഫയിം താഴ്സരയിരു 

പള യമിറങക്ങിയിരികുമബ്പോംര മുപ്പതു തല 

വന്മാരിരു മൂന്നുപേര് പാറയിങ്കല് അടു 

ഓധിദിനെറ 

ചെന്നു. അന്നു ഭഓാധിദ് ടുഗ്ഗത്തിരു ആയി 

ല്ലാംഗുഹയില് അടുക്കുരു 

രുന്ന; ഫെലി സ്തു കു അക്കാലത്തു ബേ 

ത്തേ ഹെമില് ഒരു കാവല്പട്ടാളം ഉണ്ടാ 

യിരുന്നു. ബേത്തേ ഹെംപട്ടണധാതി 

ല്ലെ കിണററില്നിന്നു വെള്ളം എനിക്കു 

കുടിപ്പാന് ആര് കൊണ്ടുവന്നു തരും ഏന്നു 

ഓധീട് ആത്തിപൂണ്ടു പറഞ്ഞു. അപ്പോം 

ആ മൂന്നുപേരും ഫെലിസ്പു രുടെ പാളയ 

ത്തില്ക്രടി കടന്നുചെന്നു ബേത്തേ ഹെം 

പട്ടണവചാതില്ല്യലെ കിണററില്നി നനു 

വെള്ളം കോരി ദാധിദിനന്െറ അടുക്കല് 

കൊണ്ടുവന്നു; ഓധിമോ അത്തു കടിപ്പാ൯ 

മനസ്സില്ലാതെ യഹോവെക്കു നിവേദിച്ചു 

ഒഴിച്ചു: ഇതു ചെയ്താ൯ എന്റെറ മെദവം 

മദനിക്കു സംഗതി വരുത്തരുതേ; തദ 

മൂടെ പ്രംണനെ ഉപേക്ഷിച്ചുപോയ പുരു 

ഷന്മാരുടെ രക്തം ഞാന് കുടിക്കയോ? 

അവര് തങ്ങളൂടെ പ്രാണനെ ഉപേക്ഷി 

ച്ഛല്ലോ കൊണ്ടു വന്നിരികുന്നതു 

ക്ആന്നു പറഞ്ഞു; 

അതു കടിപ്പാ൯ മനസ്സായില്ല; ഇതാകുന്നു 

അതു 

അതുകൊണ്ടു അവന്നു 

ഈ മൂന്നു ധീരന്മാര് ചെയുതു. യോവം 

ബിനെറ സഹോദരനായ അബിശായി 

ം ്രാഥദ്ലിം 
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മൂവരില് തലധയനായിരുന്നു; അയധ൯ 

മുന്തൂവുചേരുടെ നേരെ കുന്തം ഓങ്ങി, 

അവരെ കൊന്നു; അതുകൊണ്ടു അവ൯ 

ആ മൂവരില്വെച്ചു കിത്തി പ്രാപിച്ചു; 

ഈ മൂവരില് രണ്ടുപേരെക്കാഠ അധികം 

മാനം അവന് പ്രാപിച്ചു അവക്കു നായക 

നായ്യീന്നു;ു എന്നാല് അവന് മറെറ മുഖ 

രോളം വരികയില്ല. കബ്ബേ ലില് ഒരു 

പരാക്രമശാലിയുടെ മകനായ യെഹോയാ 

ഒയുടെ മകനായ ബെനായാധും ധിയ്യപ്ര 

്ൃത്തികഠം ചെയ്യൂ. അവ൯ മോധാബി 

ലെ അരിീയേലിനെറ രണ്ടു പുത്രന്മാരെ 

സംഹരിച്ചതല്ലാതെ ഹിമകാലത്തു ഒരു 

ഗുഹയില് ചെന്നു ഒരു സിംഹത്തെയും 

കൊന്നുകളഞ്ഞു. അവന് അഞ്ഞമു മുഴം 

പൊക്കമുള്ള ടിഘകായനായോരു മിസ്രയി 

മ നെയും സംഹരിച്ചു; ആ മിസ്രയില്യനെറ 

കയ്ക്യില് പ പ് പടപ്പുതടി 

പോലെ ഒരു കുന്തം ഉണ്ടായിരുന്നു; ഇവ 

നോ ഒരു വടിയുംകൊണ്ടു അവന്െറ അടു 

ക്കല് ചെന്നു മിസ്രയിമു ന്െറ കയ്യില്നിന്നു 

കുന്തം പിടിച്ചുപറിച്ചു കുന്തംകൊണ്ടു 

അവനെ കൊന്നുകളഞ്ഞു. ഇവ യെ 

ഫഹഫോയാടയുടെ മകനായ ബെനായാവു 

ചെയ്യൂ, മൂന്നു ധിരന്മാരില്യെച്ചു കിത്തി 

പ്രാപിച്ചു, അവന് മുപ്പതുപേരിലും മാന 

മേറിയവനായിരുന്നു; എങ്കിലും മറേറ 

മുവരോളം വരികയില്ല. ദാവീദ് അവനെ 

അകമ്പടിനായകനാക്കി. 

സൈസ്വൃത്തിലെ ധീരന്മാരോ: യോധയാ 

ബിനെറ സഹോദരനായ അസാഹേല്, 

ബേരത്തേ ഫഹെമ്യനായ ദോഭോവിനെറ 

മക൯ എല്ഹാനാ൯, ഫരോയ്യനായ 
മ മ 

ശമ്മോത്ത , പെലോന്യനായ ഹേലെസ , 

തെക്കോവ്യ നായ ഇക്കേശിസെറ മക൯ 

ഈരാ, അനാഥോത്യനായ അബിധയേ 

സെ൪, ഫ്രുശാത്യനായ സിബെഖായി, 

& 

ധാഠാഥ്ഠിം 

090 1. 11 11 

അഫോഫ്ൃയനായ ഈലായി, നെതോഫാ 

തൃനായ മഹരായി, നെതോഫത്യനായ 

ബാനയുടെ മക൯ ഹേലെദ്, ബെന്്യാ 

മീന രുടെ ഗിബെയയിരുനിന്നുള്ള രീബാ 

യിയുടെ മക൯ ഇരഥായി, പരാഥോവ്ൃയ 

നായ ബെനായാധു, നഹഫഹലേഗാശില് 

നിന്നുള്ള ഫ്രുരായി, അബാത്യനായ അബി 

യേല്, ബഹരൂമ്യനായ അസ്താധെത്ത് , 

ശയല്ബോയ നായ എല്ലാം ഥിസോ 

നൃയനായ ഹശേമിനെറ പുത്രന്മാ൪, ഫരാ 

യ്യനായ ശാഗേയുടെ മക൯ യോനഥാന്, 

ഫരായ്യനായ സാഖാരിനെറ മക൯ അഹി 

യാം, ഈരിനെറ മകന് ഏലിഫാല്, മെഖേ 

രാതൃനായ ഫേഫൈര്൪, പെലോ൬യ നായ 

അഹിയാധു, കമ്മേല്യനായ ഹെസോ, 

എസ്ധു യിയുടെ മക൯ നയരായി, നാഥാ 

ന്െറ സഹോദരന് യോവേല്, ഫഗ്രിയുടെ 

മക൯ മിബ്ബരേ, അമ്മോന്യനായ സേ 

ലെക, സെരൂയയുടെ മകനായ യോവാ 

ബിസെറ ആയുധവാഹകനായ ബെരോ 

ത്യ൯ നഹ്ഹായി, യിത്രീയനായ ഈരാ, 

യിത്രീയനായ ഗാരേബ്', ഹിത്യനായ 

ഉരരീയാധു, അറഹ്റായിയുടെ മക൯ സാ 

ബാദ്, രൂബേന്യരുടെ സേനാപതി 

യും മുപ്പതുപേര് അകമ്പടിയുള്ള വനുമായി 

രൂബേന്യ നായ ശീസയുടെ മക൯ അടി 

നാ, മയഖയുടെ മക൯ ഹാനാ൯, മിത്തയ 

നായ യോശാഫാത്ത, അസ്സൂെരാത്യ നായ 

സ്സീയാലു, അരോധേയ്യനായ ഹോഥാ 

മിനെറ പുത്രന്മാരായ ശാമാ, യെയിയേല്, 

ശിമ്രിയുടെ മകനായ യെടീയയേല്, 

തീസ്യനായി അവനെറ സഹോദരനായ 

യേഹോ, മഫധ്യനായ ഏലീയേത, ഏത 

നാമിനെറ പുത്രന്മാരായ യെരീബായി, 

യേശേധ്യാധു, മോധാബ്ബ൯ യിത്ത്ാ, 

എലീയേല്, ഓബേട്, മെസോബ്ദനായ 

യാസിയേല് എന്നിവര് തന്നേ. 
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൧൦. അങഷ്ധ്യായം. 

കിശിനെറ മകനായ ശെരലി നെറ നിമി 

ആം ഭഓാധീദ്' ഒക്ളിച്ചുപാത്തിരുന്നപ്പോഠം 

സിക്നലാഗില് അവനെറ അടുക്കല് വന്നവ൪ 

ആധിതു -- അവര് ധീരന്മാരുടെ ക്രട്ട 

ത്തില്, അവന്നു യുദ്ധത്തില് തൃണചെയ്യു; 

അധ൪ വില്ലാളികള്ും വലങ്കൈകൊണ്ടും 

ഇടങ്കൈകൊണ്ടും കുല്ലെറിവാനും വില്ല 

കൊണ്ടു അമ്പേസ്ത്റാനും സമത്ഥന്മാരുമായി 

൧. ദിനവൃത്താന്തം ൧൨ 

മ൯ യോഹാനാ൯, ഒമ്പതാമന് ഏുല്സാ 

ലോട്, പത്താമ൯ യിരെമ്യാവു, പതി 

നൊന്നാമ൯ മഖ ന്നായി. ഇവര് ഗാഭ്യ 

രില് പടനായകുന്മാർ ആയിരുന്നു; അധ 

രില് ചെറിയവന് നവൃുപേകും വലിയ 

വ൯ ആയിരംപേകും മതിയായവന്. 

അവർ ഒന്നാം മാസത്തില് യോാദ്ദാ൯ കവി 

ഞ്ഞൊഴ്ഴകുമ്പോഠ അതിനെ കടന്നു താഴ്ച 

രനിധാസികളെ യൊക്കെയും കിഴക്കോട്ടും 

പടിഞ്ഞാറോട്ടും ഓടിച്ചു. ചില ബെന്്യാ 

രുന്നു: - ബെന്പമീ൬ രായ ധി മീന്യരും യെഫ്രദ്യരും ടൂഗ്ഗത്തില് ഓധീദി 

സഹോദരന്മാരുടെ ക്രട്ടത്തില്ു തലവനായ നെറ അടുക്കല് വന്നു, 

അഹീയേസെര്,യോധാശ', ഗിബെയാ 

ത്യനായ ശെമായയുടെ പുത്രന്മാ൪ര, അസ്ലാ 

ധവെത്തിനെറ പൃതതന്മാർ യസിയേതു, 

പേലെത്ത് , ബെരാഖാ, അനാഥോത്യ൯ 

യേഫ്രു. മുപ്പതൃപേരിത ധിരനയും മുപ്പതു 

പേക്ു നായകനുമായി ഗിബെയോന് 

നായ യിശ്ശൃയ്യാധു, യിരെമ്യാവു, യഹസി 

യേരു, യോഹാനാ൯, ഗെദേരാത്യനായ 

യോസാബാട് , ഏലൂസായി, യെരീമോ 

ത്ത്, ബെയല്ല്യായു, ശെമഡ്ലാവു, ഹരൂഫ്യ 

നായ ശെഫത്യാധു, ഏല്ലചാനാ, യിശ്ശീ 

യാധു, അസരേത, കോരഹൃരയേ യോ 

വേസെര്, യാശൊബ്്യാം; ഗെദമോരിരു 

നിന്നുള്ള യെരോഹാമിനെറ പുത്രന്മാരായ 

യോലേലാ, സ്വെബദ്ലാധും പരിചയും 

കുന്തവും എടുപ്പാന് പ്രാപ്്ിയുള്ള വീരന്മാ 

രും യൃഭ്ധാഭ്യാസി കട്ടും ഗാള്യരെ പിരിഞ്ഞു 

വന്നു മരുഭൂമിയില് ദുഗ്ൃത്തില് ദാധിദി 

നോടു ചേന്നു; അവര് സിംഹമുഖന്മാരും 

മലകളിലെ മാ൯പേടകളെ മപ്പാലെ വേഗ 

തയയള്ള വരുമായിരുന്നു. അവരാരെന്നാല് : 

തലവ൯ ഏസെർ, രണ്ടാമ൯ ഓബദ്ലാധു, 

മൂന്നാമ൯ എലീയാബ് , നാലാമന് മിശ്ശു 

ന്നാ, അഞ്ചാമ൯ യിരെമ്യാധും ആറാമ൯ 

അത്ഥായി, ഏഴാമ൯ എലീയേല്, എട്ടാ 

ഒറവീദ് അവരെ 

മതരേതിരേറവുചെന്നു അവരോടു: നിങ്ങ 

മ്ലേന്നെ സഹായി പ്പാ൯ സമാധാനത്തോടെ 

വന്നിരിക്കുന്നു ഏങ്കില് എന്െറ ഫ്൭ദയം 

നിങ്ങളോട ചേന്നിരികും; എന്റെറ കയില് 

അന്യായം ഒന്നും ജാല്ലാതിരിക്കെ എന്റെറ 

ശത്രുക്കമക്കു എന്നെ കാണിച്ചുകൊടുപ്പാ 

നെങ്ജകിലേ: നമുടെ പിതാക്കന്മാരുടെ 

ഭൈധഖം നോക്കി ശിക്ഷ്മിക്കട്ടെ എന്നു 

പറഞ്ഞു. അപ്പയോഠം മുപ്പതു പേരിരു തല 

വനായ അമാസായിയുടെമേല്ു ആത്മാധു 

വന്നു ; 

ഓധിദേ, ഞങ്ങാഠം നിനകുക്ള വര്, 

യിശ്ശാഷ്ക്യത്രാം നിനെറ പക്ഷക്കാര് തന്നേ; 

സമാധാനം, നിനക്കു സമാധാനം; 

നിനെറ തൂണയാളികമകും സമാധാനം; 

നിന്െറ ഭൈവമല്ലോ നിന്നെ തുണെക്കു 

ന്നതു 

എന്നു അവ൯ പറഞ്ഞു. ഓചീദ് അവരെ 

കൈക്കൊണ്ടു പടക്രുട്ടത്തിന്നു തലവന്മാ 

രാക്കി, ഭാവീട്' ഫെലിസ് രോടുക്രടെ 

ശൌലിനെറ നേരെ യുദ്ധത്തിന്നു ചെന്ന 

പ്പ്രോശ മനശ്ശേയരില് ചിലരും അവ 

നോടു ചേന്നു; അവര് അവകു തുണ 

ചെയ്യില്ലതാനും; ഫെലിസ്തപ്രഭക്കുന്മാൻ 

ആലോചിച്ചിട്ടു: അധഖവന് നമുടെ തലയും 
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൧ം ഭിനവൃത്താന്തം ൧൨ 

കൊണ്ടു തെറ യജമാനനായ ശെൌലി 

സെറ പക്ഷം തിരിയും എന്നു പറഞ്ഞു 

അവനെ അയച്ചുകളഞ്ങു. അങ്ങനെ 

അവ൯ സിക്ലാഥില് ചെന്നപ്പോ മനശ്ശെ 

യില്നിന്നു ആഹ്, യോസാബാട് , 

യെദിയയേതു, മീഖായേല്, യോസാബാട് , 

എലീഫ്ര, സില്ലെഥായി എന്നി മനശ്ശേയ 

സഹസ്രാധിപന്മാര അവനോടു ചേന്നു, 

അവര് ഒക്കെയും ധിരന്മാരും പടനായക 

ന്മാരും ആയിരുന്നതു കൊണ്ടു കവച്ചക്രട്ട 

ത്തിനെറ നേരെ ദാധിദിനെ സഹായിച്ചു. 

ദവിദിനെ സഹായിക്കേണ്ടതിന്ു ടിവ 

സംപ്രതി ആളകമ അവനെറ അടുക്കല് 

വന്നു ഒട്ടവില് ഭദൈവത്തിനെറ സൈന്വം 

പോലെ വലിയോരു സൈസ്പയമായ്മീന്നു. 

യഹോവയുടെ വചനപ്രകാരം ശൌലി 

നെറ രാജത്വം ദാധിദിനു ആക്കുവാ൯ 

യൃഭ്ധസന്നഭ്ധരായി ഫെബ്രോനില് അവ 

സെറ അടുക്കല് വന്ന തലവന്മാരുടെ 

സംഖ്യകളായിതു: പരിചയും കുന്തധും 

എടുത്തു യൂഭ്ധസന്നദ്ധരായ യ്വഹ്രഭട്യ൪ 

ആറായിരത്രെണ്ണൂ റുപേ൪, ശിമെയോന് 

രില് ശെൊൌയ്യമുള്ള ജൃഭദ്ധവിരന്മാര് ഏഴായി 

രത്തൊരുന്മവുപേര൪. ലേധ്യരില് നാലാ 

യിരത്തറുന്ൂറുപേര്൪, അഹരരോന്യ രിത 

പ്രഭ യെഹോയാദാ; 

മുവായിരത്തെഴ്ുന്ുറുപേര്. പരാക്രമശാ 

ലിയായി യൊൌപ്പനക്കാരനായ സാഭോക്, 

അവനെറ പിതൃഭവനത്തിലെ ഇരുപ 

ത്തിരണ്ടു പ്രളക്കന്മാ൪ം ശൌലിനെറ 

സഹോദരന്മാരായ ബെന്യ്യാമീന്യ രില് 

മുവായിരംപേ൪; അവരില് ഭൂരിപക്ഷം 

അതുവരെ ശൌല്ഗൃഫത്തിനെറ കായ്യം 

നോക്കിവന്നിരുന്നു, എഫു യിമ്യ രീല് 

പരാക്രമശാലികളായി തങ്ങളുടെ പിതൃ 

ഭവനങ്ങളില് ശ്രുതിച്പെട്ടവരായ ഇരു 

പതിനായിരത്തെഞ്ണൂ റുപേ, മനശ്ശെ 

098 

അവഖനോടുക്രടെ | 

1, ൫1്സ്നം 12 

യുടെ പാതിഗോത്രത്തില് പതിനെണ്ണാ 

യിരംപേ൪. ദാധിടിനെ രാജാവാക്കു 

വഡാ൯ പചെല്ലേണ്ടതിന്നു ഇവരെ പേരു 

പേരായി കുറിച്ചിരുന്നു. യിസ്സാഖായ്യരില് 

യിസ്രായേല് ഇന്നതു ചെയ്യേണം എന്നു 

അറിവാ൯ തക്കവണ്ണം കാലത്തന്മാരായ 

തലവന്മാർ ഇരുനൂവുചേേര; അവരുടെ 

സഹോദദരന്മാരൊക്കെയും അവരുടെ കല്പ 

സെബ്യടൃ 

സക്ലധവിധ 

നെക്കു വിധേയരായിരുന്നു, 

നില് യുഭ്ധസന്നദ്ധരായി 

യ്ൃഭ്ധായയധങ്ങളെ ധരിച്ചു നിരനിരയായി 

ഐകമത്യ ത്തോടെ യുദ്ധത്തിന്നു പുറപ്പെ 

ട്ടുവ൪ര അമ്പതിനായിരംപേര്, നഫ്മാ 

ലിയില് നായകന്മാര് ആയിരംപേര; 

അവരോടുക്രടെ പരിചയും കുന്തവും എടു 

ത്തവ൪ മുപ്പത്തേഴായിരംപേര്. ദാന 

രില് യുഭ്ധസന്നദ്ധ൪ ഇരുപത്തെണ്ണായിര 

ത്തറുനൂറപേര്. ആശേരില് യുദ്ധസ 

ന്നദ്ധരായി പടെകു പുറപ്പെട്ടവര് നാല്പ 

തിനായിരംപേര്. യോദ്ദാന്നു അക്കരെ 

രൂബേന്യരിലും ഗാട്യരിലും മനശ്ശെയുടെ 

പാതിഗോത്രത്തിലും സകലധിധ യൃദ്ധാ 

യുധങ്ങളോടുംക്രടെ ലക്ഷത്തിരുപതിനാ 

യിരംപേ൪. അണിനിരവപ്പാ൯ കഴിധുള്ള 

യേഃഭ്ധാക്കളായ ഇവരെല്ലാവരും ഭഓാധിദി 

നെ ഏല്ലായിസ്രായേലിന്നും രാജാധാക്കേ 

ണ്ടതിന്നു ഏകാഗ്രമനസ്സറോടെ ഹെബ്്യോ 

നിലേക്കു വന്നു; ശേഷമുള്ള യിസ്രായേലും 

എല്ലാം ദാധവീടിനെ രാജാവാക്കേണ്ടതിന്നു 

ഐഏഐകമതും്പെട്ടിരുന്നു. അവര് അവിടെ 

ഭക്ഷിച്ചും പാനം ചെയ്യം കൊണ്ടു ദാവീ 

പത്തു; 
അവരുടെ സഹോദരന്മാർ അവക്കു ധേ 

ദിനോടുക്രടെ മൂന്നു ദിവസം 

ണ്ടി വട്ടംക്രട്ടിയിരുനു. 

സന്തോഷമുണ്ടായിരുന്നതു കൊണ്ടു സമി 

പയാസികഠം, യിസ്സ്റാഖാ൪, സെബൂലു൯, 

നംക്ലാലി ഏന്നിവര്ക്രടെ, കഗതപ്പറത്തും 
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ഒട്ടകപ്പുറത്തും കോവകകഴ്ഴതപ്പുറത്തും കാള. 

[ 

ഠോ 

1. 1൦ 18, 14 

പ്റത്തും അപ്പം, മാവ് , അത്തിപ്പഗകുട്ട, 

ഉണക്കമുന്തിരിപ്പഴം, എണ്ണ 

എന്നിവയെയും കാളകളെയും വളരെ 

ആടുകളെയും കൊണ്ടുവന്നു. 

വീഞ്ഞ്. 

൧൩. അദ്ധ്യായം. 

ദ്രാലീദഭ് സഹസ്ധാധിപന്മാരോടും ശതാ 

ധിപന്മാരോടും സകലനായകന്മാരരാടും 

ആലോചിച്ചശേഷം യിസ്പായേലിനന്െറ 

സവ്യസഭയോടും പറഞ്ഞതു: നിങ്ങമക്കു 

കം പാ ടം ഥം ദിനവൃത്താന്തം ൧൩. ൧൪ 

സമ്മതധും നമുടെ ഭൈവമായ യഫോ | 

വെകൂു ഹിതധും ആകുന്നു ഏങ്കില് 

നാം യിസ്ധപായേല്ഭേശതെല്ലാടധുമുള്ള 

നമുടെ ശേഷം സഹോരരന്മാരും അവ 

രോടുക്രരട പുല്പുറങ്ങമുള്ള പട്ടണ 

ങ്ങളില് പാകുന്ന പുരോഹിതന്മാരും ലേ 

ധൃയരും നമ്മുടെ അടുക്കല് വന്നുക്രടേണ്ട 

തിന്ന എല്ലാടവും ആളയകുക. 

ദൈവത്തിന്െറ പെട്ടകം വിണ്ടും നമുടെ 

നമുടെ 

അടുക്കു കൊണ്ടുവരിക; ശൌലിനെറ 

കാലത്തു നാം അതിനെ ഗണ്ദയമാക്കിയി 

ല്ലല്ലോ. 

ബോധിച്ചതു കൊണ്ടു അങ്ങനെ തന്നേ 

ഈ കായ്യം സകലജനത്തിന്നും 

ചെയ്യണമെന്നു സവ്വസഭയും പറഞ്ഞു. 

ഇങ്ങനെ ദാധീദ് ദൈധത്തിനെറ പെ 

ട്ടുകം കിയ്യത്ത് -യെയാരീരിരുനിന്നു കൊ 

ണ്ടുവരേണ്ടതിന്നു മിസയിമിലെ ശിഹോര് 

തുടങ്ങി ഹരമാത്ത പ്രദേശം വരെയുള്ള ഏല്ലാ 

യിസ്രായേലിനെയും ക്രട്ടിവരുത്തി. കെരൂ 

ബുകളടെ മദ്ധ്യ 

യഹോവയായ ദൈവത്തിന്െറ തിരുനാ 

അധിവസികുന്ന 

രം വിളിക്കപ്പെടുന്ന പെട്ടകം കൊണ്ടുവ 

രേണ്ടതിന്നു ഓാധിദൂം യിസ്വായേലൊക്കെ 

യും യ്യെഫ്രദയോടു ചേന്നു കിയ്യത്ത് -യെ 

യാരീമെന്ന ബയലയില് ചെന്നു. അവ൪ 

ഭൈവത്തിനെറ പെട്ടകം അബിനാഭഓാ 
പ പ പ നം യാ ത ന സ പ ന ത നി് 

ബിനെറ വിട്ടിരുനിന്നെടുത്തു ഒരു പുതിയ 

വണ്ടിയില് കയററി; ഉസ്സുയും അഹ്ഹ്യോവും 

ദാവീദും എല്ലായിസ്സാ 

ഭൈവത്തിനെറ സന്നിധിയില് 

വണ്ടിതെളിച്ചു. 

യേലുൂം 

പൂണ്ണശക്തിയോടെ പാട്ടുപാടിയും കിന്ന 

രം, വീണ, തപ്പു, കൈത്താളും, കാഹമം 

എന്നി വാല്യ ങ്ങഠം ഘോഷിച്ചും കൊണ്ടു 

നതആതംചെയ്യൂ. അവര് കിഭോന്കളത്തി 

ന്നു സമീപം ഏത്തിയപ്പ്ോോഠ കാള വിര 

ടൂകകൊണ്ടു ഉസ്സാ പെട്ടകം പിടിപ്പാ൯ 

കൈ നിട്ടി. അപ്പ്പോഠ യഹോവയുടെ 

കോപം മസ്സയുടെ നേരെ ങ്വലിച്ചു; 

അവന് തനെെറകൈ പെട്ടകത്തി്കലേക്കു 

നീട്ടിയതു കൊണ്ടു അവനെ ബാധിച്ചു, 

അവന് അവിടെ ഭദൈവസന്നിധിയിൽത 

മരിച്ചുപോയി. യഹോവ ഉസ്സയെ ഛേ 

ദിച്ഛ ഛേദംനിമിത്തം ഓധീടിന്നു ൮ൃസന 

മായി; അവ൯ ആ സ്ഥലത്തിന്നു പേരെ 

സ് -ഉസ്സാ എന്നു പേര് വിളിച്ച. ഇതു 

ഇന്നുവരെയും പറഞ്ഞുവരുന്നു. അന്നു 

ഓവീദ് ദൈധത്തെ ഭയപ്പെട്ടുപോയി: 

ഞാന് ദൈധവത്തിനെറ പപെള്കം എങ്ങനെ 

എന്നെറ അടുക്കത കൊണ്ടു വരേണ്ടു എന്നു 

പറഞ്ഞൂ. 

തന്റെറ അടുക്കല് ദാധിഭദിനെറ നഗര 

അങ്ങനെ ദാധിട് ചെട്ടകം 

ത്തില് കൊണ്ടുവരാതെ ഗിത്യനായ രാ 

ബേട് -ഏഎദോമി സെറ പവിട്ടിലേക്കു മാററി 

കൊണ്ടുപോയി. രഭൈധവത്തിനെറ പെ 

ട്ടുകം ഓബേട് -ഏഭോമിനെറ കുടുംബ 

തരോടുക്രടെ മൂന്നു മാസം അവന്െറ 

വിത്തില് ഇരുന്നു; യഹോവ ഓബേട് - 

മേ ദോമിനെറ കുടുംബത്തെയും അവനുള്ള 

സകലത്തെയും അയഗ്രഹിച്ചു. 

൧൪.., അദ്ധ്യായം. 

സ്സനോരരംജാവായ ഹീരാം, ഓ വീദിനെറ 

അടുക്കല് ട്ടതന്മാരെയും അവന്നു ഒരു 
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൧. ദിനവൃത്താന്തം ൧൫ 640 1, (ന്ധ 13൭ 
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11 

12 

അരമന പണിയേണ്ടതിന്നു ദേവദാരുക്ക 

ളെയും കല്പണിക്കാരെയും ആശാരിമാ 

രെയും അയച്ചും യഹോവയുടെ ജനമായ 

യിസ്രംയേല്നിമിത്തം തനെറ രാജത്വം 

ഉന്നതി പ്രാപിച്ചതിനാല് തന്നെയഹോല 

യിസ്രായേലിന്നു രാജാഖായി സ്ഥിരപ്പെ 

ടുത്തി എന്നു ഭഓാധിദിന്നു മനസ്സിലായി. 

ദാവീദ് യെരൂശലേമില്വെച്ചു വേറെ 

യും ഭായ്യമാരെ പരിഗ്രഹിച്ചു, വളരെ 

പുത്രന്മാരെയും പുത്രിമാരെയും ജനിപ്പിച്ചു. 

യെരൂശലേമില്വെച്ചു അവന്നു ജനിച്ച 

മക്കളുടെ പേരുകളാധിതു: ശമയ, ശോ 

ബാബ് , നാഥാ൯, ശലോമോന്, യിബ്ബൂര്, 

ഏലീശ്രുവ, ഏല്പേലെത്ത് , നോഥഹ്, 

നേഫൈെഥ്, യാഫീയം, എലീശാമാ, 

ബെല്ല്യാദാ, എലിഫേലെത്ത . 

ദാവിദ് എല്ലായിസ്രായേലിന്നും രാജാ 

വായി അഭിഷേകം കുഗിഞ്ഞു എന്നു ഫെലി 

സ്ക്ൂ൪ കേട്ടപ്പ്പോഠം, ഫെലിസ്ത൪ ഒക്കെയും 

ദാവീദിനെ പിടിപ്പം൯ ചെന്നു; ദാവീദ് 

അതു കേട്ടു അവരുടെ മുമ്പില്നിന്നു 

ഒഴിഞ്ഞുപോയി. ഫെലിസു ൪ വന്നു 

രെഫായിംതാഴ്്ണരയില് പരന. അപ്പ്യോഠം 

ദാവിദ് ദൈവത്തോടു: ഞാ൯ ഫെലി 

സു രുടെ നേരെ 
ടി 
അവരെ എന്െറ കയ്യില് ഏപ്പിച്ചുതരു 

പുറപ്പെടേണമോ? 

മോ ഏന്നു ചോടിച്ചു. യഹോധ അവ 

പുറപ്പെടുക; 
നിന്െറ കയ്യില് ഏപ്പിക്കും എന്നു അരുളി 

നോട്ട: ഞാ൯ അവധഖരെ 

ചെയ്യൂ. അങ്ങനെ അവര് ബാല്-പെരാ 

സീമില് ചെന്നു; അധിടെയെച്ചു ദാവീദ് 

അവരെ തോല്പിച്ചു: വെള്ള ച്ചാട്ടം പോലെ 

ദൈവം എനെറ ശത്രുക്കളെ എനെറ 

കയ്യാല് തകത്തുകളഞ്ഞു എന്നു ദാവീദ് 

പറഞ്ഞു; അതുകൊണ്ടു ആ സ്ഥലത്തിന്നു 

ബാരല്-പെരാസിം എന്നു പേര് പറഞ്ഞു 

വരുന്നു. എന്നാല് അവര് തങ്ങളുടെ 

ദേവന്മാരെ അവിടെ ിട്ടേച്ചുപോയി!; 

അവയെ തീയിലിട്ടു ചുട്ടുകളുവം൯ ദാവീട് 

കല്പിച്ചു. ഫെലിസ്ത്ൂ൪ പിന്നെയും താഴ്ണ്റര 

യില് വന്നു പരന്നു. ദാവീദ് പിന്നെ 

യും ദൈധത്തോടു അരുളപ്പാടു ചോദിച്ച 

പ്പോ ദൈവം അവനോടു: അധരുടെ 

പിന്നാലെ ചെല്ലാതെ അധരെ വിട്ടുതി 

രിഞ്ഞു ബാഖാവ്ൃക്ഷങ്ങ ശക്കെതിരെ അവ 

രുടെ നേരെ ചെല്ലുക. ബാഖ്ധവ്പക്ഷങ്ങ 

ളുടെ അഗ്രങ്ങളിതക്രടി അണിയണി 

യായി നടക്കുന്ന ഒച്ച കേട്ടാത നീ പടെക്കു 

പുറപ്പെടുക; ഫെലിസ്ത്യരുടെ സൈസ്യ 

ത്തെ തോല്പിപ്പാ൯ ദൈവം നിനക്കു 

മുമ്പായി പുറല്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നു അരു 

ളിച്ചെയു. ദൈവം കല്പിച്ചതു പോലെ 

ദാലീദ് ചെയ്യൂ; അവര് ഗിബെയോ൯ 

മുതല് ഗേസെര്വരെ ഫെലിനസു സൈ 

നത്തെ തോല്പിച്ചു. ദാവീദിനെ കീത്രി 

സകലദേശങ്ങളിലും പരക്കയും യഹോവ 

അവനെയുള്ള ഭയം സ്വ്വജാതികറഠംക്കും 

വരുത്തുകയും ചെയ്യൂ. 

൧൫൭ അദ്ധ്യായാ. 

അലന് തനിക്കു ദാധവീദിനെറ നഗര 

ത്തില് അരമനകളെ ഉണ്ടാക്കി; ദൈധ 

ത്തിനെറ പെട്ടകത്തിന്നായി ഒരു സ്ഥലം 

ഒരുക്കി, അതിന്നു ഒരു ക്രടാരധും അടിച്ചു. 

അന്നു ദാധീട് : ലേധ്യരല്ലാതെ ആരും 

ദൈധത്തിനെറ പെട്ടകം ചുമക്കേണ്ടതല്ല; 

അവരെയല്ലോ ദൈധത്തിനെറ പ്പെട്ടകം 

ചുമപ്പാനും തനിക്കു എന്നും ശുശ്രൂഷ ചെ 

ല്ലാം 

ന്നതു എന്നു പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ദാവീദ് 

യഹോവ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കു 

യഹോവയുടെ പെട്ടകം താ൯ അതിന്നു 

ഒരുക്കിയ സ്ഥലത്തേകു കൊണ്ടു വരുവാ൯ 

എല്ലായി സായേലിനെയും യെരൂശലേമിരു 

ക്രട്ടിലരുത്തി. ദാധീദ് അഹരോന്െറ 
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പുത്രന്മാരെയും ലേധ്യരെയും ക്രട്ടിവരുത്തി, 

കെഹാത്യ രില് പ്രധാനിയായ മരരീയേ 

ലിനെയും അവന്െറ സംഹഫോരഒരനാ 

രായ ന്ൂററിരുപതു പേരെയും മെരാ 

യ്യരില് പ്രധാനിയായ അസായാഖെയും 

തഅവനെറ സഹോദരന്മാരായ ജഇരുയൃ 

ററിരുപതുപേരെയും ഗേശോമ്രില് 

പ്രധാനിയായ യോധേലിനെയും അവ 

ന്െറ സഹോദരന്മാരായ നുററിരമുപ്പതു 

പേരെയും ഏലീസാഫാ൯ രില് പ്രധാ 

നിയായ ശെമയ്യാവെയും അധവനെറ 

സഹോദരന്മാരായ ഇരുയുയറുപചേരെയും 

ചഛെഘ്രോയ രിത പ്രധാനിയായ ഏലീ! 

യേലിനെയും അയവനെറ സഹോദര 

ന്മാരായ ഏന്ണതു പേരെയും ഉൃസ്സ്ിയേ 

ല്യരിരു പ്രധാനിയായ അമ്മിനാമാ 

ബിനെയും അവന്െറ സംഫോരഒരന്മാ 

രായ രശൂററിപ്പന്തരണ്ടു പേരെയും തന്നേ. 

സാരോ 

രീ 

യേല്, അസായാധു, യോധേല്, ശെമ 

യ്യായും 
മ്ലേന്നീ ലേധൃരരെയും വിളിപ്പിച്ചു അവ 

നിങ്ങ ലേധൃയരു 

ഓചിദ് പുരോഫിതന്മാരായ 

ക്കിനെയും അബ്ദ്യാഥാരിനെയും 

മ്രേലിയേരു, അമ്മീനാദാബ് 

രോടു വറഞ്ഞതു: 

ടെ പിതൃഭധനങ്ങളില് തലധന്മാരല്ലോ; 

നിങ്ങളും നിങ്ങമൂടെ സഹോദരന്മാരും 

യിന്യായേലിനെറ ദൈവമായ യഹോ 

വയുടെ പെട്ടകം ഞാന് അതിന്നു 

ഒരുക്കിയിരിക്ുന്ന സ്ഥമഞത്തു 

വരുവാന് നിങ്ങളെത്തന്നേ ശുരദ്ധികരി 

ചുകൊഠംവി൯. ആദിയില് നിങ്ങ 

തന്നേ അതു ചെയ്യായ്ക്കകൊണ്ടു നമുടെ 

കൊണ്ടു 

ഭൈവമായ യഹോവ നമുകു ഛേദം 

ഉണ്ടാക്കി നാം അധനെ നിയമപ്രകാ 

രമല്ലല്ലോ അന്വേകിച്ചതു. അങ്ങനെ 

പുരോഹിതന്മരും ലേധ്ൃരും യിസ്റ്റായേ 

ലിനെൌറ ഭൈധമായ യഹോവയുടെ 

041 ൧ം ദിനവൃത്താന്തം ൧൫ 

പെട്ടകം കൊണ്ടുവരുധാ൯ തങ്ങളെ 

തന്നേ ശുദ്ധീകരിച്ചു. ലേധൃരുടെ പുത്ര 

ന്മാർ യഹോവയുടെ വചനപ്രകാരം 

മോശെ കുപ്പിച്ചതുപപോലെ ദൈയഖത്തി 

നൊ പെട്ടകുത്തെ അതിന്െറ തണ്ടുക൦ 

തഞ്ങദ്ൂടെ ചുമലില് കൊണ്ടു ചുമന്നു. 

പിന്നെ ഓധീദ് ലേല്ൃരിലെ പ്രധാന 

ന്മാരോട്ട വിണ, കിന്നരം, കൈത്തമ്േം 

എന്നി വാ് ഒ്ജകാല് സന്തോകഷനാദം ഉച്ച 

ത്ത്ിര ധ്വനിപ്പിക്കേണ്ടതിന്നു സംഗീത 

ക്കാരായ തഞങ്ങദൂടെ സഹോദരന്മാരെ നിറു 

ത്തുവാ൯ കുപ്പിച്ചു. 

യോധലേലിനെറ മകനായ ഹേമാനെയ്യം 

അങ്ങനെ ലേവ്യര് 

അധഖധനെറ സഹോദരന്മാരില് ബേരെ 

ഖ്യാവിനെറ മകനായ ആസാഫിനെയും 

അധഖരുട്ടെ സഹോദരന്മാരായ മെരായ്യ 

രിത ക്രശായാധിനെറ മകനായ ഏഥാ 

നെയും അധരോടുക്രടെ രണ്ടാം തര 

ത്തിലെ തങ്ങളൂടെ സഹോദരന്മാരായ 

യാസീയേത, 

ശെമീരാമോത്ത', യെഹീയേരു, ഇന്നി, 

സ്വെഖയ്യാധു, ബേ൯, 

മയസേ ഏലിയാബ്, ബെനായാധു, 

യാധു, മത്ഥിഥ്യാധും മ്േലിഫെലേഫ്ര, 

മിക്സരേയാവു, ഓബേട് -ഏഭോം, ഒയെയി 

യേല് എന്നിവരെ വാതില്കാധല്ല്ലാ 

രായും നിയമിച്ചു. സംഥിതക്കാരായ 

ഹേമാനും ആസാം ശേഥാനും താമ്രം 

കൊണ്ടുള്ള കൈത്താളങ്ങമ്കെയും സെഖ 

യ്യാവും അസിീയേത, ശെമീരാമോത്ത് , 

യെഫിയേല്, ന്നി, ഏലീയബ്, 

മയസേയാവു, ബെനായാധു എന്നിവള് 

അലാമോത്ത് രാഗത്തില് ധിണകളെയ്യം 

ധ്വനിപ്പിപ്പാനും മത്ഥിഥ്യാധു, ഏലീ 

ഫെലേഫ്ര, മിക്സേയാധു, ഓബേദ് -ഏഭോം, 

യെയിയേത, 

ശെമീനിത്ത് രാഗത്തില് കിന്നരം വായി 

അസസ്വ്യാധു എന്നിവ 

വ൮വാഫക പ്രാദ്മം നിയമികുപ്പെട്ടിരുന്നു. 
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ന്മാരായ ലേവ്ൃയരിര പ്രധാനിയായ കെന 

ന്യാവു പെട്ടകം വഹിക്കുന്നതിന്നു മേല് 

വിചാരകനായിരുന്നുു അവ൯ അതില് 

സമത്ഥനായിരുന്നു. ബേരെഖ്യാധും എല്ലാ 

നയും പെട്ടകത്തിന്നു വാതില്കുയല്ലാ൪ 

ആയിരുന്നു. ശെബന്യ്യാവു, യോശാ 

ഫാത്ത്, നെഥനയേല്, അമാസായി, 

സെഖയ്യാവു, ബെനായാധു, എലെയാസാര് 

ഏന്നി പുരോഹിതന്മാർ ദൈധവത്തിനെറ 

പെട്ടകത്തിന്ുമ്പില് കാഫമം മരതി; 

ഓബേട് -എടോമും യെഹിയാവും പെട്ടുക 

ത്തിന്നു വാതില്കാവല്ല്ലാര ആയിരുന്നു. 

ഇങ്ങനെ ടാധീട്ടം യിസ്രായേല്.മൂപ്പന്മാരും 

സഹഫസ്രാധിപന്മാരും യഹഫോലഖയുടെ നിയ 

മപെട്ടുകം ഓബേദ് -എടോമിനെറ വീട്ടില് 

നിന്നു സന്തോഷത്തോടെ കൊണ്ടുവരു 

വാ൯ പോയി. യഹോധഖയുടെ നിയമപെ 

ടുകത്തിനെറ വാഹകന്മാരായ ലേവ്ൃക്കു 

ദൈധം സഹായിച്ചതുകൊണ്ടു അവര് 

ഏഴ്ഴ കാളയെയും ഏഴു ആട്ടുകൊററ 

നെയും യാഗംകഴിച്ചു. ഓവീടും പചെട്ടകവാ 

ഹഫകന്മാരായ ലേധ്യ൪ ഒക്കെയും സംഗി 

തക്കാരും സംഗീതക്കാരോടുക്രടെ വാഹക 

പ്രമാണിയായ കെനന്യാധും ശണപടം 

കൊണ്ടുള്ള അങ്കി ധരിച്ചു; ദംവീട് ശണം 

കൊണ്ടുള്ള എഫോദ് ധരിച്ചു. അങ്ങനെ 

യിസ്രായേലൊക്കെയും ആപ്പോടും കഠഹള 

നാദത്തോടും ശൂയ്യങ്ങളുടെയും കൈത്താമു 

ങ്ങളുടെയും ധ്വനിയോടുംക്രടി കിന്ന 

രധും വീണയും വായിച്ചുകൊണ്ടു യഹോ 

വയുടെ നിയമപെട്ടകം കൊണ്ടുവന്നു. 

എന്നാല് യഹോവയുടെ നിയമപെട്ടകം 

ഭാധിദിനെറ നഗരത്തില് എത്തിയപ്പോ 

ശൌലിനെറ മകളഠയ മീഖഠം കിളിവാതി 

ലില് കരടി നോക്കി, ദാവീദ് രാജാവു വൃത്തം 

ചെയ്യുന്നതും പാടുന്നതും കണ്ടു ഹൃദയത്തില് 

അവനെ നിന്ദിച്ചു. 

ധാഠാഥറ്ഠിം 
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൧ന്നം അഷ്ധ്യായാ. 

ഇങ്ങനെ അവര് ദൈധത്തിനെറ പെ 

ട്ടുകം കൊണ്ടുവന്നു ദാവീദ' അതിന്നായിട്ടു 

അടിച്ചിരുന്ന ക്രടാരത്തിന്നകത്തു ഖെച്ചു; 

പിന്നെ അവർ ഭൈധത്തിനെറ സന്തി 

ധിയില് ഹോമയാഗങ്ങളും സമാധാന 

യാഗങ്ങളും കഴിച്ചു. ദാലീദ് ഹോമയാ 

ഗവും സമാധാനയാഥങ്ങളും കഴിച്ചുതീന്ന 

ശേഷം ജനത്തെ യഹോവയുടെ നാമ 

ത്തില് അയുഗ്രഹിച്ചു. അവന്൯ യിസ്രാ 

യേലില് ഓരോ പുരുഷാന്നും ന്റ്്രിക്കും 

ആളൊൊന്നിന്നു ഒരു അപ്പവും ഒരു ഖണ്ഡം 

ഇറച്ചിയും ഒരു മുന്തിരിങ്ങാക്കട്ടയും വിതം 

വിഭാഗിച്ചുകൊടുത്തു. 

അവന് യഹോവയുടെ പെട്ടകത്തി 

നെറ മുമ്പില് യിസ്രായേലിനെറ ദൈലഖ 

മായ യഹോവെക്കു കീത്തനധും വന്ദനലും 

സ്്മോത്രവും ചെയ്ത്കാ൯ ലേവ്ൃരില്നിന്നു 

ശുത്രൂഷകന്മാരെ നിയമിച്ചു. ആസാഫ് 

തലവ൯; രണ്ടാമ൯ സെഖയ്യാധു; പിന്നെ 

യെയിയേല്, ശെമീരംമോത്ത', യെഫി 

യേല്, മത്ഥിഥ്യവു, എലീയാബ്, ബെ 

നായാവു, ഓബേട് -ഏലോം, യെയിയേല് 

എന്നിവര് വീണയും കിന്നരധും വായിച്ചു; 

ആസാംഫ് കൈത്താളം കൊട്ടി. പുരോ 

ഹിതന്മാരായ ബെനായാധും യെഹസി। 

യേലും ദൈവത്തിനെറ നിയമപെട്ടകത്തി 

സെറ മുമ്പില് നിരന്തരം കുംഫളം ഈതി. 

അന്നു, ആ ദിവസം തന്നേ, ദാവിട്' 

ആസാഫും അവനെറ സഹോദരന്മാരും 

മുഖന്തേരം യഹോധെകു സ്യോത്രം ചെയ്യേ 

ണ്ടതിന്നു ആട്യം നിയമിച്ചതെന്തെന്നാല് : 

യഹോവെക്കു സ്ോത്രം ചെയ്യൂ; അവനെറ 

നാമത്തെ ആരാധിപ്പി൯; 

ജാതികളുടെ ഇടയില് അവനെറ പ്രവൃ 

ത്തികളെ അറിയിപ്പി൯. 

[പി] 
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അവന്നു. പാടി കീത്തനം ചെയ്ത്തി൯; അവര് ഒരു ജാതിയെ ധിട്ടു മറെറാരു 

അവന്െറ അആ്ദതങ്ങളെ ഒക്കെയും വണ്ണി ജാതിയിലേകും 

പ്പി൯. ഒരു രാജ്യം വിട്ടു മറെറാരു വംശത്തിലേകും 

അവനെറ ധിശുദ്ധനാമത്തില് പുകഴ്ണ പോകുമ്പോഴ്ചം 

വി൯; ആരും അവരെ പിഡിപ്പിപ്പാ൯ന് അവന് 

യഹോവയെ അന്വേഷിക്കുന്നവരുടെ സമ്മതിച്ചില്ല ; 

ഫൃദയം സന്തോഷിക്കുട്ടെ.  അവര്നിമിത്തം രാജാക്കന്മാരെയും ശാസി 

യഹോവയെയും അവനെറ ശക്തിയെയും ച്ചതൂ: 

തേടുധി൯; | ഏനെെറ അഭികിക്തുന്മാരെ തൊടതുതു; 

അവന്െറ മുഖം നിരന്തരം അന്വേഷി ഏനന്െറ പ്രവാചകക്കു ദോഷം ചെയ്തുയു 

പ്പി൯. മരുത. 

അധനെറ ഓസനായ യിസ്പാരയേലിനെറ | സവ്വഭൂരവാസികമേ, യഹോവെക്കു പാടു 

സന്താന 3മ, വിന്; 

അവനെറ വ്ൃതന്മാരായ യാക്കോബ് പുത്ര | നാധക്കുനാഠം അവനെറുറ രക്ഷയെ പ്രസ്മാ 

ന്മാരേ, വില്പി൯. 

അവന് ചെയു അത്ഭുതങ്ങളും ജാതികളുടെ നടുവില് അവനെറ മഹത്വധും 

അരുളിച്ചെയൂ അടയാള ങ്ങദൂം വിധികളും | സവ്യവംശങ്ങളൂ ടെയും മദ്ധ്യ അവനെറ 

ഓത്തു കൊഗയി൯. അതരുഭൂൃതങ്ങളും കഥിപ്പി൯. 

അവനല്ലേ നമുടെ ഭൈധമായ യ3ഹാധ; | യഫോധ വലിയവനും അത്യന്തം സ്തൂത്യന്മം 

അവന്െറ ന്യായധിധികഠം സവ്യഭൂമിയി | സവ്ഭേവന്മാരിലും അതിഭയങ്കരന്മമല്ലോ. 

ലൂമുണ്ടു, 

അവനെറ വചനം ആയിരം തലമുറയോ ങ്ങ അത്രേ; 

അവന്െറ നിയമം എന്നേകും ഓത്തു യശസ്സും തേജസ്സും അവന്െറ സന്നിധി 

കൊമധി)൯. യിലും 

അബ്രാഹാമോടു അവ൯ ചെയൂ നിയ | ബലവും ആനന്ദധും അവന്െറ വാസസ്ഥ 

മയും യിസ്റ്റാക്കിനോടു ചെയൂ സത്യധും ലത്തിലും ഉണ്ടു. 

തന്നേ. | ജാതികളുടെ കുലങ്ങളേ, യഹോധെക്കു 

അതിനെ അവന് യാകക്കാബിന്നു ഒരു കൊടുല്പി൯; 

പ്രമാണമായും | യഹോധെക്ു അവനെറ നാമരത്തിനെറ 

യിസ്രായേലിന്നൊരു ശാശ്വതനിയമമായും 

ഉവും | യഹോവര്യാ ആകാശത്തെ ചമെച്ചവ൯. 

മഹത്വം കൊടുപ്പി൯; 

മറപ്പിച്ചു. | കാഥ്ലയയമായി അവനെറ സന്നിധിയില് 

ഞാൻ നിനക്കു അവകാശമായി ചെല്ലുവിൻ; 

കനാ൯ദേശത്തെ തരും ഏന്നു കപ്പിച്ചു. | ധിശുഭ്ധഭൂകണം ധരിച്ചുകൊണ്ടു 

നിങ്ങഠം എണ്ണും കുറഞ്ഞു ചുരുക്കംപേരും | യഹോവയെ നരസ്തൂരിപ്പി൯. 

അവിടെ പരദേശികളും ആയിരികു | സവ്ൃഭൂമിയേ, അവനെറ സന്നിധിയിത 

മ്പോഴും നടുങ്ങുക; 

91 ₹ 
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ചം ടിനപവ്ൃത്താന്തം ൧൭൭ 

ഭൂതലം കലുങ്ങാത വണ്ണം സ്ഥാപിതമാകുന്നു. 

സ്വഗ്ഗം ആനട്ടിക്കട്ടെ; ഭൂമി ഉല്ലസി 

ക്കട്ടെ ; 

യഹോവ വാഴ്ചന്നു എന്നു ജാതികളുടെ 

മഭ്ധ്ധ ഷഘ്ോഷിക്കട്ടെ. 

സമദും അതിന്െറ പ്ൂണ്ണുതയും മുഗ 

ങ്ങട്ടെ ; 

വയലും അതിലുള്ളതൊക്കെയും ആഹ്ലാദി 

ക്കട്ടെ. 

അന്നു വനത്തിലെ പ്ലക്ഷങ്ങശ യഹോധ 

യുടെ മുമ്പില് ആകും; 

അവന ഭൂമിയെ ധിധിപ്പാ൯ വരുന്നു 

വല്ലോ. 

യഹോവെക്കു സ്യോത്രം ചെയ്ത്ി൯; 

അവന് നല്ലയധയനല്ലോ; അവന്െറ ദയ 

എന്നേകുമുള്ള തും 

ഞങ്ങളുടെ രക്ഷയായ ദൈധമേ, ഞങ്ങളെ 

രക്ഷിക്കേണമേ; 

തിരുനാമത്തെ വാഴ്സി നിന്െറ സ്തുതി 

യില് പുകഴുവാ൯ 

ജാതികളുടെ ഇടയില്നിന്നു വിടുവിച്ചു 

ശേഖരിക്കേണമേ എന്നു പറവിന്. 

യിസ്രായേലി൯ന ദൈവമായ യഹോധഖ 

എന്നും എന്നേകും വാഴ്പ്പെട്ടവ൯. 

സകുലജനധും ആമേ൯ എന്നു പറഞ്ഞു 

യഫോവയെ സ്തുതിച്ചു. 

ഇങ്ങനെ പെട്ടകത്തിനെറ മുമ്പില് 

ദിവസംപ്രതിയുള്ള വേലയുടെ ആധശ്യം 

പോലെ നിത്യം ശുത്ൂകിക്കേണ്ടതിന്നു 

ആസാഫിനെയും അവന്െറ സഹോദര 

ന്മാരെയും ഓബേട് -ഏടോമിനെയും 

അവരുടെ സഹോദരന്മാരായ അറുപ 

്അെട്ടുപേരെയും യഹോവയുടെ പ്പെട്ടക 

ത്തിന്മുമ്പിലും യെട്ടഥൂനെറ മകനായ 

ഓബേട് -എ ദോമിനെയും ഹോസയെയും 

വാതില്കാവല്ല്്ലാരായും നിത്തി. പൃരോ 

ഹിതനായ സാഭോക്കിനെയും അധവനെറ 

റം റ്റീം 
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സഹോദരന്മാരായ പുരോഹിതന്മാരെയും 

ഗിബെയോനിലെ പൂജാഗിരിയില് യ 

ഹോവയുടെ തിരുനിവാസത്തിന്മുമ്പില് 

യഹോവ യിസ്രായേലിനോടു കുല്പിച്ചി 

ടടൂങ്ള അവന്െറ ന്യായപ്രമാണത്തില് 

ഏഴ്ഴതിയിരിക്കുന്ന പ്രുകാരമൊക്കെയും രാ 

വിലെയും വധൈകുന്നേരധും നിത്യം ഹോ, 

മപീഠത്തിന്മേല് യഹോവെക്കു ഹോമ 

യാഗം കഴിപ്പാന്ും അവരോടുക്രടെ 

ഹേമാ൯, ജെള്ൃഥൂ൯ മുതലായി പേരധി 

വരം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ത്രേകടന്മാരെയും 

അവന്െറ ദയ എന്നേകുമുള്ളതു എന്നിങ്ങ 

നെ യഹോവെക്കു സ്ോത്രം ചെയ്ത്ാശും 

നിയമിച്ചു. അവരൊടുക്രടെ ഹേമാനെയും 

യെട്ലഥദനെയും 

എന്നിങ്ങനെ ടിപ്പ സംഗീതത്തിന്നായുള്ള 

കാഹളം കൈത്താളം 

വാട്യങ്ങളെ. ധ്വനിപ്പിക്കേണ്ടതിന്നു നിയ 

മിച്ചു; യെട്ടധൂന്െറ പുത്രന്മാര് വാതില്കാ 

വല്ല്ഛാര് ആയിരുന്നു, പിന്നെ സ്വ്വരു 

നധും ഓരോരുത്തൻ താന്താന്െറ വീട്ടി 

ലേക്കു പോയി; ദാധിട്ടും തന്െറ കുടുംബ 

തെ അയഗ്രഹിപ്പാ൯ മടങ്ങിപ്പോയി. 

൧൭. അ്ധ്യായം. 

ദ്രാപീട് തന്െറ അരമനയില് വസിച്ചി 

രിക്കുംകാലത്തു ഒരുനാഠം നാഥാ൯പ്രവാ 

ചകു നോട്ട; ഇതാ, ഞാ൯ ദേവദാരുകൊ 

ണ്ടുള്ള അരമനയില് വസിക്കുനു; യഹോ 

വയുടെ നിയമപ്പെട്ടകുമോ തിരശ്ശീല 

കാഠക്ു കീഴെ ഇരിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. 

നാഥാ൯ ഭാധിടിനോടു : നിന്െറ താല്പയ്യം 

പോലെയൊക്കെയും ചെയ്യാലും യ യഫോവ 

നിന്നോടുക്രടെ ഉണ്ടു എന്നു പറഞ്ഞു. 

എന്നാല് അന്നു രാത്രി നാഥാന്ന ഭൈ 

വത്തിനെറ അരുളപ്പാടുണ്ടായതെന്തെ 

ന്നാല്; നി ചെന്നു എനെറ ഭാസനായ 

ഭാധിദിനോടു പറക: യഹോധ ഇപ്രകാ 
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രം അരുളിച്ചെയ്യുന്നു: എനികു വസിപ്പം 

ന്മള്ള ആലയം പണിയേണ്ടതു നിയല്ല. 

ഞാന് യിസ്രായേലിനെ കൊണ്ടുവന്ന നാഠം 

മുതല് ഇന്നുവരെയും ഞാന് ഒരു ആലയ 

ത്തില് ലാസം ചെയ്യാതെ ക്രടാരത്തിരു 

നിന്നു ക്രടാരത്തിലേക്കും നിഖാസത്തില് 

നിന്നു നിധാസത്തിലേകും സഞ്ചരിച്ചു. 

്ദേല്ലായിസ്രംയേലിനോടുംക്രടെ സഞ്ചരി 

ചുവന്ന സ്ഥലങ്ങളില് ഏധിഭ൭ടവധെച്ചെ 

ങ്കിലും ഏനെറ ജനത്തെ മേയിപ്പം൯ 

ഞാന് കപ്പിച്ചാക്കിയ യിസ്പായേല്ന്യായാ 

ധിപതിമാരില് ആരോടെജിലും : നിങ്ങ 

നിക്കു ദേവരാരുകൊണ്ടു ഒരു ആലയം 

പണിയാതെയിരികുന്നതു ഏന്തു എന്നു 

ആക 

യാല് നി ഏന്െറ ഭൂൃത്യനായ ഓധീദിനോടു 

ഒരു വാക്കു ഞാൻ കല്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ? 

പറയേണ്ടതെന്തെന്നാത: സൈ൮യങ്ങമൂു 

ടെ യഹോവ ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചെ 

യ്യുന്നു: നി എന്െറ ജനമായ യിസ്പായേ 

ലിന്നു പ്രഭ വായിരിക്കേണ്ടതിന്നു ഞാ൯ 

നിന്നെ പുല്പുറത്തു നിന്നു, ആടുകളെ 

നോകുമ്പോഠ തന്നേ ഏടുത്തു. നി 

സഞ്ചരിച്ചുവന്ന ഏല്ലായിടത്തും ഞാ൯ 

നിന്നോടു കരടെ ഇരുന്നു നിന്െറ സകല 

ശത്രുക്കളെയും നിസെറ 

ഛേദിച്ചുകള ഞ്ഞിരികുന്നു; 

മുമ്പിരുനിന്ന 

ഭൂമിയിലുള്ള 
മഹാന്മാരുടെ നാമംപോലെ ഒരു നാമം 

ഞാന് നിനകു ഉണ്ടാകും. ഞാന് എനെറ 

ജനമായ യിസ്സായേലിന്നു ഒരു സ്ഥലം 

കപ്പിച്ചുകൊടുക്കയും അവ൪ സ്വന്തസ്ഥ 

ലത്തു പാത്തു അധിടെനിന്നു ഇളകാത 

വണ്ണും അവരെ നടുകയും ചെയ്യം; പണ്ട 

ത്തെപ്പോലെയും ഏനെെറ ജനമായ യിസ്സാ 

യേലിന്നു ഞാന് ന്യായാധിപന്മാരെ കല്പി 

ച്വാക്കിയ കാലത്തെപ്പോലെയും ഇനി ദുഷ്ട 

ന്മാർ അവരെ ക്ഷയിപ്പിക്കുയില്ല. ഞാ൯ 

നിനെറ സകലശത്രുക്കളെയും അടകും; 

ധാഠാഥറ്ഠിം 

045 ൧൦ ഭിനവ്ൃത്താന്തം ൧൭ 

യഹോവ നിനകു ഒരു ഗൃഫം പണിയു 

മെന്നും ഞാന് നിന്നോടു അറിയികുന്നു. 

നീ നിന്െറ പിതാക്കന്മാരുടെ അടുക്കൽ 

പോകേണ്ടതിന്നു നിന്െറ ജിവകാലം 

തികയുയമ്പോഠര ഞാന് നിനെറശേഷം 

നിനെറ പുത്രന്മാരില് ഒരുവനായ 

നിനെറ സന്തതിയെ ഏഴുന്നേപ്പിക്കയുയം 

അവനെറ രാജത്വം സ്ഥിരമാകുകയ്ും 

ചെയ്യും. അവന് എനിക്ക ഒരു ആലയം 

പണിയും; ഞാ൯ അധവനെറ സിംഹാ 

സനം ഏഎന്നേകും സ്ഥിരമാകും. ഞാ൯ 

അവന്നു പിതാവും അയന് എനിക്ക 

പുത്രനും ആയിരിക്കും; നിന്െറ മു൯ വാഴ്ച 

ക്കാരനോടുട ഞാന് ഏനെറ ക്ലപ ഏടുത്തു 

കളഞ്ഞതുപോലെ അവനോടു അതിനെ 

മേടുത്തുകള കയില്ല. ഞാ൯ അധനെ 

എനെറ ആലയത്തിലും എനെറ രാജ 

ത്വത്തിലൂും എന്നേകും നിലനിത്തും; 

അവനെറ സിംഫാസനവധും ഏന്നേകും 

സ്ഥിരമായിരിക്കും. ഈ വാകുകളും ഈ 

ഒശനവും എല്ലാം നാഥാ൯ ഭാധിദിനോടു 

പ്രസ്മാലിച്ചു. 

അപ്പ്യോശ ദാവിട് രാജാവു അകത്തു 

ചെന്നു യഹോവയുടെ സന്നിധിയില് 

ഇരുന്നു പാഞ്ഞതെന്തെന്നാത: യഹോവ 

യായ ദൈവമേ, നീ എന്നെ ഇത്രത്തോമം 

കൊണ്ടുവരുധാ൯ന് ഞാന് ത്ആ൪? എനെറ 

ഗൃൂഹവധും എന്തുള്ളു? ഇതും 

പോരാ ഏന്നു തോന്നിട്ടു യഹോവയായ 

ദൈവമേ, 

ദൈവമേ, വരുവാനുള്ള ടിഘകാലത്തേകു 

അടിയനെറ ഗൃഹത്തെകുറിച്ചും നി അരു 

ളിച്ചെയ്യുയും ശ്രേഷ്യുപടവിയിലുള്ള മനമ 

ഷ്യനെറ അവസ്െക്കൊത്ത വണ്ണം ഏന്നെ 

ആദരിക്കയും ചെയ്യിരികുന്നു. അടിയന്നു 

ചെയു ബേഡ്രമാനത്തെകുറിച്ചു ദാധിദ് 

ഇനി ഏന്തു പറയേണ്ടു? നി അടിയനെ 

അറിയുന്നു വല്ലോ. യഹോവേ, അടിയ൯ 
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ലി 

ചം ടിനവ്ൃത്താന്തം ൧൮ 

നിമിത്തവും നിന്െറ പ്രസാദപ്രകാരവും 

നീ ഈ മഫിമ ഒക്കെയും പ്രവത്തിച്ചു ഈ 

വങ്കായ്യം എല്ലാം അറിയിച്ചുതന്നിരിക്കുന്നു. 

ഞങ്ങഠം സ്വന്തചെധികൊണ്ടു കേട്ടതൊ 

ക്കെയും ഓത്താല്, യഹോേ, നിന്നെപ്പോ 

ലെ ഒരുത്തനുമില്ല; നീ അല്ലാതെ ഒരു ടൈ 

വധുമില്ല. മിധയിമില്നിന്നു നി ഉഭ്ധരിച്ച 

നിനെറജനത്തിനെറ മുമ്പില്നിന്നു ജാതി 

കളെ നിക്കിക്കളുകയില് വലിയതും ഭയങ്ക 

രധുമായ കായ്യങ്ങളാല്, നിനക്കു ഒരു നാമം 

സമ്പാദിക്കേണ്ടതിന്നു, ദൈവമേ, നി 

ചെന്നു നിനക്കു സ്വന്തജനമായി ധിണ്ടെ 

ടുത്ത നിനെറ ജനമായ യിസ്രായേലിനെ 

പ്പോലെ ഭൂമിയില് ് ജാതിയുള്ളൂ 2 

നിന്െറ ജനമായ യിസായലിനെ നീ 

എന്നേക്കും നിനകു സ്വന്തജനമാകുകയും 

യഹോധേ, നി അവക്കു ദൈധമായ്യീരുക 

യ്യും 

വേ, ഇപ്പ്പോഠ നി അടിയനെയും അടി 

ചെയ്യുവല്ലോ. ആകയാല് യഹോ 

യനെറ ഗ്ൃഹത്തെയും കുറിച്ചു അരുളി 

ച്ചെയു വചനം എനന്നേകും സ്ഥിരമായി 

രിക്കട്ടെ; അരുളിച്ചെയുതു പോലെ തന്നേ 

ചെയ്യേണമേ. സൈവ്ൃങ്ങളു ടെ യഹോവ 

യിസ്വായേലിനെറ ഭടൈവമാകുന്നു; യിസ്രാ 

യേലിന്നു ദൈവം തന്നേ എന്നിങ്ങനെ 

നിനെറ നാമം എന്നേകും സ്ഥിരപ്പെട്ടു 

മഹത്വല്പെടുകയും നിനെറ ദാസനായ 

ഓവയിടിനെറ ഗൃഹം നിനെറ മുമ്പാകെ 

നിലനില്ലയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. എനെറ 

ദൈധമേ, അടിയന്നു നി ഒരു ഗൃഹം 

പണിയ്ുമെന്നു ഡവെളിളിപ്പെടുത്തിത്തന്നിരി 

ക്കുന്നു; അതുകൊണ്ടു അടിയന തിരുസ 

ന്നിധിയില് പ്രാത്ഥിപ്പാ൯ ധൈധയ്യം 

പ്രാപിച്ചു. ആകയാല് യഹോധേ, നി 

തന്നേ ദൈവം; അടിയന്നു ഈ നന്മയെ 

നീ വാഗ്ദാനം ചെയ്തൂമിരിക്കുന്നു, അതു 

കൊണ്ടു അടിയനെറ ഗൃഹം തിരുമുമ്പാകെ 

ഠിം 

040 1. [സന്ന 18 

മ്ലേന്നേക്കും ഇരിക്കേണ്ടതിന്നു അതിനെ 

അനുഃഗ്രഹിപ്പാ൯ നിനകു പ്രുസാദം തോ 

ന്നിയിരിക്കുന്നു; യഹോവേ, നി അദബഗ്ര 

ഹിച്ചിരിക്കുന്നു; അതു എന്നേകും അന്ധഗ്ര 

ഫിക്കപ്പെട്ടും ഇരികുമല്ലോ. 

൧൮. അദ്ധ്യായം. 

ആതിനെറശേഷം ദാധീട് ഫെലിസ്തു 

രെ തോല്പിച്ച അടക്കി, ഗതുതും അതി 

നോടു ചേന്ന ഗ്രാമങ്ങളും ഫെലിസ്കു രുടെ 

കയ്യില്നിന്നു പിടിച്ചു. പിന്നെ അവ൯ 

മോയാബിനെ തോല്പിച്ചു; മോധാബ്ബര് 

ഓവധിടിനെറ ഓസന്മാരായി കാഴ്ഗ കൊണ്ടു 

വന്നു, സോബാരാജാഖായ ഹടദേസൈെര 

ഫ്വാത്ത് നടീതീരത്തിങ്കല് തന്െറ ആധി 

പത്യ ഉറപ്പിപ്പാ൯ പോയല്ല്യോഠം ദാലിട് 

അവനെയും ഹമാത്തില്ധെച്ചു തോല്പി 

ചുകള.ഞ്ഞു. 

രഥങ്ങളെയും ഏഴായിരം കുതിരപ്പടയാ 

അവനെറ വക ആയിരം 

ളികളെ യയം ഇരുപതിനായിരം 

കളെയും ഓാധീട് പിടിച്ചു; ഓവീട് അല 

കാലാ 

യില് നറു രഥക്ു യിരകളെ വെച്ചുകൊണ്ടു 

ശേഷം രഥകുതിരകളെ ഒക്കെയും കുതി 

ഞരമ്പു ധെട്ടിക്കള ഞ്ഞു. സോബാരാജാ 

വായ ഹദദേസെരിനെ സഹായിപ്പാ൯ 

ദമ്മേശെക്കിലെ അരാമ്യ൪ വന്നപ്പോഠം 

ദാപീദ് അരാമ്യ രില് ഇരുപത്തീരായിരം 

പേരെ നിഗ്രഹിച്ചു. പിന്നെ ദാലീദ് 

ഒമ്മേശെക്കിനോടു ചേന്ന അരാമില് കാവ 

പ്ടാളങ്ങളെ പാപ്പിച്ചു; അരാമൃരും ദാധീ 

ദിന്നു ദാസന്മാരായി കാഴ്സു കൊണ്ടുവന്നു ; 

ഇങ്ങനെ ഭഓധിീദ് ചെന്നേടത്തൊക്കെയും 

യഹോവ അവന്നു ജയം നല്ലി. ഹട 

ദേസെരിനെറ ദാസന്മാകുണ്ടായിരുന്ന 

പൊ൯പരിചകളെ ദാധിദ് ഏഎടുതുു യെ 

രൂശലേമിലേക്കു കൊണ്ടു വന്നു. ഹദദദേ 

സെരിനെറ പട്ടണങ്ങളായ തിബ്ബയ ത്ത്തില് 
൨ 

ക) 
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നിന്നും ക്രനില്നിന്നുും അനവധി താര 

വും കൊണ്ടുവന; അതുകൊണ്ടു ശലോ 

മോ൯ താക്രക്കടലും സൂംഭഞങ്ങമൂം താമ്പാ 

തരങ്ങളും മുണ്ടാക്കി. ഏന്നാല് ഓചിദ് 

സോബാരാജാഖവായ ഹഫഹഒഭേസെരിസനൊ 

സൈന്യ ത്തെയെല്ലാം തോപ്പിച്ചുകള ഞ്ഞു 

ത്രേന്നു ഫമാത്ത് രാജാവായ തോവു കേട്ട 

പ്പോ അവന് ദാധിട് രാജാധി നോടു 

കശലം ചോദിപ്പാന൯ും അവ൯ ഫഒഭേസെ 

രിനേടു യുമ്ധം ചെയ്യൂ അവനെ തേപ്പി 

ചതുകൊണ്ടു അവനെ അടിനന്ദിപ്പാരും 

തന്െറ മകനായ ഹദോരാമിനെ അയച്ചു; 

ഹദേസെരും തോധുവും തമ്മില് ക്രടക്രു 

ടെ യൂഭ്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു; അധവ൯ പ്പൊ 

04 

ന്നു, ഖെള്ളി, താഥ്രം ഇവകൊണ്ടുള്ള സക 

ലധിധസാധനങ്ങളെ യും കൊണ്ടുവന്നു. 

ഓാലീട് രാജാവ് അവയെ താന് ഏദോം, 

ശോവാബം അമ്മോ൬൪, ഫെലിസ്ത്ൂർ,  ഓധീട് ട്ൂതന്മാരെ അയച്ചു. 

ഥം ദിനവൃത്താന്തം ൧൯ 

മകനായ അബീമേലെക്കും പുരോഫിതന്മാ 

രും ശറ്റ  രായസക്കാരനും യെഹോയാ 

ദയുടെ മകനായ ബെനായാമു ക്രേതൃക്കം 

പ്പേത്യക്ും അധിപതിയും ആയിരുന്ന; 

ഓധിദിനെറ പുത്രന്മാർ രാജാധിനെറ 

അടുക്കത പ്രധാനപരിചാരകന്മാരായി 

ന്ന. 

൧൯. അദ്ധ്യായം. 

അതിനെൊശേകഷം അമമ്മോനയ രുടെ രാജാ 

വായ നാഹാശ മരിച്ചു; അവന്െറ മക൯ 

അധന്നു പകരം രാജാവായി. അപ്പോഠ 

ദാധിട് : നാഹാശ ഏനികു ദയ കാണി 

ചുതുകൊണ്ടു അവനെറ മകനായ ഹാഠയ 

ന്നു ഞാനും ദയ കാണിക്കും ഏന്നു പറഞ്ഞു. 

അങ്ങനെ അധനെറ അചപ്പനെകുറിച്ചു 

അധനോടു ആശ്വാസവാകു പറഖാ൯ 

ഓധഖിടി 

അമാലേക് മുതലായ സകലജാതികളുടെ നെറ ട്ദൂതന്മാർ അമ്മോ൬യരുടെ ദേശത്തു 

പക്കതുനിന്നും പിടിച്ചെടുത്ത ധെള്ളി 

യോടും പൊന്നി നോടുംക്രടെ യഹോവെക്കു 

വിശുദ്ധീകരിച്ചു. സെരൂയയുടെ മകനായ  പ്രഭക്കന്മാ൪ 

രബീശായി മപ്പുതാക്ണരയിരുഖെച്ചു എമാ 

മുരിത പതിനെണ്ണായിരംപേരെ സംഫ 

രിച്ചു. 

ഉങ്ങളെ ആക്കി; മ്രേ3ഓമ൪ ഏല്ലാവരും 

ഓധീദ് എദോമില് കാധച്പട്ടാ 

അധന്നു ഓസന്മാര് ആയ്യിന്നു. അങ്ങനെ 

ഓധിീട് ചെന്നേടത്തൊക്കെയും യഹോവ 

അവന്നു ജയം നല്ലി. 

ഇങ്ങനെ മാധിട് ഏല്ലായി സായേലി 

ന്നും രാജാധായി വാണ; തന്െറ സകല 

ജനത്തിന്നും നീതിയും ന്യായവും നട 

ത്തിവന്നു. സെരൂയയുടെ മകനായ 

യോധാബ് സേനാധിപതി ആയിരുന്നു; 

അഹിീലൂടിനെറ മകനായ യെഹോശാ 

ഫാത്ത മന്ത്രിയും അഹീത്തുബിനെറ 

ഹാന്യനെറ അടുക്ക അവനെ ആശ്വ 

സിപ്പിപ്പാ൯ വന്നപ്പോ അമമ്മാ൬ 

ഭാധിദ് 

അപ്പനെ ബ്ഫ്ുമാനിച്ചിട്ടാ 

ഹാന്മുനോടു : 

നിന്െറ 

കുന്നു നിനെറ അടുക്കല് ആശ്വസിപ്പി 

കുന്നവ്വരെ അയച്ചിരികുന്നതു എന്നു 

നിനക്കു തോന്നുന്നു ഖോ? ദേശത്തെ പരി 

ശോധിപ്പാനും മുടിപ്പാനും ഒററുനോക്കു 

വാന്ദം അല്ലയോ അയനെറ ഉത്യന്മാര് 

നിന്െറ അടുക്കൽ വന്നിരികുന്നതു എന്നു 

പറഞ്ഞു. 

നെറ ഉത്ൃന്മാരെ പിടിച്ചു ക്ഷൌരം ചെ 

അടപ്പാംം ഹാനൂ൯ ദാധിദി 

യ്കിച്ചു അവരുടെ അങ്കികളെ നടുവില് 

ആസനംവഖരെ മുറിച്ചുകളഞ്ഞു വിട്ടയച്ചു. 

ചിലര് ചെന്നു ആ പുരുഷന്മാരുടെ വസ്തുത 

ഓധിടിനെ അറിയിച്ചു; അവര് ഏററവും 

ലജ്്തിച്ചിരിക്കയാത അവന് അവരെ ഏതി 

മകനായ സാദോകും അബ്ദ്യാഥാരിനെറ രേല്പാ൯ ആളയച്ചു: നിങ്ങളുടെ താടി വള. 

1 
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൧൦ ടിനവ്ൃത്താന്തം ൨൧ 

രുന്നതുവരെ യെരീഹോധില് പാത്തിട്ടു 

മടങ്ങിവരുവിന്൯ ഏന്നു രാജാവു പറയിച്ചു. 

തങ്ങംം ഭാധിദിന്നു വെറുപ്പായി എന്നു 

അമ്മോ ൪ കണ്ടപ്പോ ഹാന്മുന്ുധ 

അമ്മോന്യരും മെസൈപൊതുാമ്യ യില്നി 

ന്നും മയഖയോടു ചേന്ന അരാമില്നിന്നും 

സോബയിതനിന്നും രഥങ്ങളെ യും കുതിര 

താലന്ത് പടയാളികളെയും ആയിരം 

ലെള്ളി കൊടുത്തു ക്രലിക്കു വാങ്ങി. 

അവര് ശമുപ്പത്തിരായിരം രഥങ്ങളെയും 

മയ ഖാരാജാധിനെയും അവനെറ പട 

ജനത്തെയും ക്രലിക്കു വാങ്ങി; അവര് 

വന്നു മെദേബെക്കു മുമ്പില് പാളയമി 

റങ്ങിറ അമ്മോന്യരും അവരുടെ പട്ടണ 

ങ്ങളില് നിന്നു വന്തക്രടി പടെക്കു പുറ 

പ്പെട്ടു. 

വാങിനെയും 

ദാധിദ' അതു കേട്ടപ്പോഠം യോ 

വിരന്മാരുടെ സകല 

സൈസ്പ്യ ത്തെയും അയച്ചു. അമ്മോന്യ൪ 

പുറപ്പെട്ടു പട്ടണത്തിനെറ പടിധാതി 

ല്ല പടെക്കു അണിനിരന്നു; വന്ന 

രാജാക്കന്മാരോ തനിച്ചു വെളിമപ്പദേശത്താ 

യിരുന്നു. തനെറ മുമ്പിലും പിമ്പിലും 

പട നിരന്നിരിക്കുന്നു എന്നു കണ്ടപ്പോ 

യോവാബ് എല്ലായിസ്രായേല് വീരന്മാരില് 

നിന്നും ആമകളെ തിരഞ്ഞെടുത്തു അരാ 

മ്യക്കെതിരെ അണിനിരത്തി. ശേഷം 

പടജ്യനത്തെ അവ൯ തന്െറ സഹോ 

ദരനായ അബീശായിയെ ഏപ്പിച്ചു; 

അവര് അമ്മോ ക്കെതിരെ അണിനി 

രന്നു. പിന്നെ അവന്: അരാമ്യ ൪ എന്െറ 

നേരെ പ്രാബല്യം പ്രാപിച്ചാല് നി 

എനിക്കു സഹായം ചെയ്യേണം; അമ്മോ 

൬൪ നിനെറ നേരെ പ്രാബല്യം പ്രാപി 

ചാല് ഞാ൯ നിനക്കു സഹായം ചെയ്യും. 

ധൈധയ്യമായിരിക്ക; നാം നമുടെ ജന 

ത്തിന്നും നമുടെ ദൈവത്തിന്െറ പട്ടണ 

ങ്ങഗക്ും വേണ്ടി പുരുഷത്വം കാണിക്ക; 
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യഹോവയോ തനിക്കു ഇക്ടടമായതു ചെയ്യു 

മാറാകട്ടെ എന്നു പറഞ്ഞു. പിന്നെയോ 

വാബ്ും ക്രടെയുള്ള ജനവും അരാമ്യരോടു 

പടെക്കു അടുത്ത; അവര് അവന്െറ 

മുമ്പില്നിന്നു ഓടി. അരാമ്യർ ഓടി 

പ്പോയി എന്നു കണ്ടപ്പേഠം അമ്മോ രും 

അതുപോലെ അയനെറ സഹോദരനായ 

അബിീശായിയുടെ മുമ്പില്നിന്നു ഓടി, 

പട്ടണത്തില് കടന്നു; യോലവബ് യെരൂ 

ശലേമിലേക്കു പോന്നു. തങ്ങ യിസ്സാ 

യേലിനോട്ട തോററുപോയി ഏന്നു അരാ 

മ്൪ കണ്ടപ്പോ അവര് ്ലതന്മാരെ 

അയച്ചു നദികു അക്കരെയുള്ള അരാമൃയരെ 

വരുത്തി; ഹദദേസെരിനെറ സേനാപ 

തിയായ ശോഫക്് അവരുടെ നായക 

നായിരുന്നു. അതു ദാധിടിന്നു അറിവു 

കിട്ട്.യപ്പേ:ഠ അവന് ഏല്ലായിസ്രായേലി 

നെയും കരട്ടി യോദ്ദാ൯ കടന്നു അധക്കെ 

തിരെ ചെന്നു അവരുടെ നേരെ അണി 

നിരത്തി. ഭാധീട് അരാമ്ൃയക്കു നേരെ 

പടെക്കു അണിനിരത്തിയശേകം അവര് 

അവനോടു പടർയററു യൃദ്ധം ചെയ്യു. 

എന്നാല് അരാമ്ൃയ൪ യിസ്രായേലിനെറ 

മുമ്പില്നിന്നു ഓടി; ദാവീദ് അരാമൃരില് 

ഏഗായിരം തേരാളികളെയും നാപ്പതിനാ 

യിരം കാലാളുകള്കെയും നിഗ്രഹിച്ചു; സേ 

നാപതിയായ ശോഫക്കിനെയും കൊന്നു 

കളഞ്ഞു. 

തങ്ങ യിസ്രായേലിനോടു തോററുപോ 

ഫടദേസെരിനെറ ഭൃത്യന്മാര് 

യെന്നു കണ്ടിട്ടു ഓയീദിനോടു സന്ധി 

ചെയ്യൂ അവന്നു കീഴടങ്ങി; അമ്മോന്യരെ 

സഹായിപ്പാ൯ അരാമയ൪ പിന്നെ തുനി 

ഞതുമില്ല. 

൨൦ അഷഘ്ധ്യായം. 

വിീ]റെറയാണ്ടില് രാജാക്കന്മാര് യുദ്ധ 

ത്തിന്നു പുറപ്പെടുന്ന കാലതൃതു യോധാബ് 
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സൈനസ്പ ബലത്തോടെ പുറപ്പെട്ടു അമ്മോ 

ന൬ൃരുടെ ദേശത്തെ ശ്ര മാക്കിട്ടു ചെന്നു 

രബ്ദയെ വളഞ്ഞു. 

ലേമില് തന്നേ താമസിച്ചിരുന്നു. യോവാ 
ി 

ബ 

ദാധിഭോ യെരരൂുശ 

രബ്ബയെ പിടിച്ചു നശിപ്പിച്ചു. 

ഭഓയിഭ അ വരുടെ രാജാധിനെറ കിരീടം 

നെറ രൂക്കും ഒരു താലന്തു പൊന്നു എന്നു 

അതില് രത്നങ്ങളും പതിച്ചി 

അവന്െറ തലയിതിനിന്നു എടുത്തു; അത് 

കണ്ടു; 
രുന്നു; അതു ഓധീദിനെറത ലയില് ചെച്ചു; 

അവ൯ ആ പപട്ടണത്തിതനിന്നു അന 
[ 

വധി കൊള്ള യും കൊണ്ടു പോന്നു. അവ൯ 

അതിലെ ജനത്തെ പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നു 

ഈച്ചവാളിന്നും മെതിവണ്ടികും കോടാ 

ലികും ആക്കി; ഇങ്ങനെ ദാധീിദ് അമ്മോ, 

നൃരുടെ ഏല്ലാപള്ണങ്ങളോടും ചെയ്യു. 

പിന്നെ ഓാധിദടും സകലജനധും യെരൂ 

ശലേമിലേക്ു മടഞ്ങിപ്പോന്നു. 

അതിനെറശേഷം ഗേസെരില്ധെച്ചു 

ഫെലിസ്ക്രരോടു യൃഭ്ധം ഉണ്ടായി; ആ 

സമയത്തു ഫ്രുശാത്യനായ സിബ്ബെഖായി 

മല്ലന്മാരുടെ മക്കളില് ഒരുത്തനായ സിപ്പാ 

യിയെ വെട്ടിക്കൊന്നു; പിന്നെ അവര 

കീഴടങ്ങി, പിന്നെയും ഫെലിസ്ത രോട്ടു 

യൃഭ്ധം ഉണ്ടായപ്പ്യോഠം യായിരിനെറ മക 

നായ എതഹാനാ൯ ഗിത്യനായ ഗെല്യാ 

ഥിന്െറ സഹോടഒരനായ ലംമിയെ വെട്ടി 

ക്കൊന്നും അവന്െറ കുന്തത്തണ്ടു ന്നറ 

കാരനെറ പട പ്പുതടിപോംലെ ആയിരുന്നും 

വീണ്ടും ഗത്തില്ധെച്ചു യുദ്ധം മുണ്ടായി; 

അവിടെ ദിംഘൃയകായനായ ഒരു മദ്മഷ്യ൯ 

ഉണ്ടായിരുന്നു; അവന്നു ഓരോ കൈക്കു 

ആറാറു ധിരലും ഓരോ കാലിന്നു ആറംറു 

വിരലും ആകെ ഇരുപത്തിനാലു വിരല് 

ഉണ്ടായിരുന്നു; അവനും രാഫ്ഫെക്ു ജനിച്ച 

വനായിരുന്നു. അവ൯ യിസ്രായേലിനെ 

ധിക്കരിച്ചപ്പോഠം ടാവീദിനെറ സഹോ 

ഠിം 

049 ഥം ദിനവ്ൃത്താന്തം ൨.൧൭ 

ദരനായ ശിമെയയുടെ മകനായ യോനാ 

ഥാ൯ അവനെ ലെട്ടിക്കൊന്നും ഇവര് 

ഗത്തില് രാഫെകു ജനിച്ചവര് ആയി 

രുന്നു; അവര് ഓാധിടിനെറയും അവന്െറ 

ദാസന്മാരുടെയും കുയ്യാത പപട്ടപോയി. 

൨൧. അദ്ധ്യായം. 

അനന്തരം സാത്താന് യിസ്രായേലിന്നു 

ധിരേംധമായി ഏഴുന്നേററു യിസായേലി 

നെ മേണ്ണുവ൯ ഓലീടിന്നു തോന്നിച്ച. 

ഓവീട് യോഖാബിനോട്ടം ജനത്തിന്െറ 

പ്രളക്കുന്മാരോടും: നിങ്ങ ചെനാ ബേ൪- 

ശേബമുതല് ഓ൯വരെ യിസ്പായേലിനെ 

മ്രേണ്ണ്ി അവരുടെ സംഖ്യ ഞാ൯ അറിയേ 

ണ്ടതിന്നു കൊണ്ടുവരുവിന് എന്നു പറഞ്ഞൂ. 

അതിന്നു യോധാബ് : യഹോവ തന്െറ 

ജനത്തെ ഉള്ളതില് നൂറിരട്ടിയായി വഭ്ധി 

പ്പിക്കുട്ടെ; എങ്കിലും, ഏന്െറ യജമാന 

നായ രാജാവേ, അവര് ഒക്കെയും യജുമാ 

നന്െറ ദംസന്മാരല്പയോ? യജുമാന൯ 

ഈ കായ്യം അന്വേഷികുന്നതു എന്തു? 

യിസ്സായേലിന്നു കററത്തിനെറ കാരണ 

മായി തീരുന്നതു എന്തിനു എന്നു പറഞ്ഞു. 

മ്ദേന്നാല് യോധാബ് രാജാവിന്െറ കല്പന 

അനുസരിക്കേണ്ടിവന്നു. അതുകൊണ്ടു 

യോധാബ് പുറപ്പെട്ടു ഏല്പായിസായേലി 

ലൂംക്രടി സഞ്ചരിച്ചു യെരൂശലേമിലേക്കു 

മടങ്ങിവന്നു. യോവാബ് ജനത്തെ 

ത്രേണ്ണിയ സംഖ്യ ഓധിടിന്നു കൊടുത്തു: 

യിസ്രായേലില് ആയ്യധപാണിക സ എല്ലാം 

കയഫ്രു 

ദയില്ത ആയ്യധപാണിക൦ നാലൂലക്ഷ 

ക്രടി പതിനൊന്നുലക്ഷംപേര്. 

ത്തെഴുപതിനായിരംപേര്. എന്നാത 

രാജാവിന്െറ കല്പന യോധാബിന്നു 

വെറുപ്പായിരുന്നതു കൊണ്ടു അവന ലേധി 

യെയും ബെന്യാരീനെയും അധരുടെ 

കൂട്ടത്തില് എണ്ണിയില്ല. ദൈവത്തിനു 
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൧ം ടിനവൃത്തന്തം ൨൧ 

ഈ കായ്യം അനിക്കമായിരുന്നതു കൊണ്ടു 

അവ൯ യിസ്രായേലിനെ ബാധിച്ചു. 

അപ്പോം ദാധീട് ദൈവത്തോടു: ഈ 

കായ്യ്ം ചെയൂതിനാല് ഞാ൯ മഹാപാപം 

ചെയ്യിരിക്കുന്നു; എന്നാല് അടിയനെറ 

അകൂത്യം ക്ഷമിക്കേണമേ; ഞാ൯ വലിയ 

ഭോഷത്വം ചെയ്യുപോയി എന്നു പറഞ്ഞു. 

യഹോധ ദാവീദിനെറ ദശകനായ ഗാദി 

നോട്ട അരുളിച്ചെയുതെന്തെന്നാല്: നീ 

ചെന്നു ദാധീദിനോടു : ഞാന് മൂന്നു കായ്യം 

നിനെറ മുമ്പില് ധെക്കുന്നു; അലയില് 

ഒന്നു തിരഞ്ഞെടുത്തുകൊഠാകു; അതു ഞാ൯ 

നിന്നോടു ചെയ്യും ഏന്നു യഹോവ അരു 

ളിച്ചെയ്യുന്നു എന്നു പറക. അങ്ങനെ 

ഗാട് ദാവീടിനെറ അടുക്കല് ചെന്നു അവ 

നോടു: യഹോവ ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചെ 

യ്യുന്നു: മൂന്നു സംവത്സരത്തെ ക്ഷാമമോ, 

നിനെറ ശത്രുക്കളുടെ വാമ നിന്നെ തുട 

ന്നെത്തി നീ മൂന്നു മാസം നിന്െറ ശത്രു 

ക്കളാല് നശിക്കയോ, ദേശത്തു മൂന്നു ദിവ 

സം യഹോഖയുടെ ധാളായ മഹാമാരി 

ഉണ്ടായി യിസ്പായേല്ദേശത്തൊക്കെയും 

യഹോവയുടെ ഭ്ലുത൯ സംഹാരം ചെയ്തു 

യോ ഇവയില് ഒന്നു തിരഞ്ങെടുത്തു 

കൊഠക. എന്നെ അയച്ചവനോടു ഞാ൯ 

എന്തൊരു മറുപടി പറയേണ്ട എന്നു 

ആല്ലോചിച്ചനോക്കുക എന്നു പറഞ്ഞു. 

ദാധിട് ഗാദിനോട്ട: ഞാ൯ വലിയ ധിഷ 

മത്തിലായിരിക്കുന്നു; ഞാ൯ ഇപ്പ്പോഠം 

യഫഹോധയുടെ കയ്യില് തന്നേ വീഴട്ടെ; 

അയനെറ കരുണ ഏററവും വലിയതല്ലോ; 

മന്മഷ്യ സെറ കയ്യില് ഞാ൯ ധിഗരുതേ 

എന്നു പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ യഹോവ 

യി സ്പായേലിത മഹാമാരി അയച്ചു; യിസ്പാ 

യേലില് എഴുപതിനായിരംപേര് വിണു 

പോയി. ദൈവം യെരൂശലേമിനെ നശി 

പ്പിക്കേണ്ടതിന്നു ഒരു ഭ്ൂൂുതനെ അവിടെ 

ഠിം 
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അയച്ചു; അവ൯ നശിപ്പിപ്പാ൯ ഭാധിക്കു 

മ്പോഗ യഹോവ കണ്ടു ആ അനത്ഥത്തെ 

ക്കുറിച്ചു അന്മതപിച്ചു നാശകളൂതനോടു : 

മതി, നിനെറ കൈ പി൯വലിക്ക ഏന്നു 

കല്പിച്ചു. യഹോധയുടെ ഭൂത൯ യെബൃസ്ൃയ 

നായ ഒന്നാനെറ കുളത്തിന്നരികെ നില്ല 

യായിരുന്നു, ദാവിദ് തല പൊക്കി, യഹോ 

വയുടെ മൂത൯ വാമ മുരരി യെരൂശലേ 

മിന്നു മീതെ നിീട്ടിപ്പിടിച്ചംകൊണ്ടു ഭൂമിക്കും 

ആകാശത്തിന്നും മദ്ധ്യേ നില്ല്ന്നതു കണ്ടെ 

ഓവിടും മൂപ്പന്മാരും രട്ടൂടുതുതു സാഷ്ട്രാംഗം 

പിണു. ദാധിട് ദൈവത്തോടു: ജനത്തെ 

ന്േണ്ണുവാ൯ വറഞ്ഞവന്൯ന് ഞാനല്ലയോ? 

ദോഷം ചെയു പാപി ഞാ൯ ആകുന്നു; 

ഈ ആടുകഠ ഏന്തു 

യഹോവ, എനെറ ദൈധഖമേ, നിന്െറ 

ചെയ്യിരിക്കുന്നു 2 

കൈ ബാധെക്കായിട്ടു നിന്െറ ജനത്തി 

ന്മേല് അല്ല, എനെറമേലും എന്െറ 

പിതൃഭവനത്തിന്മേലും ഇരിക്കട്ടെ എന്നു 

പറഞ്ഞും 

ടൂത൯ ഗാടദിനോടു ദാവിദ് ചെന്നു യെബ 

അപ്പ്പോഗ യഹോവയുടെ 

സ്യനായ ഒന്നാനെറ കളത്തില് യഹോ 

വെക്കു ഒരു യാഗപീഠം പണിയേണ 

മെന്നു ഓധീടിനോടു പറധാ൯ കപ്പിച്ച. 

യഹോവയുടെ നാമത്തില് ഗാദ് പറഞ്ഞ 

വചനപ്രുകാരം ദാവിദ് ചെന്നു. ഒന്നാ൯ 

തിരിഞ്ഞു ടൂതനെ കണ്ടു തനെറ നാലു 

പുത്രന്മാരുമായി ഒളിച്ചു. ഒന്നാ൯ കോ 

തമ്പു മെതിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കയായിരുനു. 

ഓധിട് ഒന്നാനെറ അടുക്കല് വന്നപ്പ്പോഠം 

ഒന്നാ൯ നോക്കി ടഓധിടിനെ കണ്ടു കള 

ത്തില്നിന്നു പുറത്തുചെന്നു ദാവീടിനെറ 

മുമ്പില് സാഷ്ടാംഗം വീണു നമസ്കരിച്ചു. 

ഓധിദ് ഒന്നാനോട്ടു; ഈ കുളത്തിനെറ -: 

സ്ഥലത്തു ഞാന യഹോവെക്കു ഒരു യാഗ 

പീഠം പണിയേണ്ടതിന്നു അതു എനിക്കു 

തരേണം; ബാധ ജനത്തെ ിട്ടുമാറേണ്ട 
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തിന്നു നി അതു മുഴുവിലെകു എനിക്കു 

തരേണം എന്നു പറഞ്ഞു. അതിന്നു പല അപ്ല്ായം, 

ഒന്നാ൯ ഓധീടിനോടു: അതു ഏടുത്തു ഇതു യഹോവയായ ഭൈവത്തിനെറ 

കൊഠാക;ു യജമാനനായ രാജാധിനെറ | ആലയം; ഇതു യിസ്പാമയലിന്നു ഹോമ 

പ്രസ്ധാദം പോലെ ചെയ്യകൊണ്ടോലും; | പീഠം ഏന്നു ഓധിീട് പറഞ്ഞു. അന 

രാതാ, ഞാന് ഹോമയാഗത്തിന്നു കാളക ന്തരം ഭാചീദ് യിസ്ായേല്ഭേശത്തിലെ 

ളെയും ധിറകിന്നു മെതിവണ്ടികള്കെയ്യം അ ജാതിക്കാരെ ക്രട്ടിവരുത്തുവാന് കല്പി 

ഭോജനയാഗത്തിന്നു കോതമ്പിനെയും ചു; ദൈവത്തിനെറ ആലയം പണിധാ൯ 

തരുന്നു; മ്യേല്ലാം ഞാ൯ തരുന്നു ഏന്നു | ചതുരക്കല്ലു ചെരേണ്ടതിന്നു അവ൯ 

പറഞ്ഞു. ദാവീദ് രാജാവു ഒന്നാനോടു:  കപ്പണിക്കാരെ നിയമിച്ചു. ഓലിദ് 

അങ്ങനെ അല്ല; ഞാന് മുഴുവിലെക്കേ പടിവാതില്കുതകകമൂടെ ആണികഠക്കാ 

അതു വാഞ്ങുകയുള്ള; നിനകുള്ളതു ഞാ൯ യിട്ടും കൊള്ുതുതുകുഠംക്കായിട്ടും വകമൂരെ 

യഹോധെക്കായിട്ടു ഏടുക്കുയില്ല ; ചെലധു ഇരിമ്പും തുക്കമില്ലാതെ വളരെ താമ്ധും 

ക്രടാതെ ഹോമയാഗം കഴിക്കയും ഇല്ല അനവധി ഭേവദാരുധും ഒരുക്കിധഖെച്ചു. 

എന്നു പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ദാധിദ് ആ സിദോന്യരും സോയ്യരും അനലധി ദേധ 

സ്ഥലത്തിന്നു അറു൮റു ശേക്കെരു പൊന്നു | ദാരു ദാധിദിനെറ അട്ടക്കല്ു കൊണ്ടു 

ഒന്നാന്നു കൊട്ടത്തു. ദാധിട് അധിടെ | ഖന്ന. എന്റെറ മക൯ ശലോമോന് ചെറു 

യഫോധെക്ു ഒരു യാഗപീഠം പണിതു പ്രവും ഇളംപ്രായധുമുള്ളവ൯ ആകുന്നു; 

ഫഹോമയാഗങ്ങളും സമാധാനയാഗങ്ങളും  യഫഹോഖെക്കായി പണിയേണ്ടുന്ന തആല 

കഴിച്ചു യഹോവയോടു പ്രാത്ഥിച്ചു; അവ൯ യമ കീത്തിയും ശോഭയുംകൊണ്ടു സ്യ 

ആകാശത്തില് നിന്നു ഹോമപിഠാത്തിന്മേല്  ദേശങ്ങധക്കം അതിമഹത്വമുള്ളതായിരി 

തി ഇറക്കി അവധന്നു ഉത്തരം അരുളി. | ക്കേണം. തആകയാല് ഞാ൯ അതിന്നു 

യഛഹോയ ടൂതനോടു കപ്പിച്ചു; അവന്  തക്കലണ്ണം വട്ടംക്രട്ടും ഏന്നു ദാധീദ് 

തന്െറ വാ പിണ്ടും ഉറയില് പറഞ്ഞൂ. അങ്ങനെ ദാവിദ് തന്െറ മര 

ഇട്ടും 

ആ കാലത്തു യെബദസ്യനായ ഒന്നാ അവ൯ തന്െറ മകനായ ശലോ 

। ണത്തിന്നു മുമ്പെ ധാരാളം വട്ടംക്രട്ടി. 

നെറ കളത്തില്ധെച്ചു യമഹാഖ തനെറ മോനെ ധിളിച്ചു യി സായേലിനെറ ടൈ 

പ്രാത്ഥനെകു ഉത്തരമരുളി ഏന്നു ഓധീദ് | വമായ യഫോധെക്ു ഒരു ആലയം പണി 

കണ്ടിട്ടു അവിടെ യാഗം കഴിച്ചു. മോശെ | വാൻ കുപ്പന കൊടുത്തു. ദാവിദ് ശലോ 

മരുഭൂമിയില്ധെച്ചു ഉണ്ടാക്കിയിരുന്ന  മോമനാടു പറഞ്ഞതു: മകനേ, ഞാ൯ 

യഹോവയുടെ തിരുനിവാസവും ഹോമ തന്നേ എന്െറ ഭൈവമായ യഹോവയുടെ 

പീഠധും അന്നു ഗിബെയോനിലെ പൂജാ നാമത്തിന്നു ഒരു ആലയം പണിധാ൯ 

ടൂൂതനെറ ധാളിനെ പചേടിച്ചതുകൊണ്ടു | യഹോധയുടെ അരുളപ്പാടുണ്ടായതെന്തെ 

ഭൈഖത്തോടു അരുളപ്പാടു ചോടിമക്കണ്ട । ന്നാല്: നി വകളുരെ രക്തം ചിന്തി വലിയ 

തിന്നു അധിടെ ചെല്ലുധവാ൯ ഭഓാധിദി്അ 

ഗിരിയില് ആയിരുന്നു. യഫോധയ്യടെ താല്പയ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. മ്ലേങ്കിലും എനിക്കു 

യ്യഭ്ധങ്ങറൂം ചെയ്യിട്ടുണ്ടു; നി ഏനെറ 

കഴിഞ്ഞില്ല. നാമത്തിന്നു ഒരു ആലയം പണിയതുതു ; 
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൧. ദിനവൃത്താന്തം ൨൩. 

നി എനെറ മുമ്പാകെ ഭൂമിയില് ബധ്ു 

രക്തം ചിന്തിയിരിക്കുന്നു. എന്നാല് 

നിനക്കു ഒരു മക൯ ജനിക്കും; അവ൯ 

വിശ്രമപുരുഷനായി രിക്കും; ഞാ൯ ചൂററു 

മുള്ള അവനെറ സകലശത്രുക്കളെയും 

നിക്കി അവനു വിശ്രമം കൊടുകും; 

അവധവനെറ പേര ശലോമോന് എന്നു 

ആയിരികും; അവനെറ കാലതൃതു ഞാ൯ 

യിസ്രായേലിന്നു സമാധാനവും സ്വസ്ഥ 

002 

തയും നല്ലം. അവ൯ എന്െറ നാമത്തിന്നു 

ഒരു ആലയംപണിയും;ു അവന് എനിക്കു 

മകനായും ഞാ൯ അവന്നു അപ്പനായും 

ഇരിക്കും; യിസ്രായേലില് അധവനെറ 

രാജാസനം ഞാന് ഏഎന്നേകും നിലനില്ല; 

മാറാക്കും. ആകയാല് എനെറ മകനേ, 

യഹോവ നിന്നോടുക്രടെ ഇരിക്കുമാറാ 

കട്ടെ; നിന്െറ ദൈവമായ യഹോവ 

നിന്നെക്കുറിച്ചു അരുളിച്ചെയുതുപോലെ 

നീ കൃതാത്ഥനായി അവനെറ ആലയം 

പണിക. നിന്െറ ദൈവമായ യഹോ 

വയുടെ ന്യായപ്രമാണം നീ ആചരിക്കേ 

ണ്ടതിന്നു യഹോവ നിനക്കു ജ്ഞാനവും 

വിവേകവും തന്നു നിന്നെ യിസ്രായേ 

ലിന്നു നിയമികുമാറാകട്ടെ. യഫോവധ 

യിഡ്രായേലിനു വേണ്ടി മോശെയോടു 

കല്പിച്ച ചട്ടങ്ങളും വിധികളും നി പ്രമാ 

ണിച്ചാചരികുന്നു എങ്കില് നീ കൂൃതാത്ഥ 

നാകും; ധൈയ്യപ്പെട്ടു ഉറെച്ചിരിക്ക;ു ഭയ 

പ്പെടരുതു, ഭൂമിക്കയും അരുതു. ഇതാ, 

ഞാന് എനെറ കക്ടുതയില് യഹോധയുടെ 

ആലയത്തിന്നായി ഒരു ലക്ഷം താലന്ത് 

പൊന്നും പത്തു ലക്ഷം താലന്ത് വെള്ളി 

ഷ്യം 

താവും ഇരിമ്പും സ്വരൂപിച്ചിട്ടുണ്ടെ; 

മരവും കല്പം ക്രടെ ഞാ൯ ഒരുക്കിഖെച്ചി 

പെരുപ്പംനിരിത്തം ശൂക്കമില്ലാത്ത 

രിക്കുന്നു; നിനക്കു ഇനിയും അതിനോടു 

ചേത്ത്തു കൊള്ളാമല്ലോ. നിന്െറ സ്വാധി 

ധാഠാഥറ്ഠിം 
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നത്തില് കല്ലവെട്ടുകാ൪, കല്പണിക്കാ൪, 

ആശാരികഠ എന്നിങ്ങനെ അനവധി 

പണിക്കാരും സകലധിധ കൌശലലപ്പണി 

ക്കാരും ഉണ്ടല്ലോ; പൊന്നു, വെള്ളി, താമ്രം, 

ഇരിമ്പു എന്നിവ ധാരാളം ഉണ്ടു; ഉത്സാ 

ഹിച്ചു പ്രവത്തിച്ചുകൊഠംക; യഹോലഖ 

നിന്നോടുക്രടെ ഇരിക്കുമഃറാകട്ടെ. ഓയീദ് 

യിസ്വായേലിനെറ സകലപ്രഭക്കന്മാരോ 

ട്ട൦ തനെറ മകനായ ശലോമോനെ സഹാ 

യിപ്പാന് കപ്പിച്ചുപറഞ്ഞതു: നിങ്ങളുടെ 

ദൈവമായ യഹോവ നിങ്ങളോടുക്രടെ 

ഉണ്ടല്ലോ; അവന നിങ്ങനക്കു ചുററും 

വിശ്രമം വരുത്തിയിരിക്കുന്നു. അവ൯ 

ദേശനിവാസികളെ ഏഎനെറ കയ്യില് 

പ്പിച്ചു ദേശം യഹോവധെക്കും അവന്െറ 

ജനത്തിന്നും  കിഗടകങ്ങിയുമിരിക്കുന്നു. 

ആകയാല് നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോ 

വയെ അടദന്വേഷിപ്പാ൯ നിഒങദളടെ ഹൃദ 

യവും മനസ്സും ഏപ്പിച്ചുകൊടുപ്പി൯. ഏഴു 

ന്നേല്ലി൯; യഹോധയുടെ നിയമപെട്ട 

കവും ദൈവത്തിന്െറ വിശുഭ്ധപാത്ര 

ങ്ങളും യഹോവയുടെ നാമത്തിന്നു പണി 

വാനുള്ള ആലയത്തിലേകു കൊണ്ടുവഃര 

ണ്ടതിന്നു യഹോവയായ ദൈവത്തിന്െറ 

വിശുഭ്ധമന്മിരത്തെ പണിധി൯. 

൨൩. അഡ്ധ്യായം. 

ദ്രാപീട് വയോധികരും കാലസമ്പൂണ്ണ 

നും ആയപ്പോ തന്െറ മകനായ ശലോ 

മോനെ യിസായയേലിന്നു രാജാവാക്കി. 

അവ൯ യിസ്പായേലിനെറ പ്രഭക്കന്മാരെ 

യും പുരോഹിതന്മാരെയും ലേധ്യരെയും 

ലേയധൃയരില് മുപ്പതു 

വയസ്സുമുതല് മേലോട്ടുള്ള വരെ എണ്ണ; 

എല്ലാം ക്രട്ടിവരുത്തി, 

ആളെണ്ണം പേരുപേരായി അവര് മുപ്പ 

ത്തെണ്ണായിരം ആയിരുന്നു. അവരില് 

ഇ രുപത്തിനാലായിരംപേര യഹോധഖ 
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യൂടെ ആലയത്തിലെ വേല നടത്തേണ്ട 

ന്നവരും ആറായിരംപേർ പ്രമാണികടള്ലം 

ന്യായാധിപന്മാരും നാലായിരംപ്പേര് 

വാതില്കാവല്ല്ലാരും നാലായിരം പേര് 

സ്്യോത്രം ചെയ്യേണ്ടതിന്നു ദാവിട് മുണ്ടാ 

ക്കിയ വാള്യങ്ങളാരല് യഹോവയെ സ്ത്രി 

ല്ല 

കുന്നവരും ആയിരുന്നു. ഓധിഭ അവരെ 

ലേധിചുത്രന്മാരായ ഗേശോ൯, കെഹാ 

ത്ത്, മെരാരി ഏന്നി ക്രമപ്രകാരം ക്രു 
] 
ര 
| ॥ 
% 

ഥേ ദിനവൃത്താന്തം ൨൩ 

മിനെറ പുത്രന്മാരില് ശെബൂൂധേല് തല 

വനായിരുന്നു. ഏലിയേസെരിനെറ 

പുത്രന്മാര്: രെഹബ്യയാധു തലവന്; ഏലി 

യേസെരിന്നു വേറെ പുത്രന്മാർ ഉണ്ടാ 

യിരുന്നില്ല; ഏങ്കിലും രെഹബ്ദ്യാധിന്നു 

വള രെ പുത്രന്മാർ ഉണ്ടായിരുന്നു. യിസ്റ്റു 

രിന്െറ പുതതന്മാരില് ശെലോമീത്ത് തല 

വ൯. ഹെബ്ബോന്െറെറ പുത്രന്മാരില് യെരി 

യാവൂ തലവനും അമേയ്യാവു രണ്ടാമനും 

കുളമായി വികാഗിച്ച. ഗേശോയ ൪ ലദ്ദാന്൯,  യഹസിയേര മൂന്നാമനും, യെക്കുമെയാം 

ശിമെയി. ലദ്ദാന്െറ പുത്രന്മാർ: തലവ | നാലമമമ്മം ആയിരുന്നു. ഉസ്റ്ിഷേലിനെറ : 

നായ യെഹീയേല്, സ്വേഥാം, യോവേല് | പുത്രന്മാരില് മീഖം തലയും യിശ്ശീയാധു 

ഇങ്ങനെ മൂന്നുപേര്, 

പുത്രന്മാർ: ശെലോഗിത്ത് , ഹസീയേത, പുത്രന്മാർ: മഹി, മൂശി. 

ഹാരാ൯ ഇങ്ങനെ മുന്നുപേരു ഇവര് 

ഖദ്ദാനെറ പിതൃഭവനങ്ങ കു തല ന്മാ 

ആയിരുന്നു. ശിമെയിയുടെ പുത്രന്മാർ: 
ചി 

യഛത്ത് , സീനാ, യെയ്യശ', ബെരിയാം; 

ഈ നാലുപേര് ശിമെയിയുടെ പുത്ുന്മാ൪. 

യഹത്ത് തലവനും സീനാ രണ്ടാ 

മന്മം ആയിരുന്നു; യെയ്യൂശിന്നും ബെരി 

യെകും അധികം പുത്രന്മാര് ഇല്ലാതിരുന്ന 

തുകൊണ്ടു അവര് ഏകപിതൃഭ വനമായി 

മ്ലേണ്ണല്ലെട്ടിരുന്നു. കെഹാത്തിനെറ പുത്ര 

ന്മാര്; അമ്ലാം, യിസ്റ്റാര, ഹെബ്രോന്, 

ഉസ്റ്റിയേല് ഇങ്ങനെ നാലുപേര്, അമ്രാ 

മിനെറ പുത്രന്മാര്: അഹദരാ൯, മോശെ; 

അഹരോനും പുത്രന്മാരും അതിധിശുദ്ധ 

വസ്തുക്കളെ ശുഭ്ധീകരിപ്പാനും യഹോവ 

യുടെ സന്നിധിയില് ധ്മൂപംകാട്ടുവാധും 

എപ്പോഴ്ചം 

നാമത്തില് അയഗ്രഹി 

അവന്നു ശുശ്രൂഷചെയ്ക്താധമം 

അവന്െറ 

പ്രായം സദാകാലത്തേകും വേര്തിരിക്ക 

പെട്ടിരുന്നു. ഭദൈവപുരുഷനായ മോശെ 

യുടെ പുത്രന്മാരെയോ ലേധിഗോത്രത്തില് 

ഐണ്ണ്ണിയിരുന്നു. മോശെയുടെ പുത്രന്മാർ: 

ശഗേശോം, ഏലിയേസെമർ. ഗേദശാ 

ഠിം 

ശിമെയിയുയടെ | രണ്ടാമനും ആയിരുന്നു. 

7 

മെരാരിയുടെ 

മഹ്റിയുടെ 

പുത്രന്മാര് : ഏലെയാസാര്, കീശ. ഏലെ 

യാസര് മരിച്ചു; അഡന്നു പുത്രിമാരല്ലാതെ 

പുത്രന്മാർ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല; കീശിനെറ 

പുത്രന്മാരായ അവരുടെ സഹോളഒരന്മാ൪ 

അവരെ ധിധാഹംചെയ്യു. മൂശിയുടെ 

പുത്രന്മാർ: മഹി, ഏട, യെരേമോകത്ത് 

ഇങ്ങനെ മൂന്നുപേര്. ഇവര് കടുംബം 

കുടുംബമായി ആളെണ്ണം പേരുപേരായി 

മ്േണ്ണപ്പെട്ടപ്രകാരം തങ്ങളുടെ പിതൃഭധ 

നങ്ങമക്ു തലധന്മാരായ ലേധിചുതര 

ന്മാര; അവര് ഇരുപതു വയസ്സുമുതല് 

മേലോട്ടു യഹോധയുടെ ആലയത്തിലെ 

ശുശ്രൂഷയില് വേല ചെയ്തുവന്നു. യിസ്റ്രാ 
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യേലിനെറ ദൈവമായ യഹോവ തന്െറ 

ജനത്തിന്നു സ്വസ്ഥത കൊടുത്തു യെരൂശ 

ലേമില് ഏന്നേകും വസിക്ുന്നുവല്ലോ. 

ആകയാരു ലേധ്ൃക്കു ഇനി തിരുനിധാ 

സവും അതിലെ ശുശ്രൂകെക്ുള്ള ഉപകര 

ണങ്ങാം ഒന്നും ചുമപ്പാ൯ ആധശ്യ മില 

ദാധവീടിനെറ 

അനആകുപ്പനകളാത ലേച്യരെ ഇരുപതു 

മ്ശേന്നു ദാവീദ് പറഞ്ഞു. 

വയസ്സുമുതല് മേലോട്ടു മ്ലേണ്ണ്ണിയിരുന്നു. 

അധരുടെ മുറയോ, യഹോധയുടെ ആല 

26 
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൧. ടിനവ്ൃ.ത്താന്തം ൨൪: 

യത്തിലെ ശുശ്രൂഷെക്കായി പ്രാകാരങ്ങ 

ളിലും അറകളിലും സകലധിശുഭ്ധവസ്തു 

054 1, (1മ്്ധ്നട് 24 

ഗിച്ചു. ഈഥാമാരിനെറ പുത്രന്മാരിലുള്ള 

തിനെക്കാംം എലെയാസാരിനെറ പുത്ര 

ക്കളെ യും ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിലും ദൈവധാ ന്മാരില് അധികം തലവന്മാരെ കണ്ടതു 

ലയത്തിലെ ശുത്രൂഷയുടെ വേലെക്കു അഹ 

രോനെറ പുത്രന്മാരെ സഹായിക്കുന്നതും 

കാഗ്ണയപ്പധും പുളിപ്പില്ലാത്ത ഭോശകളാ 

യ്യം ചട്ടിയില് ചുടുന്നതായും കുതികുന്ന 

തായും അപ്പികുന്ന ഭോജനയാഗത്തിന്നുള്ള 

നേരിയ മാധവും സകലധിധ പരിമാണധും 

അള വും നോക്കുന്നതും രാവിലെയും ധൈ 

കുന്നേരധും യഹോവയെ വാഴ്സ സൂതി 

ക്കേണ്ടതിന്നു ഒരുങ്ങിനില്ലന്നതും യഹോ 

വെക്കു ശബ്ബൃതതുകളിലും 

ളിലും ഉത്സവങ്ങളിലും 

സന്നിധിയില് നിരന്തരം അവഖയെക്കറി 

അമാധാസ്പ്യ ക 

യഹോവയുടെ 

ചൂള്ള നിയമത്തിന്നനദുസരണയായ സായ 

പ്രകാരം ഹോമയാഗങ്ങളെ അടപ്പിക്കുന്ന 

തും സമാഗമനക്രടാരത്തിന്െറ കായ്യധും 

വിശുഭ്ധസ്ഥലത്തിനെറ കായ്യവും യഹോ 

വയുടെ ആലയത്തിലെ ശുത്രൂകഷഷയില് 

അവരുടെ സഹോദരന്മാരായ അഹ 

രോനെറ പുത്രന്മാരുടെ കായ്യധും വിചാരി 

ക്കുന്നതും തന്നേ. 

൨൪... അദ്ധ്യായം. 
പ 

അഹരോനെറ പുത്രന്മാരുടെ ക്രറുകളോ: 

പുത്രന്മാര്: 

എലെയാസാര്, ഇരഥാമാര്ം 

അഹരോനെറ നാദാബ്', 

അബിീഹ്ര, 

നാദാബും അബീഫ്രുവും അവരുടെ അ 

അവക്കു 

അതു 
ഇവഥാമാരും 

പ്പന്നു മുമ്പെ മരിച്ചുപോയി; 

പുത്രന്മാർ ഉണ്ടായിരുന്നതുമില്ല ; 

കൊണ്ടു എലെയാസാരും 

പൌരോഹിത്യം നടത്തി, ദഓാധിദ് ഏഎലെ 

യാസാരിനെറ പുത്രന്മാരില് സാദോകം, 

ഈഥാമാരിനെറ പുത്രന്മാരില് അഹിമേ 

ലെക്ക്' ഏന്നിവരുമായി അവരെ അധ 

രുടെ ശുശ്രൂഷയുടെ മുറപ്രകാരം വിഭാ 

ല് 
കൊണ്ടു ഏഎലെയാസാരിനെറ പുത്രന്മാ 

രില് പതിനാറു പിതൃഭവനത്തലധയന്മാരും 

ഈഥാമാരിനെറ പുത്രന്മാരില് എട്ടു പിതൃ 

ഭവനത്തലധന്മാരുമായി വിഭാഗിച്ചു. 

എലെയാസാരിനെറ പുത്രന്മാരിലും ഈഥാ 

മാരിനെറ പുത്തന്മാരിലും ധിശുഭ്ധസ്ഥല 

ത്തിനെറ പ്രളക്കന്മാരും ദൈവാലയ 

ത്തിനെറ പ്രളക്കന്മാരും ഉള്ള തു കൊണ്ടു 

അവരെ തരഭേടം ക്രടാതെ ചിട്ടിട്ടു വിഭാ 

ഗിച്ചു. ലേധ്യരില് നെഥനയേലിസെറ 

മകനായ ശെമയ്യാശാസ്ത്ര്രി രാജാവിന്നും 

പ്രഭക്കന്മാക്കും പുരോഹിതനായ സാദോ 

ക്കിന്നും അബ്ബ്യാഥാരിനെറ മകനായ 

അഹിമേലെക്കിന്നും പുരോഹിതന്മാരുടെ 

യും ലേവൃരുടെയും പിതൃഭവനത്തലവ 

ന്മാക്ും മുമ്പാകെ ഒരു പിതൃഭവനം ഏലെ 

യാസാരിന്നും മറെറാന്നു ഇരഥാമാരിനു 

മായി ചീട്ടുവന്നതു എഴുതിവെച്ചു. ഒന്നാ 

മത്തെ ചിട്ട യെഹോയാരിബിന്നും രണ്ടാ 

മര്ത്തേതു യെദായാധിന്നും മുന്നാമത്തേതു 

ഹാരീമിന്നും നാലാമത്തേതു ശെരയോരി 

മിന്നും അഞ്ചാമത്തേതു മല്ലചിയാവിന്നും 

ആറാമത്തേതു മീയാമിന്നും ഏഴാമത്തേതു 

ഹാക്കോസിന്നും എട്ടാമത്തേതു അബിയാ 

വിന്നും ഒമ്പതാമത്തേതു യേശ്രുവെകും 

പത്താമത്തേതു ശെഖന്യാധിന്നും പതി 

നൊന്നാമത്തേതു എല്ലാശീബിന്നും പന്ത്ര 

ണ്ടാമത്തേതു യാക്കീമിന്നും പതിന്ക്ന്നാ 

മത്തേതു ഫ്ുപ്പെക്കും പതിന്നാലാമത്തേതു 

യേശെബെയാബിന്നും പതിനഞ്ചാമ 

രത്തതു ബിതഗെക്കും പതിനാറാമത്തേതു 

ഇമ്മേരിന്നും പതിനേഥാമത്തേതു ഹേ 

സീരിന്നും പതിനെട്ടാമത്തേതു ഹപ്പിസ്റ്റേ 

സിന്നും പളത്തൊമ്പതാമത്തേതു പെത 
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ഹ്യാധിന്നു" ഇരുപതാമത്തേതു യെഹെ 

സ്ക്സേലിന്നും 

യാഖിന്നും മാരുപത്തിരണ്ടാമരേതു ഗാമൂ 

ലിന്നും 

യാവിന്നും ഇരുപത്തിനാലാമത്തേതു മയ 

സ്യാധിന്നും വന്നു. യിസ്പായേലിന്െറ 

ദൈവമായ യഹേംവ അവരുടെ പിതാ 

വയേ അഹരോനോടു കപ്പിച്ചതുപോലെ 

അവന് അവക്ു കൊടുത്ത നിയമപ്രകാരം 

അവരുടെ ശുശ്രൂഷെക്കായിട്ടു യഹോവ 

യുടെ ആലയത്തിലേകു അവര് വരേ 

ണ്ടുന്ന ക്രമം ഇതു ആയിരുന്നു. 

ശേക്കം ലേധഖിചുത്രന്മാരോ: അധഗഥ്രാമി 

നെറ പുതരന്മാരിരു ശ്രുബായേല്; ശ്രുബാ 

യേലിന്െറ പുത്രന്മാരില് യെഹ്ര്ല യാധു. 

രെഹബ്യാധോ: രെഫബ്യാവിനെറ പുത്ര 

ന്മാരില് തലയ൯ യിശ്യാവു. യിസ്റ്റായയ 

രില് ശെലോമോത്ത ; ശെലോമോത്തി 

ന്െറ പുത്രന്മാരില് യഹത്ത.. ഹെബ്രോ 

നെറ പുത്രന്മാര്: യെരിയാധു തലവ൯; 

അമയ്യാഠു രണ്ടാമന് ; യഹസിയേല് മൂന്നാ 

ഉസ്സിയേ 

ലിനെറ പുത്രന്മാർ: മീഖാ; മീഖയ്യടെ 

മ൯; യെക്കമെയാം നാലാമന്. 

പുത്രന്മാർ: ശാമീ൪. മീഖയുടെ സഹോ 

ഒര൯ യിശ്ശൃ യു; യിശ്ശ് യിനെറ പുതതന്മാ 

രില് സ്െഖയ്യാവു. മെരാരിയുടെ പുത്ര 

ന്മാര്: മഹ്റി, മൂശീ; യയസ്വയോിന്റെറ പുത്ര 

ന്മാര്: ബെനോ. മെരാരിയുടെ പുത്ര 

ന്മാർ: യയസ്വയായിരനിന്നുത്ഭധിച്ച ബെ 

നോ, ശോഹംം സക്രൂ൪, ഇബ്രി. മഹി 

യുടെ മകന് എലെയാസാര; അവന്നു 

പുത്രന്മാര് ഉണ്ടായില്ല. ക്കിശോ: കീശി 

നെറ പുത്രന്മാർ യെരഹെയേല്, മൂശി 

യൂടെ പുത്രന്മാര്: മഹി, ഏഭെര്, യെരീ 

മോത്ത് ; ഇവര് പിതൃഭവനം പിതൃഭവ 

നമായി ലേവിയുടെ പുത്രന്മാര്, അവരും 

അഹദരാനെറ പുത്രന്മാരായ തങ്ങളുടെ 

ധാഠാഥ്ഠിം 

ഇരുപത്തിമൂന്നാമത്തേതു ലെലാ 

രുപത്തൊന്നാമത്തേതു 

സഹോടരന്മാരെപ്പോലെ തന്നേ ഭാവിട് 

അഹി 

പുരോഫിതന്മാരുടെയും 

രാജാവിന്നും സാദോക്കിന്നും 

മേലെക്കിന്നും 

ലേവ്ൃയരുടെയും പിതൃഭവനത്തലവന്മാക്ും 

മുമ്പാകെ അതതു പിതൃഭവനത്തില് ഓരോ 

തലവന് താന്താസെറ ഇളയസദഹോഭര 

നെപ്പ്പോലെ തന്നേ ചിട്ടിട്ടു. 

൨൭. അഘ്ധ്യായം. 

ദാലചീടും സേനാധിപതിമാരും കിന്നരം, 

നേന്നിവകൊഴണ്ടു 

പ്രവചികുന്നവരായ ആസാഫിന്സെറയ്യം 

ധിണ, കൈത്താളം 

ഹേമാനെറയും യെളട്ട്നെറയും പൃത്ത 

ന്മാരെ ശുശ്രരൂഷെക്കായി വേര്തിരിച്ചു; 

ഇര ശുശ്രൂഷയില് വേല ചെയുൂയരുടെ 

സാഖ്വയാധിതു : ആസാഫിനെറ പൃത്ത 

ന്മാരോ: രാജാവിന്െറ കല്പനയാല് പ്രവ 

ചിച്ച ആസംഫിനെറ കീഴില് ആസംഫി 

നെറ പുത്രന്മാരായ സക്രൂ൪, യോസേഫ് , 

പെപ്്യു 

നൃയരോ: യഹേോധയെ വാഗ്ഗപ സ്തുതിക്കുന്ന 

നെഥന്യാധു, അശരേലാ. 

തില് കിന്നരംകൊണ്ടു പ്രവചിച്ച തങ്ങ 

മൂടെ പിതാവായ യെട്ടഥൂനെറ കിഴിൽ 

ഗെടല്യാധു, സെരി, യെശയ്യാവു, ഹശ 

ബ്യയായയ, മത്ഥിഥ്യാവു എന്നിങ്ങനെ യെഴ്ലൂ 

ഥൂനെറ പുത്രന്മാര് ആറുപേര. ഫഹേമാ 

ന്യരോ: ബുക്കിയാവു, മത്ഥന്യാധു, ഉസ്സി 

യേതു, ശെബൂവേല്, യെരീമോത്ത്, ഹന 

ന്യാധു, ഹനാനി, ഏലിയാഥാ, ഗിദ്ടരുതി, 

രോമംതി-ഏസെര്൪, യൊശ ബെക്കാശാ, 

മല്ലോഥി, ഫഹേഥി൪, മഹസീയോത്ത്- 

മ്രേന്നിവര ഹേമാനെറ പുത്രന്മാർ, ഇവര് 

എല്ലാവരും ദൈവത്തിന്െറ വചനങ്ങ 

ളിരു രാജാവിനെറ ഒശകനായ ഫഹേമാ 

നെറ പുത്രന്മാര. അവനെറ കൊമ്പുയ 

ത്തേണ്ടതിന്നു ദൈവം ഹേമാനാ പതി 

ന്നാലു പുത്രന്മാരെയും മൂന്നു പുത്രിമാ 
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വന്നു; 

രെയും കൊടുത്തിരുന്നു. ഇവര് എല്ലാ 

വരും ഭൈവധാലയത്തിലെ ശുശ്രൂഷെക്കു 

കൈത്താളങ്ങളാലും ഡവിീണകളാലും കിന്ന 

രങ്ങളാലും യഹോവയുടെ ആലയത്തില് 

സംഗീതത്തിന്നായി താന്താങ്ങളുടെ അ 

ആസാഫും 

ഥുന്ദം ഹേമാനും നേരെ രാജാവിന്െറ 

പ്ൃനെറ കീഴിലും യെളട്ട 

ക്ല്പനെകു കീഴിലും ആയിരുന്നു. യഹോ 

വെക്കു സംഗിതം ചെയ്ത്രാ൯ അഭ്യാസം 

പ്രാപിച്ച നിപുണന്മാരായവരുടെ സകല 

സഹോദരന്മാരുമായി അവരുടെ സംഖ്യ 

ഇരുനൂറെറണ്ണ ട്ടു, 

ഉജല്യോഗക്രമം നിശ്ചയിക്കേണ്ടതിന്നു അ 

താന്താങ്ങളുടെ 

വര് ചെറിയവരും വലിയവരും ഗുരുധും 

ശിഷ്യനും ഒരുപോലെ ചീട്ടിട്ടു. ഒന്നാമ 

ത്തെ ചിട്ടു ആസാഫിന്നു വേണ്ടി യോസ 

ഫിന്നു വന്നു; രണ്ടാമത്തേതു ഗെദ 

ല്യാധിന്നു വന്നു; അവനും സഹോഒര 

ന്മാരും അവനെറ പുത്രന്മാരും കരടി പന്ത്ര 

ണ്ടുപേര. മൂന്നാമത്തേതു സക്ര്ൂരിനാ 

വന്നു; അവനും പുത്രന്മാരും സഹോദരന്മാ 

രും ക്രടി പന്ത്രണ്ടുപേ൪. നാലാമത്തേതു 

യിസ്സ്രിക്കു വനു; അവനും പുത്രന്മാരും 

കരടി പന്രുണ്ടുപേര്. 

അഞ്ചാമത്തേതു നെഥമന്യായിന്നു വന്നു; 

സദ്ഹോദരന്മാരും 

അവന്ദം 

ക്രടി പന്ത്രണ്ടുപേര്. 

ബുക്കിയാധിന്നു വന്നു 

വൃത്രന്മാരും സഹോദരന്മാരും 

ആറാമത്തേതു 

അവരും വൃത്ത 

ന്മാരും സഹോദരന്മാരും ക്രുടി പന്രുണ്ടു 

പേര്, ഏഗാമത്തേതു യെശരരലെക്ു 

അവനും പൃത്രന്മാരും സഹോടര 

ന്മാരും ക്രടി പന്ത്രണ്ടുപേ൪. ഏട്ടാമത്തേതു 

യെശയ്യാവിന്നു വന്നു; അവനും പുത്ര 

ന്മാരും സഃഹാദരന്മാരും ക്രൂടി പന്രരണ്ടു 

പേര്. ഒതമ്പതാമത്തേതു മത്ഥന്യാധിന്നു 

വന്നു; അധരം പുത്രന്മാരും സഹോദര 

ന്മാരും ക്രടി പന്തുണ്ടുപേര. പവത്താമ 

ധാഠാഥറ്ഠിം 
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ത്തേതു ശിമെയികു വന്നു; അവനും പുത്ര 

ന്മാരും സഹോദരന്മാരും ക്രടി പന്ത്രണ്ടു 

പേര്. പതിനൊന്നാമത്തേതു അസരേ 

ലിന്നു വന്നു; അവരും പുത്രന്മാരും സഹോ 

ഭരന്മാരും ക്രടി പന്ത്രണ്ടുപേര്. പന്ത്രണ്ടാ 

മത്തേതു ഫശബ്ലയാധിന്നു വന്നു; അവരും 

പുത്രന്മാരും സഹോദരന്മാരും ക്രടി പന്ത്ര 

ണ്ടുപേര൪. പതിന്മന്നാമത്തേതു ശ്രുബാ 

യേലിന്നു വന്നു; അവനം പൃത്രന്മാരും 

സഹോദരന്മാരും ക്രടി പന്ത്രണ്ടുപേ൪. 

പതി ന്നാലാമത്തേതു മത്ഥിഥ്യായിന്നു 

വന്നു; അവനും പൃത്രന്മാരും സഹോടര 

ന്മാരും ക്രടി പന്ത്രണ്ടുപേര, പതിനഞ്ചാ 

മത്തേതു യെരീമോത്തിന്നു വന്നു; അഖന്ദം 

പുത്രന്മാരും സഹോദരന്മാരും കരടി പന്ത്ര 

ണ്ടുപേര. പതിനാറാമമത്തതു ഹനന്യാ 

വിന്നു വന്നു; അ വരും പുത്രന്മാരും സഹോ 

ദരന്മാരും കരടി പന്തുണ്ടുപേര്൪., പതിനേ 

ഗാമത്തേതു യൊശ ബെക്കാശെക്കു വന്മ; 

പുത്രന്മാരും സഃഹാഭരന്മാരും അവനും 

ക്രടി പന്ത്രണ്ടുപേർ, പതിനെട്ടാമത്തേതു 

ഹനാനികു വന്നു; അവനും പുത്രന്മാരും 

കരടി പന്തുരണ്ടുപേര്. 

പത്തൊമ്പതാമത്തേതു മല്ലോഥികു വന്നു; 

പുത്രന്മാരും 

ക്രടി പന്ത്രണ്ടുചേര്. 

സഹോദരന്മാരും 

അധഖനും സഹോദരന്മാരും 

ഇരുപതാരത്തേതു 

എേലിയാഥെക്കു വന്നു; അധനും പുത്ര 

ന്മാരും സഹോദരന്മാരും ക്രടി പന്ത്രണ്ടു 

പേര്. ഇരുപത്തൊന്നാമത്തേതു ഹോഥി 

രിന്നു വന്നു; അവനും പുത്രന്മാരും സഹോ 

ഭരന്മാരും ക്രടി പന്ത്ണ്ടുപേര്. ഇരുപ 

ത്തിരണ്ടാമത്തേതു ഗിട്ടരുതിക്കു വന്നു; 

വൃത്രന്മാരും 

ക്രടി പന്ത്രണ്ടുപേര്. 

ത്തേതു മഹസിയോത്തിന്നു വന്നു; അവ 

അവനും സപഫഹോരഒരന്മാരും 

ഇരുപത്തിമമന്നാമ 

നം പുത്രന്മാരും സഹോടരന്മാരും ക്രടി 

പന്ത്രണ്ടുപേര. ഇരുപത്തിനാലാമത്തേതു 
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രോമംതി-ഏസെരിന്നു വന്നു; അധരം ഉണ്ടായിരുന്നു; ശിശ്രിതലവ൯; ജഇവ൯ 

ഥം ടിനവ്ൃത്ത ന്തം ൨൬ 

പുത്രന്മാരും സഹോദരന്മാരും ക്രടി പന്ന ആല്പജാതനല്ലെങ്കിലും അവനെറ അപ്പ൯ 

ണ്ടുപേര. 

൨൩൬. അഡ്ധ്യായം. 

വവാതിരുകാവല്ല്യാരുടെ ക്രറുകമളേഠ: കോര 

ഹൃ൪: 

കോയയുടെ മകനായ മെശേലെമ്യാധു. 

ആസാഫിന്െറ പുത്രനമാരിത 

മെശേലെമ്യാധിനെറ പുത്രന്മാർ: സെഖ 

യ്യാധു ആദ്യജാതന്; യെദീയയേല് രണ്ടാ 

മ൯; 

യേല് നാലാമ൯; ഏലാം അഞ്ചാമ൯; 

സ്വെബദമ്യാധു മൂന്നാമ൯, യത്തി 

യെഹോഹാനാന് ആറാമന്; എല്ലെ ഹോ 

വേനായി., ഏഴാമ൯. ഓാരബട് -എ3ദാ 

മിനെറ പുത്രന്മാ൪: ശെമയ്യായു ആദ്യജാ 

ത൯; യെഹോസാബാട് രണ്ടാമന്; യോ 

വാഹ് മൂന്നാമന്; സാഖാര് നാലാമൻ; 

നെഥനയേല് അഞ്ചാമ൯; അമ്മീയേല് 

ആറാമ൯; യിസ്സ്റാഖാര ഏഗാമ൯; പെയു 

ലെഥായി ഏട്ടാമ൯. ഭൈവം അവനെ 

അന്ഗ്രഫിച്ചിരുന്നു. അവന്െറ മക 

നായ ശെമയ്യാവിന്നും പുത്രന്മാര് ജനിച്ചി 

രുന്നു; അവര് പരാക്രമശാലികളായിരുന്ന 

തുകൊണ്ടു തങ്ങളൂടെ പിതൃഭവനത്തിന്നു 

പ്രമാണിക ആയിരുന്നു. ശെമയ്ക്ാ 

വിന്െറ പുത്രന്മാര്: ഒത്നി, രെഫാർയത, 

ഓബേദ് , എല്സാബാ് ; -- അവന്െറ 

സഹോദരന്മാര് പ്രാപൃന്മാർ ആയിരുന്നു 

ഏലീഫ്രു, സെമഖ്യധുേം ഇവര് എല്ലാവരും 

ഓബേട് -ഏ ദോമിന്െറ പുത്രന്മാരുടെ ക്രട 

ത്തിലുള്ള വര്; അ വരും പുത്രന്മാരും സഹോ 

ഒരന്മാരും ശുശ്രൂഷെകു അതിപ്രാപ്യന്മാരാ 

യിരുന്നു. ഇങ്ങനെ ഓബേട് -എദഥോമി 

ന്നുള്ള വര് അറുപത്തിരണ്ടുപേ൪. മെശേ 

ലെമ്യാധിന്നു പ്രാപൃന്മാരായ പുത്രന്മാരും 

സഹോദരന്മാരും പതിനെട്ടുപേർ. മെരാ। 

രിപുതുന്മാരില് ഫഹോസെകു പുത്രന്മാർ 

ധാഠാഥറ്ഠിം 

അവനെ തലധനാക്കി; ഹില്ല്്ിയാധു 

രണ്ടാമ൯, തെബല്ലായു മൂന്നാമ൯, സെഖ 

യാവു നാലാമന്; ഹോസയ്ുടെ പുത്രന്മാരും 

സഹോദരന്മാരും എല്ലാം ക്രടി പതി 

നൃന്ുഃപേ൪. വാതില്കുാവല്ല്ാരുടെ ഈ 

ക്രറുകഠകു, അവരുടെ തലവന്മാകു 

തന്നേ ആലയത്തില് 

ശശ്രൂഷചെയ്ത്കാ൯ 

ഒരന്മാകു എന്നപോലെ മഉ36 ഗങ്ങഠാ 

യഹോവയുടെ 

തങ്ങമലടെ സഹോ 

ഉണ്ടായിതന്നു. അധഖ൪ ചെറിയവനും 

വലിയവദ്ദം ഒരുപോലെ പിതൃഭവനം 

പിതൃഭവനമായി അതതു വാതിലിന്നു 

ചിട്ടിട്ടു. 

ശേലെമ്യായിന്നു വന്നു; പിന്നെ അവ൪ 

കിഴക്കെ വാതിലിനെറ ചിട്ട 

അവനെറ മകനായി പധിധവേകമുള്ള 

സ്വെഖയ്യാധിന്നു 

ചിട്ട 
തെഴക്ക 

ആലോചനക്കാരനായ 

ചീട്ടിട്ടു; 

വടക്കെ വാതിലിന്നു വന്നു. 

വേണ്ടി അവന്െറ 

വാതിലിനേറതു ഓബേട് -ഏദോമിന്നും 

൭)൭ 

കയററമള്ള പെരുധഴിക്കുല് 

പാണ്ടിശാലയുയടേതു അവനെറ 

ന്മാകും 

ശല്ലേഖെത്ത് പടിഖാതിലിന്നരികെ പടി 

ഞാറെ വാതിലിസനേറതു ശുപ്പിദിന്നും ഹോ 

കായലിന്ന സെകും വന്നു. ഇങ്ങനെ 

രികെ കാഖലുണ്ടായിരുന്നു. കിഴക്കെ 

വാതില്ലഛത ആറു ലേധ്ൃയരും വടക്കെ 

വാതില്ലയത നാളൊന്നിന്നു നാലുചേരും 

തെക്കെ വാതില്ലഛല് നാളൊന്നിന്നു നാലു 

ഈരണ്ടു 

പേരും ഉണ്ടായിരുന്നു. പബ്ാരരിന്നു പടി 

പേരും പാണ്ടിശാലെക്ക 

ഞാറു പെരുവഴിയില് നാലുപേരും 

പബാരില് തന്നേ രണ്ടുപേരും ഉണ്ടായി 

രുന്നു. കോരഹ്യൃരിലും മെരായ്യരിലും 

ഉള്ള വാതില്കാധല്ല്ലാരുടെ ക്രറുകഠം ഇവ 

തന്നേ, 
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൧ം ദിനപവ്ൃത്താന്തം ൨൭ 

അവരുടെ സഹോദരന്മാരായ ലേവ്യര് 

ദൈവാലയത്തിലെ ഭണ്ഡാരത്തിന്നും ധി 

ശുദ്ധപസുൂക്കളുടെ ഭണ്ഡരരത്തിന്നം മേത 

വിചാരകരായിരുന്നു. ലയെടാനെറ പുത്ര 

ന്മാ: ലയെദാനെറ കുട്ടംബത്തിലുള്ള 

ഗേശോന്പരുടെ പുത്രന്മാര്: ഗേശോന് 

നായ ലയെദാനെറ പിതൃഭവനത്തലവ 

ന്മാർ യെഹീയേല്യ൪ ആയിരുന്നു. യെഹീ 

യേലിനെറ പുത്രന്മാർ: സ്വേഥാം; അവ 

നെറ സഹോദരന് യോവേൽ; ഇവര് 

യഹോവയുടെ ആലയത്തിലെ ഭണ്ഡാര 

ത്തിന്നു മേല് വിചാരകരായിരുന്നു. അമ്രാ 

മ്യ൪, യിസ്റ്റായര്, ഹെബ്രോന്യ൪, ഉസ്സ്ീയേ 

ല്യ൪ എന്നവരോ: മോശെയുടെ മക 

നായ ഗേശോമിനെറ മക൯ ശെങബൃധേല് 

ഭണ്ഡാരത്തിന്നു മേല്പിചാരകനായിരുന്നു. 

എലിയേസെരില്നിന്നുത്ഭവധിച്ച അധ 

സെറ സഹോദരന്മാരോ: അവസെറ മക൯ 

രെഹബ്ദ്യാലേം അവനെറ മകന യെശയ്യാ 

വു അവനെറ മക൯ യോരാം; അവനെറ 

മക൯ സിക്രി; അവന്െറ മക൯ ശെലോ 

മീത്ത്. ദാവീദ് രാജാവും പിതൃഭവനത്ത 

ലവന്മാരും സഹഫസ്രാധിപന്മാരും ശതാധി 

പന്മാരും സേനാപതിമാരും നിവേടിച്ച 

വിശുഭ്ധവസ്തൂക്കളൂുടെ സകലഭണ്ഡരേത്തി 

നും ശെലോമീത്തും അവനെറ സഹോടര 

ന്മാരും മേല്തവിചാരകരായിരുന്നു. യൃഭ്ധ 

ത്തില് കിട്ടിയ കൊള്ള യില്നിന്നു യഹോ 

ആലയം 

അവയെ നിവേദിച്ചിരുന്തു. 

കീശിനെറ 

നേശിനെറ 

വയുടെ കേടുപോക്ുവാ൯ 

അവര് 

ഭശകനായ ശമൂര്ധലും 

മകന ശെരലും 

അല്ലേരും സെരൂയയുടെ മക൯ യോവാ 

ബും നിധേദിച്ച സക്ലനിേടിതവസ്തു 

ക്കം ശെലോമീത്തിനെറയും അവയനെറ 

സഹോദരന്മാരുടെയും വിചാരണയിൽ 

വന്നു, 

ധാഠാഥറ്ഠിം 
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യിസ്റ്റായ്യരില് കെനന്യാധും അവസെറ 

പുത്രന്മാരും പുറമെയുള്ള പ്രവൃത്തിക്കു 

യിസ്രായേലില് പ്രമാണികളും ന്യായാധി 

പന്മാരും ആയിരുന്നു. ഹെബ്ര്യോ൬) 

രില് ഹശബ്ല്യാവും അവന്െറ സഹോദര 

ന്മാരുമായി ആയിരത്തെഴഴനൂറു പ്രാപ, 

ന്മാര് യോദ്ടാന്നിക്കരെ പടിഞ്ഞാറു 

യഹോവയുടെ സകലകായ്യത്തിന്നും രാജാ 

വിനെറ ശുശ്രൂകെക്കും 

മേല്വധിചാരകരായിരുന്നു. 

യിസ്രായേലില് 

ഹെബ്ര്യോ൬) 

രില് കുലംകുലമായും കുടും ബംകടുംബമായ്യ 

മുള്ള ഹെബ്രയോനൃക്കു യെരിയാധു തല 

വനായിരുന്നു; ഭഓാധിടിനെറ വാഴ്ണയുടെ 

നാല്പതാം ആണ്ടില് അവരുടെ വസ്തുത 

അന്വേഷിച്ചപ്പ്ോ൦ം അവരുടെ ഇടയിശ 

ഗിലെയാദിലെ യസേരിത പ്രാപൃന്മാരെ 

കണ്ടു. അവന്െറ സഹോദഒരന്മാരായി 

പ്രാവൃയന്മാരും 

മായി രണ്ടായിരത്തെഴ്ന്മൂറു പേരുണ്ടായി 

പിതൃഭ വനത്തലവന്മാര 

രുന്നു; അവരെ ദാധിദ് രാജാവു ദൈവത്തി 

നെറ സകലകായ്യത്തിന്നും രാജാവിന്െറ 

കായ്യാദികക്കും രൂബേസ്യ൪, ഗാട്യ൪, മന 

ശ്ശെയുടെ പാതിഗേരത്രേം എന്നിവക്കു മേല് 

വധിചാരകരാക്കി ധഖെച്ചു. 

൨൭൭൦ അദ്ധ്യായം. 

യിസായേല്പുത്രന്മാ൪ ആളെണ്ണ്ൂപ്രുകാരം 

പിതൃഭവനത്തലവന്മാരും സഹസ്പാധി 

പന്മാരും ശതാധിപന്മാരും സംവത്സര 

ത്തിലെ സകലമാസങ്ങളിലും മാസാന്തരം 

വരികയും പോകയും ചെയ്യുന്ന അതതു 

ക്രറുകളൂടെ ഓരോ പ്രവൃത്തിയിലും രാജാ 

വിന്നു സേവ ചെയ്യൂപോന്ന അവരുടെ 

പ്രമാണികളും ആകെ ഇരുലത്തിനാല: 

യിരംപ്പേര്. ഒന്നാം മാസത്തേകുള്ളു 

ഒന്നാം ക്രറിന്നു മേല്ധിചാരക൯ സബ്ബി 

മക൯ യേലിസെറ യാശോബെയാം : 
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അവനെറ ക്രറില് ഇരുപത്തിനാലായിരം 

പേര്. അവന് പേരെസ്സ്ിനെറ പുത്ര 

ന്മാരില് ഉള്ള വന്ദം ഒന്നാം മാസത്തെ സക 

ലസേനപേതികഠംകും തലധയനും ആയി 

രുന്നു. രണ്ടാം മാസത്തേകുള്ള ക്രറിന്നു 

അഹോ നായ മോഭഓയി മേല്വിചാര 

കനും അവന്െറ ക്രറില് മിക്ലോത്ത് പ്രമാ 

ണിയും ആയിരുന്നു. അവനെറക്രറിലും 

ഇരുപത്തിനാലായിരംപേര്, മൂന്നാം 

മാസത്തേകുള്ള മൂന്നാമത്തെ സേനാപതി 

മഹാപുരോഹിതനായ യെഹോയാഒയുടെ 

മകന് ബെനായാധു; അയവനെറ ക്രറിലും 

മുപ്പതു 

പേരില് ധീരരും മുപ്പതുപേക്കു തലവ 

ഇരുപത്തിനാലായിരം പ്പേര. 

നുമായ ബെനായാധു ഇവന് തന്നേ; 

അവനെറ ക്രറിന്നു അവന്െറ മകനായ 

അമ്മീസാബാടദ് പ്രമാണിയായിരുന്നു. 

നാലാം മാസത്അകുള്ള നാലാമത്തവ൯ 

യോവാബിന്െറ സഹോദരനായ അസാ 

ഹേലും അവനെറശേഷം അധവനെറ മക 

നായ സ്വെബമദ്ലാധും ആയിരുന്നു; അവ 

നെറ ക്രറിലും 

പേര്, അത്ച്വാം മാസത്തേകുള്ള അഞ്ചാ 

ഇരുപത്തിനാലായിരം 

മത്തവ൯ യിസൂാഫ്ൃനായ ശംഫ്രത്ത് ; 

അവന്െറ ക്രറിലും ഇരുപത്തിനാലായിരം 

പേര. ആറാം മാസത്തേക്കുള്ള ആറാമ 

ത്തവ൯ തെക്കോധ്യനായ ഇ ക്കേശിനെെറ 

മക൯ ഈരാ; അവനെറ ക്രറിലും ഇരുപ 

ത്തിനാലായിരംപേര്. ഏഴാം മാസത്തേ 

ക്കുള്ള ഏഴാമത്തവ൯ന് എഫ്റു യീമ രില് പെ 

ലോന്യ നായ ഹേലെസ് ; അവനെറ ക്രറി 

ലും ഇരുപത്തിനാലായിരംപേര്, ഏട്ടാം 

മാസത്തേക്കുള്ള എട്ടാമത്തവന്൯ സഫഹ്റൃ 

രിര ഫ്രുശാത്യ നായ സിബ്ബെഖായി ; അവ 

നെറ ക്രറിലും 

ചേരം ഒമ്പതാം മാസത്തേകുള്ള ഒമ്പ 

ഇരുപത്തിനാലായിരം 

താമത്തവ൯ ബെന്യാമീ്യ രില് അനാ 

029 ൧. ഭിനവ്ൃത്താന്തം ൨൭ 

ഥോഥ്യനായ അബിയേസെ൪; അധവനെറ 

ക്രറിലും 

പത്താം മാസത്തേകുള്ള പത്താമത്തവ൯ 

ഇരുപത്തിനാലായിരംപേ൪. 

സഫ രില് നെതോഫാത്യ നായ മഹരായി; 

അവനെറ ക്രറിലും ഇരുപത്തിനാലായിരം 

പേര. പതിനൊന്നാം മാസത്തേകുള്ള 

പതിനൊന്നമേത്തവ൯ എഫു യിമിനെറ 

പുത്രന്മാരിരു പിരംഥോനയനായ ബെനാ 

യാവു; അവനെറ ക്രറിലും ഇരുപത്തിനാ 

ലായിരംചേര്, പന്ത്രണ്ടാം മാസത്തേ 

കള്ള പന്ത്രണ്ടാമത്തവന് ഒത്നീയേലില് 

നിന്നുത്ഭവിച്ച നെതോഫാത്യനായ ഹെല് 

ഓയി; അവനെറ ക്രറിലും ഇരുപത്തിനാ 

ലായിരംപചേര്. 

യിസ്രായേല് ഗോത്രങ്ങളുടെ തലവ 

ന്മാമ: രൂബേന്ൃക്ക പ്രഭ സിക്രിയുടെ 

മകന് എലിയേസെ൪; ശിമെയോന് കു 

മയഖയുടെ മക൯ ശെഫത്യോും ലേധ്യക്കു 

കെമൂലേലിനന്െറ മക൯ ഫശബ്ലയാധു; 

അഫഹരോനക്ക സാലോക; യ്യെഫ്രടെക്കു 

ദാവിദിനെറ സഹോഒരന്മാരില് ഒരുത്ത 

നായ എലീഫ്ര; യിസ്സ്റാഖാരിന്നു മീഖായേ 

സെബ്ദലൂന്നു 

യിശ്ശയ്യായു; 

നഫ്സ്ാലികു അസ്ിയേലിനെറ മക൯ 

ലിനെറ മകന് ഒരി; 

ഓബദ്മാധിന്റെറ മക൯ 

യെരീമേതത്ത് ; എഫ്ര യിമൃക്കു അസസ്വാ 

വിനെറ 

യുടെ പാതിഗോത്രത്തിന്നു പെഭായാവി 

ന്െറ 

ദിലെ മനശ്ശെയുടെ പാതിഗോത്രത്തിന്നു 

മക൯ ഹോശേയ; മനശ്ശെ 

മക൯ യോവേല്. ഗിലെയാ 

സെഖയ്യാവിനെറ മകന് യിട്ടേം; ബെന്പ്യാ 

മീന്നു അബ്ബ്ജേ രിനെറ മകന് യാസി 

യേത്; ദാന്നു യെരോഫാമിനെറ മകന് 

അസരെയേല്. ജഇവര്യിസ്പ്ായേല്ഗോ 

തൃങ്ങകക്കു പ്രഭുക്കന്മാർ ആയിരുന്നു. 

ഏന്നാല് യഹോവ യിസ്ധായേലിനെ 

ആകാശത്തിലെ നക്ഷത്രങ്ങളെ പ്പോലെ 
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89 
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വഭ്ധിപ്പിക്കും എന്നു അരുളിച്ചെയ്യിരുന്നതു 

കൊണ്ടു ഓവിീട് ഇരുപതു വയസ്സ്ിന്നു 

എടുത്തില്ല. 

യോവാബ് 

താഥെയുള്ള വരുടെ എണ്ണണം 

സെരരൂയയുടെ മകനായ 

എണ്ണുവാ൯ തുടങ്ങിയെങ്കിലും അവ൯ 

തീത്തില്ല;ു അതുനിമിത്തം യിസ്രായയേലി 

ന്മേല് കോപം വന്നതു കൊണ്ടു ആ സംഖ്യ 

വൃത്താന്തപൃസ്പുക 

ത്തിലെ കണക്കില് ചേത്തിട്ടമില്ല. 

ഓഖിട് രാജാവിനെറ 

രാജാധിനെറ ഭണ്ഡാരത്തിന്നു അലി 

ബ്ല 

യേലിനെറ മകനായ അസ്താഖവെത്ത 

മേല്ധിചാരക൯. നിലങ്ങളിലും പട്ട 

ണങ്ങളിലും ഗ്രാമങ്ങളിലും കോട്ടകളിലും 

ഉള്ള പാണ്ടിശാലകമക്കു ഉസ്സീയാവിനെറ 

മക൯ യെഹോനാഥാ൯ മേല്ധിചാരകന്൯. 

വയലില് ധേല ചെയു കൃൂഷിക്കാക്കു കെലൃ 

ബിനെറ മക൯ എസ്സി മേല്ധിചാര 

കന. 

നായ 

മുന്തിരിത്തോട്ടങ്ങള്ക്കു രാമാത്യ 

ശിമെയിയും മുന്തിരിത്തോട്ടങ്ങ 

മിലെ അനുഭവമായ വിഞ്ഞു സൂക്ഷിക്കുന്ന 

നിലവറകമക്കു വം സബ്ബിയും 

മേല് ധിചാരകര്, ഒലിവുവ്വക്ഷങ്ങള്ക്കും 

താഗ്ണിതിയിലെ കാട്ടത്തികമകും ഗാദേയ്യ 

നായ ബാല്ഹാനാനും എണ്ണ സ്മൂക്ഷ്ധിച്ച 

വെക്കുന്ന നിലവറകമക്കു യോവാശും 

മേല് ധിചാരകര്., ശാരോനില് മേയുന്ന 

നാല്ല്ഛാലിക ക്കു ശാരോന്വനായ ശിത്രാ 

യിയും താഴ്രയിലെ നാല്ലചഹാലികമക്കു 

അദായിയുടെ മകനായ ശാഫാത്തൃും മേല് 

വിചാരകര്. ഒട്ടകങ്ങരകു യിശ്ശമായേ 

ല്യനായ ഓാബിലും കഴഴതകഠംക്കു മേരോ 

നോത്യ നായ യെഹ് ഒെയാവും മേല് വിചാ 

രകു൪. ആടുകശക്കു ഹഗ്രിയനായ യാസി 

സ് മേല്ധിചാരക൯; ഇവര് എല്ലാവരും 

ഓധീദ് രാജാവിസെറ വസ്റ്റുവകുക ക്കു 

അധിപതിമാരായിരുന്നു. ഓധിദിനെറ 

ചിററപ്പനായ യോനാഥാ൯ ബുഭ്ധി 

ഠിം 

പ്രാ൯ യിയാരയലിനെറ 

മാനായോരു മന്ത്രിയും ശസ്ത്ര്രിയും ആയി 

രുന്നു; ഹഖമോനിയുടെ മകനായ 

യെഹീിയേല് രാജകുമാരന്മാരുടെ സഫ 

വാസി ആയിരുന്നു. അഹീിഥോം 

ഫെല് രാജമന്ത്രി; അഖ്യനായ ഫ്രുശാ 

യി രാജമിത്രം. അഹിഥോഫ്ഷെലിനെറ 

മകനായ 

മന്ത്രി 

സേനാധിപ്പതി 

ശേഷം ബെനായാവിനെറ 

യെഹോയാദയ്യം 

കഠ; 

അബ്ല്യാഥാരും 

രാജാധിനെറ 

യോധാബ്., 

൨പ. അദ്ധ്യായം. 

അനന്തരം ദാധീദ്' യിസായേലിനെറ 

ഗോത്രപ്രഭൂക്ക 

രാജാവിന്നു ശുശ്രൂഷചെയു 

സകലപ്രഭക്കന്മാരുമായ 

ന്മാരെയും 

ക്രറുകളൂുടെ തലവന്മാരെയും സഹസ്പാധി 

പന്മാരെയും ശതാധിപന്മാരെയും രാജാ 

വിനെറയും അവനെറ പുത്രന്മാരുടെയും 

സക്ലവസ്തറവക്ക ക്കും നാല്ല്രാലിക ക്കും 

ഉള്ള മേല്വിചാരകന്മാരെയും ഷണ്ഡന്മാ 

രെയും ധിരന്മാരെയും സകലപരാക്രമ 

ശാലികളെയും യെരൂശലേമില് ക്രട്ടി 

വരുത്തി. ദാധിട് രാജാവയ എഴുന്നേററു 

നിന്നു പറഞ്ഞതു എന്തെന്നാല്: എന്െറ 

സഹോദരന്മാരും എനെറ ജനവുമായ്ുയ 

ള്ളോരേ, എനെറ വാക്കു കേദ്്യി൯; യഹോ 

വയുടെ നിയമപെട്ടകത്തിന്നും നമുടെ 

ദൈധഖത്തിനെറ പാടപീഠത്തിന്നുമായി 

ഒരു ധിശ്രമാലയം പണിയാന് ഏനിക്കു 

താല്പയ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു; പണിക്ു ധേണ്ടി 

ഞാ൯ വട്ടംക്രട്ടിയിരുന്നു. എന്നാല് ദൈ 

വം എന്നോടു: നി എനെറ നാമത്തിന്നു 

ഒരു ആലയം പണിയരുതു; നി ഒരു 

യോദ്ധാധഖാകുന്നു; രക്തവും ചൊരിയിച്ചി 

രിക്കുന്നു ഏന്നു കല്പിച്ചു. ഏങ്കിലും ഞാ൯ 

എന്നേക്കും യിസ്രായേലിന്നു രാജാവായിരി 

ദൈവമായ 
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യഹോവ ഏനെറ സവ്യപിതൃഭവനത്തില് ളെയും പരിശോധിക്കുയും വിചാരങ്ങളും 

നിന്നും എന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തു; പ്രഭവ 

യിരിപ്പാ൯ യ്െഫ്രുദയെയും യെഹ്രഭാഗൃ 

ഹത്തില് ഏനെറ പിതൃഭവനത്തെയും 

തിരഞ്ഞെടുത്തിരികുന്നു; ഏഎനെറ അപ്പ 

നെറ പുത്രന്മാരില് ധെച്ചു എന്നെ ഏല്ലാ 

യി സായേലിന്നും രാജാധാക്ുവാ൯ അധ 

ാ ന്നു പ്രസാദം തോന്നി, ഏനെറ സകല 

പുത്രന്മാരിലുംനിന്നു -- യഹോവ എനികു 

വള രെ പുത്രന്മാരെ തന്നിരികുന്നു വല്ലോ-- 

അവന്൯ എനെറ മകനായ ശലോമോനെ 

യിസായലില് യഹോധയ്യടെ രാജാസന 

ത്തില് ഇരിപ്പാന് തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്ുന്നു. 

ആഅധവന്൯ ഏന്നോടു: നിനെറ മകനായ 

ശലോമോന് എനെറ ആലയവും ഏനെറ 

പ്രാകാരങ്ങദൂം പണിയും; ഞാ൯ അധ 

നെ എനിക്കു പുത്രനായി തിരഞ്ഞെടുത്തി 

രിക്കുന്നു; ഞാന് അവന്നു പിതാവായി 

രിക്കും. അവന് ഇന്നു ചെയ്യുന്നതു പോലെ 

ഏസെറ കപ്പനക്ം വിധികളും ആചരി 

പ്പാ൯ സ്ഥിരത കാണിക്ുമെങ്കില് ഞാ൯ 

അവനെറ രാജത്വം എന്നേകുട സ്ഥിര 

മാക്കം എന്നു അരുളിച്ചെയ്യിരിക്കുന്നു. 

ആകയാല് യഹോവയുടെ സഭയായ 

മ്ല്ലായിസ്പായയലും 

ദൈവം കേരക്കെയും 

കാഞ്ങകെയും നമുടെ 

ഞാ൯ പറയജ്യ 

ന്നതു: നിങ്ങഠം ഈ നല്ല ദേശം അനുഭവി 

ക്കയും പിന്നത്തേതില് അതു നിങ്ങളുടെ 

മക്കക്ു ശാശ്വതായകാശമായി ഖെഃച്ച 

ക്കയും ചെയയ്ക്ണ്ടതിന്നു നിങ്ങളുടെ ദൈധ 

മായ യഹോധയുടെ കല്പനകളൊകെ്കെയ്യം 

ആചരിക്കയും ഉപേക്ഷിക്കാതിരിക്കുയും 

ചെയ്ത്തി൯. നീയോ എന്റെറ മകനേ, 

ശലോമോനേ, നിന്െറ അചപ്പനറെറ 

ഭൈവത്തെ അറികയും അയനെ പൂണ്ണ 

ഹുഭയ ത്തോടും നല്ലമനദസ്സ്റോടും കൂടെ സേ 

വിക്കയും ചെയ്തു; യഹോവ സവ്ൃഫ്ലടയങ്ങ 

ധാഠാഥറ്ഠിം 

നിരൂപണങ്ങളും എല്ലാം ഗ്രഹിക്കയും 

ചെയ്യുന്നു; നി അവനെ അന്വേകികുനം 

എങ്കില് അവനെ കണ്ടെത്തും; ഉപേക്ഷി 

കുന്നു എങ്കിലോ അ വൻ നിന്നെ ഏന്നേകും 

തള്ളിക്കളയും. ആകയാത സൂക്ഷിച്ചു 

കൊമക; വിശുഭ്ധമന്മിരമയോരു ആല 

യം പണിയാ൯ യഹോവ നിന്നെ തിര 

ഞചടുത്തിരിക്കുന്നു; ധൈധയ്യപ്പെട്ടു അതു 

നടത്തിക്കൊക, 

പിന്നെ ഓധിദ് തന്െറ മകനായ 

ശലോമോന്നു ദൈഖാലയത്തിനെറ മണ്ഡ 

പഠ, ഉവഗൃഹങ്ങഠം, ഭണ്ഡാരഗൃഹങ്ങഠം, 

മാളികമുറികഠം, അറകധ, കൃപാസന 

ഗൃംറം എന്നിവയുടെ മാതൃക കൊടുത്തു. 

യഹോവയുടെ ആലയം, പ്രാകാരങ്ങ൦, 

ചൂററുമുക്ള എല്ലാഅറകഠ, ദൈഖാലയ 

ത്തിനെറ ഭണ്ഡാരധൃഹങ്ങ൦, നിവേദിത 

ചുരോഫി വസ്തുക്കളുടെ ഭണ്ഡാരം, 

തന്മാരുടെയും ലേധ്ൃയരുടെയ്യം ക്രറുക൦ം, 

യഹോഖയുടെ ആലയത്തിലെ സകല 

ശുശ്രൂകയുടെയും വേല, യഹാധയുടെ 

ആലയത്തിലെ ശുശ്രൂഷെക്ുള്ള സകല 

പത്രങ്ങഠ എന്നിവയെല്ലാറെറയും കുറിച്ചു 

തെറ മനസ്സില് ഉണ്ടായിരുന്ന മത്േതേകാ 

വിവരവും അവന്നു കൊടുത്തു, അതതു 

ശുര്രൂഷെക്കുള്ള മപകരണങ്ങഠാകു ഒക്കെ 

യം പൊന്നുകൊണ്ടുള്ള ഉപകരണങ്ങഠാകു 

തൂക്കപ്രകാരം പൊന്നും അതതു ശുത്രൂഷെ 

കുമ്ള ഉപകരണങ്ങമശക്കു ഒക്കെയും വെള്ളി 

കൊണ്ടുള്ളു ഉപകരണങ്ങനകു ഒക്കെ 

യ്യും തൂക്കപ്രകാരം വെള്ളിയും 

വിള കുതണ്ടുകഠാകും അവയുടെ സ്വണ്ണ 

പൊ൯ 

ഭീപങ്ങശക്കും വണ്ടുന്ന ത്തുക്കുമായി 

ഓരോ വിള ക്ുതണ്ടിനാം അതിനെറ ദിപ 

ങ്ങശക്കും തൂക്കപ്രകാരം പൊന്നും ലെള്ളി 

കൊണ്ടുള്ള വിളകുതണ്ടുകറംകു ഓരോ 
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തണ്ടിനെറയും ഉപയോഗത്തിന്നു തക്കവ 

ണ്ണം അതതു തണ്ടിന്നും അതതിനെറ ദിപ 

ങ്ങഗക്കും തൂക്കപ്രകാരം ധെള്ളിയും കൊ 

ടുത്തു. 

ഓരോ 

കാഴ്യപ്പത്തിനെറ മേശകമഠക്കു 

മേശെക്കു വേണ്ടുന്ന പൊന്നും 

വെള്ളികൊണ്ടുള്ള മേശകനക്ു വേണ്ടുന്ന 

വെള്ളിയും രൂക്കപ്രുകാരം കൊടുത്തു. 

മുഠകൊള്ുതൃതുകഠക്കും കലശങ്ങധകും കുട 

ങ്ങരക്കും ധേണ്ടുന്ന തങ്കവും പൊ൯ 

കിണ്ടികഠക്കു ഓരോ കിണ്ടിക്കു ശൂക്കപ്ര 

കാരം പധേണ്ടുന്ന പൊനും ഓരോ 

വെള്ളിക്കിണ്ടിക്ു തൂക്കപ്രകാരം ധേണ്ടുന്ന 

വെള്ളിയും കൊടുത്തു. ധൂപപീഠത്തിന്നു 

തൂക്കപ്രകാരം 

പൊന്നും ചിറകു വിരിച്ചു യഹോവയുടെ 

മൂടുന്ന കെരൂബുകളായ 

രഥമാതൃകെക്കു വേണ്ടുന്ന പൊന്നും കൊ 

ടുത്തു, ഈ മാതൃകയുടെ 

മ്ലേല്യാപണികളും യഹോവ എനിക്കു ധേ 

വേണ്ടുന്ന മുരതിക്കഴിച്ച 

നിയമപെട്ടകം 

ഇ വയെല്ലധ, 

ണ്ടി തന്െറ കൈകൊണ്ടു എഴുതിയ രേഖാ 

മുലം എന്നെ ഗ്രഹിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു 

ദായിദ് പറഞ്ഞു. പിന്നെയും ഓധിട് 

തനെറ മകനായ ശലോമോനോട്ട പറ 

ഞ്യതു: ബലപ്പെട്ടു ധൈയം പൂണ്ടു പ്രവ 

ത്തിച്ചുകൊക; ഭയപ്പെടരുതു, ഭൂമിക്കയും 

അരുതു; യഹോവയായ ടൈം, എനെറ 

ദൈവം തന്നേ, നിന്നോടുക്രടെ ഉണ്ടു. 

യഹോധയുടെ ആലയത്തിലെ ശുശ്രൂഷെ 

കുുള്ള എല്ലാവേലയും നി നിയവത്തികും 

വരെ അയന് നിന്നെ കൈവിടുകയില്ല, 

ഉപേക്ഷിക്കയും ഇല്ല. ഇതാ, ഭദൈധാല 

യത്തിലെ സകലശുശ്രരഷെക്കും വേണ്ടി 

പുരോഹിതന്മാരുടെയും ലേധ്ൃയരുടെയും 

കൂവുക ഉണ്ടല്ലോ; ഓരോധിധശുതശ്രൂ 

ഷെക്കും മനസ്സും സാമത്ഥ്യ വും ഉള്ള 

ശ്രേവരും എല്ലാധേലെക്കായിട്ടും നിന്നോടു 

ക്രടെ ഉണ്ടു; പ്രഭുക്കന്മാരും സ്വ്വജനധും 
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നിനെറ കപ്പനെക്കൊക്കെയും വിധേ്യേരാ 

യിരികും. 

൨൯, അഷഘ്ധ്യായം. 

പിന്നെ ദാധീട് രാജാവു സവ്യസഭയോടും 

പറഞ്ഞതു: ദൈവം തന്നേ തിരഞ്ഞെ 

ടടുത്തിരിക്കുന്ന ഏസനെറ മക൯ ശലോമോന് 

ചെറുപ്പവും ഇളംപ്രായവും ഉള്ളവ൯; 

പ്രവൃത്തി വലിയതും ആകുന്നു; മന്ദിരം 

മന്ദഷ്യയ ന്നല്ല, യഹോവയഃയ ഭൈധവത്തി 

ന്നത്രേ. ഏന്നാല് ഞാന് എനെറ സ്വ്വു 

ബലത്തോടും ക്രടെ എനെറ ദൈധത്തി 

നെറ ആലയത്തിന്നു വേണ്ടി പൊന്നു 

കൊണ്ടുള്ള വെക്കു പൊന്നും ധെള്ളികൊ 

ണ്ടുള്ള വെക്കു വെള്ളിയും താമ്രം കൊണ്ടുള്ള 

വെക്കു താമര്രധും ഇരിമ്പുകൊണ്ടുള്ള വെക്കു 

ഇരിമ്പും 

ശഗോമേടകക്കല്ലും 

മരംകൊണ്ടുള്ള വെക്കു മരധും 

പതിപ്പാശുള്ള കല്ലും 

ഖചിതപ്രവൃത്തിക്കുള്ള കല്ലും നാനാവണ്ണ് 

മുള്ള കല്ലും 

രത്നവും അനവധി വെള്ളക്കല്ലും ശേഖ 

വിലയേറിയ സകലധിധ 

രിച്ചു ധെച്ചിരിക്കുന്നു. ഏനെറ ദൈധ 

ത്തിനെറ ആലയത്തോടു ഏനിക്ുള്ള 

പക്ഷംനിമിത്തം ധിശുഭ്ധമന്മിരത്തിന്നു 

വേണ്ടി ഞാന് ശേഖരിച്ചതൊക്കെയും 

ക്രടാതെ എനെറ സ്വന്തഭണ്ഡാരത്തിലെ 

പൊന്നും വെള്ളിയും ഞാ൯ എനെറ ഭൈ 

വത്തിനെറ ആലയത്തിന്നായി കൊടുത്തി 

രിക്കുന്നു. ആലയഭിത്തികളെ പൊന്നു 

കൊണ്ടു വേണ്ടതു പൊന്നു കൊണ്ടും വെള്ളി 

കൊണ്ടു വേണ്ടതു ധെള്ളികൊണ്ടും പൊൌ 

തിവാനും കൌശലപ്പണിക്കാരുടെ ഏല്ലാ 

പണിക്കായിട്ടും ഓഫീര് പൊന്നായി മൂഡാ 

യിരം താലന്ത് പൊന്നും ഏഗായിരം 

തലേന്ത' ഉരതിക്കഴിച്ച വെള്ളിയും തന്നേ. 

എന്നാല് ഇന്നു യഹോവെകു കരപൂരണം 

മനഃ പ്യൂവ്വം ചെയ്ത്താന് അപ്പിക്കുന്നവ൯ 
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ആര? 

രും യിസ്ായയലിന്െറ ഗോത്തപ്രഭക്കന്മാ 

രും സഫ സ്പാധിപന്മാരും ശതാധിപന്മാ 

രും രജാധിനെറ പ്രവൃത്തിക്ു മേതധി 

ചാരകന്മാരും മന പ്യൃവ്വ9നങ്ങമെ കൊ 

ണ്ടുവനനു. ദൈധാലയത്തിനെറ വേലെ 

ക്കായിട്ടു അവര് അയ്യായിരം താലന്ത് 

പൊന്നും പതിനായിരം തങ്കക്കാശും പതി 

നായിരം താലന്ത് വെള്ളിയും പതിനെ 

ണ്ണായിരം താലന്ത് താശ്ൃധും നൂറായിരം 

തലന്ത് ഇരിമ്പും കൊട്ടുതുു. രത്തങ്ങഠ 

കൈവശമുള്ളവര് അധയെ ഗേശോവ് 

നായ യെഹീയയല്മുഖാന്തരം യഹോവ 

യൂടെ ആലയത്തിലെ ഭണ്ഡാരത്തിലേകു 

കൊടുത്തു. 

മായി കൊടുത്തതു കൊണ്ടു അവര് സന്തോ 

അങ്ങനെ ജനാ മനഃ ൨ൂ൮൮ 

മിച്ചു; ഏകാഗ്രഛഹൃടദയത്തോടെ മന പൂവ്വ 

മായിട്ടായിരുന്നു അചഖ൪ യഹോവെക്കു 

കൊടുത്തതു. ഓധിദ രാജാധ്യം അത്യന്തം 

സന്തോഷിച്ചും പിന്നെ ഓലീട് സ്വ 

സഭയുടെയും മുമ്പാകെ യഹോവയെ 

സ്തുതിച്ചു ചൊല്ലിയതെന്തെന്നാല്: ഞങ്ങ 

മൂടെ പിതാവായ യിസ്പായേലി൯ന ദൈഖ 

മായ യഹോവ, നി എന്നും ഏന്നകും 

വാഴ്ചപ്പെടുവ൯. യഹോവ, മഹത്വധും 

ശക്തിയും തേജസ്സും യശസ്സും മഹിമയും 

നിനകുള്ളതു; സ്വഗ്ലത്തിലും ഭൂമിയിലൂമു 

ള്ള തെക്കെയും നിനക്കുള്ള തല്ലോ. യഹോ 

ലേ. രാജത്വം നിനകുള്ളതാകുന്നു; നി 

സകലത്തിന്നുംമീതെ തല വനായിരികുനം. 

ധനവും ബഹ്ുമാനധും നിങ്കതനിന്നു വരു 

ന്നു; നി സവ്വധും ഭരികുന്നു; ശക്ത്ിയ്യം 

ബലവും നിനെറ കയ്യില് ഇരികുന്നു; 

സകലത്തെയും വലുതാകുന്നതും ശക്തി 

കരികുന്നതും നിനെറ പ്രവ്ൃത്തിയാകുന്നു. 

ആകയാല്, ഞങ്ങളൂടെ ദൈവമേ; ഞങ്ങ 

നിനക്ു സ്യോത്രം ചെയ്യൂ നിനെറ മഹത്വ 
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അപപ്പോഠം പിതൃഭവനപ്രഭക്കുന്മാ. മുള്ള നാമത്തെ സ്മൂയിക്കുന്നു. 

൧. ദിനവൃത്താന്തം ൨൯ 

എന്നാല് 

ആങ്ങഠം ഇങ്ങനെ ഇത്ര മനഃ പൃവ്യമായി 

ഓനം ചെയ്യേണ്ടതിന്നു പ്രാചൃരാകവാ൯ 

ഞാ൯ ആര്? ഏഎനെറ ജനവും എന്തുള്ളു? 

സകലവും നിങ്കരുനിന്നഃല്ലാ വരുന്നതു ; 

നിനെറ കയ്യിരുനിന്നു ഖാങ്ങി ഞങ്ങ 

നിനക തന്നതേയുള്ള., ഞങ്ങ നിനെറ 

മുമ്പാകെ ഞങ്ങളുടെ സകലപിതാക്കന്മാ 

രെയുംപോലെ അതിഥികളും പരദേശി 

കട്ടും ആകുന്നു; ഭൂമിയില് ഞങ്ങടെ 

ആയുഷ്ട്ഠാലം ഒരു നിഴരുപോലെയതത്രേ; 

യാതൊരു സ്ഥിരതയുമില്ല. ഞങ്ങളുടെ 

ഭൈവധമായ യ3ഹാധേ, നിനെറ വിശ്ശു 

ഭ്ധനാമത്തിന്നായി നിനക്കു ഒരു ആലയം 

വണിവാന് ഞങ്ങ ശേഖരിച്ചിട്ടുള്ള ഈ 

സംഗ്രഹമെല്ലാം നിനെറ കയ്യിരുനിന്നു 

ള്ളതു; സകലധും നിനകുള്ള താകുന്നു. 

കേനെറ ഭൈധമേ, നി ഫ്ൃുടയത്തെ ശോ 

ധന ചെയ്യൂ പരമാത്ഥതയിര പ്രസാടി 

ക്കുന്നു എനു ഞാന് അറിയുന്നു; ഞാനോ 

സെറ ഫൃടദയപരമാത്ഥതയോടെ ഇ 

യെല്ലാം മനഃ പൂവ്വമായി തന്നിരികുന്നു; 

ഇധിടെ ക്രടിയിരികുന്ന ട്പ്പോമ 

നിന്െറ ജനം നിനകു മന പൂവ്വമായി 

തന്നിരികുന്നതു ഞാന് സടന്താഷത്തോടെ 

കണ്ടുമിരിക്കുന്നു. ഞങ്ങടെ പിതാക്ക 

ന്മാരായ അബ്രാഫാമിനെറയും യിസ്റ്റാക്കി 

നെറയും യിസാടയലിനെറയും ദൈധഖ 

മായ യ3ഹാോഖേ, നിന്െറ ജനത്തിനെറ 

എടദയത്തില് ഈ വിചാരങ്ങളും ഭാവധും 

എന്നേകും കാത്തു അവരുടെ ഫ്ുടയത്തെ 

നിങ്കലേകു തിരിക്കേണേമേ. എനെറ 

മകനായ ശലാമോന് നിനെറ കപ്പന 

കളം സാക്ഷ്യങ്ങദൂം ചട്ടങ്ങളും പ്രമാണി 

ക്കേണ്ടതിന്നും പണിയേണ്ടതിന്നായി 

ഞാ൯ ട്ടംക്രട്ടിയിരിക്കുന്ന മന്ദിരം 

തീപ്പാ൯ ഇവയെല്ലാം നിധത്തിക്കേണ്ട 
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൨൯ ഥം ദിനവൃത്താന്തം 

തിന്നും അവന്നു ഒരു ഏകാഗ്രഫൃടയം 

നല്ലേണമേ. പിന്നെ ദാധിദ് സവ്വസ 

ഭയോടും: ഇപ്പോ നിങ്ങളുടെ ദൈവ 

മായ യഹോവയെ വാല വി൯ എന്നു 

പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ സഭ മുഴവനും തങ്ങ 

ഉ ടെ പിതാക്കന്മാരുടെ ദൈവമായയഹോ 

വയെ വാഗ്ഗി യഹോവയെയും രാജാധി 

നെയും വണങ്ങി നമസ്തൂരിച്ചു. പിന്നെ 

അവര് യഹോവെക്കു ഫനനയാഗ 

ങ്ങളെ അപ്പിച്ചു; പിറെറന്നാഠം യഹോ 

വെക്കു ഹോമയാഗമായി ആയിരം കാള 

ആയിരം യെയും ആട്ടുകൊററനെയും 

ആയിരം കുഞ്ഞാടിനെയും അവയുടെ 

എല്ലായിസ്രായേ 

ലിന്നും വേണ്ടി അനവധി ഫഹനനയാ 

പ്പാനിയയാഗങ്ങളെയും 

ഗങ്ങളെ യൂം കഴിച്ചു. അലര് അന്നു 

യഹോവയുടെ സന്നിധിയില് മഹാ 

സന്തോഷത്തോടെ ഭക്ഷിച്ചു പാനം 

ചെയ്യൂ; ഭാധലീടിനെറ മകനായ ശലോ 

മോനെ രണ്ടാം പ്രാവശ്യം രാജാവാക്കി; 

അവനെ യഹോധെക്കു പ്രഭവായിട്ടും 

സാദോക്കിനെ പുരോഹിതനായിട്ടും അഭി 

കേകം ചെയ്തു. അങ്ങനെ ശലോമോ൯ 

തന്െറ അപ്പനായ ദാധീദിന്നു പകരം 

യഹോധഖയുടെ സിംഹാസനത്തില് രാജാ 

വായിരുന്നു കൃതാത്ഥനായി. യിസ്രായേ 

ലൊക്കെയും അവനെറ ലാക്കു കേട്ടന൯ുസ 

രിച്ചു. സകലപ്രഭൂക്കന്മാരും വീരന്മാരും 
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ഓവീദ് രജാവിനെറ സകലചുത്രന്മാരും 

ശലോമോ൯രാജാധിന്നു കിഗ്ലെട്ട്. യിസ്സാ 

യേലൊക്കെയും കാങ്കെ യഹോവ ശലോ 

മോനെ അത്യന്തം മഹത്വപ്പെടുത്തി, 

യിസ്രായേലില് അധന്നു മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന 

ഒരു രാജാവയിന്നും ലഭിച്ചിട്ടില്ലാത്ത രാജ 

മഹിമയും അവന്നു നങള്ലി. 

ഇങ്ങനെ യിശ്ശായിയുടെ മകനായ 

ഓവീട് എല്ലായിസ്രാരയേലിന്നും രാജാ 

വായി വാണിരുന്നു. അവ൯ യിസ്രായേ 

ലിനെ വാണ കാലം നാല്പതു സംവത്സരം 

ആയിരുന്നു; അവന് ഏഴു സംധത്സരം 

ഹെബ്രോനിലും മുപ്പത്തിമൂന്നു സംവ 

ത്സരം യെരൂശലേമിലും വാണു. അവന് 

ആയുസ്സും 

തികഞ്ഞ വനുമായി 

നന്നാ വയസ്സ്സു൭ ചന്നവനും 

ധനവും മാനവും 

മരിച്ചു; അവനെറ മകനായ ശലോമോ൯ 

അവനു പകരം രാജാവായി. ഏന്നാല് 

ദാധിട് രാജായിനെൌ ആദ്രന്തവൃത്താന്ത 

ങ്ങളും അവസെറ രാജ്യഭാരം ഒക്കെയും 

അവനെറ പരാക്രമപ്രപ്ൃത്തികളും അവ 

യിസ്രായേലിന്നും ന്നം അവ്യ രേശങ്ങ 

ളിലെ സകലരാജ്യങ്ങധക്ും ഭവിച്ച 

കാലഗതികളം ദശകനായ ശമൂധേലി 

സെറ പ്ലത്താന്തത്തിലും നംഥാ൯പ്രുവാച 

കനെറ പുസ്പൂകത്തിലും ദടശകനായ ഗാടി 

നെറ വ്ൃത്താന്തത്തിലും എഴുതിയിരിക്കുന്ന 

വല്ലോ. 
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ദിനവൃത്താന്തം: രണ്ടാം പുസ്തകം 

ഹൃ; - 

ന്ധ്യായം. ൧. തഅ പായം 

ദാഹഷൈം മകനായ ശലോമോന് | ത്തിങ്കലേക്കു ചെന്നു അതിന്മേല് ആയിരം 

തന്െറ രാജത്വത്തിര സ്ഥിരപ്പെട്ടു; 

അവന്െറ ദൈവമായ യഹോവ അവ 

നോടുക്രടെ ഇരുന്നു അവനെ അത്യന്തം 

മഹത്വപ്പെടുത്തി, ശലോമോന് എല്ലാ 

യിയ്ായേലിനോടും സഹസാധിപന്മാ 

രോടും ശതാധിപന്മാരോടും ന്യായാധി 

പന്മാരോടും ഏല്ലായിസായേലിനെറയും 

പിതൃഭവനത്തലയന്മാരായ സകലപ്രഭക്ക 

ന്മാരോടും സംസാരിച്ചിട്ടു ശലോമേോ൯ 

സവ്വസഭയുമായി ഗിബെയോനിലെ പൂജാ 

ഗിരികു പോയി. യഹോധയുടെ ഓസ 

നായ മോശെ മരുഭൂമിയില്യധെച്ചു ഉണ്ടാ 

ക്കിയ ഭൈവത്തിനെറ സമാഠഥമനക്രടാരം 

അധഖിടെ ആയിരുന്നു. ഏന്നാല് ദൈഖ 

ത്തിനെറ പെട്ടകം ഭാധിട് കിയ്യത്ത - 

യെയാരിമില്നിന്നു താന് അതിന്നായി 

ഒരുക്കിയിരുന്ന സ്ഥലത്തേക്കു കൊണ്ടു 

പോന്നു; അവന് അതിന്നായി യെരൂശ 

ലേമില് ഒരു ക്രടാരം അടിച്ചിട്ടുണ്ടായി 

രുന്നു. ഫ്രുരിനെറ മകനായ മുരരിയുടെ 

മക൯ ബെസലേല് ഉണ്ടാക്കിയ താഥ്ര 

യാഗപിഠധും അധിടെ യഹോവയുടെ 

തിരുനിഖാസത്തിനെറ മുമ്പില് ഉണ്ടായി 

രുന്നു; അവിടെ ശലോമോനും സഭയും 

അവനോടു പ്രാത്ഥിച്ചു. ശലോദമാ൯ 

അധിടെ യ3ഹാവയുടെ സന്നിധിയില് 

സമാഥമനക്രടാരത്തിലെ താക്രയാഗപിഠ 

ഹോമയാഗം കഴിച്ചു. 

അനം രാത്രി ഭൈധം ശലോമമാന്നു 

പ്രത ക്ഷനായി അയനോടു : ഞാ൯ നി 

നക്കു ഏന്തു തരേണം; ചോടിച്ചുകൊഠാക 

തേന്നരുളിച്ചെയു. ശലോമോ൯ന ദൈവ 

ത്തോടു പറഞ്ഞതു: ഏസനെറ അപ്പനായ 

ദാവീദിനോടു നി മഹാദഭയ കാണിച്ചു 

അവന്നു പകരം എന്നെ രാജാധാക്കിയിരി 

കുന്നു. ആകയാല് യഫോധവയായ ദൈധ 

മേ, എനെറ അപ്പനായ ദാധിഭിനോടുള്ള 

നിനെറ വാഗ്ദാനം നിപ്പത്തിയായ്്കരുമാറാ 

കട്ടെ; ഭൂമിയിലെ പൊടിപോലെ അസം 

ഖ്യമായയള്ള ജനത്തിന്നു നി എന്നെ രാജാ 

വാക്കിയിരികുന്നു വല്ലോ. തആആകയാല് 

ഈ ജനത്തിന്നു നായകനായിരിക്കണ്ട 

തിന്നു എനിക്കു ജ്ഞാനധും വിവേകവും 

തരേണമേ; അല്ലാതെ നിന്െറ ഈ 

വലിയ ജനത്തിന്നു ന്യായപാലനം ചെ 

യ്യാ൯ ആക്കു കഴിയും9 അതിന്നു ദൈവം 

ശലോമേംനോടു: ഇതു നിന്െറ താല്പയ്യ 

മായിരിക്കയാലും ധനം, സമ്പത്തു, മാനം, 

ശത്രുനിഗ്രഹം ഏന്നിവയോ ദീഘയായുസ്സോ 

ചോടിക്കാതെ ഞാന് നിന്നെ രഃജാധാക്കി 

ഖെച്ച ഏനെറ ജനത്തിന്നു ന്യായപാലനം 

ചെയ്യേണ്ടതിന്നു അ്തോനവും വിവേകവും 

ചോജിച്ചിരിക്കയാലും അ്തോനധും ധയിവേ 

കവും നിനകു നല്ല്യിയിരിക്കുന്നു; അത 
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൨. ദിനവൃത്താന്തം ൨ 

ല്ലാതെ നിനക്കു മുമ്പുള്ള രാജാക്കന്മാ 

രില് ആകും ലഭികച്ചിട്ടില്ലാത്തതും നിന്െറ 

ശേഷം ആകും ലഭിക്കാത്തതുമായ ധന 

വും സമ്പത്തും മാനധും ഞാ൯ നിനകു 

തരും എന്നു അരുളിച്ചെയ്യൂ. പിന്നെ 

ശലോമോ൯ ഗിബെയോനിലെ പ്ലൂജാ 

ഗിരിയില്നിന്നു, 

നെറ മുമ്പില്നിന്നു തന്നേ, യെരൂുശലേ 

സമാഗമനക്രടാരത്തി 

മിലേകു വന്നു യിസ്രായേലില് വാണു. 

ശലോമോ൯ രഥങ്ങളെയും കുതിരച്ചേ 

വകരെയും ശേഖരിച്ചു; അധന്നു ആയിര 

ത്തിനാന്തൂറു രഥങ്ങമും പന്തിരായിരം 

കുതിരച്ചേവകരും ഉണ്ടായിരുന്നു; അവരെ 

അവന് രഥനഗരങ്ങളിലൂം യെരൂശലേ 

മില് രാജാവിന്െറ അടുക്കലും പാപ്പിച്ചു. 

രാജാധയ യെരൂശലേമില് പൊന്നും വെ 

ഒളിയും പെരുപ്പം കൊണ്ടു കുല്ലുപോലെയും 

ദേവദാരു താഴ്സിതിയിലെ കാട്ടത്തിമരം 

പോലെയും ആക്കി. ശലോമോന്നു കുതി 

രകളെ കൊണ്ടുഖന്നതു മിസ്രയിമില്നി 

ന്നായിരുന്നു; രാജാവിനെറ കച്ചവടക്കാർ 

അവയെ ക്രട്ടമായി വിലെക്കു വാങ്ങി 

ക്കൊണ്ടുവരും. അവര് മിസ്രയിമില്തനിന്നു 

രഥമൊന്നിന്നു അറുന്ൂറും കുതിര ഒന്നിന്നു 

മൂററമ്പതും വെള്ളിശേക്കെല് ഖിലകൊ 

ടുത്തു വാങ്ങിക്കൊണ്ടുവരും; അങ്ങനെ 

തന്നേ അവര് ഹിത്യരുടെ സകലരാജാ 

ക്കന്മാകും അരാംരാജാക്കന്മാക്കും കൊണ്ടു 

വന്നു കൊടുക്കും. 

പി അഡ്ധ്യഠയാ. 

അനന്തരം ശലോദമോ൯ യഹോവയുടെ 

നാമത്തിന്നു ഒരു ആലയവും തനികു ഒരു 

അരമനയും പണിയുവാന് നിത്ചയിച്ചു. 

ശലോമോ൯ എഴുപതിനായിരം ചുമട്ടുകാ 

രെയും മലയില് എന്ണ്തിനായിരം കല്ലു 

ഖെട്ടുകാരെയ്ുയം അവക്കു മേല്വിചാരക 

000 11, (1ന്്ഥ്ന 5 

ന്മാരായി മൂവായിരത്തറുന്ൂറുപേരെയും 

നിയമിച്ചു. പിന്നെ ശലോമോ൯ സോര് 

രാജാവായ ഫ്രുരാമിനെറ അടുക്കല് ആള 

യച്ച പറയിച്ചതു എന്തെന്നാല്: എനെറ 

അപ്പനായ ദാലീദ് തനിക്കു പാപ്പാന് 

ഒരു അരമന പണിയേണ്ടതിന്നു അവന്നു 

ദേവദാരു കൊടുത്തയച്ചതില് നീ അവ 

നോടു പെരുമാറിയതുപോലെ എന്നോടും 

ചെയ്യേണം. ഞാന് എനെറ ദൈവമായ 

യഹോവയുടെ നാമത്തിന്നു ഒരാലയം 

പണിയാന് പോകുന്നു; അതു അവന്നു 

പ്രതിഷ്ട്ിച്ചിട്ടു അതില് അവനെറ സന്നി 

ധിയില് സുഗന്ധധൂപം കാട്ടുവാനും നിര 

ന്തരമായ കാഴ്ലയപ്പം ഒരുക്കുവാനും കാല 

തൃതും വൈകുന്നേരത്തും ശബ്ദത്തുകളിലും അ 

മാവാസ്ൃകളിലും ഞങ്ങളുടെ ദൈവമായ 

യഹോവയുടെ ഉത്സവങ്ങളിലും ഹോമ 

യാഗം കഠിപ്പാനും തന്നേ, ഇതുയിസ്രാ 

യേലിന്നു ഒരു ശാശ്വതനിയമം ആകുന്നു. 

ഞങ്ങളുടെ ഭദൈധഖം സകലദേധന്മാരെ 

ക്കാം വലിയവനാകയാല് ഞാ൯ പണി 

വാ൯പോകുന്ന ആലയം വലിയതു. 

എന്നാല് അവന്നു ആലയം പണിധാ൯ 

പ്രാപ്യിയുള്ളവ൯ ആര്? സ്വഗ്ഗത്തിലും 

സ്വഗ്ലാധിസ്വശ്ശത്തിലും അവ൯ അടങ്ങു 

കയില്ലല്ലോ; അങ്ങനെയിരിക്കെ അധ 

നെറ സന്നിധിയില് ധ്മൂപം കാട്ടുവാന 

ല്ലാതെ അവന്നു ഒരു ആലയം പണിയേണ്ട 

തിന്നു ഞാന് ആര്? 

ദാവീദ് 

എനെറ അടുക്കല് യ്െഫ്രുദയിലും യെരൂ 

ആകയാല് എനെറ 

അപ്പനായ കരുതിയ വരായി 

ശലേമിലൂം ഉള്ള കൌശലപ്പണിക്കാ 

രോടുക്രടെ പൊന്നു, 

ഇരിമ്പു, ധൂളഉനൂല്, ചുയപ്പുന്ദൂല്, നീല 
നൂല് എന്നിവകൊണ്ടു പണിചെയ്ത്കാ൯ 

വെള്ളി, താമ്രം, 

സമത്ഥനും കൊത്തുപണി ശീലമുള്ള വനു 

മായ ഒരു ആളെ എനെറ അടുക്കല് അയ 
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11. യ്ലൂഥന്ഥ്മ 3 

ചുതരേണം. ലെബാനോനില്നിന്നു 

ദേവദാരുധും സരളമരധും ചന്ദനധും 

ക്രടെ എനികു അയച്ചതരേണം; നിനെറ 

വേലക്കാർ ലെബാനോനിരല് മരം വെട്ടു 

വാ൯ സമത്ഥന്മാരെന്നു ഏനിക്കറിവുണ്ടു ; 

എനിക്ു വേണ്ടുവോളം മരം ശേഖരിപ്പാ൯ 

രേസെറ വേലക്കാർ നിനെറ വേലക്കാ 

രോടുക്രടെ ഇരിക്കും. ഞാ൯ പണിയാ 

നിരിക്കുന്ന ആലയം വലിയതും അന്ത 

കരധും ആയിരിക്കേണം. മരംധെട്ടുകാ 

രായ നിന്െറ വേലക്കാകു ഞാ൯ ഇരുപ 

തിനായിരം കോര് കോരമ്പരിയുയം ഇരു 

പതിനായിരം കോർ യവവും ഇരുപതി 

നായിരം ബത്ത്” വീഞ്ഞും ഇരുപതിനാ 

യിരം ബത്ത് ഏണ്ണയും കൊടുക്കും. സോ& 

രാജാവായ ഫ്രുരാം ശലോമോന്നു: യഹോവ 

തനെറ ജനത്തെ സ്റ്റേഫിക്കകൊണ്ടു 

നിന്നെ അവക്ു രാജാധാക്കിയിരിക്കുന്നു 

ത്േന്നു മറുപടി ഏഴുതി അയച്ചു. ഫ്രുരാം 

പിന്നെയും പറഞ്ഞതു: യഹോധെക്കു ഒരു 

ആലയവും തനികു ഒരു അരമനയും 

പണിയേണ്ടതിന്നു അ്താനധും ബുദ്ധിയും 

വിവേകവും ഉള്ള ഒരു മകനെ ദാവിദ് 

രാജായിന്നു ന്യിയവനായി ആകാശം 

ഭൂമിയും ഉണ്ടാക്കിയ വനായി യി സായേലി 

നെറ ദൈവമായ യഹോധ വാസ പ്പെട 

൮൯. ഇപ്പോ ഞാ൯ ഞ്ഞാനധും വിധേ 

കധുമുള്ള പുരുഷനായ ഫ്രുരാം-ആബിയെ 

അയച്ചിരിക്കുന്നു. അവന് ഒരു 8൬) 

സ്ര്രീയുടെ മകന്; അധവനെറ അപ്പ൯ ഒരു 

സോയ്യ൯. പൊന്നു, ധെള്ളി, താ്ം, 

ഇരിമ്പു, കല്ലു, മരം, ധൂമുനൂല്, നീലനൂല്, 

ചണനൂത,, ചുവപ്പുൂരു മേന്നിവകൊണ്ടു 

പണിചെയ്ത്താനും ഏതുവിധം കൊത്തു 

പണി ചെയ്ത്രാനും നിനെറ കൌശലപ്പ 

ണിക്കാരോടും നിന്െറ അപ്പന്ദം ഏനെറ 

യജമാനനുമായ ഓാധിഭിനെറ കൌശല 

ധാഠാഥറ്ഠിം 

൨. ഭിനവ്ൃത്താന്തം ൩ 

പ്രണിക്കാരോടുംക്രടെ അവന്നു ഏപ്പികുന്ന 

ഏതു കൌശലപ്പുണിയും സങ്കപ്പിപ്പാഠും 

അവ൯ സമത്ഥ൯ ആകുന്നു. ആകയാത 

യജമാനന് പറഞ്ഞ കോതമ്പും യവവും 

മ്ശേണ്ണയയം ധിഞ്ഞും ലേലക്കാക്കു കൊടുത്ത 

യക്കുട്ടെ. ശേന്നാല് ഞങ്ങ നിനെറ 

ആധശ്യംപോലെയൊക്കെയും ലെബാനോ 

നിതനിന്നു മരംധഖെട്ടി ചെങ്ങാടംകെട്ടി 

കടതവഴിയായി യാഫോധില് ഏത്തിച്ചു 

തരും; നി അതു യെരൂശലേമിലേക്കു കൊ 

ണ്ടപോ3കണം. അനന്തരം ശലാമോ൯ 

യിസ്റ്ായേല് ദേശത്തിലെ അന്യന്മാരെ 

ഒക്കെയും തന്െറ അപ്പനായ ഭഓാധിദ് 

മ്ലേണ്ണംനോക്കിയതുപോലെ എണ്ണം ഏടു 

ത്താറെ ഒരു ലക്ഷത്തമ്പത്തിമൂവായിരത്ത 

നൂറുപേർ ഏന്നു കണ്ടു. അഖരില് എഴ 

പതിനായിരംപ്പേരെ ചുമട്ടുകാരായിട്ടും 

മ്േണ്ണതിനായിരംപേരെ മലയില് കല്പുചെ 

ടടത്രാരായിട്ടും മൂവായിരത്തറുന്ൂറുപേരെ 

ജനത്തെക്കൊണ്ടു വേല ചെയ്യിപ്പാ൯ 

മേരു ധിചാരകുരായിട്ടും നിയമിച്ചു. 

൩. അഡ്ധ്യായം. 

അനന്തരം ശലോമോന് യെരൂശലേമില് 

തനെറ അപ്പനായ ദാധിടിന്നു യഫോധഖ 

പ്രത്യക്ഷനായ മോരിയാപവ്വുതത്തില് 

യെബസ്ൃനായ ഒന്നാനെറ കളത്തിങ്കല് 

ഓധീിട് വട്ടംക്രട്ടിയിരുന്ന സ്ഥലത്തു 

യഹോവയുടെ തലയം പണിവാ൯ 

തുടങ്ങി, തന്െറ വാഴയുടെ നാലാം 

ആണ്ടില് രണ്ടാം മാസം രണ്ടാം തിയ്യതി 

യായിരുന്നു അവന് പണി തുടങ്ങിയതു. 

ഭൈവാലയം പണിയേണ്ടതിനു ശലോ 

മോന് ഇട്ട അടിസ്ഥാനത്തിനെറ പരിമാ 

ണമോ: മുമ്പിലത്തെ അള ധി൯പ്രകാരം 

അതിനെറ നീളം അറുപതു മുഴം, വീതി 

ഇരുപതു മുഴം. മു൯ഭാഗത്തുള്ള മണ്ഡവ 
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പി ൨. ദിനവൃത്താന്തം രഃ: 

ത്തിനു ആലയത്തിനെറ ധിീതിക്കു ഒത്ത 

വണ്ണം ഇരുപതു മുഗം നീളും ദൂററിരു 

പതു മുഴം മുയരവൃയം ഉണ്ടായിരുന്നു ; 

അതിസെറ അകം അവന തങ്കംകൊണ്ടു 

പൊതിഞ്ഞു. വലിയ ആലയത്തിന്നു 

അവ൯ സരള മരംകൊണ്ടു മച്ചിട്ടു, അതി 

നെ തങ്കംകൊണ്ടു പൊതിഞ്ഞു, അതി 

ന്മേല് ഈന്തപ്പനയും ലതയും കൊത്തിച്ചു. 

അവന൯ ഭംഗിക്കായിട്ടു ആലയത്തെ രത്നം 

കൊണ്ടു അലങ്കരിച്ച; പൊന്നോ പവ്വയിം 

പൊന്നു ആയിരുന്നു. അവ൯ ആലയവും 

തുലാങ്ങളും കാലുകളും ചുവരുകളും കതക 

കളം പൊന്നുകൊണ്ടു പൊതിഞ്ഞു, ചുവ 

രിന്മേല് കെരൂബുകളെയും കൊത്തിച്ചു. 

അവസ അതിവധിശുഭ്ധമന്ദിരവും ഉണ്ടാക്കി; 

അതിസെറ നീളം ആലയത്തിനെറ 

വിതിക്കു ഒത്തവണ്ണം ഇരുപതു മുഴധും 

വിതി ഇരുപതു മുഴവും ആയിരുന്ന; 

അവന അറുനൂറു താലന്ത തങ്കംകൊണ്ടു 

അതു പൊതിഞ്ഞു. ആണികളുടെ തൂക്കം 

അമ്പതു ശേക്കെല് പൊന്നു ആയിരുന്നു: 

മാളികമുറികളം അവ൯ പൊന്നുകൊണ്ടു 

പൊതിഞ്ഞു, അതിധിശുഭദ്ധമന്ദിരത്തില് 

അവ൯ കൊത്തുപണിയായ രണ്ടു കെരൂരൂ 

ബുകളെ. ഉണ്ടാക്കി പൊന്നുകൊണ്ടു പൊ 

തിഞ്ഞു. 

നീിമും ഇരുപതു മുഗം. 

കെരൂബുകളുടെ ചിറകുകളുടെ 

ഒന്നിനെറ ഒരു 

ചിറകു ആലയത്തിനെറ ചുവരോടു തൊടു 

ന്നതായി അഞ്ചു മുഴവും മറെറ ചിറക 

മറെറ കെരൂബിനെറ ചിറകോടു തൊടു 

ന്നതായി അഞ്ചു മുഴവും ആയിരുന്നു: 

മറെറ കെരൂബിനെറ ഒരു ചിറകു ആല 

യത്തിനെറ ചുധഖരേട്ട തൊടുന്നതായി 

അഞ്ചു മുഗവും മറെറ ചിറകു മറെറ കെരൂ 

ബിനെറ ചിറകോടു തൊടുന്നതായി അഞ്ചു 

മുഴവും ആയിരുന്നു. ഈ ക്െരൂബുക 

മൂടെ ചിറക്കര ഇരുപതു മുഗം നിള 

ഠിം 

008 1. (11ഥനന 4 

ത്തില് ധിടന്നിരുന്നു. അവ കാല് മുന്നി 

യും മുഖം അകത്തോട്ടു തിരിഞ്ഞും നിന്നി 

രുന്നു. അവ൯ നീലനൂല്, ധ്ൂമൂന്ൂത, 

ചുവപ്പുനൂല്, ചണനയല് എന്നിവകൊണ്ടു 

തിരശ്ശീല ഉണ്ടാക്കി അതിന്മേല് കെരരു 

ബൂകളെയും 

ആലയത്തിനെറ മുമ്പില് മുപ്പത്തഞ്മു മുഗം 

നെയ്യൂണ്ടാക്കി. അവന 

ഉയരമുള്ള രണ്ടു സുംഭമുണ്ടാക്കിയ; അവ 

യുടെ തലെക്കലുള്ള പോതികെക്കു അയ്യഞ്ചു 

മുഗം ഉയരമുണ്ടായിരുന്നു. അന്മ്മന്മിര 

ത്തില് ഉള്ളപോലെ മാലകളെ അവ൯ 

ഉണ്ടാക്കി സുംഭങ്ങളുടെ തലെക്കുല് ഖെച്ചു; 

൨൮ മാതളപ്പഴവും ഉണ്ടാക്കി മാലകളില് 

കോത്തിട്ടു. അവന് സുംഭങ്ങളെ മന്ദിര 

ത്തിന്െറ മുമ്പില് ഒന്നു വലത്തും മറേറതു 

ഇടത്തും നിത്തി; വലത്തേതിന്നു യാഖി൯ 

എന്നും ഇടത്തേതിന്നു ബോവസ് ഏന്നും. 

പേര വിളിച്ചു. 

൪, അദ്ധ്യായം. 

അഖന താരുംകൊണ്ടു ഒരു യാഗപീഠം 

ഉണ്ടാ; അതിനെറ നിളം ഇരുപതു 

മുഗവും വിതി ഇരുപതു മുഴവും ഉയരം 

പത്തു മുഴവും ആയിരുന്നു. അവ൯ ഒരു 

വാപ്പ്യകടലും ഉണ്ടാക്കി; അതു വൃത്താകാര 

മായിരുന്നു; അതിന്നു വക്കോട്ടവക്കു പതു 

മുഴവും അഞ്ച മുഴവും ചുററു 

മുപ്പതു മുഴം ന്ൂലളവും ഉണ്ടായിരുന്നു. 

അതിന്നു കിഴെ ചുററിലും കുമിഴ്ചകഠം മുഴ 

ഉയരം 

ത്തിന്നു പതുുഖിതം കടലിനെ ചുററിയി 

രുന്ന. അതു വാത്തപ്പോഠം തന്നേ കമി 

കളും രണ്ടു നിരയായി വാതൂതുണ്ടാക്കിയി 

രുന്നു. അതു പന്ത്രണ്ടു കാള യൃയടെ പുറത്തു 

വെച്ചിരുന്നു: മൂന്നു വടക്കോട്ടും മൂന്നു പടി 

ഞ്ാറോട്ടും മൂന്നു തെക്കോട്ടും മുന്നു കിഴ 

കടല് അവ ക്കോട്ടും തിരിഞ്ഞിരുന്നു. 

യുടെ പുറത്തു വെച്ചിരുന്നു; അവയുടെ 

19 
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പ്ൃമ്യൃഭാഗമൊക്കെയും അകത്തോട്ടു ആയി ളപ്പഴംം പിഠങ്ങഗ, പിഠങ്ങളിന്മേത 14 

കടല്, അതിനാ കിഴെ 15 രുന്നു. അതിനെറ കനം നാലു അംഗല തൊട്ടികഠം, 

വും അതിനെറ വകു പാനപാത്രത്തിനെറ പന്നണ്ടു കാള, കവലങ്ങസ, ചട്ടുകങ്ങമ, 18 

വക്പോലെയ്യം ധിടന്ന താമരപ്പു പോ | മുംക്കൊട്ുത്തുകഠം എന്നി ഉപകരണങ്ങ 

[൦] 

ലെയും ആയിരുന്നു; അതില് മൂവായിരം 

ബത്ത്' വ്വെള്ളം കൊള്ളലും. അവന് 

പത്തു തൊട്ടിയും ഉണ്ടാക്കി; കഴ്ഴകുന്ന 

ആധശൃത്തിലേക്ു അഞ്മു വലത്തുഭാഗഥ 

ത്തും അഞ്ച്യ ഇടത്തുഭാഗത്തും വെച്ചു. 

ഫോമയാശത്തിന്നുള്ള സാധനങ്ങളെ അ 

വർ അവയില് കുഴ്ണകും; കടലോ പുരോ 

ഹിതന്മാക്കു കഴ്ഴകു വാനുമ്ള തായിരുന്നു. 

അധന് പൊന്നുകൊണ്ടു പത്തു ധിളകും 

അവയെകുറിച്ചുള്ള വിധിപ്രകാരം ഉണ്ടാ 

ക്കി, മന്ദിരത്തില് വലത്തുഭാഗത്തു അഞ്ചും 

ഇടത്തുഭാഗത്തു അഞ്ചുമായി 

അവ൯ പത്തു മേശയും ഉണ്ടാക്കി; മന്ദിര 

ഖെച്ചു. 

ത്തില് വലത്തുഭാഗത്തു അഞ്ചും ഇടത്തു 

ഭാഗത്തു അഞ്ചരായി ഖെച്ചു; അവ൯ 

പൊന്നു കൊണ്ടു ൮൮ കലശവും ഉണ്ടാക്കി. 

അധ൯ പുരോഹിതന്മാരുടെ പ്രാകാരധും 

വലിയ പ്രാകാരധും പ്രാകാരത്തിന്നു വാതി 

ലുകളും ഉണ്ടാക്കി, കുതകു താമുംകൊണ്ടു। 

പൊതിഞ്ഞു. അവന് കുടലിനെ വല 

മുഭാഗത്തു തെകുകിഗക്കായിട്ടു ഖെച്ചു. 

ഫ്രുരാം കലങ്ങും ചട്ടുകങ്ങമും കലശ 

ങ്ങളും ഉണ്ടാക്കി; ഇങ്ങനെ ഫ്രരാം ഭൈ 

വാലയത്തിത് 

വേണ്ടി ചെയു പണി തീത്തു. സുംഭ। 

ങ്ങ, രണ്ടു സ്മഭങ്ങളുടെ തലെക്കലുള്ള 

ഗോളാകാരമായ പോതികകഠം, സൂംഭങ്ങ 

ൂടെ തലെക്കലുള്ള പോതികകളുടെ ഗോള. 

സ്പൂം൭ 

ങ്ങളുടെ തലെക്കലുള്ള പോതികകളൂടെ 

ങ്ങളെ മൂടുവാ൯ രണ്ടു വലപ്പണി, 

ശപലോമോ൯രാജാ വിന്നു 

മളൊക്കെയും ഫ്രുരാം-ആബി മിനുക്കിയ 

താരൂം കൊണ്ടു യഹോവയുടെ ആലയത്തു। 

ന്നു വേണ്ടി ശഃലാമോ൯രാജായിന്നു ഉണ്ടാ 

ക്കിക്കൊടുത്തു. യോദ്ദാ൯ സമഭൂമിയില് 

സുമക്കോത്തിന്നും സെരരദാഗഥെകും മദ്ധ്യ 

കളു മന്ണു നിലത്തുവെച്ചു രാജാമു അധ 

യെ വാപ്പിച്ചു. ഇങ്ങനെ ശലോമോൻ ഈ 

ഉവകരണങ്ങളൊക്കെയും ധാരാളമായി 

ഉണ്ടാക്കി താഷ്രുത്ത്ിന്െറ തുക്കത്തിന്നു 

നിശ്ചയമില്ലായിരുന്നു. ശലോമോന് ദൈ 

വാലയത്തിലെ ഉപകരണങ്ങമ ഒക്കെയ്യം 

പൊന്നുകൊണ്ടുള്ള പാിഠധും കാഗ്ഗയപ്പം 

ധെക്കുന്ന മേശകളും അന്തമ്മന്ടിരത്തിന്നു 

മുമ്പാകെ നിയമപ്രകാരം കുത്തേണ്ട 

തിന്നു നിമ്മലമായ തങ്കംകൊണ്ടുള്ള നില 

വിളക്ും ദിപങ്ങദം പൊന്നുകൊണ്ടു, 

സാക്ഷാല് നിമ്മലമായ 

ധു്കുത്ങളും 

തങ്കംകൊണ്ടു കുത്രികകമ്ും 

തിച്ചട്ടികമും 

ആലയത്തിനെറ 

തങ്കം കൊണ്ടു 

തന്നേ, ദിപങ്ങദും ചവ 

ണകളും 

കലശങ്ങദും തികം 

ഉണ്ടാക്കി. വാതിലു 

കറ, 

അകത്തെ കുതകുകള്ടം മന്ദിരമായ ആല 

അ യിധിശുഭ്ധമന്ദിരത്തിലേക്കുള്ള 

യത്തിനെറ കതകക്ടം പൊന്നുകൊണ്ടു 

ആയിരുന്നു. 

൫. അഷ്ധ്യായം. 

ഇ ങ്ങനെ ശലോമോ൯ യഹോവയുടെ 

ആലയത്തിന്നു വണ്ടി ചെയൂ പണിയൊ 

ക്കെയും തിന്നു; പിന്നെ ശലോമോന് 

എ $൭ 

രണ്ടു ഗോളങ്ങളെ മൂടുന്ന ഓരാ വലപ്പ ! തനെറ അപ്പനായ ദാലീദ് നിധേടിച്ചി 

ണിയില് ഈരണ്ടു നിര മാമളപ്പഗമായി രുന്ന വസ്തുക്കളായ വെള്ളിയും പൊന്നും 

രണ്ടു വലപ്പണിയിലുംക്രടെ നാനൂറു മാത  ഉപകരണങ്ങഠ ഒക്കെയും കൊണ്ടുവന്നു 

ഠിം 
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൨, ഭിനവ്ൃത്താന്തം ൬ 

ദൈവാലയത്തിലെ ഭണ്ഡാര ഗൃഹങ്ങളില് 

ഖെച്ചു. 

ശലോമോ൯ യഹോധയുടെ നിയമപെ 

ടകം സിയോന് എന്ന ദാധിദിനെറ നഗര 

ത്തില്നിന്നു കൊണ്ടുവരുവാന് യിസ്രാ 

യേല്മൂപ്പന്മാരെയും യിസ്രായേതമക്കളുടെ . 

പിതൃഭവനത്തലവന്മാരായ ഗോത്രപ്രഭക്ക 

ന്മാരെ ഒക്കെയും യെരൂശലേമില് ക്ൂട്ടിവ 

രുത്തി, യിസ്രായേല് പുരുഷന്മാരെല്ലാവ 

അം ഏഴാം മാസത്തിലെ ഉത്സവത്തില് 

രാജാവിന്െറ അടുക്കല് വന്നുക്രടി. യിസ്രാ 

യതമൂപ്പന്മാരെല്ലാവരും വന്നശേഷം 

ലേവ്യ ൪ പെട്ടകം എടുത്ത. 

സമാഗമനക്രടാരധും ക്രടാരത്തിലെ സക 

പെട്ടകവും 

ലവിശുഭ്ധോപകരണങ്ങളും കൊണ്ടുവന്നു; 

പുരോഹിതന്മാരും ലേവൃരുമത്രേ അവ 

കൊണ്ടുവന്നതു. ശലോമോനരാജാവും 

അവസനെറ അടുക്കല് ക്രടിധന്നിരുന്ന 

യിസ്രായേല്സഭയൊക്കെയും ്റണ്ണവാന്ദം 

കണക്കെടുപ്പാന്ദം കഴിയാതവണ്ണം വളരെ 

ആടുകളെയും കാളകളെയും പെട്ടകത്തി 

നനു മുമ്പില് യാഗം കഴിച്ചു. പുര്രോഹിത 

ന്മാർ യഹോധയുടെ നിയമപ്പെട്ടകം അ 

തിസെറ സ്ഥലത്തു, ആലയത്തിലെ അന്ത 

മ്മന്മിരത്തില് അതിവിശുഭ്ധസ്ഥലര്േക്കു 

കെരൂബുകളുടെ ചിറകി൯കിഴെ കൊണ്ടു | 

ചെന്നു ഖെച്ചും, കെരൂരൂബുകമ പ്പെട്ടക 

ത്തിനെറ സ്ഥലത്തിന്നു മീതെ ചിറകു 

വിരിച്ചു പെട്ടകുത്തെയും അതിന്െറ തണ്ടു 

കളെയും മൂടിനിന്നു. തണ്ടുകഠ നീണ്ടി 

രിക്കയാല് തണ്ടുകളുടെ അററങ്ങമ അന്ത 

മുമ്പില് 

കയിഞ്ഞു കാണും എങ്കിലും പുറത്തുനിന്നു 

മ്മന്മിരത്തിന്നു പെട്ടുകത്തെ 

കാണുകയില്ല; അവ ഇന്നുവരെ അലിടെ 

ഉണ്ടു. യിസ്രായേല്മക്കര മിസ്രയിമില് 

നിന്നു പുറപ്പെട്ടശേഷം യഹോവ അവ 

രോടു നിയമം ചെയുപ്പോ മോശെ ഹോ 

ധാഠാഥറ്ഠിം 

070 11. ൫1ന്്നഥ്ഥം 6 

രേബില്ധെച്ചു പെട്ടകത്തില് ഖെച്ചിരുന്ന 

രണ്ടു കല്പലകയല്ലാതെ അതില് മറെറാ 

നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പുരോഹിതന്മാര് 

വിശുഭ്ധമന്ദിരത്തില്നിന്നു വന്നപ്പേംമ-- 

അധിടെയുണ്ടായിരുന്ന പുരോഫിതന്മാ൪ 

ക്രറുകുമൂടെ ക്രമം 

തങ്ങളെ വിശുഭ്ധീകരിച്ചിരുന്നു; 

നോക്കാതെ ഏല്ലാ 

ധരം 

ആസാഫ് , ഹേമാ൯, യെട്ലഥൂ൯ ഏന്നി 

വരും അവരുടെ പൃതൃതന്മാരും സഹോദര 

ന്മാരുമായി സംഗീതക്കാരായ ലേധ്യരെല്ലാ 

വരും ചണഡസ്ര്രം ധരിച്ച കൈത്താള 

ങ്ങളും വിണകളം കിന്നരങ്ങളും പിടിച്ചു 

യാഗഥപീഠത്തിന്നു കിഗക്ക കാഹളം മതി 

ക്കൊണ്ടിരുന്ന ര്ൂററിരുപതു പുരോഹി 

തന്മാരോടുക്രടെ നിന്നു -- കാഹളക്കാരും 

സംഗീതക്കാരും ഒത്തൊരുമിച്ചു കാഹളത്ങ 

വാദിത്രങ്ങ മളോടും കൈത്താള ങ്ങളോടും 

ളോടും അവ൯ നല്ലധനല്ലോ 

അവനെറ ദയ എന്നേകുമുള്ളതു എന്നു 

ക്രടെ 

ഏകസ്വരമായി കേഠധകുമാറു യഹോവയെ 

വാഴ്ച സ്മൂതിച്ചു; അവര് ഉച്ചത്തില് പാടി 

യഹോവയെ സ്തൂതിച്ചപ്പ്യോഠം യഹോലഖ 

യ്യുടെ ആലയമായ മന്ദിരത്തില് ഒരു 

മേഫം നിറഞ്ഞു. യഹോധഖയുടെ തേ 

ജസ്റ്റ് ദൈവാലയത്തില് നിറഞ്ഞിരുന്നതു 

കൊണ്ടു പുരേഹിതന്മാക്കു മേഘംനിമി 

ത്തം ശുത്രൂഷ ചെയ്യേണ്ടതിന്നു നിപ്പാ൯ 

കഴിഞ്ഞില്ല. 

ന്ന. അദ്ധ്യായം. 

ആപ്പോ ശലോമോ൯; താ൯ ക്രുരിരു 

ളില് വസിക്കുമെന്നു ്്് അരുളി 

ച്ചെയ്യിരിക്കുന്നു; ഏങ്കിലും ഞാന് നിനക്കു 

ഒരു നിവാസാലയം, നിനകു എന്നേകും 

വസിപ്പാ൯ ഒരു സ്ഥലം പണിതിരിക്കുന്നു 

എന്നു പറഞ്ഞു. പിന്നെ യിസ്രായേല്സഭ 

മുഴുവനും നില്ല, രാജാധയ തനെെറ മുഖം 
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തിരിച്ചു യിസ്രായേലിനെറ സവ്പസഭയെ 

യും അയഗ്രംഗിച്ചു പറഞ്ഞതു ഏന്നെ 

ന്നാല്: മ്രേന്െറ അപ്പനായ ഭഓാധവീടി 

നോടു തിരുഖയേ കൊണ്ടു അരുളിച്ചെ 

യൂതു തൃക്കൈകൊണ്ടെ നിവത്തിച്ചിരിക്കുന്ന 

യിസ്രായേലിന്െറ ദൈവമായ യഹോവ 

വാഴ്ചല്പെടവ൯. മ്ര൭൯റ ജനത്തെ 

മിസ്രയീം ദേശത്തുനിന്നു കൊണ്ടുവന്ന നാം 

മുതത എനെറ നാമം ഇരിക്കേണ്ടതിന്നു 

ഒരു ആലയം പണിവാന് ഞാൻ യിസ്പാ 

യേലിനെറ സകലഗോത്തങ്ങളിലും ഒരു 

പട്ടണധും തിര ഞ്ഞെടുത്തില്ല ; ഏസെറ ജന 

മായ യിസ്രായേലിന്നു പ്രഭ വായിരിപ്പാ൯ 

ഞാ൯ ഒരുത്തനെയും തിരഞ്ഞെടുത്തതു 

മില്ല. എങ്കിലും ഏനെറ നാമം ഇരിക്കേ 

ണ്ടതിന്നു യെരരുശലേമിനെയും എന്െറ 

ജനമായ യിസ്പായേലിനെ വാഴ്ചവാന് 

ദാവീിദിനെയും ഞാന് തിരഞ്ങെടുത്തിരി 

ക്കുന്ന ഏനം അധവ൯ അരുളിച്ചെയുൂ. 

യിസ്രായേഥിനന്െറ ഭൈവമായ യഹോവ 

യ്യുടെ നാമത്തിനാ ഒരു ആലയം പണി 

യേണം എന്നു ഏനെറ അപ്പനായ ഓവധി 

യഫോവ ഏനെറ അച്പനായ ദാലീടി 

ദിന്നു തപ്പേയ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാല് 

നോടു; എനെെറ നാമത്തിന്നു ഒരു ആലയം 

പണിയേണമെന്നു നിനകു താല്പയ്യം 

ഉണ്ടായല്ലോ; ഇങ്ങനെ താല്പയ്യം ഉണ്ടാ 

യതു നല്ലതു; എങ്കിലും ആലയം പണി | 

യേണ്ടതു നീയല്ല; നിനെറ കുടിപ്രദേശ 

ത്തുനിന്നുത്ഭധിക്ുന്ന മകന് തന്നേ ഏനന്െെറ 

നാമത്തിന്നു ആലയം പണിയും ഏന്നു 

അങ്ങനെ യഹോവ താന് | 

നിവത്തിച്ചിരി 

ചെയൂ 

ഴ് 
കല്പ ച്ച. 

അരുളിച്ചെയു വചനം 

മുന്ന; യഹോവ ധാശദാനം 

തുപോലെ ഏനെറ അപ്പനായ ഓധിഭടിന്നു 

പകരം ഞാന് ഏഴുന്നേററു യിസ്രായേ 

ലിന്ദെറ സിംഹാസനത്തില് ഇരുന്നു | 

ധാഠാഥറ്ഠിം 

071 ൨. ദിനവ്ൃത്താന്തും ൬ 

യിസ്റായേലിനെറ ഭൈവമായ യഹോവ 

യൂടെ നാമത്തിന്നു ഒരു ആലയം പണി 

തിരിക്കുന്നു. യഹോവ യിസായേല്മക്ക 

ളോടു ചെയു നിയമം മഉള്ള പെട്ടകം 

ഞാ൯ അതില് ഡെച്ചിട്ടുണ്ടു. 

അനന്തരം അധ൯ യഹോധയ്യുടെ 

യാഥപിീഠാത്തി൯ 

നെറ സ്വ്വസഭയുടെയും 

മുമ്പില് യിസായേലി 

സമക്ഷത്തുനി 

നനുംകൊണ്ടു കൈ മലത്തി; ശലോമോന് 

അഞ്മു മുഴം നിളധും അഞ്ചു മുഴം വിതി 

യും മൂന്നു മുഴം മയ രവുമായിട്ടു താശും കൊണ്ടു 

ഒരു പിഠം ഉണ്ടാക്കി പ്രാകാരത്തിനെറ 

നടുധിരു ഖെച്ചിരുന്ഃ; അതില് അവന് 

കയറിനിന്നു യിസ്പാരയലിനെറ സ്വ 

സകെകും മുമ്പാകെ മുട്ടുകുത്തി ആകാശ 

ത്തേക്കു കൈ മലത്തി പറഞ്ഞതു എന്തെ 

ന്നാൽ: യിസ്ധാമയലിനെറ ലഭദൈവമായ 

യഹഛഹോധേ, പൂണ്ണഹുദയ ത്തോടെ നിസെറ 

മുമ്പാകെ നടക്കുന്ന നിനെറ ദാസന്മാ 

ക്കായി നിയമവും ദയയും പാലികുന്നവ 

നായ നിന്നെപ്പോലെ സ്വഗ്ലത്തിലും ഭൂമി 

യിലും ഒരു ഭൈവവും ഇല്ല. നീ നെറ 

അപ്പനായ ദാവീട് ഏന്ന നിനെറ ദാസന്നു 

ചെയൂ വാഗ്ദാനം പാലിച്ചിരികുന; തിരു 

വായ്കൊണ്ടു അരുളിച്ചെയൂതു ഇനം കാണും 

പോലെ തൃക്കൈകൊണ്ടു നിവത്തിച്ചമിരി 

ആകയാല് യി സ്പായേലിനെറ 

നി ഏനെറ 

അപ്പനായ ഭായിദ് ഏന്ന നിനെറ ഓസ 

ആന്നു, 

ഭൈധഖമായ യഹോവേ, 

നോടു: നീ ഏനെറ മുമ്പാകെ നടന്നതു 

പോലെ നിനെറ പുത്രന്മാരും എന്െറ 

ന്യായപ്രമാണപ്രകാരം നടക്കേണ്ടതിന്നു 

തങ്ങളുടെ വഴി സൂക്ഷിക്കുമാത്രം ചെയ്യാത 

യി സ്പായേലിനെറ സിംഹാസനത്തില് 

ഇരിപ്പാന് നിനകു ഒരു പുരുഷ൯ ഏനെറ 

മുമ്പാകെ ഇല്ലാതെ വരികയില്ല എന്നു അരു 

ളിച്ചെയ്യിരിക്കുന്നതു നിവത്തിക്കേണമേ. 
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൨. ദിനപ്ൃത്താന്തം ൬ 

യിസ്രായേലിനെറ ദൈവമായ യഹോവേ, 

നിന്െറ ദാസനായ ഭാധിദിനോടു നി 

അരുളിച്ചെയു വചനം ഒത്തുവരുമാറാ 

കട്ടെ. എന്നാല് ദൈവം യഥാത്ഥമായി 

ഭൂമിയില് മരുഷ്യ്യരോടുക്രടെ വസിക്കുമോ? 

സ്വശ്ശത്തിലും സ്വഗ്ലാധിസ്വഗ്ഗത്തിലും നീ 

അടങഞ്ങുകയില്ലല്ലോ; പിന്നെ ഞാ൯ പണി 

തിരിക്കുന്ന ഈ ആലയത്തില് അടങ്ങുന്നതു 

എങ്ങനെ? എങ്കിലും എസെറ ദൈവമായ 

യഹോവേ, അടിയന് തിരുമുമ്പില് കുഴി 

ക്കുന്ന നിലവിളിയും പ്രാത്ഥനയും കേഠം 

ക്കേണ്ടതിന്നു അടിയനെറ പ്രാത്ഥനയി 

ലേക്കും യാചനയിലേകും തിരിഞ്ഞു കടാ 

ക്ഷിക്കേണമേ. അടിയ൯ ഈ സ്ഥലത്തു 

വെച്ചു കഴിക്കുന്ന പ്രാത്ഥന കേഠംക്കേണ്ട 

തിന്നു നിനെറ നാമം സ്ഥാപിക്കുമെന്ന 

നീ അരുളിച്ചെയൂ സ്ഥലമായ ഈ ആല 

യത്തിന്മേല് രാവും പകലും തൃക്കണ് പാത്ത 

രുളേണമേ. ഈ സ്ഥലത്തുവെച്ചു പ്രാത്ഥി 

പ്രാനിരിക്കുന്ന അടിയനെറയും നിസെറ 

യാചന 

കളെ കേഠാദക്കണമേ; നിനെറ വാസസ്ഥ 

ലമായ സ്വഗ്ലത്തില്നിന്നു കേശക്കേ 

ണമേ; കേട്ടു ക്ഷമിക്കേണമേ, ഒരുത്ത൯ 

തെറ കൂട്ടുകാരനോടു കുററം ചെയ്തുയും 

അവന അവനെക്കൊണ്ടു സത്യം ചെയ്യി 

ക്കേണ്ടതിന്നു കായ്യം സത്യത്തിന്നു വെക്കു 

കയും അവ൯ ഈ ആലയത്തില് നിന്െറ 

യാഗപീിഠത്തിന്നു മുമ്പാകെ വന്നു സത്യം 

ചെയ്തുയും ചെയ്യാല് നീ സ്വഗ്ലത്തില് 

നിന്നു കേട്ടു പ്രധത്തിച്ചു ദൂക്ടനെറ നടപ്പ 

അവനെറ തലമേൽ തന്നേ വരുത്തി പ്രതി 

കാരം ചെയ്യത്യാനും നീതിമാനെറ നീതിക്കു 

ഒത്തവണ്ണം അവന്നു നച്ഛതി നീതീകരി 

പ്രാദ്ദം അടിയങ്ങശക്കു ന്യായം പാലിച്ചു 

തരേണമേ. നിനെറ ജനമായ യിസ്പാ 

യേല് നിന്നോടു പാപം ചെയ്തുനിമിത്തം 

ധാഠാഥറ്ഠിം 
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അവര് ശത്രുധിനോടു തോററിട്ടു തിരിഞ്ഞു 

നിന്െറ നാമത്തെ സ്വികരിച്ചുകൊണ്ടു 

ഈ ആലയത്തില്ധെച്ചു നിനെറ മുമ്പാകെ 

പ്രാത്ഥിക്കയും യാചിക്കയും ചെയ്യാല് 

നീ സ്വഗ്ഗത്തില്നിന്നു കേട്ടു നിനെറ ജന 

മായ യിസ്ര്ായേലിനെറ പാപം ക്ഷമിച്ചു 

നീ. അവക്കും അവരുടെ പിതാക്കന്മാകും 

കൊടുത്ത ദേശത്തേക്കു അവരെ തിരിച്ചു 

വരുത്തേണമേ, അവര് നിന്നോടു 

പാപം ചെയ്തു കൊണ്ടു ആകാശം അടെഞ്ഞു 

മഥ പെയ്യാതിരിക്കുമ്പോശ അവര് ഈ 

തിരിഞ്ഞു പ്രാത്ഥിച്ചു 

നിനെറ നാമം സ്വികരിക്കയും നി അവ 

സ്ധലത്തിലേകു 

രെ താഴ്ണ്ിയതു കൊണ്ടു അവര് തങ്ങളുടെ 

പാപങ്ങളെ. വിട്ടുതിരികയും ചെയ്യാല് 

നീ സ്വശ്ശത്തില്നിന്നു കേട്ടു നിനെെറ 

ഓാസന്മാരുടെയും നിനെറ ജനമായ യിസ്സാ 

യേലിനെറയും പാപം ക്ഷമിച്ചു അവര് 

നടക്കേണ്ടുന്ന നല്ലവഴി അവരെ ഉപദേ 

ശിക്കയയം നിനെറ ജനത്തിന്നു അവകാശ 

മായി കൊടുത്ത നിനെറ ദേശത്തു മഴപെ 

യ്്ിക്കയും ചെയ്യേണമേ. ദേശത്തു ക്ഷാമ 

മോ മഹാമാരിയോ വെണ്ൺകതി&, വിഷ 

മഞ്ഞു, ധെട്ടുക്കിളി, തുള്ള൯ എന്നിവയോ 

തുണ്ടായാത, അവരുടെ ശത്രുക്കംം അല 

രുടെ പട്ടണങ്ങളുള്ള ദേശത്തില് അവരെ 

നിരോധിച്ചാതു, വല്ല ധ്യാധിയോ വല്ല 

ഭീനമോ ഉണ്ടായാല്, യാതൊരുത്തനെ 

ജങകിലും നിനെറ ജനമായ യിസായേല് 

മുഴ്ുവനെങ്ജിലും വല്ല പ്രാത്ഥനയും യാച 

നയും കഴിക്കയും ഓരോരുത്തന് താന്താ 

സെറ ധ്യ്യാധിയും ദൂഃഖയധും അറിഞ്ഞു 

ഈ ആലയത്തിങ്കലേക്കു തിരിഞ്ഞു കൈ 

മലത്തുകയ്യം ചെയ്യാല്, നി നിന്െറ 

വാസസ്ഥലമായ സ്വശ്ശത്തിതനിന്നു കേട്ടു 

ക്ഷമിക്കയും ഞങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാക്കു 

കൊടുത്ത ദേശത്തു അവര് ജിധിച്ചിരികും 
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7. സിലി ൫ 

കാലത്തൊക്കെയും ട്ര. കില് 

നടപ്പാന് തക്കവണ്ണം നിന്നെ ഭയപ്പേ | 

ടേണ്ടതിന്നു നീ ഓരോരുത്തന്െറ ഫുടയം | 

അറിയുന്നതുപോലെ ഓരോരുത്തന്നു അ | 

ധനവന്െറ നടപ്പുപോലെ ഒക്കെയ്യം 

നല്ലുകയും 

മനുഷ്യ പൃത്രന്മാരുടെ 

നീ മാത്ര 

കേടയ്ങ | 
നിന്െറ ജനമായ 

ചെയ്യേണമേ; 

മല്ലോ 

ളെ അറിയുന്നതു. 

യിസായേലില് ഉള്ള വനല്ലാത്ത അന്യജാ | 

തിക്കാരന് നിന്െറ മഫത്വമുള്ള നാ 

മമും ബലമുള്ള കയ്യം ക 

ഭജവും ഹേതുവായി ഭൂരദേശത്മനിനം 

ആലയത്തില് 

നിശ്ചയം -- നീ 

നിനെറ വാസസ്ഥലമായ സ്വഗ്ലൃത്തിരു 

വന്നാല് -- അവര് ഈ 

വന്നു പ്രാത്ഥികും 

നിന്നു കേട്ടു ഭൂമിയിലെ സകലജാതികളും 

നിന്െറ ജനമായ യിസായേല് എന്ന 

പോലെ നിന്െറ നാമത്തെ അറിഞ്ഞു 

നിന്നെ ഭയപ്പെടുകയും ഞാന് പണി 

തിരിക്കുന്ന ഈ ആലയത്തിനാ നിന്െറ 

നാമം വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഏന്നു അറി 

കയ്യും 

ര൯ നിന്നോടു പ്രാത്ഥികുന്നതൊക്കെയും 

നി നിനെറ 

ചെയ്യേണ്ടതിന്നു അ ജാതിക്കാ 

ചെയ്യുകൊടു ക്കേണമേ. 

ജനത്തെ അയകുന്ന വഴിയില് അവ 

തങ്ങടെ ശത്രുക്കളോടു യൃഭ്ധം ചെയ്ത്രാ൯ 

പുറപ്പെടുമ്പോ നി 

ഈ നശരത്തിലേകും ഞാന് നിന്െറ 

നാമത്തിന്നു പണിതിരികുന്ന ഈ ആലയ 

ത്തിലേകും തിരിഞ്ഞു നിന്നോടു പ്രാത്ഥി 

ച്ചേ നീ സ്വഗ്ലത്തില് നിന്നു അവ 

രുടെ പ്രാത്ഥനയും യാചനയും കേട്ടു 

അധക്ു ന്യായം പാലിച്ചുകൊടുക്കേണമേ. 

അവര് നിന്നോടു പാപം ചെയ്കയും - 

പാപം ചെയ്യാത്ത മയമകഷ്യയ൯ ഇല്ലല്ലോ -- 

നീ അവരോടു കോപിച്ച അവരെ ശത്രു 

ക്കഠകു പം യം ബ്ന അവര് അവരെ 

ധാഠാഥറ്ഠിം 
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പങ 

 ്രൂരത്തോ കാ ഉള്ള ദേശ 

ത്തേകു ബഭ്ധരാക്കി കൊണ്ടുപോകയും 

ചെയ്യാല് അവരെ പിടിച്ചു കൊണ്ടു 

പോയിരിക്കുന്ന ദേശത്തുവെച്ചു അധ൪ 

തങ്ങളുടെ ഫലദയത്തില് ഉണന്നു പ്രവാ 

സര്ദശത്തുവെച്ചു: ആങ്ങഗ പാപംചെയ്യൂ 

അകൂത്യവും ടൂഷ്ടതയ്യം 

ക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു നിന്നാടു യാചി 

ക്ഷയം 

പോയ പ്രവാസദേശത്തുവെച്ഛ അവര് 

പൂണ്ണഛൃുദയ ത്തോടും പൂണ്ണമന്സ്സോടുംക്രടെ 

നിങ്കലേകു തിരിഞ്ഞു നി അവരുടെ പി 

പ്രവത്തിച്ചിരി 

അവരെ പിടിച്ചു കൊണ്ടു 

താക്കന്മാകു കൊടുത്ത ടേശത്തേകും നി 

തിരഞ്ഞെടുത്ത നശരത്തിലേകും ഞാ൯ 

നിന്െറ നാമത്തിന്നു പണിതിരിക്കുന്ന 

ഈ ആലയത്തിലേകും നോക്കി പ്രാത്ഥി 

ക്കയയം ചെയ്യാല് നീ നിനെറ വാസ 

സ്ഥലമായ സ്വഥ്ഗത്തില്നിന്ന അധ 

രുടെ പ്രാത്ഥനയും യാചനകളും കേട്ട 

അവകു ന്യായം പാലിച്ചുകൊടുത്തതു നി 

ന്നോടു പാപം ചെയൂ നിനെറ ജന 

ഇപ്പോഴ്ം 

മേനെറ ദൈവമേ, ഈ സ്ഥലത്തുവെച്ചു 

ത്തോടു ക്ഷമിക്കേണമേ. 

കഴികുന്ന പ്രാത്ഥനെകു നിന്െറ കണ്ണൂ 

നിനെറ ചെധി ശ്രദ്ധിച്ചും 

ഇരിക്കേണമേ. ആകയാല് യഫോധഖ 

തുറന്നും 

യായ ഒഭൈവമേ, നീയും നിനെറ ബലത്തി 

നെറ ചെട്ടകവും എഴ്ഴന്നേററു നിന്െറ 

വിശ്രാമത്തിചേക്ു വരേണമേ; യദഹോ 

വയായ ദൈവമേ, നിന്െറ പുരരോഫി 

തന്മാർ രക്ഷാവസ്ത്രും ധരിക്കയും നിന്െറ 

ഭക്തന്മാർ നന്മയില് സന്തോഷിക്കയ്യം 

ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. യഹോവയായ ഭൈ 

വമേ, നിനെറ അഭികിക്തന്െറ മുഖം 

തൃജിച്ചുകള യരുതേ; നിന്െറ ഓസനായ 

ഓവീടിനോടുള്ള കൃപകളെ ഒഓാക്കേ 

ണമേ, 
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൨, ദിനവൃത്താന്തം ൭ 

ഒം അദ്ധ്യായ. 

ശഃലോമോ൯ന പ്രാത്ഥിച്ചു കഥിഞ്ഞല്ലപ്പോഠം 

ആകാശത്തുനിന്നു തി ഇത്ങി ഹോമയാ 

ഗവും ഫനനയാശവും ദഹിപ്പിച്ചു; യഹോ 

വയുടെ തേജസ്സും ആലയത്തില് നിറഞ്ഞു. 

യഫോവയുടെ തേജസ്സു യഹോവയുടെ 

ആലയത്തില് നിറഞ്ഞിരിക്കകൊണ്ടു പു 

രോഹിതന്മാക്കു യഹോവയുടെ ആലയ 

ത്തില് കുടപ്പാ൯ കഴിഞ്ഞില്ല. ത് ഇറ 

ങ്ങിയതും ആലയത്തില് യഹോവയുടെ 

തേജസ്സും യിസ്രായേതമക്കളൊക്കെയും 

കണ്ടപ്പോ അവര് കരല്ത്തളത്തിത 

സാക്ട്ാംഗം വീണു യഹോവയെ നമസ്ത 

രിച്ചു: അധന നല്പവസ അല്ലോ; അധ 

നെറ ദയ എന്നേക്കും ഉള്ള തൂ എന്നു ചൊല്ലി 

സൂതിച്ചു. 

യഹോധയുടെ സന്നിധിയില് യാഗം 

പിന്നെ രാജാവും സവ്വജനധും 

കഴിച്ചു. ശലോമോ൯രാജാധു ഇരുപത്തി 

രായിരം കാളയെയും ഒരു ലക്കത്തിരുപ 

തിനായിരം ആടിനെയും യാഗം കഴിച്ചു; 

ജങ്ങനെ രാജാധും സപ്പുജനവും ഭദൈധഖാ 

ലയത്തെ പ്രതികഷ്ട്ിച്ചും പുരോഹിതന്മാർ 

തങ്ങളുടെ മുദ്യോഗം അനുസരിച്ചും ലേ 

൮്യ൪: അവനെറ ദയ എന്നേക്കും ഉള്ളതു 

എന്നിങ്ങനെ അവര്മുഖാന്തരം ദാവിദ് 

സ്ോത്രംചെയു സമയത്തു യഹോവയെ 

സ്പൂതിപ്പാ൯ ഓവീട് രാജാവു ഉണ്ടാക്കിയ 

യഹോവയുടെ വാല്യങ്ങളോടുക്രടെയും 

നിന്നു; യിസ്രായേല് ഒക്കെയും നില്ല 

പുരോഹിതന്മാര് അവരുടെ മുമ്പില് കാഹ 

ഉം തിം ശലോമോ൯ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്ന 

താരൂയാഗപിഠത്തിന്മേല് ഹോമയാഗം, 

ഭോജനയാഗം. മേദസ്സ് ഏന്നിവ കൊള്ളോ 

തിരുന്നതു കൊണ്ടു ശലോമോ൯ യഹോധഖ 

യൂ൭ട ആലയത്തിന്നു മുമ്പിലുള്ള പ്രാകാര 

ത്തിനെറ മഭധ്യഭാഗം ശുഭ്ധീകരിച്ചു, അ 

ഠിം 
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വിടെ ഹോമയാഗഥങ്ങളും സമാധാനയാഗഥ 

ങ്ങളുടെ മേദസ്സും അപ്പിച്ചു. ശലോമോനും 

ഹമാത്തിനെറ അതിര്മുതല് മിസ്രയീം 

തോട്ട വരെയുള്ള എല്ലായിസ്രായേലും ഏററ 

വും വലിയ സഭയായി ആ സമയത്തു ഏഗ്ര 

എട്ടാം 

അവര് വിശുദ്ധസഭായോഗം 

ടിപസം ഉത്സവം ആചരിച്ചു. 

ദിവസം 

കരടി; ഏഴ് ദിവസം അവര് യാഗപിഠ 

പ്രതിഷ്ട കൊണ്ടാടി, ഏഴ ദിവസം ഉത്സ 

വവും ആചരിച്ചു. ഏഴാം മാസം ഇരുപ 

ത്തിമമന്നാം തിയ്യതി അവ൯ ജനത്തെ 

യഫോവധവ ഭാധിദിന്നും ശലോമോന്നും 

തനെറ ജനമായ യിസായേലിന്നും ചെയ്യു 

നന്മയെക്ുറിച്ചു സന്തോഷവും ആനന്ദധും 

ഉള്ള വരായി അയഖരുടെ ക്രടാരങ്ങളിലേക്കു 

പറഞ്ഞയച്ചു. 

ഇങ്ങനെ ശലോമോന യഹോവയുടെ 

ആലയവും രാജധാനിയും തീത്തു യഹോ 

വയുടെ ആലയത്തിലും തസെറ അരമന 

യിലും ഉണ്ടാക്കുവാ൯ ശലോമോന്നു താല്പയ്യം 

ഉണ്ടായിരുന്നതൊക്കെയും അവന് ശുഭ 

മായി നിധത്തിച്ചു. അതിനെറശേഷം 

യഹോധയ രാത്രിയില് ശലോമോന്നു പ്രത്യ 

ക്ഷനായി അവനോടു അരുളിച്ചെയൂതു 

എന്തെന്നാല്: ഞാ൯ നിനെറ പ്രാത്ഥന 

കേട്ടു ഈ സ്ഥലം എനിക്കു യാഗത്തിന്നുള്ള 

ആലയമായിട്ടു തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു. 

മഴ പെയ്യാതിരിക്കേണ്ടതിന്ു ഞാ൯ ആ 

കാശം അടെക്കയോ ദേശത്തെ തിന്നു 

മുടിക്കേണ്ടതിന്നു ധെട്ടുക്കിളിയോടു കപ്പി 

ക്കയോ എനെറ ജനത്തിനെറ ഇടയില് 

മഹാമാരി വരുത്തുകയോ പചെയ്യാല്,, 

എന്െറ നാമം ധിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന 

എസെറ ജനം തങ്ങളെത്തന്നേ താഴ 

പ്രാത്ഥിച്ച എനെറ മുഖം അന്വേഷിച്ചു 

തങ്ങളുടെ ടൂമ്മാഗ്ഗങ്ങളെ വിട്ടു തിരിയുമമ 

കിത, ഞാ൯ സ്വഗ്ലത്തില്നിന്നു കേട്ടൂ 

19 

14 



17. . യിനി ൫ 

16 

17 

18 

19 

21 

99 ദു ചാഭിക്കും. 

അവരുടെ പാപം ക്ഷിച്ചു അവരുടെ 

ദേശത്തിന്നു സൌഖ്യം വരുത്തിക്കൊടുക്ും. 

ഇ സ്ഥലത്തു കുഴികുന്ന പ്രാത്ഥനെക്കു 

മുനെറ കണ്ണൂ തുറന്നിരിക്കയയം ഏനെറ 

ര്രഭ്ധിച്ചിരിക്കുയും ചെയ്യും. 

ഏനെറ നാമം ഈ ആലയത്തില് ഏന്നേ 

ചെയധി 

കും ഇരിക്കേണ്ടതിന്നു ഞാന് ജഇലപ്പോഠം 

അതിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തു ധിശുൂഭ്ധികരി 

ച്ചിരിക്കുന്ന; ഏനെറട്ടക്ക്കിയയം ഏനെറ ഫ്ലദ 

യവും ഭ്യേല്ലായ്യ്യയോഴം ഇവിടെ ഇരികും., 

നീയോ നിനെറ അപ്പനായ ഓയിദട് നട 

ന്നതു പോലെ എന്െെറ മുമ്പാകെ നടക്കയ്യം 

ഞാ൯ നിന്നോടു കപ്പിച്ചതുപോലെ ഒക്കെ 

യൂയം ചെയ്തുയും മേനെറ ചട്ടങ്ങദൂം വിധി 

കളും പ്രമാണിച്ചുനടക്കയും ചെയ്യാരു, 

യിസ്രായേലില് വാഴ്ചവാ൯ നിനക ഒരു 

0 [ 

) 

] ഡല) 

൨. കം വു 

മിസയിംഭേശത്തുനിന്നു 

കൊണ്ടു വന്ന തങ്ങടെ ഭൈവമായ. യഫാ 

കടം 

വയെ അവർ ഉപേക്ഷിക്കയും അന്വഭളൈ 

വങ്ങളോടു ചേന്നു അവയെ നമസ്ത 

രിച്ചു സേവിക്കയും ചെയുതു കൊണ്ടാകുന്നു 

അവന് ഈ ഭഅനത്ഥമൊക്കെയും അവകു 

വരുത്തിയിരികുന്നതു എന്നു ഉത്തരം 

പറയും. 

വം അദ്ധ്യായം. 

ശ്രലോമോന് യഹോധയുടെ ത്തലയധും 

തനെറ അരമനയും ഇരുപതു സംവത്സ 

രംകൊണ്ടു പണിതശേഷം ഫ്രരാം ശലോ 

മോന്നു കൊടുത്ത പട്ടണങ്ങളെ ശലോ 

' മോ൯ പണിതുറപ്പിച്ച അധിടെ യിസ്പാ 

പൂരുഷ൯ ജുല്ലാതെവരികയിലു ഏന്ന, 

ഞാ൯ നിന്െറ അച്പനായ ദാധിടിനോട്ട 

ഒരു നിയമം ചെയൂതുപോലെ ഞാ൯ 

നിന്െറ രാജാസനത്തെ സ്ഥിരമാകും. 

മേന്നാല് നിങ്ങഠ തിരിഞ്ഞു, ഞാന് നിങ്ങ 

മൂടെ മുമ്പില് ഖെച്ചിരിക്കുന്ന എന്െറ 

ചട്ടുങ്ങദും കുപ്പനകട്ടം മപേക്ഷധിക്കയും 

ചെന്നതു അന ഭൈ വങ്ങളെ. സ്വേധിച്ചു നമ 

സ്ത്ൂരിക്കയും ചെയ്യാരു, ഞാ൯ അവക്കു 

കൊടുത്ത ഏനെെറ ദശത്തുനിനു അവരെ 

പറിച്ചുകള.യും; എനെറ നാമരത്തിന്നായി 

ഞാ൯ വിശുഭ്ധികരിച്ചിരികുന്ന ഈ ആല 

യേല്യരെ പാപ്പ്ിച്ചു. അനന്തരം ശലോ 

മോ൯ ഹമാത്ത് -സോബയിലേക്ു പോയി 

അതിനെ ജയിച്ചു; അവ൯ മരുഭൂമിയില് 

തഭ മോരും ഹമാത്തില് അവന് പണിതി 

, ന്ന സംഭാരനഗരങ്ങളു.മെല്ലാം ഉറപ്പിച്ചും 

അവന് മേലത്തെ ബേത്ത് -ഹോരോനും 

താഴത്തെ ബേത്ത് -ഹോരോും മതിലുക 

കോട്ടും വാതിലുക ളോടും ഓടാമ്പലുകളോട്ടം 

ക്ൂരടിയ മറപ്പുള്ള പട്ടണങ്ങകകായും ബാലാ 

ത്തും ശലോമോന്നുണ്ടായിരുന്ന സകലസം 

ഭാരനഗരങ്ങദ്ടൂം സകലരഥന ഗരം 

കുതിരച്ചേ വകക്കുള്ള പട്ടണങ്ങളും യെരു 

തന്െറ ശലേമിലും ലെബാനോനിലും 

യത്തെയും ഞാ൯ എനെറ മുമ്പിരനിന്നു രാജ്യത്തു എഏല്ലാടധും പണിവഃന് ശലോ 

നീക്കിക്കള ഞൂ സകലജാതികളുടെയും ഇട | മോന് ആഗ്രഹിച്ചതൊക്കെയും പണിത്ു. 

യില് ഒരു പഴഞ്ചൊല്ലും പരിഹാസ്ധധും 

ആക്കിത്തിക്ും. ഈ ആലയം ഏത്ര ഉന്ന 

തമായിരുന്നാലും കടന്നുപോകുന്ന ഏവറഃം 

അതിനെപ്പററി സൂംഭിച്ചു: യഹോവ ഈ 

രേശത്തിന്നും ഈ ആലയത്തിന്നും ഇങ്ങ 

നെ വരുത്തുവാ൯ സംഗതി ഏന്തു ഏനു 

അതുിന്ന അവര്; തങ്ങളുടെ 

ധാഠാഥദ്ലിം 

പട: 

ഹിത തര്. അരമായ്യര്, ചെരിസ്പര്, ഹിപ്യ൪, 

യെബൂസ്യ൪ എന്നിങ്ങനെ യിസ്രായേലില് 

ഉഠാംപ്പെടാത്ത ശേഷിപ്പുള്ള സകലജന 

ത്തെയും യിസ്റ്റായേല്യ൪ സംഹരിക്കാതെ 

പിന്നീടും ഭേശത്തു ശേഷിച്ചിരുന്ന അവ 

രുടെ മക്കളെയ്യം ശലോമോന് ജന്നു 

വരെയും ഉരഴിയവേലക്കാരാക്കി. യിസ്രാ 

[] 

നന് 



10 

11 

19 

14 

൨. ദിനവൃത്താന്തം ൯ 

യേല്യരിതനിന്നോ ശലോമോ൯ ആരെ 

യ്യും 

യില്ല; അവര് യോദ്ധാക്കളും അവന്െറ 

തന്െറ വേലെക്കു ദാസന്മാരാക്കി 

സേനാനായകശ്രേക്ട്ടന്മാരും രഥങ്ങമക്കും 

കുതിരച്ചേവകക്കും അധിപന്മാരും ആയി 

രുന്നു. ശലോമോ൯രാജാധിനെറ പ്രധാ 

നമദ്യോഗസ്ഥന്മാരും ജനത്തിനെറ മേല് 

വിചാരകന്മാരുമായ ഇവര് ഇരുന്ൂററ 

മ്പതുപചേര് ആയിരുന്നു. ശലോമോ൯ 

ഫറഖോനെറ മകളെ ദാധിദടിനെറ നഗ 

രത്തില്നിന്നു താന് അവരമക്കു വേണ്ടി 

പണി.മ അരമനയില് കൊണ്ടുപോയി 

പാപ്പിച്ചു; യിസ്രാമയല്രാജാവായ ദാവീദി 

നെറ അരമനയില് എനെറ ഭായ്യ പാക്ക 

രുതു; യഹോവയുടെ പെട്ടകം അധിടെ 

വന്നിരിക്കയാല് അതു ധിശുഭ്ധമല്ലോ 

എന്നു അവ൯ പറഞ്ഞു. 

ശലോമോന് താ൯ മണ്ഡവത്തിന്നു 

മുബ്ചില് പണിത യഹോധയുടെ യാഥപീഠ 

ത്തിന്മേല് അതതു ടിഖവസത്തേക്കു ലേ 

ണ്ടിയിരുന്നതുപോലെ മോശെയുടെ കല്പ 

നപ്രുകാരം ശബ്ബത്തുകളിലും അമാധാസ്യ 

കളിലും ഉത്സവങ്ങളിലും പുളിപ്പില്ലാത്ത 

അപ്പത്തിനെറ ഉത്സവത്തിര, വാരോത്സ 

വത്തില്, ക്രടാരങ്ങളുടെ ഉത്സവത്തില് 

ഇങ്ങനെ ആണ്ടില് മൂന്നു പ്രാവശ്യവും 

യഫഹോലഖെക്ുകു ഹോമയാഗങ്ങളെ കഴിച്ചു 

പോന്നു. അവന് തനെറ അപ്പനായ 

ദാവീദിനെറ നിയമപ്രുകാരം പൃരോഹി 

തന്മാരുടെ ക്രറുകളെ അധരുടെ ശുശ്രൂ 

കഷ്ഷെകും അതതു ദിവസം ധേണ്ടിയിരു 

ന്നതൃപോലെ സ്ലോത്രം ചെയ്്യാന്ദം വൃരോ 

ഹിതന്മാരുടെ മുമ്ചില് ശുശ്രൂഷിപ്പാനും 

ലേധ്യരെ അവരുടെ പ്രവൃത്തികശക്കും 

വാതില് കാവല്ല്ലാരെ അവരുടെ ക്രറുകഠം 

ക്കൊത്ത വണ്ണം അതതു വാതിലിന്നും നിയ 

മിച്ചു ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ഭൈവപുരു 

ധാഠാഥദ്ഠിം 

11. ന്ന 9 

ഷനായ ദാധീദിനെറ കല്പന. യാതൊരു 

കായ്യത്തിലും ഭണ്ഡാരത്തെ സംബന്ധിച്ചും 

പുരോഹിതന്മാരോടും ലേ യ രോടും ഉണ്ടായ 

രാജകല്പന അവ  ിട്ടുമാറിയില്ല. 

യഹോവയുടെ ആലയത്തിന്നു അടിസ്ഥാ 

നമിട്ട നാഠമുതല് അതു തീരുംവരെ ശലോ 

മോനെറ പ്രവൃത്തി ഒക്കെയും സാഭധഥുയ മാ 

ഖ്യുന്നു; അങ്ങനെ യഹോവയുടെ ആലയം 

പണിതുതീന്നു. 

ആ കാലആം ശഃലാമോന് എദോംദേശ 

ത്തു കടല്ലൃൂരയിലുള്ള. എസ്വയോസ-ഗഥേബെ 

രിലേകും ഏലോത്തിലേക്കും പോയി, 

ഫ്രുരാം തനെെറ ദാസന്മാര്മുഖാന്തരം കുപ്പ 

ലുകളെയും സമുദപരിചയമുള്ള ആളകു 

ളെയും അവനെറ അടുക്കല് അയച്ചു; 

അവര് ശലോമോനെറ ദാസന്മാരോടു 

കരടെ ഓഫിരിലേക്കു ചെന്നു നാര്ററ 

മ്പതു താലന്ത് പൊന്നു വാങ്ങി ശലോ 

മോ൯രാജാവിനെറ അടുക്ക കൊണ്ടു 

വന്ന, 

൯. അഡ്ധ്യായം. 

ശെബാരാജ്ഞി ശലോമോനെറ കീത്തി 

കേട്ടിട്ടു കടമൊഴികളാല് ശലോമോനെ 

പരിക്ഷിക്കേണ്ടതിന്ന അതിമഹത്തായ 

പരിവാരത്തോടും സുഗന്ധവഗ്ഗവും അന 

വധി പൊന്നും രത്ഥവും ചുമന്ന ഒട്ടുകങ്ങ 

ളോടും ക്രടെ യെരൂശലേമില് വന്നു; 

അവശ ശലോമോനെറ അടുക്കല് വന്ന 

ശേശം തനെറ മ$നാരഥം 

അവനോടു പ്രസ്മാവിച്ചു. 

സകല ചാല്യ ങ്ങഗക്കും ശലോമോന൯ു സ്പമാ 

ഒക്കെയും 

അവളുടെ 

ധാനം: പറഞ്ഞു; സമാധാനം പറവാ൯ 

കഴിയാതെ ഒന്നും ശ3ലാരമാന്നു മറപപൊ 

രുളായിരുന്നില്ല. ശെബാരാജ്ഞി ശലോ 

മോസനെറ ജഞ്ഞാനധും അവന് പണിത 

മേശയിലെ അരമനയും അവനെറ 
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10 

1? 

18 
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ഭക്ഷണധും അവനെറ ഉത്ൃന്മാരുടെ 

ഇരിപ്പും അവന്െറ ശുത്രരൂഷകന്മാരുടെ 

നിലയും അവരുടെ ഉടുപ്പും ലാ 

പാനപാത്ര വാഫകന്മാരെയും അവരുടെ ' 

ഉടുപ്പിനെയും യഹോവയുടെ ആലയ 

ത്തിലേക്കുള്ള അവനെറ എഴന്നെട്ളത്തും 

കണ്ടിട്ടു അമ്പരന്നു പോയി, അധഠാ രാ 

ജാധിനോടു പറഞ്ഞതു എന്നെന്നാര: 

നിന്െറ കായ്യങ്ങളെ യും മ്ഞമോനത്തെയും 

കുറിച്ചു ഞാ൯ ഏനെറ ദേശതആആവെച്ചു 

കേട്ട വത്തമാനം സത്യം തന്നേ; ഞാ൯ 

വന്നു സ്വന്തകണ്ണകൊന്റേ കാണുംവരെ 

ആ വത്തമാനം ധിശ്വസിച്ചില്ല; ഏന്നാല് 

നിന്െറ ജ്ഞാനമാഹാത്മ്ൃയ ത്തിസെറ പാതി 

പോലും ഞാ൯ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല; ഞാ൯ 

കേട്ട കേഠാധിയെക്കാഠം നി ത്രേഷ്ടനാ 

കുന്നു. നിനറെറ ഭായ്യ്യമാര് ഭാഗ്യവതികമഠം; 

നിനെറ മുമ്പില് ഏല്ലായ്യ്യോഴും നിന്നു; 

നിന്െറ ഞാനം കേ കുന്ന ഈ നിന്െറ 

ഭൃത്യന്മാരും ഭാ ാന്മാ൪. നിനെറ ഭൈ 

വമായ യഹോവെക്കു വേണ്ടി രാജാവാ 

യിട്ടു തന്െറ സിംഹാസനത്തില് നിന്നെ 

ഇരുത്തുവാ൯ നിന്നില് പ്രസാടിച്ചിരിക്കു 

നന നിന്െറ ഭൈധമായ യഫോധ ധാഴ്ശ 

പ്പെട്ടവ൯; നിന്െറ ദൈവം യിസായേ 

ലിനെ എയന്നകും നിലനില്ല,മാറാമക്കേണ്ട 

സ്ന്റേഹിച്ചതു കൊണ്ടു 

നീതിയും ന്യായധും നടത്തുവാന് നിന്നെ 

തിന്നു അവരെ 

അവക്കു രാജാധാക്കിയിരിക്കുന്നു. അവഠം 

രാജുയിന്നു നൂററിരുപതു താലന്ത് പൊ 

നും അനവധി സുഗന്ധധഗ്ഗധും രത്തധും। 

കൊടുത്തു; 

രാജാവിന്നു കൊടുത്തതു പോലെയുള്ള സുഗ 

ശെബാരാജ്ഞതി ശലോമോന് 

ന്ധവഗ്ഗം പിന്നെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഓഫീ 

രില്നിന്നു പൊന്നു കൊണ്ടുവന്ന ഫ്രൂരം। 

മിനെറ ദാസന്മാരും ശലോമോനെറ ദാസ 

ന്മാരും ചാടനധും രത്തധും കൊണ്ടുവന്നു. 

__ 077 

| ഭാഗത്തും 

൨. ദിനവൃത്താന്തം ൯ 

രാജാധു ചന്ദനമരംകൊണ്ടു യഹോവയുടെ 

ആലയത്തിന്നും രാജധാനികും അഥികട്ും 

സംഗീതക്കാക്കു കിന്നരങ്ങളും ഡവിണകമ്ും 

ഉണ്ടാക്കി; ഈ വക പണ്ടു യെഫ്രുരാദേശ 

തആ അശേഷം കണ്ടിട്ടില്ല. ശെബാരാ 

അത്തി രാജാവിന്നു കൊണ്ടുവന്നതില് പര 

മായി അവഠ ആഗ്രഹിച്ചതും ചോടിച്ചതു 

മൊക്കെയും ശലോമോന്ര:ങാധു അവനകു 

കൊടുത്തു; 

ഭൂത്യന്മാരുമായി സ്വദേശത്തേകു മടങ്ങി 

അങ്ങനെ അവ തനെറ 

പ്പോയി. 

സഞ്ചാരധ്യാപാരികളു.ം കച്ചവടക്കാരും 

കൊണ്ടുവന്നതു ക്രടാതെ ശലോയമോന്നു 

ഓരോ ആണ്ടില് വന്നിരുന്ന പൊന്നി 
) 

! ൯െറ തുക്കം അറു ധഉററവുപത്താറു താലന്ത 

ആയിരുന്നു. അരാബ്ബരാജാക്കന്മാമരൊ 

ക്കെയും ഭേശാധിപതിമാരും ശലോമോന്നേ 

പൊന്നും വെള്ളിയും കൊണ്ടുവന്നു. ശലോ 

മോന്൯രാജാവയു പൊ൯പലകകൊണ്ടു ഇരു 

൯൮ വ൯പരിച മണ്ടാക്കി;ു ഓരോ പരി 

ചെക്കു അറുനൂറു ശേക്കല്ു പൊ൯പ 

ലക് ചെലവായി, അവ൯ പൊ൯പലക 

കൊണ്ടു മുന്നൂറു ചെവുപരിചയ്ും ഉണ്ടാ 

ക്കി; ഓാരോ ചെറുപരിചെക്ു മുന്ത്റു 

ശേക്കെൽ പൊന്നു ചെലവായി. രാജാവു 

അവയെ ലെബാനോ൯വനഗൃഹത്തില് 

ഖെച്ചു. രാജാവയ ഒന്തംകൊണ്ടു ഒരു 

വലിയ സിംഹാസനം ഉണ്ടാക്കി തങ്കം 

കൊണ്ടു പൊതിഞ്ഞു. സിംഹാസന 

ത്തോടു ചേത്തുറപ്പിച്ചതായി ആറു പത 

നവും പൊന്നുകൊണ്ടു ഒരു പാടപിഠവും 

ഉണ്ടായിരുന്നു; ഇരിപ്പിടത്തിനെറ ഇരു 

ഓരോ കൈത്താങ്ങലും കൈ 

തആരാങ്ങലിന്നരികെ നില്ലന്ന രണ്ടു സിംഹ 

വും ഉണ്ടായിരുന്നു. ആറു പതനത്തില് 

ഇപ്പുറത്തും 

സിംഹം നിന്നിരുന്നു. 

അപ്പുറമായി പന്ത്ര? 

ഒരു രാജ്യ ത്തതും 

ധാഠാഥറ്ഠിം 
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6 ൨. ദിനവൃത്താന്തം ൧൧ 

ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. 

രാജാവിന്െറ സകലപാനപാത്രങ്ങളും 

പൊന്നു കൊണ്ടും ലെബാനോ൯ഗ്ൃഹത്തി 

ലെ ഉപകരണങ്ങളൊക്കെയും തങ്കംകൊ 

ണ്ടും ആയിരുന്നു; ധെള്ളിക്ു ശലോമോ 

നെറ കാലത്തു 

രാജാവിന്െറ കപ്പലുകളെ. ഫ്രുരാമിനെറ 

വിലയില്ലായിരുന്നു. 

ദാസന്മാരോട്ടക്രടെത ശീശിലേക്കു അയച്ചി 

രുന്നു; മൂവാണ്ടിലൊരിക്കല്: തശീശ് കപ്പ 

ലുകര പൊന്നു, ധവെള്ളി, ആനക്കൊമ്പു, 

കുരങ്ങു, മയില് എന്നിവയെ കൊണ്ടുവന്നു. 

ഇങ്ങനെ ശലോമോ൯രാജാധവയ ഭൂമിയിലെ 

റം 

ശലോമോ൯ | 

1, (11ഥന്ഥസ൦ം 10 

ശലോമോനെറ മററുള്ള വൃത്താന്തങ്ങഠ 

ആദ്യവസാനം നാഥാ൯പ്രവാചകനെറ 

വൃത്താന്തത്തിലും ശീലോന്യനായ അഹി 

യാവിനെറ പ്രവാചകത്തിലും നെബാ 

ത്തിനെറ മകനായ യൊരോബെയാമി 

നെപ്പററിയുള്ള ഇദ്ദോദശകനെറ ദശനങ്ങ 

ളിലും എഴ്ുതിയിരിക്കുന്നുവല്ലോ. ശലാ 

മോ൯ യെരൂശലേമില് ഏല്ലായിസ്രാര്യേ 

ലിന്നും നാല്പതു സംവത്സരം രാജാവായി 

രുന്നു. പിന്നെ ശലോമോന് തന്െറ 

പപിതാക്കുന്മാരെപ്പോലെ നിദപ്രാപിച്ചു; 

അവനെ തന്െറ അപ്പനായ ദാവി 

സകലരാജാക്കന്മാരിലുംവെച്ചു ധനംകൊ ദിനെറ നശരത്തില് അടക്കം ചെയ്യൂ; 

ണ്ടും അഞഞാനംകൊണ്ടും മികെച്ചവനായി 

രുന്നു. ദൈവം ശലോമോസെറ ഹടയ 

ത്തില് കൊടുത്ത ജ്ഞാനം കേധപ്പ്റാ൯ ഭൂമി 

യിലെ സകലരാജാക്കന്മാരും അവനെെറ 

മുഖദശനം അന്വേഷിച്ചുവന്നു. അവ 

രില് ഓരോരുത്തന്ദം ആണ്ടുതോറും താന്താ 

നെറ കാഴ്സയായിട്ടു വെള്ളി പ്പാത്രം, പൊ൯ 

പാത്രം, വ്യ്്രം, ആയുധം, സുഗന്ധധഗ്ഗം, 

കുതിര, കോവര്കഴുത എന്നിവയെ കൊണ്ടു 

വന്നു. ശലോമോന്നു കുതിരകമക്കും രഥ 

ങ്ങനക്കും നാലായിരം ലായധും പന്തീരാ। 

യിരം കുതിരച്ചേവകരും തിര 

അവരെ അവന് രഥനഗരങ്ങളിലും യെ 

രൂശലേമില് രാജാവിനെറ അടുക്കലും പാ 

പ്പിച്ചിരുന്നു. അവ൯ നടിമുതല് ഫെ 

ലിസ്കു ദേശംവരെയും മിസ്രയിമിനെറ അതു 

ത; ഉള്ള സകലരാജാക്കന്മാരു 

ടെമേലും വാണു. ! രാജാവയ യെരൂശലേ 

മില് ധവെള്ളിയെ പെരുപ്പം കൊണ്ടു കല്ല 

പോലെയും ദേവഭരാരുധിനെ താഗ്ലീതി 

യിലെ കാട്ടത്തിമരംപോലെയും ആക്കി. 

മിസ്രയിമിതനിന്നും സകലദേശങ്ങളില് 

നിന്നും ശ3ലാമോന്നു കുതിരകളെ ധാങ്ങി 

കൊണ്ടു വരു, 

(0 ന്ത 

അവനെറ മകനായ രെഹബെയാം 

അധഖന്നു പകരം രാജാവായി. 

൧൦൭. അദഡ്ധ്യായാ. 

മരെൌഹബെയാമിനെ രാജഃവാരക്കണ്ടതി 

നനു യിസ്രായേലെല്ലാം ശെഖേമിൽ വന്നി 

രുന്നതു കൊണ്ടു അവന്ദം ശെഖേമിൽ 

ചെന്നു. എന്നാല് ശലാമോ൯രാജാ 

 വിനന്െറ സന്നിധിയില്നിന്നു ഓടി 

പ്പോയി മിസയിമില് പാത്തിരുന്ന നെബാ 

ത്തിനെറ മകനായ യൊജദരാബെയാം 

അതു കേട്ടിട്ടു മിസ്യിമിതനിന്നു മടങ്ങി 

വന്നു. അവര് ആളയച്ച അവനെ വികി 

പ്പിച്ചഃ യൊരോബൈയാമും ഏല്ലായിസ്രാ 

യേലും വന്നു രെഹബെയാമിനോട്ടു 

നിനെറ അപ്പു൯ ഭാരമുള്ള നുകം ഞങ്ങ 

ളുടെമേല് ധെച്ചു; ആകയാല് നിന്െറ 

അപ്പസെറ കഠിനധവേലയും അവന് ഞങ്ങ 

മുടെമേല് ഖെച്ചിരിക്കുന്ന ഭാരമുള്ള നക 

വും നീ ഭാരം കുറെച്ചുതരേണം; ഏന്നാല് 

ഞങ്ങ നിന്നെ സേവിക്കാം എന്നു 

പറഞ്ഞു. അവന് അവരോടു: മൂന്നു ദിവ 

സം കഥിഞ്ഞിട്ടു വീണ്ടും എഏനെറ അട്ടക്കത 

വരുധി൯ എന്നു പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ 
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ജനം പോയി. രെഹബെയാംരാജാവു | 

തനെറ അപ്പനായ ശലോമോന് ജടിവ 

നോടിരികു മ്പോര അവനെറ സന്നിധി 

യില് നിന്നിരുന്ന വൃഭ്ധന്മാരോടു ആദലാ 

ചിച്ഛു: ഈ ജനത്തോടു ഉത്തരം പറയ 

ണ്ടതിന്നു നിങ്ങ എന്താലോചന പറ 

യൂന്നു ഏന്നു ചോദിച്ചു. അതിന്നു അവര് 

അവനോടു: നി ജനത്തോടു ദയ കാണിച്ചു 

അവരെ പ്രസാദിപ്പിച്ചു അവരരാടു നല്ല 

ഓസന്മാരായിരികും ഏന്നു പറഞ്ഞൂ. 

വാകു പറഞ്ഞാല് അവര് എന്നും നിനക്കു ല് 

ഏന്നാല് പവ്ൃഭ്ധന്മാർ തന്നോടു പറഞ്ഞ 

ആലേചന അവന് ത്ൃജി ച്ചും തന്നോടു | 

കൂടെ വളന്നവരായി തന്െറ മുമ്പില് 

നില്ലുന്ന യൌവനക്കാരോടു ആലോചിച്ചു: 

നിന്െറ അപ്പന് ഞങ്ങമൂടെമേല് ഖെച്ചി 

രിക്കുന്ന മകം ഭാരം കുറെച്ചുതരേണം 

എന്നിഞ്ങനെ എന്നോടു സംസാരിച്ചിട്ടുള്ള 

ഈ ജനത്തോടു നാം ഉത്തരം പറയണ്ട 

തിനം നിങ്ങ എന്താലോചന പറയുന്നു 

എന്നു അവരരോടു ചോടിച്ച. അവനോടു 

കൂടെ വന്നിരുന്ന യൌവനക്കാര് അവ | 

നോടു: നിന്െറ അപ്പന് ഭാരമുള്ള നുകം 

| ഞങ്ങളുടെമേല് വെച്ചു; നീ അതു ഭാരം 

__ 0190 ൨. ദിനപ്പത്താന്തം ൧൧ 

വും മൂന്നാം ദിവസം രെഫബെയഃമിനെറ 

അടുക്കല് വന്നു. എന്നാല് രാഅാധു അവ 

രോടു കഠിനമായിട്ടു ഉത്തരം പറഞ്ഞൂ; രെഹ 

ആലോ 

ചന ത്യജിച്ചു യൌവനക്കാരുടെ ആലോ 

ബെയാംരാജാവു വൃദ്ധന്മാരുടെ 

ചനപ്രുകാരം അവരോടു: ഏനെറ അപ്പന് 

ഭാരമുള്ള നുകം നിങ്ങളുടെമേല് ഖെച്ചു; 

ഞാനോ അതിന്നു ഭാരം കൂട്ടം; എന്െറ 

അപ്പന് നിങ്ങളെ ചമ്മട്ടികൊണ്ടു ഒണ്ഡി 

പ്പിചു; ഞാനോ തേളിനെക്കൊണ്ടു നിങ്ങ 

ഒളെ. ദണ്ഡിപ്പിക്ും ഏനം ഉത്തരം പറഞ്ഞൂ. 

ഇങ്ങനെ രാജാവു ജനത്തിനെറ അപ്പേക്ഷ 

കേട്ടില്ല; യഹോധ ശീലോന്യ നായ അഫി 

യാമുഖാന്തരം നെബാത്തിനെറ മകനായ 

യൊരോബെയാമിനോടു അരുളിച്ചെയൂു വ 

ചനം നിവ്ൃത്തിയാകേണ്ടതിനു ജഇഠകായ്യം 

ദൈവഹിതത്താല് സംഭവിച്ചു. രാജാധൃയ 

തങ്ങദുടെ അപേക്ഷ കേരക്കയില്ല എന്നു 

മ്ലേല്യായി സായേലും കണ്ടദപ്പാഥ ജനം 

രാജാവിനോടു: ഓധീടിങ്കല് ആങ്ങമക്ു 

എരന്തോഹരിയുള്ളൂ യിശ്ശായിയുടെ പുത്ര 

അല് ഞങ്ങധക്ു അവകാശം ഇല്ലല്ലോ; 

യി സ്ധായേലേ, ഓരോരുത്തന് തനന്തഃസെറ 

കൂടാരത്തിലേകു പൊയ്ഷ്കരോശയവി൯; ദാധി 

കുറെച്ചുതരേണം ഏന്നു നിന്നോടു പറഞ്ഞ ദേ, നിന്െറ ഥൂഹം നോക്കിക്കൊ്ടക 

ജനത്തോടു : ഏന്െറ ചെറുവിരല് എന്െറ | എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു യിസ്ായേലൊക്കെ 

അപ്പനെറ അരയെക്കാഠാ ഡണ്ണമുള്ളതാ യും തങ്ങളുടെ ക്രടാരങ്ങളിലേക്ു പോയി, 

യിരികും. ൫െ൭൯െറ അച്പ)൯ നിങ്ങ യെഫ്രദാന ശരങ്ങളില് പാത്തിരുന്ന യി 

ടെമേല് ഭാരമുള്ള ന്രകും വെച്ചിരിക്കെ | സായേല്യ ക്കോ രെഹബെൈയാം രാജാവാ 

ഞാ൯ നിങ്ങലുടെ നുകത്തിന്നു ഭാരം കൂട്ടും; യ്യീന്നു. പിന്നെ രെഹബെയാംരാജാധു 

ത്രേന്െറ അപ്പ൯ നിങ്ങളെ ചഷമ്മട്ടികൊണ്ടു | ഉഴിയവേലെകു മേല് വിചാരകനായ 

ഒണ്ഡിപ്പിച്ചു; ഞാനോ നിങ്ങളെ തേളി | ഫദോരാമിനെ അയച്ചു; ഏന്നാല് യിസ്പാ 

നെക്കൊണ്ടു ഒണ്ഡിപ്പിക്ും എന്നിങ്ങനെ | യേല്യ൪ അവനെ കല്ലെറിഞ്ഞു കൊന്നുകള 

നീ ഉത്തരം പറയേണം എന്നു പറഞ്ഞു. | ഞു; രെഹബെയാംരാജായു വേഗത്തില് 

മൂന്നാം ദിവസം വിണ്ടും എനെറ അടു | രഥം കയറി യെരൂശലേമിലേകു ഓടിപ്പോ 

ക്ര വരുവിന് എന്നു രാജായു പറഞ്ഞതു | യി. ഇങ്ങനെ യിസ്രായേല് ഇന്നവരെ 

പോലെ ഒയൊരോബെയാമും സകലജന | ഓധീട് ഗൃഹത്തോടു ഒത്സരിച്ചുനില്ല,ന്നു. 

പ്പ് റവം 
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൨. ടിനവ്ൃത്താന്തം ൧.൧ 

പഫ്ഹഥം അഭ്ധ്യായാ. 

കരഹബെയാം യെരൂശലേമില് വന്നശേ 

ഷം യിസ്രായേലിനോടു യൃദ്ധംചെയ്യു 

രാജത്വം രെഹബെൈെയാമിന്നു വിണ്ടുകൊ 

മള്ളേണ്ടതിന്നു യെഫ്രടദയുടെയും ബെന്യയാ 

മീനെറയും ശ്രേഷ്ട 

്യോഭ്ധാക്കളായ ലക്ഷത്തെണ്ണതിനായിരം 

ഗൃഹത്തില്നിന്നു 

പേരെ ശേഖരിച്ചു. എന്നാല് ദൈവപു 

രുഷനായ ശെമയ്യാവിന്നു യഹോവയുടെ 

അരുളപ്പംടുണ്ടായതെന്തെന്നാല്: ശലോ 

മോനെറ മകനായി യ്യെഫ്രുടാരാജാവായ 

രെഹബെയാമിനോടും യെഫ്രുദയിലും ബെ 

ന്യാമീനിലും ഉള്ള എല്ലായിസ്രായേലി 

നോടും പറക: നിങ്ങധ പുറപ്പെടരുതു ; 

നിങ്ങളുടെ സഹോദരന്മാരോടു യുദ്ധം 

ചെയ്യരുതു; ഓരോരുത്ത൯ താന്താനെറ 

വീട്ടിലേക്കു മടങ്ങിപ്പോകുലി൯; ഈകായ്യം 

എനെറ ഹിതത്താല് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു 

എന്നിപ്രകാരം യഹോധ അരുളിച്ചെ 

യ്യുന്നു. 

പ്പാടു അനുസരിക്കയും യൊരോബെയാ 

മിനെറ 

പ്പോകയും ചെയ്യൂ. 

ശലേമില് പാത്തു യ്യെപ്രൂദയില് ഉറപ്പി 

അവര് യഹോവയുടെ അരുള. 

നേരെ ചെല്ലാതെ മടങ്ങി 

രെഹബെയാം യെരൂു 

ന്നായി പട്ടണങ്ങളെ പണിതു. അധവ൯ 

യ്െഫ്രുദയിലും ബെവ്യ മീനിലും ഉള്ള 

തെക്കോവ, 

അട്ടല്ലാം, 

അലോര 

.ഏത൦, 

സോഷഖോ, 

ബേത്തേ ഹെ, 
ര 

ലി 

ബേത്ത -സൂര്൪, 

റി യ 

9 ഗത്ത, മാരേശാ, സിഫ, 
മ 

യിം, ലാഖിശ , അസേക്കാ, സോരാ, 

അയ്യാലോ൯, ഫഹെബ്രോ൯ എന്നിവയെ 

ഉറപ്പുള്ള പട്ടണങ്ങളായി പണിതു. 

അവന് കോട്ടകളെയും ഉറപ്പിച്ചു, അവ 

യില് പടനായകന്മാരെ ആക്കി, ഭക്ഷണ 

സാധനങ്ങളും എണ്ണയും വീഞ്ഞും ശേഖ 

രിച്ചുയെച്ചു. അവന്൯ ഓരോ പട്ടണ 

ഠിം 

060 1, (111 11 ടാ 

ത്തിലും വ൯പരിചകളും കുന്തങ്ങളും ഖെച്ചു 

അവയെ നല്ലവണ്ണം മറപ്പിച്ചു; യെഷ്രു 

ഒയും ബെന്യാമിനും അവനെറ പക്ഷത്തു 

ഉണ്ടായിരുന്ന. എല്ലായിസ്രായേലിലും 

ഉള്ള പുരോഹിതന്മാരും ലേധ്യരും സകല 

ടിക്ുകളില്നിന്നും അവനെറ അടുക്കല് 

ുത്ര 

ന്മാരും ലേധ്യരെ യഹോവയുടെ പെരരോ 

വന്നുചേന്നു. യൊരോബെയാമും 

ഹിത്യത്തിതനിന്നു നീക്കിക്കളഞ്ഞു, താ൯ 

ഉണ്ടാക്കിയ പൃൂജാഗിരികശക്കും മേഷധി 

ഗ്രഹങ്ങശക്കും കാളക്കട്ടികഠഠക്ും വേറെ 

പുരോഹിതന്മാരെ നിയമിച്ചതു കൊണ്ടു, 

ലേവ്യര് തങ്ങളുടെ പുല്ലറങ്ങളും അവകാ 

ശങ്ങളും വിട്ടൊഗിഞ്ഞു യ്െഫ്രദയിലേക്കും 

യെരൂശ ലേമിലേക്കും വന്നു. അവരുടെ 

പിന്നാലെ യിസ്രായേലിനെറ സകലഗോ 

ത്രങ്ങളില്നിന്നും യിസ്രായേലിനെറ ദൈ 

വമായ യഹോവയെ അന്വേഷിക്കേണ്ട 

തിന്നു മനസ്സ്റവെച്ചവരും തങ്ങളുടെ പ്പിതാ 

ക്കന്മാരുടെ ദൈവമായ യഫഹോവെകു 

യാഗംകഴിപ്പാ൯ യെരൂശലേമില് വന്നു. 

ഇങ്ങനെ അവര് മൂന്നു സംവത്സരം ഓഡി 

ടിനെറയും ശലോമോനെറയും വഴിയില് 

നടന്നു മൂന്നു സംവത്സരത്തോളം യ്യെഹ്ര 

ഭാരാജ്യത്തിന്നു ഉറപ്പുവരുത്തുകയും ശലോ 

മോനെെറ മകനായ രെഹബെൈെയാമിനെ 

ബലപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യു. രെഹബെ 

യാം ദാധിടിനെറ മകനായ യെരിമോ 

ത്തിനെറ മകളായ മഹലാത്തിനെയ്ും 

യിശ്ശായിയുടെ മകനായ എലിയാബി 

സെറ 

വിവാഹം കഴിച്ചു. 

മകളായ അബിഹയിലിനെയും 

അവശ അവന 

യെയ്യശ , ശെമയ്യാധു, സാഫം ഏന്നി പുത്ര 

ന്മാരെ പ്രസവിച്ചു. അവളൂടെശേഷം 

അലവ൯ അബ്ദുംലോമിനെറ മകളായ 

മയഖയെ വിവാഹംകഴിച്ചു; അവ 

അധന്നു അബിയാവും അത്ഥായി, സിസാ, 
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21 
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ശെലോമീത്മ? മ്യേന്നിവരെ പ്രസവിച്ചു. പിടിച്ചും, യെരൂശലേംവരെയും വന്നു, 

രെഹബെയാം തനെെറ സകലഭായ്യമാ | അപ്പോഠം ശെമയ്യാപ്രവാചക൯ രെഫ 

രിലും വെപ്പാള്ടികളിലൂംവെച്ചു അബ്ദുഃലോ | ബെയാമിനെറയും ശീശകനിമിത്തം യെ 

മിനെറ മകളായ മയഖയെ അധികം | രൂശലേമില് ക്രടിയിരുന്ന യെഫ്രുദാപ്രഭ 

സ്ന്റേഹിച്ചു; അച൯ പതിനെട്ടു ഭായ്യമാ | ക്കുന്മാരുടെയും അടുക്കു വന്നു അവ 

രെയും അറുപതു ഡെപ്പാട്ടികളെയും പരി | രോടു: യഹോവ ഇപ്രുകാരം അരുളി 

ഗ്രഹിച്ചിരുന്നു; ഇുരുപത്തെട്ടൂ പുത്രന്മാരെ ച്ചെയ്യുന്നു: നിങ്ങ ഏന്നെ ഉപേക്ഷിച്ച 

യും അറുപതു പുത്രിമാരെയും ജനിപ്പിച്ചു. | തുകൊണ്ടു ഞാനും നിങ്ങളെ ശിശക്കിനെറ 

രെഹബെയാം മയഖയുടെ മകനായ കയ്ക്കില് ഏപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ഏന്ന പറഞ്ഞു. 

അബിയാധഖെ രാജാധാകുവാ൯ ഭാധിച്ചതു | അതിന്നു യ്.സ്രായേല് പ്രളക്കുന്മാരും രാജാ 

കൊണ്ടു അവനെ അവന്െറ സഹോഒര വും തങ്ങളെത്തന്നേ താള്ലതി: യഹോവ 

ന്മാരില് തലധനംം പ്രധാനിയുമായി നിയ നീതിമാന് ആകുന്നു എന്നു പറഞ്ഞും 

മിച്ചു. അവന് ബുഭ്ധിയോടെ പ്രവത്ിച്ചു, അവര് തങ്ങമെത്തന്നേ താഴ്ലി! എന്നു 

യെഫ്രുദയൂടെയും ബെന്യ്യാമീനെറയും മേശ | യഹോവ കണ്ടപ്പോ യഫഹോധയുടെ 

ഞ്ങളിലൊക്കെയും ഉറപ്പുള്ള പട്ടണങ്ങളി | അരുളപ്പാടു ശെമയ്യാധിന്നു ഉണ്ടായത്തു 

ലേകക്കെല്ലാം തന്െറ പുത്രന്മാരെ ഒക്കെയും | എന്നെന്ന:ല്: അവർ തഞ്ങള്ളെത്തന്നേ 

ചിരിച്ചയച്ചും അവക്കു ധാരാളം ഭക്ഷണ | താഗ്ഗപിയിരിക്കയാത ഞാ൯ അവരെ നശി 

സാധനങ്ങം കൊടുക്കയും അ വകു ധേണ്ടി പ്പിക്കാതെ അവകു ഒരുധിധം രക്ഷ 

അനവധി ഭായ്യമാരെ അന്വേഷിക്കയും 

ചെയ്യും 

നല്ലം; ഏനെറ കോപം ശിശകീമുഖാന്ത 

രം യെരൂശലേമിന്മേല് ചൊരികയുമില്ല. 

ദ്ര്്മിലും അവര് ഏനെറ സ്വേവയ്യം അന്യ 

൧൦൨. അഡ്യ്യായം. ദേശങ്ങളിലെ രാജത്വത്തിനെറ സേധയും 

എന്നാല് രെഫഹബെയാമിനെറ രാജത്വം  തിരിച്ചറിയേണ്ടതിന്നു അവര് അവഡന്നു 

മറെച്ചു അവന് ബലം പ്രാപിച്ചശേഷം | അധിനന്മാരായ്യിരും. ഇങ്ങനെ മിസ്ര 

അവന്ദം അവനോടുക്രടെ എല്ലായിസാ | യിംരാജാവായ ശിശക യെരൂശലേമിനെറ 

യേലൂം യഫായയുടെ ന്യായപ്രമാണം | നേരെ വന്നു യഹഫഹോധയുടെ ത്മലയ 

ഉപേക്ഷിച്ചു. അവര് യഹോവയോടു | ത്തിലെ ഭണ്ഡാരധും രാജധാനിയിലെ 

ദോഹഫംചെയ്തു കൊണ്ടു രെഹബെയാംരാജാ | ഭണ്ഡാരവും അപഹരിച്ചു ആസകലം 

ധിനന്െറ അഞ്ചാം ആണ്ടില് മിസ്രയിം | ഏടുത്തു കൊണ്ടുപോയി; ശലോമോന് 

രാജാവായ ശിീശക ആയിരത്തിതുന്റു | ഉണ്ടാക്കിയ പൊന്പരിചകളും അവ൯ 

രഥങ്ങളോടും അറുപതിനായിരം കുതിര | ഏടുത്തു കൊണ്ടുപോയി, അധെകുപക 

ച്ചേവകരോടുംക്രടെ യെരൂശലേമിനെറ | രം രെഫബൈെയാംരാജാധു താശുംകൊണ്ടു 

നേരെ വന്നു; അവനോടുക്രടെ മിസയി  പരിചകുഠഠം ഉണ്ടാക്കി രാജധാനിയുടെ 

മിരുനിന്നു വന്നിരുന്ന ലുബ്ബ൪ം സുക്ഷ്യ൪, | വാതില് കാക്കുന്ന അകമ്പടിനായകന്മാരു 

ക്രശ്യ൪ ഏന്നിങ്ങനെയുള്ള പടങ്കൂനം | ടെ കയ്യില് ഏപ്പിച്ചു. രാജാധു യഹോവ 

അസംഖ മായിരുന്ന. അവധവ൯ യ്യെഫ്രു | യുടെ ആലയത്തിലേക്കു ചെല്ലുമ്പോഠാ 

അകമ്പടികണ അവയെ കൊണ്ടുവന്നു 
യം ടയ ടട ട്ടോ 

ദയോടു ചേന്ന ഉറപ്പുള്ളപട്ടണങ്ങളെ 
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പിടിക്കയും പിന്നെ അകമ്പടികളുടെ 

അറയില് കൊണ്ടുപോയി വെക്കയും 

ചെയ്യം. അവന് തന്നെത്താ൯ തായ 

പ്പ്യോഠ യഹോവയുടെ കോപം അവനെ 

മുഴുവനായി നശിപ്പിക്കാതെ പിട്ടൂമാറി; 

യ്യെഹ്രദയില് ഏതാനും നന്മ ഉണ്ടായി 

രുന്നു. ഇങ്ങനെ രെൌഹബെയാംരാജാവു 

യെരൂശലേമില് തന്നെത്താന് ബലല്ലെ 

ടുത്തി വാണു. വാഴ്ച തുടങ്ങിയപ്പോ 

രെഹബെയാമിന്നു നാല്പത്തൊന്നു വയ 

സ്സ്റായിരുന്നു;ു യഹോവ തനെറ നാമം 

സ്ഥാപിക്കേണ്ടതിന്നു യിസ്ായലിന്െറ 

സകല ഗോത്രങ്ങളിതനിന്നും തിരഞ്ഞെ 

ടുത്ത നഗരമായ യെരുശലേമില് അവന് 

പതിനേഴഴ സംവത്സരം വാണു. അവ 

നെറ അമ്മെകു നയമാ എന്നു വേര്, 

അവസ അമ്മോ സ്ര്്ി ആയിരുന്നു. 

യഹോവയെ അന്വേഷിക്കേണ്ടതിന്നു 

മനസ്സ വെക്കാഞ്ഞതിനാല് അവന ദോഷം 

ചെയ്യു. 

ങ്ങാ ആള്ട വസാനം ശെമയ്യാപ്രവാചക 

രെഹബെയാമിസെറ വൃത്താന്ത 

നെറയും ഇദ്ദോദശക൭െറയും പ്ൃത്താന്ത 

ങ്ങളില് വംശാവലിയായി എഴ്ചതിയിരികു 

നനുവല്ലോ; രെഹബെൈയാമിന്നും യൊരരോ 

ബെയാമിന്നും തമ്മില് എല്ലാകാലത്തും 

യയുഭ്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു. രെഹബൈയാം 

തന്െറ പിതാക്കന്മാരെപ്പോലെ നിദ 

പ്രാപിച്ചു; 

അവനെ അടക്കംചെയ്തു; അവയവനെറ മക 

ദാധിടിനെറ നഗരത്തില് 

നായ അബിയാവു അധന്നു പകരം രാജാ 

വായി. 

൧൩. അദ്ധ്യായം. 

യൊരോബെയാംരാജാധിനെറ 

നെട്ടാം ആണ്ടില് അബീയാധു യ്യെഹ്രദ 

യില് രാജാവായി. അവ൯ മുന്നു സംവ 

ത്സരം യെരൂശലേമില് വാണു. അവനെറ 

ഠിം 

പതി । 

അമ്മെക്കു മിഖായാ എന്നു പേർ; അവഠ 

ഗഥിബെയക്കാരനായ രീയേലിനെറ 

മകര. അബിയാധിന്നും യൊരോബെ 

യാമിന്നും തമ്മില് യുദ്ധം ഉണ്ടായി. അബി 

യാവു നാലു ലക്ഷം തശ്രഷ്ടയുഭദ്ധവിരന്മാരു 

ള്ളോരു സൈന്ത്തെ അണിനിരത്തി; 

യൊടരോബെയാം അധനെറ നേരെ എട്ടു 

ലക്ഷം ത്രേഷ്ടയുഭ്ധവീരന്മാരെ അണിനി 

രത്തി. എന്നാല് അബീയാവു എഫു യിം 

മലനാട്ടിലെ സെമാരയിംമലമുകളില് നി 

നനുംകൊണ്ടു പറഞ്ഞതു : യൊരോബെയാമും 

എല്ലായിസ്രായേലും ആയുള്ളോരേ, എനെറ 

വാക്കു കേറ്്യി൯. യിസ്രായേലിനെറ 

ദൈവമായ യഹോവ യിസായേലിലെ 

രാജത്വം ഒരു ലധവണനിയമത്താല് ദാധി 

ദിന്നു, അവന്നും അവനെറ പുത്രന്മാക്കും 

തന്നേ, സദാകാലരക്കു നല്കിയിരിക്കുന്ന 

എന്നു നിങ്ങ അറിയണ്ടതല്പയോ? 

എന്നാല്. ദാഖീിദിസെറ മകനായ ശലോ 

മോനെറ ദാസനും നെബാത്തിനെറ മക 

നമായ യൊരോബെയാം ഏഴ്ചന്നേററു 

തനെറ യജമാനനോടു മത്സരിച്ചു. നീച 

ന്മാരായ നിസ്സാരന്മാര് അവന്െറ അടു 

ക്കല് വന്നക്രടി, ശചോമോനെറ മകനായ 

രെഫഹബെയാമിനോടു പ കാണിച്ചു; 

രെഹബെയാമോ യൊൌയനക്കാരന്ദം മനോ 

ബലമില്ലാത്തവനുമായിരുന്നതിനാല് അവ 

രോടു എതിത്തുനില്ലാ൯ അവന്നു കഗി 

ഞ്ഞില്ല. നിങ്ങ ഇപ്പോ ദാവിദിനെറ 

പുത്രന്മാരുടെ കൈവശമള്ള യര്ഹോഖ 

യുടെ രാജത്വത്തോടെ എതിത്തുനില്പാ൯ 

വിചാരിക്കുന്നു; നിങ്ങ വലിയോരു സമു 

ഹം തന്നേ; യൊരോബെയാം നിങ്ങഠക്കു 

ഭദൈവമായിട്ടു ഉണ്ടാക്കിയ പൊ൯കുാളക്കു 

നിങ്ങളോടുക്രടെ ട്ടികളം ഉണ്ടല്ലോ. 

നിങ്ങ അഹഫരോനെറ പൃത്രന്മാരായ 

യഹോധയുടെ പുരോഹിതന്മാരെയും ലേ 

രം] 
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്യരെയും തള്ളിക്കളഞ്ഞ അന ദേശങ്ങളി 

ലെ ജാതികളുടെ മയ്യാദപ്രകാരം നിങ്ങഠംകു 

പുരോഹിതന്മാരെ ആക്കീട്ടില്ലയോ? ഒരു 

കാള കുട്ടിയോടും ഏഴു തആട്ടുകൊററന്മാരോ 

ടുംക്രടെ കരപൂരണത്തിന്നു വന്ന ഏവനും 

ദൈവമല്ലാത്തധവെക്കു പുരോഹിതനായി 

രുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ദൈവമോ യഹോധഖ 

യാകുന്നു; അവനെ ഞങ്ങഠം ഉപേക്ഷിച്ചി 

ട്ടില്ല: 

പുരോഹിതന്മാരായിട്ടു 

യെഫോവെക്കു ശുര്രൂഷചെയ്യന്ന 

അഹരോനെറ 

പുത്രന്മാ൪ ഞങ്ങധകുണ്ടു;ു ലേവ്യരും തങ്ങ 

ടെ വേല നോക്കിവരുന്നു. അവധവ൪ 

ദിനംപ്രതി രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും 

യഹോവെക്കു ഹോമയാഗങ്ങദും പരിമള. 

ലൂപും അപ്പിക്ുന്നു; കാഴ്ചയപ്പം വിശു 

ഭ്ധമേശമേല് അടുക്കുന്നു; പൊ൯നിലധി 

മക്കം അതിനെറ ടീപങ്ങളും വൈകുന്നേ 

രംതോറും കത്തികുന്നു; ഇങ്ങനെ ഞങ്ങ 

ഞങ്ങളൂടെ ഭൈവമായ യഹോവയുടെ 

ആത്ത പ്രമാണിക്കുന്നു; നിങ്ങളാ അവ 

നെ ഉപേക്ഷിച്ചിരികുന്നു. ഇതാ, ഞങ്ങ 

മളോടുക്രടെ ഞങ്ങളൂടെ തലവനായി ടൈ 

വധും നിങ്ങളുടെ നേരെ ധ്വനിപ്പിക്കേ 

ണ്ടതിന്നു മഹാധ്വനികാഹള ങ്ങളോടുക്രടെ 

അവന്െറ പുരോഹിതന്മാരും ഉണ്ടു; യിസ്രാ 

യേല്യരരേ, നിങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരുടെ 

ദൈവമായ യഹോവയോടു നിങ്ങഠം 

യുദ്ധം ചെയ്യരുതു; നിങ്ങമ കൂതാത്ഥരാക 

യില്ല. എന്നാല് യൊരോബെയാം അവ 

രുടെ പുറകില് വള ഞ്ജുചെല്ലുവാന് പതി 

യിരിപ്പുകാരെ അയച്ചു; അങ്ങനെ അവര് 

യ്യെഹ്രദ്യരുടെ മുമ്പിലും പതിയിരിപ്പകാ൪ 

പുറകിലും ആയി. യ്യെഫ്രട്യൻ തിരിഞ്ഞു 

വയറ 

യഹോവയോടു നിചധി 

നോക്കിയപ്പ്പോഠം പട മുമ്പിലും 

ക്കിലും കണ്ടു, 

ളിച്ചു പുരോഹിതന്മാര് കാഹളം ഉരതി, 

ആത്തുവികളി ച്ച. 

ധാഠാഥദ്ലിം 

ം 

അനത തരള ്യരത്ള 

൨.൦ ദിനവൃത്താന്തം ഥേ” 

ആത്മുധിളിച്ച 

യൊരോബെയാമിനെ 

യെഫ്രുദാപുരു കന്മാ൪ 

പ്പോ ഭൈവം 

യം ഏല്ലായിസ്രായേലിനെയും അബിയാ 

വിനോടും യ്െഫ്രുട രോടും തോല്ല,മാറാക്കി. 

യിസ്രാമയല്യ൪ർ യ്യെഫ്രുട്യരുടെ മുമ്പില് 

നിന്നു ഓടി, ദൈവം അവരെ അവരുടെ 

കയ്യിര എപ്പിച്ചു; അബീയാവും അവനെെറ 

ജനവും അവരെ കഠിനമായി തോപ്പിച്ചു; 

യിസ്രായേലില് അഞ്ചുലക്ഷം ശ്രക്ടുയോ 

ഭ്ഥാക്കഠം ഹതന്മാരായി വീണു, ഇങ്ങനെ 

യിസ്രായേല്യക്കു ആ കാലത്ജു താഗ്ഗ വന്നു; 

കയഫ്രു്ട രോ തങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരുടെ 

ദൈവമായ യഹോവയില് ആശ്രുയിച്ചതു 

കൊണ്ടു ജയംപ്രാപിച്ചു. അബിയാവു 

യൊരോബെയാഥിനെ പിന്തുടന്നുചെന്നു 

അവന്െറ പട്ടണങ്ങളെ പിടിച്ചു; ബേ 

ഥേലും അതിനോടു ചേന്ന ഗ്രാമങ്ങളും 

യെശാനയും അതിനോടു ചേന്ന ഗ്രാമങ്ങ 

മൂം എഫ്ഫേഠനും അതിനോടു ചേന്ന ഗ്രാമ 

ഞ്ജങമലം തന്നേ, ഒയാരോബെയാം അബി 

യാവിനെറ കാലത്തു ബലം പ്രാപിച്ചില്ല; 

യഫോവ അവനെ ബാധിച്ചു, അവ൯ മരി 

ച്ചപോയി., ഏന്നാല് അബിയാധു ബല 

വാനായ്യീന്നു; അവന് പതിന്നാലു ഭായ്യ 

മാരെ വിവാഹം കഗിച്ചു ഇരുപത്തിരണ്ടു 

പുത്രന്മാരെയും പതിനാറു പുത്രിമാരെയും 

ജനിപ്പിച്ചു. അബിയാധിനെറ മററുള്ള 

വൃത്താന്തങ്ങമും അവസെറ നടപ്പും വാക്കു 

കട്ടും ഇട്ടോപ്രവാചകനെറ ചരിത്രപുസു 

കത്തില് ഏഴ്തിയിരിക്ുന്നു. 

൧൪... അദ്ധ്യായം. 

അബീയാധു തന്െറ പിതാക്ക ൧൩. 

ദാധീ 

ടഭിനെറ നശരത്തില് അലനെ അടക്കം 

ചെയ്തൂ; 

അവന്നു വകരം 

ന്മാരെപ്പോലെ നിടപ്രാപിച്ച 

അവന്റെറ മകനായ ആസാ 

രാജാവായി, അവ 

ളി 

16 

1 

18 

19 

21 

കള 

86 



൨. ടിനപ്പത്താന്തം ൧൪: 

സെറ കാലത്തു ദേശത്തിന്നു പത്തു 

സംവത്സരം സ്വസ്ഥത ഉണ്ടായി. 

൧൪... 8 ആസം തനെറ ദൈവമായ യഹോ 

ബാ 

വെക്കു പ്രസാദവും ഹിതവും ആയുള്ളതു 

ചെയ്യൂ. അവ൯ അന്യദേവന്മാരുടെ 

ബലിപീഠങ്ങളും പൂജാഗിരികളും നീക്കി 

ക്കള ഞു, സൂംഭധിഗ്രഹങ്ങമ ഉടെച്ചു അശേ 

രാപ്രതിഷുകളെ വെട്ടിക്കളഞ്ഞു, യെഫ്രദ 

യോടു അവരുടെ പിതാക്കന്മാരുടെ ദൈ 

വമായ യഹോവയെ അനന്വേഷിപ്പാനും 

ന്യായപ്രമാണവും കപ്പനയും ആചരിച്ചു 

നടപ്പാനും കല്പിച്ചു. അവന എല്ലായെ 

ഫ്രദാപട്ടണങ്ങളില്നിന്നും പൂജാഗിരി 

കളും സ്ൂയ്യധിഗ്രഫങ്ങളും നീക്കിക്കള ഞു; 

രാജ്യം അവനെറ കീഴില് സ്വസ്ഥമാ 

യിരുന്നു. യഹോവ അവന്നു ധിശ്രരം 

നല്കിയതു കൊണ്ടു ദേശത്തിന്നു സ്വസ്ഥത 

ഉണ്ടാകുയാലും ആ സംവത്സരങ്ങളിത 

അവന്നു യുഭ്ധം ഇല്ലായ്ക്കയാലും അവ൯ 

യെഫ്രുദയിരല് ഉറപ്പുള്ള പട്ടണങ്ങളെ 

പണിതു. അയവ൯ യ്യെഫ്രുട്യരോടു: നാം 

ഈ പട്ടണങ്ങളെ പണിതു അവെക്കു 

ചുററും മതിലുകളും ഗോപുരങ്ങളും വാതി 

ലുകളും ഓാടാമ്പലുകളൂം ഉണ്ടാക്കുക; നാം 

നമ്മുടെ ദൈവമായ യഹോവയെ അന്വേ 

ഷിച്ചതു കൊണ്ടു ദേശം നമുക്കു സ്വാധീന 

മായിരിക്കുന്നുവല്ലോ; നാം അവനെ അ 

ന്വേഷിക്കയും അവന് ചുററും നമുക്കു 

വിശ്രമം നല്ലയും ചെയ്യിരിക്കുന്നു എനു 

പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ അവര് ധെടിപ്പ്ായി 

പണിതുതിത്തു. ആസെൈകു വ൯പരി 

ചയ്യം 

ലക്ഷം യ്യെഫ്രദ്യരും ചെറുപരിച ഏടു 

കുന്തവും എടുത്തവരായി മൂന്നു 

പ്പാനും വില്ല കലെപ്പ്പാനും പ്രാപൃരായി 

രണ്ടു ലക്ഷത്തെണ്ണതിനായിരം ബെന്യാ 

മീന്യരും ഉള്ളോരു സൈന്യം ഉണ്ടായി 

രുന്നു; അവരെല്ലാവരും പരാക്രമശാലി 

(൦ റവം 

064 ൨൨൭൭ 17. 1101സ്ഥനഭ 13. 

കഠം ആയിരുന്നു. അനന്തരം ക്രശ്യനായ 

സ്വേരഹ് പര്തു ലക്ഷം ആളും മുന്നൂറു 

രഥവും ഉള്ള സൈനൃത്തോടുക്രടെ അധ 

രുടെ നേരെ പുറപ്പെട്ടു മാരേശാവരെ 

വന്നു. ആസാ അധനെറ നേരെ പുറ 

പ്പേട്ടുഃ 

സെഫാഥാതാഴ്സുരയില് പടെക്ക അണി 

അവര് മാരേശെക്ക സമിപം 

നിരത്തി. ആസാ തനെറ ദൈവമായ 

യഹോവയെ വിളിച്ചപേക്ഷിച്ച; യഹോ 

വേ, ബലലാന്നും ബലഹിനന്നും തമ്മില് 

കായ്യം ഉണ്ടായാല് സഹായിപ്പ്ാ൯ നീയല്ല 

തെ മററാരുമില്ല; ഞങ്ങളുടെ ദൈവമായ 

യഹോവേ, ഞങ്ങളെ സഹായിക്കേണ 

മേ; നിന്നില് ഞങ്ങാം ആശ്രയിക്കുന്നു; 

നിന്െറ നാമത്തില് ഞങ്ങ ഈ പുരുഷാ 

രത്തിന്നു നേരെ പുറപ്പെട്ടുവന്നിരിക്കുന്നു; 

യഫോധേ, നി ഞങ്ങളുടെ ഭൈവം; 

മത്യ൯ നിന്െറ നേരെ പ്രബലനമകരുതേ 

എന്നു പറഞ്ഞു. അപ്പ്പോഠ യഹഫോവആസ 

യുടെയും യെഫ്രുട്യ രുടെയും മുമ്പില് ക്രശ്യ 

രെ തോല്ലഛമാറാക്കി; ക്രശ്യ൪ ഓടിപ്പോയി. 

ആസയും അധനോടുക്രടെ ഉണ്ടായിരുന്ന 

പടജ്യൂനവും അവരെ ഗെരാരവരെ പി 

തുടന്നു; ക്രശ്യ൪ ആരും ജിവനോടെ ശേ 

ക്ധിക്കാതെ പട്ടുപോയി; അവര് യഹോവ 

യുടെയും അവന്െറ സൈന്ൃത്തിനെറയും 

മുമ്പാകെ നശിച്ചപോയി; അവര് വളരെ 

കവച്ചയും എടുത്തു കൊണ്ടുപോന്നു. അവര് 

ഗെരാറിന്നു ചുറവുമുള്ള പട്ടണങ്ങളെ 

യെല്ലാം നശിപ്പിച്ച; യഹോവയിങ്കൽ 

നിന്നു ഒരു ഭീതി അവയുടെമേല് വീണി 

രുന്നു; അവര് എല്ലാപട്ടണങ്ങളെയും 

കൊള്ള യിട്ടു; അവയില് കൊള്ള വളരെ 

ഉണ്ടായിരുന്നു. അവര് നാല്ല്ാലികളുടെ 

ക്രടാരങ്ങളെയും ആക്രമിച്ചു, അനവധി 

ആടുകളെയും 

രിച്ച യെരൂശലേമിലേക്കു മടങ്ങിപ്പോന്നു. 

ഒട്ടകങ്ങളെയും അപഹഫഹ 

10 

11 

13 

14 



1. 110 15 __ 085 -- ൨. ദിനവൃത്താന്തം ൧൫ 

൧൫൦ അദ്ധ്യായം. 

അഹന്തരം ഒഓാടേടിനെറ മകനായ 

അസ്യ്യാവിന്െറമേല് ദൈവത്തിന്െറ 

ആത്മാവു വന്നു, അധവ൯ ആസയെ 

തി രററു അവനോട്ട പറഞ്ഞതെന്തെ 

ന്നാല്: ആസഘ്ും ഏല്ലായ്യെഫ്രട്യരും ബെ 

ന്യാമിനയരും ആയുള്ളോരേ, എന്റെറ 

വാക്കു കേഠാപ്പി൯; നിങ്ങഠം യഹോധ 

യോടുക്രടെ ഇരികുന്നേടത്തോളം അച൯ 

നിങ്ങളൊടുക്രടെ ഇരികും; അയധനെ 

അന്വേഷികുന്നാ എങ്കില് നിങ്ങ അവ 

നെകണ്ടെത്തും; ഉ പേക്ഷികുന്നു എങ്കിലേ 

അവന നിങ്ങളെയും ഉപേക്ഷികും. 

യിസ്ായേല് ഇപ്പോഠം ബഫഹ്ുകാലമായി 

സത്യദൈവധും മഉപദേശികുന്ന പുരോ 

ഫിതരം ന്യായപ്രമാണവും ഇട്ലാതിരി 

കുന്നു; ഏന്നാല് അവര് തങ്ങളൂടെ 

ഞെരുക്കത്തില് യിസ്രായേലിനെറ ദൈധ 

മായ യഹോവഡയിങ്കലേകു തിരിഞ്ഞു അവ 

നെ അന്വേഷിച്ചപ്പോഠ, അവര് അലഖ 

നെ കണ്ടെത്തി. ആ കാലത്തു പോകു 

വരവിന്നു സമാധാനം മാല്യാതവണ്ണും ദേശ 

നിഖപാസിക ക്കു ഒക്കെയും മഹാകലാപച 

ങ്ങമ ഭധിച്ചു. ദൈവം അധഖരെ സകല 

വധിധകുക്ടങ്ങളാലും പിഡിപ്പിച്ചതു കൊണ്ടു 

ജാതി ജാതിയെയും പട്ടണം പട്ടണത്തെ 

യം തകത്്തുകള ഞ്ഞു. ന്നാല് നിങ്ങ 

ധൈധയ്യുമായിരിപ്പി൯;; നിങ്ങളൂടെ കൈ 

കഠം തമന്ന പോകരുതു; നിങ്ങുടെ പ്ര്ല 

ആസാ 

ഈ വാക്കുകളും ഓദേട് പ്രവംചേകനെറ 

ത്തിക പ്രതിഫലം ഉണ്ടാകും. 

പ്രവചനവും . കേട്ടപ്പോ അവ൯ ധൈ 

യ്യപ്പെട്ടു, യ്യെഫ്രുദയുടെയും 

നെറയും ഭേശത്ൃതുനിന്നൊക്കെയും എഫു 

ബെ മി 

യിംമലനാട്ടിതല് അഖധന് പിടിച്ചിരുന്ന 

പട്ടണങ്ങകളില്നിന്നും ക്ലേ ച, വിഗ്രഹങ്ങ 

ഠിം 

൨, ,,66ള€ള ളളള£€ള ടട 

കെ നിക്കിക്കളുകയും യ3ഹാഖയുടെ മണ്ഡ 

വത്തി൯മമ്പിലുക്ള യഹോവയുടെ യാഗ 

പീഠം പുതുക്കുകയും ചെയ്യൂ. 

അവ൯ ഏല്ലായ്യെഫ്രല്യ രെയും ബെന്യാമീ 

പിന്നെ 

നൃരെയും എഡ യിദരിതനിന്നും മനശ്ശെ 

യില്നിന്നും ശിമെയാനില്നിന്നും അവ 

രുടെ അടുക്കല് വന്നുപാക്കുന്നവരെയും 

കൂട്ടിവരുത്തി; അഖവനെറ ഭൈവമായ 

യഹോവ അധയനോടുക്രടെയുണ്ടു എന്നു 

കണ്ടിട്ടു യി സായേലില്തനിന അനേകര് 

വന്നു അവനോടു ചേന്നു. ഇങ്ങനെ 

അവര് ആസയുടെ വാഗ്ഗയുടെ പതി 

നേഴാം ആണ്ടിൽ മൂന്നാം മാസത്തില് 

യെരൂശലേമില് വന്നക്രടി. തങ്ങ 

കൊണ്ടുവന്ന കൊള്ളയിതനിന്നു അവര് 

864൧3൮ കാളയെയും ഏഴായിരം ആടി 

നെയും അനു യഹോവെക്കു യാഗം 

കുഥിച്ചു. പിന്നെ അവര് തങ്ങളുടെ 

പിതാക്കന്മാരുടെ ദൈവമായ യഫഹോ 

വയെ പൂണ്ണഏടയത്തോടും പൃണ്ണമനസ്സ്സോ 

ടഠ ക്രടെ 

ചെറിയവനോ 

അന്വേകി ച്ചുകൊള്ളാമെന്നും 

വലിയവനോ പുരുഷ 

നോ സ്ര്രീയോ ആരായാലും യിസാദയലി 

നെറ ദൈവമായ യഹോവയെ അന്വ 

ഷ്ധിക്കാത്തവര് മരണശിക്ഷ അനുഭധികക്കേ 

ണമെന്നും ഒരു നിയമം ചെയ്യു. അവര് 

മഹാഘോഷത്തോടും ആപ്പ്യോടും കാഹള 

ങ്ങളോടടം കുഴലുകളോടും ക്രടെ യഹോധഖ 

യോടു സത്യം ചെയ്യു. എല്ലായെഫ്രദ്യരും 

സത്യംനിമിത്തം സന്തോഷിച്ചു; ണഅവ൪ 

പൂണ്ണഘൃദയത്തോടെ സത്യം ചെയ്യൂ പൂണ്ണ്ണ 

താല്പയ്യത്തോടുംക്രടെ അവനെ അന്വേക്കി 

തൂ കൊണ്ടു അവ൮വ൪ അവനെ കണ്ടെത്തു 

കയും യഹോവ അവക്ു ചുറവും വിശ്രമം 

നല്ലകയും ചെയ്യു. ആസാരാജാധു തനെറ 

അമ്മയായ മയഖയെയും അധവ അദൃശ 

രെക്ു ഒരു മ്ദേ ച്ൃയിഗ്രഹം ഉണ്ടാക്കിയിരു 

10 

11 

12 

1 

14 

15 

16 



17 

18 

19 

൨. ടിനപ്പത്താന്തം ലി 

ന്നതൃകൊണ്ടു ാനത്ു്ി; ഈയോനും 

11. (711മ്്റ്ഥ്ധ: 16 

ദാനം ആബേതല്്-മയിമും 

നീക്കിക്കള ഞു; അവളുടെ ട്രേ ച്ഛ ധിഗ്രഹം | ന്മ ലിയുടെ സക്ലസംഭാരനഗരങ്ങളും 

ആസാ ഡെട്ടിത്തകത്തു കിദോ൯തോടടി , പിടിച്ചടക്കി. 

കല്വെച്ചു ചുട്ടുകളഞ്ഞു. എന്നാല് പൂജാ 

ഗിരികഠക്കു യിസ്രായേലില് നിക്കംവ 

എങ്കിലും ആസയുടെ ഫൃദയം 

അയവനെറ ജീവകാല മൊക്കെയും ഏകാഗ്ര 

ന്നില്ല; 

മായിരുന്നു. പധവെള്ളി, പൊന്നു, ഉപകര 

ണങ്ങം എന്നിങ്ങനെ തന്െറ അചപ്പ൯ 

ന വേദിച്ചതും താ൯തന്നേ നിധേടിച്ചതു 

മായ വസ്തുക്കളെ അവ൯ ദൈവാലയ 

ആസയുടെ 

ധാഴ്യയുടെ മുപ്പത്തഞ്ചാം സംവത്സരംവരെ 

തആവിലേകു കൊണ്ടുവന്നു. 

പിന്നെ യൃദ്ധം ഉണ്ടായില്ല. 

൧നസനം അഡ്ധ്യായാ. 
€ 

ത്തസയുടെ വാഴ്സയുടെ 

ആണ്ടില് യിസ്രായേല്രാജാവായ ബയെ 

ഒുപ്പത്താറാം 

ശാ യ്യെഫ്രുദെക്കു നേരെ വന്നു യ്യെഫ്രുദാ 

രാജാവായ ആസയ്ൃയടെ അടുക്കല് വരത്തു 

പോക്കിന്നു ആരെയും സമ്മതിക്കാത വണ്ണം 

രാമയെ പണിതു ഉറപ്പിച്ചു. 

ആസാ 

യ്യും രാജധാനിയിലെയും ഭണ്ഡാരങ്ങളില് 

അപ്പോ 

യഹോധയുടെ ആലയത്തിലെ 

നിന്നു വെള്ളിയും പൊന്നും എടുത്തു ഭമ്മേ 

ശെക്കില് വസിച്ച അരാംരാജാവായ 

ബെ൯-ഹടദിന്നു കൊടുത്തയച്ചു: എനികും 

നിനകും നിന്െറ | എസെറ അപ്പന്നും 

അപ്പന്നും തമ്മില് സമഖ്ൃതയുണ്ടല്ലേഠ; 

ഇതാ, ഞാ൯ നിനക്ു വെള്ളിയും പൊന്നും 

കൊടുത്തയക്കുന്ന; യിസ്രായേതുരാജാവായ 

ബയെശാ എന്നെ വിട്ടുപോകേണ്ടതിന്നു 

നി ചെന്നു അവനോടുള്ള നിസെറ സഖ്യത 

തൃജിക്കേണം എന്നു പറഞ്ഞു. ബെന- 

ഹദദ് ആസാരാജാധിനെറ വാക്കു കേട്ടു 

തനെറ സേനാധിപതിമാരെ യിസ്രായേല് 

പട്ടണങ്ങംക്കു നേരെ അയച്ചു; അവ൪ 

ക... പാ തിനി ത ത്തി 

ധിം 

ബയെശാ കേട്ട അതു 

പ്പോ രാമയെ പണിയുന്ന തനറെറ 

പ്രവൃത്തി നിത്തിധെച്ചു. അപ്പോഠം 

ആസ്രാജാധു യ്യെഹ്രുദ്യ രെ ഒക്കെയും 

കൂട്ടി, ബയെശാ പണിത രാമയുടെ കല്പം 

മരധും എടുത്തു കൊണ്ടുപോയി; അവ൯ 

അവകൊണ്ടു ഗേബയ്ും മിസ്സുയും പണിതു 

മറപ്പിച്ചു. 

ഫനാനി യ്യെഫ്രുദാരാജാവായ ആസയുടെ 

ആ കാലത്തു ദശകനായ 

അടുക്ക വന്നു അവനോടു പറഞ്ഞതു 

എന്തെന്നാല്: നി നിനെറ ദൈവമായ 

യഫോലയില് ആശ്രയിക്കാതെ അരാം 

രാജാവില് ആശ്രുയിക്കകൊണ്ടു അരാം 

രജോയധിനെറ സൈസ്യം നിന്ദെറ കയ്യില് 

നിന്നു തെററിപ്പോയിരിക്കുന്നു. ക്രശ്യരും 

ലൃബ്ബരും അനവധി രഥങ്ങളോടും കുതിര 

ച്ചേഖകരോളടും ക്രടിയ ഒരു മഹാസൈന്യ 

മായിരുന്നില്ലയോ? എന്നാല് നി യഹോ 

വയില് ആശ്രുയിക്കകൊണ്ടു അലവ൯ 

അവരെ നിനെറ കയ്യില് ഏല്പിച്ചുതന്നു, 

യഹോവയുടെ കണ്ണ തങ്കല് ക്രകാഗ്രചി 

ത്തന്മാരായിരിക്കുന്നവക്കു വേണ്ടി തന്നെ 

ത്താ൯ ബലവാനെന്തു കാണിക്കേണ്ടതിനു 

ഭൂമിയിലെല്ലാടധും 

നു; ഇതില് നീ ഭോഷത്വം പ്രവത്തിച്ചി 

രിക്കുന്നു; ഇനി നിനക്കു യുഭ്ധങ്ങഠം 

ഉണ്ടാകും. അപ്പോ ആസാ ഒശകനോടു 

ക്രുഭ്ധിച്ച അവനെ കാരാഗൃഹത്തില് 

ആക്കി; ഈ കായ്യംനിമിത്തം അവന്നു 

അവനോട്ട ഉഗ്രകോപമുണ്ടായിരുന്നു; ആ 

ആസാ 

പീഡിപ്പിച്ചു. ആസയുടെ പ്ൃത്താന്തങ്ങഠം 

സമയത്തു ജനത്തില് ചിലരെ 

ആദ്ദവസാനം യ്യെഫ്രുദയിലെയും യിസ്പാ 

യേലിലെയും രോക്കന്മാരുടെ പുസ്പൂക 

ത്തില് ഏഴ്ചതിയിരിക്കുന്നു വല്ലോ. ആസെ 

.____---൭--------- 

ധാർ 

ഉരടാടിക്കൊണ്ടിരിക്കു 
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ി 

[ഴു 

ഗ്ര 

ക്കു തസെറ വാഴ്ണയുടെ മുപ്പത്തൊമ്ചതാം | 

ആണ്ടില് കാലിരു ലീനം പിടിച്ചു; 

ദീനം അതികറഠിനമായിരുന്നു; എന്നാല് 

അയ൯ തനെറ ദീനത്തിരു യഹഫോധയെ 

അല്ല, വൈദ്യന്മാരെ അത്രേ അന്വേഷി 

ചതു. ആസാ തനെറ പിതാക്കന്മാരെ 

പ്പോലെ നിദപ്രാപിച്ചു തന്െറ വം്ഗു 

യ്യടെ നാല്പത്തൊന്നാം ആണ്ടില് മരിച്ചു. 

അവന ഓധിടിനെറ നഗരത്തില് തനി 

ക്കായിട്ടു വെട്ടിച്ചിരുന്ന സ്വന്തകല്ലറയിത 

അവനെ അടക്കാ ചെയ്യൂ വൈല്ദ ന്മാരുടെ 

യോഗപ്രുകാരം മണ്ടാക്കിയ സുഗന്ധവ , 

പലതരം പരിമള സാധനങ്ങളും ശ്ശും 
നിറെച്ചിരുന്ന ശയ്യമേല് അയനെ കിട 

ത്തുകയും അവന്നുധേണ്ടി എത്രയും വലി | 

യോരു ദഹനം കഴിക്കയും ചെയ്യൂ. 

അയച്ചു. 

൧൭. അദ്ധ്യായം. 

ര 

അവനെറ മകനായ യെഹോശാഹഫാതആആ 

അവന്നു പകരം രാജാവായി അവന് 

യിസ്രായേലിന്നെതിരെ പ്രബലനായ്യീന്നു. 

താവ൯ യ്വെഹ്രദയിലെ ഉറപ്പുള്ള പട്ടണ 

ങ്ങളിലൊക്കെയും സൈന ങ്ങളെ. ആക്കി; 

യെഫ്രുദാദേശതൃതും തന്െറ അപ്പനായ 

ആസാപിടിച്ച ഏഫ്രു യിം പട്ടണങ്ങളിലും 

കാവപ്പട്ടാള ങ്ങളെയും ആക്കി, യെഹോ 

ശാഫാത്ത് തനെറ പിതാധായ ഓധി 

ഭിനെറ ആക്ദത്തെ വഴികളില് നടക്കയും 

ബാല്ധവിഗ്രഹങ്ങളെ ആശ്രയിക്കാതെ 

തനെറ പിതാധവിസെറ ദൈവത്തെ അ 

ന്വേക്കിക്കയും യിസായേലിന്െറ ആചാര 

പ്രകാരം 

കല്പനകളെ അന്ദസരിച്ചുനടക്കയും ചെ 

നടക്കാതെ ദൈധവത്തിനെറ 

യ്മൂതു കൊണ്ടു 

ഉണ്ടായിരുന്നു. 

യഹോവ അയവനോടുക്രടെ 

യഹോവ അവന്നു രാജ 

ത്വം ഉറപ്പിച്ചുകൊടുത്തു; എല്ലായെഫ്രുടയ്യം 

യെഹോശാഫാത്തിന്നു കാഴ്സ കൊണ്ടുവന്നു; 
പം പപ ത 

ധാഠാഥദ്ലിം 

ഉണ്ടായി. 

 സ്പുകവും 

അവന്നു ധനവും മാനവും വളരെ 

അവനസെറ ഫുഭയം യഹോധഖ 

യുടെ വഴികളില് ധൈയ്യല്പെട്ടിട്ടു അ വ൯ 

പ്പൂജാഗിരികളെയും അശേരാപ്രുതിഷ്ടുക 

ളെയും യെഫ്രുടയില്നിന്നു നിക്കിക്കള ഞൂ. 

വാഴ്ണയുടെ 

ആണ്ടില് യ്യെഫ്രുഭാന ശരങ്ങളില് ഉപദേ 

അവന് തനെ മൂന്നാം 

ശില്പാനായിട്ടു ബെ൯-ഹയിത, ഓബ 

യാവു, സെഖയ്യാധു, നെഥനയേല്, മീഖാ 

എന്നി തനെറ പ്രളക്കന്മാരെയും അധ 

രോടുക്രടെ ശെമയ്യാധു, നെഥസന്യാധു, സെ 

ബഭ്യാധു, അസായേത, ശെമീരാമേത്തേ് , 

യെഹോനാഥാ൯, അദോനിയാധു, തോ 

ബിയാധു, തോബ് -അ ദോനിയാധു എന്നി 

ലേധ്യരെയും അവരോടുക്രടെ ഏലിശാമാ, 

യെഹോരാം ഏന്നി ചുരോഹിതന്മാരെയും 

അവര് യ്യെഫ്രുദയില് ഉപദേ 

ശിച്ചു; യഹോവയുടെ നൃഠയപ്രുമാണപു 

അവരുടെ കുയ്യിരു ഉണ്ടായി 

രുന്നു; അവര് യ്യെഫ്രുദാന ശരങ്ങളിലൊ 

ക്കെയും സഞ്ചരിച്ചു ജനത്തെ ഉപദേശിച്ചു. 

യഹോവയിങ്കൽ നിന്നു ഒരു ഭിതി യെഹ്രു 

ഭെക്ുകു ചുററുമുള്ള ദേശങ്ങളിലെ സകല 

രാജ്യങ്ങളിന്മേലും ധിണിരുന്നതു കൊണ്ടു 

അവര് യെഹോശാഫാത്തി നോട്ട യൃഭദ്ധം 

ചെയ്യില്ല. 

ഹോശാഫാത്തിന്നു കാഴ്സയും കുപ്പമായി 

പി രിലും ചിലര് യെ 

വെള്ളിയും കൊണ്ടുവന്നു; അരാബ്ദരും 

അവന്നു ഏഴായിരത്തെഴഴനൂറ ആട്ടുകൊ 

ററനും ഏഗായിരത്തെഴ്ഴന്റു വെള്ളാട്ട 

കൊററനമുള്ള ആട്ടി൯ക്രട്ടത്തെ കൊണ്ടു 

വന്നു, യെഹോശാഫാത്ത' മേല്ല്ൃമേല് 

പ്രബലനായ്യിന്നു യെഫ്രുദയില് കോട്ടക 

ളെയും സംഭാരനഗരങ്ങളെ യും പണിതു. 

അവന്നു യെഡ്രുദാനഗരങ്ങളില് വളരെ 

പ്ര വൃത്തി ഉണ്ടായിരുന്നു; പരാക്രമശാലിക 

ളായ യോദ്ധാക്കര യെരൂശലേമില് മണ്ടാ 
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൨. ദിനവൃത്താന്തം ൧൮ 
ത്ത 

യിരുന്നു. പിതൃഭ വനം പിതൃഭ വനമായുള്ള 

അധരുടെ ഏണ്ണുമായിതു: യെഫ്രുദയുടെ 

സഹ സാധിപന്മാ൪: അദാ അവ സ പ്രഭ, 

നോടുക്രടെ മൂന്നുലക്ഷം പരാക്രമശാലി 

കറ; അവനെറശേകഷംം യെഹോഹാനാ൯ 

പ്രടം 

ണതിനായിരംപേ൪; 
വവ 

അവനോടുക്രടെ രണ്ടുലക്ഷത്തെ 

അവനെറശേഷം 

തന്നെത്താ൯ മനഃ വുവ്വമായി യഹോ 

വെക്കു ഭരമേപ്പിച്ചവനായ സിക്രിയുടെ 

മക൯ അമസ്വാധു, അവനോടുക്രടെ രണ്ടു 

ലക്ഷം പരാക്രമശാലികംം; ബെന്യമീി 

. നില്നിന്നു പരാക്രമശാലിയായ എല്യാദാ 
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അവനോടുക്രടെ വില്ലും പരിചയും 

ധരിച്ച രണ്ടുലക്ഷംപേര്൪; അവനെറ 

ശേഷം യെഫോസാബാട്, അവനോട 

ക്രടെ യുഭ്ധസന്നദ്ധരായ ലക്ഷത്തെണ്ണതി 

നായിരംപേര്. രാജാവു യ്യെഫ്രദയി 

ലൊക്കെയും ഉറപ്പുള്ള പട്ടണങ്ങളില് ആ 

ക്കിയിരുന്നവരെ ക്രടാതെ രാജാധിന്നു 

സേവ ചെയ്യതൂവന്നവര് ഇവര് തന്നേ, 

൧൮. അദ്ധ്യായം. 

യെഹോശാഫാത്തിന്നു ഡനവും മാനവും 

വളരെ ഉണ്ടായിരുന്നു; അവ൯ ആഹാ 

ബിനോടു സംബന്ധം കരടി. ചിലസംവഖ 

ത്സരം കഴിഞ്ഞശേഷം അവന് ശമയ്യയില് 

ആഹാബിനെറ അടുക്കല് ചെന്നു; ആ 

ഹാഖെ അവന്നും ക്രടെയുണ്ടായിരുന്ന ജന 

ത്തിന്നും വേണ്ടി വളരെ ആടുകളെയ്യം 

കാളകളെയും അറുത്തു; ഗിലെയാദിലെ 

രാദമാത്തിലേക്കു തന്നോടുക്രടെ ചെല്ലേ 

ണ്ടതിനു അവനെ വശീകരിച്ചു. യിസ്റ്രാ 

യേല്രാജാവായ ആഹാബ് യ്യെഫ്രദാരാ 

ജാവായ യെ ഹോശാഫാത്തിനോടു: നി 

എന്നോടുക്രടെ ഗിലെയാദിലെ രാമോത്തി 

ലേക്കു പോരുമോ എന്നു ചോദിച്ചു. അവന് 

അവനോട്ട: ഞാനും നിയും ഏനെറ 

ഠിം 

ര തത്തി 

[നനനയനന 

ജനലും നിനെറ ജനവും ഒരുപോലെയ 

ല്ലോ; 

ത്തിന്നു പോരാം എന്നു പറഞ്ഞു. യെഹോ 

ഞങ്ങ നിന്നോടുക്രടെ യുദ്ധ 

ശാഫാത്ത് | യിസ്രായേല്രാജായധിനോട്ട: 

ഇന്നു യഹോവയുടെ അരുളപ്പാടു ചോടി 

ച്ചാലും എന്നു പറഞ്ഞു. യിസ്രായേല് 

രാജാവു നാനൂറു പ്രവാചകന്മാരെ വരുത്തി 

അധ്വരോട്ട: ഞങ്ങ ഗിലെയാദിലെ രാമോ 

ത്തിലേക്ു യ്ൃദ്ധത്തിന്നു പോകയോ പോ 

കാതിരിക്കയോ ഏത്തു ധേണ്ടു എന്നു ചോ 

ദിച്ചും അതിന്നു അവര്: പുറപ്പെടുക; 

ദൈവം അതു രാജാവിനെറ കയ്യില് 

ഏല്പികുും എന്നാല് 
ധ 

യെഹോശാഫാത്ത : 

എന്നു. പറഞ്ഞു. 

നാം അരുളപ്പാടു 

ചോടിക്കേണ്ടതിന്നു ഇവിടെ യഹോവ 

യുടെ പ്രവാചകനായിട്ടു ഇനി ആരും 

ഇല്ലയോ എന്നു ചോടിച്ചു. അതിന്നു 

യിസ്രായേല്രാജാവയ യെഹോശാഫാാത്തി 

നോടു. നാം യഹോധരയാടു അരുളപ്പാടു 

ചോടിപ്പാന൯േ തക്കവണ്ണം ഇനി ഒരുത്ത 

നുണ്ടുു ഏന്നാല് അവ൯ എന്നെക്കുറിച്ചു 

ഒരിക്കലും ഗുണമല്ല എല്ലായ്യ്യോഴും ദോഷം 

തന്നേ പ്രവചിക്കുന്നതു കൊണ്ടു എനിക്കു 

അവനെ ഇക്ടമില്ല; അവന് യിമൂയുടെ 

മകനായ മീഖായാധു എന്നു പറഞ്ഞു. 

രാജാവു അങ്ങനെ പറയരുതേ എന്നു 

യെഹോശാഫാത്ത് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ 

യിസ്രായേല്രാജാഠു ഒരു ഷണ്ഡനെ 

വിളിച്ചു: യിമൂയുടെ മകനായ മിഖായാലെ 

ധേഗം ക്രട്ടിക്കൊണ്ടു വരിക എന്നു കല്പിച്ചു. 

യിസ്രായേല് രാജാവും യെഫ്രുദാരാജാവായ 

യെഹോശാഫാത്തും രാജധഖസ്ര്രം ധരിച്ചു 

ശമയ്യയുടെ പടിവഖാതില്പ്രവേശനത്തി 

ങകല് ഒരു വിശാലസ്ഥലത്തു താന്താനെറ 

സിംഹാസനത്തില് ഇരുന്നു; പ്രവാചക 

ന്മാര് ഒക്കെയും അവരുടെ സന്നിധിയില് 

പ്രവചിച്ചകൊണ്ടിരുന്നു. കെനയനയുടെ 
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മകനായ സിടെക്കിയാധു തനിക്കു ഇരിമ്പു 

കൊണ്ടു കൊയ്പുണ്ടാക്കി: നീ ഇവകൊണ്ടു 

അരാമൃരെ അവര് ഒടുങ്ങുംവരെ കുത്തി 

ക്കു യ്യം എന്നിപ്രുകാരം യ3ഹാവ അരുളി 

ച്പെയ്യുന്നു ഏന്നു പറഞ്ഞൂ. പ്രവാചകന്മാ൪ 

ഒക്കെയും അങ്ങനെ തന്നേ പ്രവചിച്ചു: 

ഗിലെയാദിലെ രാമോത്തിലേക്കു പുറപ്പെ 

ടുക; നീ കൃതാത്ഥനാകും; യഹായ അതു 

രാജാധിനെറ കയ്യില് ഏപ്പികും ഏന്നു 

പറഞ്ഞു. മീഖായാധെ ധിളിപ്പാ൯ പോയ 

ടൂത൯ അവനോടു: നോക്ക, പ്രവാചകന്മാ 

രുടെ വാക്കുകഠ ഒരുപോലെ രാജാധിന്നു 

ഗുണമായിരിക്കുന്നു; നിന്െറ ധാക്കും അവ 

രില് ഒരുത്തനേറതൃപോലെ ഇരിക്കട്ടെ; 

നിയും ഗുണമായി പറയേണമേ ഏന്നു 

പറഞ്ഞു. 

വയാണ, എനെറ ദൈവം അരുളിച്ചെയ്യ 

അതിന്നു മിഖായാധു: യഗഹോ 

ന്നതു തന്നേ ഞാന് പ്രസ്യാധിക്കും എന്നു 

പറഞ്ഞു. അവന് രാജാധിനെറ അടു 

ക്കല് വന്നപ്പോഠം രാജാവു അവനോടു: 

മീഖായാ3വ, ഞങ്ങ ഗിലെയാദിലെ 

രാമോത്തിലേക്കു യൃദ്ധത്തിന്നു പോകയോ 

പോകാതിരിക്കയോ എന്തു ധേണ്ടു ഏന്നു 

ചോടിച്ചു. അതിന്നു അധ൯: പുറപ്പെടു 

വി൯; നിങ്ങ കൂതാത്ഥരാകം;; അവ൪ 

നിങ്ങളുടെ കയ്യില് ഏപ്പിക്കപ്പെടും എന്നു 

പറഞ്ഞു. രാജാധു അവനോടു: നി യഹോ 

വയുടെ നാമത്തില് സത്യമല്ലാതെ യാതൊ 

ന്നും എന്നോടു പറയരുതെന്നു എത്ത പ്രാവ 

ശ്യം ഞാന് നിന്നോടു സതൃം ചെയ്യു പറയ 

ണം എന്നു ചോടിച്ചു. അതിന്നു അധവ൯: 

ഇടയനില്ലാത്ത ആടുകളെ പ്പോലെ യിസ്ധാ 

യേലൊക്കെയും പവ്യതങ്ങളില് ചിതറി 

യിരിക്കുന്നതു ഞാ൯ കണ്ടു; അല്ലോഠര 

യഹോലഖ: ഇധകു നാഥനില്ലു; ഇവര് 

ഓരോരുത്ത൯ താന്താനെറ വീിട്ടിലേകു 

സമാധാനത്തോടെ മടങ്ങിപ്പോകട്ടെ എന്നു 

ധിം 

089 ൨. ടിനവ്ൃത്താന്തം ൧൮ 

കപ്പിച്ചു ഏന്നു പറഞ്ഞു. അപ്പ്ോഠ യിസ്പാ 

യേതരാജാധു യെ ഹോശാഫാത്തിനോട്ട : 

ഇവ൯ എന്നെക്കുറിച്ചു ദോഷമല്ലാതെ 

ഗുണം പ്രവചിക്കയില്ല എന്നു ഞാ൯ 

നിന്നോടു പറഞ്ഞില്ലയോ ഏന്നു പറഞ്ഞു. 

അതിന്നു അവന് പറഞ്ഞതു: ഏന്നാല് 

യഹോധയുടെ വചനം കേട്ടുകോകയി൯! 

യഹോവ തനെറ സിംഫാസനത്തില് 

ഇരിക്കുന്നതും സ്വഗ്ലത്തിലെ സൈവ 

മെല്ലാം അവനെറ വലത്തും ഇടത്തും നില്ല 

ന്നതും ഞാ൯ കണ്ടു. യിസ്പ്ായയ തരാജാഖായ 

ആഹാബ് ചെന്നു ഗിചെയാടിലെ രാമോ 

ത്തിരു പട്ടുപോകേണ്ടതിന്നു അവനെ 

ആര് വശികരികും എന്നു യഹോവ ചോ 

ടിച്ചതിന്നു ഒരുത്തന് ഇങ്ങനെയും ഒരു 

ത്തഅ൯ അങ്ങനെയും പറഞ്ഞു. എന്നാറെ 

ഒരു ആത്മാവു മുമ്പോട്ടു വന്നു യഹോധഖ 

യുടെ സന്നിധിയില് നിന്നു: ഞാ൯ അധ 

നെ വശീകരിക്കും എന്നു പറഞ്ഞു. യഹോവ 

അവനോടു: ഏതിനാല് ഏന്നു ചോദിച്ചു. 

അതിന്നു അവ൯: ഞാന് ചെന്നു അവ 

സെറ സകലപ്രവാചകന്മാരുടെയും വാ 

യില് ഭോഷ്ക്ിനെറ ആത്മാലായിരിക്കും 

എന്നു പറഞ്ഞു. നി അവനെ വശികരി 

ക്കും; നിനക്ു സാധികും; നി ചെന്നു 

അങ്ങനെ ചെയ്തു ഏന്നു അവ൯ കപ്പിച്ച. 

ആകയാല് ഇതാ, യഹോവ ഭോഷഗ്റ്റിനെറ 

ആത്മാധിനെ നിസനെറ ഈ പ്രവാചക 

ന്മാരുടെ പായില് കൊടുത്തിരികുന്നു ; 

യഹോധ നിന്നെക്കുറിച്ചു അനത്ഥം കല്പി 

ചുമിരിക്കുന്നു. അപ്പോ കെനയനയുടെ 

മകനായ സിദഭെക്കിയായധു അടുത്തുചെന്നു 

മീഖായാവെ ചെകിട്ടത്തു അടിച്ചു: നി 

ന്നോടു സംസാരില്പാ൯ യഹോധയുടെ 

ആത്മാഠു എന്നെ വിട്ടു ഏതു വഗിയായി 

കടന്മവന്നു എന്നു ചോളിച്ചു. അതിന്നു 

മീഖായാധു: നീ ഒളിക്കേണ്ടതിന്നു അറ 

പി 

18 

20 

21 

23 

24 
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25 

26 

7 

28 

൧9 

30 

31 

തേടിനടക്കുന്ന ദിവസത്തില് നി കാണും 

എന്നു പറഞ്ഞു. അപ്പോ യിസായേല് 

രാജാവു പറഞ്ഞതു: നിങ്ങ മീഖായാലെ 

പിടിച്ചു നഗരാധിപതിയായ ആഭമാ 

നെറയ്യം രാജകുമാരനായ യോവാശിനെറ 

ഡ്യം അടുക്കല് കൊണ്ടുചെന്നു: ഇവനെ 

കാരാഗൃഹത്തില് ആക്കി, ഞാ൯ സമാധാന 

ത്തോടെ മടങ്ങി വരു വാളം ഞെരുക്കുത്തി 

നെറ അപ്പവും ഞെരുക്കത്തിനെറ ധെള്ള 

വുംകൊണ്ടു പോഷിപ്പിക്കേണ്ടതിന്നു രാ 

ജായു കപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു പറധിന൯, 

അതിന്നു മീഖായാവു: നി സമാധാന 

ത്തോടെ മടങ്ങിവരുന്നു ണ്ടെങ്കില് യഹോ 

വ ഞാ൯മുഖാന്തരം അരുളിച്ചെയ്യിട്ടിലു 

എന്നു പറഞ്ഞു. സകലദാ മികളു മായു 

ള്ളോരേ, കേട്ടുകൊധി൯ ഏന്നും അവസ 

പറഞ്ഞു. 

അങ്ങനെ യിസാടയല്രാജാധും യെഫ്രു 

ഓരാജാവായ യെഹോശാഫാത്തൃം ഗിലെ 

യാടിലെ രാമോത്തിലേക്കു പോയി. 

എന്നാല് യിസ്രായല്രാഅാധു യെഹോശാ 

ഫാത്മിനോടു: ഞാ൯ വേഷംമാറി പട 

നിയോ യില് കടക്കും; ര:ജധസ്ത്രം 

ധരിച്ചുകൊക മ്രേനു പറഞ്ഞു. അ 

ങ്ങനെ യിസ്പായേതരഃജാവു വേഷംമാറി, 

അവര് പടയില് കടന്നു. എന്നാല് 

അരാംരാജാമു തനെെറ രഥനായകന്മാ 

രോടു : നിങ്ങ യിസ്ായേല്രാജാവിനോട്ട 

മാത്രമല്ലാതെ ചെറിയധരോടേ വലിയ 

വരോടോ യുഭ്ധം ചെയ്യരുതു ഏന്നു കല്പി 

ച്ചിരുന്നു. ആകയാല് രഥനായകന്മാർ 

യെഹോശാഫാത്തിനെ കണ്ടല്പ്യോശ: ഇ 

ധവ൯ തന്നേ യിസ്രായേതരാജാഠു എന്നു 

പറഞ്ഞു അവനോടു പൊരുതുവാ൯ 

തിരിഞ്ഞു; എന്നാല് യെഹോശാഫാത്ത' 

നിലധിളിച്ചു; യഫോവ അവനെ സഹാ 

യിച്ചു; അവനെ വിട്ടുപോകുവാന് ടൈ 

ധാം 

വം അവക്കു തോന്നിച്ചു. അലഖ൯യിസാ 

യതരാജാവല്ല എന്നു രഥനായകന്മാ൪ര 

കണ്ടിട്ടു അവര് അവനെ പിന്തുടരാതെ 

മടങ്ങ് പ്രോയി. എന്നാല് ഒരുത്തന് യട്ട 

ച്രയാ വില്ല കുലെച്ചു യി സായേരുരാജാവി 

നെ കുവചത്തിന്നും പതക്കത്തിന്നും ഇടെക്കു 

എഡ്യു; അവന് തെറ സാരഥിയോട്ടു : 

നിനെറ കൈ തിരിച്ചു എന്നെ പടയില് 

നിന്നു കൊണ്ടുപോക; ഞാ൯ കഠിനമായി 

മുറിവേററിരിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. അനമ 

പട കഠിനമായി തീന്നതു കൊണ്ടു യിസ്രാ 

യേതരാജാധയ സന്ധ്യവരെ അരാമ്യക്കെ 

തിരെ രഥത്തില്, നിിന്നുനിന്നു; സൂയ്യ൯ 

അസുദിക്കുന്ന സമയത്തു അവ൯ മരിച്ചു 

പോയിം 

൧൯. അദ്ധ്യായം. 

യ്യെഹ്രദാരാജാവായ യെഫഹോശാഫാത്ത' 

യെരൂശലേമില് തന്െറ അരമനയി ലേക്കു 

സമാധാനത്തോടെ മടങ്ങിവന്നപ്പ്പോഠം 

32 

33 

34 

ഹനംനിയുടെ മകനായ യ്േഹ്രദശക൯ 2 

അവനെ എതിരേററുചെന്നു യെഹോശാ 

ഫാത്ത രാജാവിനോടു: ദുഷ്ടുന്നു സഹായം 

ചെയ്യുന്നതു വിഹിതമോ? യഹോവയെ 

പകെക്കുന്നവരോടു നി സ്നേഹം കാണി 

ക്കുന്നുഖോ? അതുകൊണ്ടു യഹോവയിങ്കൽ 

നിനു കോപം നിനെറമേല് യധന്നിരി 

ക്കുന്ന. എങ്കിലും നി അശേരാപ്രതിഷ്ടുക 

ളെ നീക്കിക്കളകയും ദൈവത്തെ അന്വേ 

കിപ്പാ൯ മനസ്സ്റവെക്കയും ചെയൂതിനാല് 

നന്മയും നിന്നില് കണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നു 

പറഞ്ഞു. 

യെഹോശാഫാത്ത്” യെരൂശലേമില് 

പാത്തു, ബേ൪-ശേബമുതല് എഫ്രയീം 

മലനാടുവരെ ജനത്തിനെറ ഇടയില് 

വീണ്ടും സഞ്ചരിച്ചു അവരെ തങ്ങളുടെ 

പിതാക്കന്മാരുടെ ദൈവമായ യര്ഹാവ 
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യിങ്കലേക്കു തിരിച്ചുവരുത്തി. .അധ൯ ദേ 

ശത്തു പടണംതോറും യെഫ്രുദയിലെ മറ 

പ്പു്ള പട്ടണങ്ങളിലൊക്കെയും ന്യായാധി 

പന്മാരെ നിയമിച്ചു: നിങ്ങഠം ചെയ്യുന്നതു 

സൂക്ഷിച്ചുകൊഠംവി൯; നിങ്ങഠം മനുഷ്യ 

ക്കല്ല, യഹോയെക്കു ധണ്ടിയത്രേ ന്യായ 

പാലനം ചെയ്യുന്നതു; ന്യായപാലനത്തില് 

അവന് നിങ്ങഃമാടുക്രടെ ഇരികുന്നു. 

ആകയാല് യഹോവാഭയം നിങ്ങളില് ഇരി 

കട്ടെ; സൂക്ഷിച്ചു പ്രവത്തിച്ചുകൊക വിന; 

നമുടെ ദൈവമായ യഹോധയുടെ പക്കരു 

അന്യായവും ക്രൈക്രൂലി 

വാങ്ങുന്നതും ഇല്ലല്ലോ. 

യെഹോശാഫാത്ത് ലേവ്യരിലും പുരോഹി 

മുഖപക്ഷധും 

യെരൂശലേമിലും 

തന്മാരിലും യിസായേലിനെറ പിതൃഭവന 

ത്അലവന്മാരിലും ചിലരെ യഹോവയുടെ 

ന്യായപാലനത്തിന്നായിട്ടും ൮ൃയ വഹാരം 

തീക്കേണ്ടതിന്നായിട്ടും നിയമിച്ചു; അവ൪ 

യെരൂശദലമില് മടങ്ങിവന്നു. അവന് 

അവരോടു കപ്പിച്ചത എന്തെന്നാല്: 

നിങ്ങ യഹോധാഭയത്തോടും വിശ്വസ്മൂ 

തയോടും ഏകാഗ്രഷ്ടടദയത്തോടും ക്രടെ ഇ 

ങ്ങനെ പ്രവത്തിച്ചുകൊള്ളേ ണം. അതതു 

പട്ടണത്തില് പാകുന്ന നിങ്ങളു ടെ സഹോ 

ഒരന്മാര വിധിധരക്തപാതകങ്ങളെയും 

ന്യായപ്രമാണത്തെയും കല്പനയെയ്യം 

വിധികളെയ്യം 

ന്ധിച്ച ഏതൊരു വ്യവഹാരവും നിങ്ങ 

ചട്ടങ്ങളെ യ്യം സംബ 

ളുടെ മുമ്പാകെ കൊണ്ടുവന്നാത, അവര് 

യഹോവയോടു അകൃത്യം ചെയ്യിട്ടു നിങ്ങ 

ഉടെമേല്യം നിങ്ങ ടെ സഹോദരന്മാ 

രുടെമേലും ക്രോധം വരാതിരിക്കേണ്ട 

തിന്നു നിങ്ങ അവകു ബുഭ്ധിയയുപദേഷി 

കൊടുക്കേണം; നിങ്ങ കുററക്കാരാകാ 

തിരിക്കേണ്ടതിന്നു അങ്ങനെ ചെയ്യൂകൊ 

ധയി൯. ഇതം, മഹാപുരോഹിതനായ അമ 

യ്യാവു യഹോവയുടെ എല്ലാകായ്യത്തിലും 

ഠിം 

__. 091 -- ൨. ടിനവ്ൃത്താന്തം ൨ഠ 

യെഫ്രുദാഗൃഹത്തി നെറ പ്രഭ വായ യിശ്ശാ 

യേലിന്െറ മക൯ സ്വെബദ്യാധൃയ രാജാധി 

നെറഎല്ലാകായ്യത്തിലും നിങ്ങറംക്കു തലവ 

ന്മാരായിരിക്കുന്നു; ലേവ്ൃയരും ഉദ്യോഗസ്ഥ 

ന്മാരായി നിങ്ങംക്കു ഉണ്ടു. ധൈയ്യപ്പെട്ടു 

പ്രവത്തിച്ചുകൊകധി൯; യഹോവ നല്ല 

വരോടുക്രടെ ഇരിക്കും. 

൨ഠ, തഅ ദ്ധ്യായം. 

ര്അതിനെറശേഷം മോധാബ്രും അമ്മോ 

നൃരും അധരരോടുക്രടെ മെയ്മൂ൬ രില് 

ചിലരും യെഹോശാഫാത്തിനെറ നേരെ 

യൃഭ്ധത്തിന്നു വന്നു. ചിലർ വന്ന യെ 

ഹോശാഫാത്തിനോട്ട: വലിയോരു ജന 

സമൂഹം കുടലിന്നക്കുരെ നിന്നു, അരാമില് 

നിന്നു നിന്െറ നേരെ വരുന്നു; ഇതാ, 

അധര് ഏന്൯-ഗെദിയെന്ന ഹസദസാന൯- 

താമാരില് ഉണ്ടു എനു അറിയിച്ചു. യെ 

ഹോശാഫാത്ത് ഭയപ്പെട്ടു യഹോവയെ 

അന്വേകകിപ്പാ൯ താല്വയപ്പെട്ടു യ്യെഹ്രുട 

യില് ഒക്കെയും ഒരു ഉപവാസം പ്രസി 

ദ്ധംചെയ്യു. യഹോവയോടു സഹായം 

ചോടിപ്പാ൯ യബ്യെഫ്രട്ട൪ ഒന്നിച്ചുകൂടി; 

സകലയ്യെഫ്രദാനഗരങ്ങളിലുംനിന്നു അ 

വർ യഹോവയെ അന്വേഷിപ്പാ൯ വന്നു. 

യെഹോശാഫാത്ത് യഹോവയുടെ ആല 

യത്തില് പുതിയ പ്രാകാരത്തിന്െറ 

മുമ്പില് യ്യെഫ്രദയുടെയും യെരൂശലേഥദി 

നെറയ്ും സഭാഭദ്ധ്യേ നിന്നുകൊണ്ടു പറ 

ഞഞതു എന്നെന്നാത: ഞങ്ങളുടെ പിതാക്ക 

ന്മാരുടെ ദൈവമായ യഹോലേ, നി സ്വ 

ഗുസ്ഥനായ ദൈവമല്ലോ; നി ജാതികളുടെ 

സകലരാജ്യങ്ങളെയും . ഭരിക്കുന്നു വല്ലോ; 

ആക്കും എതിപ്പ്ാ൯ കഴിയാത ശക്തിയും 

പരാക്രമധും നിനക്കുണ്ടല്ലോ. ഞങ്ങളുടെ 

ദൈവമേ, നീ നിന്െറ ജനമായ യിസ്രാ 

യേലിനെറ മുമ്പില്നിന്നു ഈ ഭേശത്തി 
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യും ദിനവൃത്താന്തം ൨ഠ 

ലെ നിവാസികളെ നീക്കിക്കളഞ്ഞു അതു 

നിന്െറ സ്നേഹിതനായ അബ്രാഹാമിനെറ 

സന്തതിക്കു ശാശ്വതമായി കൊടുത്ൃതുവ 

ല്ലോ 

വിധിയുടെ വാര, 

അവര് അതില്. പാത്തു; ന്യായ 

മഹാമാരി, ക്ഷാമം 

എന്നിങ്ങനെയുള്ള വല്ല അനത്ഥധും 

ഞുങ്ങധകു വരുമ്പോ, ങ്ങ ഈ ആല 

യത്തിനെറ മുമ്പിലും നിന്െറ സന്നിധി 

യിലും നിന്നു -- നിനെറ നാമം ഈ ആല 

യത്തില് ഉണ്ടല്ലോ -- ഞങ്ങളുടെ സങ്കട 

ത്തില് നിന്നോടട നിലധിളിക്കയും നീ 

കേട്ടു രക്ഷവരുത്ുതുകയും ചെയ്യും ഏന്നു 

പറഞ്ഞും അതില് 

വേണ്ടി നിനക്കു ഒരു പിശുഭ്ധമന്ദിരം 

തിരുനാമത്തിന്നു 

പണിതു, യിസ്രായേല് മിസ്രയിംദേശതൃതു 

നിന്നു വരുമ്പോര അവർ അമ്മോ 

രെയും മോധാബ്ദയരെയും സേയിര്ചവ്വത 

ക്കാരെയും ആക്രമിപ്പാ൯ നീ അന്ദവാഭം 

കൊടുത്തില്ലല്ലോ; അവര് അവരെ നശി 

പ്പിക്കാതെ വിട്ടുമാറി. ഇപ്പ്പോം ഇതാ, 

നീ ഞങ്ങക്ു കൈധശമാക്കിത്തന്ന നി 

സെറ അവകാശത്തില്നിന്നു ഞങ്ങളെ 

നീക്കിക്കള വാന് അവര് വന്നു രങ്ങമക്കു 

ഇങ്ങനെ പ്രതിഫലം തരുന്നു. ഞങ്ങളു 

ടെ ഭൈവമേ, നി അവരെ ന്യായം ധിധി 

ക്കയില്ലയോ? ഞങ്ങളുടെ നേരെ വരുന്ന 

ഈ വലിയ സമൂഹത്തോടെതിപ്പാ൯ 

ഞങ്ങാമക്കു ശക്തിയില്ല; ഏന്തു ചെയ്യേണ്ടു 

എന്നു അറിയുന്നതുമില്ല; എങ്കിലും ഞങ്ങ 

മൂടെ കണ്ണുകഠം നിങ്കലേക്കു തിരിഞ്ഞിരി 

ക്കുന്നു. അങ്ങനെ യ്യെഫ്രദ്യ൪ ഒക്കെയും 

അവരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളോടും ഭായ്യമാരോടും 

മക്കളോടും ക്രടെ യഫോധയുടെ സന്നി 

ധിയില് നിന്നു. അപ്പോം സഭാമഭ്പ്യ 

ഖെച്ചു യഹോധയുടെ ആത്മായു ആസാ 

ഫിനെറ പുത്രന്മാരില് മത്ഥന്യാവിനെറ 

മകനായ യെയിയേലിനെറ മകനായ 

ഠിം 

692 11, (1മ്സ്സനട 20 

ബെനായാധിനെറ മകനായ സ്വെഖയ്യാ 

ധിനെറ മക൯ യഹസിയേല് എന്ന ഒരു 

ലേധ്യനെറമേല് വന്നും അവന് പറ 

ഞ്ഞതു എന്തെന്നാല്: യ്യെഹ്രട്യ൪ ഒക്കെയും 

യെരൂശലേംനിധാസികളും യെഹോശാ 

ആയ്യള്ളോരേ, 

കൊഠധി൯; യഫഹോധ ഇപ്രകാരം നിങ്ങ 

ഫാത്ത് രാജാവും കേട്ടു 

ളോടു അരുളിച്ചെയ്യുന്നു : ഇര വലിയ സമൂ 

ഹംനിമിത്തം ഭയപ്പെടരുതു, ഭൂമിക്കയും 

അരുതു; യൃദ്ധം നിങ്ങളുടേതല്ല, ടൈധ 

ത്തിനേറതത്രേ. നാളെ അവരുടെ നേ 

രെ ചെല്ലുധി൯; ഇതാ, അവര് സീസ് 

കയററത്തില്ക്രടി കയറിധരുന്നു; നി 

ങ്ങാം അവരെ യെരൂധവേതമരുഭൂമിക്കെ 

തോട്ടിനെറ തിരെ അററത്തുഖെച്ചു 

കാണും. ഈ പടയില് പൊരുതു വാ൯ 

നിങ്ങംക്കു ആവശ്യം ഇല്ല; യ്െഫ്രുടയും 

യെരൂശലേമും ആയുൃഃള്ളാരേ, നിങ്ങഠ 

സ്ഥിരമായി നിന്നു യഹോധ നിങ്ങശക്കു 

വരുത്തുന്ന രക്ഷ കണ്ടുകൊശവി൯; 

ഭയപ്പെടരുതു, ഭൂമിക്കയും അരുതു; നാളെ. 

അധരുടെ നേരെ ചെല്ലുധി൯; യഹോലഖ 

നിങ്ങളോടുക്രടെ ഉണ്ടു. അപ്പോം യെ 

ഹോശാഘാത്ത' സാഷ്ടാംഗം വണങ്ങി; 

യ്യെഫ്രുദ്യ൪ ഒക്കെയും യെരൂശലേംനിവാ 

സികളും യഹോവയുടെ മുമ്പാകെ വീണ 

നമസ്കരിച്ചു. കെഹാത്യരും കോരഹഫ്രു 

മായ ലേവ്യ൪ യിസ്രായേലിസനെറ ദൈധഖ 

മായ യഹോവയെ അതുച്ചത്തില് സ്തൂതി 

പ്രാ൯ ഏഴ്ചന്നേററു. പിന്നെ അവധ൪ 

അതികാലത്തു എഴുന്നേററു തെക്കോവമരു 

ഭൂമിയിലേകു പുറപ്പെട്ടു; അവ൪ പുറപ്പെ 

ട്ടല്പോര യെഹോശാഫാത്ത് നിന്നുകൊ 

ണ്ടു: യ്യെഫ്രട്യരും യെരൂശലേംനിധാസി 

കളും ആയുള്ളോരേ, എസെറ വാക്കു കേ 

൯; നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോവ 

യില് വിശ്വസിപ്പി൯; ഏന്നാല് നിങ്ങ 
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മുറെച്ചനില്ലഛ; അവന്െറ പ്രവാചകന്മാ 

രെയും വിശ്വസിപ്പി൯;ു എന്നാല് നി 

ങ്ങഠം കുതാത്ഥരാകം എന്നു പറഞ്ഞു. 

പ്പിന്നെ അവ൯ ജനത്തോടു ആലോചി 

ചിട്ട, ധിശുഭ്ധാലങ്കാരം ധരിച്ചു സൈവ 

ത്തിന്നു മുമ്പില് നടന്നുകൊണ്ടു വാഗ്ഗ. വാ 

നും; യഹോവയെ സ്ത്കൂതിപ്പി൯, അവന്െറ 

ഒയ എന്നേക്ും ഉള്ളതല്ലോ എന്നു ചൊല്ലു 

വാനും യഹോവെക്കു സംഗിതക്കാരെ 

നിയമിച്ചു. അവര് പാടി സ്റ്റുതിച്ചതുട 

ങ്ങിയ പ്പം: യഹോവ യ്യെഫ്രടെകു 

വിരോധമായി വന്ന അമ്മോ രുടെയ്യം 

മോധാബ്ദരുടെയും സേയീര്൪പപവ്വതക്കാരു 

ടെയും നേരെ പതിയിരിപ്പുകാരെ വരു 

ത്തി; അങ്ങനെ അവര് തോററുപോയി. 

അമ്മോന്യരും മോധാബ്ദരും സേയിര്൪പ 

വൃതനിവാസികളോടു എതിത്തു അവരെ 

നിമ്മൂലമാക്കി നശിപ്പിച്ചു; സേയിര്൪നിലം 

സികളെ സംഫരിച്ചശേഷം അവര് അ 

യ്െഫ്രു്യര് മരുഭൂ 

കാവത ഗോപുരത്തിന്നരികെ 

ന്വോന്യം നശിപ്പിച്ചു. 

മിയിലെ 

ഏത്തിയ പ്പ്ോഠ൦ അവർ പുരുഷാരത്തെ 

നോക്കി, അവര് നിലത്തു ശധങ്ങളായി 

കിടക്ുന്നതു കണ്ടു; ഒരുത്തനും ചാടിപ്പോ 

യിരുന്നില്ല. യെഹോശാഫാത്തും അധ 

ന്െറ പടജ്യൂനവധും അവരെ കൊള്ള യിടു 

വാന് വന്നപ്പോ അധഖരുടെ ഇടയില് 

അനവധി സവ്ത്തും വന്്രരവും വിശേഷ 

വസ്ത്കുക്കളു.ം കണ്ടെത്തി; തങ്ങഠക്കു ചുമ 

പ്രാന് കഗഴിയുന്നതിലധികം ഉരി എടുത്തു; 

കൊള്ള അധികമുണ്ടായിരുന്നതു കൊണ്ടു 

അവര് മൂന്നു ദിപസം കൊള്ള യിട്ടുകൊ 

ണ്ടിരുന്നു. നാലാം ദിവസം അവ൪ 

ബെരാഖാതാഴ്ണ്രയിരു ഒന്നിച്ചുക്രടി; അ 

വര് അധിടെ യഹോവെകു നസ്്യോത്രം 

ചെയൂതു കൊണ്ടു ആ സ്ഥലത്തിന്നു ഇന്നു 

വരെ ബെരാഖാതാഴ്ലുര ഏന്നു പേര പറ 

ഞ്ഞുവരുന്നു. യഹോധ അവക്കു ശത്രുക്കമു 

ടെമേത ജയസന്തോഷം നല്ലിയതു കൊണ്ടു 

യ്യ്ഫ്രു്യരും ഏല്ലാം 

മുമ്പില് യെഹോശാഫാത്തുമായി സന്തോ 

യെരൂശലേമു രും 

കാത്തോടെ യെരരൂശലേമിലേകു മടങ്ങ് 

പ്പോന്നു; അവര് ധിണകളോടും കിന്ന 

രങ്ങളോടടം കാഹളങ്ങളോട്ടംക്രടെ യെരു 

ശലേമില് യഹോവയുടെ ആലയത്തി 

ലേക്കു ചെന്നു. യഹോധഖ യിസായേലി 

സെറ ശത്രുക്കളോടു യൃഭ്ധം ചെയ്യൂ എന്നു 

കേട്ടപ്പോ ദൈവത്തിന്െറ ഭീതി ആ 

ദേശങ്ങളിലെ സകലരാജ്യ ങ്ങളിന്മേലും 

വന്നു. ഇങ്ങനെ അവന്െറ ദൈവം ചുററും 

വിശ്രമം നഷ്ലിയതു കൊണ്ടു യെഹോശാ 

ഫാത്തിനറെറ രാജ്യം സ്വസ്ഥമായിരുന്നു. 

൭ഒയഹോശാഫാത്ത് യ്യെഫ്രദയില് വാ 

ണു; പവാഞ്ഞതുടങ്ങിയപ്പോശ അവനാ 

മുപ്പത്തഞ്മു വയസ്സായിരുന്നു; അവന് ഇരു 

പത്തഞ്ച സംവത്സരം യെരൂശലേമില് 

വാണ; അവനെറ അമ്മെകു അസൂബ 

എന്നു പേർ; അവ ശില്ഹിയുടെ മകഠാ 

ആയിരുന്നു. അവ൯ തന്െറ അലപ്പ 

നായ ആസയ്ുടെ വഴിയില് നടന്നു 

അതു വിട്ടുമാറാതെ യഹോവെക്കു പ്രസാ 

ദമായുള്ളതു ചെയ്യൂ. ഏങ്കിലും പൂജാഗി 

രികധകു നീക്കം വന്നില്ല; ജനം തങ്ങ 

മൂടെ ഫ്ലുടയങ്ങളെ തങ്ങളൂടെ പിതാക്കന്മാ 

രുടെ ദൈധത്തിങ്കലേക്കു തിരിച്ചതു മില്ല. 

യെഹോശാഫാത്തിനെറ മററുള്ള വ്ലത്താ 

ന്തങ്ങഗഥ ആഭളൃയവസാനം യിസ്രായേല്രാ 

ജൂക്കന്മാരുടെ പുസുകുത്തിത ചേത്തിരി 

ക്കുന്ന ഹനാനിയുടെ മകനായ യ്യേഫ്മുധി 

ന്െറ പവ്ൃത്താന്തത്തില് എഴതിയിരികുനാ 

വല്ലോ. 

അതിനെറശേഷം യ്െഫ്രുഭാരാജായായ 

യെഹോശാഫാത്ത് യിസായേല്രാങാ 

വായ അഫഹസ്യാധോടു സഖ്യത ചെയ്യൂ. 
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൨. ദിനവ്ത്താന്തം ൨൧ 

അവ൯ മഹാട്ട(്വൃത്തിക്കാരനായി രുന്നു. കൊന്നു. 

അവന് തശിശിലേക്കു ഓടിപ്പാ൯ കപ്പലു 

ഞ്ടാക്കുന്നതില് അധനോടു യോജിച്ചു 

അവര് എസ്വോ൯-ഗേബെരില്ധെച്ചു 

കപ്പലുകളു ണ്ടാക്കി. എന്നാല് മാരേശക്കാ 

രനായ ലോദാവയുടെ മക൯ ഏലി 

യേസെര്൪ യെഹോശാഫാത്തിന്നു വിരോ 

ധമായി പ്രവചിച്ചു: നീ അഹസ്യ്യാധോടു 

സഖ്യത ചെയുതുകൊണ്ടു യഹോധ നി 

നെറ 

ക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞും 

പണികളെ മുടെച്ചുകള ഞ്ഞിരി 

കപ്പലുകഠം തശി 

ശിലേക്കു ഓടുവാ൯ കഴിയാതെ ഉടഞ്ഞു 

പോയി, 

൨൧. അദ്ധ്യായം. 

യെഹോശാഫാത്ത് തനെെറ പിതാക്ക 

ന്മാരെപ്പോലെ നിദ്രപ്രാപിച്ചു ദാധീ 

ദിനെറ നഗരത്തില് അവനെറ പിതാ 

ക്കന്മാരരോടുക്രടെ അവനെ അടക്കം 

ചെയ്യൂ; അയവനെറ മകനായ യെഹഛഹോരാം 

അവന്നു പകരം രാജാധായി. അവന്നു 

യെഹോശാഫാത്തിനെറ പുത്രന്മാരായി 

അസയ്യാധു, യെഹീയേല്, സെഖയാധും 

അസ്യ്യാധു, മീഖായേല്, ശെഫമ്യാവു 

എന്നി സഹോടരന്മാര ഉണ്ടായിരുന്നു; 

ഇവരെല്ലാവരും യിസ്ായേല്രാജാവായ 

യെഹോശാഫാത്തിനെറ പുത്രന്മാര്, അവ 

വെള്ളിയും 

പൊന്നും വിശേഷധയസ്ത്ുക്കളു മായ വലിയ 

രുടെ അപ്പന് അവക്ു 

ഓനങ്ങളും യ്യെഫ്രുദയില് ഉറല്പൂള്ള പട്ട 

ണങ്ങള്ടും കൊടുത്തു; എന്നാല് യെര്ഹോരാം 

ആദ്യജാതനായിരിക്കയാല് രാജത്വം അ 

വന്നു കൊടുത്തു. യെഹോരാം തസെറ 

അപ്പുനെറ രാജത്വം ഏററു തന്നെ 

ത്താ൯ ബലപ്പെടുത്തിയശേഷം തന്െറ 

സഹോദരന്മാരെ ഒക്കെയും യിസ്പായേല് 

പ്രളൂക്കന്മാരില് പലരെയും വാധകൊണ്ടു 

1. (11ന് 91 

യെഹോരാം വാഴ്ശുതുടങ്ങിയ 

പ്പോ അവന്നു മുപ്പത്തിരണ്ടു വയസ്സായി 

രുന്നു അവന് എട്ടു സംവത്സരം യെരൂ 

ശലേഥില് വാണു, ആഹാബ് ഗൃഹം 

ചെയൂതുപോലെ അവന് യിസ്റ്രായേല്രാ 

ജാക്കന്മാരുടെ വഴിയില് നടന്നു; ആഹാ 

ബിനെറ മകഠം അവന്നു ഭായ്യയായിരുന്നു 

വല്ലോ; അവ൯ യഹോധെക്കു അനിക്കു 

മായയള്ളതു ചെയ്യൂ. 

ഭഓാധിടിനോടു ചെയ്യിരുന്ന നിയമംനിമി 

എന്നാത യ3്ഹോധ 

തതവും അധന്നും അവനെറ പുത്രന്മാകും 

ഒരു ടിപം എല്ലായ്ക്യോഴും കൊടുക്കുമെന്നു 

വാഗ്ദാനം ചെയ്യിരിക്കനിമിത്തധും ദാധീ 
റ 

ഒ ഗൃഹത്തെ നശിപ്പിപ്പാ൯ അവയന്നു മന 

സ്സില്ലായിരുന്നു. അവനെറ കാലത്തു 

എദോം യെഫ്രുദയുടെ മേലധികാരത്തോടു 

മത്സരിച്ചു തങ്ങഠക്കു ഒരു രാജാധിനെ 

വാഴിച്ചു. യെഹോരാം തനെറ പ്രഭ 

കൂടെ 

ചെന്നു രാത്രിയില് എഴുന്നേററു തന്നെ 

ക്കന്മാരരാടും സകലരഥങ്ങ എളോടും 

വള ഞ്ഞിരുന്ന എടോമയരെയും തേരാളി 

കളെയും തോല്പിച്ചുകള ഞ്ഞൂ. 

എര്ദാം ഇന്നുവരെ യ്യെഫഹ്രദയുടെ മേലധി 

എന്നാല് 

കാരത്തോടു മത്സരിച്ചുനില്ലന്നു; അവ൯ 

തനെറ പിതാക്കന്മാരുടെ ദൈധഖമായ 

യഹോധയെ ഉപേക്ഷിച്ചതു കൊണ്ടു ആ 

കാലത്തു തന്നേ ലിബ്ബയും അവനെറ 

മേലധികാരത്തോടു മത്സരിച്ചു. അവ൯ 

യ്യെഫ്രുദാപവ്വൃതങ്ങളില് പൂജാഗിരികളെ 

ഉണ്ടാക്കി; യെരൂശലേംനിഖവാസികളെ 

പരസംഗം ചെയ്യുമാറാക്കി, യെഫ്രുദയെ 

തെററിച്ചുകളു ഞ്ഞു. 

വാചകനെറ പക്കല്നിന്നു ഒരു എഴുത്തു 

വന്നതെന്തെന്നാല് : നിനെറ പിതാവായ 

ഓവിദിനെറ ദൈവമായ യഹോധ ഇപ്ര 

കാരം അരുളിച്ചെയ്യുന്നു: നീ നിന്െറ 

അപ്പനായ യെഹോശാഫാതത്തിസെറ വഥി 
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ക്കിലും യെഫ്രുഭാരാജാവായ ആസയ്യടെ 

വഴികളിലും നടക്കാതെ യിസ്പായേല് 

രാജാക്കന്മാരുടെ വഴിയില് നടക്കയും 

ആഹ:ബ ഗൃഹത്തിന്െറ പരസംഗംപോ 

ലെ യ്യേഫ്രുദയെയം യെരൂശലേംനിവാം 

സികമള്മെയയം പരസംഗം ചെഷ്കുമാറാക്കുക 

യ്യം നിന്നെക്കാഠം നല്ലവരായ നിന്െറ 

പിതൃഭവനത്തിലുള്ള നിനെറ സഹാ 

കൊല്ലൂമയ്യം 

യഹോവ നിന്െറ ജനത്തെയും നിന്െറ 

ദരന്മാരെ ചെയ്തുകൊണ്ടു 

മക്കളെ യം നിന്െറ ഭായ്യമാരെയ്യം നിന്െറ 

സകലധസ്റ്റൂവകുകളെ യും മഹാബാധകൊ 

ണ്ടു ബാധിക്കും. നിനക്കാ ദിനത്താത 

നിന്െറ കുടല് കാലക്രദമണ പുറത്തു 

ചാഴ്ടാവരെ കുടലിരു ധ്ൃധിപിടിച്ചു കുഠി 

നദിനമുണ്ടാകും. യഫോധഖ ഫെഴിസ്ത്, 

രുടെയും ക്രശ്യരുടെ സമീപത്തുള്ള അര 

ബികളൂു ടെയും മനസ്സു യെ ഹോരാമ്ന്െറ 

നേരെ ഉണത്തി; അധര് യ്യെഫ്രുദയി 

ലേക്കു വന്നു അതിനെ ആക്രമിച്ചു രാജ 

ധാനിയില് കുണ്ട സകലവസ്ററവക്ക 

മെയ്യും അവനെറ പുത്രന്മാരെയ്യം അഖ 

നെറ ഭായ്യ്യമാരെയും അപഹരിച്ചു കൊണ്ടു 

പോയി; അതുകൊണ്ടു അവനെെറ ഇളയ 

മകനായ യെഹോവാഹാസ്ല്ലാതെ ഒരു 

മകനും അവന്നു ശേഷിച്ചില്ല. ഇതെല്ലാം 

കഥിഞ്ഞുദശകാം യമഫാവ അധഖനെ കുട 

ലില് പൊറുക്കാത്ത ധ്യാധ്;കൊണ്ടു ബാ 

ധിച്ചു. കാലക്രമേണ രണ്ടു സംവത്സരം 

കഴിഞ്ഞിട്ടു ടിനത്താല് അവനെറ കുടല് 

പുറത്തു ചാടി അവന് കഠിനല്യാധിയാല് 

മരിച്ചു; അവനെറ ജനം അധനെറ 

പിത്രക്കുന്മാക്കു കഴിച്ച ദഹനംപോലെ 

അവന്നു പധേണ്ടി ദഹനം കഴിച്ചില്ല. 

അവന് വാധഗ്ഗതുടങ്ങിയപ്പോഠ അവന്നു 

മുപ്പത്തിരണ്ടു വയസ്സായിരുന്നു; അധവധവ൯ 

എട്ടു സംവത്സരം യെരൂശമലമില് വാണു 

ധാഠാഥ്ലിം 

095 ന യി ൨.. ടിനവൃത്താന്തം ൨൨ 

ആകും ഇക്ടനാകാതെ കഴിഞ്ഞു പോയി; 

അവനെ ദാധിദിനെറ നഗരത്തില് അട 

ക്കം ചെയ്യൂ, രാജാക്കന്മാരുടെ കല്ലറകളില് 

അല്ല മാനും, 

ദ ൨൨. അ ഡ്യായം 

യ്യെരൂശലേംനിധാസിക൦ം അവന്െറ 

ഇളയമകനായ അഹസ്യാധവെ അവന്നു 

പകരം രാജാധാക്കി; അരബികളോടു 

ക്രടെ പാളയത്തില് വന്ന പടക്രുട്ടം 

മൂത്തവരെ ഒക്കെയും കൊന്നുകളഞ്ഞി 

രുന്നു; ഇങ്ങനെ യ്യെഫ്രുദാരാജാവായ യെ 

ഹോരാമിസെറ മക൯ അഫസ്്യാവു രാജാ 

വായി. അഹസ്യാധു വാഴ്ലൃതുടങ്ങിയ 2 

പ്പോഠം അധഡന്നു നാല്പത്തിരണ്ടു വയസ്സാ 

യിരുന്നു; അവന് ഒരു സംവത്സരം യെരൂ 

ശലേമില് വാണു; അവനെറ അമ്മെക്കു 

അഥല്യാ ഏന്നു പേൻ; അവഠം ഒഴ്ിയുടെയ 

മകളായിരുന്നു. അവനും. ആഹാബ' 3 

ഗൃഹത്തിന്െറ വഴികളില് നടന്നു; ദുഷ്ടത 

പ്രവത്തിപ്പാ൯ അവന്െറ അമ്മ അച 

ന്ന ആലോചനക്കാരത്തി ആയിരുന്നു. 

അതുകൊണ്ടു അവ൯ ആഹാബ് ഗൃഹത്തെ 

പ്പോലെ യ3ഹാധെക്കു അനിക്ടുമായുള്ളതു 

ചെയ്യൂ; അവര് അധഖനെറ അല്പ്യ൯ മര്; 

ച്ശേഷം അവയനെറ നാശത്തിന്നായി 

അധഖനെറ ആചലോചനക്കാരായിരുന്നു. 

അധരുടെ ആദലാചന3പാലെ അധസ൯സ 

നടന്നു; യിസ്പാരയത്രാജാവായ ആഹാ 

ബിന്െറ മക൯ യെഹോരാമിനോടുക്ൂടെ 

അധച്വ൯ ഗിലെയാദിലെ രാമോത്തില് 

അരാംരാജാവായ ഹസാമയേലിനോടു യുദ്ധ 

ത്തിനു പോയി; എന്നാല് അരാമൃ൪ 

യോരാമിനെ മുറി വേലപ്പിച്ചം അരാംരജോ 

വായ ഹസായേലിനോടുക്ള യൃഭ്ധത്തില് 

രാമയില്ധെച്ചു ഏററ മുറിധുകശക്കു ചി 

കിത്സ ചെരയ്യണ്ടതിന്നു അവ൯ യിസ്രെയേ 
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ത്ര ദിനവൃത്താന്തം ൨൩ 

ലില് മടങ്ങിപ്പോയി; യെഫ്രുടാരാജാവായ 

യെഹോരാമിനെറ മകന് അസ്യ്യാവു 

ആഹാബിനെറ മകനായ യെഹോരാം 

ടഭീനമായി കിടക്കുകയാ അവനെ കാ 

ണമാ൯ യിസ്റെയേലില് ചെന്നു. യോരാ 

മിസെറ അടുക്കല് ചെന്നതു അഫഹസ്്യാ 

വിന്നു ദൈധഖഹിതത്താല് നാശഹേതു 

വായി ഭവിച്ചു; അവന് ചെന്ന സമയം 

ആഹാബ് ഗൃഹത്തിന്നു നിമ്ൃലനാശം വരു 

ത്തൃവാന് യഹോവ അഭിഷേകം ചെയുവ 

നായി നിംശിയുടെ മകനായ യ്യേഫ്ര 

വിന്െറ നേരെ അവ൯ യെഹോരാധി 

നോടുക്രടെ പുറപ്പെട്ടു. രയഫ്രു ആഹാ 

ബ് ഗൃൂഹര്ത്തോടു ന്യയേധിധി നടത്തുക 

യില് അവന് യ്യെഹ്രദാപ്രഭക്കന്മാരെയും 

അഹസ്വ്യായിന്നു ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നവരായ 

അഹസ്വ്യാവിനെറ സഹോദരന്മാരുടെ 

പുത്രന്മാരെയും കണ്ട അവരെ കൊന്നുക 

ഞ്ഞു. 

അന്വേഷിച്ചു; അവ൯ ശമയ്യയില് ഒളി 

പിന്നെ അവ൯ അഹസ്യവെ 

ച്ചിരിക്കയായിരുന്നു; അവര് അവനെ 

പിടിച്ച യേഫ്രുധിനെറ അടുക്കല് കൊണ്ടു 

പുണ്ണഫൃുദയത്തോടെ 

യഹോവയെ അന്വേഷിച്ച യെഹോശാ 

വന്നു കൊന്നു; 

ഫാത്തിസെറ മകനല്ലോ എന്നു പറഞ്ഞു 

അവര് അവനെ അടക്കം ചെയ്യു. ഇങ്ങ 

നെ അഹസ്വയ യിനെറ ഗൃഹത്തില് ആകും 

രാജത്വം വഹിപ്പാ൯ ശക്തിയില്ലാതെയി 

രുന്നു. 

അഹസ്യായിനെറ അമ്മയായ അഥല്ല്യാ 

തന്െറ മക൯ മരിച്ചുപോയി എന്നു 

കണ്ടിട്ടു ഏഴ്ന്നേറവ൮ു യെഫ്രുദാധൃഹത്തിലെ 

രാജസന്തതിയെ ഒക്കെയും നശിപ്പിച്ചു. 

എന്നാല് രാജകുമാരിയായ യെഹോശ 

ബത്ത്, കൊല്ലപ്പെടുന്ന രാജകുമാരന്മാ 

രുടെ ഇടയില്നിന്നു അഫസ്വാധിനെറ 

മകനായ യോവാശിനെ മോക്ട്ടിച്ചെടുതുു 

ധിം 

090 1. 1സ്്ഥ്നദ ൭൭ 

അധനെയും അവനെറ ധാത്രിയെയും 

ഒരു ശയനഗൃഹത്തില് ആക്കി, ഇങ്ങനെ 

യെഹോരാംരാജാവിനെറ മകളും യെ 

ഫഹോയാദാപുരോഹിതസെറ ഭായ്യയുമായ 

യെഹോശബത്ത് _- അവഠം അഹസ്വയയാ 

വിനെറ 

അവനെ കൊല്ലാതിരിക്കേണ്ടതിന്നു അവ 

സഹോദരിയല്ലോ -- അഥല്യാ 

നെ ഒളിപ്പിച്ചു. അവസ അവരോടുക്രടെ 

ആറു സംവത്സരം ഭൈവാലയത്തില് ഒളി 

ച്ചിരുന്നു; എന്നാല് അഥല്യാ ദേശം വാണു. 

൨൩.൦. അദ്ധ്യായം. 

്രൂഗംം സംവത്സരത്തില് യെഹോയാദാ 

ധ്ധൈയ്യപ്പെട്ടു, യെഹോരാമിനെറ മക൯ 

അസ്യ്യാവു, യെഹോഹാനാന്െറ മക൯ 

യിശ്ശായേത,, ഓബേടിനെറ മക൯ അസ 

യ്യാധുയ, അദായാധിനെറ മക൯ മയശേയാ, 

സിക്രയുടെ മക൯ എലിശാഫാത്ത് 

എന്നി ശതാധിപന്മാരോടു സഖ്യതചെയ്തൂ. 

അവർ യ്യെഫ്രുദയില് ചുററി സഞ്ചരിച്ചു 

സകലയ്യെഫ്രദാനഗരങ്ങളിലുംനിന്നു ലേ 

വൃയരെയും യിസ്രായേലിനെറ പിതൃഭവന 

ത്തലവന്മാരെയ്യും ക്രട്ടി യെരൂശലേമില് 

വന്നു. സപവ്വൃസഭയും ദൈവാലയത്തില് 

വെച്ചു രാജാധിനോടു ഉടമ്പടി ചെയ്യൂ; അ 

വ൯ അവരോടു പറഞ്ഞതു : ദാധിദിനെറ 

പുത്രന്മാരെക്കുിച്ചു യഹോവ അരുളിച്ചെ 

യയൂതുപോലെ രാജപൃത്ര൯ തന്നേ രാജുംവാ 

കേണം. നിങ്ങ ചെയ്യേണ്ടുന്ന കായ്യം 

ആവിതു: പുരോഹിതന്മാരും ലേവ്ൃയരുഃ 

മായ നിങ്ങളില് ശബ്ബത്തില് തവണമാറി 

വരുന്ന മുന്നില് ഒരു ഭാഗം വാതില്കാവ 

ല്ലച്ാരായിരിക്കേണം. മൂന്നില് ഒരു ഭാഗം 

രാജധാനിയിങ്കലും മൂന്നില് ഒരു ഭാഗം 

അടിസ്ഥാനവാതില്ലലും നില്ലേഛേണം; 

ജനമെല്ലാം യഹോവയുടെ ആലയത്തി 

നെറ പ്രാകാരങ്ങളില് ഉണ്ടായിരിക്കേണം. 

12 
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17. ഥസ്ഥ്നഭ 98 

എങ്കിലും പുരോഹിതന്മാരും ലേവ്ൃയരിത 

ഖെച്ചു ശുര്യൂഷ ചെയ്യുന്നവരും അല്ലാതെ 

ആരും യഹോവയുടെ ആലയത്തില് കട 

ക്തരുതു ; അവര് ധിശുഭ്ധരാകുകൊണ്ടു അ 

വക്കു കടക്കാം; എന്നാരു ജനം ഒക്കെയും 

യ ഹേഃവയ്യടെ പ്രമാണം സൂക്ഷിക്കേണം. 

ലേധ്യരോ, ഓരോരുത്ത൯ താന്താന്െറ 

ആയ്യധം 

ചുററും നില്ലേേണം; മററാരെങ്കിലും ആല 

ധരിച്ചുകൊണ്ടു രാജാവിന്നു 

യത്തിര കടന്നാല് അവന് മരണശിക്ഷ 

അന്ദഭവിക്കേണം; രാജാവു അകത്തു വരു 

മ്പോഴും പുറത്തു പോകുമ്പോഴ്ചം നിങ്ങ 

അവയനോട്ടക്ൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കേണം. 

ലേധൃയരും എല്ലഃയെഫ്രുദയയം യെഹോയാദാ 

പുരോഹിതന് കല്പിച്ചതുപോലെ ഒക്കെയും 

ചെയ്യൂ; ഓരോരുത്ത൯ താന്താനെറ ആള 

കളെ, ശബ്ബത്തില് തവണമംറില്ല്യോകുന്ന 

വരെയും ശബ്ബത്തില് തവണമാറി വരു 

ന്നവരെയും തന്നേ, ക്രട്ടിക്കൊണ്ടു വന്നു; 

യെഹോയാദാപയരോഫിത൯ ക്രറുകളെ 

വിട്ടയച്ചിരുന്നില്ല. യെ ഹോയാദാപുരോ 

ഫിതന്൯ ദാധിട് രാജാവിന്െറ വകയായി 

ദൈവാലയത്തില് ഉണ്ടായിരുന്ന കുന്ത 

ങ്ങളൂം ചെറുപരിചകള്ും വമ്പരിചകളു.ം 

ശതാധിപന്മാകു കൊടുത്തു. അവ൯സക 

ലജനത്തെയും താന്താനെറ കയ്യില് ആയു 

ധധുമായി ആലയത്തിനെറ വലത്തുവശം 

മുതല് ആലയത്തിന്െറ ഇടത്തൃവശംവരെ 

യാഥപീിഠത്തിന്നും ആലയത്തിന്നും നേരെ 

രാജാവിനെറ ചുററും നിത്തി. അവര് 

രാജകുമാരനെ പുറത്തു കൊണ്ടു വന്നു കിരി 

ടം ധരിപ്പിച്ചു സാക്ഷ്യ പുസ്മകവും കൊടുത്തു 

അവനെ രാജാധാക്കി. യെഹോയാദയും 

പുത്രന്മാരും അ വനെ അഭിഷേകം കിച്ചു; 

രാജാവേ, ജയജയ ഏന്നു ആത്തു വിളിച്ചു. 

ജനം വരികയും രാജാവിനെ കിീത്തി 

ക്കയും ചെയ്യുന്ന ഘോഷം അഥല്യാ കേട്ടിട്ടു 

ധാഠാഥ്ലിം 

_ 607 ൨. ദിനവൃത്താന്തം ൨൩ 

യഹോവയുടെ ആലയത്തില് ജനത്തി 

നെറ അടുക്കല് വന്നു, പ്രവേശനത്തി 

കല് രാജാവു തനെറ തു ണിനെറ അരികെ 

നില്ലയന്നതും രാജാവിനെറ അടുക്കല് പ്രഭ 

ക്കന്മാരും കാഹള ക്കാരും നില്ലന്നതും ദേശ 

ത്തെ ജനമൊക്കെയും സന്തോഷിച്ച കാ 

ഹമളം മതുന്നതും സംഗീതക്കാര് ലാട്യ ങ്ങ 

ളാല് പാടുന്നതും സ്ോത്രഗാനം നയി 

ക്കുന്നതും കണ്ടപ്പോ അധഥല്യാ വസ്ത്രം 

കീറി: ദ്രോഹം, ദോഹം! എന്നു പറഞ്ഞു. 

യെഹോയാദാചൃരോഫിത൯ പടനായക 

ന്മാരായ ശതാധിപന്മാരെ പുറത്തു വരു 

ത്തി അവരോട്ടു: അവളെ അണികളില് 

ക്രടി പുറത്തു കൊണ്ടുപോകുധി൯; ആരെ 

ങ്കിലും അവളെ അന്ദഗമിച്ചാല് അവ൯ 

വാളാല് മരിക്കേണം എന്നു കപ്പിച്ചു. 

അവളെ യഹോവയുടെ ആലയത്തില് 

വെച്ചു കൊല്ലരുതു ഏന്നു പുരോഹിത൯ 

കല്പിച്ചിരുന്നു. അങ്ങനെ അവര് അ 

വരക്കു വഴി ഉണ്ടാക്കിക്കൊടുത്തു; അവറാ 

രാജധാനിക്ു സമീപത്തു കുതിരധാതി 

ലിനെറ 

പ്പ്ോഠം അവിടെധെച്ചു അവര് അവളെ 

പ്രവേശനത്തിങ്കല് ഏത്തിയ 

കൊന്നുകളഞ്ഞു. 

അനന്തരം യെഹോയാടാ തങ്ങ 

യഹോവയുടെ ജനം ആയിരികും എന്നു 

താനും സവ്വജനധും രാജാധും തമ്മില് ഒരു 

നിയമം ചെയ്യു. പിന്നെ ജനമൊക്കെ 

യം ബാലിനെറ ക്ഷേത്രത്തിലേക്കു ചെന്നു 

അതു ഇടിച്ചു അവന്െറ ബലിപിഠങ്ങ 

ളെയും വിഗ്രഹങ്ങളെയും തകത്തുകളഞ്ഞു; 

ബാധിനെറ പൃരോഹിതനായ മത്ഥാനെ 

ബലിപീഠങ്ങളുടെ മുമ്പില്വെച്ചു കൊന്നു 

കളഞ്ഞു. 

ന്തോഷത്തോടും 

ഓധിട് കല്പിച്ചതുപോലെ സ 

സംഗീതത്തോടുംക്രടെ 

മോശെയുടെ ന്യായപ്രമാണത്തില് എഴ്ഗതി 

യിരിക്കുന്നപ്രുകാരം യഹോവയുടെ ഹോമ 
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ഞങ... 

൨. ടിനവ്ൃത്താന്തം ൨൪: 

യാഗങ്ങളെ അപ്പ്ിക്കേണ്ടതിന്നു യെഹോ 

യാദാ യഹോവയുടെ ആലയത്തിന്നു ദാധി 

ഭ് വിഭാഗിച്ചുകൊടുത്തിരുന്ന ലേധ്യരുടെ 

യും പുരോഹിതന്മാരുടെയും കീഴില് യ 

ഹോവയുടെ ആലയത്തില് ഉദ്യോഗങ്ങളെ 

നിയമിച്ചു. വല്ലപ്രകാരത്തിലും അശുഭ്ധ 

നായ ഒരുത്തനും അകത്തു കടക്കാതെയി 

രിക്കേണ്ടതിന്നു അവ൯ യഹോവയുടെ 

ആലയത്തിനെറ വാതില്ലല് കാവല്ല്ലാരെ 

നിയമിച്ചു. അധ൯ ശതാധിപന്മാരെ 

യം പ്രഭക്കന്മാരെയും ജനത്തിനെറ പ്ര 

മാണികളെയും ദേശത്തിലെ സകലജന 

ത്തെയും ക്രട്ടി രാജാവിനെ യഹോയ 

യ്യുടെ ആലയത്തിതനിന്നു ഇറക്കി മേല 

ത്തെ പടിവാതില് വഴിയായി രാജധാനി 

യിലേക്കു കൊണ്ടുവന്നു രാജാസനത്തില് 

ഇരുത്തി. ദേശത്തിലെ സകലജനധും 

സന്തോഷിച്ചു; നഗരം സ്വസ്ഥമായി 

രുന്നു; അഥല്ലയെ അവര് വഖാദകൊണ്ടു 

കൊന്നുകളഞ്ഞു. 

൨൪..ം അധഡ്ധ്യായം. 

യോധഖാശ് വാഥ്ഗു തുടങ്ങിയപ്പ്യോഠം 

അധന്നു ഏഴു വയസ്സായിരുന്നു ; അവ൯ 

നാല്പതു സംവത്സരം യെരൂശലേമില് വാ 

ണു. ബേര്-ശേബക്കാരത്തിയായ അവ 

നെറ അമ്മെക്കു സിബ്ബ്യാ എന്നു പേര്. 

യെമഹായാദാപുരോഹിതനെറ ആയുഷ്ക്ാ 

ലത്തൊക്കെയും യോവാശ' യഹോവെക്കു 

പ്രസാദമായുള്ള തു ചെയ്യൂ. 

അവന്നു രണ്ടു ഭായ്യമാരെ വിവാഹം കഴി 

പ്പിച്ച; അവന് പുത്രന്മാരെയും പുത്രിമാ 

അനന്തരം യോ 

യെഹോയാദാ 

രെയും ജനിപ്പിച്ചു. 

വാശ' യഹോവയുടെ ആലയത്തിനെറ 

മനസ്സ്ുധെച്ചു. 

അവ൯ പുരോഹിതന്മാരെയും ലേവ്യരെ 

അററകററം തീപ്പാ൯ 

യ്യും ക്രട്ടിഖരുത്തി അവരോടു: യ്യെഫഹ്രുദാ 

ധാരം 

1, (11101107 24 

നഗരങ്ങളിചേക്കു ചെന്നു നിങ്ങുടെ ദൈ 

വത്തിസെറ ആലയം ആണ്ടുതോറും അററ 

കുററം പോക്കുവാ൯ എല്ലായിസ്രായേലിലും 

നിന്നു ദ്രവ്യം ശേഖരിപ്പി൯; ഈ കായ്യ്യം 

ധേഗം നിയത്തിക്കേണം ഏന്നു കല്പിച്ചു. 

ലേധ്യരോ അതിന്നു ബഭ്ധപ്പെട്ടില്ല. 

ആകയാല് രാജാധു തലവനായ യെഹോ 

യാദയെ വിളിപ്പിച്ച അവനോടു: സാക്ഷ്യ 

ക്രടാരത്തിന്നു യഹോവയുടെ ഓസനായ 

മോശെ കല്പിച്ചിരികുന്ന പിരിലു യെ 

ഫ്രൂദയില്നിന്നും യെരൂശ ലേമില്നിന്നും 

കൊണ്ടു വരുവാ൯ നീ ലേല്യയരോടും യിസ്ത്രാ 

യേല്സഭ യോടും ആവശ്യ പ്പെടാതിരിക്കു 

ന്നതു ഏന്തു? ടുക്ടസ്്രിയായ അഥല്യയുടെ 

പുത്രന്മാർ ദൈ ധാലയം പൊളിച്ചുകളഞ്ഞു, 

യ ഹോലയുടെ ആലയത്തിലെ സകലനി 

വേടിതങ്ങളെ യും ബാല്വധിഗ്രഹങ്ങ ക്കു 

കൊടുത്തു വല്ലോ എന്നു പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ 

അവര് രാജകപ്പനപ്രകാരം ഒരു പ്പെട്ടുകം 

ഉണ്ടാക്കി യഹോധഖയുടെ ആലയത്തിനെറ 

വാതില്ല,ല് പൃറത്തു ഖെച്ചു. ദൈധത്തി 

നെറ ദാസനായ മോശെ മരുഭൂമിയില് 

ഖെച്ചു യിസ്രായേലിന്മേല് ചുമത്തിയ പി 

രിധു യഹോവയുടെ അടടക്കത കൊണ്ടു വ 

രുവാ൯ അവര് യ്യെഫ്രുദയിലും യെരൂശ 

ലേമിലും പരസ്യം ചെയ്യൂ. സകലപ്രള 

ക്കന്മാരും സവ്വജനധും സന്തോഷിച്ചു; 

കായ്യ്ം തീരുംവരെ അവര് കൊണ്ടുവന്നു 

പപെട്ടകത്തില് ഇട്ടു. പേധ്യര് പെട്ടകം 

എടുത്തു രാജാവിന്െറ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാ 

രുടെ അട്ടുക്കത കൊണ്ടുവരുന്ന സമയം 

ദ്രവ്യം വളരെ മുണ്ടെന്നു കണ്ടാത രാജാ 

വിനെറ രായസക്കാരനും മഫാപ്യരോഫി 

തന്െറ കായ്യസ്ഥരും വന്നു പെട്ടകം ഒഴി 

ക്കയും പിന്നെയും എടുതു അതിന്െറ 

സ്ഥലത്തു കൊണ്ടുചെന്നു ധഖെക്കുകയും ചെ 

യ്യും. ഇങ്ങനെ അവര് ടിചപസംപ്രുതി 
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ചെയ്യൂ ബഫ്ുടധ്യം ശേഖരിച്ചു. രാജാവും 

യെഹോയാദയും അതു യഹോധഖയഷ്യടെ 

ആലയത്തില് ധേല ചെയ്യിക്കുന്നവക്ു 

കൊട്ടത്തു; അവര് യഹോവയുടെ ആല 

യത്തിഒെറ അററകുററം തീപ്പാ൯ കല്പ 

ണിക്കാരെയും ആശാരികളെയഷയം യഹോ 

വയുടെ ആലയം കേടുപോക്ുഖാ൯ ഇരി 

മ്പും താര്ൂധുംകൊണ്ടു പണിചെയ്യുന്നവരെ 

യും ക്രലിക്കു ഖെച്ചു. അങ്ങനെ പണി 

ക്കാ൪ വേല ചെയ്യൂ അററകുററം തീത്തു 

ദൈഖാലയം യഥാസ്ഥാനത്താക്കി ഉറ 

പ്പിച്ച. പണിതീത്തിട്ടു ശേക്കിച്ച ദധ്യം 

അവര് രാജാധിനെറയ്യം യെഹോഷയാദയു 

ടെയ്യം മുമ്പില് കൊണ്ടുവന്നു; അവര് 

അതുകൊണ്ടു യഹോവയുടെ ആലയംവ 

കെക്കു ഉപകുരണങ്ങമുണ്ടാക്കി; ശുദ്രൂകഷെ 

ക്കായ്യം ഹോമയാഗത്തിന്നായുമുക്ള ഉവക 

രണങ്ങും തധികളും പൊന്നും വെള്ളി 

യും കൊണ്ടുള്ള ഉപകരണങ്ങളും തന്നേ; 

അവര് യെഹോയാടയുടെ കാലത്തൊക്കെ 

യ്യും ഇടധിടാതെ യഹോവയുടെ ആലയ 

ത്തില് ഹോമയാഗം അപ്പ്ിച്ചുപോന്നു. 

യെഹോയാടാ വയോധികനും കാലസമ്പൂ 

ണ്ണന്ദമായി മരിച്ചു; മരിക്കുമ്പോഗ അവന്നു 

നൂററിമുപ്പതു വയസ്സായിരുന്നു, അധ൯ 

യിസ്രായേലില് ദൈധഖത്തിനെറയും അവ 

നെറ ആലയത്തിനെറയും കായ്യത്തില് 

നന്മ ചെയ്യിരിക്കകൊണ്ടു അവര് അവനെ 

ഭാവിദിനെറ നശരത്തില് രാജാക്കന്മാ 

രുടെ ഇടയിരതു അടക്കം ചെയ്യു. യെഹോ 

യാദാ മരിച്ചശേഷം യെഫ്രുദ:പ്രഭക്കന്മാ൪ 

വന്നു രാജാധിനെ വണങ്ങി; രാജാധു 

അവരുടെ വാക്കു കേട്ടു. അവര് തങ്ങ 

മൂടെ പിതുക്കന്മാരുടെ ദൈവമായ യഫഹോ 

വയ്യടെ ആലയം ഉപേക്ഷിച്ചു അശേരാ 

പ്രതിഷ്ടകളെയും വിഗ്രഹങ്ങളെയും സേ 

വിച്ചു; അവരുടെ ഈ കുററം ഹേതുധാ 

ധിം 

൨. ദിനപ്ലത്താന്തം ൨൪൭: 

യിട്ടു യെഫ്രുദജ്യടെ 3മലും യെരൂശലേമി 

ന്മേലും കോപം വന്നു. അവരെയഹോവ 

യിങ്കലെക്കു തിരിച്ചുവരുതുതുഖാ൯ അവന് 

പ്രവാചകന്മാരെ അധവരുടെ അടുക്കരു 

അയച്ചു; അവര് അവരോടു സാക്ഷിക 

രിച്ചു; എങ്കിലും അവര് ചെധികൊടുത്തില്ല. 

മ്േന്നാറെ ദൈ വത്തിനെറ ആത്മാധു ഒയ 

ഹോയ:ദാപുദരാഹിതനെറ മകനായ സെ 

ഖയ്യാധിനെറമേല് യന്ന; അവന് ജന 

ത്തിന്നെയിരെ നിന്നു അധഖരോടു പറ 

ഞ്ഞതു: ദൈവം ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചെ 

യ്യുന്നു: നിങ്ങമക്കു ശുഭം വരുധാ൯ കഥി 

യാതവണ്ണം ന് ങ്ങ യഹോധഖയുടെ കല്പ 

നകളെ ലംഡ്ികുന്നതു എത്തു? നിങ്ങ 

യഹോവയെ ഉപേക്ഷിച്ചതു കൊണ്ടു അ 

വ൯ നിങ്ങളെയ്യം ഉപേക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു. 

എന്നാല് അധ൪ അവനെറ നേരെ ക്രട്ടു 

കെട്ടുണ്ടാക്കി രാജാധി നെറ കപ്പനപ്രകാ 

രം യഹോവയുടെ ആലയത്തിനെറ പ്രാ 

കാരത്തില്ലെച്ചു അവനെ കല്ലെറിഞ്ഞു. 

അങ്ങനെ യോധാശ രാജാവയ അവന്െറ 

അപ്പനായ യെഹോയാദാ തനിക്കു ചെയു, 

ദയ ഓക്കാതെ അധഖനെറ മകനെ കൊന്നു 

കളഞ്ഞു; അ വന് മരിക്കുമ്പോര: യഹോച 

നോക്കി ചോജിച്ചുകൊള്ളട്ടെ എന്നു പറ 

ഞ്ഞു. ആയാണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോ അരാമ്യ 

സൈവ്യം അവനെറ നേരെ പുറപ്പെട്ടു; 

അവര് യബ്യെഫ്രടദയിലൂും യെരൂശ3ലമിലും 

വന്നു ജനത്തിനന്െറ സകലപ്രുളക്കന്മാരെ 

യ്യും ജനത്തിനെറ ഇടയില്നിന്നു നശി 

പ്പിച്ച കൊള്ള ഒക്കെയും ഒരമ്മശെക്രാജാ 

വിന്നു കൊടുത്തയച്ചം അര: സൈന്യം 

ആഠം ചുരുക്കമായിട്ടു വന്നിരുന്നെങ്കിലും 

യഹോവ അവരുടെ കയ്യി ഏററവും 

വലിർയാരു സൈസവ്വത്തെ ഏപ്പിച്ചു; 

അധഖർ തങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരുടെ ദൈ 

വമായ യഹോവയെ ഉപേക്ഷിച്ചിരുന്നു 

98% 
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4 ക്ഷ നടത്തി, 

൨. ദിനവൃത്താന്തം ൨൫ 700 17. (17സ്ഥ്ന൦ ൭൭ 

വല്ലോ. ഇങ്ങനെ യോധാശിനോടു അവ൪ 

ന്യായവിധി നടത്തി). അവര് അവനെ 

വിട്ടുപോയശേഷം--മഹാധ്യംധിയിലായി 

രുന്നു അവനെ വിട്ടേച്ചുപോയതു __. 

പുത്രന്മാ 

രുടെ രക്തംനിമിത്തം അവനെറ സ്വന്ത 

യെര്ഹോയാഭാപുരോഹിതനെറ 

ഭൂത്യന്മാര് അവസെറ നേരെ കൂട്ടുകെട്ടു 

ണ്ടാക്കി അവനെ കിടക്കയില്വെച്ച 

കൊന്നുകളഞ്ഞു; അങ്ങനെ അധ൯ മരിച്ചു; 

അവനെ ദാധിടിനെറ നഗരത്തില് അട 

ക്കം ചെയ്യൂ; രാജാക്കന്മാരുടെ കല്ലറകളില് 

അടക്കം ചെയ്യില്ലതാനും. അവനെറ 

നേരെ ക്രട്ടുകെട്ടുണ്ടാക്കിയവരോ, അമ്മോ 

൬സ്്രിയായ ശിമെയാത്തിനെറ മക൯ 

സാബാദൂം മോധാബ്ബയസ്്രിയായ ശിശ്ി 

ത്തിനെറ മക൯ യെഹോസാബാദ്ദടം തന്നേ, 

പുത്രന്മാരുടെയും 

ധിരോധമായുള്ള പ്രവചനബാഫഹ്ുല്യത്തി 

അവനെറ അവന്നു 

നെറയും ദൈധാലയം അററകററം തീത്ത 

തിനെറയും വ്ൃത്താന്തം രാജാക്കന്മാരുടെ 

ചരിത്രപുസൂകത്തില് എഗഴ്തിയിരിക്കുന്നു 

വല്ലോ. അവനെറ മകനായ അമസ്യയാധു 

അവന്നു പകരം രാജാവായി. 

൨൫, അദ്ധ്യായം. 

അമസ്യാവു വാഴ്ചുതുടങ്ങിയപ്പോം അ 

വന്നു ഇരുപത്തഞ്ചു വയ്യസ്സായിരുന്നു. 

അധന്൯ ഇരുപത്തൊമ്പതു സംഖത്സരം 

യെരൂശലേമില് വാണു. അവനെറ 

അമ്മെക്കു യെ ഹോവദ്ദാ൯ എന്നു പേര; 

അവ യെരൂരൂശ ലേംകാരത്തിയായിരുന്നു. 

അവ൯ യഹോവെക്കു പ്രസ്ാദമായുള്ളതു 

ചെയ്യു; 

താനം 

ഏകാഗ്രഹൃദയത്തോടെ അല്ല 

രാജത്വം അവന്നു ഉറെച്ചശേ 

ഷം അവന് തനെറ അച്പനായ രാജാധി 

നെ കൊന്ന തന്െറ ഭൃത്യന്മാക്കു മരണശി 

എങ്കിലും അവരുടെ പുത്ര 

ഠിം 

ന്മാരെ അവന് കൊല്ലിച്ചില്ല; അപ്പ 

ന്മാര് പുത്രന്മാരുടെ നിമിത്തം മരിക്കരുതു ; 

പുത്രന്മാർ അപ്പന്മാരുടെ നിമിത്തല്യം 

മരിക്കരുതു; ഓരോരുത്ത൯ താന്താന്റെറ 

സ്വന്തപാപംനിമിത്തമേ മരിക്കാവു ഏന്നു 

യഹോവ കല്പിച്ചിരിക്കുന്നതായി മോശെ 

യയുടെ 

ത്തില് എഴ്ചതിയിരിക്ുകുന്നതു പോലെ തന്നേ. 

പുസുകത്തിലെ ന്യായപ്രമാണ 

എന്നാല് അമസ്ാധു യെഫ്രുദയെ കരട്ടി 

വരുത്തി; എല്ലായെഫ്രുദയും ബെവ്യമീന്ഭ 

സഹസ്ധാധിപനമാക്കും മായ അവരെ 

ശതാധിപന്മാക്ുകും കീഴെ പിതൃഭവനം 

പിതൃഭവനമായി നിത്തി, ഇരുപതു വയ 

സ്സൂമുതല് മേലോട്ടുള്ള വരെ എണ്ണി, കുന്ത 

വും പരിചയും എടുപ്പാന് പ്രാപ്്ിയുള്ള 

ശ്രേഷ്ട യോഭ്ധാക്കം മുന്നു ലക്ഷം എന്നു 

കണ്ടു. അവ൯ യിസ്ധായേലിതുനിന്നും 

ഒരു ലക്ഷം പരാക്രമശാലികളെ ൭൮ 

താലന്ത് ധെള്ളി കൊടുത്തു ക്രലികു വാങ്ങി. 

എന്നാല് ഒരു ദൈധപുരുഷ൯ അവന്െറ 

അടുക്കല് വന്നു. രാജാധേ, യിസ്രായേലി 

നെറ സൈവ്ൃയം നിന്നോടുക്രടെ പോര 

രുതു; യഹോവ യിസായേലിനോടുക്രടെ, 

എല്ലാഎഫ്രു യിമ്യരോടുംക്രടെ തന്നേ ഇല്ല. 

നീ തന്നേ ചെന്നു യുദ്ധത്തില് ധൈധയ്യം കാ 

ണിക്ക; അല്ലാത്ത പക്ഷം ദൈവം നിന്നെ 

ശത്രുധിനെറ മുമ്പില് ധിഥിച്ചേക്കാം;; സ 

ഹായിപ്പാനും വിഥിപ്പാനും ദൈധത്തിന്നു 

ശക്തിയുണ്ടല്ലോ എന്നു പറഞ്ഞു. അമസ്യാ 

വു ദൈവപൃുരുഷനോടു: എന്നാല് ഞാ൯ 

യിസ്രായേല്പടക്രുട്ടത്തിന്നു കൊടുത്ത നറു 

താലന്ത്ിന്നു എന്തു ചെയ്യേണ്ടു എന്നു ചോ 

ടിച്ചു, അതിന്നു ഭൈവപുരുഷ൯: അതി 

നെക്കാര അധികം നിനക്കു തരുവാ൯ 

യഹോവെക്കു കഗിയും എന്നുത്തരം പറ 

ഞു. അങ്ങനെ അമസ്യാധു അവരെ, 

എഫ്ഥു യിമില്നിന്നു അവനെറ അടുക്കല് 
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77. (11ഥ്സ്ഥ്ന൭ 25 __ 701 ൨. ദിനവൃത്താന്തം ൨൫ 

വന്ന പടക്രൂട്ടത്തെ തന്നേ, അവരുടെ | ന്നതു എന്തിനു ഏന്നു പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ 

നാട്ടിലേക്കു മടങ്ങിപ്പോകേണ്ടത്.ന്നു വേ 

തിരിച്ചു അവരുടെ കോപം യെഫ്രുമെക്കു 

നേരെ ഏററവും ജ്വലിച്ചു; അവര് അതി 

കോപത്തോടെ തങ്ങൂടെ നാട്ടിലേകു മട 

അനന്തരം ങ്ങിപ്പോയി. അമസ്യയായു 

ധൈധയ്യപ്പെട്ടു തന്റ പടജ്ചൂനത്തെ ക്രട്ടി 

ക്കൊണ്ടു പ്പുതാഗ്ലരയില് ചെന്നു സേയി। 

യ്യരില് പതിനായിരംപേരെ നിഗ്രഹിച്ചു. 

വേറെ പതിനായിരംപേരെ യ്യെഫ്രട്യ൪ 

ജീവനോടെ പിടിച്ചു പാറമുകളില് കൊ 

ണ്ടുപോയി പാറമുകളില്നിന്നു തള്ളി 

യിട്ടു അവരെല്ലാവരും തകുന്നു പോയി. 

എന്നാല് തന്നോടുക്രടെ യുദ്ധത്തിന്നു പോ 

രാതെയിരിപ്പാ൯ അമസ്വയാധു മടക്കി അയ 

ച്ചിരുന്ന പട്ര്രൂടടത്തിലെ ആഭൂക ശമയ്യ 

മുതല് ബേത്ത് -ഹോരോ൯യരെയുള്ള 

യെഫ്രുദാനഗരങ്ങളെ ആക്രമിച്ചു മൂവാ 

യിരം ആളുകളെ കൊന്നു വളരെ കൊള്ള 

യിട്ടു. 

എന്നാല് അമസ്യ്യാവു ഏദോമ്യരെ സം 

ഹരിച്ചു മടങ്ങിവന്നശേഷം അവ൯ സേ 

യിയ്യരുടെ ദേധന്മാരെ കൊണ്ടുവന്നു അവ 

യെ തനിക്കു ഭേവന്മാരായി നിത്തി അവ 

യൃയടെ മുമ്പാകെ നമസ്ത്റരിക്കയും അവെക്കു 

ധൂപം കാട്ടുകയും ചെയ്യൂ. 

യഹോവയുടെ കോപം അമസ്യധിനെറ 

അതുകൊണ്ടു 

നേരെ ജ്വലിച്ചു അധവ൯ ഒരു പ്രവാച 

കനെ അവസെറ അടുക്കൽ അയച്ചു: 

നിനെറ കയ്യില്നിന്നു തങ്ങളുടെ സ്വന്ത 

ജനത്തെ രക്ഷ്ധിപ്പാ൯ കഴിയാത്ത ജാതി 

കളുടെ ദേവന്മാരെ നി അന്വേഷിച്ചതു 

ന്തു എന്നു അവനോടു പറയിച്ചു. 

അവധന് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഠാ 

രാജാവു അയധയനോടു: ഞങ്ങഠ നിന്നെ 

രാജാധിന്നു മന്ത്രിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടോ? 

മതി; നി വെറുതെ ധെട്ടുകൊണ്ടു ചാക 

ഠിം 

പ്രവാചകന് മതിയാക്കി: നീ ഏനന്റെറ 

ആലോചന കേശക്കാതെ ഇതു ചെയൂതു 

കൊണ്ടു ദൈവം നിന്നെ നശിപ്പിപ്പാ൯ 

നിശ്ചയിച്ചിരികുന്നു എന്നു ഞാ൯ അറി 

യ്യുന്നു എന്നു പറഞ്ഞും 

അനന്തരം യ്െഫ്രുദാരാജാവായ അമ 

സ്യാധു ആലോചന കഴിച്ചിട്ടു യിസ്രായേല് 

രാജാവായി യ്േഫ്രുധിനെറ മകനായ യെ 

ഹോഖാഫാസിനന്െറ മക൯ യോധാശി 

നെറ അടുക്കത ത്തളയച്ചു: വരിക, നാം 

തമ്മില് ഒന്നു നോകുക എന്നു പറയിച്ചു. 

അതിന്നു യിസ്വായേതരാജാധായ യോധഖാ 

ശ് യെഫ്രുഭാരാജാവായ അമസ്യാധിനെറ 

അടുക്കത പവറഞആയച്ചതെന്തെന്നാൽ: ലെ 

ബാനോനിലെ മുപടപ്പു ലെബാനോ 

നിലെ ദേവദാരുധിനെറ അടുക്കല് ആള 

യച്ചു: നിനെറ മകളെ ഏനെറ മകന്നു 

ഭായ്യയായി തരിക എന്നു പറയിച്ചു; 

എന്നാല് ലെബാനോനിലെ ഒരു കാട്ടൂളഗം 

കടന്നുചെന്നു മുഠംപടപ്പിനെ ചിട്ടി 

ക്കള ഞ്ഞു. ഏദോമ് രെ തോല്പിച്ച എന്നു 

നീ വിചാരികുന്നു; വമ്പുപറവാന് തക്ക 

വണ്ണം നിന്െറ മനസ്സു നിഗമളിച്ചിരി 

കുന്നു; ധീട്ടിരു അടങ്ങി പാതൃതു കൊഠക; 

നീയും യെഫ്രുദയും വീഴ്ുവാ൯ തക്കവണ്ണം 

അനത്ഥത്തില് ഇടപെടുന്നതു എന്തിനു? 

ഏന്നാല് അമസ്യാവു കേട്ടില്ല; അവര് 

എദോമുയ ദേവന്മാരെ ആത്രുയിക്കകൊണ്ടു 

അവരെ ശത്രുധിനെറ കയ്യിരു ഏപ്പിക്കേ 

ണ്ടതിന്നു അതു ദൈവഹിതത്താല് സംഭ 

വിച്ചു. അങ്ങനെ യി സായേല്രാജാവായ 

യോധയാശ് പുറപ്പെട്ടുചെന്നു? അവരും യെ 

ഫ്രുദാരാജാവായ അമസ്യാധും യെഫ്രുദെ 

ക്കുള്ള ബേത്ത് -ശേമെശില്ധെച്ചു തമ്മിരു 

നേരിട്ടു. യ്െഫ്രുദാ യിസ്രമേയലിനോടു 

തോററു ഓരോരുത്തന് താന്താനെറ ക്രടാ 
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൨. ഭിനവ്ൃത്താന്തം ൨൬ ആോഷമാായായുക 

രത്തിലേക്കു ഓടിപ്പോയി. യിസ്രായയല് 

രാജാവായ യോവാശ', യെഹോവാഹാസി 

സെറ 

നായി, യെഫ്രുദാരാജാവായ അമസ്യാവെ 

മകനായ യോവാശിനെറ മക 

ബേത്ത് -ശേമെശില്ധെച്ചു പിടിച്ചു യെ 

രൂശലേമില് കൊണ്ടുവന്നു യെരൂശമല 

മിനെറ മതില് എഡ്ഥു യിമിനെറ പടിഖാ 

തില് മുതല് കോണപടിഖാതില്വരെ നാ 

നറു മുഗം ഇടിച്ചുകള ഞ്ഞു. അവ൯ ദൈ 

വാലയത്തില് ഓാബദ്- എഏദോദിനന്െറ 

പക്കല് കണ്ട എല്ലാപൊന്നും ഖ്വെള്ളി 

യും സക്ലപാത്രങ്ങളും രാജധാനിയിലെ 

ഭണ്ഡാരധും എടുത്തു ജാമൃയക്കാരെയും പിടി 

ചു ശമയ്യയി ചേക്കു മടങ്ങിപ്പോയി. 

യിസ്രായേല്രാജാവായ യെഹോവാഹാ 

സിനന്െറ മക൯ യോധാശ മരിച്ചശേ 

ഷം ഒയെഫ്രുദാരാജാവായ യോധാശിസെറ 

മക൯ അമസ്യാധു പതിനഞ്ചു സംഖ 

ത്സരം ജീവിച്ചിരുന്നു. എന്നാല് അമസ്യാ 

വിസെറ മററുള്ള വൃത്താന്തങ്ങസ ആളദ്ടധ 

സാനം യെഫ്രുദയിലെയും യി സായേലിലെ 

യ്യം രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്കത്തില് എഴു 

തിയിരിക്കുന്നുവരല്ലാ. അമസ്യാവു യഹോ 

വയെ ിട്ടുമാറിയ കാലംമുതല് അവര് 

യെരൂശലേമില് അധനെറ നേരെ കട്ടു 

കെട്ടുണ്ടാക്കി; അതുനിമിത്തം അവന് ലാ 

ഖിശിലേക്ു ഓടിപ്പോയി; എന്നാല് അവര് 

ലാഖിശിലേക്കു അവനെറ പിന്നാലെ ആള 

യച്ച അവിടെഖെച്ചു അവനെ കൊന്നുക 

ളഞ്ഞു. അവനെ കുതിരപ്പൂറതു കൊണ്ടു 

വന്നു യ്യെഹ്രദയുടെ മൂലനഗരത്തില് അ 

വനെറ പിതാക്കന്മാരുടെ അടുക്കല് അട 

ക്കാ ചെയ്തു. 

൨ ന്നം അദ്ധ്യായം. 

യ്യെഹ്രൂദാജനമൊക്കെയും പതിനാറു വയ 

ഠിം 
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വന്നു അവനെെറ അപ്പനായ അമസ്്യാ 

വിന്നു പകരം രാജാധാക്കി. രാജാവു 

തനെറ പിതാക്കന്മാരെപ്പോലെ നിഴപ്രാ 

പിച്ചശേഷം ഏലോത്തിനെ പണിതതും 

അതിനെ യ്െഫ്രുമെക്കു വിണ്ടുകൊണ്ടതും 

ഇവന് തന്നേം ഉസ്സിയാധു വാഴ്ച തുടത്ങി 

യപ്പ്യോഠ അവന്നു പതിനാറു വയസ്സായി 

രുന്നു; അവന് അമ്പത്തിരണ്ടു സംവ 

ത്സരം യെരൂശലേമില് വാണു. അവ 

സെറ എനു 

പേർ, അയവഠ യെരൂശലേംകാരത്തി ത്ത 

അമ്മെക്കു യെഖൊല്ല9 

യിരുന്നു, അവന് തനെറ അപ്പനായ 

അമസ്വയാധു ചെയുതുപോലെ ഒക്കെയും 

യഹോവെക്കു പ്രസാദമായുള്ളതു ചെയു. 

ദൈവഭയത്തില് അഖവനെ ഉപദേശിച്ചു 

വന്ന സ്വെഖയ്യാധിനന്െറ ആയ്യഷ്ണ്ാലത്തു 

അവഖവ൯ ദൈധത്തെ അന്വേഷിച്ചു; അ 

വ൯ യഹോവയെ അന്വേഷിച്ച കാല 

ത്തോളം ഭൈവം അവന്നു അഭിപ്വഭ്ധി 

നല്ലി. അവ൯ പുറപ്പെട്ടു ഫെലിസ്കൂ 

രോടു യൃഭ്ധം ചെയ്യൂ ഗത്തിനെറ മതിലും 

യബ്ബലെ യുടെ മതിലും അനസ്ോദിന്റെറ 

മതിലും ഇടിച്ചുകളഞ്ഞു; അസ്ോട് നാട്ടിലും 

പലസ രടെ ഇടയിലും പട്ടണങ്ങ൦ 

പണിതു. ദൈവം പെലിസ്ത്രക്കം ഗ്ര൪. 

ബാലില് പാത്ത അരാബ്ദൃക്കും മെയ്മൂ് 

ക്കും വിരോധമായി അവനെ സഹായിച്ചു. 

അമ്മോനരും ഉസ്സീയായിന്നു കാഴ്ണുകൊണ്ടു 

വന്നു; അയന അത്യന്തം പ്രബലനായി 

ത്തിന്നതുകൊണ്ട അവനെറ ശ്രുതി മിസ 

യീംവരെ പരന്നു. ഉസ്സ്റീയാധയ യെരൂശ 

ലേമില് കോണ്വാതില്ലലും താഴ്രവാ 

തിരിധിങ്കലും ശഗോപുരങ്ങംം തില്ലലും 

പണിതു ഉറപ്പിച്ച. അധന്നു താഴ്ിതി 

യിലും സമഭൂമിയിലും വളരെ കന്നുകാലി 

കഠം ഉണ്ടായിരുന്നതു കൊണ്ടു അവന മരു 

സൂ പ്രായമുള്ള മസ്സ്ിീയാവെ ക്രട്ടിക്കൊണ്ടു | ഭൂമിയില് ഗോപുരങ്ങം പണിതു, അനേ 
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കും കിണറും കഴിപ്പിച്ചു; അവന് കൂക്കി 

പ്രിയനായിരുന്നതിനാല് അവന്നു മലക 

ളിലും കമ്മേലിലും ക്ൃഷക്ക്കാരും മുന്തി 

രിത്തോട്ടക്കാരും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഉസ്സിയാ 

വിന്നു പടയാളികളുടെ ഒരു സൈസ്ന വും 

ഉണ്ടായിരുന്നു; അഖര് രായസക്കാരനായ 

യെയിയേലും പ്രമാണിയായ മയശേയാധും 

എടുത്ത എണ്ണ്പ്രകാരം ഗണംഗണമായി 

രാജാധയിനെറ സേനാപതികളില് ഒരുവ 

നായ ഹനന്യാധിനെറ കൈക്കീഴെ യുഭ്ധ 

യൃഭ്ധയിരന്മാരായ 

ആകത്തുക 

അവരുടെ അധി 

ത്തിന്നു പുറല്ലെടും. 

പിതൃഭവനത്തല ന്മാരുടെ 

രണ്ടായിരത്തറ൮ നൂറു. 

കാരത്തി൯കീഥില് ശത്രുക്കമുടെ നേരെ 

രാജാവിനെ സഹായിപ്പാ൯ മഹാധിയ്യ 

ത്തോടെ യുദ്ധം ചെയ്യുവന്നവരായി മൂന്നു 

ലക്ഷത്തേഴായിരത്തഞ്ഞൂറുചേരുള്ള ഒരു 

ഉസ്സ 
സവ്വസൈവ൮ത്തിന്നും 

സൈന്യ ബലം ഉണ്ടായിരുന്നു. 

യാധു അവകു, 

തന്നേ, വരിച, കുന്തം, തലക്കോരിക, 

കവചം, വില്ല, കവിണക്കല്ല എന്നിവ 

ഉണ്ടാക്കിക്കൊടുത്തു. അവ൯ അസ്ത്രങ്ങളും 

വലിയ കല്ലുകളും പ്രയോഗിപ്പാ൯ ഗോപു 

രങ്ങളുടെയുയം കൊത്തളങ്ങളുടെയും മേല് 

വെക്കേണ്ടതിന്നു കൌശലപ്പണിക്കാ൪ 

സങ്കല്പിച്ച യന്തൂങ്ങസ യെരൂശലേമില് 

തീപ്പിച്ചു; അയ൯ പ്രബലനായിത്തീരു 

വാന്തക്കുവണ്ണം അതിശയമായി അവന്നു 

സഹായം ലഭിച്ചതു കൊണ്ടു അവനെെറ 

ശ്രുതി ബശഗ്ുട്ടൂരം പരന്നു. 

എന്നാല് അവ൯ ബലവാനായപ്പോഠം 

അവയനെറ ഹൃദയം അവനെറ നാശത്തി 

ന്നായിട്ടു നിഗളിച്ചു; അവ൯ തന്െറ 

ദൈവമായ യഹോവയോടു കുററം ചെയ്തു 

ധൂപപീഠത്തിന്മേല് ധ്മൂപം കാട്ടുവഃ൯ 

യഹോവയുടെ ആലയത്തില് കടന്നു 

ചെന്നു. അസ്യ്യാപൃരോഹിതനും അവ 

(ഠി 

__ “03 --- ൨. ടിനപവ്ലത്താന്തം ൨൬ 

നോടുക്രടെ ധൈധയ്യശാലികളായി യഹോ 

വയുടെ എണ്ണതു പുരോഹിതന്മാരും അവ 

നെറ പിന്നാലെ അകത്തു ചെന്നു മഉസ്സ്സി 

യാരാജായിനെ തടുത്തു അവനോടു: ഉസ്സി 

യാദവ, യഹോധെകു ധ്മൂപം കാട്ടുന്നതു നി 

നക്കു വിഹിതമല്ല ; ധ്യൂപം കാട്ടുവാ൯ വിശു 

ഭ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട അഹോ രായ പുരോ 

ഹിതന്മാക്കത്രേ; വിശുഭ്ധമന്ദിരത്തില്നി 

നു പൊയ്യ്ക്കകോക; ലംഘനമാകുന്നു നി 

ചെയ്യിരിക്കുന്നതു; അതു നിനെറ ദൈവ 

മായ യഹോധഖയ്യടെ മുമ്പാകെ നിനക്കു 

മാനമായിരിക്കയില്ല എന്നു പറഞ്ഞു. 

ധൂപം കാട്ടുവാ൯ കയ്യില് ധൂപകലശം പിടി 

ച്ചിരിക്കെ ഉസ്സിയാധ്്കോപിച്ചു; അവ൯ 

പൃരോഹിതന്മാരോടു കോപിച്ചുകൊണ്ടിരി 

ക്കയില് തന്നേ യഹോധവയുടെ ആലയ 

ത്തില് ധ്ൂപപിഠത്തിനെറ അരികെയെച്ചു 

പൃരോഹിതന്മാര് കാങട്കെ അവനെറ നെ 

ററിമേല് കുഷ്ടം പൊങ്ങി. മഹാചുരോ 

ഫിതനായ അസയ്യാധും സക്ലപുരോഹി 

തന്മാരും അവനെ നോക്കി, അവന്െറ 

നെററിയില് കക്ട്ടം പിടിച്ചിരിക്ുന്നതു 

കണ്ടിട്ടു അവനെ ക്ഷണം അധിടെനി ന്നു 

പുറത്താക്കി; യഹോവ തന്നെ 'ബാധിച്ച 

തുകൊണ്ടു അവ൯ തന്നേയും പുറത്തുപോ 

കുവാ൯ ബദ്ധപ്പെട്ടു. അങ്ങനെ ഉസ്സ്ീയാ 

രാജാവു ജീ വപയ്യന്തം കുഷ്രോഗിയായി 

രുന്നു; അവ൯ യഹോവയുടെ ആലയ 

ത്തില്നിന്നു ഭൂഷ്ടനായിരുന്നതിനാല് ഒരു 

പ്രത്യേകശാലയില് കുക്ടൂമരാഗിയായി താ 

മസിച്ചു. അവന്െറ മകനായ ജയാഥാം 

രാജധാനിക്കു മേല്വിചാരകനായി ദേശ 

ത്തിലെ ജനത്തിന്നു ന്യായപാലനം ചെയ്യൂ 

വന്നു. ഉസ്സിയാവിനെറ മററുള്ള വ്ൃത്താ 

ന്തങ്ങമ ആദ്യവസാനം ആമോസിനെറ 

മകനായ യെശയ്യാപ്രവാചക൯ ഏഴുതി 

യിരികുന്നു. 
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.൨. ദിനച്ത്താന്തം ൨൭, ൨൮ 

പിതമക്കന്മാരെപ്പോോലെ നിദപ്രാപിച്ചു; 

അവന കഷ്ടരരോഗിയല്ലോ എന്നു പറഞ്ഞു 

അവര് രാജാക്കന്മാക്കുള്ള ശ്ശൂശാനഭൂമിയില് 

അവനെറ പിതാക്കന്മാരുടെ അടുക്കല് 

അവനെ അടക്കം ചെയ്യു; അയധവനെറ 

മകനായ യോഥാം അവന്നു പകരം രാജാ 

വായി, 

൨൭. അഡ്ധ്യായം. 

യോഥാം വാഴ്ചതുടങ്ങിയപ്പോഗ അവന്നു 

ഇരുപത്തഞ്ചു വയസ്സായിരുന്നു; അവ൯ 

പതിനാറു സംവത്സരം യെരൂശലേമില് 

വാണു; അവനെറ അമ്മെക്കു യെരരൂശാ 

എന്നു പേര; അവ സാടോക്കിനെറ 

മകര ആയിരുന്നു. അവ൯ തനെറ 

അപ്പനായ മുസ്സ്സിയാധു ചെയുതു പോലെ 

ഒക്കെയും യഹോവെക്കു പ്രസാഭമായുള്ള തൂ 

ചെയ്യൂ എങ്കിലും യഹോവയുടെ ആലയ 

ത്തിലേക്കു അവന് കടന്നില്ല; ജനനമോ 

വഷളത്വം പ്രവത്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. 

അവന യഹോധയുടെ ആലയത്തിനെറ 

മേലത്തെ പടിഖാതില് പണിതു; ഓഫേ 

ലിനെറ മതിലും അവ൯ വളരെ പണിതു 

ഉറപ്പിച്ചു. 

പട്ടണങ്ങളും 

അധവ൯ യ്യെഫ്ര്ഭാമലനാട്ടില് 

വനങ്ങളില് കോട്ടകളും 

ഗോപുരങ്ങളും പണിതു. അവന അമ്മോ 

൬ രുടെ രജാധിനോടു യൃഭ്ധധും ചെയ്യൂ 

അധരെ ജയിച്ചു; അമ്മോ൬യ൪ അധനു 

ആ ആണ്ടില് തന്നേ നൂറ താലന്ത് വെള്ളി 

യം പതിനായിരം കോര് കോതമ്പും പതി 

നായിരം കോര് യവവും കൊടുത്തു; അത്ര 

യും തന്നേ അമ്മോയ൪ രണ്ടാം ആണ്ടിലും 

മൂന്നാം ആണ്ടിലും കൊടുക്കേണ്ടിവന്നു. 

ഇങ്ങനെ യോഥാം തന്െറ ദൈവ 

മായ യഹോവയുടെ മുമ്പാകെ ക്രമ 

മായി നടന്നതു കൊണ്ടു അവ൯ ബലവാ 

7 നായിത്തീന്നു. യോഥാമിനെറ മററുള്ള 

ഠിം 

04 

വൃത്താന്തങ്ങളും അവനെറ സകലയുഭ്ധ 

ങ്ങളും അവനെറ പ്രവൃത്തികളും യിസ്ര്ാ 

യേലിലെയും യെഫ്രുദയിലെയും രാങാക്ക 

ന്മാരുടെ പൃസൂകത്തില് എഴുതിയിരിക്കുന്നു 

വല്ലോ. വാഗ്ഗതുടങ്ങിയപ്പോ അവന്നു 

ഇരുപത്തഞ്ചു വയസ്സായിരുന്നു; അവ൯ 

പതിനാറു സംവത്സരം യെരൂശലേമില് 

വാണു. യോഥാം തന്െറ പിതാക്കന്മാരെ 

പ്പോലെ നിദ്രപ്രാപിച്ചു; അവനെ ദാധി 

ചെയ്യൂ; 

അവനെറ മകനായ ആഹാസ് അവന്നു 

ദിനെറ നഗരത്തില് അടക്കം 

പകരം രാജാവായി, 

൨ ൮൮ം അഷ്യ്യായം. 

ആഹാസ് വംശ്ശൂതുടങ്ങിയപ്പോഠം അവന്നു 

ഇരുപതു വയസ്സായിരുന്നു; അധ൯ പതി 

നാറു സംവത്സരം യെരൂശലേമില് വാണു; 

എന്നാല് തനെറ പിതാവായ ടാധിട്' 

ചെയൂതുപോലെ യഹോവെക്കു പ്രസാദ 

മായയള്ളതു ചെയ്യില്ല. അവന് യിസ്സാ 

ജയേല്രാജാക്കന്മാരുടെ വഴികളില് നട 

നു ബാല്ധിഗ്രഹങ്ങളെ വാത്തുണ്ടാക്കി, 

അവ൯ ബെ൯-ഹിന്നോംതാഴ്ലുരയില് 

ധൂപം കാട്ടുകയും യിസ്രായേല്മക്കളുടെ 

മുമ്പില്നിന്നു യഹോവ നിക്കിക്കളഞ്ഞ 

ജാതികളുടെ ഒ്ദേ ച്ഛാചാരപ്രുകാരം തനെറ 

പുത്രന്മാരെ അഗ്നിപ്രുധേശം ചെയ്യിക്കയും 

ചെയ്യൂ. 

മലകളിലും 

അവന് പൃൂജാഗിരികളിലും 

ഓരോ പച്ചവ്ൃക്ഷത്തി൯ 

കീഴിലും ബലികഴിച്ചം ധ്മൂപം കാട്ടിയും 

ചോന്നു. ആകയാല് അവന്െറ ദൈവ 

മായ യഹോവ അവനെ അരാംരാജാധി 

സെറ കയ്യില് ഏപ്പിച്ചു; അവര് അയധനെ 

തോല്പിച്ചു അവരില് അസാംഖ്യംപേരെ 

പിടിച്ചു ഒമ്മേശെക്കിലേക്കു കൊണ്ടുപോ 

യി, അയ൯ യിസായേതരാജാധിനെറ 

കയ്യിലും ഏപ്പിക്കപ്പെട്ടു; അവനും അവ 

11, 1മ്സ്ഥന൯൭ 27, 2൫ 
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ഡാ 

10 രിച്ചിരികുന്നു. 
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19 

1, ൫1മ്സ്നനട് 28 

നെ അതികഠിനമായി തോല്പിച്ച. അവ൪ 

തങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരുടെ ടൈവമായ 

യഹോവയെ ഉപേക്ഷിച്ചതുകൊണ്ടു രെ 

മല്യവിസെറ മകനായ ചെക്കഹ് യെ 

ഫ്രദയില് ഒരുലക്ഷത്തിരുപതിനായിരം 

പേരെ ഒരേഭിവസം സംഹരിച്ചു; അവ 

രെല്ലാവരും പരാക്രമശാലിക൦ം ആയി 

രുന്നു. ഐേഡ്ഥു യീമ ധീരനായ സിക്രി 

രാജകുമാരനായ മയശേയഠ്വെയും രാജു 

ധാനിധിചാരകനായ അസിക്കാമിനെഷ്യം 

രാജാവിന്നു രന്ടാമനായിരുന്ന എല്ല്ാന 

യെയും കൊന്നുകളഞ്ഞു. യിസ്രായേല്യര് 

തങ്ങളൂടെ സഹോദരജനത്തില് സ്ത്രീകളും 

പുത്രന്മാരും പുത്രിമാരുമായി രണ്ടുലക്ഷം 

പേരെ പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോയി, വളരെ 

കൊള്ളയിട്ടു കൊള്ളയും ശമയ്യയിലേകു 

കൊണ്ടുപോയി. ഏന്നാല് ഓാഭേദ് ഏന്ന 

പേരോടെ യഹോവയുടെ ഒരു പ്രവാച 

ക൯ അവധിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു; അവ൯ 

ശമയ്യയിലേക്കു വന്ന സൈവ ത്തെ ഏതി 

രേററുചെന്ന അവരോടു പറഞ്ഞതു: 

നിങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരുടെ ദൈവമായ 

യഹോവ യ്യെഫ്രുദയോടു കോപിച്ചിരിക്ക 

കൊണ്ടു അവരെ നിങ്ങളുടെ കയ്യില് 

പ്പിച്ചു നിങ്ങ അവരെ ആകാശപ 

യ്യന്തം ഏത്തുന്ന ക്രോധത്തോടെ സംഹ 

ഇപ്പോഴോ നിങ്ങ 

യ്യെഫ്രു്യരെയും യെരൂശലേമ്യരെയയം ഭാ 

സീദാസന്മാരായി കിീഴടക്ുധാ൯ ഭാവി 

ക്കുന്നു; നിങ്ങളുടെ പക്കലും നിങ്ങളുടെ 

ദൈവമായ യഹോവയോടുള്ള അക്ൃത്യ 

ങ്ങമ ഇല്ലയോ? ആകയാൽ ഞാന് പറ 

യയന്നതു കേഷപ്പി൯: നിങ്ങളുടെ സഹോ 

ഒരന്മാരിരനിന്നു നിങ്ങ പിടിച്ച കൊ 

ണ്ടുവന്ന ബദ്ധന്മാരെ വിട്ടയപ്പി൯; അല്ലെ 

അകില് യഫഹഫോധയുടെ ഉഗ്രകോപ്പം നിങ്ങ 

ഭൂടെമേല് ഇരിക്കും. അപ്പ്പോഗ യോഹാ 

ധിം 

05 ൨. ദിനവൃത്താന്തം ൨൮ 

നാന്െറ മക൯ അസയ്യാവു, മെശിരല്ലമോ 

ത്തിനെറ മക൯ ബേരെഖ്യാവും ശല്ലൂമിനെറ 

മക൯ യെഹിസ്റ്റിയാവു, ഹടായിയുടെ 

മക൯ അമാസാ എന്നിങ്ങനെ ഫു യിമ്യ 

തലവന്മാരില് ചിലര് യുദ്ധത്തില്നിന്നു 

വന്നവരോടു ഏതിത്തുനിന്നു അവരോട്ട: 

നിങ്ങ ബദ്ധന്മാരെ ഇധിടെ കൊണ്ടു 

വരരുതു; നാം തന്നേ യഹോധഖയോടു 

അകൃത്യം ചെയ്യിരിക്കെ നമ്മുടെ പാപങ്ങ 

കളോടും അകൂത്യത്രോടും ഇനിയും കട്ടു 

വാന് നിങ്ങശ ഭാധിക്കുന്നു; നമുക്കു വലി 

യോരു അകുത്യം ഉണ്ടു; ഉഗ കോപം യിസ്റ്റാ 

മ്രേന 

പറഞ്ഞൂ. അപ്പോ പ്രഭൂക്കന്മാരും സവ്വ 

യേലിന്മേല് ഇരികുന്നു വല്ലേം 

സഭയും കാങ്ങകെ ആയ്യധപാണികുഠം 

ബദ്ധന്മാരെയും കൊള്ളയെയും വിട്ടയച്ച. 

പേര് ചൊല്ലി വിളിക്കപ്പെട്ട ആദുക 

ഐഴ്ണന്നേററു ബദ്ധന്മാരെ ക്രട്ടി അഖരില് 

നഗ്നന്മാരായവരെ ഒക്കെയും കൊള്ളയി 

ലെ പ്രസ്സും ധരിപ്പിച്ചു; അവരെ ഒടു 

പ്പിച്ച ചെരിപ്പും ഇടുധിച്ചശേഷം അവകു 

തിന്മാനും കുടിപ്പാനും കൊടുത്തു ണ്ണ്ണയയം 

തേപ്പിച്ച ക്ഷിണിച്ചുപോയധഖരെ ഒക്കെ 

യും കഴുതപ്പുറത്തു കയററി, ഇഈരന്തപട്ട 

ണമായ യെരിഹോധില് അവരുടെ 

സട3ഹാദഒരന്മാരുടെ അടുക്കല് കൊണ്ടൂുചെ 

ന്നാക്കി ശമയ്യേക്കു മടങ്ങിപ്പോയി. 

ആ കാലത്തു ആഹാസ് രാജായ് തന്നെ 

സഹായിക്കേണ്ടതിനുമ അശ്്ര്രാജാക്കുന്മാ 

രുടെ അടടക്കത ആളയച്ചു. ്ലേലോമ്യ൪ 

പിന്നെയും വന്നു യ്യെഫ്രുട്യരെ തോപ്പി 

ക്കയ്യം 

പോകയും ചെയ്യൂ. 

ബഭ്ധന്മാരെ പിടിച്ചു കൊണ്ടു 

ത രും താഴ്ി 

തിയിലും യ്െഫ്രുദയുടെ തെക്കും ഉള്ള പട്ട 

ണങ്ങളെ ആക്രമിച്ച ബേത്ത -ശേമെശും 

അയ്യാലോനും ഗെടേരോത്തും സോഖോ 

വും അതിനോടു ചേന്ന ഗ്രാമങ്ങളും തിമ്ലയും 
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൨. ദിനവൃത്താന്തം ൨൯ 

അതിനോടു ചേന്ന ഗ്രാമങ്ങളും ഗിംസോ 

വും അതിനോടു ചേന്ന ഗ്രാമങ്ങളും പി 

ടിച്ചു അവിടെ പാത്തു. യിസ്ായേല് 

രാജാവായ ആഹാസ് യ്യെഫ്രുദയില് 

നിമ്മയ്യാടം കാണിച്ച യഹോഖയോടേ 

മഹാദോഹം ചെയുതു കൊണ്ടു അവനെറ 

നിമിത്തം യഹോധ യ്യെഫ്രദയെ താഴ്ിം 

അതശ്്ര൪രാജാവായ തില് ഗത്ത് -പില്നേ 

സെ൪ അധനെറ അടുക്കല് വന്നിട്ടു അവ 

നെ ബലപ്പെടുത്താതെ ഞെരുക്കിയതേ 

യൃള്ള. ആഹാസ് യഹോവയുടെ ആല 

യത്തിതനിന്നും രാജധാനിയിതനിന്നും 

പ്രളക്കന്മാരുടെ പക്കല്നിന്നും കുവന്നെടു 

തുുതു അത്്ര൪രാജാവിന്നു കൊടുത്തു; എങ്കിലും 

ഇതിനാല് അവന്നു സഹായം മുണ്ടായില്ല. 

ആഹാസ് രാജാവ് തനെറ കക്ടകാലത്തു 

ക്രടെയും യഹോവയോടു അധികം ദ്രോ 

ഹം ചെയ്യു. എങ്ങനെയെന്നാല്: അരാം 

രാജാക്കന്മാരുടെ ദേവന്മാർ അവരെ 

സഹായിച്ചതു കൊണ്ടു അവര് എന്നെയും 

സഹായിക്കേണ്ടതിനാം ഞാന് അവക്കു 

ബലികഴിക്കും എന്നു പറഞ്ഞ അവ൯ 

തന്നെ തോല്പിച്ച ഭമ്മേശെക്കിലെ ദേവ 

ന്മാക്കു ബലികഴിച്ചു; എന്നാല് അവ അധ 

ന്നും എല്ലായിസ്രായേലിന്നും നാശകാരണ 

മായി ഭവിച്ചു. ആഹാസ് ദൈധാലയ 

ത്തിലെ ഉപകരണങ്ങളെ എടുത്തു ദൈ 

വാലയത്തിലെ ഉപകരണങ്ങളെ ഉടെച്ചു, 

യഹോവയുടെ ആലയത്തിനെറ വാതിലു 

കഠം അടെച്ചകുളഞ്ഞ യെരൂശലേമിനെറ 

ഓരോ മൂലയിലും ബലിചിഠങ്ങമ ഉണ്ടാക്കി. 

അന്യ ദേവന്മാകു ധൂപം കാട്ടുവാ൯ അവ൯ 

യ്യെഫ്രുദയിലെ ഓരോ പട്ടണത്തിലും 

പൂജാഗിരികഠം ഉണ്ടാക്കി തന്െറ പിതാ 

ക്കന്മാരുടെ ദൈവമായ യഹോവയെ 

കോപിപ്പിച്ചു. അവനെറ മററുള്ള വൃത്താ 

ന്തങ്ങളും സകലപ്രവൃത്തികളും ആട്യവ 

ഠിം 

00 1. സ്ഥി 29 റി 

സാനം യെഫ്രുഭയിലെയും യിസ്രായേലി 

ലെയും രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്മകത്തില് 

എഴഴതിയിരിക്കുന്നു. ആഹാസ് തന്െറ 

പിതാക്കന്മാരെപ്പോലെ നിദപ്രാപിച്ചു; 

അവനെ യെരൂശലേംനഗരത്തില് അട 

ക്കം ചെയ്യൂ, യിസ്രായേല്രാജാക്കന്മാരുടെ 

കല്ലറകളില് കൊണ്ടു വന്നില്താനും; അവ 

സെറ മകനായ യെഫിസ്റ്റീയാവു അവന്നു 

പകരം രാജാവായി, 

൨൯. അഡ്ധ്യായാ. 

ഡയ്യെഫിസ്ക്റീയാവു ഇരുപത്തഞ്ചാം വയ 

സ്റ്റില് വാഴ്ണറ തുടങ്ങി; ഇരുപത്തൊമ്പതു 

സംവത്സരം യെരൂശലേമില് വാണു; 

അവന്െറ അമ്മെക്കു അബിയാ എന്നു 

പേര്. അധ സ്െഖയ്യാധിനെറ മകം 

ആയിരുന്നു. അവന് തനെറ അപ്പ 

നായ ഭാധിട് ചെയുതു പോലെ ഒക്കെയ്യം 

യഹോധെക്കു പ്രസാദമായുള്ളതു ചെയ്യു. 

അവന് തനെറ വാഗ്ലയുടെ ഒന്നാം ആ 

ണ്ടില് ഒന്നാം മാസത്തില് യഹോധഖയുടെ 

ആലയത്തിനെറ പവാതിലുക൦ തുറന്നു 

അററകുററം തീതുതു. അവ൯ പുരോഹി 

തന്മാരെയും ലേധ്യരെയും വരുത്തി കിഗ 

ക്കെ വിശാലസ്ഥലത് ഒന്നിച്ചുക്രട്ടി അവ 

രോടു പറഞ്ഞതെന്തെന്നാല്: ലേധ്ൃയരേ, 

എനെറ ലാക്കു കേഷപ്പി൯; ഇപ്പ്പോ നി 

ങ്ങളെത്തന്നേ ശുദ്ധീകരിച്ചു നിങ്ങളുടെ 

പിതാക്കന്മാരുടെ ദൈവമായ യഹോധഖ 

യുടെ ആലയത്തെയും ശുഭ്ധീകരിച്ചു ധിശു 

ഭ്ധമന്ദിരത്തില് നിന്നു മലിനത നിക്കിക്ക 

ഉ വിന, 

ത്യം ചെയ്യു, നമമുടെ ദൈവമായ യര്ഹോ 

നമുടെ പഫിതാക്കന്മ:ര് അശു 

വെക്കു അനിക്ടമായുള്ളതു പ്രവത്തിച്ചു 

അവനെ ഉപേക്ഷിക്കയും യഹോവയുടെ 

നിവാംസത്തിങ്കല്നിന്നു മുഖം തിരിച്ചു 

അതിന്നു പുറം കാട്ടുകയും ചെയ്യുവല്ലോ. 
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അവര് മണ്ഡപത്തിന്െറ വയാതിലുകഠം 

അടെച്ചു, വിളകു ക്കെടുത്തി, ധിശുഭ്ധ 

മറ്ടിരത്തില് യിസ്പായേലിന്െറ ഭദൈഖ 

ത്തിന്നു ധ്മൂപം കാണിക്കാതെയും ഹോമ 

യാഗം കഴിക്കാതെയും ഇരുന്നു. ത്തു 

കൊണ്ടു യഹോവയുടെ കോപം ഒയെഫ്ര 

ദയയുടെയും യെരൂശലേമിനെറയും മേല് 

വന്നു നിങ്ങ സ്വന്തകണ്ണ്ണാല് കാണു 

ന്നതൃപോലെ അവന് അവരെ നടുക്ക 

ത്തിന്നും അമ്പരപ്പിന്നും ഹാസൃത്തിന്നും 

വിഷയമാക്കിത്തിത്തിരികുന്നു. നമുടെ 

പിതാക്കന്മാർ വാളിനാല് ധീഴ്ുകയും നമ്മു 

ടെ പുത്രന്മാരും പുത്രിമാരും നമ്മുടെ ഭായ്യ 

ഇതുനിടിത്തം മാരും പ്രവാസത്തിരു 

ആകയും ചെയ്യിരിക്ുന്നു. ഇപ്പോ 

യിസ്പായേലിനന്െറ ഭൈവമായ യഹോവ 

യുടെ ഉഗ്രകോപം നമ്മെ ധിട്ടുമാറേണ്ട 

തിന്നു അവനോട്ട ഒരു നിയമം ചെയ്ത്റാ൯ 

മ്േനിക്കു താല്പയ്യം ഉണ്ടു, ഏനെറ മക്കളേ, 

ഇല്പോഠം ഉപേക്ഷ കാണിക്കരുതു; തന്നെ 

ശുശ്രൂഷിക്കേണ്ടതിന്നു തന്െറ സന്നിധി 

യില് നിപ്പാരും തനികു ശുശ്രൂ ഓക്കാരായി 

ധൂപം കട്ടേവാനും യഹോവ നിങ്ങലെ 

തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്ുന്നു വല്ലോ. 

അപ്പ്പോര കെഹാത്യ രില് അമാസായി 

യുടെ മകന് മഹത്ത്, അസയ്യാധിനെറ 

മക൯ യോവേല്, മെരായ്യരില് അബ്ബി 

യുടെ മകന് കീശ്, യെഹല്ലേലേലിന്െറ 

മകന് അസയ്യായു; ഗേശോന്പ രില് സിമ്മ 

യുടെ മക൯ യോവാഹ്, യോധാഹിന്െറ 

മക൯ ഏഭെ൯; ത്രലീസാഫാന്യ രില് 

സിക്രി, യെയ്തൂർവല്; ആസഫ്ൃരില് സെ 

ഖയ്യായും മത്ഥന്യായു; ഹേമാന്യരില് യെ 

ഫ്രപചേല്, ശിമെയി; യെട്ടഥമന്യരില് ശിമ 

യ്യാധു, ഉസ്സീയേല് എന്നീ ലേവ്യ ൪ എഴുന്ന 

ററു, തങ്ങളൂടെ സഹോടരന്മാരെ ഒന്നിച്ചു 

കൂട്ടി തങ്ങളെത്തന്നേ ധിശുഭ്ധീകരിച്ചു 

ഠിം 
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യഹോവയുടെ വചനപ്രകാരം രജോവി 

ന്െറ കുപ്പന അനുസരിച്ച യഹോധയ്യടെ 

ആലയത്തെ ധെടിപ്പാക്കവാ൯ വന്നു. 

പുരരാഹിതന്മാര് യഹോവയുടെ ആലയ 

ത്തിനെറ അകം ധെടിപ്പാക്കുവാ൯ അതില് 

കടന്നു യഹോവയുടെ ആലയത്തില് കണ്ട 

മലിനതയൊക്കെയും വുറത്തു യഹോവ 

യുടെ ആലയത്തിന്െറ പ്രാകാരത്തില് 

കൊണ്ടു വന്നു; ലേവ്യ൪ അതു കൊണ്ടു 

പോയി കിടഴോ൯തോട്ടില് ഇട്ടുകള ഞ്ഞു. 

ഒന്നാം മാസം ഒന്നാം തിയ്യതി അവ൪ 

വിശുഭ്ധികരിപ്പം൯ തുടങ്ങി; ഏട്ടാം തി 

യ്യമി അവര് യഹോവയുടെ മണ്ഡപ 

ത്തിങ്കല് ഏത്തി; ഇങ്ങനെ അവർ ഏട്ടു 

ദിവസംകൊണ്ടു യഹോവയുടെ ആലയം 

വിശുദ്ധീകരിച്ച; ഒന്നാം മാസം പതി 

യെഹിന്ത്റീയാ 

രാജാധിനെറ അടുക്കല് അകത്തു ചെന്നു: 

നാറാം തിയ്യതി തീത്തു , 

ങ്ങ യഹോവയുടെ ആലയം മുഴുവ 

നും ഹോമപിഠവും അതിന്െറ മൃവകര 

ണങ്ങറഠം ഒക്കെയും കാഗ്ഗയപ്പത്തിന്െറ 

മേശയ്യം അതിന്െറ മഉപകരണങ്ങ൦ 

ഒക്കെയും ധെടിപ്പാക്കി, ആഹാസ്രാ 

ജായയ തനെറ വാഴ്സകാലത്തു തന്െറ ഭ്രോഹ 

ത്താല് നിക്കിക്കളഞ്ഞ ഉപകരണങ്ങ൦ 

ഒക്കെയും നന്നാക്കി വിശുഭ്ധീകരിച്ചിരി 

കുന്നു; അവ യഹോവയുടെ യാഗപീിഠ 

ത്തി൯മുമ്പില് ഉണ്ടു എന്നു പറഞ്ഞു. 

യെഫിസ്റ്റീയാരാജാവു കാലത്തെ എഴു 

ന്നേററു നഗരാധിപതികളെ കരടി യഹോ 

വയുടെ ആലയത്തിലേകു ചെന്നു. അവര് 

രാജത്വത്തിന്നും വിശുഭ്ധമന്ദിരത്തിന്നും 

യ്യെഫ്രുമെക്കും വേണ്ടി ഏഴു കാളയെയും 

ഏഴ ആട്ടുകൊററനെയും ഏഴ കുഞ്ഞാ 

ടിനെയും പപേയാശത്തിന്നായിട്ട ഏഗ്ഗ 

വെള്ളാട്ടുകൊററനെയും കൊണ്ടുവന്നു; 

അവയെ യഫോധയ്യടെ യാഗപീഠത്തി 
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ന്മേല് യാഗം കഴിപ്പാ൯ അവ൯ അഹരരാ 

നൃരായ പൃരോഫിതന്മാരരോടു കപ്പിച്ചു. 

അങ്ങനെ അവര് കാളകളെ അറുത്തു; 

പുരോഹിതന്മാര് രക്തം വാങ്ങി യാഗപി 

ഠത്തിന്മേല് തളിച്ചു; ആട്ടുകൊററന്മാരെ 

അറുത്തു രക്തം യാഥപിഠത്തിന്മേല് തളി 

ചു കുഞ്ഞാടുകളെ. അറുത്തു രക്തം യാഗ 

പിഠത്തിന്മേല് തളിച്ചു. പിന്നെ അവ൪ 

പാപയാഗകത്തിന്നുള്ള വെള്ളാട്ട കൊററ 

ന്മാരെ രാജാധിനെറയുയം സഭയുടെയും 

മുമ്പില് കൊണ്ടുവന്നു; അവര് അവയുടെ 

മേല് കൈധെച്ചു. പൃരോഹിതന്മാര് 

അവയെ അറുത്തു എല്ലായിസ്രായേലിന്നും 

പ്രായശ്ചിത്തം വരുത്തേണ്ടതിന്നു അവ 

യൂടെ രക്തം യാഥപിഠത്തിന്മേല് പാപ 

യാഗമായി അപ്പിച്ചു; എല്ലായിസ്രായേ 

ലിന്നും വേണ്ടി ഹോമയാഗവും പാപയാ 

ഗധും കഴിക്കേണം എന്നു രാജാവു കല്പി 

ച്ചിരുന്നു. അവന ഭാധിദിസനെറയും രാജാ 

വിനെറ ദഒശകനായ ഗാടിനെറയും നാ 

ഥാ൯പ്രവാചകനെറയും കല്പനപ്രകാരം 

ലേവ്യരെ കൈത്താളങ്ങളോടും വിണക 

ളോടും കിന്നരങ്ങളോടും ക്രടെ യഹോധഖവ 

യുടെ ആലയത്തില് നിത്തി; അങ്ങനെ 

പ്രവാചകന്മാർമുഖാന്തരം യഹോവ കല്പി 

ച്ചിരുന്നു. ലേവ്യര് ഓധിദിനെറ വാള്യ 

ങ്ങളോട്ടം വൃരോഹിതന്മാര കാഫളങ്ങ 

ളോടും ക്രടെ നിന്നു. പിന്നെ യെഹിസ്റ്റി 

യാധയ യാഗപീഠത്തിന്മേല് ഹോമയാഥം 

കഴിപ്പാ൯ കല്പിച്ചു. ഹോമയാഗം തുടങ്ങി, 

യപ്പ്പോഠ തന്നേ അവര് കാഹളങ്ങളോടും 

യിസ്രായേല്രാജായായ ഓധിടിനെറ വാദ്യ 

ങ്ങളോടും ക്രടെ യഹോവെക്കു പാട്ടുപാടു 

വാ൯ തുടങ്ങി. 

നമസ്കരിച്ചു, 

കാഫഹളക്കാര മാതൃകയും ചെയ്യു; ഇതൊ 

ഉടനെ സപവ്വസഭയ്യം 

സംഗീതക്കാർ പാട്ടുകയും 

ക്കെയും ഹോമയാഗം കഥിയുന്നതു വരെ 
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ചെയ്യൂുകൊണ്ടിരുന്നു. യാഗം കുഴിച്ചു 

തീന്നപ്പോഠം രാജാധും ക്രടെ ഉണ്ടായി 

രുന്ന എല്ലാവരും വണങ്ങി നമസ്ത്രരിച്ചു. 

പിന്നെ യെഹിസ്റ്റിയാരാങാവും പ്രളക്കു 

ന്മാരും ലേപ്യരോടു ദാധീദിനെറയും 

ആസാഫ് ദശകനെറയും വചനങ്ങളാല് 

യഹോവെക്ു സ്പോത്രം ചെയ്ത്താ൯ കപ്പിച്ചു. 

സ്വ്യോത്രം 

ചെയ്യതു തല കുനിച്ചു നമസ്തരിച്ചു. നിങ്ങ 

അവര സന്തോഷത്തോടെ 

ഇപ്പോ യഹോധെകു നിങ്ങളെത്തന്നേ 

നിധേടിച്ചിരിക്കുന്നു; അടുത്തുവന്നു യഹോ 

വയുടെ ആലയത്തില് ഹനനയാഗങ്ങ 

ളം സ്ോത്രയാഗങ്ങമൂം കൊണ്ടു വരുധി൯ 

എന്നു യെഫിസ്ത്റിയായു പറഞ്ഞു; അങ്ങനെ 

സഭ ഹനനയാഗങ്ങളും സ്യോത്രയാഗങ്ങ 

ളൂ നല്ലമനസ്സസുള്ള വ൪ എല്ലാവരും ഹോമ 

യാഗങ്ങളും കൊണ്ടുവന്നു. സഭ കൊണ്ടു 

വന്ന ഹോമയാഗങ്ങളുടെ എണ്ണണം കാള 

എഴുപതു, ആട്ടുകൌൊററ൯ മുറു, കുഞ്ഞാട്ട 

ഇരുന) ഇവയൊക്കെയും യഹോവെക്കു 

ഹോമയാഗത്തിന്നായി രുന്നും നിധേടിത 

വസ്തരക്കകരോ അറുനൂറു കാതുയയം മൂവായിരം 

ആടും ആയിരുന്നു. 

ചുരുക്കമായിരുന്നതിനാല് ഹോമയാഗങ്ങ 

പൃരോഹിതന്മാ൪ 

ളെല്ലാം തോലുരിപ്പാ൯ അവക്കു കഴി 

ഞ്ഞില്ല;; അതുകൊണ്ടു അവരുടെ സഹോ 

ഒരന്മാരായ ലേധ്യർ ആ ധേല തീരുഖോ 

വും പുരാഹിതന്മാരൊക്കെയും തങ്ങളെ 

ത്തന്നേ ധിശുഭ്ധികരികുഖോള.ധും അവ 

രെ സഹായിച്ചു; തങ്ങളെത്തന്നേ വിശു 

ഭ്ധീകരിക്കുന്നതില് ലേധ്യര് പുരോഹിത 

ന്മാരെക്കാര അധികം ഉത്സാഹമുള്ള വരാ 

യിരുന്നു. ഹോമയാഗങ്ങഠ സമാധാനയാ 

ഗങ്ങദകുള്ള മേദസ്സിനോട്ടും ഹോമയാഗ 

ഞ്ജരക്കുള്ള പാനിയയാഗങ്ങളോടും ക്രടെ 

അനവധി ആയിരുന്നു. ഇങ്ങനെ യഹോ 

വയുടെ ആലയത്തിലേ ആരാധന യഥാ 
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ദൈവം ജനത്തിന്നു 

ഒരുക്കിക്കൊടുത്തതില് യെഫിസ്റ്റിയാവും 

കായ്യയം സകലജനവധും സന്തോഷിച്ചു; 

ക്ഷണത്തിലല്ലോ നടന്നതു. 

൩ അഷഘദ്ധ്യായം. 

അനന്തരം യെഹിസ്റ്റിയാവു യിസായയ 

ലിനെറ ഭൈവമായ യഹോവെക്കു പെ 

സഹ ആചരിക്കേണ്ടതിന്നു യെരൂശലേ 

മില് യഹോധയുടെ ആലയത്തിലേക്കു 

വരുഖാന് ഏല്ലായിസ്രായേലിനെറയ്യം യെ 

ഫ്രുദയയടെയും അടുക്കല് ആളയച്ചു; എഫ്രു 

യീമിന്നും മനശ്ശെക്കും എഴുത്തും എഴുതി. 

രണ്ടാം മാസത്തില് പെസഫ ആചരി 

ക്കേണമെന്നു രാജാധും അവനെറ പ്രഭ 

ക്കന്മാരും യെരൂശലേമിലെ സപവ്വസഭയും 

നിണ്ണ്യിച്ചിരുന്നു. പുരേഹിതന്മാർ വേ 

ണ്ടുന്നത്രയയം പേര് തങ്ങളെത്തന്നേ വിശു 

ഭ്ധികരിക്കാതെയും ജനം യെരൂശലേമില് 

ഒരുമിച്ചുക്രടാതെയും ഇരുന്നതു കൊണ്ടു സമ 

യത്തു അതു ആചരിപ്പം൯ അവക്കു കഴി 

ഞ്ഞിരുന്നില്ല. ആ കായ്യം രാജാധിന്നും 

സവ്വസഭെകും സമ്മതമായി. ഇങ്ങനെ 

അവര് യെരൂശലേമില് യി സായേലിനെറ 

ദൈവമായ യഹോധെക്ു പെസഹ ആ 

ചരിപ്പാ൯ വരേണ്ടതിന്നു ബേര്-ശേബ 

മുതല് ദഓ൯വരെ എല്ലായിസായേലിനെറ 

ഇടയിലും പരസ്യമാമക്കണമെന്നു ഒരു 

തീപ്പുണ്ടാക്കി. അവര് ബഹ്ഹുകലമായിട്ടു 

അതു വിധിപോലെ ആചരിച്ചിരുന്നില്ല. 

അങ്ങനെ ഓാട്ടാള ൪ രാജാവിനെറയും പ്രഭ 

ക്കന്മാരുടെയും എഴ്ത്തുകഠ ഏല്ലായിസാ 

യേലിനെറയും യെഫ്രുദയുടെയും ഇടയില് 

കൊണ്ടുപേഠയി രാജകപ്പനപ്രകാരം പറ 

ആതു എന്തെന്നാല്: യിസ്രായേല്മക്കള്േആ, 

അബ്രാഹാമിനെറയും യിസ്റ്റാക്കിന്െറയും 

യാക്കോബിനെറയും ദൈവമായ യഹോ 

ധാഠാഥറ്ഠിം 
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വ നിങ്ങളില് ആഅര്ലൂ൪രാജാക്കുന്മാരുടെ 

കയ്യില്നിന്നു തെററി ഒഴിഞആ ശേഷിപ്പി 

നെറ അടുക്കലേക്കു തിരിയേണ്ടതിന്നു നി 

ങ്ങാം അവന്െറ അടുക്കലേക്ു തിരിഞ്ഞു 

കൊഠംധി൯. തങ്ങളു ടെ പിതാക്കന്മാരുടെ 

ഭൈധമായ യഹോവയോടു അകൃത്യം 

ചെയൂ നിങ്ങളൂടെ പിതാക്കന്മാരെയും 

നിങ്ങളുടെ സഹോദരന്മാരെയും പോലെ 

നിങ്ങ ആകരുതു ; അവ൯ അവരെ നാശ 

ത്ത്ിന്നു രേപ്പിച്ചുകള ഞ്ഞതു നിങ്ങ കാണു 

നനുവല്ലോ. ആകയാല് നിങ്ങുടെ പിതാ 

ക്കന്മാരെപ്പോലെ നിങ്ങ ഒു്്ാഠ്യം കാണി 

ക്കരുതു; യഹോധെക്ു നിങ്ങളെത്തന്നേ 

ഏപ്പിച്ചകൊമധി൯; അവന് സദാകാല 

ത്തേകും ധിശുഭ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്ന അവ 

സെറ വിശുഭ്ധമന്ദിരത്തിലേക്കു വന്നു നി 

ങ്ങളുടെ ഭൈവമായ യഹോവയുടെ മഗ്ര 

കോപം നിങ്ങളെ വിട്ടൂമാറേണ്ടതിന്നു 

അവനെ സേവിപ്പി൯. നിങ്ങ യഹോ 

വയിങ്കലേക്കു വിണ്ടും തിരിയുന്നു എങ്കില് 

നിങ്ങളുടെ സഹോദരന്മാരും പുത്രന്മാരും 

തങ്ങളെ ബമര്ധരാക്കി കൊണ്ടുപോയധഖവ 

രോടു കരുണ ലഭിച്ചു ഈ ദേശത്തിലേക്കു 

ദൈവമായ മടങ്ങിവരും; നിങ്ങളുടെ 

യഹോവ കൃപയും കരുണയും മള്ളവ 

നല്ലോ; നിങ്ങ അവനെറ അടുക്കലേക്കു 

തിരിഞ്ഞു വരുന്നു എങ്കില് അവന് നിങ്ങ 

ളെ നോക്കാതവണ്ണ്ണം മുഖം തിരിച്ചുകതുക 

യില്ല. അങ്ങനെ ഓാട്ടാള൪ എഫ്ഥു യീമി 

നെറയും മനശ്ശേയുടെയും ദേശത്തു പട്ട 

ണംതോറും സെബമു൯വരെ സഞ്ചരിച്ചു; 

അവരോ അവരെ പരിഫസിച്ചു നിന്ദി 

ചുകള ഞ്ഞു. 

ശ്ലെയിലും സെബൂലൂനിലും ചില൪ തങ്ങ 

എങ്കിലും ആശേരിലും മന 

ളെത്തന്നേ താഴ്തി യെരൂശലേമിലേക്കു 

വന്നു. യ്യെഫ്രുദയിലും യഹോവയുടെ 

വചനപ്രകാരം രാജാവും പ്രള്ക്കന്മാ 
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രും കൊടുത്ത കല്പന അനുസരിച്ചുനട 

ക്കേണ്ടതിന്നു അവക്കു ഐകമത്യം നല്ല, 

വാന് തക്കവണ്ണം ദൈവത്തിന്െറ കൈ 

വ്യാപരിച്ചു. അങ്ങനെ രണ്ടാം മാസ 

ത്തില് പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പത്തിനെറ 

ഉത്സവം ആചരിപ്പാ൯ ബഹുജനം ഏററ 

വും വലിയോരു സഭയായി യെരൂശലേ 

മില് വന്നുകൂടി. അവര് എഴന്നേററു 

യെരൂശലേമില്, ഉണ്ടായിരുന്ന ബലിപി 

ങ്ങളെ നീക്കിക്കളഞ്ഞു സകലധ്മുപക 

ലശങ്ങളെയും എടുത്തു കിദോ൯മതോട്ടില് 

എറിഞ്ഞുകളഞ്ഞു. 

ന്നാലാംതിയ്യതി അവര് പെസഹ അറുതുതു; 

രണ്ടാം മാസം പതി 

എന്നാല് പൃരോഫിതന്മാരും ലേവ്ൃരും 

ലങ്ഹ്ലിച്ച തങ്ങളെ ത്തന്നേ ധിശുഭ്ധീകരിച്ചു 

യഹോധയുടെ ആലയത്തില് ഹോമയാഗ 

ങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്നു. അവര് ദൈവപു 

രുഷനായ മോശെയുടെ ന്യായപ്രമാണ 

പ്രകാരം തങ്ങറാക്കുള്ള വിധി അനുസ 

രിച്ച തങ്ങളുടെ സ്ഥാനത്തു നിന്നു; പുരോ 

ഹിതന്മാര ലേധ്യരുടെ കയ്യില്നിന്നു 

രക്തം വാങ്ങി തളിച്ചു. തങ്ങളെത്തന്നേ 

വിശുദ്ധികരിക്കാത്തവ൪ര പലരും സഭ 

യില് മുണ്ടായിരുന്നു; അതുകൊണ്ടു ശുദ്ധി 

യില്ലാത്ത ഓരോരുത്തന്നു ധേണ്ടി ചെ 

സഹ അറുത്തു യഹോവെക്കു നിഖേടിക്കേ 

ണ്ടതിന്നു ലേധ്യ൪ ഭരമേററിരുന്നു. വലി 

യോരു ജനസമൂഹം, എഫു യിമില്നിന്നും 

മനശ്ശെയില്നിന്നും യിസ്സാഖാരില്നിന്നും 

സെബ്ൃലൃനില്നിന്നും ഉള്ള അനേകര്, 

തങ്ങളെ ത്തന്നേ ശുദ്ധികരിക്കാതെ എഴുതി 

യിരിക്കുന്ന വിധി വിട്ടു മറെറാരു പ്രുകാര 

ത്തില് പെസഹ തിന്നു. എന്നാല് യെ 

ഹിസ്ത്റീയാവുയ അവക്ു ധേണ്ടി പ്രാത്ഥിച്ചു: 

വിശുഭ്ധമന്ദിരത്തിന്നു ആധശ്യമായ വിശു 

ഭ്ധീകരണംപോലെ ധിശുഭ്ധനായില്ലെങ്കി; 

തനെറ പിതാക്കന്മാ ലും ദൈവത്തെ. 
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രുടെ ദൈവമായ യഹോവയെത്തന്നേ 

അന്വേഷിപ്പാ൯ മനസ്സറവെക്കുന്ന ഏല്ലാ 

വനോടും ദയാലുവായ യഹോവേ, ക്ഷമി 

ക്കേണമേ എന്നു പറഞ്ഞു. യഹോവ 

യെഹിസ്റ്റീയാവിനെറ പ്രാത്ഥന കേട്ടു 

ജനത്തെ സൌടല്യ മാക്കി. അങ്ങനെ യെ 

രൂശലേമില് വന്നുക്രടിയിരുന്ന യിസ്സാ 

യേതമക്കഠം പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പത്തി 

നെറ ഉത്സവം ഏഴ ദിവസം മഹാസ 

ന്തോഷത്തേടെ ആചരിച്ചു; ലേവൃരും 

പുരോഹിതന്മാരും ഉച്ചനാദമുള്ള വാ്യങ്ങ 

ളാല് യഹോവെക്കു പാടി ടിധസംപ്രതി 

യും യഹോവയെ സ്റ്റൂതിച്ചു., യെഹിസ്സീ 

യാധു യഫഹോധയ്യടെ ശുശ്രൂഷയില് സാമ 

ത്ഥ്യം കാണിച്ച എല്ലാമലല്യയരോടും ഫൃഭ്യ 

മായി സംസാരിച്ചു; അധഖര് സമാധാനയാ 

ഗങ്ങഠം അപ്പിച്ചും തങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാ 

രുടെ ദൈവമായ യഹോവയെ സ്റ്റൂതിച്ചും 

കൊണ്ടു ഏഴുദിവസം ഉത്സവം ഫഘോകഷ്ചിച്ചു 

ഭക്ഷണം കഴിച്ചു. പിന്നെയും ഏഴ ദിവ 

സം ഉത്സവം ആചരിപ്പാ൯ സവ്ലൃസഭയും 

നിണ്ണയിച്ചു. അങ്ങനെ അവര് വേറെ ഏഗ്ഗ 

ദിചസവധും സന്തോഷത്തോടെ ആചരിച്ചു. 

യെ ഫ്രുദാരാജാവായ യെഹി സ്ത്കിീയാധയ സ 

ഭെക്കു ആയിരം കാളയെയും ഏഥായിരം 

ആടിനെയും കൊടുത്തു; 

സഭെക്കു ആയിരം കാളയെയും പതിനാ 

പ്രഭക്കന്മാരും 

യിരം ആടിനെയ്യം കൊടടതൃതു; അനേകം 

പൃരോഹിതന്മാര് തങ്ങളെത്തന്നേ ധിശു 

ഭ്ധീകരിച്ച. 

പൃരോഹിതന്മാരും ലേധ്യരും യിസ്റ്രായേ 

യ്യെഫ്രുടയുടെ സപ്പസഭയും 

ലില്നിന്നു വന്ന സപവ്പസഭയും യിസ്ററാ 

യേല്ദേശതുതുനിന്നു വന്നു യ്യെഫ്രുദയില് 

പാത്തിരുന്ന പരദേശികളും സന്തോഷിച്ചു. 

അങ്ങനെ യെരൂശലേമില് മഹാസന്ത്രോ 

ഷം ഉണ്ടായി; യിസ്രായേല്രാജാഖായ 

ദഓവിടിസെറ മകന ശലോമോനെറ കാലം 
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മുതല് ഇതുപോലെ യെരൂശലേമില് സംഭ 

ിച്ചിട്ടില്ല, ഒടുധില് ലേവ്യരായ പുരോ 

ഹിതന്മാര എഴുന്നേററു ജനത്തെ അന്ദഗ്ര 

ഹിച്ചു; അയരുടെ അപക്ഷ കേശക്കപ്പെ 

ടുകയും അവരുടെ പ്രാത്ഥന അവനെറ 

വിശുഭ്ധനിവാസമായ സ്വഗ്ശുത്തില് എത്തു 

കയും ചെയ്യൂ. 

൩ ൧൦ അഘ്ധ്യായം. 

ഇതൊക്കെയും തിന്നശേഷം വന്നുകൂടി 

യെഫ്രുദാ 

നഗരങ്ങകളിലേക്കു ചെന്നു സൂുംഭധിഗ്രഫ 

യിരുന്ന എല്ലായിസ്റായേലും 

ങ്ങളെ തകുത്തു ഏല്ലായെഫ്രുദയിലും ബെ 

ന്യാമീനിലും ഏഡ്ുയിമിലും മനശ്ശെയി 

ലും ഉള്ള അശേരാപ്രതിക്ടുകളെ ധെട്ടി 

പൂജാഗിരികളെയൃയം ബലിപിഠങ്ങളെയും 

ഇടിച്ചുനശിപ്പിച്ചുകള ഞ്ഞു. പ്പിന്നെയിസ്പാ 

യേരുമക്കം എല്ലാവരും ഓരോരുത്തന് 

താന്താന്െറ പട്ടണത്തിലേകും അവകാശ 

ത്തിലേക്കും മടങ്ങിപ്പോയി. അനന്തരം 

യെഹിസ്റ്റിയാധു പൃരോഹിതന്മാരുടെയും 

ലേധൃയരുടെയും ക്രറുകളെ ക്രറുക്രറായി 

ഓരോരുത്തനെ അവനവനെറ ശുത്രൂഷ 

പ്രകാരം പുരോഹിതന്മാരെയും ലേവ്യരെ 

യ്യും 

ങ്ങളും കഥിപ്പാനും യഹോവയുടെ പാളയ 

ഹോമയാഗങ്ങളും സമാധാനയാഗഥ 

ത്തിനെറ വാതിലുകളില് ശുശ്രൂക്കിപ്പാനും 

സ്മോത്രം ചെയ്യു ാഴ്ത് വാദം നിയമിച്ച. 

രാജാവു ഹോമയാഗങ്ങധക്കായിട്ടു, യഹോ 

വയുടെ ന്യായപ്രമാണത്തില് ഏഴചതിയി 

രിക്കുന്നതുപോലെ കാലത്തെയും വൈകു 

ന്നേരത്തെയും ഹോമയാഗങ്ങശക്കായിട്ടും 

ശബ്ബത്ുതുകളിലും അമാഖാസ്പ കളിലും മത്സ 

വങ്ങളിലും ഉള്ള ഹോമയാഥങ്ങശക്കായി 

ട്ടാ തന്നേ സ്വന്തവകയില്നിന്നു ഒരു 

ഓഹരി നിശ്ചയിച്ചു. യെരൂശലേമിരു 

പാത്ത ജനത്തോടു അവന് പുരോഹിത 

11 

നി നിനിയുടെ 

൨. ദിനവൃത്താന്തം ൩.൧ 

ന്മാരും ലേധ്യരും യഹോധയുടെ ന്യായ 

പ്രമാണത്തില് ഉററിരിക്കേന്ടതിന്മു അവ 

രുടെ ഓഹരി കൊടുപ്പാ൯ കപ്പിച്ചു. ഈ 

കല്പന പ്രസിഭ്ധമായ ഉടനെ യിസ്സാ 

യേരമക്കഠം ധാന്യം, ധീഞ്ഞ്ം എണ്ണ, 

തേ൯, വയലിലെ എല്ലാധിളവും എന്നി 

വയുടെ ആദ്യഫലം വള രെ കൊണ്ടു വന്നു; 

എപ്പാററിനെറയും ഒശാംശവും അനവധി 

കൊണ്ടു വന്നു. യെഫ്രുടാന ഗരങ്ങള് ത 

പാത്ത യിസ്പ്ായേല്ൃരും യെഫ്രട്യരും കൂടെ 

കാളകളിലും ആടുകളിലും ദശാംശധും തങ്ങ 

മൂടെ ഭൈവമായ യഛഹോധെകു നിവടി 

ച്ചിരുന്ന നിവേദിതവസ്ത്കുക്കളില് ദശാംശ 

വും കൊണ്ടുവന്നു ക്രുമ്പാരമായി കരട്ടി. 

മൂന്നാം മാസത്തില് അവർ ക്രമ്പാര കരട്ടി 

തുടങ്ങി ഏഗാം മാസത്തില് തിത്തു. 

യെഹിസ്റ്റിയായും പ്രഭൂക്കന്മാരും വന്നു 

ക്രമ്പാരങ്ങളെ കണ്ടപ്പോ അവര് യഹോ 

വയെയും അവനൊ ജനമായ യിസ്രായേ 

വാഗ്ശൂിം 

ക്രമ്പാരങ്ങളെ ക്കുറിച്ച പുരോഫിതന്മാരോ 

ലിനെയ്യം യെഹിസ്റ്റിയാവു 

ടും ലേധ്യരോടും ചോടിച്ചു. അതിന്നു 

സാഭോക്കിനെറ ഗൃഹത്തിര മഹാച്ുരോ 

ഫിതനായ അസ്യ്യാവു അവനോടു: ജനം 

ഇര വഴിപാടടകളെ യഹോവയുടെ ആല 

യത്തിലേക്കു കൊണ്ടുവന്നു തുടങ്ങിയതു 

മുതല് ഞങ്ങ തിനം തൃപൃരായി വള 

രെ ശേഷിപ്പിച്ചുമിരിക്കുന്നു; യഹോധഖ 

തസെറ ജനത്തെ അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്ുന്നു; 

ശേഷിച്ചതാകുന്ന ഈ വലിയ ക്രമ്പാരം 

എന്നുത്തരം പറഞ്ഞു. 

അപ്പ്പോഗ യെഫിസ്റ്റിയാഠു യഹോവ 

യ്യടെ ആലയത്തില് അറകമ ഒരുക്ുവാ൯ 

കപ്പിച്ച;ു അങ്ങനെ അവർ ഒരുക്കിയശേ 

കാം വഴിപാടുകളും ഒശാംശങ്ങദ്ൂം നിധേ 

ദിതവസ്തൂക്കളും വിശ്വസ്തതയോടെ അകത്തു 

കൊണ്ടു വന്നു . ലേധ്യനായ കോനന്യായു 
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൨. ദിനവൃത്താന്തം ൩.൨ 

അധെക്കു മേല്ഖിചാരകനും അവന്െറ തങ്ങളുടെ 

12 1, (17ഗ്ധ്നം 32 

ത് ഗങ്ങശക്കൊത്തവണ്ണ്ം 

അനുജന് ശിമെയി രണ്ടാമനും ആയിരുന്നു. തങ്ങളെത്തന്നേ വിശുഭ്ധിയിര വിശുഭ്ധിി 

യെഹിസ്ത്റിയാരാജാവിനെറയും ഭദൈവാല 

യപ്രുമാണിയായ അസയ്യാധിനെറയും 

ആത്തവ്രുകാരം യെഹീയേല്, അസ 

സ്യാവും നഹത്ത്, അസാഹേത, യെരി 

മോത്ത്, യോസാബാദ് , ഏലിയയത, 

യിസ്തഖ്യായു, മഹത്ത് , ബെനായാവു എന്നി 

വ൪ കോനന്യാധിനെറയും അവനെറ 

കീഗില് അനുജ൯ ശിമെയിയൃയടെയും 

വിചാരകന്മാരായിരുന്നു. കിഴക്കെ വാ 

തില്കാവല്ല്ാരനായി ലേധ്യനായ യിള്സ 

യൂടെ മകനായ കോരേ യഹോവയുടെ 

വഴിപാടുകളെ യും അതിവിശുഭ്ധവസ്ത്കുക്ക 

ളെയും വിഭാഗിച്ചുകൊടുപ്പാസ ടൈധത്തി 

നുള്ള ഒദായ്യദാനങ്ങഠക്കു മേല് ധിചാരക 

നായിരുന്നു. അവനെറ ക്കീഴില് തങ്ങ 

ളുടെ സഹോദരന്മാക്ു, വലിയവക്കും ചെ 

റിയവക്കും ക്രറുക്രറായി കൊടുപ്പാ൯ ഏ 

ടെ൯, മിന്യാമീ൯, യേശുഖ, ശെമയ്യാവു, 

 അമയ്യാവു, ശെഖന്യയാധുയ എന്നിവര് പുരോ 

ഹിതന ഗരങ്ങളിത കൂദ്യോഗസ്ഥന്മാരായി 

രുന്നു. മൂന്നു വയസ്സുമുതല് മേലോട്ടു വംശാ 

വലിയില് ചാത്തപ്പെട്ടിരുന്ന ആണുങ്ങ 

ളായി ഓരോ ദിവസത്തിനെറ ആവശ്യം 

പോലെ ക്രറുക്രറായി താന്താങ്ങളുടെ തവ 

ണെക്കു ശുശ്രൂഷെക്കായിട്ടു ആലയത്തില് 

വരുന്നവരെയും പുരോഹിതന്മാരുടെ 

വംശാവലിയില് പിതൃഭവനംപിതൃഭവന 

മായി ചാത്തപ്പേട്ടവരെയും ഇരുപതു 

ക്രറുക്രറായി 

തവണമുറെക്കു ചാത്ത 

വയസ്സുമുതല് മേലോട്ടു 

താന്താങ്ങളുടെ 

പ്പെട്ട ലേധ്യരെയും ഒഴിച്ചിരുന്നു. സ്വ 

സഭയിലും അവരുടെ ഏല്ലാകുഞ്ഞുങ്ങളും 

പുത്രന്മാരും 

വംശാവലിയില് ചാത്തപ്പെട്ടവക്കുംക്രടെ 

ഭായ്യമാരും പുത്രിമാരുമായി 

ഓഫരി കൊടുക്കേണ്ടതായിരുന്നു, അവര് 

ധിം 

കരിച്ചപോന്നു. പൃരോഹിതന്മരുടെ സ 

കലപുരുഷപ്രുജെക്കും ലേധ്യരിത വംശാ 

വലിയായി ചാത്തപ്പെട്ട ഏല്ലാവക്കും ഓഫ 

രി കൊടുക്കേണ്ടതിന്നു അവരുടെ പട്ടണ 

ങ്ങളുടെ പുല്പുറപ്രദേശങ്ങളിലെ അഹ 

രോ രായ പുരോഹിതന്മാക്കും ഓരോ 

പട്ടണത്തില് പേര്ധിവരം പറഞ്ഞി 

രുന്ന പുരുഷന്മാരുണ്ടായിരുന്നു. യെഫി 

സ്ത്രീയാവു യെഫ്രുദയില് ഒക്കെയും ഇവ്വണ്ണം 

ചെയ്യൂ; തസെറ ദൈവമായ യഹോധവയു 

ടെ സന്നിധിയില് നന്മയും ന്യായവും 

സത്യവും ആയുള്ളതു പ്രവത്തിച്ചു. അ 

വ൯ ദൈവാലയത്തിലെ ശുത്ൂഷ സംബ 

ന്യായപ്രമാണവും കപ്പനയും 

സംബന്ധിച്ചും തന്െറ ദൈവത്തെ അ 

ന്ധി ച്ചാ 

ന്വേഷിക്കേണ്ടതിന്നു ആരംഭിച്ച സക്ല 

പ്രവൃത്തിയിലും പൂണ്ണഹുദയത്തോടെ പ്രവ 

ത്തിച്ച കൃതാത്ഥനായിരുന്നു. 

൩൨. അദ്ധ്യായ ഠം 

ഇ ൬ കായ്യങ്ങളും ഈ വധിശ്വസൂപ്രവൃത്തി 

യ്യും കഴിആശേഷം അരശ്്ൂഭരാജാവായ 

സ൯ഹേരീബ് വന്നു യെഫ്രദയില് കടന്നു 

ഉറപ്പുള്ള പട്ടണങ്ങളെ. നിരോധിച്ചു 

കൈധശമാക്കുവാ൯ ധിചാരിച്ചു. സ൯ 

ഹേരീിബ് വന്നു യെരൂശലേമിനെ ആക്ര 

മിപ്പാ൯ ഭാവിക്കുന്നു എന്നു യെഹിസ്സീ 

യാവു കണ്ടിട്ടു പട്ടണത്തിന്നു പുറത്തുള്ള 

ഉറവധുകളിലെ ധെള്ളം നിത്തിക്കളയേ 

ണ്ടതിന്നു തെറ പ്രഭക്കന്മാരോടും വീര 

ന്മാരോടും ആലോചിച്ചു അവ൪ അവനെ 

സഹായിച്ചും അങ്ങനെ വളരെ ജനം 

ഒന്നിച്ചുകൂടി; അശ്രര൪രാജാക്കന്മാർ വന്നു 

വളരെ ധെള്ളം കാണുന്നതു എന്തിന്നു 

എന്നു പറഞ്ഞു എല്ലാമറവുകളടം ദേശത്തി 
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നെറ നട്ടവിതക്രടി ഒഴുകിയ തോടും അ 

ടെച്ചുകള ഞ്ജ. 

ഇടിഞ്ഞുപോയ മതിലൊക്കെയും പണിതു, 

അവ൯ തധവെയ്യപ്പെട്ടു, 

ഗോപുരങ്ങളും പുറതൃതു വേറൊരു മതിലും 

കെട്ടിപ്പൊക്കി, ഭഓയധിടിനെറ നഗരത്തി 

ലെ മില്ലോവിനെറ കേടും പോക്കി, അന 

വധി കുന്തധും പരിചയും ഉണ്ടാക്കി, 

അവന് ജനത്തിന്നു പടനായകന്മാരെ 

നിയമിച്ചു, അവരെ നശഗരവാതില്ലചലുള്ള 

വിശാലസ്ഥലത്തു തനെറ അടുക്കു ഒന്നി 

ചുക്രട്ടി അവരോടു ഹൃദ്യമായി സംസാ 

രിച്ചു: മറപ്പും ധൈധയ്യധും ഉള്ള വരായി 

രിപ്പി൯; അശൂ്രൂ൪രാജായവിനെയും അവ 

നോടുക്രടെയ്ുള്ള സകലപുരുഷാരത്തെയും 

ഭയപ്പെടരുതു; നിങ്ങ ഭൂമിക്കരുതു ; അവ 

നോടുക്രടെയുള്ളതിലും വലിര്യോരുവ൯ 

നമ്മോടുക്രടെ ഉണ്ടു. അവനോടുകൂടെ 

മാംസള ജമേയുള്ളൂ ; നമ്മോടുക്രടെയോ 

നമ്മെ സഹായിപ്പാനും നമ്മുടെ യൃഭ്ധങ്ങ 

ളെ നടതൃതുഖവാ൯ും നമുടെ ദൈവമായ 

യഹോവ ഉണ്ടു ഏന്നു പറഞ്ഞു; ജനം യെ 

യെഹിസ്റ്റിയാധവിനെറ 

വാക്കുകളില് ആത്രുയിച്ചു. 

പ്രദാരാജാധവായ 

അനന്തരം അശ്്ര൪രാജാവായ സ൯ 

ഹേരീബ് _- അവനും അവനോടുക്രടെ 

യുള്ള സൈന മൊക്കെയും ലാഖീശിന്നരി 

കെ ഉണ്ടായിരുന്നു _ തന്െറ ദാസന്മാരെ 

യെരൂശലേമിലേക്കു യെഫ്രുഭാരാജാവായ 

യെഹി സ്ത്റിയാവിനെറയും യെരൂശലേഥി 

ലെ സകലയ്യെഫ്രട്ടരുടെയും അടുക്കല് 

അയച്ചു പറയിച്ചതു എന്തെന്നാല്: അത്്ലൂ൪ 

രാജാവായ സ൯ഃഹരിബ്' ഇപ്രകാരം 

പറയുന്നു: നിങ്ങ യെരൂശലേമില് നി 

രോധം സഹിച്ചു പാല്പ്പാന് ഏന്തൊന്നിലാ 

കുന്നു ആശ്രരയികുന്നതു& നമുടെ ദൈ 

വമായ യഹോവ നമ്മെ അശ്്ര൪രാങാധി 

നെറ കയ്യില്നിന്നു ധിടുധിക്കും ഏനു 

ഠിം 

719 ൨. ഒ നവൃത്അാന്തം ൩൨ 

യെഹിസ്റ്റിയാവു പറഞ്ഞു വിശപ്പും ഓഫഹ 

വും കൊണ്ടു ചാകേണ്ടതിന്നു നിങ്ങളെ 

വശീകരിക്കുന്നില്ലയോ? അവന്െറ പൂജാ 

ഗിരികളും യാഗപിഠങ്ങളും നീക്കിക്കളക 

യ്യം യെഫ്രുടയോടും യെരൂശലേമിനോടും 

നിങ്ങമ ഒരേ പീിഠത്തിന്നു മുമ്പില് നമസ്ത്റു 

രിച്ചു അതിന്മേല് ധ്മൂപം കാട്ടേണം ഏന്നു 

കപ്പിക്കയും ചെയുതു ഈ യെഹിസ്റ്റിയാവു 

തന്നേയല്ലോ. ഞാനും എന്റെറ പിതാക്കു 

ന്മാരും അതതു ദേശങ്ങളിലെ സകലജാതി 

കളോടും ഏന്തു ചെയ്യുവെന്നു നിങ്ങ 

ആ 

ജാതികളുടെ ദേവയനമാകു തങ്ങളുടെ ഭേശ 

അറിയുന്നില്ലയോ? ദേശങ്ങളിലെ 

ങ്ങളെ എനെറ കയ്യില്നിന്നു വിടൂവി 

പ്പാ൯ കഴിഞ്ഞുവോ? എന്െറ പിതക്കേ 

ന്മാർ നിമ്മലനാശം വരുത്തിയിരിക്കുന്ന 

ജാതികളുടെ സകലദേധന്മാരിലുംവെച്ചു 

ഒരുവന്നും തനെറ ജനത്തെ എന്െറ 

കയ്യില്നിന്നു വിടുയിപ്പാ൯ കഴിയാതിരി 

ക്കെ നിങ്ങളുടെ ദൈവത്തിന്നു നിങ്ങളെ 

എനെറ കയ്യില്നിന്നു വിടുയിപ്പാ൯ കഴി 

യയുമോ? ആകയാല് യെഹഫിസ്റ്റിയാവു 

നിങ്ങളെ ചതിക്കരുതു; ഇങ്ങനെ നിങ്ങ 

ളെ വശികരിക്കരുതു; നിങ്ങ അവനെ 

വിശ്വസിക്കയയം അരുതു; യാതൊരു ജാതി 

യയടെയോ രാജ്യത്തിനെറരയാ ദേധന്നും 

തന്െറ ജനത്തെ എനെറ കയ്യിതനിന്നും 

എന്െറ പിതാക്കന്മാരുടെ കയ്യില്നിന്നും 

വിടടൂധിപ്പാ൯ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല; പിന്നെ 

നിങ്ങുടെ ദൈധം നിങ്ങളെ എന്െറ 

കയ്യില്നിന്നു വിടടഖിക്കുന്നതു ഏങ്ങനെ? 

അവധവസെറ ദാസനയാര യഹോധഡയായ 

ദൈവത്തിന്നും അവന്െറ ടാസനായ 

യെഹിസ്റ്റിയാവിന്നും വിരോധമായി പി 

ന്നെയും അധികം സംസാരിച്ചു. അതതു 

ദേശങ്ങളിലെ ജാതികളുടെ 8ദവധന്മാ൪ 

തങ്ങളൂടെ ജനത്തെ എന്െറ കയ്യില്നിന്നു 
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വിടുഖിക്കാതിരുന്നതു പോലെ യെഹിസ്റ്റി 

യാവിനെറ ഭദൈധഖധും തനെറ ജനത്തെ 

എനെറ കയ്യില്നിന്നു ധിട്ടധിക്കയില്ല 

എന്നിങ്ങനെ അവന് യിസ്പാടയലിസനെറ 

ദൈവമായ യരഹാവയെ നിന്ദിപ്പാന്ും 

അവന്നു വിരോധമായി സംസാരരിപ്പാനും 

എഴുത്തും എഴുതി അയച്ചു. 

പിടിക്കേണ്ടതിന്നു അവര് യെരൂശലേ 

പട്ടണം 

മിത മതിലിന്മേല് ഉള്ള ജനത്തെ പേടി 

പ്പിച്ചു ഭമിപ്പിപ്പാ൯ യ്യെഫ്രുട്ട ഭാഷയില് 

അഖരോട്ട ഉറക്കെ വികളിച്ചു, മന്ദഷ്യരു 

ടെ കൈപ്പണിയായ ജാതികളുടെ ദേഖ 

ന്മാരെകുറിച്ചെന്നപോലെ യെരൂശഃലമി 

സെറ ദൈധത്രെക്കുറിച്ചു സംസാരിച്ചു. 

ഇതുനിമിത്തം യെഹഫിസ്റ്റിയാരാജാവും 

ആമോസ്.നെറ മകനായ യെശയ്യാപ്രവാ 

ചകരും പ്രാത്ഥിച്ച സ്വഗ്ത്തിലേക്കു നില 

വിളിച്ചു. അപ്പോശ യഹോധ ഒരു 

ദൂതനെ അയച്ചു; അയവ൯ ആകശൂക്ലരാജാധി 

നെറ 

ശാലികളെയും പ്രഭക്കന്മാരെയും സേനാ 

പാളയത്തിലെ സകലപരാക്രമ 

പതികളെയും സംഹരിച്ചു; അതു കൊണ്ടു 

അവന് ലങ്ലാമുഖത്തോടെ സ്വദേശത്തേ 

ക്കു മടങ്ങിപ്പോകേണ്ടിഖന്ു; അവന് 

തനെെറ ദേവനന്െറ ക്ഷേത്രത്തില് ചെന്ന 

പ്പോ അവനെറ ഉദരത്തില്നിന്നു 

ഉത്ഭവിച്ചവര് അഖവനെ അധിടെവെച്ചു 

ഇങ്ങനെ 

യെരൂ 

അശ്്ൂര്രാജാ 

വാധകൊണ്ടെ കൊന്നുകളഞ്ഞു. 

യഹോഖധ യെഹിസ്റ്റിയാവെയ്യം 

ശലേംനിധാസികളെയും 

കയ്യില് വായ സ൯ഹേരിബിനെറ 

നിന്നും മറെറല്ലാവരുടെയും കയ്യില് 

നിന്നും രക്ഷിച്ച അവക്കു ചുററിലും 

വിശ്രമം നല്ലി. പലരും യെരൂശലേ 

മിര യഹോവെക്കു കാഴ്ഗുകളും യെഫ്രുടാ 

രാജാവായ യെഹിസ്റ്റീയാവിന്നു വിശേഷ 

വസ്ത്ൂക്കടൂം കൊണ്ടു വന്നു; അവ൯ അന്നു 

1. (൫111്്ഥ്നട് 32 

മുതല് സകലജാതികളുടെയും ദ്ൂഷ്ജിയില് 

തുന്നതനായിത്തിന്നു. 

ആ കാലത്തു യെഹിസ്റ്റിയാധിന്ുു മര 

ണകരമായ ദീനംപിടിച്ചു; അവ൯ യഹോ 

വയോടു പ്രാത്ഥിച്ചു; അതിന്നു അവ൯ 

ഉത്തരം അരുളി ഒരു അടയാളവും കൊട്ടു 

തുതു. എന്നാല് യെഹിസ്റ്റിയാവു തനിക്കു 

ലഭിച്ച ഉപകാരത്തിന്നു അടുത്തവണ്ണം നട 

ക്കാതെ നിശളിച്ചപോയി; 

യെഫ്രുടയുടെ മേലും 

യെരൂശലേഥിന്മേലും കോപം ഉണ്ടായി. 

അതുകൊ 

ണ്ടു അവഖനസെറമേലും 

എങ്കിലും തന്െറ ഗവ്യത്തെക്കുറിച്ചു യെ 

ഹിസ്റ്റിയാധും യെരൂശലേംനിഖാസിക്ള.ം 

തങ്ങളെത്തന്നേ താഴ്തി? അതു കൊണ്ടു 

യഹോധയ്ുടെ കോപം യെഹിസ്റ്റിയാധി 

നെറ കാലത്തു അവരുടെമേല് വന്നില്ല. 

യെഹിസ്റ്റിയാവിന്നു അനവധി ധനം 

മാനധും ഉണ്ടായിരുന്നു; അവന് വവെള്ളി, 

പൊന്നു, രത്നം, സുഗന്ധവഗ്ഗം, പരിച 

സകലധിധമനോഹരധസ്ത്കൂക്കം എന്നി 

വെക്കായി ഭണ്ഡരരഗൃഹങ്ങമും ധാന്യം, 

വീഞ്ഞ'. എണ്ണ എന്ന അനുഭവങ്ങഠരക്കായി 

പാണ്ടിശാലകളും സകലധിധമൃഗങ്ങഠം 

കും പുരകളൂും ആട്ടി൯ക്രട്ടങ്ങഠംക്കു തൊഴ 

തുതുകളും ഉണ്ടാക്കി. ദൈവം അവന്നു അന 

ചധി സമ്പത്തു കൊടുത്തിരുന്നതു കൊണ്ടു 

അവന് പട്ടണങ്ങളെ യും ആടുമാടുക്രടടങ്ങ 

ളെയും വളരെ സമ്പാദിച്ചു. ഈ യെഫഹി 

സ്ത്രിയായു തന്നേ ഗീഹോ൯ധെള്ളത്തിനെറ 

മേലത്തെ ഒഴ്ചക്കു തടുതുതു ദാധിദിനെറ നഗ 

രത്തിനെറ പടിഞ്ഞാറെ ഭാഗത്തു താഴോട്ടു 

വരുത്തി. അങ്ങനെ യെഹിസ്റ്റീയാവു ത 

നെറ സകലപ്രവൃത്തികളിലും കൃതാത്ഥനാ 

യിരുന്നു, എങ്കിലും ദേശത്തില് സംഭധിച്ചി 

രുന്ന അതിശയ ത്രെക്കുറിച്ചു ചോദിക്കേണ്ട 

തിന്നു ബാബല്പ്രള ക്കന്മാര് അവസെറ 

അടുക്കല് അയച്ച ട്ടൂതന്മാരുടെ കായ്യത്തില് 

24 

26 
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അവസനെറ ഫ്ൃദയത്തിലുള്ള തൊക്കെയ്യം 

അറിവാ൯ തക്കവണ്ണം അവനെ വരി 

ക്ഷ്മിക്കേണ്ട.യിന്നു ദൈവം അവനെ ധിട്ടു 

39 കൊടുത്തു. യെഹിസ്റ്റിയാധയിനെറ മററുള്ള 

വൃത്താന്തങ്ങളും അവനെറ സരപ്രവ്ൃത്തി 

കളും ആമോസിനെറ മകനായ യെശ 

യ്യാപ്ര വാചക നെറ ഭശനത്തിലും യെഫ്രുട 

യിലെയും യിസ്പായേലിലെയും രാജാക്ക 

ന്മാരുടെ പുസ്ൂകത്തിലും ഏഴചതിയിരിക്കു 

33 ന്നു വവല്ലോ. യെഹിസ്റ്റിയാധു തന്െറ 

. പിതാക്കന്മാരെപ്പോലെ നിദ്പ്രാപിച്ചു; 

ഭഓാധവീദിനെറ പുത്രന്മാരുടെ കല്പറകളിലേ 

ക്കുള്ള കയററത്തിങ്കരു അവനെ അടക്കും 

ചെയ്യു; അവയവനെറ മരണസമയത്തു എല്ലാ 

യ്െഫ്രുടദയും യെരൂശചലേംനിധാസികളും 

അവനെ ബ്ഥഫ്ുമാനിച്ചു, അവനെറ 

മകനായ മനശ്ശെ അധന്നു പകരം 

രാജാവായി. 

൩൩. അദ്ധ്യായം. 
൩ 

മനശ്ശെ വാഴ്ച തുടങ്ങിയപ്പോ അവന്നു 

പന്ത്രണ്ടു വയസ്സായിരുന്നു; അധവ൯ അമ്പ 

ത്തഞ്മു സംധത്സരം യെരൂശലേമില് 

8 വാണു. യഫഛഹോധ യിസ്ധായേല്മക്കളുടെ 

മുമ്പില്നിന്നു നീക്കിക്കള ഞു ജ:തികളുടെ 

മ്ലേച്ഛുതകളെ. പ്പോലെ അവധവ൯ യഹോധഖെ 

3 ക്കു അനിക്ടുമായുള്ളതു ചെയ്യൂ. അവസ 

തനെറ അച്പനായ യെഹിസ്റ്റീയാവു ഇടി 

ചുകള ഞ്ഞിരുന്ന പൂജാഗിരികളെ വീണ്ടും 

പണിതു, ബാതവിഗ്രഹങ്ങഠകു ബലിപി 

ങ്ങളെ തിത്തു, അശേരാപ്രതികുകളം 

ഉണ്ടാക്കി, ആകാശത്തിലെ സവ്വസൈസന്യ 

യെരൂ 

ശലേമില് എന്െറ നാമം ഇരികുമെന്ന 

4 ത്തെയ്യം നമയ്ത്രിച്ചു സേവിച്ചു. 

യഫോവ അരുളിച്ചെയു യഹോധയുടെ 

ആലയത്തിലും അവന് ബലിപിഠങ്ങഠാ 

5 പണിതു. യഹോവയുടെ ആലയത്തി 

ധിം 

രണ തത്ത തത്ത ന ടെ യത യ വ യ ംാണത്താ്താി ] 

വ: ൨. ടിനവ്വ ത്താന്തം ൨൩. 

നെറ പ്രരാക്കാരം രണ്ടിലും അവ൯ ആകാ 

ശത്ഭിലെ സൈസവ്ൃത്തിന്നു ബലിപീഠ 

ങ്ങാംപണിതു. അവ൯ തന്െറ പുതതന്മാ 

രെ ബെ൯.-ഹിന്നോംതാഴ്ലരയിരല് അഗ്നി 

പ്രവേശം ചെയ്യിച്ചു; മുഫ്രുത്തം നോക്കി, 

ആഭി ചാരങ്ങൂ.ം ക്ഷൃദങ്ങളും പ്രയോഗിച്ചു 

വെളിച്ചപ്പാടന്മാരെയും ലക്ഷണം പറയു 

ന്നവരെയും നിയമിച്ചു, യഹോവെക്കു അ 

നിക്ടുമായുള്ളതു പലതും ചെയ്യു അവനെ 

കോപിപ്പിച്ചു. താന് ഉണ്ടാക്കിയ ധിഗ്ര 

ഫപ്രുതിമയെ അവ൯ ഭൈധാലയത്തില് 

പ്രതിഷ്ടിച്ചു; ഈ ആലയത്തെകുറി ച്ചാ: 

ഈ ആലയത്തിലും ഞാ൯ എല്ലായി സായേല് 

ശോത്രങ്ങളിലുംനിന്നു തിരഞ്ഞെടുത്തിരി 

ക്കുന്ന യെരൂശലേമിലും ഞാന് ഏനന്െറ 

നാമം എയന്നകും സ്ഥാപിക്കും ഏന്നും ഞാ൯ 

മോശെമുഖാന്തരം യിസ്രായേലിനോടു കല്പി 

ച്ച സകലന്യായപ്രമാണത്തെയും ചകട്ടങ്ങ 

ളെയും ന്യായങ്ങളെയും അനുസരിച്ചുനട 

പ്രാ൯ അവര് സൂക്ഷിക്കുമെങ്കില് ഞാ൯ 

നിങ്ങളുടെ. പിതാക്കുന്മാക്കായി നിശ്ച 

യിച്ച ദേശത്തുനിന്നു അവരുടെ കാല് 

ഞാ൯ ഇനി നിക്കിക്കളകയില്ല ഏന്നും 

ദൈവം ദാധിദിനോടും അവന്െറ മക 

നായ ശലോമോനോടും അരുളിച്ചെയ്യി 

രുന്നു. അങ്ങനെ മന്ദ യഹോവ 

യി സ്വായേല്പുത്രന്മാരുടെ മുമ്പില്നിന്നു 

നശിപ്പിച്ച ജാതികഠ ചെയൂതിലും അധി 

കും വഷളത്വം പ്രവത്തിപ്പാ൯ തക്കവണ്ണം 

യെഫ്രുദയെയും യെരൂശലേംനിഖാസിക 

ളെയ്യം തെററുമാറാക്കി. യഹോവ മന 

വശ മയാടും അവസെറ ജനത്തോടും സം 

സാരിച്ചു; എങ്കിലും അവര് ശ്രദ്ധിച്ചില്ല. 

ആകയാല് യഹോധഖ അത്്രൂ൪രാജാധി 

നെറ സേനാധിപതിമാരെ അവരുടെ 

നേരെ വരുത്തി; അധര്൪ മനദ്ശലയെ 

കൊളുതുുകളഠല് പിടിച്ചു ചങ്ങലയിട്ട 

90₹ 
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൨. ദിനവൃത്താന്തം ൩൨൩ 

ബഃബേലിലേക്കു കൊണ്ടുപോയി, കക്ഷ 

ത്തില് ആയപ്പോഥം അവ൯ തന്െറ ദൈ 

വമായ യഹോവയോടു അപേക്ഷിച്ച, 

തനെറ പിതാക്കന്മാരുടെ ദൈധഖത്തിനെറ 

മുമ്പില് തന്നെത്താന് ഏററവും താഴ്ച 

അവനോട്ട പ്രാത്ഥിച്ചു. അവന് അവ 

നെറ പ്രാത്ഥന കൈക്കൊണ്ട അവന്െറ 

യാചന കേട്ടു അവനെ വിണ്ടും യെരൂശ 

ലേമില് അ വനെറ രാജത്വത്തിന്നു തിരിച്ച 

വരുത്തി; യഹോവ തന്നേ ഭൈവം എന്നു 

മനശ്ശെക്കു ബോധമായി. 

അതിനെറശേക്ും അവ൯ ഗിഹോന്നു 

പടിഞ്ഞാറുതാഴ്ഗുരയില് മീ൯വാതിലിനെറ 

പ്രവേശനംവരെ ദാധവിടിനെറ നഗര 

ത്തിന്നു ഒരു പുറമതിത പണിതു; അവ൯ 

അതു ഓഫേലിന്നു ചുററും വളരെ പൊ 

ക്കത്തില് പണിയുകയ്യം യ്െഫ്രുദയിലെ 

ഉറപ്പുള്ള പട്ടണങ്ങളില് സേനാധിപന്മാ 

രെ പാപ്പ്ിക്കയും ചെയ്യു. അവന് യഹോ 

വയുടെ ആലയത്തില്നിന്നു അന്യ ദൈഖ 

ങ്ങളെയ്യം വിഗ്രഹത്തെയും യഹോധയ്ുയടെ 

ആലയം നില്ലുന്ന പവ്വൃതത്തിലും യെരൂ 

ശലേമിലും താ൯ പണിതിരുന്ന സകല 

ബലിപീഠങ്ങളെയും നീക്കി നഗരത്തിനം 

പുറത്തു എറിഞ്ഞുകള ഞ്ഞു. അവ൯യഹോ 

വയുടെ യാഗപീഠം നന്നാക്കി, അതി 

ന്നേല് സമാധാനയാഗങ്ങളും സ്്യോത്രയാ 

ഗങ്ങളൂം അപ്പിച്ചു; യിസ്രായേലിനെറ ദൈ 

വമായ യഹോവയെ സേവിപ്പാന് യ്യെഫ്ര 

ദരയോടു കല്പിച്ചു. എന്നാല് ജനം പൂജാഗി 

രികളില് യാഗം കഴിച്ചുപോന്നു ; എങ്ങിലും 

തങ്ങട്ടുടെ ദൈവമായ യഹോവെക്കു 

അത്രേ. മനശ്ശെയുടെ മററുള്ള വൃത്താന്ത 

ങ്ങളും അവ൯ തനെെറ ദൈവത്തോടു 

കഴിച്ച പ്രാത്ഥനയും യിസ്പാദയലിനെറ 

ദൈവമായ യഹോധയുടെ നാമത്തില് 

അവനോടു സംസാരിച്ച ദശകന്മാരുടെ 

ധിം 
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വചനങ്ങളും യി സ്വായേല്രാങാക്കന്മാരുടെ 

പുസൂകത്തില് എഴതിയിരിക്കുന്നു. അവ 

ന്െറ പ്രാത്ഥനയും ദൈവം അവന്െറ 

പ്രാത്ഥന കേട്ടതും അവന് തന്നെത്താ൯ 

താഴ്സിയതിന്നു മുമ്വെയുള്ള അവന്െറ 

സകലപാപധും അകൃത്യവും അവ൯ പൂജാ 

ഗിരികളെ പണികയും അശേരപ്രേതി 

ക്ുകളെയും ധിഗ്രഹങ്ങളെയും പ്രതിക്ക്തി 

ക്കയും ചെയു സ്ഥലങ്ങളും ദശകന്മാരുടെ 

വൃത്തന്തേത്തില് ഏഴ്ഴതിയിരിക്കുന്നു. മന 

19 

0 

ദ്ശേ തസെറ പിതാക്കന്മാരെപ്പോോലെ നിദ . 

പ്രാപിച്ചു; അവനെ അവന്െറ അരമന 

യില് അടക്കം ചെയ്യൂ; അവനെറ മക 

നായ ആമോ൯ അവന്നു പകരം രജോ 

വായി. 

ആമോ൯ വാഴ്ച തുടങ്ങിയപ്പോ അ 

വന്നു ഇരുപത്തിരണ്ടു വയസ്സായിരുന്നു; 

അവ൯ രണ്ടു സംവത്സരം യെരൂശലേ 

മില് വാണു. അവ൯ തനെറ അപ്പ 

നായ മനശ്ശെ ചെയ്ൃയതുപോലെ യഹോ 

വെക്കു അനിക്കമായുള്ളതു ചെയ്യൂ, തനെറ 

അപ്പനായ മനശ്ശെ ഉണ്ടാക്കിയ സകല 

വിഗ്രഹങ്ങഗക്കും ആമോ൯ ബലികഴിച്ചു 

അവയെ സേവിച്ചു. തന്െറ അല്പ 

നായ മനശ്ശെ തന്നെത്താ൯ യഹോവയു 

ടെ മുമ്പാകെ താഴ്സിയതുപോലെ അവ൯ 

തന്നെത്താ൯ താള്്ശത യില്ല; ആമോ൯ 

ചെയൂതേയയള്ളു.. 

അയനസെറ ഉത്യന്മാർ അവസെറ നേരെ 

മേല്ല്ഛ മേല് അകൃത്യം 

ക്ൂടടുകെട്ടുണ്ടാക്കി അവനെ അവന്െറ 

അരമനയില്ധെച്ചു കൊന്നുകളഞ്ഞു. 

എന്നാല് ദേശത്തെ ജനം ആമോ൯ 

രാജാധിനെറ നേരെ ക്രട്ടുകെട്ടുണ്ടാക്കിയ 

വരെയൊക്കെയും കൊന്നുകളഞ്ഞു; ദേശ 

ത്തെ ജനം അവനെറ മകനായ 

യോശിയാവെ അവന്നു പകരം രാജാ 

വാക്കി, 
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൩൪... അഡ്ധൃയ യം 

യ്ോശിയാവു വാഴ്ച തുടങ്ങിയപ്പോഠം അ 

വന്നു എട്ടു വയസ്സായിരുന്നു; അവ൯ മുപ്പ 

ത്തൊന്നു സംധത്സരം യെരൂശലേമില് 

വാണു. അവന് യഹോധെക്കു പ്രസാ 

മായുള്ളതു ചെയ്യൂ; തനറെറ പിതാധായ 

ഓധിദിനെറ വഴികളില് വലത്തോട്ടോ 

ഇടത്തോട്ടോ മാറാതെ നടനു, അവനെറ 

വാഴ്ഗയുടെ ഏട്ടാം ആണ്ടില്, അവന്െറ 

യൌവനത്തില് തന്നേ, അവന് തെറ 

പിതാധായ ഭാധിദിനെറ ഭൈധത്തെ 

അന്വേക്കിച്ചതു ടങ്ങി; പന്ത്രണ്ടാം ആ 

ണ്ടില് അവന് പൂജാഗിരികളെയും അശേ 

രാപ്രതിക്ടുകളെ യും 

ബിംബങ്ങളെയും നീക്കി യെഫ്രുടയെയ്യം 

വിഗ്രഹങ്ങളെയും 

യെരൂശലേമിനെയും ധെടില്പാക്ുവാ൯ 

തുടങ്ങി. അവന് കാങ്കെ അവര് ബാല് 

വിഗ്രഹങ്ങളുടെ ബലിപിഠങ്ങളെ ഇടിച്ചു 

കളഞ്ഞു; അധെക്ു മിതെയുള്ള സൂയ്യസ്മും 

ഭങ്ങളെ അവന് ധെട്ടിക്കള ഞ്ഞു; അശേരാ 

പ്രതിഷ്ടുകളെയും വിഗ്രഹങ്ങളെയും ബിം 

ബങ്ങളെ യും തകത്തു പൊടിയാക്കി, അ 

ലെക്കു ബലികഴിച്ചവരുടെ കല്ലറകളി 

ന്മേല് ധിതറിച്ചു. അവന് പ്ൂജാരിക 

ടൂടെ അസ്ഥികളെ അവരുടെ ബലിപിഠ 

ങ്ങളിന്മേല് ദഫിപ്പിക്കയും യെഫ്രുദയെ 

യും യെരൂശലേമിനെയും ധഖെടിപ്പാക്ുക 

യും ചെയ്യും 

മനശ്ശയുടെയും 

ശിമെയോന്റെറയും പട്ടണങ്ങളില് നഛ്ക്ാ 

അങ്ങനെ തന്നേ അവന് 

എഫ്ഥു യിമിനെറയും 

ലിചരെയും ചുററിലും അവരുടെ ശ്ര 

സ്ഥലങ്ങതുില് ചെയ്യൂം അവന് ബലി 

പിഠങ്ങളെ ഇടിച്ചു അശേരാപ്രതിക്ടട 

കളെയും വിഗ്രഹങ്ങളെ യയമെല്ലാം തകതൃത്തു 

പൊടിയാക്കി, യിസ്പായേല്ദേശത്ു ഏല്ലാ 

ടും സകലസ്ൂയ്യമപൂംഭങ്ങളെയും വെട്ടി 

ധാഠാഥദ്ലിം 
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യെരൂശലേമിലേക്കു മടങ്ങി ക്കഉഞ്ഞു 

പ്പോന്നു. 

അധനെറ വാഴ്ണയുടെ പതിനെട്ടാം 

ആണ്ടിത ദേശത്തെയും ആലയത്തെയും 

ധെടിപ്പാക്കിയശേഷം അവ൯ അസല്ലാ 

ധിനെറ മകനായ ശാഫാനെയ്യം നഗരാ 

ധിപതിയായ മയശേയാധെയ്ുയം യോധാ 

ശിനെറ മകനായ രായസക്കാര൯ യോധഖാ 

ഹിനെയും തന്െറ ദൈവമായ യഹോധ 

യുടെ ആലയത്തിനെറ അററകുററം തീ 

പ്പാ൯ നിയോഗിച്ചു. അവര് മഹാപു 

രോഹിതനായ ഹഫില്ലരിയാധവിനെറ അടു 

ക്കര ചെന്നപ്പോ വാതില് കാവല്ലച്ാരായ 

ലേധ്യ൪ മനശ്രമയാടും എഫു യിമിനോടും 

ശേ ചമുള്ള എല്ലായിസായേലിനോടും എല്ല 

യ്യെഫ്രുദമയാടും ബെന്യയാമീനോടും യെരു 

ശലേംനിധാസികളോടും പിരിച്ചെടുത്തു 

ദൈവാലയത്തില് അടെച്ചിരുന്ന ദ്വയം 

ഏപ്പിച്ചുകൊടുത്തു. അധഖ൪ അതു യര്ഹാ 

വയുടെ ആലയത്തില് വേല ചെയ്യിക്കുന്ന 

മേല്ധിചാരകന്മാരുടെ കയ്യിലും അധവ 

യഹോവയുടെ ആലയത്തിനെറ അററ 

കുററം തീത്തു നന്നാക്കുവാ൯ ആലയ 

ത്തില് പണിചെയ്യുന്ന പണിക്കാക്കും കൊ 

ടുത്തു. 

മരധും വാങ്ങേണ്ടതിന്നും യ്യെഫ്രുദാരാജാ 

ചെത്തിയ കല്ലും ചേപ്പുപണിക്കു 

ക്കന്മാർ നശിപ്പിച്ചിരുന്ന കെട്ടിടങ്ങള്ക്കു 

തുലാങ്ങഠം വെക്കേണ്ടതിനു ആശാരികഠം 

ആ പുരുഷ 

ന്മാർ ധിശവാസത്തിന്മേല് പ്രുവത്തിച്ചു; 

ക്കും പണിക്കാകും തന്നേ. 

മെരായ്യരില് യഹത്ത് , ഓബല്ലാധു ഏന്ന 

ലേധ്ൃയരും പണിനടത്തു വാ൯ കെഹാത്യ 

രില് സെഖയ്യാവും മെശുല്ലാമും ലാജ്യപ്ര 

യോഗത്തില് സാമത്ഥ്യമുക്കു സകലലേധ്യ 

രും അവരുടെ മേത ധിചാരകന്മാര് ആയി 

രുന്നു, അവർ ചുമട്ടുകാക്കും അതതു 

വേല ചെയ്യുന്ന ഏല്ലാപണിക്കാക്കും മേരു 
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വിചാരകന്മാരായിരുന്നു; ലേവ്ൃരില് ചി 

ലര് എഗത്തുകാരും ഉദല്യോഗസ്ധന്മ:രും വവാ 

തില്കാവല്ല്ലാരും ആയിരുന്നു. അവർ 

യഹോധഖയുടെ ആലയത്തില് പിരിഞ്ഞ 

കിട്ടിയ ൫ധ്യം വുറത്തു എടുത്തപ്പോഠാ 

ഹില്ല്ലീയാപുരോഹിത൯ യഹോവ മോശെ 

മുഖാന്തരം കൊടുത്ത ന്യായപ്രമാണചുസ്ട 

കം കണ്ടെത്തി. ഹില്ല്ിയായു രായസക്കാര 

നായ ശാഫാനോടു : ഞാ൯ യഹോവയുടെ 

ന്യായപ്രമാണപുസുകം 

കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്ന എന്നു പറഞ്ഞു. 

ആലയത്തില് 

ഫില്ലരീയാവു പുസ്കം ശാഫാനെറ കയ്യില് 

കൊടുത്തു. ശാഫാ൯ പുസൂുകും രാജാ 

വിനെറ അടുക്കല് കൊണ്ടുചെന്നു രാജസ 

ന്നിധിയില് ബോധിപ്പിച്ചതു: അടിയ 

ങ്ങധക്കു കല്പന തന്നതുപോലെ ഒക്കെയും 

ചെയ്യിരിക്കുന്നു. യഹോധഖയുടെ ആല 

യത്തില് കുണ്ട ദ്രവ്യം പുറത്തു എടുത്തു 

വിചാരകന്മാരുടെ കയ്യിലും വേലക്കാരുടെ 

കയ്യിലും കൊട്ടത്തിരിക്കുന്നു. രായസക്കാ 

രനായ ശാഫാന് രഃജാലിനോടു: ഹില്ലി 

യാപൃയരോഹിത൯ ഒരു പുനസനുകം എന്റെറ 

കയ്യില് തന്നിരിക്കുന്നു എന്നും ബോധി 

പ്പിച്ചു; ശാഫാ൯ അതിനെ രാജ സന്നിധി 

ന്യായപ്രുമാ 

ണത്തിലെ വാകൃങ്ങളെ കേട്ടിട്ടു രാജാ 

യില് വായിച്ചുകേമപ്പിച്ചു. 

ധനം കീറി. രാജാവു ഹില്ലിയാടവാടും 

ശാഫാനെെറ മക൯ അഹിക്കാമിനോടും 

മീഖയുടെ മക൯ അബ്ദോനോടും രായസ 

ക്കാരനായ ശാഫാനോടും രാജഭൂത്യനായ 

അസായാവോട്ടും കല്പിച്ചതു എന്തെന്നാല്: 

നിങ്ങ ചെന്നു, കങണ്ടുകിട്ടിയിരിക്കുന്ന 

ഈ പൃസ്മകത്തിലെ വാകൃങ്ങളെക്കുറിച്ചു 

എനിക്കും യിസ്രായേലിലും യ്യെഫ്രുദയിലും 

ശേഷിച്ചിരിക്കുന്നവക്കും വേണ്ടി യഹോധഖ 

യോടു അരുളപ്പാടു ചോദിപ്പി൯; ഈ 

പൃസൂകത്തില് എഴതിയിരിക്കുന്നതൊക്കെ 

ധാഠാഥറ്ഠിം 
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യും അനുസരിച്ചു നടക്കത്തക്കവണ്ണും നമ്മു 

ടെ പിതാക്കന്മാര് യഹോവയുടെ വച 

നത്തെ പ്രമാണിക്കാതെയിരുന്നതു കൊണ്ടു 

നമ്മുടെമേല് ചൊരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന യഹോ 

വയുടെ കോപം വലിയതല്ലോം അങ്ങനെ 

ഫില്ലചീയാധും രാജാധു നിയോഗിച്ച വരും 

ഹസയ്യടെ മകനായ തൊക്ഹത്തിനെറ 

മകനായി രാജവനസ്ര്രവിചാരകനായ ശല്ലൂ 

മിനെറ ഭായ്യ ഹുല്ദാ എന്ന പ്രവാചക്കി 

യുടെ അടുക്കല് ചെന്നു -- അവധ യെരൂരൂ 

ശലേമില് രണ്ടാം ഭാഗത്തു പാത്തിരുന്ന ;--- 

അവളോടു ആ സംഗതിയെക്കറിച്ച സം 

സാരിച്ചു. അവാം അവരോടു ഉത്തരം 

പറഞ്ഞതു: യിസ്പായേലിനെറ ദൈവമായ 

യഫോവ ഇപ്രുകാരം അരുളിച്ചെയ്യന്നു : 

നിങ്ങളെ എന്െറ അടുക്കല് അയച്ച പുരഃ 

കനോടു നിങ്ങ പറയേണ്ടതു എന്തെ 

ന്നാല്: യഹോവ ഇപ്രകാരം അരുള് 

ച്ചെയ്യന്നു : ഞാ൯ ഈ സ്ഥലത്തിന്നും നിവാ 

സികഠംകും യെഫ്രുദാരാജാവധിനെറ മുമ്പാ 

കെ ലായിച്ചുകേഷപ്പിച്ച പുസുകത്തില് 

എഴതിയിരിക്ുകുന്ന സകലശാപങ്ങളു മായ 

അനത്ഥം വരുത്തും. അവര് എന്നെ 

ഉപേക്ഷിച്ചു തങ്ങളുടെ സകലപ്രവൃത്തി 

കളാലും എനിക്കു കോപം വരത്തക്കവണ്ണം 

അന്യ ദൈവങ്ങള്ക്കു ധൂപം കാട്ടിയതു 

കൊണ്ടു എന്െറ കോപ്പം ഈ സ്ഥലത്തു 

ചൊരിയും അതു കെട്ടുപോകയും ഇല്ല. 

എന്നാല് യഫഹഫോധഖയോടു ചോദിപ്പാ൯ നി 

ങ്ങളെ അയച്ച യ്യെഫ്രുദാരാജാധിനോടു 

നിങ്ങ പറയേണ്ടതു എന്തെന്നാല്: 

നീ കേട്ടിരിക്കുന്ന വചനങ്ങളെക്കുറിച്ചു 

യിസ്രായേലിസെറ ദൈവമായ യഹോവ 

ഇപ്രുകാരം അരുളിച്ചെയ്യുന്നു: ഈ സ്ഥല 

ത്തിന്നും നിഖാസികമക്ും ധിരോധ 

മായുള്ള ദൈവഖത്തിനെറ വചനങ്ങളെ. 

നീ കേട്ടപ്പോ നിന്െറ എദയം അലി 
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യേരുമക്കനക്കള്ള സകല ദശങ്ങളില്നി 

ഞ്ഞ നീ അവനെറ മുമ്പാകെ നിന്നെ യമപ്രുകാരം ചെയ്യൂ. യോശിയാവു യിസാ 

ത്തന്നേ താ ൭യും മ്േനെറ പി 

നിന്നെത്തന്നേ താഴ്തി നിനറെറ ഖനസ്സ്രൂം | ന്നും സകലമദ്്േച്ചതകുമെെ യും നീക്കിക്കു 

കിറി എന്െറ മുമ്പാകെ കരകയും ചെയ്യ, ' ഉഞ്ഞു യിസ്രായേലില് ഉള്ള വരെല്ലാം തങ്ങ 

കൊണ്ടു ഞാനും നിന്െറ അപപക്ഷ കേട്ടി മൂുടെ ഭൈധമായ യഹോധഖയെ സേധി 

രികുന്ന എന്നു യഹോവയുടെ അരുള. ല്പാ൯ സംഗതിവരുത്തി. അവന്െറ 

പ്പാടു. ഞാൻ നിന്നെ നിനെറ പിതാക്ക കാലത്തൊക്കെയും അവര് തങ്ങളുടെ പി 

ന്മാരോടു ചേതതു കൊള്ളും; നീ സമാധാന | താക്കന്മാരുടെ ഭൈധമായ യഹോലയെ 

ത്തോടെ നിന്െറ കല്ലറയില് അടക്ക | വിട്ടൂമാറിയില്ല. 

പ്പേടും; ഞാ൯ ഈ സ്ഥലത്തിന്നും നിവാ 

സിക നകം വരുത്തുവാന് പോകുന്ന അന ൩൭. റു പ 

ത്ഥ൭മൊന്നും നിന്െറ കണ്ണു കാണുകയുമില്ല. | അനന്തരം യോശീയാധു യെരൂശമല 

അവര് രാജാധിനെ ഈ മറുപടി ബോ । മിത യഹഛഹോവെകു ഒരു പെസഹ ആച 

ധിപ്പിച്ചു. രിച്ചു; ഒന്നാം മാസം പതിന്നാലാം തിയ്യതി 

അനന്തരം രാജാധു ആഭയച്ച യെഫ്ര | അവര് പപെെസഹ അരുതു. അവന്൯ 

ഒയിലും യെരൂശലേമിലും ഉള്ള എല്ലാ പുരോഹിതന്മാരെ താന്താങ്ങളുടെ ധേ 

മൂപ്പന്മാരെയും കൂട്ടിവരുത്തി. രാജാധയം ലെക്കു നിത്തി; യഹോധഖയുടെ ആലയ 

ലേംനിവാസികളും പുരോഹിതന്മാരും യ്യപ്പെടുത്തിം, അയന എല്ലായിസായേ 

ലേധൃയരും ആബാലവ്വദ്ധം സവ്വജനവധും 

യഹോവയുടെ ആലയത്തില് ചെന്നു; 

സകലയ്െഫ്രുദാപുരുഷന്മാരും യെരൂശ ത്തിലെ ശുത്ത്രൂഷെക്കായി അവരെ ധൈ 

ം ഉപാഭ്ധ്യായന്മാരും യഹോവെക്കു 

ധിശുഭ്ധന്മാരുമായ ലേധ്യരോടു പറഞ്ഞതു : 

അവന്൯ യഹോവയുടെ ആലയത്തില്  യിസ്സരായേല്രാജാധായ ഓയിടദിനെറ 

വെച്ചു കണ്ടുകിട്ടിയ നിയമപുസ്മകത്തിലെ | മകന് ശലേ:മോന് പണിത ആലയത്തില് 

വാക്യങ്ങളെ യെല്ലാം അവരെ കേമപ്പിച്ചു.  പിശുഭ്ധപെട്ടകം ധഖെല്പി൯; ഇനി അതു 

രാജാവു തനെറ സ്ഥാനത്തു നിന്നുകൊണ്ടു നിങ്ങളുടെ തോളുകമക്കു ഭാരമായിരിക്ക 

താ൯ യഹോവയെ അന്ദസരിക്കയും , രുതു; നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോധഖ 

ചട്ടങ്ങളും പൂണ്ണഛൃടയത്തോടും പൂണ്ണമന | ലിനെയും സേധിച്ചുകൊകവി൯. യിസ്സാ 

സ്റ്സോടും ക്രടെ പ്രമാണിച്ചനടക്കയും ഈ 

പൃസ്പുകത്തില് എഏഴ്ുതിയിരികുന്ന നിയമ 

യേല്രാജാവായ ഭഓാധിദിനെറയും അവ 

ന്െറ മകനായ ശലോര്മാനെറയും എഗ്ഗ 

ത്ിന്െറ വചനങ്ങ ആചരിക്കുയും | ത്തുകളില് കാണുംപോലെ പിതൃടവനം 

ചെയ്യുമെന്നു യഹോവയുടെ മുമ്പാകെ ഒരു പിതൃഭവനമായും ക്രറുക്രറായയം നിങ്ങളെ 

നിയമം ചെയ്യു. യെരൂശലേമിലും ബെ ത്തന്നേ ക്രമപ്പെടുതുുധി൯. നിങ്ങളുടെ 

ന്യാമീനിലും ഉണ്ടായിരുന്നവരെ ഒക്കെയും | സഹോദരന്മാരായ ജനത്തിനെറ പിതൃഭ 

അവന അതില് യോജിപ്പിച്ചു. യെരൂ | വനധിഭാഗം അന്ഃസരിച്ചു ഓരോന്നിന്നു 

ശലേംനിവാസിക൦ തങ്ങളൂടെ പിതാക്ക 

അവന്െറ കപ്പനകള്ടം സാക്ഷ്ൃങ്ങമ്ൂം | യെയും അവന്െറ ജനമായ യിസാദയ 

| 

ലേവ്യരുടെ ഓരോ പിതൃഭവനഭാഗം 

ന്മാരുടെ ദൈവമായ ഭൈധത്തിനെറ നി | വരുധാ൯ തക്കവണ്ണം വിശുഭ്ധമന്ദിരത്തി 
പം ച 
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കല് നിന്നുമകൊശയധി൯. ഇങ്ങനെ നി 

ഞ്ജ പെസഹ അറുത്തു നിങ്ങളെത്തന്നേ 

ധിശുഭ്ധികരിക്കയും മോശെമുഖാന്തരം 

ഉണ്ടായ യഹോവയുടെ അരുളപ്പാടു നിങ്ങ 

ളുടെ സഹോദരന്മാർ അനുസരിക്കേണ്ട 

തിന്ന അവരെ ഒരുക്കുകയും ചെയ്ത്രി൯. 

യോശിയാധവു അധിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന 

എല്ലാവക്കും വേണ്ടി ചെസഹയാഗങ്ങ൦ര 

ക്കായിട്ടു രാജാധിനെറ വക ആട്ടി൯ക്രട 

ത്തില്നിന്നു ആകെ മുപ്പതിനായിരം 

കുഞ്ഞാടിനെയും ധഖെളങ്ളാടി൯കുട്ടിയെയും 

മൂവായിരം കാളുയെയും ജനത്തിന്നു 

കൊടുത്തു. അധഖനെറ പ്രഭക്കന്മാരും 

ജനത്തിന്നും പുരോഹിതന്മാക്കും ലേധ്ൃക്കും 

ഒരമായ്യത്തോടെ കൊടുത്തു; ദൈധാലയ 

പ്രമാണികളായ ഫില്ലീയാധും സ്വെഖയ്യാ 

വും യെഹീയേലും പുരോഹിതന്മാക്കു പെ 

സഹയാശഗങ്ങ ശക്കായിട്ടു രണ്ടായിരത്ത 

നൂറ കുഞ്ഞാടിനെയും ൭ുന്൬ആറ൮ കാള 

യെയും കൊടുത്തു. കോനന്യാധും അവ 

നെറ സഹോദരന്മാരായ ശെമയ്യാധും നെ 

ഥനയേലും ലേധ്ൃരുടെ പ്രുളക്കന്മാരായ 

ഫശബ്ല്യാധും യെഹീയേലും ദയാസാബാടും 

ലേധ്ൃക്കു ചെസഹയാഗങ്ങമക്കായിട്ടു അ 

യ്ംയിരം കുഞ്ഞാടിനെയും അഞ്ഞൂറു കാമു 

യെയും കൊടുത്തു. ഇങ്ങനെ ശുശ്രൂഷ 

ക്രമത്തിലായി; രാജകല്പനപ്രകാരം പുരോ 

ഹിതന്മാര് തങ്ങളുടെ സ്ഥാനത്തും ലേവ്യ൪ 

ക്രറുക്രറായും നിന്നു. അവര് പെസഹ 

അറുത്തു; 
കയ്യില്നിന്നു രക്തം വാങ്ങി തളിക്കയും 

പൃരോഹിതന്മാർ അവരുടെ 

ലേവ്യര് തോലുരിക്കയും ചെയ്യൂ. പിന്നെ 

മോശെയുടെ പുനസ്ൂകത്തില് എഴ്ചതിയിരി 

ക്ുന്നതുപോലെ യഹോവെക്കു അപ്പ്ിക്കേ 

ണ്ടതിന്ു അവര് ജനത്തിനെറ പിതൃഭവ 

നധിഭാഗം അന്ദസരിച്ചു കൊടുപ്പാന് തക്ക 

വണ്ണം ഫോമയാഗത്തെയും അങ്ങനെ 
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തന്നേ കാളുകളെയും നീക്കിഖെച്ചു അവര് 

വിധിപോലെ പ്പെസഹയെ തിയിൽ 

ചുട്ടു; നിലേദിതങ്ങളെ കലങ്ങളിലും കുട്ട 

കങ്ങളിലും ചട്ടികളിലും ധേധിച്ചു സവ്വ 

ജനത്തിന്നും വേഗത്തില് വിളമ്പിക്കൊ 

ടുത്തു. 

രോഹിതന്മാകും വണ്ടി ഒരുക്കി; അഫ 

പിന്നെ അവര് തങ്ങരക്കും പു 

രോന്യയ രായ പൃരോഹിതന്മാര ഹോമയാഥ 

ങ്ങളൂം മേടസ്സസം അപ്പ്രിക്കുന്നതില് രാത്രി 

വരെ അഭ്ധ്വാനിച്ചിരുന്നതു കൊണ്ടു ലേ 

വ്യ൪ തങ്ങക്കും അഹരരോവയ രായ പുരോ 

ഫിതന്മാക്കും വേണ്ടി ഒരുക്കി. ആസാഫ്യ 

രായ സംഗീതക്കാർ ഭധിടിനെറയും ആ 

സാഫിനെറയും ഹേമാനെറയും 

വധിനെറ 

കല്പനപ്രകാരം 

വാതില്കാവല്ല്ഛാര അതതു വാതില്ലുലും 

രാജാ 

ദശകനായ ഒെള്ടഥൂനെറയും 

തങ്ങളുടെ സ്ഥാനത്തും 

നിന്നു; അവക്കു തങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷ വിട്ടു 

പോകുവാ൯ ആധവശ്യമില്ലായിരുന്നു; അവ 

രുടെ സഹോദരന്മാരായ ലേധ്യ൪ അവക്കു 

ഒരുക്കിക്കൊടുത്തു. ഇങ്ങനെ യോശീയാ 

രാജാവിന്െറ കല്പനപ്രകാരം പെസഹ 

ആചരിപച്പാനും യഹോവയുടെ യഃഗപീഠ 

ത്തിന്മേല് ഹോമയാഗങ്ങഠ അപ്പിപ്പാനും 

വേണ്ടിയുള്ള യഹോവയുടെ സകലശുൂദത്രൂ 

ഷയ്യം അന്നു ക്രമത്തിലായി, അധിടെ 

ഉണ്ടായിരുന്ന യിസ്രായേല്മക്കഠ ആ സമ 

യത്തു പെസഹയും പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പ 

ത്തിനെറ ഉത്സവധും ഏഴു ടിവസം ആച 

രിച്ചു. 

മുതരു യിസ്രായേലില് ഇതുപോലെ ഒരു 

ശമൂവേല്പ്രവാചക സെറ കാലം 

പെസഹ ആചചരിച്ചിട്ടില്ല; യോഗിയാധും 

പുരോഹിതന്മാരും ലേവ്യരും അവിടെ 

ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലായെഫ്രുദയും യിസ്്രായേ 

ലും യെരൂശലേംനിവാസികളും ആചരിച്ച 

ഈ പെസഹഃപാലെ യിസ്പായേല്രാജൂാ 

ന്രൊരാരും ആചരിച്ചിട്ടില്ല. യോശി 
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1. (1006 36 

യാധിനെറ വാഴ്ണയ്യടെ പതിനെട്ടാം ആ 

ണ്ടില് ഈ പെസഫ ആചരിച്ചു. 

യോഥധിയാവു ദൈഖാലയത്തെ യഥാ 

സ്ഥാനത്താകുക മുതലായ ഈ കായ്യങ്ങ 

ക്മൊക്കെയും കഴിഞ്ഞശേഷം മിസ്രയിംരാ 

ജാവായ നെ3ഖാ ഫാഠത്തിന്നു സമീപ 
പ 

ത്തുള്ള കുക്കെമിശ് ആക്രമിപ്പാ൯ന പോകു 

മ്പോര യോശിയാധമു അധഖനെറ നേരെ 

1 

൭3 

ക 

8൭ 

പൃറപ്പെട്ടു. എന്നാല് അവന അവസെറ 

അടുക്കൽ ദ്രൂതന്മാരെ അയച്ചു: യ്യെഹ്രുദാരാ 

ജായേ, എനിക്കും നിനക്ും തമ്മിരു എന്തു? 

ഞാ൯ ഇനും നിനെറ നേരെ അല്ല, 

എനിക്കു യുഭ്ധമുമ്ള ഗൃഹത്തിനെറ നേരെ 

യത്തേ പുറപ്ചെട്ടിരികുന്നതു; ദൈവം 

എന്നോടു ബഭ്ധപ്പെടുവാ൯ കപ്പിച്ചിരി 

ക്കുന്നു; എനെറ പക്ഷത്തിചുള്ള ദൈവം 

നിന്നെ നശിപ്പിക്കാതെയിരിക്കേണ്ട യിന്നു 

അവനോടു ഇടപെടരുതു ന്നു പറ 

യിച്ചു. ഏങ്കിലും യോശിയാധു ിട്ടുതിരി 

യാതെ അവനോട്ട യൃഭ്ധം ചെയ്യേണ്ട 

തിന്നു വേഷാംമാറി; നെഖാ പറഞ്ഞ 

ദൈവവചനങ്ങളെ കേരക്കാതെ അധവ൯ 

മെഥിട്ടോതാഗ്ലരയില് യൃഭ്ധം ചെയ്താ൯ 

ചെന്നു. ില്ലാളികാം യോശിയാരാജാ 

വിനെ എയ്യൂ; രാജാവു തനെറ ഉത്യന്മാ 

രോടു: ഏന്നെ കൊണ്ടു പോകധി൯ു ഞാ൯ 

കഠിനമായി മുറിലേററിരിക്കുന്ു ഏനു 

പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ അയനെറ ഭൃത്യന്മാർ 

അവനെ രഥത്തില് നിന്നിറക്കി അധ 

സെറ രണ്ടാം രഥത്തിത ആക്കി യെരൂശ 

ലേമിരു കൊണ്ടുവന്നു; അവന മരിച്ചു; 

അയവനെറ പിതാക്കന്മാരുടെ ഒരു കല്ലറ 

യില് അവനെ അടക്കം ചെയ്യൂ. എല്ലാ 

യ്യെഫഹ്രുദയും യെരൂശലേമും യോശീയാവെ 

കുറിച്ച വിലപിച്ചു. യിരെമ്യാവും യോ 

ശീയാധെക്കറിച്ചു ധിലപിച്ചു; സകല 

സം ഗിതക്കാരും സംഗിതക്കാരത്തികളും 

21 ൨. ദിനവൃത്താന്തം ൩൬ 

ഇന്നുവരെ അവരുടെ ധിലാപങ്ങളുില് 

യോശിയാവെക്കറിച്ചു പ്രസ്മാധിക്ുന്നു; 

യിസ്രായേലില് അതു ഒരു ചട്ടമാക്കിയിരി 

കുന്നു; അവ ധിലാപങ്ങളില് ഏഴുതി 

യിരിക്കുന്നു വല്ലോം യോശിയാധിനെറ 

മററുള്ള വ്ൃ്അാന്തങ്ങളും യഹോവയുടെ 

൬യേപ്രമാണത്തില് ഏഴ്ഴതിയിരിക്കുന്ന 

പ്രകാരമുള്ള അവനെറ സല്പ്രവ്ൃത്തി 

കടം ആളട്ടവസാനം അധഖസെറ ചരി 

തരും യിസാദയലിലെയജ്യം യ്യെഫ്രഭയിലെ 

യ്യും രാജാക്കന്മാരുടെ പുമസ്പൂകത്തില് ഏഴ 

തിയിരിക്കുന്നു വല്ലോ. 

൩൬. അധഡ്ധ്യായം. 

ദേശത്തെ ജനം യോശിയാധിനന്െറ മക 

നായ യെഹോവഖാഹാസിനെ ക്ൂട്ടിക്കൊണ്ടു 

വന്നു അവനെ അപ്പന്നു പകരം യെ 

രൂശലേമിര രാജാധാക്കി. യെഹോധാ 

ഹാസ് വാഴ്ച തുടങ്ങിയപ്പോ അവന്നു 

ഇരുപത്തിമൂന്നു വയസ്സായിരുന്നു; അവ൯ 

മൂന്നു മാസം യെരരുശ3ലമിരു വാണു. 

മിസ്രയിംരാജാവു അവനെ യെരരുശഃല 

മില്വെച്ചു പിഴ്ചക്കി ദേശത്തിന്നു റ്റു 

താലന്ത് വെള്ളിയും ഒരു താലന്ത് പൊ 

ന്നും പിഴ കല്പിച്ചു. മിസയിംരാജാധു 

അയധനെറ സഹോദരനായ ത്രേല്യാക്കിമി 

നെ യ്യെഫ്രുഭെക്കും യെരൂശലേമിന്നും രാ 

ജാവാക്കിയ അവന്െറ പേര് യെഹോയാ 

ക്കിം ഏന്നു മാററി. അധനെറ സഹോ 

ദഭരനായ യെഛഹോധഖാഹാസിനെ നെഖോ 

പിടിച്ചു മിസയിമിലേക്ു കൊണ്ടുപോയി, 

യെഹോയാക്കീം വാഴ് തുടങ്ങ്/യപ്പോഠം 

അവന്നു ഇരുപതഅഞ്ചു വയസ്സായിരുന്നു; 

അവ൯ ഏഴ സംവത്സരം യെരൂശലേമില് 

വാണു; അവ൯ തനെ ദൈവമായ 

യഹോവെക്കു അനിക്ടമായുള്ളതു ചെയ്യു. 

അവനെറ നേരെ ബാബേല്രാജാഖായ 

26 

7 
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11 

12 

19 

൨. ദിനവ്വ ര്താന്തം ൩൬ 

നെബൃഖട് നേസ൪ വന്നു അവനെ ചങ്ങ 

ലയിട്ടു ബാബേലിലേക്കു കൊണ്ടുപോയി. 

നെബുഖദ് നേസര് യഹോവയുടെ ആല 

യത്തിലെ 

ലില് 

തന്െറ ദേവനെറ ക്ഷേത്രത്തില് ഖെച്ചു. 

ഉപകരണങ്ങളും ബാബേ 

കൊണ്ടുപോയി ബാ3ബലിതൽത 

യെഹോയാക്കിമിസെറ മററുള്ള വൃത്താന്ത 

ങ്ങളും അവ൯ ചെയുൂതും അവനില് കണ്ട 

തുമായ ഭ്ദേച്ചതകളും യിസ്രായേലിലെയും 

യെഫ്രുദയിലെയും രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ 

കത്തിത എഴഴതിയിരിക്കുന്നു വല്ലോ. അധ 

നെറ മകനായ യെഹോയാഖിന് അവന്നു 

വകരം രാജാവായി, 

യെഹോയാഖി൯ വാഴ്ച തുടങ്ങിയ 

പ്പോ അവന്നു എട്ടു വയസ്സായിരുന്നു ; 

അവന് മൂന്നു മാസവും പത്തു ദിവസവും 

യെരൂശലേമില് വാണു; അവന യഹോ 

ഖെക്കു അനിക്ടൃമായുള്ള തു ചെയ്യും എന്നാല് 

പിറെറയാണ്ടില് നെബൃഖദ് നേസര്രാ 

ജാവു ആളയച്ചു അവനെയും യഹോവയു 

ടെ ആലയത്തിലെ മനോഹരമായ ഉപക 

രണങ്ങളെ യും ബാബേലിലേക്ു വരുത്തി, 

അധഖനെറ സഹോദരനായ സിദെക്കീയാ 

ഖെ യ്യെഫ്രുദെക്കും യെരൂശലേമിന്നും രാ 

ജാവാക്കി. 

സിടെക്കിയാവു വാഴ്സ തുടങ്ങിയപ്പേോഠം 

അവന്നു ഇരുപത്തൊന്നു വയസ്സായിരുന്നു; 

അവ൯ പതിനൊന്നു സംവത്സരം യെരൂ 

ശലേമില് വണു. അയന് തനെറ ദൈ 

വമായ യഹോവെക്കു അനിക്ടുമായുള്ളതു 

ചെയ്യു; യഹോധയുടെ ഖായില്നിന്നുള്ള 

വചനം പ്രസ്മാധിച്ച യിരെമ്യാപ്രവാചകു 

നെറ മുമ്പില് തന്നെത്താ൯ താഴ്ണിയില്ല. 

അവനെക്കൊണ്ടു ദൈവനാമത്തിത സത്യം 

ചെയ്യിച്ചിരുന്ന നെബ്ദലട നേസര്രാജാ 

വപിനോടു അവ൯ മത്സരിച്ചു ശാഠ്യം കാണി 

ദൈവമായ ക്കയ്യം യിസ്രായേലിനെറ 

ധാഠാഥറ്ഠിം 

22 1. (11ഥിസ്ഥന്നം 36 

യഹോവയിങ്കലേക്കു തിരിയാതധണ്ണം 

തസെറ ഹൃദയം കഠിനമാക്കുകയും ചെയ്യൂ. 

പുരോഹിതന്മാരില് പ്രധാനികളൊക്കെ 

യ്യും ജനധും ജാതികളുടെ സകലമ്്േച്ഛൃത 

കളെ യുംപോലെ വളരെ അകൃത്യം ചെയ്യൂ; 

യെരൂശലേമില് യഹോവ ധിശുഭ്ധിക 

രിച്ച അവന്െറ തആലയതെ അശുഭ്ധ 

മാക്കി. അവരുടെ പിതാക്കന്മാരുടെ ദൈ 

വമായ യഹോധവെകു തനെറ ജനത്തോടും 

തനെറ നിധഖാസത്തോട്ടം സഹതാപം 

തോന്നിട്ടു അവന് ജാഗ്രതയോടെ തന്െറ 

ദൂതന്മാരെ അവരുടെ അടുക്കല് അയച്ചു. 

അവരോ ഭൈധത്തിനെറളുതന്മാരെ പരി 

ഫഹസിച്ചു അവഖവനെറ ധാകുകളെ നിരസി 

ലു ഉപശാന്തിയില്ലാതാകം വണ്ണം യഹോ 

വയുടെ കോപം തന്െറ ജനത്തിന്നു നേരെ 

ഉജ്യ്പലിക്കുവോളം അവനെറ പ്രവാചക 

ന്മാരെ നിദ്ടിച്ചുകള ഞ്ഞു. അതുകൊണ്ടു 

അവന കല്ദയരുടെ രാജാവിനെ അവരു 

ടെ നേരെ വരുത്തി; അവ൯ അവരുടെ 

യൌയനക്കാരെ അവരുടെ ധിശുഭ്ധമന്ദി 

രമായ ആലയത്തില്ധെച്ചു വാഠംകൊണ്ടു 

കൊന്നു; അവ൯ യൌയവനക്കാരനെയോ 

കന്കുയെയോ പവൃഭ്ധനെയോ കിഗധവനെ 

യോ ആദരിക്കാതെ അവരെ ഒക്കെയ്യം 

അധഖധനെറ കയ്യിത േപ്പിച്ചുകൊടുത്തു. 

ദൈവാലയത്തിലെ ചെറിയതും വലിയതു 

മായ ഉപകരണങ്ങളൊക്കെയും യഹോവ 

യുടെ ആലയത്തിലെ ഭണ്ഡാരധും രാജാ 

വിനെറയും അവനെറ പ്രളക്കന്മാരുടെ 

യും ഭണ്ഡാരങ്ങളു മെല്ലാം അവ൯ ബാബേ 

ലിലേക്കു കൊണ്ടുപോയി. അവര് ദൈ 

വാലയം ചുട്ടു, യെരൂശലേമിനെറ മതില് 

ഇടിച്ചു, അതിലെ അരമനകഠം എല്ലാം 

തീക്കിരയാക്കി അതിലെ മനോഹരസാധ 

നങ്ങളൊക്കെയും നശിപ്പിച്ചുകള ഞൂ വാ 

ളിനാല് വിഴാതെ ശേഷിച്ചവരെ അവസ 
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ബാബേലിലേകു കൊണ്ടുപോയി; പാസി | പാസിരാജാവായ കോരെശിന്െറ മന 

രാജ്യ ത്തിന്നു ആധിപത്യം സിഭ്ധികുംവ 

രെ അവര് അവിടെ അവന്നും അവന്െറ 

പുത്രന്മാകും അടിമകളായിരുന്നു. യിരെ 

മ്യാമുഖാന്തരം ഉണ്ടായ യശഹോലയുടെ 

വചനം നിപ്പത്തിയാകേണ്ടതിന്നു ദേശം 

അതിന്െറ ശബ്ബദത്തുകളെ അനുഭധിച്ചു 

കഴിയുയവാളം തന്നേ; എഴുപതു സംവ 

ത്സരം തികയുവോളം അതു ശ്രൂന്യ മായി 

കിടന്ന കാലമൊക്കെയും ശബ്ബത്തു അനു 

ഭവിച്ചു. 

ര്രേന്നാല് യിരെമ്യാമുഖാന്തരം ഉണ്ടായ 

യഹോവയുടെ വചനം നിവ്വത്തിയാ 

“കേണ്ടതിന്നു പാസിരാജാവായ കോരെ 

ശിനെറ ഒന്നാം ആണ്ടില് യഹോധഖ 

സ്ൂണത്തി; അവന് തന്െറ രാജ്യത്തെ 

ല്ലാടധും ഒരു വിമുംബരം പ്രസിഭ്ധമാക്കി 

രേഖാമൂൂലധും പരസ്യം ചെയുൂതെന്തെ 

ന്നാല്: പാസിരാജാവയേ കോരെശ് 

ഇപ്രകാരം കപ്പിക്കുന്നു: സ്വശ്ുത്തിലെ 

ഭൈവമായ യഹോവ ഭൂമിയിലെ സകല 

രാജ്യങ്ങളെയും എനിക്കു തന്നിരിക്കുന്നു; 

യെഫ്രുദയിലെ യെരൂശലേമില് അവന്നു 

ഒരു ആലയം പണിവാ൯ന് അവന് 

േന്നോടു കപ്പിച്ചുമിരിക്കുന്നു; നിങ്ങളില് 

അവനെറ ജനമായിട്ടു ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെ 

അകിര അവന്െറ ഭൈവമായ യഹോവ 

അയധയ൯ അയനോടുക്രടെ ഇരിക്കട്ടെ; 

യാത്തപുറപ്പെടട്ടെ. 

൧1൧ 

എസ്പ്റാ 
ഹവ 

൧ം അദഡ്യ്യഠയം. 

പത്തു ഉണ്ടായ യഹോ | ളെയും എനിക്ു തന്നിരിക്ുന്നു; യ്യെഫ്രദ 

വയുടെ അരുളപ്പാടു നിവ്ൃത്തിയാകേണ്ട 

തിന്നു പാസിരാജാവായ കോരെശിനെറ 

ഒന്നാം ആണ്ടില് യഹോധഖ പാസിരാജു 

വായ കോരെശിന്െറ മനസ്സിനെ ഉണ 

ത്തീട്ടു അവന് തന്െറ രാജ്യത്തു ഏല്ലാടധും 

ഒരു വിളംബരം പ്രസിദ്ധമാക്കി രേഖാമു 

ലവം 

പാസിരാജാവായ കോരെശ് ഇപ്രകാരം 

പരസ്യം ചെയുൂതെന്നെന്നാരു : 

കല്പിക്കുന്നു: സ്വഗ്ലത്തിലെ ദൈവമായ 

യഹോധ ഭൂമിയിലെ സകലരാജ്യങ്ങ | രൂശലേമിലെ ഭൈവം. 

യിലെ യെരൂശലേമില് അവന്നു ഒരു 

ആലയം പണിവഖാ൯ എന്നോട്ട കപ്പിച്ചു 

മിരിക്കുന്നു. നിങ്ങളില് അവന്െറ ജന 

മായിട്ടു ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കില് അവ 

സെറ ദൈവം അവനോടുക്രടെ ഇരികു 

മാറാകട്ടെ ; അവന് യ്െഫ്രദയിലെ യെ 

രൂശലേമിലേകു യാത്രപുറപ്പെട്ടു യിഡ്ധാ 

യേലിന്െറ ഭൈവമായ യഹോവെക്ു 

ആലയം പണിയടളെ; അവനലല്ലോ യെ 

ശേഷ്ിച്ചിരികു 

ഠിം 
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എസ്സപാ ൨ 

ന്ന ഏവന്നും അവ൯ പ്രവാസിയായി പാ 

കടുന്ന ഇടത്തൊക്കെയും അതതു സ്ഥലത്തി 

ചെ സ്വദേശികമ പൊന്നു, വെള്ളി, മററു 

സാധനങ്ങഠം, കന്നുകാലി എന്നിവയാലും 

യെരൂശലേമിലെ ദൈധാലയം വകെക്കാ 

യി ഒരദായ്യദാനങ്ങളാലും സഹായം ചെ 

യ്യേണം. അങ്ങനെ യ്യെഫ്രദയുടെയും 

ബെന്യാമീിനെറയും പിതൃഭവനത്തലവ 

ന്മാരും പുരോഹിതന്മാരും ലേധ്യരും 

ദൈവം ഉണത്തിയ ഏവന്ദം യെരൂശലേ 

മില് യഹോവയുടെ ആലയം പണിവാ൯ 

പോകേണ്ടയിന്നു യാത്ര പുറപ്പെട്ടു. അവ 

രുടെ ചുറവും പാത്തവ൪ എല്ലാവരും കെ 

ടുത്ത ഒായ്യദാനങ്ങളൊക്കെയും ക്രടാതെ 

വെള്ളികൊണ്ടുള്ള ഉപകരണങ്ങധം, പൊ 

ന്നു, മററു സാധനങ്ങംം, കുന്നു കാലിക ഠം, 

വിശേഷവസ്റ്റൂക്കഠ്ം എന്നിവകൊണ്ടും അ 

വരെ സഹായിച്ചു. നെബ്ൃഖദ് നേസ൪ 

യെരൂശലേമില്നിന്നു കൊണ്ടുപോയി 

തനെറ ദേവന്മാരുടെ ക്ഷേത്രത്തില് വെ 

ച്ചിരുന്ന യഛഹോവാലയംധവക ഉപകരണ 

ങ്ങളും കോരെശ് രാജാധു പുറആക്കു എടു 

പ്പിച്ചു. 

ഭണ്ഡാരധിചാരകനായ മിത്രെടാത്ത് മുഖാ 

പാസിരാജാവായ കോരെശ് 

ന്തരം അവ പുറരേക്കു എടുപ്പിച്ച യെഫ്രു 

ദാപ്രഭവായ ശേശ്ര സ്തൂരിന്നു എണ്ണ്ണിക്കൊടു 

പ്പിച്ചു. അധയുടെ എണ്ണം ആധിതു: 

പൊ൯താലം മുപ്പതു, വെള്ളിത്താലം ആ 

യിരം, കത്തി ഇരുപത്തൊമ്പതു, പൊന് 

പാത്രം മുപ്പതു, രണ്ടാം തരത്തില് ധെള്ളി 

പ്പാത്രം നാന്ൂററിപ്പതുു, മററുള്ള ഉപകര 

ണങ്ങമ ആയിരം. പൊന്നും വെള്ളിയും 

കൊണ്ടുള്ള ഉപകരണങ്ങര ആകെ അയ്യാ 

പ്രവാ 

സികളെ ബാബേലില്നിന്നു യെരൂുശലേ 

യിരത്തിനാന്ൂറു ആയിരുന്നു. 

മി ചേക്കു കൊണ്ടുപോകുമ്പോര ഇവയൊ 

കക്കയും ശേ സ്സറ൪ കൊണ്ടുപോയി. 

ധാഠാഥറ്ഠിം 

൨, അദ്ധ്യായം. 

ബ്വാബേല്രാജാവായ നെബ്ഖട് നേ 

സ൪ ബാബേലിലേക്കു കൊണ്ടുപോയി 

രുന്ന പ്രവാസികളിതനിന്നു യെരൂശലേ 

മിലേക്കും യ്യെഫ്രുദയിലേക്കും താന്താങ്ങകൂ. 

ടെ പട്ടണങ്ങളിലേകു മടങ്ങിവന്ന സം 

സ്ഥാനവാസികളായിതു: സെരുബ്ബാഖേ 

ലിനോടുക്രടെ വന്നവര്: യേശുധഖ. നഫെ 

സെരായാധു, രെയേലയാവധും, 

ബിതശാ൯, 

രെഫ്രും, 

യിസ്രായേല്ജനത്തിലെ പുരുഷ 

മ്യാവും 

മൊദെഖായി, മിസ്റ്റാ൪, 

ബിഗ്വായി, ബാനാ എന്നി 

൮൪. 

ന്മാരുടെ ണ്ണുമായിതു : 

മക്കാ രണ്ടായിരത്തൊരുന്ൂറെറഴചപത്തി 

രണ്ടു. 

റെറഴുപത്തിരണ്ടു. ആരഹിനെറ മക്കം 

എഴ്ഴന്ദറെറഴപത്തഞ്ചു. 

യും യോവാബിനെറയും മക്കളില് പഹ 

ശെഫ്മത്യാവിനെറ മക്ക മുന്ത 

യ്യേശുവയുടെ 

ത'-മോഖവാബിസെറ മക്കം രണ്ടാ 

യിരത്തെണ്ണൂററി പന്ത്രണ്ടു. ഏലാമി 

നെറ മക്ക ആയിരത്തിരുനൂററമ്പതഅി 

നാലു. സത്ഥൂവിനെറ മക്കം തൊള്ളാ 

യിരത്തി നാല്പത്തഞ്ചു. സക്കായിയുടെ 

മക്കം എഴ്ഴനൂറററുപതു. ബാനിയുടെ 

മക്ക അറുന്ൂററി നാല്പത്തിരണ്ടു. 

ബേബായിയുടെ മക്ക അറുനൂററിരുപ 

ത്തിമുന്നു. അന്ത:ടിനെറ മക്ക ആയി 

രത്തിരുന്ൂററിരുപത്തിരണ്ടു. അടോനി 

ക്കാമിനെറ മക്ക അറുന്ൂറററുപത്താറു. 

ബിഗ്വായിയുടെ മക്ക രണ്ടായിരത്തമ്പ 

ത്താറു. ആദിനെറ മക്ക നാന്മൂററമ്പത്തി 

നാലു. യെഹിസ്റ്റിയാധയിനെറ സന്തതി 

യായ ആതേരിസെറ മക്ക തൊണ്ണൂ റെറട്ടു. 

ബേസായിയുടെ മക്ക മുന്നൂററിരുപ 

ത്തിമൂന്നു, യോരയുടെ മക്കഠം ന്ൂററി 

പന്ത്രണ്ടു. ഹാശ്രുമിനെറ മക്കഠം ഇരു 

പരോശിനെറ് 

മി 

10) 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

1 

18 

19 



ട്രേ 2 എന്ത്റാ ൨ 

20 

1 

മ 

23 

24 

ഥി 

26 

34 

95 

36 

317 

38 

99 

40 

41 

മ 

നൂററിരുപത്തിമൂന്നു. ഗിബ്ദാരിനെറ 

മുക്ക ൦൦ തൊണ്ണൂററഞ്ചു. ബേരര്ത്ത ഫെല്യ൪ 

നൂററിരുപത്തിമൂന്നു. നെതൊഫാതൃയ൪ 

അമ്പത്താറു. അനാഥോത്യ൪ നൂററി 

രുപത്തെട്ടു. അസ്പാവെത്യ൪ നാല്പത്തി 

രണ്ടു. കിയ്യത്ത് -യെയാരിീം, കെഫിരാ, 

ബെയെറോത്ത് എന്നിവയിലെ നിവാ 

സിക ഠം എഴചനൂററി നാപ്പത്തിമൂന്നു. രാമ 

യിലെയും ശഗേബയിലെയും നിവാസി 

കഠം അറുന്ൂററിരുപത്തൊന്നു,. മിഖ മാ 

ശ്യ൪ നൂററിരുപത്തിരണ്ടു. ബേഥേലി 

ലെയും ഹായിയിലെയും നിവാസികറം 

ഇരുനൂററിരുപത്തിമൂന്നു. നെബോനി 

ഖാസികഠം അമ്പത്തിരണ്ടു. മഗീശി 

സെറ മക്കഠ ന്ൂററമ്പത്താറു. മറെറ 

ഏലാമിനെറ മക്ക ആയിരത്തിരു നുററ 

ഹാരീമിനെറ 

മുന്തൂററിരുപതു. ലോട് , ഹാദീദ് , ഓനോ 

മ്പത്തിനാലു. മക്കം 

എന്നിവയിലെ നിലാസികഠ എഴുന്ൂററി 

രുപത്തഞു. യെരിഹോനിധാസികഠം 

മുന്നൂററി നാല്പത്തഞ്ചു. സെനായാ 

നിവാസികറ്ം 

പതു: 

യുടെ ഗൃഹത്തിലെ യെഒയ്യാവിനെറ മക്കം 

മൂവംയിരത്തറുനൂററിമു 

പുരോഹിതന്മാരായിതു: യേശുവ 

തൊള്ളായിരത്തെഴുപത്തിമൂന്നു. ഇമ്മേ 

രിനെറ മക്കം ആയിരതഅമ്പത്തിരണ്ടു. 

പശഫ്രൂരിന്െറ മക്കഠം ആയിരത്തിരുന 

ററി നാപ്പരത്േഴ്ച. ഹാരിമിനെറ മക്കം 

ആയിരത്തി പതിനേഴ്ച. ലേധ്യ൪: ഹോദ 

പ്യാധിനറെറ മക്കളില് യേശുവയുടെയും 

കട് മീയേലിനെറയും മക്ക ഏഴുപത്തി 

സംഗീതക്കാര്; നാല. ആസാഫ്൪ 

നൂററിരുപത്തെട്ടു. വാതിതകാധല്ല്ാരു 

ടെ മക്കഠ : ശല്ലൂമിനെറ മക്കഠം, ആതേരി 

നെറ മക്കഠം, തല്ലോസെറ മക്കഠം, അക്രു 

ബിനെറ മക്കം, ഹതിതയുടെ മക്കം, 

ശോബായിയുടെ മക്ക ഇങ്ങനെ ആ 

ഠിം 

കെ ന്മൂററി മുപ്പത്തൊമ്പതു. ഭൈധഃലയ 

ഓസന്മാ൪: സിഹയ്യടെ മക്ക, ഫസ്മൂഫ 

യ്മുടെ മക്കഠം, തബ്ബായോത്തിനെറ മക്ക, 

കേരോസിനെറ മക്കഠം, സിയാഹയുടെ 

മക്ക പാദോസെറ മക്ക, ലെബാ 

നയയടെ മക്ക, ഫഥഗാബയുടെ മക്കഠം, 

അക്രൂബിനെറ മക്കം, ഹാഥാബിനെറ 

മക്കഠഠ, ശല്മായിയുടെ മക്കം, ഹാനാ 

നെറ മക്കം, ഗിദ്ടേലിനെറ മക്ക, ഗഹ 

രിനെറ മക്കഠം, രെയായാധിന്െറ മക്കം, 

രെസിനെറ മക്ക, നെക്കോടയുടെ 

ഉസ്സയുടെ 

മക്ക, പാസേഹയുടെ മക്ക, ബേസാ 

മക്കഠം, ഗസ്സാമിനെറ മക്കം, 

യിയുടെ മക്കാം, അസ്ത്റയയുടെ മക്ക, 

മെയ്മന്൪, നെഫീസ്യ൪, ബക്ക് ബൂക്കി 

നെറ മക്കാം, ഹക്രൂഫയുടെ മക്കഠം, ഹഡ്രു 

രിനെറ മക്ക, ബന്ധത്തിനെറ മക്ക, 

മെഹീദയുടെ മക്ക, ഹശയുടെ മക്കം, 

ബക്കോസിനെറ മക്കം, സീസെരയുടെ 

മക്ക, തേമഹിനെറ മക്ക, നെസീഹ 

യ്യടെ മക്ക, ഹതീഫയുടെ മക്കം, 

ശലോമോനെറ ദാസന്മാരുടെ മക്കഠം: 

സോതായിയ്യടെ മക്ക, ഹസോഫ്േരെ 

ത്തിനെറ മക്കം, പെരൂടയുടെ മക്കാം, 

യാലയയടെ മക്കാം, ഒക്കോനറെറ മക്കം, 

ഗിട്ടദേലിനെറ മക്കം, ശെഫത്യാവിനെറ 

മക്ക, ഫത്തിലിനെറ മക്ക, പോക്കു 

രെത്ത -ഹസ്റസറെബയീമിന്െറ മക്കാം, ആ 

മിയയുടെ മക്കഠം. ദൈഖാലയദാസന്മാരും 

ശലോമോനെറ ഭാസന്മാരുടെ മക്കടൂം ആ 

കെ മുന്തുററിത്തൊണ്ണൂററിരണ്ടു. തേരുമേ 

ലഹ്, തേല്-ഹശം, കെരൂബ് , അദ്ദാ൯, 

ഇമ്മേര് എന്നി സ്ഥലങ്ങളില്നിന്നു പുറ 

പ്പേട്ടുവന്നവര് ഇവര് തന്നേ; എങ്കിലും 

തങ്ങ യിസ്രായേല്യ൪ തന്നേയോ എന്നു 

തങ്ങളുടെ പിതൃഭവനവധും വംശധിവരധും 
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പറവാ൯ അവക്കു കഴിഞ്ഞില്ല. ടെലാ 60 
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യായിസനെറ മക്കം, തോബിയാധിനെറ 

മക്ക, നെക്കോടയുടെ മക്ക ആകെ 

അറുനൂററമ്പത്തിരണ്ടും പുരോഹിതന്മാ 

രുടെ മക്കളില് ഹബയ്യാധവിനെറ മക്കഠം, 

ഹക്കോസിനെറ മക്കം ഗിലെയാല്യനായ 

ബസില്ലായിയുടെ പുത്രിമാരില് ഒരുത്തി 

യെ വിവാഹംകഴിച്ചു അവരുടെ പേരി 

നാല് വിളിക്കപ്പെട്ട ബസില്ലായിയുടെ 

മക്കഠം. ഇ വ൪ തങ്ങളൂടെ ഖംശാവലിരേഖ 

അന്വേഷിച്ചു അതു കണ്ടു കിട്ടിയില്ലതാ 

നും; അതുകൊണ്ടു അവരെ അശുഭ്ധരെന്നു 

എണ്ണി ചപൌരോഹിത്യത്തില്നിന്നു നിക്കി 

ക്കു ഞ്ഞു. 

ഫിത൯ എളഴുന്നേല്ലഛംവരെ അതിപരിശു 

ഉരീമും തുമ്മീമും ഉള്ള പരോ 

ഭ്ധമായതു തിന്നരുതു എന്നു ദേശാധി 

പതി അവരോടു കപ്പിച്ചു. സഭ ആകെ 

നാല്പത്തിരായിരത്തി മുന്തൂറററുപതുപേ൪ 

ആയിരുന്നു, അവരുടെ ദാസിദാസന്മാ 

രായ ഏഴായിരത്തി മുന്നൂററി മുപ്പത്തേഴ്ച 

പേരെ ക്രൂടാതെ തന്നേ; അവക്കു ഇരു 

നൂറ) സംഗിതക്കാരും സംഗീതക്കാരത്തി 

എഴ്ചന്ൂററി മുപ്പ 
ഇരുനൂററി നാല്പ 

നാന്ൂററി മുപ്പ 

ത്തഞ്ചു ഒട്ടകവും ആറായിരത്തെഴ്യനൂററി 

കളും ഉണ്ടായിരുന്നു. 

ആറു കുതിരയും 

ത്ഞ്മചു കോധര്ക്ഗ്ഇതയ്യം 

രുപതു കഴുതയും അവകുണ്ടായിരുന്നു. 

എന്നാല് ചില പിതൃഭവനത്തലവന്മാ൪ 

യെരൂശലേമിലെ യഹോവയുടെ ആലയ 

ത്തിങ്കല് എത്തിയപ്പോ അവര് ഭദൈവാ 

ലയം അതിനെറ സ്ഥാനത്തു പണിയേ 

കൊടുത്ത, 

അയ൪ തങ്ങളുടെ പ്രാപ്്രിക്കു തക്കവണ്ണം 

ണ്ടതിന്നു ഒടദായ്യദാനങ്ങറര 

പണിക്കുള്ള ഭണ്ഡാരത്തിലേക്ക അറുപ 

ത്തോരായിരം തങ്കക്കാശും അയ്യായിരം 

മാനെ ധെള്ളിയും ൯൭൮ പുരോഹിതവ 

സ്രൂധും കൊടുത്തു. പുരോഹിതന്മാരും 

ലേധ്യരും ജനത്തില് ചിലരും സംഗീത 

ധാഠാഥറ്ഠിം 
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ക്കാരും വാതിതകാവയല്ല്ലാരും ദൈധാലയ 

ഓസന്മാരും താന്താങ്ങളുടെ പട്ടണങ്ങളില് 

പാത്തു. എല്ലായിസ്ര്രായേല്യരും താന്താങ്ങ 

ഉടെ പട്ടണങ്ങളില് പാത്തു. 

ത്ത് അദ്ധ്യായം. 

അങ്ങനെ യിസ്രാടയല്മക്കഠ പട്ടണങ്ങ 

ളില് പാത്തിരിക്കുമ്പോര ഏഴാം മാസ 

ത്തില് ജനം ഒരുമനപ്പെട്ടു യെരൂശലേ 

മില് വന്നുക്രൂടി, യോസാടാക്കിസെറ മക 

നായ യേശുവയും അവനെറ സഹോദര 

ന്മാരായ പുരോഹിതന്മാരും ശെയല്തിയേ 

ലിനെറ മകനായ സെരുബ്ബാബേലും അവ 

നെറ എഗ്ഗന്നേററു 

ദൈവപുരുഷനായ മോശെയുടെ ന്പായ 

സഹോദരന്മാരും 

പ്രമാണത്തില് എഴുതിയിരിക്കുന്നതുപോ 

ലെ ഹോമയാഗങ്ങഠ അപ്പി ക്കേണ്ടതിന്നു 

യിസ്പായേലിസെറ ദൈഖത്തിനെറ യാഗ 

പിഠം പണിതു. അവര് ദേശത്തെനിവാ 

സികളെ പേടിച്ചിട്ടു യാഗപീഠത്തെ അതി 

നെറ പണ്ടത്തെ നിലയില് പണിതു; 

അതിന്മേല് യഹോവെക്കു ഹോമയാഗങ്ങ 

മെ, കാലത്തും ധൈകുന്നേരത്തൃുമുള്ള ഹോ 

മയാഗങ്ങളെത്തന്നേ അപ്പിച്ചം എഴ്ചതി 

യിരിക്കുന്നതുപ്പോലെ അവര് ക്രടാരപ്പെ 

രുനാ ആചരിച്ചു; ഓരോ ദിവസത്തേ 

ക്കുള്ള നിയമപ്രുകാരം അതതു ടിവസത്തി 

നെറ ആവശ്യംപോലെ അവര് ഹോമ 

യാഗം കുഴിച്ചു. അതിനെറശേഷം അ 

വര് നിരന്തരഹോമയഠഗേങ്ങളും അമാവാ 

സൃകഠക്ും യഹോധെക്കു വിശുഭ്ധീകരി 

ച്ചിരുന്ന ഉത്സ വങ്ങനക്കു ഒക്കെയും യഹോ 

വെക്കു ഒായ്യടാനങ്ങറം കൊട്ടുക്കുന്ന ഏവ 

കും ഉള്ള യാഗങ്ങളും അപ്പിച്ചു. ഏഴാം 

മാസം ഒന്നാം തിയ്യതിമുതല് അവര്൪ 

യഹോവെക്കു ഹോമയാഗം കഴിപ്പാ൯ 

തുടങ്ങി; എന്നാല് യഹോവയുടെ മന്ദിര 
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ത്തിനെറ അടിസ്ഥാനം അതുവരെ ഇട്ടി 

രുന്നില്ല. അവര് കല്പണിക്കാക്ും ആശാ 

രികഠക്കും ൭൮ മായിട്ടും പാസിരാജാവായ 

കോരെശിനെറ കപ്പനപ്രുകാരം ലെബാ 

നോനില്നിനനു ദേവദാരു കടല്ധഖഴി 

യാഫോധിലേകു കൊണ്ടുവരേണ്ട യിന്നു 

സീദോന്ക്കും സോയ്യക്കും ഭക്ഷണവും 

പാനിയും എണ്ണയും ആയിട്ടും ക്രലി 

കൊടുത്തു. 

അവര് യെരൂശലേമിലെ ദൈധാലയ 

ത്തിങ്കല് എത്തിയതിനെറ രണ്ടാമാണ്ടു 

രണ്ടാം മാസം ശെയല്തിയേലിനെറ മക 

നായ സെരുബ്ബാബേലും യോസാടാക്കി 

നെറ മകനായ യേശുവയും അവരുടെ 

ശേഷംസഹോദരന്മാരും പുരോഹിതന്മാ 

രും ലേധ്ൃരും പ്രുവാസത്തില്നിന്നു യെരൂ 

ശലേമിലേക്കു വന്നവര് എല്ലാവരും കരടി 

പണി തുടങ്ങി; ഇരുപതു വയസ്സുമുതല് 

മേലോട്ടു പ്രായമുള്ള ലേധൃരെ യഹഫഹോധഖധ 

യൂടെ ആലയത്തിനെറ പണി നടത്തു 

വാ൯ നിയമിച്ചു. അങ്ങനെ യേശുവ 

യ്യും 

ന്മാരും കുട്ടു റിയേലും അവനെറ പുത്രന്മാരും 

അവനെറ പുത്രന്മാരും സഹോദര 

ഫഹോടപധ്യാധിനെറ പുത്രന്മാരും ഹെനാദാ 

ടിനെറ പുത്രന്മാരും അവരുടെ പുത്രന്മാരും 

സഫോദരന്മാരുമായ ലേധൃരും യഹോയധ 

യൂടെ ആലയത്തില് വേലചെയ്യുന്നവരെ 

മേല്ധിചാരണ ചെയ്ത്യാ൯ ഒരുമനപ്പെട്ടു 

നിന്നു. പണിയുന്നവ൪ര യഹോവയുടെ 

മന്ദിരത്തിന്നു അടിസ്ഥാനം ഇട്ടപ്പോഠം 

യിസ്പായേല്രാജാധായ ദാധിടിനെറ ചട്ട 

പ്രകാരം യഃഹാധെക്ു സ്ോത്രം ചെയ്യേ 

ണ്ടതിന്നു വിശുദ്ധവസ്ത്രം ധരിച്ച പുരോ 

ഫിതന്മാരെ കാഫളങ്ങളോടും ആസാഫൃയ 

രായ ലേവ്യരെ കൈത്താളങ്ങളോടുംക്രടെ 

നിത്തി. അധഖര് യഹോവയെ: അവ൯ 

നല്ലവ൯; യിസ്രായേലിനോടു അവനെറ 

ഠിം 

എസ്രാ ര് 

ദയ എന്നേക്കും ഉള്ളതു എന്നിങ്ങനെ വാ 

ഗി സ്മൂതിച്ചു കൊണ്ടു 

ചെയ്യൂ. അഖവര് യഹോവയെ സ്തൂതിക്ു 

ഗാനപ്രതിഗാനം 

മ്പോഗ യഹോവയുടെ ആലയത്തിനെറ 

അടിസ്ഥാനം ഇട്ടതുകൊണ്ടു ജനമെല്ലാം 

ആത്ത 
തന്നാല് പുരോഫിതന്മാരിലും ലേല്യരി 

അത്യ ച്ചത്ത്ിരു ഘോഷിച്ചു. 

ലൂം 

ലത്തെ ആലയം കണ്ടിട്ടുള്ള വയോധിക 

പിതൃഭവനഅ.ലവന്മാരിലും മുമ്പി 

ന്മാരായ അനേകര് ഈ ആലയത്തിനെറ 

അടിസ്ഥാനം ഇട്ടുകണ്ടപ്പോഠഠ ഉറക്കെ 

കരഞ്ഞു പായി; മററു പലരും സന്തോഷ 

ത്തോടെ ഉച്ചത്തില് ആത്തും അങ്ങനെ 

ജനത്തില് സന്തോഷഷഘോഷത്തിന്െറ 

ശബ്ദവും കരച്ചലിനെറ ശബ്ദവും തമ്മില് 

തിരിച്ചറിവാ൯ കഴിയാതെയിരുന്നു; ജനം 

അത്യ ച്ചത്തില് ഘോകഷിച്ചതു കൊണ്ടു ഘോ 

ഷം ബശ്ഹുദ്മൂരം കേട്ടു. 

രം അഡ്ധ്യായം. 

(്ൃവംസികം യി സായേലിനെറ ടദൈധ 

മായ യഹോധെക്ു മന്ദിരം പണിയുന്നു 

എന്നു യ്െഫ്രുടയുടെയും ബെന്യാമീസെറ 

യ്യും ധൈരികഠം കേട്ടപ്പോ അവര് 

സെരുബ്ബാബേലിനെറയും പിതൃഭ വനത്ത 

ലവധന്മാരുടെയും അടുക്കു വന്നു അധഖ 

രോട്ട: ഞങ്ങ നങ്ങ മോടുക്രടെ പണി 

യട്ടെ; നിങ്ങളൂടെ ദൈവത്തെ നിങ്ങളെ 

ന്നപോലെ ഞങ്ങളും അന്വേഷിക്കയ്യം 

ആങ്ങ൦ അവന്നു, ഞങ്ങളെ ഗുയിടെ 

കൊണ്ടുവന്ന ആശ്ശൂ൪രാജാവായ എസര്- 

ഹദ്ദോനെറ കാലംമുതല് യാഗം കഴിക്ക 

യ്യാ ചെയ്യുപോരുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. 

അതിന്നു സെരുബ്ദാബേലും യേശുവയ്യം 

ശേഷം യിസ്പായേല്പിതൃഭവനത്തലയവന്മാ 

രും അവരോടു: ഞങ്ങമുടെ ദൈവത്തി 

നെറ ആലയം പണിയുന്നതിരു നിങ്ങ 

12 
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ക്കു ഞങ്ങളു മായി കായ്യമൊന്തമില്ല; പാസി 

രാജാവായ കോരെശ് ര:ജാധു ഞങ്ങ ളോടു 

കല്പിച്ചതുപോലെ രങ്ങാം തന്നേ യിസ്പാ 

യേലിനെറ ദൈവമായ യഹോവെകു 

അതു പണിതുകൊള്ളഠം എന്നു പറഞ്ഞു. 

ആകയാല് ദേശനിവാസികഠം യ്യെഹ്രുടാ 

ജനത്തിന്നു ധൈധയ്യക്ഷയം വരുത്തി പണി 

യാതിരിക്കേണ്ടതിന്നു അവരെ പേടി 

പ്പിച്ചു. 

ക്കേണ്ടതിന്നു അവര് പാസിരാജാവായ 

അവരുടെ ഉദ്ദേശം നിക്കൂടലമാ 

കോരെശിസെറ കാലത്തൊക്കെയും പാസി 

രാജാവായ ദായ്യാവേശിനെറ ാഥ്ഗുവ 

രെയും അവധക്കു വിരോധമായി കായ്യ 

സ്ഥന്മാരെ കൈക്രൂലി കൊടുത്തു വശ 

ത്താക്കി. അഹശ്വേരോശിനെറ കാലത്തു, 

വാഗ്ഗയുടെ 

തന്നേ, അവർ യ്യെഫഹ്രദയിലെയും യെരൂു 

അയധനെറ ആരംഭത്തില് 

ശലേമിചെയും നിധാസികറഠംക്കു വിരോ 

ധമായി അന്യായപത്രം എഴ്ചതി അയച്ചു. 

അത്ഥഫ് ശഷ്ട്ാവിനെറ കാലത്തു ബി 

ശ് ലാമും മിത്രെദാതുും താബെയേലും 

ശേഷം അവരുടെ ക്രട്ടക്കാരും പാസിരാ 

ജാവായ അത്ഥഹ് ശക്ട്രായിന്നു ഒരു പ 

ത്രിക എഴുതി അയച്ചു; പത്രിക അരാമ്യാ 

ക്ഷരത്തില്, അരാമ്യഭാഷയില് തന്നേ 

ധമ്മാഭ്ധ്യ ക്ഷനഃയ രെ 

രായസക്കാരനായ ശിംശായിയ്യം 

എഴ്തിയിരുന്നു. 

ശ്രമം 
യെ രൂശലേമിന്നു വിരോധമായി അത്ഥഹ് 

ശഷ്ട്യാരാജാവിന്നു ഒരു പത്രിക ഏഴുതി 

അയച്ചു. ധമ്മാഭ്ധ്യക്ഷ൯ ര്ഷ്രുമും രായ 

സക്കാര൯ ശിംശായിയും ശേഷം അവ 

രുടെ ക്രട്ടക്കാരായ ദീ ൪, അഫര്സത്യര്൪, 

തപ്പേല്യ൪, അഫസ്യ൪, അക്കവ്യ൪, ബാ 

ബേല്പര്, ശ്രുശ൬൪, ടേഹാവ്യ൪, ഏലാ 

മു൪ എന്നിവരും മഹാനും ത്രേഷ്ടുനു 

മായ അസ്ത്റപ്പാർ പിടിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു 

ശമയ്യാപട്ടണങ്ങളിലും നടിക്കു ഇക്കരെ 

ധാഠാഥറ്ഠിം 

__ - 128 മ 4 

മററു ടിക്ുകളിലും പാഫ്പ്വിച്ചിരിക്കുന്ന ശേ 

കാ ജാതികളും ഇത്യാടി. അധഖര് അത്ഥഫഹ് 

ശഷ്ട്ാരാജാവിന്നു അയച്ച പത്രികയുടെ 

പകചപ്പു എന്തെന്നാല്: നദിക്കു ഇക്കരെ 

യുള്ള നിന്െറ ഭാസന്മാരായ പുരുഷ 

ന്മാര് ഇത്യാടി രാജാവു ബോധിപ്പാ൯: 

തിരുമുമ്പിതനിന്നു പുറപ്പെട്ടു ഞങ്ങളുടെ 

അടുക്കത യെരൂശലേമില് വന്നിരിക്കുന്ന 

യെഫ്രുടന്മാ൪ മത്സരവും മൂഷ്ടൃതയുയമുള്ള ത്ത 

പട്ടണം പണികയും അതിനെറ മതിലു 

കഠ൦ കെട്ടുകയും അടിസ്ഥാനങ്ങഠം നന്നാ 

ക്കുകയും ചയ്യുന്ന, പട്ടണം പണിതു 

മത്ിലുക ഠം കെട്ടിത്തീന്നാല് അവര് കരമോ 

നികുതിയോ ചുങ്കമോ ഒന്നും അടെക്ക 

യില്ല; അങ്ങനെ ഒടുവില് അവര് രാജാ 

ക്കന്മാക്കു നഷ്ടം വരുത്തും എന്നു രാജാ 

വിന്നു ബോധിച്ചിരിക്കേണം. എന്നാല് 

ആങ്ങ൦ം കോധിലകത്തെ തപ്പു തിന്നുന്നവ 

രാകയാലും രാജാവിന്നു അപമാനം വരു 

ന്നതു കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതു ഞങ്ങമക്കു 

ഉചിതമല്ലായ്ക്യാലും ഞങ്ങ ആമയച്ചു 

രാജാവിനെ ഇതു 

ഒൂമുന്നു. 

വൃത്താന്തപുസുകത്തില് നോക്കിയാല് ഈ 

ബോധിപ്പിച്ചുകൊ 

അധിടത്തെ പിതാക്കന്മാരുടെ 

പട്ടണം മത്സരധും രാജാക്കന്മാകും സം 

സ്ഥാനങ്ങഗക്ും ഉപദവവും ഉള്ള പട്ട 

ണം എന്നും അതില് അവര് പുരാതന3മ 

കലഹം ഉണ്ടാക്കിയതിനാല് ഈ പട്ടണം 

നശിച്ചുകിടക്കുന്നു എന്നും വൃത്താന്തപുസ്മ 

കത്തില്നിനു അറിഖാറാകും. ഈ വട്ട 

ണം പണികയ്ും അതിനെറ മതിലുക 

കെട്ടിത്തിരുകയും ചെയ്യാല് അതുനിഥി 

അം അധിടത്തേക്കു നദികു ഇക്കരെ ഒരു 

അവകാശവും ഉണ്ടായിരിക്കയില്ലെന്നു രാ 

ജാധിനെ ഉണത്തിച്ചുകൊള്ളുന്നു. അതിന്നു 

രാജായ്യ ധമ്മാഭ്ധയ ക്ഷനായ രെഫ്രുമിന്നും 

രായസക്കാരനായ ശിംശായിക്കും ശമയ്യാ 
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നിധാസികളായ അവരുടെ ക്രടക്കാക്കും 

നദിക്കു 

മറുപടി എഴുതി അയച്ചതു എന്തെന്നാല്: 

താക്കരെയൃള്ളു ശേഷംഭപകും 

നിങ്ങംക്കു കുശലം ഇത്യാടി; നിങ്ങ 

കൊടുത്തയച്ച പത്രിക നമുടെ സന്നിധി 

യില് ധൃക്തമായി വായിച്ചുകേട്ടു. നാം 

കല്പന കൊടുത്തിട്ടു അവർ ശോധന 

ചെയ്യൂ നോക്കിയപ്പോ ആ പട്ടണം 

പുരാതന രാജാക്കന്മാരോടു എതിത്തുനി 

ലന്ന്തു എന്നും അതില് മത്സരധും കല 

ഹവും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നും യെരൂശ 

ലേമില് ബലവാന്മാരായ രാജാക്കന്മാ൪ 

ഉണ്ടായിരുന്നു; അവര് നദികു അക്കരെ 

യൃള്ള നാടൊക്കെയും വാണു കരധും നികു 

തിയും ചുങ്കവും വാങ്ങിവന്നു എന്നും കണ്ടി 

രികുന്നു, ആകയാല് നാം മറെറാരു 

കല്പന അയകുന്നതുവരെ അവര് പട്ടണം 

നിത്തിലവെകക്കുണ്ടതിന്നു 

നിങ്ങ അതില് 

പണിയുന്നതു 

ആങ്ഞോപിച്പി൯. 

ഉച്ചേക്ഷചെയ്യാതെ ജാഗ്രതയായിരിപ്പിന൯; 

രാജാക്കുന്മാക്കു നക്ടധും ഹാനിയും വര 

തു. അത്ഥഹ് ശകഷ്യാരാജാവിനെറ ഏഴ 

ത്തിനെറ പകപ്പു രെഫ്രുമും രായസക്കാര 

നായ ശിംശായിയും അവരുടെ ക്രടക്കാരും 

വായിച്ചു കേട്ടശേഷം അവര് യെരൂശ 

ലേമില് യ്യെ്രുടന്മാരുടെ അടുക്കല് ബഭ്ധ 

പ്പേട്ടു ചെന്നു ബലാല്ല്ലാരമത്താടെ അവരെ 

ഹേമിച്ചു പണി മുടക്കി. അങ്ങനെ 

യെരൂശലേമിലെ ദഭൈധഖാലയത്തിസെറ 

പണി മുടങ്ങി; പാസിരാജാവായ ദായ്യാ 

ധേശിനെറ വാഴഗ്ഗയുടെ രണ്ടാം ആണ്ടു 

വരെ പണി മുടങ്ങിക്കിടന്നു. 

൭൦ അദ്ധ്യായം. 

എന്നാല് ഹറഗ്ലായിപ്രവാചകുനും ഇട്ടോ 

വിനെറ മകന് സെഷയ്യാവും ഏന്ന പ്രവാ 

ചകന്മാ൪ യെഫ്രദയിലും യെരൂശലേമിലും 

ധാഠാഥറ്ഠിം 

ഉള്ള യെഫ്രടന്മാരരോടു തങ്ങളൂടെ മരു 

വിളിക്കപ്പെട്ട യിസായയലിനെറ ദൈധഖ 

ത്തിന്െറ നാമത്തില് പ്രവചിച്ചു. അങ്ങ 

നെ ശെയതിതിയേലിനെറ മകനായ സെ 

രുബ്ബാബേലും യോസാദാക്കിനെറ മക 

നായ യേശുവയും ഏആഴചന്നേററു യെരൂശ 

ലേമിലെ ദൈവാലയം പണിവാ൯ തുട 

ങ്ങിയ ദൈധത്തിനെറ പ്രവാചകന്മാർ 

അധഖരോടുക്രടെ ഇരുന്നു അവരെ സ്ഹാ 

യിച്ചു. ആ കാലത്തു നദികു ഇക്കരെ 

യൃള്ള ദേശാധിപതിയായ തത്തായിഷ്യം 

ശെഥ൪-ബോസ്റ്റായിയും അവരുടെ ക്രട്ട 

ക്കാരും അവരുടെ അടുക്കല് വന്നു അധ 

രോടട: ഈ ആലയം പണിവാനും ഈ 

മത്രിരു കെട്ടുവാനും നിങ്ങഗക്ു ആ൪ 

കപ്പന തന്നു ഏന്നു ചോടിച്ചു. ഈകെ 

ട്ടിടം പണിയുന്ന ആളുകളുടെ പേരെന്തു 

എന്നും അധവവരോടു ചോദിച്ചു. എന്നാല്. 

ദൈവം യ്യെഹ്രദന്മാരുടെ മൂപ്പന്മാരെ കുട 

ക്ഷിച്ചതു കൊണ്ടു ഈ കായ്യം ഓായ്യ:വേശി 

നെറ സന്നിധിയില് ബോധി പ്പിച്ചു മറു 

പടി വരുംവരെ അവര് അഖരുടെ പണി 

മുടക്കിയില്ല. 

നദിക്കു ഇക്കരെ ദേശാധിപതിയായ ത 

ത്നായിയും ശെഥ൪-ബോസ്പു യിയ്യം നടിക്കു 

ഇക്കരെയയള്ള അഫർര്സ്യരായ അയധസെറ 

ക്രട്ടക്കാതം ദായ്യാമവശ രാജാവിന്നു ഏഴുതി 

അയച്ച പത്രികയുടെ പകപ്പ്ു; അവർ 

അവന്നു ഒരു പത്രിക കൊടുത്യയച്ചു, 

അതില് എഴുതിയതു എന്തെന്നാല്: ഓായ്യാ 

വേശ് രാജായിന്നു സവ്യമംധഗലവും ഭി 

ക്കട്ടെ. രാജാധി,നെ ബോധിപ്പിപ്പാ൯: 

ഞങ്ങഠം യ്യെഫ്രുദാസംസ്ഥാനത്തില് മഹാ 

ദൈധത്തിനെറ ആലയത്തിലേക്കു ചെന്നു; 

അതു അവർ വലിയ കല്ലുകൊണ്ടു പണി 

യുന്നു; ചുധയരിന്മേരു ഉത്തരം കയററുന്നു; 

അവര് ജാഗ്രതയായി പണി നടത്തുന്നു; 
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അവകു സാധിച്ചും വരുന്നു. ഞങ്ങ 

ആ മൂപ്പന്മാരോട്ട: ഈ ആലയം പണി 

വാന്ദം ഈ മതില് കെട്ടുവാനും നിങ്ങ ശക്കു 

കല്പന തന്നതു ആരെന്നു ചോടിച്ചു. അധ 

രുടെ ഇടയില് തലവന്മാരായ ആളുകളുടെ 

പേരുകളെ എഴുതി സന്നിധാനത്തില് 

അയക്കേണ്ടതിന്നു ഞങ്ങ അവരുടെ 

പേരും അവരോട്ട ചോദിച്ചു. എന്നാല് 

അവര് ഞങ്ങളോടു: ഞങ്ങഠാ സ്വഗ്ഗത്തി 

നം ഭൂമിക്കും ദൈവമായിരിക്ുന്നചനെറ 

ശുശ്രൂഷക്കാരാകന്നു; ഏരിയ സംവത്സരം 

മുമ്പെ പണിതിരുന്ന ആലയം ഞങ്ങ 

പണിയുന്നു; അതു യിസായയേലിലെ ഒരു 

മഹാരാജാഠു പണി തതായിരുന്നു. എങ്കി 

ലും ഞങ്ങളൂടെ പിതാക്കന്മാര് സ്വഗ്ഗത്തി 

ലെ ദൈവത്തെ കോപിപ്പിച്ചതു കൊണ്ടു അ 

ധവ൯ അവരെ ബാ ബേല്രാജാഖായ നെ 

ബൃഖട് നേസ൪ എന്ന കല്ദയന്െറ 

കയ്യില് ഏല്പിച്ചു; അഖ൯ ഈ ആലയം 

നശിപ്പിച്ചു ജനത്തെ ബാബേലിലേകു 

കൊണ്ടുപോയി. എന്നാല് ബാബേല്രാ 

ജാധായ കോരെശിനെറ ഒന്നാം ആണ്ടില് 

കോരെശ് രാജാവു ഈ ദൈവാലയം പണി 

വാ൯ കല്പന തന്നു. നെബൃഖദ് നേസെ& 

ഒയരൂശലേമിലെ മന്ദിരത്തില്നിന്നു എടു 

ത ബാബേലിലെ ക്ഷേത്രത്തില് കൊണ്ട 

പോയി ലഖെച്ചിരുന്ന ദൈഖാലയംവക 

പൊന്നും വെള്ളിയും കൊണ്ടുള്ള ഉപകര 

ണങ്ങളെ കോരെശ രാജാധു ബാബേലി 

ലെ ക്ഷേത്രത്തില്നിന്നു എടുപ്പിച്ച താ൯ 

നിയമിച്ചിരുന്ന ശേശശു സ്സ്ൂ൪ ഏന്നു പേരുള്ള 

ദേശാധിപതിക്കു ഏല്പിച്ചുകൊടുതുതു അലഖ 

നോടു: ഈ ഉപകരണങ്ങമ നി എടുത്തു 

യെരൂശലേമിലെ മന്ദിരത്തിലേക്ു കൊണ്ടു 

ചെല്ലുക; ദൈധാലയം അതിനെറ സ്ഥാ 

നത്തു പണിയട്ടെ എന്നു കല്പിച്ച. അങ്ങ 

നെ ശ്േശ്ശസ്സ൪ ലന്നു യെരൂശലേമിലെ 
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ദൈധാലയത്തിനെറ അടിസ്ഥാനം ഇട്ടു; 

അന്നുമുതല് ഇന്നുവരെ അതു പണിതു 

വരുന്നു; ഇതുവരെ അതു തീന്നിട്ടില്ല 

ഏന്നു അവര് ഉത്തരം പറഞ്ഞിരികുന്നു. 

ആകയാല് രാജാവു തിരുമനസ്സായി യെരൂ 

ശലമിലെ ഈ ദൈഖാലയം പണിഖവാ൯ 

കോരെശ രാജാവു കല്പന കൊടുത്തതു 

വാസ്മവമോ എന്നു ബാ$ബലിലെ രാജഭ 

ണ്ഡാരഗൃഹത്തില് ശോധന കഴിച്ചു ഇതി 

നെകുറിച്ചു തിരുധുള്ളം എന്തെന്നു ബങ്ങ൦ം 

ക്കു എഴുതി അയച്ചുതരേണമെന്നു അപേ 

ക്ഷമിക്കുന്നു. 

നം അദ്ധ്യായം, 

ദ്രായ്യാലേശ് രാജാധു കല്പന കൊടുത്ത 

പ്രകാരം അവര് ബാബേലില് ഭണ്ഡാരം 

സംഗ്രഹിച്ചുവെച്ചിരിക്കുന്ന രേഖാശാല 

യില് പരിശോധന കുഴിച്ചു. അവര് 

മേട്ട സംസ്ഥാനത്തിലെ അഫെമഥാരാജ 

ധാനിയില് ഒരു ചുരുഠം കണ്ടെത്തി; 

അതില് ജ്തോപകമായിട്ടു ഏഴ്ഴതിയിരുന്ന 

തെന്തെന്നാല്: കോരെശ് രാജാവിന്െറ 

ഒന്നാം ആണ്ടില് കോരെശ് രാജാവു കല്പന 

കൊടുത്തതു: യെരൂശലേമിലെ ദൈധഖാല 

യം യാഗം കഴിക്കുന്ന സ്ഥലമായി പണി 

യേണം; അതിനെറ അടിസ്ഥാനങ്ങ൦ 

ഉറപ്പായിട്ടൂ ഇടേണം; അതിന്നു അറുപതു 

മുഴം ഉയരവും അറുപതു മുഴം ധിതിയും 

ഉണ്ടായിരിക്കേണം. വലിയ കല്ലുകൊണ്ടു 

മൂന്നു വരിയും പൃതിയ ഉത്തരങ്ങഗകൊഴണ്ടു 

ഒരു വരിയും ഉണ്ടായിരിക്കേണം; ചെലവു 

രാജാധിനെറ ഭണ്ഡാരഗൃഹത്തില്നിന്നു 

കൊടുക്കേണം. അതു ക്രടാതെ നെബൂ 

ഖട് നേസ൪ യെരൂശലേമിലെ ദൈധാല 

യത്തില് നിന്നു എടുത്തു ബാബേലിലേകു 

കൊണ്ടു വന്ന ദൈഖാലയംയധക പൊന്നും 

വെള്ളിയും കൊണ്ടുള്ള ഉപകരണങ്ങസ 

1 

[] 



സ്ര 6 ൭1 

മടക്കിക്കൊടുക്കയുയം 

ലെ മന്ടിരുത്തില് അതതിനെറ സ്ഥലത്തു 

വരുധാത്തക്കഖണ്ണം ദൈവാലയത്തില് 

വെക്കുകയും വേണം. ആകയാല് നദിക്കു 

അക്കരെ ദേശാധിപതിയായ തത്നാ 

യിയേ, ശെഥര്-ബോസ്റ്റയേ, നിങ്ങളും 

നദിക്കു അക്കരെയുള്ള അഫര്സ്യരായ 

നിങ്ങളുടെ ക്രട്ടക്കാരും അധിടെനിന്നു 

അകന്നുനില്ലേഛയേണം. ഈ ദൈധഖാലയ 

ത്്തിനെറ പണിക്കായ്യത്തില് നിങ്ങഠം 

ഇഉടപെടരുതു ; യെഫ്രുദന്മാരുടെ ദേശാധി 

പതിയും യ്യെഫ്രുടന്മാരുടെ മൂപ്പന്മാരും 

ഈ ദൈവാലയം അതിനെറ സ്ഥാനത്തു 

തന്നേ പണിയട്ടെ. ഈ ദൈധഖാലയം 

പണിയേണ്ടതിന്നു നിങ്ങ യ്യെഫ്രുദന്മാ। 

രുടെ മൂപ്പന്മക്കേ ചെയയ്യണ്ടുന്നതിനെക്ു 

റിച്ചു ഞാ൯ കല്പിക്കുന്നതെത്തെന്നാല് : 

നദിക്കു അക്കരെ പിരിയുന്ന കരമായ 

രാജാവിനെറ മുതലില്നിന്നു ആ ആള 

കമക്കു കാലതാമസം ക്രടാതെ കൃത്യമായി 

ചെലധു കൊടുടക്കണ്ടതാകുന്നു. അവര് 

സ്വഗ്ലത്തിലെ ദൈവത്തിന്നു സ്വെരഭ്യ വാ 

സനയുള്ള യാഗം അപ്പിക്കേണ്ടതിന്നും 

രാജാവിനെറയും അധഖനെറ പൃത്രന്മാരു 

ടെയും ക്ഷേമത്തിന്നു വേണ്ടി പ്രാത്ഥിക്കേ 

ണ്ടതിന്നും സ്വഗ്ലത്തിലെ ദൈവത്തിന്നു 

ഹോമയാഥം കഴ് പ്പാ൯ അവക്കു ആധശ്യ 

മുള്ള കാളക്കിടാക്കഠം, ആട്ടുകൊററന്മാര്, 

കുഞ്ഞാടുകഠം, കോതമ്പു, ഉപ്പും വീഞ്ഞു, 

എണ്ണ ഏന്നി വയും യെരൂശലേമിലെ പുരോ 

ഹിതന്മാർ പറയുംപോലെ ഭിവസംപ്രുതി 

കുറയുക്രടാതെ കൊട്ടു ക്കണ്ടതാകുന്നു. ആ 

രെങ്കിലും ഈ കല്പന മാററിയാല് അച 

നെറ ധിട്ടിനെറ ഒരു ഉത്തരം വലിച്ചഛെ 

ടുത്തു നാട്ടി അതിന്മേല് അവനെ ആക്കി 

ക്കുകയും അവന്െറ വിടു അതുനിമിത്തം 

കുപ്പക്ുന്നു ആക്കിക്കളു കയും വേണം ഏന്നും 

ഠിം 

അവ യെരൂശലേമി | ഞാന് കല്പന കൊടുകുന്നു. ഇതു മാററു 

വാരും യെരൂശലേമിലെ ഈ ദൈവാ 

ലയം നശിപ്പിപ്പാനും തൂനിയുന്ന ഏത്ത 

രാജായിന്നും ജനത്തിന്നും തനെറ നാമം 

അധിടെ വസിക്കുമാറാക്കിയ ദൈധം 

നിമൃലനാശം വരുത്തും, ഭായ്യാധവേ 

ശായ ഞാന കല്പന കൊടുക്കുന്നു; ഇതു 

ജാഗ്രതയോടെ നിയവത്തിക്കേണ്ടതാകുന്നു. 

അല്ലോഠം നദിക്കു ഇക്കരെയുള്ള ദേശാ 

ധിപതിയായ തത്നായിയും ശെഥര്-ബോ 

സ്ത്റായിയും അവരുടെ ക്രട്ടക്കാരും ഓയ്യാവേ 

ശ് രാജാവു കല്പനയയച്ചതു പോലെ തന്നേ 

ജാഗ്രതയോടെ ചെയ്യൂ. യ്യ്രുടന്മാരുടെ 

മൂപ്പന്മാർ പണിതു; ഫഗ്ലായിപ്രവാചക 

നും ഇട്ടോധിനെറ മകനായ സ്വെഖയ്യാധും 

പ്രവചിച്ചതിനാത അവക്കു സാധിച്ചും 

വന്നു. അധഖര് യിസാദയലിനെറ ദൈ 

വത്തിനെറ കുപ്പനപ്രകാരധും കോരെശി 

നെറയും ദായ്യാവേശിനെറയും പാസിരാ 

ജാവായ അത്ഥഫ് ശക്ടാധിനെറയും കല്പ 

നപ്രുകാരധും അതു പണിതുതീത്തു. ദായ്യാ 

ലേശ് രാജാവിനെറ വാഴ്സയുടെ ആറാം 

ആണ്ടില് ആടഠാര്മാസം മൂന്നാം തിയ്യതി 

ഈ ആലയം പണിതുതിന്നു. യിയ: 

യേതമക്കളും പുരോഹിതന്മാരും ലേധൃയരും 

ശേഷം പ്രവാസികളും സന്തോഷത്തോടെ 

ഈ ദൈധാലയത്തിനെറ പ്രുതിക്ടു കഴി 

ചു. ഈ ദൈ ധാലയത്തിനെറ പ്രതിക 

ക്ക റഏറു കാളയെയും ഇരുന്മൂറു ആട്ലുകൊ 

ററനെയ്ും നാനമറു കുഞ്ഞാടിനെയും യിസ്ധാ 

യേതയഗാത്രങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിന്നൊത്തവ 

ണ്ണം ഏഎല്ലായിസ്ായേലിന്നും ധേണ്ടി പാ 

പയാശകത്തിന്നായി പന്ത്രണ്ടു വെള്ളാട്ടുകൊ 

ററനെയും യാഗം കഴിച്ചും മോശെയുടെ 

പുസൂകത്തില് എഴ്തിയിരികുന്നതുപോ 

ലെ അധവര് യെരരൂശലേമിലുള്ള ദൈധ 

ത്തിനെറ ശുശ്രൂഷെക്കു പുരോഹിതന്മാരെ 
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ക്രറുക്രറായും ലേവ്യരെ തരം തരമായും 

നിത്തി. 

ഒന്നാം മാസം പതിന്നാലാം തിയ്യതി 

പ്രവാസിക൦ പെസഹ ആചരിച്ചു. 

പുരോഫിതന്മാരും ലേധ്യരും തങ്ങളെത്ത 

ന്നേ ഒരുപോലെ ശുഭ്ധികരിച്ചിരുന്നു; 

എല്ലാവരും ശുദ്ധിയ്യള്ള വരായിരുന്നു; അ 

വ൪ സകലപ്രവാസിക ക്കും തങ്ങളുടെ 

സഹോദരന്മാരായ പൃരോഹിതന്മാക്ും 

തങ്ങരക്കും വേണ്ടി പെസഫ അറുത്ത. 

അങ്ങനെ പ്രവാസത്തില്നിന്നു മടങ്ങി 

വന്ന യിസ്രായേല്മക്കളം യിസ്പാടയലി 

സെറ ദൈവമായ യഹോവയെ അന്വേ 

ക്ഷിക്കേണ്ടതിനു ദേശത്തെ ജാതികളുടെ 

അശുഭ്ധിയെ വെടിഞ്ഞു വന്നവര് ഒക്കെയും 

പെസഹ തിന്നു. യഹോവ അവരെ 

സന്തോഷിപല്പിക്കയും യിസ്രായേലി൯ടൈ 

വമായ ദൈധഖത്തിനെറ ആലയത്തിനെറ 

പണിയില് അധഖരെ സഹായിക്കേണ്ട 

തിന്നു ആശ്ശൂ൪രാജാവിനെറ ഹൃദയത്തെ 

ചെയ്യതു 

കൊണ്ടു അവര് പുളിപ്പില്ലാത്ത അച്പത്തി 

അവക്കു അനുക്രലമാക്കുകയും 

നെറ ചെരുനാര ഏഴുദിവസം സന്തോ 

കാത്തോടെ ആചരിച്ചു. 

൭.൦ അഡ്ധ്യായം. 

പാസിരാജാവായ 

വാഗ്ലുകാലത്തു 

എസാ ബാ3ബലില്നി ന്നു വന്നു. അവ൯ 

ആഅആതിനെറശേഷം 

അത്ഥഹഫ് ശഷ്ടാധിനെറ 

സെരായാധിനെറ മക൯; അവ൯ അസ 

യ്യാവിനെറ മക൯; അവന് ഹില്ല്ലീയായി 

സെറ മക൯; അവ൯ ശല്ലൂദിനെറ മകന; 

അവ൯ സാദോക്കിനെറ മക൯; അവ൯ 

അഹിത്തുബിനെറ മക൯; അവന് അമ 

യാധിനെറ മക൯; അവന അസ്യ്യാധി 

സെറ മക൯; അവ൯ മെരായോത്തിനെറ 

4 മക൯; അയന൯ സെരഹ്യാധിനെറ മക൯; 

ഠിം 

സ 7 

അവന് മുഡ്ഡിയുടെ മക൯; അവ൯ ബുക്കി 

യയടെ മക൯; അവന അബിശ്രുവയ്യടെ 

മക൯; അവന് ഫിനെഹാസിനെറ മകന്; 

മകന്; 
3 

അവ൯ എലെയാസാരിനെറ 

അവധവന്൯ മഹാപുരോഹിതനായ അഹരോ 

സെറ മക൯. ഈ എസ്സാ യിസായേലി 

നെറ 

മോശെയുടെ ന്യായപ്രമാണത്തില് ധിദ 

ദൈവമായ യഹോയ നമ്ലിയ 

ശ്ധനായ ശാസ്ത്രി ആയിരുന്നു; അവന്െറ 

ദൈവമായ യഹോധഖയുടെ കൈ അവനു 

അനുക്രലമായിരിക്കയാല് രജോധു അധ 

നെറ അപേക്ഷ ഒക്കെയും അവന്നു നല്ലി. 

അവഖനോടുക്രടെ യിസ്ധായേല്മക്കളിലും 

പൃര്രാഹിതന്മാരിലും ലേവ്യരിലും സംഗി 

തക്കാരിലും വാതിതകാവല്ല്രാരിലും ദൈ 

വാലയദാസന്മാരിലും ചിലര് അത്ഥഹ് ശ 

ക്ടോരാജാധിനെറ ഏഴാം ആണ്ടില് യെരൂ 

ശലേമിത വന്നു, അഞ്ചാം മാസത്തില് 

ആയിരുന്നു അവ൯ യെരൂശലേമില് 

വന്നതു അതു രാജാവിന്െറ ഏഴും ആ 

ണ്ടായിരുന്നു. ഒന്നാം മാസം ഒന്നാം തിയ്യതി 

അവന്൯ ബാബേലില്നിന്നു യാത്ര പുറ 

പ്പെട്ടു; തന്െറ ദൈവത്തിന്െറ കൈ 

തനിക്കു അരുക്രലമായിരുന്നതു കൊണ്ടു 

അവന അഞ്ചാം മാസം ഒന്നാം തിയ്യതി 

യെരൂശലേമില് എത്തി. യഹോവയുടെ 

ന്യായപ്രമാണം പരിശോധിപ്പാനും അതു 

അനുസരിച്ചു നടപ്പാനും യിസ്രായേലില് 

അതിനെറ ചട്ടങ്ങളും വിധികളും ഉപദേ 

ശിപ്പാനും എസ്പാ മനസ്സ്റലെച്ചിരുന്നു. 

യിസ്ായേലിനോട്ടള്ള യഹോവയുടെ 

കല്പനകളുടെയും ചട്ടങ്ങളുടെയും വാക്യ 

ങ്ങളില് ധിദശ്ധശാസ്ധ്രിയായ എസ്പാപൃ 

രോഹിതന്നു അത്ഥഹ് ശക്ട്രാരാജാധു കൊ 

ടുത്ത എഴുത്തിന്െറ പകപ്പ്പാവിതു: രാജാ 

ധിരാജാവായ അത്ഥഹ് ശക്ട്രാധയ സ്വഗ്ഗ 

ത്തിലെ ദൈവത്തിനെറ ന്യായപ്രമാണ 
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ഗ്ല 7 കം 

ത്തില് ശാസ്ത്രിയായ ഏസാപുര്രോഹിതന്നു 

എഴ്ണതുന്നതു: ഇത്യാടി. 

തുള്ള യി സായേരജനത്തിലും അവന്െറ 

നമുടെ രാജ്യ 

പുരോഹിതന്മാരിലും ലേധ്ൃരിലും യെരൂ 

ശലേമിലേകു പോകുവാ൯ മനസ്സുള്ള ഏവ 

നം നിന്നോടുക്രടെ പോരുന്നതിന്നു ഞാ൯ 

കല്പന കൊടുത്തിരിക്ുന്നു. നിനെറകൈ। 

വശം ഇരികുന്ന നിനെറ ദൈവത്തിനെറ 

ന്യായപ്രമാണവ്രകാരം യ്െഫ്രുടയിലെയും 

യെരൂുശലേമിലെയ്ും കായ്യം അന്വേഷി 

പ്ലാനും 

യെരൂശലേമില് അധിധഖസിക്കുന്ന യിസാ 

എസ്റ്ാ ൭ 
ം 

നെറ സന്നിധിയില് ഏല്പിക്കേണം. 

നിന്െറ ഭൈവത്തിന്െറ ആലയത്തിന്നു 

പിന്നെയും ആയശ്ൃമുള്ളതായി കൊടുക്കേ 

ണ്ടിവരുന്നതു നി രാജാധിനെറ ഭണ്ഡാര 

ഗൃൂഹത്തില്നിന്നു കൊടുത്തുകൊടള്ള ണം. 

 അത്ഥഹ് ശഷ്ട്ാരാജാവായ നാം നദിക്കു 

രാങാധും അവന്െറ മന്ത്രിമാരും 

അക്കരെയ്യള്ള സകലഭണ്ഡാരധിചാരക 

ന്മാക്ും കല്പന കൊടുക്കുന്നതെന്തെന്നാല്: 

സ്വഗ്ലത്തിലെ ദൈധഖത്തിനെറ ന്യായപ്ര 

മാണത്തില് ശാസ്ത്ര്രിയായ എ സ്ധാപൃരോഹി 

ത൯ നിങ്ങളോടു ചോദികുന്നതൊക്കെയും 

 ആആ൨൮ താലന്ത' ലൊെള്ളിയും നൂറു കോര് 

യേലിനെറ ദൈധത്തിന്നു ഒഭായ്യമായി 

കൊടുത്തിരിക്ുന്ന വെള്ളിയും പൊന്നും, 

ബാവബേ ത സംസ്ഥാനത്തുനിന്നൊക്കെയും 

നിനക്കു ലഭിക്കുന്ന വെള്ളിയും പൊന്നും 

എല്ലാം യെരൂശലേമില് തങ്ങളുടെ ദൈ 

വത്തിന്െറ ആലയംവകെക്കു ജനവും 

പുരോഹിതന്മാരും തരുന്ന ഒരദായ്യഓന 

ങ്ങളോടുക്രടെ കൊണ്ടുപോകുലാന്ദം രാജാ 

വും അലവനെറ ഏഴു മന്ത്രിമാരും നിന്നെ 

അയക്കുന്നു. തൂകയാല് നി ജാഗ്രത 

യോടെ ആ ദ്യം കൊണ്ടു കാളകളെയ്യം 

ആട്ടു കൊററന്മാരെയും കുഞ്ഞാടുകളെയും 

അധഖെകു വേണ്ടുന്ന ഭോജനയാഗങ്ങളെ. 

യൂം പാനിയയാശഗങ്ങളെയും മേടിച്ചു യെ 

രൂശലേമിലുക്ള നിങ്ങളുടെ ദൈധത്തി 

നെറ ആലയത്തിലെ യാഗപീഠത്തിന്മേല് 

അപ്പിക്കേണം. ശേഷിപ്പുള്ള ധെള്ളി 

യ്യം പൊന്നുംകൊണ്ടു ചെയ്ത്യാ൯ നിനക്കും 

നിന്െറ സഗഹോഭരന്മാകും യുക്തമെന്നു 

തോന്നുംപോലെ നിങ്ങളുടെ ഭൈവത്തി 

നനു പ്രുസാദമാകും വണ്ണം 

യിന്. 

യത്തിലെ ശുദ്രൂഷൊക്കായിട്ടു നിന്െറ 

ചെയ്യുകൊധ 

നിനെറ ഭദൈധഖത്തിനെറ ആല 

കൈവശം തന്നിരികുന്ന ഉപകരണ 

ങ്ങളും നീ ഒയെരൂശലേമിനെറ ദൈയത്തി 

കോതമും ൯൨൮ ബത്ത് വിഞ്ഞും നൂറു 

ബത്ത് എണ്ണയും വരെയയം ഉപ്പു ണ്ടും 

പോലെയ്യം ജാഗ്രത യോടെ കൊടുക്കേണം, 

രാജാവിനെറയ്യം അവനെറ പുത്തനാരു 

ടെയ്യം രാജ്യത്തിന്മേല് ക്രോധം വരാതി 

രിക്കേണ്ടതിന്നു സ്വഗ്ഗത്തിലെ ടൈവത്തി 

നെറ കല്പനപ്രകാരം സ്വഗ്ഗത്തിലെ ദൈ 

വത്തിനെറ ആലയത്തിന്നു അധകാശമു 

ള്ളതൊക്കെയും കൃത്യമായി ചെയ്യേണ്ട താ 

കുന്നു, പുരരാഹിതന്മാര്, ലേധ്യ൪, സം : 

ഗീതക്കാര, വാതില് കായല്ല്്ാര്, ദൈഖധാല 

യടാസന്മാ൪ എന്നിവക്കും ദൈവത്തിന്െറ 

ഈ ആലയത്തില് ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന യാതൊ 

രുത്തന്നും കരമോ നികുതിയോ ചുങ്കമോ 

ചുമത്തുന്നതു വിഹിതമല്ല എന്നും നാം നി 

ങ്ങമക്കു അറിവുതരുന്നു. നീര്യാഎസ 

യേ, നിനക്കു നിന്െറ ദൈവം നല്ല്ിയ 

ഞ്ഞോനപ്രകാരം നദിക്കക്കരെ പാകുന്ന 

സകലജുനത്തിന്നും, നിന്െറ ലൈവത്തി 

നെറ ന്യായപ്രമാണങ്ങളെ അറിയുന്ന 

ശ്േവകും തന്നേ, ന്യായം പാലിച്ചുകൊടു 

ക്കേണ്ടതിന്നു അധികാരികളെയും ന്യായാ 

ധിപന്മാരെയും നിയമിക്കണം; അറി 

യാത്തവകക്കോ നിങ്ങാം അവയെ ഉപദേ 

ശിച്ചുകൊടുക്കേണം. എന്നാല് നിന്െറ 26 
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ദൈവത്തിന്െറ ന്യായപ്രമാണവും രാജാ 

വിനെറ ന്യായപ്രമാണവും 

ക്കാത്ത ഏവനെയും ജാഗ്രതയോടെ ന്യായം 

അനുസരി 

വിസൂരിച്ച മരണമോ പ്രവാസമോ പിഴ 

യോ തടവോ അധന്നു കല്പിക്കേണ്ടതാ 

കുന. 

യെരൂശലേദിലെ യഹോവയുടെ ആല 

യത്തെ അലങ്കരിക്കേണ്ടതിനു ഇങ്ങനെ 

രാജാവിന്നു തോന്നിക്കയും രാജാവിസെറ 

യ്യം അവനെറ മന്ത്രിമാരുടെയും രാജാധി 

ന്െറ സകലപ്രള ധിരന്മാരുടെയും ദയ 

എനിക്കു ലഭിക്കുമാറാക്കുകയും ചെയു നമ്മു 

ടെ പിതാക്കന്മാരുടെ ദൈവമായ യഹോ 

വ വാഴ്ചപ്പെട്ടവ൯. ഇങ്ങനെ എസനെറ 

ദൈവമായ യഹോവയുടെ കൈ എനിക്കു 

അന്ക്രലമായിരുന്നതിനാല് ഞാ൯ ധൈ 

യ്യപ്പെട്ടു ഏന്നോടുക്രടെ പോരേണ്ടതിന്നു 

യിസ്രായേലിലെ ചില തലവന്മാരെ ക്രട്ടി 

വരുത്തി. 

വം അദ്ധ്യായം. 

അത്ഥഹ ശക്ടരാരാജാവിനെറ കാലത്തു 

ബാബേലില്നിന്നു എന്നോടുക്രടെ പോ 

ന്ന പിതൃഭവനത്തലവന്മാരും അവരുടെ 

വംശാവഖലികള മായിതു: ഫിനെഹാസി 

നെറ പുത്രന്മാരില് ഗേശോം; ഇരഥാമാ 

രിനെറ പുത്രന്മാരില് ദാനിയേല്; ദാവി 

ദിനെറ പുത്രന്മാരില് ഫത്തൂശ് ; ശെഖ 

ന്യാധിനെറ പുത്രന്മാരില് പറോശിനെറ 

പുത്രന്മാരില് സെഖയ്യാധും അവനോടു 

ക്രടെ വംശാവലിയില് എഴുതിയിരുന്ന 

ന്ൂററമ്പതു പുരുഷന്മാരും. പത്ത 

മോഖാബിനെറ പുത്രന്മാരില് സെരഫ്യാ 

വിനെറ മകനായ എല്ലെ ഹോവേനായി 

യും അവനോടുക്രടെ ഇരുനൂറു പുരുഷ 

ന്മാരും. ശെഖന്യാവിനെറ പുത്രന്മാരില് 

യഹസിയേലിനെറ മകനും അവനോടു 

94 

കൂടെ മുന്നൂറു പുരുഷന്മാരും. ആദീനെറ 

പുത്രന്മാരില് യോനാഥാനെറ മകനായ 

ഏബെദൂം അവയനോടുക്രടെ അമ്പതു പരു 

കഷന്മാരും. ഏലാമിനെറ പുത്രന്മാരില് 

അഥല്യാവിനെറ മകനായ യെശയ്യാധും 

അവനോടുക്രടെ എഴുപതു പുരുഷന്മാരും. 

ശെഫത്യായിനെറ പുത്രന്മാരില് മീഖാ 

യേലിനെറ മകനായ സ്െെബദ്യാവും അവ 

നോടുക്രടെ ഏഎന്ണതു പുരുഷന്മാരും. യോ 

വാബിനെറ പുത്രന്മാരില് യെഹിയേലി 

നെറ മകനായ ഓബദ്യാവും അവനോടു 

ക്രടെ ഇരുനൂററിപ്പതിനെട്ടു പുരുഷന്മാരും. 

ശെലോമിത്തിനെറ പുത്രന്മാരില് യോസി 

മകന്ദം ഫ്യാവിനെറ അവനോടുക്രടെ 

മ്റററുപതു പുരുഷന്മാരും, ബേബായ്; 

യുടെ പുത്രന്മാരില് ബേബായിയുടെ മക 

നായ സെഖയ്യാധവും അവനോടുക്രടെ ഇരു 

പത്തെട്ടു പുരുഷന്മാരും. അസ്ത്റാദിനെറ 

വുത്രന്മാരിത ഹക്കാതാനെറ മകനായ യോ 

ഹാനാനും അവനോടുക്രടെ ന്ൂററിപ്പത്തു 

പുരുഷന്മാരും. അദോനിക്കാമിനെറ ഒടു 

വിലത്തെ പുത്രന്മാരില് ഏലീഫേലെത്ത , 

യെയിയയേല്, ശെമയ്യായു എന്നിവരും 

അവരോട്ടക്രടെ അറുപതു പുരുഷന്മാരും. 

ബിഗ്വായിയുടെ പുത്രന്മാരില് ഉരഥായി 

യും സബ്ദടും അവരോടുക്രടെ എഴുപതു 

പുരുഷന്മാരും. 

ഇവരെ ഞാ൯ അഹഫവയിലേക്കു ഒഴ 

കുന്ന ആററിന്നരികെ ക്രട്ടിവരുത്തി; അ 

വിടെ ഞങ്ങ മൂന്നു ദിവസം പാളയമ 

ടിച്ചു പാത്തു; ഞാ൯ ജനത്തെയും പൃരോ 

ഫിതന്മാരെയും പരിശോധിച്ചുനോക്കിയ 

പ്പോ ലേധ്യരില് ആരെയും അവിടെ 

കണ്ടില്പം ആകയാല് ഞാന് എലിയേ 

സെ൪, അരിയേല്, ശെമയ്യാധു, ഏല്നാ 

ഥാ൯, യാരിബ', എല്നാഥാ൯, നാഥാ൯, 

സെഖയ്യാവും മെശുല്ലാം എന്നീ തലവന്മാ 
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രേ 

രെയും യോയാരീബ് , ഏല്നാഥാന് ഏന്ന 

ഉപാഭ്ധ്യയന്മാരെയും വിളിപ്പിച്ചു, കാസി 

ഫഡ്യാ എന്ന സ്ഥലത്തിലെ പ്രധാനിയായ 

ഇട്ടോധിനെറ അടുക്കല് അയച്ചു; നമുടെ 

ദൈവത്തിന്െറ ആലയത്തിന്നു ശുശ്രൂഷ 

കന്മാരെ ആങ്ങമൂടെ അടുക്കല് കൊണ്ടു 

വരേണ്ടതിന്നു അവ൪ കാസി ഫ്യ യിലെ 

ഇദ്ടോവോടും അവനെറ സംഹോടരനമാ 

രായ ദൈധാലയദാസന്മാരോടും പറയേ 

ണ്ടുന്ന വാകുകളെ അവധകു ഉപദേശിച്ചു 

കൊടുത്തു. 

കൈ ഞങ്ങഠാക്കു അനുക്രലമായിരുന്നതി 

ഞങ്ങളുടെ ഭദൈധത്തിസെറ 

നാല് അഖര൪ യിസ്രായേലിനെറ മകനായ 

ലേധിയുടെ മകനായ മഹ്റിയുടെ പുത്ര 

ന്മാരില് വിധേകമുള്ളോരു പുരുഷ൯ ശേ 

രേബ്യ്യാധു, അവനെറ പുത്രന്മാ൪, സഹോ 

ഒരന്മാര് ഇങ്ങനെ പതിനെട്ടുപേരെയും 

മെരാരിചുത്രന്മാരില് ഫശബ്ല്യാധു, അവ 

നോട്ടക്രടെ യെശയ്യാവു, അവനെറ പുത്ര 

ന്മാ൪, സഹോരരന്മാര് ഇങ്ങനെ ഇരുപതു 

ചേരെയും ഓാധിടും പ്രളക്കുന്മാരും ലേ 

വൃക്കു ശുശ്രൂഷക്കാരായി കൊടുത്ത ദൈ 

വാലയദാസന്മാരില് ഇരുനൂററിരുപതു 

പേരെയും ഞങ്ങളുടെ അടുക്കു ക്രട്ടിക്കൊ 

ണ്ടുവന്നു; അവരുടെ പേരൊക്കെയും കുറി 

ചൂഖയെച്ചിരുന്നു. അനന്തരം ഒങ്ങമ ഞങ്ങ 

മൂടെ ദൈധഖത്തിനെറ സന്നിധിയില് 

ഞങ്ങളെ ത്തന്നേ താഴ്ലേണ്ടതിന്നും ആങ്ങാം 

ക്കും ഒഞ്ങദ്മൂടെ കുഞ്ഞുകുട്ടികഠാക്കും ഞങ്ങ 

ടൂടെ സകലസമ്പത്തിന്നും വേണ്ടി ശുഭ 

യാത്ര അവനോടു യാചിക്കേണ്ടതിന്നും 

ഞാന് അധിടെ അഹവാആററിനെറ 

അരികെവെച്ചു ഒരു മപയാസം പ്രസി 

ദ്ധപ്പെടുത്തി. ഞങ്ങളുടെ ദൈധത്തിനെറ 

കൈ അവനെ അന്വേകികുന്ന ഏവകും 

അരുക്രലമായും അവനെ ഉപേക്ഷി 

കുന്ന ഏവകും പ്രതിക്രലമായയം ഇരിക്കുന്നു 

ധാഠാഥറ്ഠിം 

195 

എന്നു ആങ്ങാഠം രാജാവി നോട്ട പറഞ്ഞി 

രുന്നതുകൊണ്ടു വഴിയില് ശത്രുധിനെറ 

നേരെ ഞആങ്ങമക്കു തുണയായിരിക്കേണ്ട 

തിന്നു പടയാളികളെയും കുതിരച്ചേഖ 

കരെയും രാജാവിനോടു ചോടിപ്പാ൯ 

ഞാ൯ ലജങ്യ്ിച്ചിരുന്നു. അങ്ങനെ ങ്ങ 

ഉപധഖസിച്ച ഞങ്ങടെ ഭൈധര്ത്തോടു 

അതിനെക്കുറിച്ചു പ്രാത്ഥിച്ചു; അവന് ഞങ്ങ 

മൂടെ പ്രാത്ഥന കേട്ടു. പിന്നെ ഞാ൯ 

പുരോഹിതന്മാരുടെ പ്രധാനികളില്ധെ 

ച്ച ശേരെബ്യാധെയും ഫശബ്ലാഖെയ്ും 

അധഖരോടുക്രടെ അവരുടെ സഹോദര 

ന്മാരില് പത്തുപേരെയും ഇങ്ങനെ ൨൯൬ 

ണ്ടപേരെ തിരഞ്ഞെടുത്തു. 

മന്ത്രിമാരും 

അവിടെയുള്ള യിസ്രായേല്യ രൊക്കെയ്യം 

രാജാധും 

അവന്െറ പ്രഭക്കന്മാരും 

നമുടെ ദൈധഖത്തിനെറ ആലയം വകെക്കു 

അപ്പ്ിച്ചിരുന്ന വഴിപാടായ വെള്ളിയും 

പൊന്നും ഉപകരണങ്ങളും ഞാ൯ അആമവക്കു 

രൂ ക്കിക്കൊടുത്തു. 

കയ്യില് അറുന്മററമ്പതു താലന്ത' ഖെ 

ഞാ൯ അവരുടെ 

ഒളിയും നൂറു താലന്ത' ധെള്ളിയുപക 

ണങ്ങ്ും ന്റ താലന്ത് പൊന്നും 

ആയിരം തങ്കക്കാശു വിലയുള്ള ഇരുപതു 

പൊനപാത്തങ്ങമൂം പൊന്നുപോലെ ധില 

യള്ളതായി മിനുക്കിയ നല്ല താരുംകൊ 

ണ്ടുള്ള രണ്ടു പാത്രങ്ങളും തു ക്കിക്കൊടുതുതു. 

ഞാന് അവരോടു: നിങ്ങ ദൈവത്തിനു 

വിശുഭ്ധന്മാരാകുന്നു; ഉപകരണങ്ങളും വി 

ശുഭ്ധം തന്നേ; വെള്ളിയയം പൊന്നും നിങ്ങ 

മൂടെ പിതാക്കന്മാരുടെ ഭൈവമായ യഹോ 

വെക്കു ഒരദായ്യദംനമാകുന്നു ; നിങ്ങ 

അവയെ യെരൂശലേമില് യഫോധയുടെ 

ആലയത്തിലെ അറകളിത പുരോഫിത 

ന്മാരുടെയും ലേവ രുടെയും പ്രധാനികഠം 

ക്കും യിസ്പായേലിനെറ പിതൃുഭവനപ്രളക്കു 

ന്മാകും തൂക്കി ഏപ്പികുംവരെ ജാശരിച്ച 
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30 കാതൃതുകൊഠംധി൯ എന്നു പറഞ്ഞു. അങ്ങ 
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36 

നെ പൃരോഹിതന്മാരും ലേധ്യരും ആ 

പൊന്നം ഉപക രണ്ടു വെള്ളിയും 

യെരൂശലേമില് ഞങ്ങളൂടെ ദൈധഖത്തി 

നെറ ആലയത്തിലേക്കു കൊണ്ടു പോകേ 

ണ്ടതിന്നു തൂക്കപ്രകാരം ഏററുധാങ്ങി. 

യെരൂശലേമിന്നു പോകുവാന് ഞങ്ങ 

ഒന്നാം മാസം പന്ത്രണ്ടാം തിയ്യതി അഹ 

വാആററിങ്കല്നിന്നു പുലപ്പെട്ടു; ഞങ്ങ 

ടെ ദൈവത്തിനെറ കൈ ഞങ്ങമക്കു 

ഭരന്ഭക്രലമായിരുന്നുു അധന് ശത്രുവി 

നെറ കയ്യില്നിന്നും വഴിയില് പതിയി 

രിക്കുന്നവനെറ കയ്യില്നിന്നും ഞങ്ങളെ 

കാത്തു രക്ഷിച്ചു. അങ്ങനെ ഞങ്ങ 

യെരൂശലേമില് എത്തി അധിടെ മൂന്നു 

ദിവസം പാത്തു. നാലാം ദിവസം ഞങ്ങ 

ആ വെള്ളിയും പൊന്നും ഉപകരണങ്ങ 

ളം നമുടെ ദൈവത്തിന്െറ ആലയത്തില് 

രിയാപുരോഹിതനെറ മകനായ മെ 

രേമോത്തിനെറ കയ്യില് തൂക്കിക്കൊടുത്ത; 

അവനോടുക്രടെ ഫിനെഹാസിനെറ മക 

നായ എലെയാസാരും അവഖരോടുക്രടെ 

യേശുവയുടെ മകനായ യോസാബാദ് , 

ബിന്തധിയുടെ മകനായ നോധമ്യാവു 

എന്നി ലേവൃരും ഉണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാം 

എണ്ണപ്രകാരവും രൂക്കപ്രകാരവും കൊടു 

തുത; രൂക്കം ഒക്കെയും ആ സമയം തന്ന 

ഴ്ഴതിയെച്ചു. പ്രവാസത്തില്നിന്നു 

മടങ്ങിവന്ന പ്രവാസികഠം യിസ്പായേലി 

സെറ ദൈവത്തിന്നു ഹോമയാഗങ്ങക്കാ 

യിട്ടു മേല്ലായി സാരയേലിന്നും ധേണ്ടി പന്ത്ര 

ണ്ടു കാളയെയും ഒതാഞ്ണൂററാറു ആട്ടുകൊ 

ററനെയും എഴുപത്തേഴു കുഞ്ഞാടിനെയും 

പാപയാഗകത്തിന്നായിട്ടു പന്ത്രണ്ടു വെള്ളാ 

ടടുകൊററനെയും അപ്പിച്ചുറു അതൊക്കെയും 

യഹോവെക്കു ഹോമയാഗം ആയിരുന്ന. 

അവര് രാജാധിസെറ ആജ്താപത്രങ്ങഠം 

90 ടാ 9 

നടികു ഇക്കരെ രാജാധിനെറ സംസ്ഥാന 

പതിമാകും നാട്ട വാഴികക്ും കൊടുത്തു; 

അവര് ജനത്തിന്നും ടൈവത്തിനെറ ആല 

യത്തിന്നും വേണ്ടുന്ന സഹായം ചെയ്യൂ. 

ന്, അദ്ധ്യായം. 

അതിനെറഃദശകഷം പ്രഭക്കന്മാ എനെെറ 

അടുക്ക വന്നു: യിസ്രായേല് ജനധും 

പുരോഹിതന്മാരും ലേധ്ൃരും ദേശനിവാ 

സികളോടു ധവേര്പെടാതെ കനാ൬ ൪. 

ഫിത്യ൪, പചെരിസ്പ൪, യെണബുസ്പ൪, അ 

മ്മോന്യ൪, മോധാബ്യര്ം മിസയിമയ ൪, 

അമോയ്യ൪ര എന്നിവരുടെ മ്ലേച്ഛതകളെ 

ചെയ്തുവരുന്നു. അവരുടെ പുത്രിമാരെ 

അവര് തങ്ങമകും തങ്ങളുടെ പുത്രന്മാകും 

ഭായ്യമാരായി എടുത്തതു കൊണ്ടു വിശുഭ്ധ 

സന്തതി ദേശനിധാസികളോടുട ഇടകല 

നുപോയി; പ്രഭൂക്കന്മാരുടെയും പ്രമാണി 

കളുടെയും കൈ തന്നേ ഈ അകുത്യത്തില് 

പഞ്ഞു. 

ഈ വത്തമാനം കേട്ടപ്പോ ഞാ൯ ഏ 

ഒന്നാമതായിരിക്കുന്നു ഏന്നും 

നെറ ഖ്ന്്രൂധും മേലങ്കിയും കിറി ഏനെറ 

തലയിലും താടിയിലുമുള്ള രോമം വലിച്ചു 

പറിച്ചു സുംഭിച്ചു കുത്തിയിരുനു. പ്രവാ 

സികളൂടെ അകൂത്യംനിമിത്തം യിസ്സാ 

യേലി൯നദൈവഖത്തിനെറ വചനത്തിങ്കല് 

വിറെകുന്നവരൊക്കെയും എന്െറ അടു 

ക്കല് വന്നുക്രടി; ഏന്നാല് ഞാ൯ സന്ധ്യാ 

യാഗം വരെ സൂംഭിച്ചു കുത്തിയിരുന്നു. 

സന്ധ്യയാഗത്തിനെറ സമയത്തു ഞാ൯ 

വിട്ടു ഏഴു 
ന്നേററു കിറിയ ഖസ്ത്രൂത്തോടും മേലങ്കി 

എനെറ ആത്മതപനം 

യോടും ക്രടെ മുട്ടുകുത്തി ഏനെറ ദൈഖ 

മായ യഹോവയിങ്കലേകു കൈ മലത്തി 

പറഞ്ഞതെന്തെന്നാല്: എനെറ ദൈ 

വമേ, ഞാ൯ എനെറ മുഖം എന്െറ ഭൈ 

വമായ നിങ്കലേക്കു ഉയത്ു വാന് ലജ്പ്റിച്ചു 

[ക] 



വി 

ദ്ര 

ഡോ 

10 

ലേ 10 

നാണിച്ചിരിക്കുന്നു;ു ഞങ്ങളുടെ അകൂത്യ 

ങ്ങാ ഞങ്ങമുടെ തലെക്ുമിതെ പെരുകി 

കയിഞ്ഞിരിക്കുന്നു; ഞങ്ങളുടെ കുററം ആ 

കാശത്തോളം വളന്നിരികുന്നു. ഞങ്ങളു. 

ടെ പിതാക്കന്മാരുടെ കാലംമുതല് ഇനും 

വരെയും ഞങ്ങ വലിയ കുററക്കാരായി 

രികുന്നു; ഞങ്ങളുടെ അകൃത്യങ്ങകനിമി 

ആം ഞങ്ങളും ഞങ്ങളൂടെ രാജാക്കന്മാരും 

പുരോഹിതന്മാരും ഇന്നുള്ളതുപോലെ 

വിദേശരാജാക്കന്മാരുടെ കയ്യില് വാളിന്നും 

പ്രവാസത്തിന്നും കയച്ചെക്ുകും അപമാന 

ത്തിന്നും ഏപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോ 

ഴോ, ഞങ്ങളു ടെ ദൈവം ഞങ്ങളൂടെ കണ്ണ 

കളെ പ്രുകാശിപ്പിക്കേണ്ടതിന്നും ഞങ്ങ 

ടൂടെ ഓസൃസ്ഥിതിയില് ഞങ്ങധക്ു കറ 

ഞ്ഞോരു ജീവശക്തി നല്ലേണ്ടതിന്നും 

രങ്ങളില് ഒരു ശേഷിപ്പിനെ രക്ഷിച്ചു 

തനെറ ധിശുഭ്ധസ്ഥലത്തു ഞങ്ങംകു ഒരു 

പാപ്പിടം തരുവാ൯ തക്കവണ്ണം ഞങ്ങഠക്കു 

ഒരു ക്ഷണനേരത്തേക്കു ഞങ്ങമുടെ ദൈ 

വമായ യഹോധഖ കൃപ കാണിച്ചിരികുന്നു. 

ഞങ്ങ ദാസവമാരാകുന്നു സത്യം; എങ്കിലും 

ഞങ്ങളുടെ ഓസ്ൃസ്ഥിതിയിൽ ഞങ്ങളുടെ 

ദൈവം ഞങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കാതെ. ഞങ്ങ 

മുടെ ദൈവത്തിന്െറ ആലയം പണി 

കയും അതിനെറ ശ്രുന്യങ്ങളെ നന്നാക്കു 

കയും ചെയ്യേണ്ടതിനാ ഞങ്ങമാക്കു ജീവ 

ശക്തി നല്ലവാരും യ്യെഫ്രുദയിലും യെരൂ 

ശലേമിലും ഞുങ്ങഠാകു ഒരു സങ്കേതം 

തരുവാനും പാസിരാജാക്കന്മാരുടെ ദുഷ്ടി 

യില് ഞങ്ങമക്കു ഒയ ലഭികുമാറാക്കിയിരി 

ക്കുന്നു. ഇപ്പ്യോഠ ഞങ്ങളുടെ ഭൈധമേ, 

ഇതിന്നു ഞങ്ങ എന്തു പകരം പറയേ 

ണ്ടു? 

ലലുന്ന ദേശം ഭേശനിയാസികളുടെ മലിന 

നിങ്ങ കൈവധശമാകുവാന് ചെ 

തയാലും ഒരു അററംമുതത മറെറ അററം 

വരെ അവർ നിറെച്ിരിക്കുന്ന മ്ലേച്ഛത | മുഖി ധീണുകിടന്നു കരഞ്ഞുപ്ര:ത്ഥി 

ഠിം 

9 എസ്പാ ൧൧ 

യാലും അവരുടെ അശുഭ്ധിയാലും മലിന 

ല്ലെട്ടിരികുന്ന ദേശമത്രേ. ആകയാത 

നിങ്ങ ശക്തിപ്പെട്ടു ദേശത്തിനെറ നന്മ 

അനുഭവിച്ച അതു ഏന്നേക്കും നിങ്ങളു ടെ 

മക്കക്കു അവകാശമായി ഖവെച്ചേക്കേണ്ട 

തിന്നു നിങ്ങളുടെ പുത്രിമാരെ അവരുടെ 

പുത്രന്മാക്കു കൊടുക്കാതെയും അവരുടെ 

പുത്രിമാരെ നിങ്ങളുടെ പുത്രന്മാക്കു എടു 

ക്കാതെയും അവരുടെ സമാധാനവും നന്മ 

യ്യും ഒരിക്കലും കരുതാതെയും ഇരിക്കേണം 

മഅന്നിങ്ങനെ നിന്െറ ഭഓാസന്മാരായ പ്ര 

വാചകന്മാര്മുഖാന്തരം നി അതുളിച്ചെയു 

കപ്പനകളെ. ഞങ്ങ ഉപേക്ഷിച്ചുകളഞ്ഞൂ 

വല്ലോ. ഇപ്പോഠം ഞങ്ങദുടെ ടു്ൂവൃത്തി 

കളം മഹാപ്പാതകുധും ഹേതുവായി ഇതെ 

ല്ലാം ഞങ്ങളുടെമേല് വന്നശേഷം ഞങ്ങ 

മൂടെ ഭൈധമേ, നീ ഞങ്ങളുടെ അക്ഉ 

തൃഞ്ങശക്കു തക്കവണ്ണം ഞങ്ങളെ ശിക്ഷ്മി 

ക്കാതെ ഞങ്ങഗാകു ഇട്ദനെ ഒരു ശേക്കി 

പ്പിനെ തന്നിരിക്കെ ഞങ്ങ നിന്െറ 

കല്പനകളെ വിണ്ടും ലംഷ്വിക്കയും ഈ 

മേച്ചത 

ബന്ധം ക്രടുകയും ചെയ്യാമോ? ചെയ്യാല് 

ചെയ്യന്ന ജാതികളോടു സം 

ഒരു ശേഷ്ില്പോ തെററി ഒഴിഞ്ഞവരോ 

മുണ്ടാകാതവണ്ണം നി ഞങ്ങളെ മുടിച്ചുകള 

യയൂഖോകമും ഞങ്ങളോടു കോപിക്കയില്ലയോ? 

യിസ്രായേലിനെറ ഭദൈധഖമായ യഹോധേ, 

നീ നിതിമാ൯; ഞങ്ങളോ ഇന്നുള്ളതുപോ 

ലെ തെററി ഒഴിഞ്ഞ ഒരു ശേഷിപ്പത്രേ; 

ഞങ്ങളുടെ പാതകത്തോടുക്രടെ ഇതാ, 

ങ്ങ നിസെറ മുമ്പാകെ ഇരികുന്നു; 

അതുനിമിത്തം നിനെറ മുമ്പാകെ നിപ്പാ൯ 

ആകും കഴിവില്ല. 

൧ഠ. അദ്ധ്യായം. 

ഡാ 

93 

ഇങ്ങനെ ദഭൈവാലയത്തിന്നു 

12 

19 

14 

19 



എസ്രാ ൧൧ ധര 10 

ക്കയും ഏററുപറകയും ചെയുടപ്പ്പോഠ വുരു 

സ്്രികളും പൈതങ്ങളു മായി 

യിസ്രായേല്യരുടെ ഏററവും വലിയോരു 

കാന്മാരും 

സഭ അവയവനെറ അടുക്കല് വന്അക്രടി;। 

ജനവും വളരെ കരഞ്ഞു. അപ്പോം 

ഏലാമിസെറ പുത്രന്മാരില് ഒരുവനായ 

യെഹീയേലിനെറ മക൯ ശെഖന്പയാവു 

എസ്രയോടു പറഞ്ഞതു: നാം നമുടെ ദൈ 

വത്തോടു ദോഹം ചെയ്യു ദേശനിഖാസി 

കളില്നിന്നു അന്ൃജാതിക്കാരത്തികളെ 

യിവാഹം ചെയ്യിരികുന്നുു എങ്കിലും ഈ 

കായ്യത്തില് യിസ്രായേലിന്നു വേണ്ടി ഇനി 

യും പ്രത്യാശയുണ്ടു. ഇപ്ല്യോഗഥ ആ സ്ത്രി 

കളെ ഒക്കെയും അവരില്നിന്നു ജനിച്ചവ 

രെയും യജമാനനെറയും നമുടെ ദൈധ 

ത്തിനെറ കല്പനയിങ്കല് വിറെക്കുന്നവരു 

ടെയും നിണ്ണയപ്രകാരം നിക്കിക്കള വാ൯ 

നമ്മുടെ ദൈവത്തോടു നാം ഒരു നിയമം | 

ചെയ്യുക ; അതു സ്ത്രായപ്രമാണത്തിന്നു അനു 

ക ന്നേല്ലം: ഇതു 

നീ നിവ്ൃഹിക്കേണ്ടന്ന കായ്യം ആകുന്നു; 

സാരമായി നടക്കട്ടെ. 

ഞങ്ങ നിനകു തൂണയായിരിക്കും; ധൈ 

യ്യപ്പെട്ടു പ്രപത്തിക്ക. അങ്ങനെ എസ്സാ 

എഴ്ണന്നേററു ഈ വാക്കുപോലെ ചെയ്യേ 

ണ്ടതിനു പുരോഹിതന്മാരുടെയും ലേധ്വയ 

രുടെയും പ്രഭ ക്കന്മാരെയും 

ഒയേല്ലരെയുംകൊണ്ടു സത്യം ചെയ്യിച്ചു; 

അവര് സത്യം ചെയ്യൂ. എസ്രാ ടൈവാല 

യത്തിനെറ മുമ്പില്നിന്നു എഴുന്നേററു 

്േല്യാശിബിനെറ മകനായ യെഹോഹാ 

നാനെറ അറയില് ചെന്നു പ്രുവാസിക 

ളുടെ ദോഹംനിമിത്തം അവ൯ ടൂഃഖിച്ചു 

കൊണ്ടു അപ്പം തിന്നാതെയും വ്വെള്ളം 

കുടിക്കാതെയും അവിടെ രാപാത്തു. അന 

അവര ന്തരം സകലപ്രുവാസികളും 

യെരൂശലേമില് വന്നുക്രടേണം എന്നും 

എല്ലായിസ്രാ 

യപ്രകാരം മൂന്നു ദിവസത്തിന്നകം ആരെ 

ങ്കിലും വരാതെയിരുന്നാല് അയവനെറ 

വസ്മുവക ഒക്കെയും കണ്ടുകെട്ടി യെടുക്കയും 

അവനെ പ്രവാസികളുടെ സഭയില്നിന്നു 

പുറത്താകുകയും ചെയ്യുമെന്നും യെഫ്രുടയി 

യെരൂശചേമിലും പ്രസിദ്ധമാക്കി. ലും 

അങ്ങനെ യ്യെഫ്രദയുടെയും ബെന്യാമി 

നെറയും സകലപുരുഷന്മാരും മൂന്നാം 

ദിവസത്തിന്നകം യെരൂശലേമില് വന്ന 

ക്രടി; അതു ഒമ്പതാം മാസം ഇരുപതാം 

തിയ്യതി ആയിരുന്നു; സകലജനധും ആ 

കായ്യ്യം ഹേതുലായിട്ടും വന്മഴനിമിത്ത 

വയം 

നെറ മുററത്തു ഇരുന്നു. അപ്പപോഠം എസ്രാ 

വിവെച്ചുംകൊണ്ടു ദൈവാലയത്തി 

പുരോഫിത൯ എഴുന്നേററു അവരോടു: 

നിങ്ങ ദ്രോഹം ചെയ്യു യിസ്രായേലിനെറ 

കുററത്തെ വഭ്ധിപ്പിക്കേണ്ടതിന്നു അന 

ജാതിക്കാരത്തികളെ ധിവാഹം കംഗിച്ചി 

രിക്കുന്ന. ആകയാല് ഇപ്പോഠം നിങ്ങഠം 

നിങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരുടെ ദൈധമായ 

യഹോവയോടു പാപം ഏററുവറകയും 

അവനെറ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ചു ദേശനി 

വാസികളോടും അന്പജാതിക്കാരത്തിക 

ളോടും ധേര്പെടുകയും ചെയ്ത്രിസ എന്നു 

പറഞ്ഞു. അതിന്നു സവ്വസഭയും ഉറക്കെ 

ഉത്തരം പറഞ്ഞതു: നി ഞങ്ങളോടു പറഞ്ഞ 

വാകുപോലെ തന്നേ ഞങ്ങ ചെയ്യേണ്ട 

താകുനാ. എങ്കിലും ജനം വള രെയും ഇതു 

വഷകാലവും ആകുന്നു; ധെളിയില് നി 

പ്ലാ൯ ഞങ്ങഠക്കു കഴിവില്ല; ഈ കായ്യ 

ത്തില് ഞങ്ങ. അനേകരും ലംഘനം 

ചെയ്യിരിക്കയാല് ഇതു ഒരു ദിവസംകൊ 

ണ്ടോ രണ്ട ദിവസംകൊണ്ടോ തിരുന്ന 

സംഗതിയ്യമല്ല. ആകയാല് ഞങ്ങ 

ടെ പ്രുഭൂക്കന്മാര സവ്ൃസഭെകും പ്രതി 

നിധികളായി നില്ലട്ടെ; ഈ കായ്യം 

8 പ്രഭക്കുന്മാരുടെയും മൂപ്പന്മാരുടെയും നിഞ്ജ | നിമിത്തം നമ്മുടെ ദൈവത്തിനുള്ള കഠി 
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നകോപം ഞങ്ങമെ ലിട്ടുമാവുധേോള ധും | യേല്, യോസാബാട് , ഏലെയാസാ. 

ഞഞ്ങമുടെ പട്ടണങ്ങളില് അന്യജാതിക്കാ | ലേവ്യരിരു: 
] 

മ 

യോസാബാട , ശാമെയി, 

രത്തികമെ വിഖാഫഹം കുഴിച്ചിരികുന്ന കെലിതാ എന്നു പേരുള്ള കേലായാധു, 

ഏവരും അവരരോടുക്രടെ അധിടങ്ങളിലെ | പെഥഹ്യവധോു, യെഫ്രദാ, ഏലിയേസെ൪. 

മൂപ്പന്മാരും ന്യായാധിപതിമാരും നിശ്ചയി സംഗഥിതക്കാരില്; ത്േല്യ ശീബ് . വാതില് 

ക്കപ്പെട്ട സമയങ്ങളില് വരികയും ചെയ്യ  കാവല്ലക്ാരില്: ശല്ലും, തേലെം, ഈരി. 

ട്ടെ, അതിന്നു അസാഹേലിനെറ മക യിസ്്രാമയല്യ രിത, പരോശിനെറ പുത്ത 

നായ യോനാഥാനും തിക്ക്വയുടെ മകനായ ന്മാരില്: രമ്യായും യിസ്സ്റിയായും മല്ൃച്ചീയാധും 

യഹ്ല്െയാധും മാത്രം വിരോധം പറഞ്ഞു; ഴീയാമീ൯, എലെയാസാര്, മല്്രീയാവു, 

മെശുല്യാമും ശബ്ദെഥായി എന്ന ലേധ്യനും ബെനായാധു. ഏലാടിനെറ പുത്രന്മാ 

അധരെ താങ്ങിപ്പറഞ്ഞൂ. പ്രഖംസികമോ | രിരു: മത്ധന്യാധും സെഖയ്യാധു, യെഹീ 

അങ്ങനെ തന്നേ ചെയ്യൂ, എസാപൃരോഹി | യേത, അബ്ബി, യെരേമോത്ത് , ഏലീയാവു. 
| 

പിതൃടവനംപിതൃഭധനമായി സതലൃധിനെറ പുത്രന്മാരില്: ശൃര്ല്യാവേ 
| 

തനെയ്യും 

ചില പിതൃടവനത്തലധന്മാരെയും പേരു | നായി, ഏല്യാശിബ് , മത്ഥന്യാധു, യെരേ 
രമ 

പേരായി തിരഞ്ഞെടുത്തു, അവര് ഈ ! മോത്ത', സാബാദ്, അസിസാ. ബേ 

കായ്യം വയിസ്പൂരിപ്പംാ൯ പത്താം മാസം , ബായിയുടെ പുത്രന്മാരില്: യെഹോഹാ 

ഒന്നാം തിയ്യതി യോഥഗംക്ൂടി. അനസ്റ്ജാ | നാന്, ഹനന്പാധു, സ്ബ്ബായി, അഥെ 

തിക്കാരത്തികളെ വിധഖാഹം കഴിച്ചിരുന്ന ലായി, ബാനിയുടെ പുത്രന്മാരിരു; മെശു 

സകലപുരുഷന്മാരുടെയും കായ്യം അവര് ല്യാം, മല്ലൂക, അദായാവു, യാശ്രൂബ്, ശെ 

ഒന്നാം മാസം ഒന്നാം തിയ്യയികൊണ്ടു | യാതംയെരേമോത്ത്. പഹത്ത്-മോധാ 

തീതൃതു. പുരേഹിതന്മാരുടെ പുത്രന്മാരി | ബിനെറ പുത്രന്മാരില്: ആട്ടം, കെലാല്, 

ലും അ ജാതിക്കാരത്തികളെ. വിവാഹം | ബെനായാധു, മയശേയാവും മത്ഥന്യാധു, 

കഴിച്ചവരുണ്ടായിരുന്നു; അവരാരെന്നാര: | ബെസലമയല്,, ബിന്നൂചി, മനശ്ശേ. 

യോസാദാക്കിനെറ മകനായ യേശുഖയയ | ഹാരിമിന്െറ പൃത്രന്മാരില്: ഏലിയ 

ടെ പുത്രന്മാരിലും അവന്െറ സഹോദര | സെര്, യിശ്ശ്രീയാവു, മല്ക്കീയാവു, ശെമ 

യാവു, 

ലല്ലൂക, ശെമയ്യാവു. ഹാശ്രുമ്'ന്െറ പുത്ര 

ന്മാരിലും: മയശേയാധു, എലി യസെര്, ശിമെയോന്, ബെന് മീന്, 

യാരീബ്, ഗെടല്യാവയ ഏന്നിവര് തന്നേ. 

ഇവര് തങ്ങളുടെ ഭായ്യമാരെ ഉപേക്ഷിക്കാം 

മ്രേന്നു കയ്യടിച്ചു; അവര് കുററക്കാരായതു 

കൊണ്ടു തങ്ങളു ടെ കുററത്തിന്നായി ഓരോ 

ആട്ടുകൊററനെ യാഗം കഴിച്ചു. ഇമ്മേ 

രിനെറ പുത്രന്മാരില്: ഹനാനി, സെബ 

ദ്യായു. ഹാരീമിനന്െറ പുത്രന്മാരില് : 

മയശേയാധു, ഏലിയാധു, ശെമയ്യാവും 

യെഹീയേല്, മസ്സ്റിയാവു. പശ്വ്രുരി ' 

നെറ പുത്രന്മാരില് : ര്േ്യരേവനായി, 

മയശേയാധും, യിശ്മാമയത, 

ധാഠാഥറ്ഠിം 

| 
നെഥനെ | 

ന്മാരില്: മത്മഥെനായി, മത്ഥത്ഥാം സാബാ 
ഷ് 

8, എലീഫേലെത്ത്, യെരേമായി, മന 

ശ്ശെ, ശിമെയി. ബാനിയുടെ പുത്രന്മാ 

രില്: മയദായി, അഥ്രാം, ഈവൽ, 

കെലുഷ്രം 
മ മ 

വന്യായു, മെഭരമോത്ത , എല്യാശീബ , 

ബെനായാധുയ, ബേടെയായു, 
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നാഥാന, അദായാധു, മഖ നദെബായി, 
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93 

39 

40 

41 



440 മ ്നാസ്ധ് 1 നെഫെമ്യ ൮) ൧ 

ക്2 ശേലെമ്യായു, ശമയ്യായും ശല്ലൂം, അമ വേല്, ബെനായാധ്യ. ഇവര് എല്ലാവരും 44 

43 യ്യായു, യോസേഫ് ., നെബോധിനെറ 

പൂത്രന്മാരില്: യെയിയേരു, മത്ഥിത്ഥ്യാവും 
ി 

സാബാദ , സെബിനാം യദ്ദായി, യോ 

അവ ജാതിക്കാരത്തികളെ വിവാഹം കഴി 

ച്ചിരുന്നു; അവരില്, ചിലക്കു മക്കളെ. 

പ്രസവിച്ച ഭായ്യമാരും ഉണ്ടായിരുന്നു. 

[1111൧1 

നെഹെമ്യാവു 

ടത സ്ര-(-൨ രക. 

ഹം അദ്ധ്യായം. 

റ൨റംഷ്യംഹിഷെം മകനായ നെഹഫെ 

മ്യാവിനെറ ചരിത്രം. 

ഇരുപതാം ആണ്ടില് കിസ്സേ വ മാസ 

ത്തിരു ഞാ൯ ശ്രുശ൯രാജധാനിയില് ഇരി 

ക്കുമ്പോര എനെറ സഹോദരന്മാരില് 

ഒരുത്തനായ ഹനാനിയും യ്യെഫ്രുടയില് 

നിന്നു ചില പുരുഷന്മാരും വന്നു; ഞാ൯ 

അവരോടു പ്രുവാസത്തില്നിന്നു തെററി 

ഒഴിഞ്ഞുപോയ ബഖ്യെഫ്രുദന്മാരെക്കുറിച്ചും 

യെരൂശലേമിനെകുറിച്ചും ചോദിച്ചു 

അതിന്നു അവര് എന്നോടു; പ്രവാസത്തില് 

നിന്നു തെററി ഒഴിഞ്ഞുപോയ ശേഷിപ്പു 

അധിടെ ആ സംസ്ഥാനത്തു മഹാകക്യൃ 

ത്തിലും അപമാനത്തിലും ഇരിക്കുന്നു; യെ 

രൂശലേമിനെറ മതില് ഇടിഞ്ങും അതി 

നെറ വാതിലുകഠം തീവെച്ചു ചുട്ടും കിട 

ക്കുന്നു ഏന്നു പറഞ്ഞു, ഈ വത്തമാനം 

കേട്ടപ്പോ ഞാ൯ ഇരുന്നു കരഞ്ഞു; കുറെ 

നാര ടൂഃഖിച്ചും മപവസിച്ചുംകൊണ്ടു സ്വ 

ഗുത്തിലെ ദൈവത്തോടു ഞാ൯ പ്രാത്ഥിച്ചു 

വപറഞ്ഞതെന്തെന്നാല് : സ്വഗ്ഗത്തിലെ 

ദൈവമായ യഹോവേ, നിന്നെ സ്നേഹിച്ചു 

ധാഠാഥറ്ഠിം 

നിന്െറ കല്പനകളെ പ്രമാണിക്കുന്നവക്ു 

നിയമധും ദയയും പാലിക്കുന്ന മഹാനും 

ഭയങ്കരനദമായ ദൈവമേ, നിനെറ ദാസ 

ന്മാരായ യിസ്രായേല്മക്കഠാക്കു വേണ്ടി 

രാധും പകലും നിന്െറ മുമ്പാകെ പ്രരാത്ഥി 

ക്കയും യിസ്രായേല്മക്കളായ ഒങ്ങ൦ 

നിന്നോടു ചെയ്യിരിക്കുന്ന പാപങ്ങളെ 

ശുററുപറകയും ചെയ്യുന്ന അടിയനെറ 

പ്രാത്ഥന കേഠക്കേണ്ടതിന്നു നിന്െറ 

ചെധി ശ്രദ്ധിച്ചും നിനെറ കണ്ണൂ തുറന്നും 

ഇരിക്കേണമേ; ഞാനും എനെറ പിതൃഭ 

വനവും പാപം ചെയ്യിരിക്കുന്നു. ഞങ്ങ 

നിന്നോടു ഏററവും വഷളത്വമായി പ്ര 

വത്തിച്ചിരിക്കുനു; നിന്െറ ദാസനായ 

മോശെയോടു നി കല്പിച്ച കല്പനകളും 

ചട്ടങ്ങളും യിധികളും ഞങ്ങമ പ്രുമാണി 

ചവിട്ടൂമില്ല. നിങ്ങ ഭരോഹം ചെയ്യാല് 

ഞൊസ നിങ്ങളെ ജാതികളുടെ ഇടയില് 

ചിന്നിച്ചുകളയും; എന്നാല് നിങ്ങ എങ്ക 

ലേക്കു തിരിഞ്ഞു ഏനെറ കല്പനകളെ. 

പ്രമാണിച്ചു അവയെ അനുസരിച്ചനട 

ന്നാല്, നിങ്ങളുടെ ഭൂഷ്ടുന്മാര് ആകാശ 
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തആമിനെറ അറുതിവരെയും ഏത്തിയിരു 

ന്നാലും ഞാന് അവിടെനിനു അവരെ 

ശേഖരിച്ചു, എനെറ നാമം സ്ഥാപിപ്പാ൯ 

ഞാ൯ തിരഞ്ഞെടുത്ത സ്ഥലത്തു കൊണ്ടു 

വരും എന്നു നിനെറ ഭാസനായ മോശെ 

യോടു നീ അരുളിച്ചെയൂ വചനം ഒക്കേ 

ണമേ. അവര് നിന്െറ മഫാശക്തി 

കൊണ്ടും ബലമുള്ള കൈകൊണ്ടും നി വി 

ണ്ടെടടുത്ത നിനെറ ദാസന്മാരും നിന്െറ 

ജനവുമല്ലോ. കത്താ, നിസനെറചെധി 

അടിയനെറ പ്രാത്ഥനെക്കും നിന്െറ 

നാമത്തെ ഭയപ്പെടുവാ൯ താല്പയപ്പെടുന്ന 

നിന്െറ ദാസന്മാരുടെ പ്രാത്ഥനെക്കും 

ത്രഭ്ധയുള്ള തായിരിക്കേണമേ, ഇന്നു അടി 

യന്നു കായ്യം സാധിപ്പിച്ചു ഈ മന്മകഷ്ഷ്യ ൯െറ 

മുമ്പാകെ ഏനികു ഒയ ലഭികുമാറാക്കേ 

ണമേ, ഞാന് രാജാധിന്നു പാനപാത്ത 

വാഹകനായിരുന്നു. 

൨.൦ അദ്യാ യാം 

അത്ഥഹ് ശകഷ്ട്രാരാജാധിനെറ ഇരുപ 

താം ആണ്ടില് 

ഞാന് ഒരിക്കല് ര:ജാധിനെറ മുമ്പാകെ 

ഇരുന്ന വിഞ്ഞു എടുത്തു അവന്നു കൊടുത്തു; 

ഞാന് ഇതിന്നു മുമ്പെ ഒരിക്കലും അവ 

നെറ സന്നിധിയില് കുണ്ണിതനായിരുന്നി 

ട്ടില്ല. രാജാവു ഏന്നോടു: നിന്െറ മുഖം 

വാടിയിരിക്കുന്നതു ഏന്തു? നിനകു ദിനം 

ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ; ഇതു മനാോടദൂഃഖമല്ലാതെ 

മറെറാന്നമല്ല എന്നു പറഞ്ഞൂ. അടപ്പുാഠം 

നിസാ൯മാസത്തില് 

നെഹെമ്യാധു ൨ 

ന റ ത 

ഞാന് ഏററവും ഭയപ്പെട്ടു രാജാവിനോടു: 

രാജാധു ദിഘായുസ്സായിരിക്കട്ടെ; ഏനെറ 

പിതാക്കന്മാരുടെ കല്ലറകഠ ഉള്ള പട്ടണം 

ശ്രുന്യ മായും അതിനെറ വാതിലുകഠം തി 

കൊണ്ടു വെന്തും കിടക്കെ എനെറ മുഖം 

വാടാതെ ഇരിക്കുന്നതു എങ്ങനെ എന്നു 

പറഞ്ഞു. രാജാവു എന്നോടു: നിനെറ 

ധാഠാഥറ്ഠിം 

അപേക്ഷ എന്തു എന്നു ചോദിച്ചു; മടനെ 

ഞാന് സ്വഗ്ലത്തിലെ ഭൈവത്തോടു പ്രാ 

ത്ഥിച്ചിട്ടും രാജാധിനോട്ട: രാജാധിന്നു 

തിരുവുള്ള മുണ്ടായി അടിയന്നു തിരുമുമ്പില് 

ഒയ ലഭിച്ചു എങ്കില് അടിയനെ യ്യെഫ്രട 

യില് എനെറ പിതാക്കന്മാരുടെ കല്ലറക 

മുള്ള പട്ടണത്തിലേക്കു അതു പണിയേ 

ണ്ടതിന്നു ഒനം അയക്കേണമേ ഏനണ 

ത്തിച്ചു. അതിന്നു രാജാഠൂ -- രാജ്ഞിയും 

അരികെ ഇരുന്നിരുന്നു _: നിനെറ യാ 

ത്രെക്കു ഏത്ര നാശ വേണം? നി എപ്പോ 

മടങ്ങിവരും എന്നു എന്നോടു ചോടിച്ച. 

അങ്ങനെ ഏന്നെ അയച്പ്ാ൯ രാജാധിന്നു 

സക്രതമായി; ഞാന് ഒരു അധവധിയ്യം 

പറഞ്ഞു. 

ഞാ൯ യ്യെഹ്രുദയില് എത്തുംവരെ നടിക്കു 

രാജായിന്നു തിരുധുള്ള മുണ്ടായി 

അക്കരെയുള്ള ദേശാധിപതിമാ൪ ഏന്നെ 

 കടത്തിധിടേണ്ടതിന്നു അവക്കു എഴുത്തു 

കളും ആലയത്തോടു ചേന്ന കോട്ടവാ 

തിലൂകഠാക്കും പട്ടണത്തിനെറ മതിലിന്നും 

ഞാ൯ ചെന്നു പാപ്പ്യാനിരിക്കുന്ന വിട്ടിന്നും 

വേണ്ടി ഉത്തരം മുതലായവ ഉണ്ടാകു വാ൯ 

രാജാധിനെറ വനവിചാരകനായ ആ 

തരേണ്ടതിന്നു 
ര 

സാഫ എനിക്കു മരം 

അവന്നു ഒരു എഴുത്തും നച്ലണമേ 

എന്നും ഞാ൯ രാജാലിനോടു അപേ 

ക്ഷമിച്ചു. ഏസനെറ ദൈധഖത്തിനെറ ദയ 

യുള്ള കൈ ഏനികു അനുക്രലമായിരുന്ന 

തുകൊണ്ടു രാജാധമു അതു എനിക്കു തന്നു. 

അങ്ങനെ ഞാ൯ നദിക്കു അക്കരെയുള്ള 

ദേശാധിപതിമാരുടെ അടുക്കല് വന്നു 

രാജാധിനെറ എഴുത്തു അവക്കു കൊടുത്തു. 

രഃജോവുയ പടനായകന്മാരെയും കുതിരച്ചേ 

വകരെയും എന്നോടുക്രടെ അയച്ചിരുന്നു. 

ഹോരേ:൬നായ സ൯ബല്ലുത്തും അമ്മോ 

നനായ ദഓസ൯ തോബിയാധും ഇതു കേട്ട 

പ്പോ യിസ്റ്രായേല്മക്കഠാക്കു ഗുണം ചെ 
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നെഹെമ്യാവു ൩. ---- | 

യ്ാ൯ ഒരു ആധ വന്നതു അവക്കു ഏററവും 

അനി ക്ടമായി, ഞാ൯ യെരൂശലേഥില് 

എത്തി അവിടെ മൂന്നു ദിവസം താമസിച്ച 

ശേഷം ഞാനും എന്നോടുക്രടെ ചില 

പുരുഷന്മാരും രാത്രിയില് എഴുന്നേററു 

ത്രേന്നാല് യെരൂശലേമില് ചെയ്ത്കാ൯ 

എന്െറ ദൈവം എന്െറ മനസ്സില് തോ 

ന്നിച്ചിരുന്നതു ഞാ൯ ആരോട്ടും പറഞ്ഞി 

ട്ടില്ലായിരുന്നു; ഞാ൯ കയറിയിരുന്ന മുഗം 

അല്ലാതെ മറെറാരു മുഗവും എന്നോടുകൂടെ 

ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഞാന് രാത്രിയില് താ 

ഴ്ലൂരവാതില് വഴിയായി പെരുമ്പന്യറവി | 

അകലും കുപ്പവാതില്ലലും ചെന്നു യെരൂശ 

ലേമിനെറ മതില് ഇടിഞ്ഞുകിടക്കുന്നതും 

വാതിലുകഠം തീവെച്ചു ചുട്ടിരിക്കുന്നതും | 

കണ്ടു. 

ലേക്കും രാജായിനെറ കുളത്തിങ്കലേകും 

ചെന്നു; എന്നാല് ഞാന് കയറിയിരുന്ന 

മൃഗത്തിന്നു കടന്നുപോകവാ൯ സ്ഥലം 

പോരാതിരുന്നു. രാത്രിയില് തന്നേ 

ഞാ൯ തോട്ടിനെറ അരികത്തൃക്ൂടി ചെന്നു 

മതില് നോക്കി കണ്ടു താഴ്ണൂരവാതിലി൯ 

വഴിയായി മടങ്ങിപ്പോന്നു. ഞാ൯ എധി 

ടെപ്പോയി എന്നും ഏന്തു ചെയ്തു എന്നും 

പ്രമാണികളാരും അറിഞ്ഞില്ല; അന്നുവ 

പിന്നെ ഞാ൯ ഉറവുയാതില്ലം 

) 

| 

] 
| 
) 
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കൈ എനിക്കു അനുക്രലമായിരുന്നതും 

രാജാവയ എന്നോടു കല്ലിച്ച വാക്കുകളും 

ഞാ൯ അറിയിച്ചപ്പോശ അധര: നാം 

എഴുന്നേററു പണിയുക എന്നു പറഞ്ഞു. 

അങ്ങനെ അവര് ആ നല്ല പ്രവൃത്തി 

ക്കായി അന്വേന്യം ധൈധയ്യല്ലെടുത്തി. 

എന്നാല് ഹോരോയനായ സ൯ബല്ലത്തും 

അദമ്മാ൬ നായ ദാസന് തോബീയാവുയം 

അരാബ്യനായ ഗേശെമും ഇതു കേട്ടിട്ടു 

ഞങ്ങളെ പരിഹഫസിച്ചുനിന്ദിച്ചു: നിങ്ങ 

ചെയ്യുന്ന ഈ കായ്യം എന്തു? നിങ്ങ രാജാ 

വിനോടു മത്സരിച്പാ൯ ഭാധിക്കുന്നു വോ 

എന്നു ചോടിച്ചു. അതിന്നു ഞാ൯ അവ 

രോടു: സ്വഗ്ശത്തിലെ ദൈവം ഞങ്ങഠക്കു 

യ്യയേം സാധിപ്പികും ; ആകയാല് അവ 

നെറ ദാസന്മാരായ ഞങ്ങ എഴന്നേററു 

പണിയ്യം; നിങ്ങരക്കോ യെരൂശലേമില് 

ഒരു ഓഹരിയും അവകാശവും ജ്ഞാപക 

വുമില്ല എന്നുത്തരം പറഞ്ഞു. 

൩. അദ്ധ്യായാ. 

അങ്ങനെ മഹാപുരോഹിതനായ എല്യ്യാ 

ശിബും അവന്െറ സഹോദരന്മാരായ 

പൃരോഹിതന്മാരും ഏഴന്നേററ ആട്ടിന് 

വാതില് പണിതു; അവര് അതു പ്രതി 

രെ ഞാ൯ യ്യെഹ്രുദന്മാരോടോ പുരോഹി | ദ്ട്ിച്ചു അതിന്െറ കുതകുകളും യെച്ചു; 

തന്മാരോടോ പ്രളക്കന്മാരോടോ പ്രമാണി 

കളേഠടോ യവലയെട്ടുക്കുന്ന ശേഷംപേ 

രോടോ യാതൊന്നും അറിയിച്ചിരുന്നില്ല. 

അനന്തരം ഞാ൯ അവരോടു: 

ശ്രൂ൬ മായ്യം 

കഠം തികൊണ്ടു വെത്തും കിടക്ുന്നതായി 

യെരൂശ 

ച്ചേം അതിനെറ വാതിലു 

നാം അകപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഈ അനത്ഥം 

നിങ്ങ കാണുന്നുവല്ലോ; വരുധി൯; നാം 

ഇനിയും നിന്ദാപാത്രമായിരിക്കാതവണ്ണം 

യെരൂശലേമിനെറ മതില് പണിയുക 

എന്നു പറഞ്ഞു. എന്െറ ദൈവത്തിന്െറ 

ഠിം 

) ഹമ്മേയാഗോപുരംവരെയും ഫഹനന 

യേല് ഗോപൃുരംവരെയും 

പ്രതിക്ടിച്ചു. 

പ്റം യെരിഹോക്കാർ പണിതു; അവരു 

അവര് അതു 

അയവധ൯ പണിതതിന്ന 

ടെ അപ്പുറം ഇഭ്രിയുടെ മകനായ സ്ക്ര്ൂര് 

പണിതു. മീ൯വാതില്: ഹസ്റസ്സെനംയ 

ക്കാർ പണിതു; അവര് അതിനെറ പടി 

കഠാ വെച്ചു കുതകും ഓടാമ്പലും അന്താഴവും 

ഇണക്കി. അധയരുടെ അപ്പുറം ഹക്കോ 

സിനെറ മകനായ മരരിയാലവിനെറ 

മകന് മെരേമോത്ത് അററകററം തിത്തു. 
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അവരുടെ അച്ഛൂറം മെശേസ്സബെയേലി 

നെറ മകനായ ബേരെഖ്യാവിനെറ 

മക൯ മേമശുല്ലാം അററകുററം തീത്തു. 

അധരുടെ അപ്പുറം ബാനയുടെ മക൯ സാ 

ലോക്ക് അററകററം തീത്തു. അവരുടെ 

താ 

തീത്തു; 

ന്മാ൪ കുത്താധിനന്െറ വേലെക്കു ചുമല് 

തെക്കോധ്യ൪ അ ററകററം 

എന്നാല് അവരുടെ ശ്രേഷ്ട 

കൊടുത്തില്ല. പഴയവാതില് പാസേ 

ഫയുടെ മകനായ യോയാദയും ബെസോ 

ദട്യാവിനെറ മകനായ മെശുല്ലാമും അററ 

കററം തീത്തു; അവര് അതിന്െറ പടി | 

ക വെച്ച കുതകും ഓടാമ്പലും അന്താ 

ഗവ്യം ഇണക്കി. അവരുടെ അപ്പുറം 

ഗിബെയോനയ നായ മെലത്യാധും മെരോ 

നോഥ്യനായ യാഭോനും ഗിബെയോന് 

രും മിസ്സ്റായരും നദിക്കു ഇക്കരെയുള്ള 

ദേശാധിപതിയുടെ ന്യായാസനസ്ഥലം 

വരെ അററകുററം തീത്തു. അതിന്നപ്പുറം 

തട്ടാന്മാരില് ഹഹയ്യാവിനെറ മകനായ 

ഉസ്ിീയേല് അററകുററം തീത്തു. അധവ 

ന്െറ അപ്പുറം തൈലക്കാരില് ഒരു വനായ 

ഫനന്യാഖു അററകുററം തീത്തു വീതി 

യൃയള്ള മതില്വരെ യെരൂശലേമിനെ ഉറ 

പ്പിച്ച. അവരുടെ അപ്പുറം ഒയരൂശലേം 

ഭേശത്തിനെറ പാതിക്കു പ്രഭവായ ഫ്രുരി 

സെറ മകന രെഫായാധയുയു അററകററം 

തീത്തു. അവരുടെ അപ്പുറം ഹരൂരഫി 

നെറ മകന് യെദായാധവു തനെറ ലിട്ടിന്നു 

നേരെയ്യള്ള ഭാഗം അററകററം തിത്തു; 

അവസെറ അപ്പുറം ഹശബ്ലെ യാധിനെറ 

തീത്തു. 

മറെറാരു ഭാഗവും ചുള കളുടെ ഗോപൃരവും 

മക൯ ഹത്ആശ് അററകററം 

ഫാരീമിനെറ മകന് മല്ലരിയാലും പഫ 

ത്ത'--മോധാബിന്െറ മക൯ ഹഫത്തബ്ദം 

അററകററം തീത്തു. അവന്െറ അപ്പുറം 

യെത്രുശലേംദേശത്തിനെറ മറെറ പാതി 

ഠിം 

49 നെഫെമ്യാധുയ ൩. 

ക്കു പ്രളവായ ഹല്ലോഹശിനെറ മക൯ 

ശല്ലൂമും അവനെറ പുത്രിമാരും അററകു 

ററം തീത്തു. താഗ്ഗരവാതില് ഹന്മന്ം 

സാനോഫ് നിവാസികളും അററകുററം 

തീത്തു; അവര് അതു പണിതു അതിന്െറ 

കതകും ഓടാമ്പലും അന്താഴവും ഇണക്കി 

കുപ്പവാതില്ുവരെ മതില് ആയിരം മുഴം 

കേടുപോക്കി. കുപ്പവാതില് ബേത്ത് - 

ഹഖേരെംദേശത്തിനെറ പ്രഭുവായ രേഖാ 

ബിനന്െറ മകന് മല്ല്ലിയാവു അററകററം 

തീ; അവ൯ അതു പണിതു അതി 

നെറ കുതകം ഓാടാമ്പലും അന്താഴവും 

ഇണക്കി. ഉറവൃവാതില് മിസ്റസറാദേശത്തി 

നെറ പ്രഭുവായ കൊല്-ഫഹോസെയുടെ 

മകനായ ശല്ലൂ൯ അററകുററം തീത്തു; 

13 

14 

10 

അധ൯ അതു പണിതു മേച്ചല് കുഴിച്ചു. 

കതകും ഓാടാമ്പലും അന്താഴവും ഇണക്കി 

രാജോദ്യാനത്തിനെറ നീപ്പാത്തിക്കരികെ 

യുള്ള കുളത്തിനെറ മതിലും ഓവിദിന്െറ 

നഗരത്തില്നിന്നു ഇറങ്ങുന്ന കപ്പടിവരെ 

തീത്തു. അവന്െറ അപ്പുറം ബേത്ത് 

സൂ൪ദേശത്തിസെറ പാതികു പ്രഭവായ 

അസ്റ്റക്കിനെറ മക൯ നെഹെനമ്യാധ്യ ഭവി 

ദിനെറ കല്പറകളുടെ നേരെയുള്ള സ്ഥലം 

വരെയും പെട്ടികുഴിച്ച കുളംവരെയ്ും 

വിരന്മാരുടെ ആഗാരംവരെയും അററ 

കുററം തീത്തു. അതിന്നപ്പൂറം ലേധ്യരിരു 

ബാനിയുടെ മക൯ രെഫ്രും അററകുററം 

തിത്്തു. 

ദേശത്തിനെറ പാതികു പ്രഭവായ ഹശ 

അവനെറ അപ്പുറം കെയിലാ 

ബ്യാധയു തനെറ ദേശത്തിനെറ ചേക്കു 

അററകററം തീത്തു. അതിനെറശേഷം 

അവനെറ സഹോദരന്മാരില് കെയിലാ 

ദേശത്തിനെറ മറെറ പാതിക്ു പ്രഭ വായ 

ഹേനാദാടിനെറ മകന് ബവ്വായി അററ 

കുററം തീത്തു. അവനെറ അപ്പുറം മിസ്സ്പം 

പ്രഭവായ യേശുവയുടെ മക൯ ഏസെ൪ 
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കോണിങ്കലെ ആയ്യധശാലെക്കുള്ള കയ 

ററത്തിന്നു നേരെ മറെറാരു ഭാഗം അററ 

കുററം തിത്തു. അതിനെറശേഷം സബ്ബാ 

യിയ്യടെ മക൯ ബാരൂക് ആ കോണ 

തുടങ്ങി മഹാപൃയരോഹിതനായ യി 

ബിനെറ പിട്ടുവാതില്വരെ മറെറാരു | 

ഭാഗം ജാഗ്രതയോടെ അററകററം തീത്തു. 

അതിനെറശേഷം ഹക്കോസിനെറ മക 

നായ ഉരിയാധിസെറ മക൯ കോ 

ത്ത് എല്യാശീബിനെറ ലിട്ടുവാതില് തുട 

ങ്ങി ര്രേല്യാശിബിനെറ വിട്ടിനെറ അററം 

വരെ മറെറാരു ഭാഥം അറാകുററം 

തീതൃതു. അതിന്െറശേകഷം നാട്ടുപുറക്കാ | 

രായ പുരോഹിതന്മാർ അററകുററം തീത്തു. 

അതിനെറശേഷം ബെന്യാമിനും ഫ്ര 

ബും തങ്ങളൂടെ വിട്ടിന്ന നേരെ അററക 

ററം തിതൃതു., അതിനെറശേഷം അന 

൬ ധിസെറ മകനായ മയസേയാധി 

സെറ മക൯ അസ്യ്യാവു തെറ ധീിട്ടി 

അതി | 

മകു൯ 

ന്നരികെ അററകററം തിത്തു. 

സെറശേഷം ഫഹേനാദാടിനെറ 

ബിന്തധി അസയ്യാധിനെറ ധീിടുമുതല് 

കോണിനെറ തിരിവുവരെ മറെറാരു 

ഭാഗം അററകററം ത്ആ. ഉരസായി 

യൂടെ മക൯ പാലാല് കോണി ന്നും കാരാ 

ജേധാനി കവിഞ്ഞു മുമ്പോട്ടു നില്ലയന്ന 

ഉന്നതഗോപുരത്തിന്നും നേരെ അററകു 

ററം തീത്തു; അതിനെറശേഷം പരോ 

ശിനെറ മക൯ പെദായാധു അററകററം 

തീത്തു. ടദഭൈധാലയടാസന്മാര ഓഫേ 

ലില് കിഥക്കു നില്യാതിലിന്നെതിരെയുള്ള 

സ്ഥലംമുതല് കവിഞ്ഞുനില്ലന്ന ഗോപുരം 

വരെ പാതൃതുവന്നു. അതിനെറശേഷം 

തെക്കോധ്യ൪ കധിഞ്ഞുനില്ലഛന്ന വലിയ 

ശോചപുരത്തിന്നു നേരെ ഓഫേലിന്െറ 

മതില് വരെ മറെറാരു ഭാഗം അററകുററം 

ധാഠാഥറ്ഠിം 

ഗൃഹത്തിനെറ മുററത്തോടുട ചേന്നതായി 

തീത്തു. 

തന്മാര് ഓരോരുത്തന് താന്താനെറ വിട്ടി 

കുതിരവഖാതില്മുതല് പൃരോഫി 

നനു നേരെ അററകററം തീരത. അതി 

സെറശേഷം ഇമ്മേരിനസെറ മകന സാ 

ദോക തനെറ വിട്ടിനു നേരെ അററ 

കുററം തീത്തു. അതിനെറശേഷം കിഴ 

ക്കെവാതില്കാവല്ലചാരനായ ശെഖന്യാധി 

സെറ മക്൯ ശെമയ്യാവു അററകററം 

തീത്തു. 

വിനെറ മക൯ ഹനന്പയാധും സാലാഫി! 

അതിസെറശേഷാം ശേഖെമ്യാ 

൭൯റ ആറാമത്തെ മകന് ഹാ൯യന്ദം 

തീത്തു. 

ബേരെഖ്യാവിസെറ 

മറെറാരു ഭാഥം അററകററം 

അതിസെറശേഷം 

മക൯ മെശുല്ലാം തനെറ അറയുടെ നേ 

രെ അററകുററം തീത്തു. അതിന്െറ 

ശേഷം തട്ടാന്മാരില് ഒരുവനായ മല്ലി 

യാവു ഹമ്മിഫ് ക്കാദ' വാതിലിന്നു നേരെ 

ദൈവാലയദാസനാരുടെയും കച്ചവടക്കാ 

രുടെയും സ്ഥലംവരെയും കോണിങ്കലെ 

മാളികമുറിവരെയും അററകുററം തീത്തു. 

കോണിങ്കലെ മാളികമുറിക്കും ആട്ടുവാതി 

ലിന്നും മദ്ധ്യ തട്ടാന്മരും കച്ചവടക്കാരും 

അററകററം തീത്തു. 

രം അധഡ്്യായം. 

ഞങ്ങ മതില് പണിയുന്നു എന്നു സ൯ 

ബല്ലത്ത് കേട്ടപ്പോ അവ൯ കോപധും 

പൂണ്ടു 
ഈ ഒടുബ്ബലന്മാരായ യ്യെഫ്രുദ 

മഹാരോക്ഷധും യ്യെഫ്രുദന്മാരെ 

നിന്ദിച്ചു. 

ന്മാര് എന്തു ചെയ്ത്രാ൯ പോകുന്നു? അവരെ 

സമ്മതിക്ുമോ? അവധര് യാഗം കഥിക്കു 

മോ? ഒരുദിവസംകൊണ്ടു പണി തീത്തു 

കളയുമോ? വെത്തുകിടക്കുന്ന ചണ്ടിക്രു 

മ്പാരങ്ങളിതനിന്നു അവര് കല്ല ജിവി 

പ്പിക്കുകോ എന്നിങ്ങനെ തസെറ സഹോദ 

രന്മാരും ശമയയാസൈസ്യയധും കേഠാക്കെ 

പറഞ്ഞു. അപ്പോ അവനെറ അടുക്കല് 

കള് 

9 

90 

31 

32 
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10 

11 

00 സ്ധി 4. 

നിന്നിരുന്ന അമ്മോന്യനായ തോബി 

യാവു: അവർ ഏങ്ങനെ പണിതാലും 

ഒരു കറുക്ക൯ കയറിയാല് അവരുടെ കന്മ 

തില് മരുണ്ടുധിഴ്ഴചം എന്നു വറഞ്ഞു. 

ഞങ്ങളൂടെ ദൈവമേ, കേധാമക്കണമേ; 

രങ്ങഠം നിന്ടിതന്മാര ആയിരികുന്നു; 

അവരുടെ നിന്ദയെ അവരുടെ സ്വന്ത 

തലയിലേക്കു തിരിച്ചു പ്രവാസ ഭേശത്തിരു | 

അചരെ കുവച്ചെക്കു ഏപ്പിക്കേണമേ. 

പണിയുന്നവര് കേഠാക്കെ അവര് നിന്നെ 

145 ൫നെഹൈമ്യാധയ ര: 

അരുതു എന്നു പറഞ്ഞു. അവരുടെ സമി 

പം പാത്ത യ്യെഫ്രുടന്മാർ പല സ്ഥലങ്ങ 

ളിരുനിന്നും വന്നു: നിങ്ങ ഞങ്ങളൂടെ 

അടുക്കല് വരുധി൯ എന്നു പത്തു പ്രാവ 

ശ്യം ഞങ്ങളോടു അപേക്ഷിച്ചു. അതു 

കൊണ്ടു ഞാന് മതിലിസെറ പിനമുറത്തു 

പൊക്കം കുറഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങളിലും തുറന്നു 

കിടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലും ആമകളെ ആ 

ക്കി ജനത്തെ കുടുംബംകടുംബമായി വാളു 

കളോടും കുന്തങ്ങളോടും ധില്ലുകളോടും 

കോപിപ്പ്യിച്ചിരിക്കയാല് അവരുടെ അക കരുടെ നിത്തി. ഞാന് നോക്കി ഏഴ്ന്നേ 
ല് 

തൃം മറെക്കരുതേ അധരുടെ പാപ്പം 

നിനെറ മുമ്വചിരുനിനും മാഞ്ഞുപോകയും 

അരുതേ. അങ്ങനെ ഞങ്ങ മതില് 

പണിതു; വേല ചെയ്താ൯ ജനത്തിന്നു 

ഉത്സാഹം ഉണ്ടായിരുന്നതു കൊണ്ടു മതില് 

മുഴവന്ദം പാതിപൊക്കംവരെ തീത്തു. 

യെരൂശലേമിസനെറ മതിലൂകറാ അററ 

കുററം തീന്നുവരുന്നു ഏന്നും ഇടിധുകഠം 

അടഞ്ഞുതുടങ്ങി ഏന്നാ സന൯ബല്ലത്തും 

തോബിയാധും അരാബ്ലയരും അമ്മോനയരും 

അസ്പ്മോദ്യരും കേട്ടപ്പോ അവക്കു മഹാ 

കോപം ജനിച്ചും യെരൂശലേമിന്െറ 

നേരെ ചെന്നു യ്ൃഭ്ധം ചെയ്യേണ്ടതിന്നും 

അവിടെ കലക്കം വരുത്തേണ്ടതിന്നും 

അവർ ഒക്കെയും ഒന്നിച്ചുക്രടി കൂട്ടുകെട്ടു 

ണ്ടാക്കി. ഒങ്ങളോ ഞങ്ങളുടെ ദൈധ 

ത്തോടു പ്രാത്ഥിച്ചു; അവധരുടെനിമിത്തം 

രാധും പകലും കാവല്ലക്ാരെ ആക്കേണ്ടി 

വന്നു. എന്നാൽ യ്യെഹ്രുള്൪: ചുമട്ടുകാരു 

കല്ലും 

മണ്ണും ഇനിയും വള രര കിടകുന്നു; ആക 

ടെ ശക്തി ക്ഷയിച്ചു പോകുന്നു; 

യാര മതില് പണിവയാ൯ നമുക്കു കഴിക 

യില്ല ഏന്നു പറഞ്ഞും ഞങ്ങളുടെ ശത്രു 

ക്കളോ: നാം അവരുടെ ഇടയില് ചെന്നതു 

അവരെ കൊന്ന പണി മുടക്കുന്നതു വരെ 

അവര് ഒന്നും അറികയും കാണകയും 

ഠിം 

[ 

| 

[] 

| 

(ആ യം യം. ത. ക്ത. 

ററുനിന്നു പ്രഭക്കന്മാരോടും പ്രമാണിക 

ളോടും ശേഷംജനത്തോടും: നിങ്ങഠാ 

അവരെ പേടിക്കേണ്ടാ; വലിയവനും €യ 

കരനുമായ കുത്താവിനെ ഓതുതു നിങ്ങുടെ 

സഹോദരന്മാകും പുത്രന്മാകും പുത്രിമാക്കും 

ഭ്രായ്യമാക്കും വിടുക ക്കും വേണ്ടി പൊരു 

തുവി൯ ഏന്നു പറഞ്ഞു. ഞങ്ങഠക്കു 

അറിവു കിട്ടിപ്പോയെന്നും ദൈവം അധ 

രുടെ ആലോചനയെ നിക്ണുലമാക്കിയെ 

ന്നും ങ്ങളുടെ ശത്രുക്കര കേട്ടശേഷം 

ഞഞ്ജഠം ഏല്ലാവരും മതിലിങ്കരു താന്താ 

നെറ 

യായിം അന്നമുതല്ല ഏനെറ ഭൂത്യന്മാരില് 

വേലെക്കു മടങ്ങിച്ചെല്ലുവാനിട 

വാതിപേര് ധേലെകു നിന്നു പാതിപേര് 

കുന്തവും പരിചയും വില്ലും കവചവും 

ധരിച്ചനിന്നു;ു മതില് പണിയുന്ന എല്ലം 

യ്യെഫ്രടന്മാരുടെയും പുറകില് പ്രഭുക്കന്മാര് 

നിന്നു. ചുമടെടുക്കുന്ന ചുമട്ടുകാര ഒരു 

കൈകൊണ്ടു വേല പചെയ്തുയും മറെറ 

കൈകൊണ്ടു ആയുധം പിടിക്കയും 

ചെയ്യു. പണിയുന്നവര് അരെക്കു വാഠം 

കെട്ടിയും കൊണ്ടു പണിതു; എന്നാൽ കാ 

ഫളം ഉരതുന്നവ൯ എനെറ അടുക്കത 

തന്നേ ആയിരുന്നു. ഞാന് പ്രളക്കന്മാ 

രോടും പ്രമാണികളോടും ശേഷംജന 

ത്തോട്ടം: വേല വലിയതും ധിശാലമാ 

94 
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13 

14 

15 
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നെഹെമ്യാധയ ൫ ന്ന് ൭ 

യതും ആകുന്നു; നാം മതിലിന്മേല് 

ചിതറി തമ്മില്തമ്മില് അകന്നിരിക്കുന്നു. 

നിങ്ങ കഹേളനാദം കേരക്ക3ന്നടത്തു 

ഞങ്ങളുടെ അടുക്കല് ക്രടിക്കൊഗധി൯; 

നമ്മുടെ ദൈവം നമുക്കു വേണ്ടി യൃഭ്ധം 

ചെയ്യും എന്നു പറഞ്ഞു. അങ്ങമന 

ഞങ്ങ പണിനടത്തി; പാതിപേ൪ 

നേരം വ്വെളുക്കുമ്ചോഠാതുടങ്ങി നക്ഷത്രം 

പ്രകാശിക്കുന്നതുവരെ കുന്തം 

നിന്നു. ആ കാലത്തു ഞാ൯ ജനത്തോട്ട; 

രാത്രിയില് നമുക്കു കാവലിന്നും പകല് 

വേല ചെയ്യന്നതിന്നും ഉതകുത്തക്കവണ്ണം 

ഓരോരുത്തന് താന്താനെറ വേലക്കാരന൯ു 

മായി യെരൂശലേമിന്നകത്ുതു പാക്കേണം 

എന്നു പറഞ്ഞു. ഞാനോ എ൭നറ സഹോ 

ഒരന്മാരോ എനെറ ബാല്യക്കാരോ എസനെറ 

കീഴിലുള്ള കാവല്ല്യാരോ ആരും കടുല്പു മാറി 

യില്ല; 

ആയുധം ധരിച്ചിരുന്നു. 

൫, അമഡ്ധ്യായം, 

ജനലും അവരുടെ ഭായ്യ്യമാരും യ്െഫ്രുട 

ന്മാരായ തങ്ങളൂ൭ട സഹോദരന്മാരുടെ 

നേരെ വലിയ നിലധിളി കരട്ടി: ഞങ്ങ 

ങ്ങളുടെ പുത്രന്മാരും പുത്രിമാരുമായി 

പലരാകകൊണ്ടെ ഞങ്ങളൂടെ ഉപജിവന 

ത്തിന്നു ധാന്യം വേണ്ടിയിരിക്ുന്നു എന്നു 

ചിലരും ഞങ്ങമൂടെ നിലങ്ങളും മുന്തിരി 

ത്തോട്ടങ്ങളും ലിടുകളും പണയം എഴ്ചതി 

ഈ മൂഭിക്ഷകാലത്തു ധാന്യം വാങ്ങേണ്ടി 

വന്നിരിക്കുന്നു എന്നു ചിലരും രാജുഭോ 

ഗം കൊടുക്കേണ്ട തിന്നു ഞങ്ങഠ നിലങ്ങളി 

ന്രേലും മുന്തിരിത്തോട്ടങ്ങളി ന്മേലും പണം 

കടംമേടിച്ചിരിക്കുന്നു; ഇപ്പ്ോഗോ ഞങ്ങ 

മൂടെ ദേഹം ഞങ്ങളു ടെ സഹോദരന്മാരുടെ 

ദേഹത്തെപ്പോലെയും ഞങ്ങളുടെ മക്കഠം 

അവരുടെ മക്കളെ പ്പോലെയ്യം ആകുന്നു 

ധാഠാഥറ്ഠിം 

കളിക്കുന്ന സമയത്തൃക്ൂടെയും | 

പിടിച്ചു ഈ വാക്കുകളും 

] 

| 

| 

| 

| 

വെങ്കിലും ഞങ്ങ ഞങ്ങളുടെ പുത്രന്മാ 

രെയും പുത്രിമാരെയും ഓസ്യത്തിന്നു കൊ 

ടക്കേണ്ടി വരുന്നു; ഞങ്ങളുടെ പുത്രിമാ 

രില് ചിലര് അടിമല്പെട്ടുപോയിരിക്കുന്നു; 

ഞങ്ങഠക്കു വേറെ നിവ്യാഹമില്ല; ഞങ്ങ 

ഭൂടെ നിലങ്ങളും മുന്തിരിത്തോട്ടങ്ങളും അ 

ന്യാധീനമായിരിക്കുന്നു എന്നു വേറെ ചില 

രും പറഞ്ഞു. അവരുടെ നിലധികിയും 

കേട്ട പ്പോഠഠം എനിക്ു 

അതികോപം വന്നു. ഞാന് ഏസെറ 

മനസ്സുകൊണ്ടു ആലോചിച്ചശേഷം പ്രദ 

ക്കന്മാരെയും പ്രമാണികളെ യും ശാസിച്ചു: 

നിങ്ങഠം ഓരോരുത്തന് താന്താന്െറ സ 

ഹോദരനോടു പലിശ വാങ്ങുന്നുവല്ലോ 

എന്നു അവരോടു പറഞ്ഞു, അവക്കു 

വിരോധമായി ഞാന് ഒരു മഹായോഗം 

വിളിച്ചുക്ൂടി. ജാതിക ക്കു വിററിരുന്ന 

നമ്മുടെ സഹോദരന്മാരായ യ്യെഫ്രടന്മാരെ 

നമ്മാല് കഥിയുന്നേടത്തോളം നാം ധിണ്ടെ 

ടടത്തിരിക്കുന്നു; നിങ്ങളോ നമ്മുടെ സഹോ 

ഭരന്മാ൪ തങ്ങളെത്തന്നേ നമക്ു വിപ്പാന്ത 

ക്കവണ്ണം അവരെ വിണ്ടും വിപ്പിപ്പാ൯ 

പോകുന്നുവോ എന്നു ഞാ൯ അവഖരോട്ട 

ചോടിച്ചു. അതിന്നു അവര് ഒരു വാകും 

പറഖാന്൯ കഴിയാതെ മൌനമായിരുന്നു. 

പിന്നെയും ഞാ൯ പറഞ്ഞതു: നിങ്ങ 

ചെയ്യുന്ന കായ്യം നന്നല്ല; നമുടെ ശത്രു 

ക്കളായ ജാതികളടെ നിന്ദ ഓത്തിട്ടെങ്കി 

ലും നിങ്ങ നമുടെ ദൈവത്തെ ഭയ 

പ്പെട്ടു നടക്കേണ്ടതല്ലയോ? ഞാനും 

എസെറ സഹോദരന്മാരും എനെറ ഭൃത്യ 

ന്മാരും അവക്കു ദ്ധ്ൃധും ധാന്യവും കുടം 

കൊടുത്തിരിക്കുന്നു; നാം ഈ പലിശ 

ഉപേക്ഷിച്ചുകുള ക. നിങ്ങ ഇന്നു തന്നേ 

അവരുടെ നിലങ്ങളും മുന്തിരിത്തോട്ടങ്ങ 

മും ഒലിധുതോട്ടങ്ങളും വീടുകളും മടക്കി 

ക്കൊടുപ്പി൯; ദ്യം, ധാം വിഞ്ഞ , 

] 
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എണ്ണ എന്നിവയില് ന്ൂററിന്നു ഒന്നുവിതം ഈ ധേലയില് ചേന്നു പ്രവത്തിച്ചു 

നിങ്ങ അവരോടു വയാങ്ങിധരുന്നതും | പോന്ന. യ്യെഫ്രടന്മാരുംപ്രമാണികളു. 

അവക്കു ഇമ്ടെച്ചുകൊടുപ്പി൯. അതിന്നു , മായ ന്ൂററമ്പതു പേരല്ലുതെ ചുറവുമുള്ള. 

അവര്: ഞങ്ങ അധ മടക്കിക്കൊടുക്കാം; ജാതികളുടെ ഇടയില്നിന്നു ഞങ്ങളുടെ 

ഇനി അവരോടു ഒന്നും ചോടിക്കയുയമില്ല; അടുക്കല് വന്നവരും എസെറ മേശെക്കതല് 

നീ പറയുമ്പോലെ തന്നേ ഞങ്ങ ചെയ്യും ഭക്ഷണം കുഴിച്ചുപോന്നു. ഏനിക്കു ഒരു 

ത്േന്നു പറഞ്ഞു. അപ്പോം ഞാന് പുരോ ' ദിവസത്തേക്കു ഒരു കാളയെയും വിശേ 

ഫിതന്മാരെ വിളിച്ചു ഈ വധാശാന്തപ്ര , കമായ ആറു ആടിനെയും പാകും ചെയ്യും; 

കകാരം ചെയ്യുകൊള്ളാമെന്നു അവരുടെ പക്ഷികളെയും പാകം ചെയ്യും. പത്തു 

മുമ്പില്ലെച്ചു അവരെക്കൊണ്ടു സത്യം ഭിവസത്തില് ഒരിക്കല് സകലധിധ 

ചെയ്യിച്ചം ഞാ൯ എനെറ മടി കടഞ്ഞു; വീഞ്ഞും ധാരാളം കൊണ്ടുവരും; ഇങ്ങനെ 

ഈ വാഗ്ദാനം നിവത്തിക്കാത്ത ഏവനെ യെക്കെയും വേണ്ടിയിരുന്നിട്ടും ഈ ജനം 

യും അവന്െറ വീട്ടിരനിന്നും അവനെറ പെടുന്ന പാടു കഠിനമായിരുന്നതിനാല് 

സമ്പാട്യ ത്തില്നിന്ും ദൈവം ഇതുമ്പൊ ദേശാധിപതികുള്ള അഹോവ്പത്തി ഞാ൯ 

ലെ കുടഞ്ഞുകള യട്ടെ; ഇങ്ങനെ അവ൯ ക, ആധശ്യപ്പെട്ടില്ലു. ഏനെറ ഭൈധമേ, 

ഞ്ഞും ഒഴിഞ്ജും പോകട്ടെ എന്നു പറഞ്ഞു. ഞാ൯ ഈജനത്തിന്നു വേണ്ടി ചെയൂതൊ 

സവ്യുസഭയും: ആമേന് ഏന്നു പറഞ്ഞു ക്കെയും എനിക്കു നന്ധെക്കായിട്ടു ഒക്കേ 

യഹോവയെ സ്തൂതിച്ചു. ജൂനം ഈ വാഗാ ണമേ, 

നപ്രകാരം പ്രധത്തിച്ചു, ഞാന് യ്യെഫ്ര 

ഓദേശത്തു അ വരുടെ ദേശാഃധിപതിയായി ി പ് 

നിയമിക്കപ്പെട്ട നാഠംമുതത,, അത്ഥഹ്ശ എന്നാല് ഞാ൯ മതില് പണിതു; ആ 

ക്ടോരാജാവിനെറ ഇരുപതാം ആണ്ടുമുതത | കാലത്തു പടിവഖാതിലുകഠക്കു കതകുകഠം 

തന്നേ, അഖനെറ മുപ്പത്തിരണ്ടാം ആണ്ടു  ഖെച്ചിരുന്നില്ലെങ്കിലും അററകുററം ഒന്നും 

വരെ പന്ത്രണ്ട സംവത്സരം ഞാനം ശേഷിപ്പില്ലെന്നു സ൯ബല്ലത്തും തോബി 

നൊ സഹോടരന്മാരും ദേശാധിപതി | യാധും അരാബ്ദനായ ഗേശെമും ഞങ്ങ 

ക്കുള്ള അഹോധ്ൃത്തി വാങ്ങിയില്ല.  മൂടെ മററു ശത്രുക്കളും കേട്ടപ്പോഠം സ൯ 

എനിക്കു മുമ്പെ ഉണ്ടായിരുന്ന പണ്ടത്തെ ബല്ത്തും ഗേശെമും എഏസനെറ അടുക്കല് 

ദേശാധിപതിക൦ ജനത്തിന്നു ഭാരമായി ആളയച്ചു: വരിക; നാം ഓനോസമഭൂമി 

രുന്നു നാല്പതു ശേക്കെല് ധെള്ളിഖധിതം | യിലെ ഒരു ഗ്രാമത്തില് യോഗംക്രടുക 

വാങ്ങിയതു ക്രടാതെ അപ്പവും വീഞ്ഞും എന്നു പറയിച്ചു. ഏനന്നോടു ദോഷം ചെ 

ക്രടെ അധരോടു വാങ്ങി; അവരുടെ യ്യാനായിരുന്നു അവര് നിരൂപിച്ചതു. 

ഭൃത്യന്മാരും ജനത്തിന്മേതു കത്തൃത്വം നട ഞാ൯ അവരുടെ അടുക്കലേക്ു ടൂുതന്മാരെ 

ത്തിവന്നു; ഞാനോ ദൈവഭയം ഹേതു അയച്ചു: ഞാ൯ ഒരു വലിയ വേല ചെയ്യു 

വായി അങ്ങനെ ചെയ്യില്ല. ഞാന് ഈ വരുന്നു; എനികു അങ്ങോട്ടു വരുവാ൯ 

മതിലിനെറ വേലയില് തന്നേ മററി  കഥിവയില്ല; ഞാ൯ വേല വിട്ടു നിങ്ങളുടെ 

രുന്നു; ഞങ്ങഠ ഒരു നിലധും ധിലെക്ു അടുക്കല് വരുന്നതിനാല് അതിന്നു മിന 

വാങ്ങിയില്ല ; ഏനെറ ഭൃത്യന്മാര് ഒക്കെയും | ക്കേടു വരുത്തുന്നതു എന്തിന്നു എന്നു പറ 

ററ്₹ 

ഠിം 
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യിച്ചു. അവർ നാലു പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ 

ഏസെറ അടുക്കല് ആളയച്ചു; ഞാനും 

ഈ ധിധം തന്നേ മറുപടി പറഞ്ഞയച്ചും 

സ൯ബല്ലത്ത് അങ്ങനെ തന്നേ അഞ്ചാം 

പ്രാവശ്യം തനെറ ഭൂത നെ, തുറന്നിരിക്കു 

ന്ന ഒരു എഴുത്തുമായി എസെറ അടുക്കത 

അയച്ചും അതില് എഴ്ചതിയിരുന്നതു : 

നീയും യ്െഫ്രുടന്മാരും മത്സരിപ്പാ൯ ഭായി 

ക്കുന്നു; അതുകൊണ്ടാകുന്നു നി മതില് 

പണിയുന്നതു; നീ അവക്ു രാജാവാകു 

വാ൯ ലിചാരികുന്നു എന്നത്രേ വത്തമാനം. 

യ്യെഫ്രുദയില് ഒരു രാജാധയ ഉണ്ടെന്നു 

നിന്നെക്ുറിച്ചു യെരുശലേമില് പ്രസം 

ഗിപ്പാ൯ നീ പ്രവാചകന്മാരെ നിയമി 

ച്ചിരിക്കുന്നു എന്നിങ്ങനെ ജാതികളുടെ 

ഇടയില് ഒരു കേരാഖി ഉണ്ടു; പ 

വയും അങ്ങനെ പറയുന്നും രാജായും 

ഇപ്പോ ഈ കേധാധി കേരക്ും; ആക 

യാല് വരിക നാം തമ്മില് ആലോചന 

ചെയ്തു. അതിന്നു ഞാ൯ അവന്െറ അടു 

ക്കത ആളയച്ചു: നീ പറയുന്നതുപോലെ 

യുള്ള കായ്യം ഒന്നും നടകുന്നില്ല; അതു 

നി സ്വമേധയാ സംകപ്പിച്ചതാകുന്നു 

എനു പറയിച്ചു. വേല നടക്കാതധണ്ണം 

അവരുടെ ധൈധയ്യം ക്ഷയിച്ചുപോകേണ 

മെന്നു പറഞ്ഞു അവര് ഒക്കെയും ഞങ്ങളെ 

ഭയപ്പെടുതുുവാ൯ നോക്കി. ആകയാല്, 

ദൈവമേ, എന്നെ ധൈയ്യപ്പെടുത്തേ 

ണമേ. 

പിന്നെ ഞാ൯ മെഷചേതബേലിനെറ 

മകനായ ദെലായാധിനെറ മക൯ ശെമ 

യ്യാവിനെറ വീട്ടില് ചെന്നു; അവ൯ 

കുതകടെച്ചു അകത്തിരിക്കയായി രുന്നു; 

നാം ഒരുമിച്ച ദൈവാലയത്തില് മന്ദിര 

ത്തിന്നകത്തു കടന്നു വാതില് അടെക്കുക; 

നിന്നെ കൊല്ലുവാ൯ വരുന്നുണ്ടു; നിന്നെ 

കൊല്ലുവാ൯ അവര് രാത്രിയില് വരും 

ഠിം 
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എന്നു പറഞ്ഞു. അതിന്നു ഞാ൯: എന്നെ 

പ്പോലെയുള്ള ഒരാ ഒഓാടാപ്പോകുമോ? 

എന്നെഃപ്പാലെയുള്ള ഒരുത്ത൯ ജീവര 

ക്ഷെക്കായി മന്ടിരത്തിലേക്കു പോകുമോ? 

ഞാ൯ പോകയില്ല എന്നു പറഞ്ഞു. 

ദൈഖം അഖനെ അയച്ചിട്ടില്ല; തോബി 

യാവും സ൯ബല്ലത്തും അഖനാ ക്രലി കൊ 

ടടത്ത്തിരുന്നതു കൊണ്ടു അവന് എനിക്കു ധി 

രോധമായി ആ പ്രവചനം പറഞ്ഞതേ 

യുള്ളൂ എന്നു എനിക്കു മനസ്സിലായി, ഞാ൯ 

ഭയപ്പെട്ട അങ്ങനെ പ്രവത്തിച്ചു പാപം 

ചെയ്യേണ്ടതിന്നും എന്നെ ദൂക്കിക്കത്തക്ക 

വണ്ണം അപവാദത്തിന്നു കാരണം കിടേ 

ണ്ടതിന്നും അവര് അവന്നു ക്രൂലി കൊടു 

ത്തിരുന്നു. എനെറ ദൈവമേ, തോബി 

യായും സ൯ബല്ലതൃതും ചെയു ഈ പ്രവൃ 

ത്തികഠംക്കു തക്കവണ്ണം അവരെയും നോ 

വദ്യഃ എന്ന പ്രവാചകിയെയും എന്നെ 

ഭയപ്പെടുതുുവാ൯ നോക്കിയ മററു പ്രവാ 

ചകന്മാരെയും ഓക്കേണമേ. 

ഇങ്ങനെ മതില് അമ്പത്തുരണ്ടു ദിവ 

സം പണിതു ഏലുതമാസം ഇരുപത്ത 

ഞ്ചാം തിയ്യതി തീത്തു, ഞങ്ങളുടെ സകല 

ശത്രുക്കടൂം അതു കേട്ടപ്പോ ഞങ്ങളുടെ 

ചുററുമുങ്ള ജാതിക ആകെ ഭയലച്പെട്ടു; 

അവര് തങ്ങമക്കു തന്നേ അല്പന്മാരായി 

തോന്നി ഈ പ്രവൃത്തി ഞങ്ങളുടെ ദൈ 

വത്തിനെറ സഹായത്താല് സാഭ്ധ്യ മായി 

എന്നു അവ൪ ഗ്രഹിച്ചു. ആ കാലത്തു 

യ്രെഫ്രടാപ്രഭക്കന്മാര തോബിയാധിന്നു 

അനേകം എഴുത്തു അയക്കയും തോബിയാ 

വിനെറ എഴുത്തു അവക്കു വരികയും 

ചെയ്യു. അവ൯ ആരഹിസെറ മകനായ 

ശെഖന്ത്യാവിനെറ മരുമക൯ ആയിരുന്ന 

തു കൊണ്ടും അവസെറ മക൯ യോഹാനാ൯ 

ബേരെഖ്യാധിസെറ മകനായ മെശുല്ലാ 

മിനെറ മകളെ ധിവാഹം ചെയ്യിരുന്നതു 
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കൊണ്ടും യ്യെഫ്രുദയില് അനേകര് അവ 

ദ്രമായി ചെയ്യിരുന്നു. 

അത്യയമല്ല, ഗുണ 

ങ്ങളെ ഏനെറ മുമ്പാകെ പ്രുസ്മാധിക്കയും 

സത്യ ബന്ധം 

അവര് അവനെറ 

മേനെറ ധാക്കുകമ്ളെളു അവന്െറ അടുക്കല് 

ചെന്നറിയിക്കയും ചെയ്യൂ. അതുകൊണ്ടു 

എന്നെ ഭയപ്പെടുത്തുവാന് തോബിയാധു 

ഛെഗത്തൂു അയ ചൂുകൊണ്ടി രുന്നു. 

ടെ അദ്യായം. 

എന്നാല് മതില് പണിതുതീത്തു കതകു 

കഠം ധവെകുകയ്യം വാതില്കാവല്ല്ലാരെയും 

സംഗീതക്കാരെയും ലേധ്ൃയരെയും നിയമി 

ക്ഷയം ചെയയൂശക്ഷം ഞാന് ഏനെറ 

സഹോദരനായ ഫനാനിയെയും കോട്ട 

യുടെ അധിപനായ ഹനസന്യാവെയും യെ 

രൂശലേമിന്ുു അധിപതികകളായി നിയ 

മിച്ചു; ഇവ൯ പലരെക്കാമു.ം വിശ്വസ്മൂദ്മം 

ദൈധഭക്തന്ദം ആയിരുന്നു. ഞാന് അവ 

രോട്ട: ചെയിൽത ഉറെകുന്നതുവരെ യെരു 

ശലേമിനെറ വാതില് തുറക്കുരുതു ; നിങ്ങ 

അരികെ നില്ലമ്പോഠ തന്നേ കതകു 

അടെച്ചു അന്താഗം ഇടുധിക്കേണം; യെരൂ 

ശലേംനിഖാസികളില്നിന്നു കായല്ല്ലാ 

രെനിയമി ചു ഓരോരുതആനെ താന്താനെറ 

കാവല്സ്ഥലത്തും താന്താനെറ ധിട്ടിന്നു 

നേരെയുമായി നിത്തിക്കൊള്ളേണം ഏനു 

പറഞ്ഞു. എന്നാൽ പട്ടണം വിശാലമാ 

യതും വലിയതും അകത്തു ജനം കുറവും 

ആയിരുന്നു; ധിടുകഠം പണിതിരുന്നതു 

മില്ല. വംശാവലിപ്രകാരം എണ്ണും നോ 

ക്കേണ്ടതിന്നു പ്രഭൂക്കുന്മാരെയും പ്രമാണി | സന്തതിയായി ആതേരിനെറ 

കളെയും ജനത്തെയും ക്രട്ടിവരുത്തുവാ൯ 

എനെെറ ഭൈധം നെറ മനസ്സ്സിര തോ 

ന്നിച്ചു. തേന്നാറെ ആല്യം മടങ്ങിവന്നവരു 

ടെ ഒരു വംശാവലിരേഖ എനിക്കു കണ്ടുകി 

ട്ടി തമമതില് ഏഴുതിക്കണ്ടതു എന്തെന്നാല്: 

ധാഠാഥറ്ഠിം 
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നെഫെമ്യാവു ൭ 

ബാബേരരജാധായ നെബൃഖട് നേസ൪ 

പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോയ ബദ്ധന്മാരുടെ 

പ്രവാസത്തിരുനിന്നു പുറപ്പെട്ടു യെരുശ 

ലേമിമലകും യ്യെഫ്രദയിലേകും താന്താ 

നെറ പട്ടണത്തിലേക്കു മടങ്ങിവന്നവ 

രായ ദേശനിവാസികുഠം: ഇവര് സെരു 

ബ്ബാബേരു, യേശുവ, നെഹെമ്യാധു, അസ 

യ്യാധും രയമ്യധും നഹമാനി, മൊദ്ദെഖായി, 

ബിരശാ൯; മിസ്സ്റേരെത്ത് , ബിഗ്വായി, 

ന്െഫ്രം, 

മടങ്ങി വന്നു; 

ബയനാ എന്നിചരോടുക്രടെ 

യി സ്പായേരജനത്തിലെ 

പുരുഷന്മാരുടെ സംഖ്യയാധിതു: പരോ 

ശിനെെറ മക്ക രണ്ടായിരത്തൊരുന്ുറെറ 

ഴപത്തിരണ്ടു. ശെഫത്യായിനെറ മക്കം 

മുന്നതൂറെറഴപത്തിരണ്ടു, ആരഹിനെറ 

മക്ക അറുനൂററമ്പത്തിരണ്ടു. യേശു 

യുടെയും യോധാബിന്െറയും മക്കളില് 

പഹത്ത -മോധാബിനെറ മക്കം രണ്ടാ 

യിരത്തെണ്ണൂററിപ്പതിനെട്ടു. ഏലാമി 

നെറ മക്കഠം ആയിരത്തിരുനൂററമ്പത്തി 

നാലു. സത്ഥുവിനെറ മക്കുഠാ എതഞ്ഞൂററി 

നാല്പത്തഞ്ചു. 

മ്േഴ്നൂറററുപതു. ബാിന്നൂധിയുടെ മക്കം 

സക്കായിയുടെ മക്കുഠഠ 

അറുനൂററിനാപ്പുത്തെട്ടു. ബേബായി 

യൂടെ 

ടു അന്ാദിനെറ 

മുന്നൂററിരുപത്തിരണ്ടു. 

നെറ 

മക്കഠഥ അറുനൂററിരുപത്തെട്ടു. 

മക്ക രണ്ടായിരത്തി 

അരമോനിക്കാമി 

മക്ക അറു ദൂറററുപത്തഴ്. 

 ബിഗ്വായിയുടെ മക്കഠം രണ്ടായിരത്ത 

റുപത്തേഴച. ആദിനെറ മക്ക അറു 

നആററമ്പത്തഞ്മു. ഫിസ്ച്ിയാധിനെറ 

മക്ക 

തൊണ്ണ്ുറെറട്ടു. ഫാശ്രുമിനെറ മക്കഠം 

മുന്തൂററിരുപ്തെട്ടു. ബേസായിയുടെ 

മക്കഠം മുന്നൂററിരുപത്തിനാലു. ഹാരിഫി 

നെറ മക്കഠ ന്ൂററില്പന്തരണ്ടു. ഗിബെ 

ഉ൩ ം ൭ ൭ യോന്പേ൪ തൊണ്ണ്ണൂററഞ്മു ബത്തേഹെ 
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നെഹെമ്യായുയ ൭ 

മൃരും നെതോഫാത്യരും ക്രടെ ന്റെറ 

ണുത്തെട്ടും 

ത്തെട്ടു. 

അനാഥോത്യ൪ ന്ൂൂററിരുപ 

ബേത്ത് -അസ്താധേത്യര് നാല്പ 

കെ ത്തിരണ്ടു. കിയ്യത്ത് -യെയാരിം, 

ഫിരാ, ബെയെരോത്ത് എന്നവയിലെ 

നിധാസികഠം ഏഴ്ചന്ൂററിനാല്പത്തിമൂന്നു. 

രാമക്കാരും ഗേബക്കാരും അറുന്ൂററിരുപ 

ത്തൊന്നു. മിക്സ് നിവാസി കഠം നൂആററി 

രുപത്തിരണ്ടു. ബേഥേല്കാരും ഹായി 

ക്കാരും ന്ൂററിരുപത്തിമുന്നു. മറെറ 

നെബോധിചെ നിവാസികഠ അമ്പത്തി 

രണ്ടു. മറെറ ഏലാമിലെ നിവാസികഠ 

ആയിരത്തിരുനൂററമ്പത്തിനാലു. ഹാരീ 

മിസെറ മക്കഠ മുന്തൂററിരുപതു. 

ഹോനിധാസികഠ മുന്തററിനാല്പത്തഞ്ചു. 

ലോദിലെയും ഹാദിടിലെയും ഓനോവി 

ലെയും നിധാസികഠ ഏഴുന്ൂൂററിരുപ 

ത്തെന്നു, സേനായാനിവാസികറം മൂവാ 

യിരത്തിത്തൊള്ളായിരത്തിമുപ്പതു. പുരോ । 

ഫിതന്മാർ: യേശുവയുടെ ഗൃഹത്തിലെ | 

യെദായാധിസെറ മക്ക തൊള്ളായിര 

ത്തെഴപത്തിമൂന്നു. ഇമ്മേരിനെറ മക്കഠാ 

ആയിരത്മമ്പത്തിരണ്ടു. പശ ഫ്രുരിനെറ 

മക്ക ആയിരത്തിരുനൂററിനാല്പത്തേഴ. 

ഹാരിമിനെറ മക്കഠര ആയിരത്തിപ്പതി 

നേഴ്ച. ലേധ്യ൪: ഹോദഭെവയുടെ മക്ക 

ളില് കട് മീയേലിനെറ മകനായ യേശുവ 

യുടെ മക്ക എഴ്ചപത്തിനാലു. സംഗീത 

ക്കാര്: 

വാതില്കായല്ല്യാ൪ : ശല്ലൂമിനെറ മക്കം, 

ആതേരിനെറ മക്കം, തല്മോനെറ 

മക്കം, അക്രൂബിസെറ മക്കഠം, ഹതീത 

യ്യുടെ മക്കം, ശോബായിയുടെ മക്കം 

ആകെ നൂററിമുപ്പത്തെട്ടു. ദൈവാലയ 

ഓസന്മാ൪: സീഹയുടെ മക്കഠം, ഹസ്ഫ 

യ്യുടെ മക്കഠ, തബ്ദായോത്തിമ൯െറ മക്കം, 

മക്കാ. 

ആസാഷ്യ൪ ന്ദൂററിനാല്പ്ങെട്ടു. 

കേരോസിസെറ സിയായുടെ 

റ്റം 

750 

മക്ക, പാദോനെറ മക്കഠം, 

൯൯ന് 7 

ലെബാന 

യുടെ മക്കഠം, ഹഗാബയുടെ മക്ക, സത 

മായിയുടെ മക്ക, ഫാനാന്െറ മക്ക്, 

ഗിദ്ദേലിനെറ മക്കം, ഗാഹരിനന്െറ 

മക്കഠം, രെയായ്യാവിനെറ മക്കഠ, രെസി 

നെറ 

ഗസ്സാമിനെറ മക്കഠം, മൃസ്സയുടെ മക്കഠ, 

മക്ക, നെക്കോടയുടെ മക്കഠം, 

പാസേഹയുടെ മക്കഠ, ബേസായിയുടെ 

മക്കഠം, മെയ്കന രുടെ മക്കഠം, നെഫിതയ 

രുടെ മക്കഠം, ബക്ക് ബൃക്കിനെറ മക്കം, 

ഹക്രൂഫയുടെ മക്കഠം, ഹഫ്രുരിനെറ മക്കം, 

 ബന്ധീത്തിനെറ മക്കം, മെഹീദയുടെ 

മക്കറ, ഹശയുടെ മക്കഠം, ബക്കോസി 

നെറ മക്കാം, സിസെരയുടെ മക്കഠം, തേമ 

ഹിനെറ മക്കര, നെസിഹയുടെ മക്ക, 

ഹതിഫയയടെ മക്ക. 

ശലോമോനെറ ദാസന്മാരുടെ മക്കഠ: 

സോതായിയുടെ മക്കഠ, സോഫ്ഛേരെത്തി 

നെറ മക്കം, പെരീദയുടെ മക്കറം, യാല 

യയടെ മക്കഠം, ദക്കോനെറ മക്കം, ഗിദ്ദേ 

ലിനെറ മക്കഠം, ശെഫത്യാധി നെറ 

മക്കഠം, ഹത്തിലിനെറ മക്കാ, പോഖേ 

രെത്ത -സെബായിമിനെറ മക്കം, ആ 

മോനെറ മക്കം. ദൈവഖാലയദാസന്മാരും 

ശലോമോനസെറ ദാസന്മാരുടെ മക്കളും ആ 

കെ മുന്തൂററിത്തൊണ്ണുററിരണ്ടു. തേല്- 

മേലഹ്, തേല്-ഹശാ, കെരൂബ്, അ 

ദ്ദോ൯, ഇമ്മേര് എന്നി സ്ഥലങ്ങളിതനി 

ന്നു മടങ്ങിവന്നവര് ഇവര് തന്നേ. എങ്കി 

ലും അവര് യിസാരയല്യ൪ തന്നേയോ 

മ്ലേന്നു തങ്ങളുടെ പിതൃഭവനവും വംശോ 

പ്പത്തിയും കാണിപ്പാ൯ അവധക്കു കഴി 

ഞ്ഞില്ല. ദെലായാധിനെറ മക്കം, തോ 

ബീിയാധിനെറ മക്കം, നെക്കോടയുടെ 

മക്കഠു ആകെ അറുന്ൂററിനാല്പത്തിരണ്ടു 

പേര. പുരോഹിതന്മാരില്: ഹോബ 

യുടെ മക്ക, പ മക്ക, 
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ലിമി 8 151 നെഹെല്ലയു ൮൮ 

ശിലെയാള്യ നായ ബസില്ലായിയുടെ പുത്രി | സന്മാരും എല്ലധയിസ്രായേലും താന്താങ്ങളു. 

മാരില് ഒരുത്തിയെ ധിധാഹം കുഴിച്ചു | ടെ പട്ടണങ്ങളില് പാത്തു. 

അധഖരുടെ പേരി൯പ്രകാരം വിളിക്ക 

പ്പേട്ട ബ൪സില്ലായിയുടെ മക്കം. ഇവര് 

വംശായലിരേഖ അന്വേഷിച്ചും കണ്ടില്ല 

താനും; 

ദ്ധരെന്നെണ്ണി പൌരോഹിത്യ ത്തില്നി 

നനു നിക്കിക്കള ഞു. 

ഉള്ളോരു പൃുരോഹിത൯ എഏഴ്ചന്നേല്ലം 

വരെ അചര് അ യിപരിശുഭ്ധമായതു 

തിന്നരുതെന്നു ദേശാധിപതി അവരോടു 

കല്പിച്ചു. 

സഭയാകെ നാല്പത്തിരായിരത്തിമുന്ത 

റററുപതു പേരായിരുന്നു. അവരുടെ 

ദാസിദാസന്മാരായ ഏഴായിരത്തിമുന്തൂ 

ററിമുപ്പത്തേഴുപേരെ ക്രടാതെ തന്നേ 

അവക്കു ഇരുന്ൂറഠിനാപ്പത്തഞ്ചു സംഗഥി 

തക്കാരും സംഗീിതക്കാരത്തികളും ഉണ്ടായി 

രുന്നു. 

ഇരുന്ൂററിനാല്പത്തഞ്ചു കോവര്കഴ്ണതയ്ും 

നാദ്മററിമുപ്പത്തഞ്ചു ഒട്ടകവും ആറായിര 

ത്തെഴ്ഴന്ൂററിരുപതു കുഴ്ചതയും 

പിതൃഭവനത്തലധന്മാ 

അധ 

കണ്ടായിരുന്നു. 

രില് ചില൪ വേലെക്കായിട്ടു ഓനങ്ങഠ | 

കൊടുത്തു; ദേശാധിപതി ആയിരം തങ്ക 

ശും അമ്പതു കിണ്ണത്ങളൂം അഞ്ഞുററി 

മുപ്പതു പുരോഹി തയസ്ത്രരവും ഭണ്ഡാരത്തി 

ലേക്കു കൊടുത്തു. പിതൃഭവനത്തലധവന്മാ 

രില് ചില& പണിയക ഭണ്ഡാരത്തിലേക്കു 

ഇരുപതിനായിരം തങ്കക്കാശും രണ്ടായിര 

ത്തിരുന്തൂറു മ:നേ വെള്ളിയും കൊട്ടുതൃുതു. 

ശേഷമുള്ള ജനം ഇരുപതിനായിരം തങ്ക 

കാശും രണ്ടായിരം മാനേ വെള്ളിയും 

അവുപത്തേഴഴ പുരോഹിതവനസ്ത്രരധും കൊ 

അങ്ങനെ പുരോഹിതന്മാരും ടുത്തു, 

ലേവ്ൃരും ധാതില്കാവല്ല്ാരും സംഗീത 

ക്കാരും ജനത്തില്, ചിലരും ദൈ ധാലയദാ 

ധാഠാഥറ്ഠിം 

അതുകൊണ്ടു അവരെ അശു 

മരിമും തുമ്മിമും 

ഗലേഴ്ണന്ൂററിമുപ്പത്താറു കുതിരയും 

] 

7 

] 

| 

വം അഘ്ധ്യായം. 

അങ്ങനെ യിസ്പായേല്മക്കധ തങ്ങളുടെ 

പട്ടണങ്ങളില് പാത്തിരിക്ുമ്വേംസ ഏഴാം 

മാസത്തില് സകലജനവും നിവ്യാതിലി 

നെറ മുമ്പിലുള്ള വിശാലസ്ഥലത്തു ഒരു 

മനപ്പെട്ടു വന്നുകൂടി, യഹോവ യിസ്രാ 

യേലിന്നു കപ്പിച്ചുകൊടുത്ത മോശെയുടെ 

ന്യായപ്രുമാണപുസ്കം കൊണ്ടുവരുവാ൯ 

എസാശസ്്്രിയോടു പറഞ്ഞു. ഏഴാം മാ 

സം ഒന്നാം തിയ്യതി എസ്രാപരോഫിത൯ 

പുരുഷന്മാരും സ്ത്രീകളും കേട്ടു ഗ്രഹിപ്പം൯ 

പ്രാപ്യിയുള്ള എല്ലാവരുമായ സഭയുടെ 

മുമ്പാകെ ന്യായപ്രമാണം കൊണ്ടുവന്നു, 

നീവ്മാതിലിന്നെതിരെയുള്ള ധിശാലസ്ഥ 

ലത്തുഖെച്ചു രായിലെതുടങ്ങി ഉച്ഛവരെ 

പുരുഷന്മാരും സ്ത്രീകളും ഗ്രഫിപ്പാന് പ്രാ 

വ്ൃ്ിയ്യള്ള എല്ലാവരും കേധക്കെ ന്യായപ്ര 

മാണപുസ്പുകം വായിച്ചു; 

ശ്രഭ്ധിച്ചുകേട്ടു. 

ഉണ്ടാക്കിയിരുന്ന ഒരു പ്രസംഗപീഠത്തില് 

സവ്വൂജനവധും 

ഈ ആധശ്യ ത്ത്തിന്നു 

എ സാശാസ്ര്രി കയറിനിന്നു; അവന്െറ 

അരികെ വലത്തൃഭാഗത്തു മത്ഥിത്ഥ്യായു, 

ശേമാ, അനായാവു, മഈരിയാധു, ഹില്ലി 

യാധു; മയസേയാധു എന്നിവതം ഇടത്തു 

ഭാഗത്തു പെദായാവു, മീശായേല്, മല്ല! 

യാവും ഹാശ്രും, ഹശ ടനാം സെഖയ്യാവും 

മെശുല്ലാം ഏന്നിവരും നിന്നു. എസ്രാ 

സകലജനധും കാഞ്മെ പുസ്മകം വിട ; 

അവന സകലജനത്തിന്നും മിതെ ആയി 

രുന്നു; അതു വധിടത്ത പ്പോ ജനമെല്ലാം 

എഴഴന്നേററുനിന്നു. എസ്രാ മഹാദൈവമായ 

യഹോയധയെ സ്റ്കൂതിച്ചു; ജനമൊക്കെയും 

കൈ ഉയത്തി: ആമേ൯, ആമേന് എന്നു 

പ്രതിവചനം പറഞ്ഞു വണങ്ങി സാക്ടഠം 



റി 

10 

1 1 

12 

നെഹെമ്യാധു ൮ 

ഗം വീണ യഹോവയെ നമസ്കരിച്ചു. 

ജനം താന്താനെറ നിലയില് തന്നേ 

നിന്നിരിക്കെ യേശുവ, ബാനി, ശേരേ 

ബ്ല്യാധു, യാമീ൯, അക്രബ്, ശബ്ബത്താ 

യി, ഹോദിയാധും മയസേയാവും, കെലി 

താ, അസ്ഡയ്യാധും യോസാബാദ് . ഹാനാ൯, 

പെലായാധു എന്നിവരും ലേധ്യരും ജന 

ത്തിന്നു ന്യായപ്രമാണത്തെ പൊരുഠം 

തിരിച്ചുകൊടുതു. ഇങ്ങനെ അവ൪ 

ഭൈവധത്തിനെറ ന്യായപ്രമാണപുസ്മകം 

തെളിവായി ധായിച്ചുകേഠംപ്പിക്കയും വാ 

യിച്ചതു ഗ്രഫിപ്പാ൯ തക്കവണ്ണം അത്ഥം 

പറഞ്ഞുകൊടുക്കയും ചെയ്യൂ. 

പതിയായ നെഹഫഹെമ്യാധും ശാസ്ധ്രിയായ 

ദേശാധി 

എ സാപൃരോഹിതനും ജനത്തെ ഉപദേശി 

ചു പോന്ന ലേധ്യരും സകലജനത്തോടും: 

ഈ ടിവസം നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ 

യഹോധെകു വിശുദ്ധമാകുന്നു; നിങ്ങ 

ടൂഃഖിക്കരുതു കരകഷ്യം 

പറഞ്ഞു. 

ക്യങ്ങളെ കേട്ടപ്പോഠം കരഞ്ഞുപോയി 

അരുതു ഏന്നു 

ജനമെല്ലാം ന്യഠയപ്രമാണയാ 

രുന്നു. അനന്തരം അവന് അവരേട്ടേ: 

നിങ്ങ ചെന്നു മൃഷ്ടാന്ന ഭോജനവും മധുര 

പാനീയവും കഴിച്ച തങ്ങള്ക്കായി വട്ടം 

ക്രട്ടീട്ടില്ലംത്തവക്കു പകച്ച കൊടുത്തയ 

പ്പിന൯; ഈദിവസം നമ്മുടെ കത്താധിന്നു 

വിശുഭ്ധമാകുന്നു; നിങ്ങഠാ ഒൂഃഖിക്കരുതു ; 

യഫോധയിങ്കലെ സന്തോഷം നിങ്ങളുടെ 

ബലം ആകുന്നുവല്ലോ എന്നു പറഞ്ഞും 

അവ്വണ്ണം ലേവ്ൃയരും: നിങ്ങ മിണ്ടാതി 

ര്പ്പി൯; ഈ ടിവസം ധിശുദ്ധമല്ലോ; 

നിങ്ങഠ ഒൂഃ ഖിക്കരുതു എന്നു പറഞ്ഞു സ്വ്വ 

ജനത്തെയും സാവധാനപ്പെടുത്തി. തങ്ങ 

ളോടു പറഞ വചനം ബോഭ്ധ്യ മായതു 

കൊണ്ടു ജനമെല്ലാം പോയി തിന്നുകയും 

കുടിക്കയും പകച്ച കൊടുത്തയക്കയും അത്യ 

ന്തം സന്തോഷിക്കയും ചെയ്യൂ. 
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പിറെറന്നാഠ സകലജനത്തിനെറയും 

പിതൃഭവനത്തലവന്മാരും പുരോഹിതന്മാ 

രും ലേധ്യരും ന്യായപ്രമാണധാകൃ ങ്ങളെ. 

കേഠംക്കേണ്ടതിന്നു എസ്രാശാസ്ര്രിയുടെ അടു 

ക്കല് ഒന്നിച്ചുക്രടി. യഹോധയ മോശെ 

മുഖാന്തരം കല്പിച്ച ന്യായപ്രമാണത്തില് : 

യിസ്റ്രായേല്മക്ക൦ ഏഴാം മാസത്തിലെ 

ഉത്സവത്തില് ക്രടാരങ്ങളില് പാക്കേണം 

എന്നും എഴതിയിരികുന്നതു പോലെ ക്രടാ 

രങ്ങഗ ഉണ്ടാക്കേണ്ടതിന്നു നിങ്ങ മല 

യില് ചെന്നു ഒലിവുകൊമ്പു, കാട്ടൊലിധു 

കൊമ്പു, കൊഠ്ത്തുകൊമ്പു, ഈന്തുമടത, 

തഴെച്ച വൃക്ഷങ്ങളുടെ കൊമ്പയ എന്നിവ 

കൊണ്ടുവരുധി൯ ഏന്നു തങ്ങളുടെ എല്ലാ 

പട്ടണങ്ങളിലും യെരൂശലേമിലും അറി 

യിച്ചു പ്രസിഭ്ധപ്പെടുത്തെണമെന്നും ഏഴു 

തിയിരികുന്നതായി അധഖര് കുണ്ടു. അങ്ങ 

നെ ജനം ചെന്നു ഓരോരുത്തന് താന്താ 

നെറ പിട്ടിസെറ മുകളിലും മുററത്തും 

ദൈവാലയത്തിനെറ പ്രാകാരങ്ങളിലും 

നീവ്വാതില്ലഛലെ വിശാലസ്ഥലത്തും ഏഫ്ര 

യിം വാതില്ലൃലെ വിശാലസ്ഥലത്തും ക്രടാ 

രങ്ങളൂ ണ്ടാക്കി. പ്രവാസത്തില്നിന്നു 

മടങ്ങിവന്നവരുടെ സല്പുസഭയും ക്രടാര 

ങ്ങ ഉണ്ടാക്കി ക്രടാരങ്ങളില് പത്തേ; 

നനെറ മകനായ യോശുവയുടെ 

കാലംമുതല് അന്നുവരെ യിസ്രായേല് 

മക്കഠം അങ്ങനെ ചെയ്യാതിരുന്നതു കൊണ്ടു 

അന്നു ഏററധും വലിയ സന്തോഷം 

മുണ്ടായി. ആളല്ടദിവസംമുതത അവ 

സാനദിവസംവരെ അവ൯ ദിവസേന 

ന്യായപ്രമാണപൃസ്മൂകം 

വായിച്ചു കേഠപ്പിച്ചു ; 

ദൈവത്തിനെറ 

അകത്ങനെ അ 

വര് ഏഴു ദിവസം ഉത്സവം ആച 

രിച്ചു; ഏട്ടാം ദിവസം നിയമപ്ര 

കാരം വധിശുഭ്ധസഭായാഗം ക്രടുകയും 

ചെയ്യു. 
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൯. അദ്ധ്യായം. 

എന്നാരു ഈ മാസം ജൂരുപത്തിനാലാം 

തിയ്യതി യിസ്ധായേല്മക്കഠ ഉപവസിച്ചും 

രട്ടൂടുത്തും തലയിരു പൂഴി വാരിയിട്ടുംകൊ 

ണ്ടു ക്രടിവന്നു. യിസ്രായേല്സന്തതിയാ 

യവ൪ സകലഅമന്ജാതിക്കാരിരനിന്നും 

ലേറുതിരിഞ്ഞുനിന്നു തങ്ങളൂടെ പാപങ്ങ 

ളെയും തങ്ങളൂടെ പിതാക്കന്മാരുടെ അക്ല 

തൃങ്ങളെ യും ഏററുപറഞ്ഞു. പിന്നെ 

അവര് തങ്ങടെ നിലയില് തന്നേ ഏഴ 

ന്നേററുനിന്നു, അന്ത ഒരു യാമത്തോളം 

തങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോവയുടെ 

ന്യായപ്രമാണപുസ്മുകം വായിച്ചുകേശക്കു 

യ്യും പിന്നെ ഒരു യാമത്തോളം പാപ 

ങ്ങളെ ഏററുപറഞ്ഞു തങ്ങമൂടെ ദൈവ 

മായ യഹോവയെ നമസ്കരിക്കയും ചെയ്യൂ, 

ലേധൃരില് യേശുവ, ബാനി, കട മീയേത 

ബന്നി, 
ബാനി, കെനാനി എന്നിഖ൪ ലേധ്ൃക്കു 

ശെബന്യാധും ശേരെബ്്യാവു, 

നിപ്പാനുള്ള പടികളിന്മേല് നിന്നു കൊണ്ടു 

തങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോവയോടു മുറ 

ക്കെ നിലധിളിച്ചു. പിന്നെ യേശുവം 

കട് മീയേല്, ബാനി, ഹശബ്്ര്യായും ശേ 

രെബ്വ്യാധും ഹോടിയാധും, ശെബമന്ധ്യാവു, 

പെദഹ്യാധു എന്നീ ലേയ്യ൪ പറഞ്ഞതെ 

ന്തെന്നാല്: നിങ്ങ ഏഴുന്നേററു നിങ്ങ 

ഭുടെ ലൈധമായ യഹോവയെ എന്നെ 

ന്നേകും വദഴ്ലശ്േധി൯. സകലപ്രുശം 

യെക്കും സ്തുതിക്കും മീതെ ഉയന്നിരികുന്ന 

നിന്െറ മഹത്വമുള്ള നാരം വാഴഗ്സല്പെടു 

മാറാകട്ടെം നീ, നി മാതൃം യഹോവ 

ആകുന്നു; നി ആകാശത്തെയും സ്വഗ്ലാധി 

സ്വഗ്ലത്തെയും അവയിലെ സകലസൈ 

നൃത്തെയും ഭൂമിയെയും അതിലുള്ള സക 

ലത്തെയും സമുദങ്ങളെയും അവയിലുള്ള 

സകലത്തെയും ഉണ്ടാക്കി; നി അവയെ 

ധാഠാഥദ്ലിം 

ത് 
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ഒക്കെയും രക്ഷികുന്നു; ആകാശത്തിലെ 

സൈന്യം നിന്നെ നമസ്തൂരിക്ുന്നു. 

അബ്രാമിനെ തിരഞ്ഞെടുതുതു അവനെ 

കല്ഭയപട്ടണമായ ഉരരിതനിന്നു കൊ 

ണ്ടുവന്നു അവന്നു അബ്രാഹാം ഏന്നു പേ 

രിട്ട ദൈവമായ യഹോവ നീ തന്നേ, 

നീ അവന്െറ ഫലദയം നിന്െറ മുമ്പാകെ 

വിശ്വസ്മമായി കണ്ടു; കനാ ൪, ഹിത്യര്, 

അമോയ്യര്, പെരിസ്യ൪, യെബൂസ്യ൪, 

ഗിഗ്ഗസ്യര് എന്നിവരുടെ ദേശം കൊടുകും, 

അവയനെറ സന്തതികു തന്നേ കൊടുകും 

എന്നു നീ അവനോടു ഒരു നിയമം 

ചെയൂ; നി നീതിമാനായിരിക്കയാല് 

നിനെറ വചനങ്ങളെ നിപത്തിച്ചുമിരി 

കടന്നു. മിസ്രയിമില് ഞങ്ങളൂടെ പിതാ 

ക്കന്മാരുടെ പീഡയെ നി കാഞ്ങയും ചെ 

കടലിനെറ അരികെവെച്ചു അവരുടെ 

നിലധിളിയെ കേശക്കയും ഫറവോ 

നിലും അവന്െറ സകലദാസന്മാരിലും 

അ വനെറ ദേശത്തിലെ സകലജനത്തിലും 

പ്രവ 

ത്തിക്കയും ചെയ്യൂ അവര് അവരോടു 

അടയാളങ്ങളും അത്ഭുതങ്ങളും 

ഡംഭം കാണിച്ചതു നി അറിഞ്ഞിരുന്നു 

വല്ലോ; അങ്ങനെ ഇന്നും ഉള്ളതുപോലെ 

നി നിനക ഒരു നാമം സമ്പചാദിച്ചിരി 

ക്കുന്നു. നി കടലിനെ അവരുടെ മുമ്പിത 

വിഭാഗിച്ചു; അവര് കടലിനെറ നടു 

വില് ഉണങ്ങിയ നിലത്തുക്രടി കടന്നു; 

അധരെ പിനത്തുടന്നവരെ നീ പെരുധലെ 

മ്ളത്തില് ഒരു കല്ലുപോലെ ആശത്തിരു 

എറിഞ്ഞജുകളഞ്ഞു. നീ പകതസമയത്തു 

മേഷസ്മുംഭം കൊണ്ടും .രാത്രിസമയത്തു അ 

വര് പോകുന്ന വഴിക്കു ധഖെളിച്ചം കൊടു 

പ്രാ൯ അഗ്നിസുംഭം കൊണ്ടും അവരെ വഴി 

നടത്തി. നി സിനായിമലമേല് ഇറങ്ങി 

ആകാശത്തുനിന്നു അവരോടു സംസാരിച്ച 

അവക്കു ന്യായമായുള്ള വിധികളും സത്യ 
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മായുള്ള ന്യായപ്രുമാണങ്ങളു.ം നല്ല ചട്ടങ്ങ 

ഒം കല്പനകളും കൊടുത്തു. നിനെറ ധി 

ശുഭ്ധശബ്ദത്ത് നീ അവരെ അറിയിച്ചും 

നിന്െറ ദാസനായ മോശെമുഖാന്തരം 

അവക്കു കല്പനകളും ചട്ടങ്ങളും ന്യായപ്ര) 

മാണവും കല്പിച്ചകൊടുത്തു. 

പിശപ്പിന്നു നീ അവകു ആകാശത്തുനിന്നു 

അവരുടെ 

അപ്പം കൊടുത്തു; അവരുടെ ഓാഹത്തിന്മ 

നീ) അവക്കു പാറയില്നിന്നു വെള്ളം 

പുറപ്പെടുഖിച്ചു; നീ അവകു കൊടുക്കു 

മെന്നു സത്യം ചെയു ദേശത്തെ കൈവശ 

മാക്കുവാ൯ ചെല്്ലേണ്ടതിന്നു അവരോടു 

കല്പിച്ചു. എങ്കിലും അവരും ഞങ്ങളുടെ 

പിതാക്കന്മാരും അഹങ്കരിച്ചു ദൃശ്ലാധും കാ 

ണിച്ചു, നിന്െറ കല്പനകളെ കേയക്കാതി 

രുന്നു. അനുസരിപ്പാ൯ അവക്കു മന 

സ്സ്ില്ലാതിരുന്നു; നീ അവരില് ചെയൂ 

അത്ഭുതങ്ങളെ അവ൪ ഓാക്കാതെ മദുശ്ശാ്യം 

കാണിച്ച തങ്ങളുടെ അടിമപ്പംടിലേക്കു 

മടങ്ങിപ്പോകത്തക്ക വണ്ണം തങ്ങളുടെ മത്സ 

രത്തില് ഒരു തലയനെ നിയമിച്ചു; 

നിയോ ക്ഷമിപ്പാ൯ ഒരുക്കധും കൃപയും 

കരുണയ്യം ദിം്ൃക്ഷമയും ദയാസമൂഭ്ധിയും 

ഉള്ള ദൈവം ആകയാല് അവരെ കൈ 

വിട്ടുകള ഞ്ഞില്ല. അവര് തങ്ങമക്കു ഒരു 

ഇതു 

നിന്നെ മിസ്രയിമില്നിന്നു കൊണ്ടുവന്ന 

കാളക്കിടാവിനെ വാആതുണ്ടാക്കി; 

നിസെറ ദൈവം എന്നു പറഞ്ഞ മഹാ 

കോപഹേതുക്കഠ ഉണ്ടാക്കിയാറെയും നി 

നിനെറ മഹാകരുണനിമിത്തം അവരെ 

മരുഭൂമിയില് വിട്ടുകള ഞ്ഞില്ല; പകലില് 

അവരെ വഴിനടത്തിയ മേഘസ്മുംഭഉധ്യം 

രാത്രിയില് അവക്കു വെളിച്ചം കൊട്ടുതുതു 

അവര് നടക്കേണ്ടുന്ന വഴി കാണിച്ച അ 

ഗ്നിസ്മംഭവധും അവരെ ധിട്ടുമാറിയതുമില്ല. 

നി അവരെ ഉപദേശിക്കേണ്ടതിന്നു 

നിനെറ നല്ല ആത്മാധിനെ കൊടുത്തു; 

ഠിം 
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അവരുടെ കൊററിന്നു മുട്ടു വരാതെ 

നിനെറ മന്നയെയും അവരുടെ ഭാഹത്തി 

ന്നു വെള്ളത്തെയും കൊടുത്തു. ഇങ്ങനെ 

ന്! അവരെ നാല്പതു സംവത്സരം മരു 

ഭൂമിയില് പുലത്തി; അവക്കു ഒന്നും കുറ 

വുണ്ടായില്ല യ അവരുടെ വസ്ത്രും പഴകി 

യില്ല, അവരുടെ കാല് ധിങ്ങിയതുമില്ല. 

നീ അവക്കു രാജ്യങ്ങളെയും ജാതികളെ 

യും അതിര്തിരിച്ചു വിഭാഗിച്ചകൊടുത്തു; 

അവ൪ ഫെശ്രോ൯രാജാവായ സ്സിഹോ 

നെറ ദേശവും ബാശാ൯രാജാവായ ഓഗി 

നെറ ദേശവും കൈവശമാക്കി. അവ 

രുടെ മക്കളെ നി ആകാശത്തിലെ നക്ഷ 

തങ്ങളെ പ്പോലെ പഭ്ധിപ്പിച്ചു; ചെന്നു 

കൈവശമാക്കുവാ൯ നി അഖരുടെ പി 

താക്കുന്മാരോടു അരുളിച്ചെയ്യിരുന്ന ദേശ 

ത്തേകു അവരെ ്േത്തിച്ചു. അങ്ങനെ 

മക്കഠഠ ചെന്നു ദേശത്തെ കൈവശമാക്കി; 

ദേശനിവാസികുളായ കനാന്യരെ നീ 

അവക്ു ക്രീഴടക്കി അവരെയും അവരുടെ 

രാജാക്കന്മാരെയും ദേശത്തുള്ള ജാതിക 

ളെയും തങ്ങമക്കു ബോധിച്ചതുപോലെ 

ചെയ്ത്രാ൯ അവരുടെ കയ്യില് ഏല്പിച്ചു 

കൊടുത്തു. 

ടൂം പുഷ്ടിയുള്ള ദേശധയം പിടിച്ചു എല്ലാ 

നല്പവസ്തൂക്കളും നിറഞ്ഞ വീടുകളും ധെട്ടി 

അധര ഉറപ്പുള്ള വട്ടണങ്ങ 

യുണ്ടാക്കിയ കിണറുകളും മുന്തിരിത്തേട്ട 

ങ്ങളും ഒലിധുതോട്ടങ്ങളും അനവധി ഫല 

അവര് 

തിന്ന തൃഡ്സിപ്പെട്ടു പുക്ട്ടിയുള്ള വരായി 

നിന്െറ വലിയ നന്മയില് സുഖിച്ചു 

വൃക്ഷങ്ങളും കൈവശമാക്കി; 

കൊണ്ടിരുന്നു. എന്നിട്ടും അവര് അനു 

സരണക്കേടു കാണിച്ചു നിന്നോടു മത്സ 

രിച്ചു നിനെറ ന്യായപ്രമാണം തങ്ങളുടെ 

പുറകില് ഏഎറിഞ്ഞുകളഞ്ഞു; അവരെ നി 

കേക്കു തിരിപ്പാ൯ അവരോടു സാക്ഷ്യം 

വറഞ്ആ നിനെറ പ്രവാചകന്മാരെ അവർ 

21 

മു 

3 

൫. 



2 

29 

90 

91 

92 

010നിവ് 9 

കൊന്നു മഹാകോപഹേതുക്കമ ഉണ്ടാക്കി. 

ആകയാല് നീ അവരെ അവരുടെ ശത്രു 

ക്കൂടെ കയ്യില് ഏപ്പിച്ചു, അവ൪ അവരെ 

പീഡിപ്പിച്ചു; അധഖരുടെ കക്ടകാലത്തു 

അധർ നിന്നോടു നിലപധിളിച്ചപ്പോഠം 

നീ സ്വഗ്ലത്തില്നിന്നു കേട്ടു നിനെറ 

മഹാകരുണനിമിത്തം അവക്കു രക്ഷക 

ന്മാരെ കൊടുത്തു; അവര് അവരുടെ ശത്രു 

ക്കളുടെ കയ്യില്നിന്നു അവരെ രക്ഷിച്ച. 

അവക്ു സ്വസ്ഥത മഉണ്ടായപ്പോഠം അവര് 

വീണ്ടും നിനക്കു അനിക്ടമായതു ചെയ്യൂ; 

അതുകൊണ്ടു നി അവരെ അവരുടെ 

ശത്രുക്കളുടെ കയ്യില് ഏപ്പിക്കയയം അവ൪ 

അവരുടെമേല് കുത്തവ്യം നടത്തുകയും 

ചെയ്യൂ; അവര് തിരിഞ്ഞു നിന്നോടു നില 

വിളിച്ചപ്പോ നീ സ്വഗ്ലത്തില്നിന്നു 

കേട്ടു അവരെ നിനെറ ക്രുണപ്രകാരം 

പലപ്രാവശ്യയും വിടുവിച്ചു. 

നിനറെറ ന്യായ പ്രമാണത്തിലേക്കു തിരിച്ചു 

അവരെ 

വരുത്തേണ്ടതിന്നു നി അവരോടു സാക്ഷി 

കരിച്ചു; മ്േന്നിട്ടും അവര് അഹങ്കരിക്ക 

യും ഒരുത്ത൯ അനുസരിച്ചനടന്ന ജീവി 

ക്കാകുന്ന നിനെറ കുപ്പനകഠ കേശാക്കാതെ 

നിനെറ 

പാപം ചെയ്തുയും ഏതിത്തുനിന്നു ടുശ്ശാഠ്യം 

കാണിക്കയും ചെയ്യൂ അനുസരണം ഇല്ലാ 

വിധികംക്ു ധിരോധമായി 

തിരുന്നു, നീ ഏറിയ സംവത്സരം അവ 

രോടു ക്ഷമിച്ചു നിനെറ ആത്മാധിനാല് 

നിന്െറ പ്രവാചകന്മാർമുഖാന്തരം അധ 

രോടു സാക്ഷീകരിച്ചു; ഏന്നാല് അവര് 

ശ്രദ്ധിച്ചില്ല; അതുകൊണ്ടു നീ അവരെ 

ദേശത്തെ ജാതികളൃലടെ കയ്യില് ഏപ്പിച്ചു 

കൊടുത്തു. എങ്കിലും നിസെറ മഹാകരുണ 

നിമിത്തം നീ അവരെ നിമുൃലമാക്കിയില്ലം 

ഉപേക്ഷിച്ചുകള ഞതുമില്ല; നീ കൃപയും 

കരുണയ്ുയമുള്ള ദൈവമല്ലോ, ത്തൃകയാത 

ഭദൈധമേ, നിയമവും കൃപയും പാലിക്ക 
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ന്നവനായി വലിയവരും ബലവാനും ഭയ 

അകരനുമായ ഞങ്ങളൂടെ ഭൈവമേ, അശ്്ൂ൪ 

രാജാക്കന്മാരുടെ കാലംമുതല് ഇന്നുവരെ 

ഞങ്ങഠാകും ഞങ്ങളുടെ രാജാക്കുന്മാക്കും 

പ്രഭക്കന്മാക്കും പുരോഹിതന്മാക്കും പ്രവാ 

ചകന്മാക്കും ഞങ്ങളൂടെ പിതാക്കന്മാക്ും 

നിന്െറ സവ്ൃജനത്തിന്നും നേരിട്ട കഷ്ട 

ങ്ങളൊക്കെയും നിനക്കു ലംമുവായി തോ 

ന്നരുതേ. എന്നാല് രങ്ങമക്കു ഭവിച്ച 

തില് ഒക്കെയും നി നീതിമാ൯ തന്നേ; 

നീ വിശ്വസ്മൂത കാണിച്ചിരിക്കുന്നു; ഞങ്ങ 

ളോ മൂകത പ്രവത്തിച്ചിരിക്കുന്നു. ഞങ്ങ 

മൂടെ രാജാക്കന്മാരും പ്രഭൂക്കന്മാരും പുരോ 

ഹിതന്മാരും ഞരങ്ങമൂടെ പിതാക്കന്മാരും 

നിനെറ ന്യായപ്രമാണം അനുസരിച്ചു 

നടന്നിട്ടില്ല; നിന്െറ കപ്പനകളും നീ 

അവരോടു സാക്ഷികരിച്ച നിന്െറ സാ 

ക്ഷ്യങ്ങമൂം പ്രമാണിച്ചിട്ടൂമില്ല. അവർ 

തങ്ങമൂടെ രാജത്വത്തിലൂും നി അവക്കു 

കൊടുത്ത നിനെറ വലിയ നന്മകളിലും 

നി അവക്കു അധിനമാക്കിക്കൊടുത്ത 

വിശലേതയ്യം പുഷ്ട്ടിയുമുള്ള ദേശത്തിലും 

നിന്നെ സ്വേധിച്ചിട്ടില്ല; തങ്ങളുടെ ടുത്തു 

വൃത്തികളെ വിട്ടു തിരിഞ്ഞിട്ടുമില്ല. ഇതാ, 

രങ്ങഠം ഇന്നു ഓസന്മാ൪; നി ഞങ്ങദൂടെ 

പിതാക്ുന്മാക്കു ഫലവും ഗ്ുണധും അനുഭ 

വിപ്പം൯ കൊടുത്ത ഇര ദേശത്തു തന്നേ 

ഞങ്ങ ദാസന്മാരായിരികുന്ത. 

നി 

ഞങ്ങളു ടെമേത ആക്കിയിരിക്കുന്ന രാജാ 

ഇതം, 

ഞങ്ങടെ പാപങ്ങഠാനിമിത്തം 

ക്കന്മാകു അതു വളരെ അന്ദഭവം കൊട്ട 

ക്കുന്നു അവര് തങ്ങധാക്ു ബോധിച്ചതു 

പോലെ ഞങ്ങളുടെ ഭേഹത്തിന്നേലും ഞങ്ങ 

ളുടെ കുന്നുകാലികളിന്മേലും അധികാരം 

നടത്തുന്നു; ഞങ്ങ വലിയ കക്ൃത്തിലും 

ആയിരികുന്ത. 

ഞങ്ങ സ്ഥിരമായോരു നിയമം ചെയ്യൂ 
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നെഹെമ്യാവു ൧൧ 

എഴ്ചതുന്നു; ങ്ങളുടെ പ്രഭക്കന്മാരും ലേ 

വ്യരും പുരോഹിതന്മാരും അതിന്നു മു 

യിടുന്നു. 

൧0. അദ്ധ്യായം. 

മ ദയിട്ടപ൪ ആരെല്ലാമെന്നാല്: ഹഖ 

ല്യാവിസെറ മകനായ ദേശാധിപതി 

സെരാ 

ല് 
വശ 

നെഹെമ്യാവു, സിഭെക്കിയാധു, 

യാവു, അസയ്യാവും യിരെമ്യായും 

ഫ്ര, അമയ്യാവും മല്ല്രീയാവു, ഹത്തൂശ, 

ഹാരീം., മെരേ 

ഓനിയേല്, ഗി 

മെശുല്ലാം, അ 

ശെബമന്പ്യാവു, മല്ലൂക, 

യ 
മോത്ത , ഓബമല്യായും, 

ന്നെഥോ൯, ബാരൂക്, 

ബീയാധു, മീയാമഥീ൯, മയസ്യായു, ബില് 

ഗായി, ശെമയ്യാധു; ഇവര് പുരോഹിത 

ന്മാര്. 

നെറ മകനായ യേശുവയും ഹെനാദാടി 

നെറ പുത്രന്മാരില് ബിന്നുധിയും കദ് മീ 

യേലും അവരുടെ സഹോദരന്മാരായ 

ശെബമന്യയാവു, ഹോദിയാധു, കെലീതാ, 

പെലായാധു, ഹാനാ൯, മീഖാ, രെൌഹോം 
ര 

ബ , ഫശബ്ല്യാധു, സക്ര്ൂ൪, ശേമെബ്ബയ 

വു, ശെബമന്വ്യാവു, ഹോടിയാലു, ബാനി, 

ബെനിനു. ജനത്തിനെറ തലവന്മാര്; 
ര രമ 2 

പരോശ , പഹത്ത -മോധഖാബ , ഏലാം, 
ലന് ര 

സ്ഥല, ബാനി, ബുന്നി, അസ്ധാട , ബേ 

ബായി, അദോനിയാധു, ബിഗ്വായി, 

ആടി൯ൃയ, ആത്േര്, ഹിസ്റ്റിയാവു, അ 

സൂര്, ഫഹോദിീയാധു, ഹാശും, ബേസായി, 

ഹാരിഫ്, അനാഥോത്ത', നേബായി, 
മ 

മഗ്ഗീയംശ , മെശുല്പാം, ഹേസിീര്, 

മെശേസബെയേല്, സാദോകൃ യട്ടുവ, 

പെലത്യായു, ഫനാ൯, അനായാധയയ 

ഹോശേയ ഹനന്യാധു, ഹത്ത്ബ്, 

ഹല്ലോഹേശ്, പില്ഹാ, ശോബേക, 

രെഫ്രും, ഫശവ്ലയ, മയസേയാധു, 

ഫാനാ൯, ആനാ൯, അഹിയാധും 

ഠിം 

150 

ച്ചിന്നെ ലേധ്യ ൪ ഃ അസന്യായി 

നന്നി) 10 

മല്ലൂക, ഹാരിം, ബയന:ഃ എന്നിവര് തന്നേ. 

ശേഷംജനത്തില് പുരോഹിതന്മാരും 

ലേധ്യരും വാതില്കായല്ല്ാരും സംഗീത 

ക്കാരും ദൈവാലയടാസന്മാരും ദേശത്തെ 

ജാതികമോടട വേരചെട്ടു ദൈവഖത്തിസനെറ 

ന്യായപ്രമാണത്തിങ്കലേക്കു തിരിഞ്ഞുവന്ന 

വരൊമക്കെയും അ വരുടെ ഭായ്യമാരും പുത്ത 

ന്മാരും പുത്രിമാരുമായി പരിയ്താനധും 

ശ്രേഷ്ട 

ന്മാരായ തങ്ങളുടെ സഹോടരന്മാരരാടു 

തിരിച്ചറിധുമുള്ള ഏവരും 

ഭദൈവഖത്തിനെറ 

നല്ല;പ്പെട്ട 

ത്തിനെറ ന്യായപ്രമാണം അനുസരിച്ചു 

$ 

ചേന്നു ഭഓസനായ 

മോശെമുഖാന്തരം ദൈവ 

നടക്കുമെന്നും ഞങ്ങളുടെ കുത്താവായ 

യഹോവയുടെ സകലകല്പനകളും വിധി 

കളും ചട്ടങ്ങളും പ്രമാണിച്ച ആചരിക്ക 

മെന്നും ഞങ്ങളുടെ പുത്രിമാരെ ദേശത്തെ 

ജാതികഠക്കു കൊടുക്കയോ ഞങ്ങളുടെ 

പുത്രന്മാക്കു അവരുടെ പുത്രിമാരെ ഏടു 

ദേശത്തെ ക്കയോ ചെയ്തുയില്ലെന്നും 

ജാതികഠം ശബ്ബൃത്തുനാളില് ചരക്കോ 

യാതൊരു ഭക്ഷണസാധനമോ ധിപ്പാ൯ 

കൊണ്ടു വന്നാല് ഞങ്ങഗ അതു ശബ്ബൃത്തു 

നാളിലും ധിശുഭ്ധദിവസത്തിലും അഖ 

രോടട മേടിക്കയില്പ എന്നും ഏഴാം ആണ്ടി 

നെ ധിമോചനസംവത്സരമായും എല്ലം 

പ്രമാ 

ണിക്കുമെന്നും ശപഥവും സത്യവും ചെയ്യു. 

കടവ്യം ഇകെ ച്ൂുകൊടുക്കുന്നതായ്യം 

ഞങ്ങളുടെ ദൈധവത്തിനെറ ആലയത്തി 

ലെ ശുശ്രരഷെക്കുധേണ്ടി കാഗ്ഗയപ്പത്തി 

ന്നും നിരന്തരഭോജനയാഗത്തിന്നും ശബ്ബു 

തുതുകളി ലെയും അമാവാസ്യ കളിലെയും നി 

രന്തരഹോമയാശത്തിന്നും ഉത്സ വങ്ങ ക്കും 

വിശുഭ്ധസാധനങ്ങശക്കും യിസ്പായേലിനു 

വേണ്ടി പ്രായശ്ചിത്തമായി അപ്പ്ിക്കേ 

ണ്ടുന്ന പാപയാഗങ്ങനക്ും ഞങ്ങളുടെ 

ദൈവത്തിന്െറ ആലയത്തിലെ എല്ലാ 

27 

98 

29 

30 

31 

പി 

39 
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34 

36 

37 

38 

വേലെക്കും വേണ്ടി ആണ്ടുതോറും ശേക്കെ 

ലില് മൂന്നില് ഒന്നു കൊടുക്കാമെന്നും 

ആങ്ങഗാ ഒരു ചട്ടം നിയമിച്ചു. ന്യായ 

പ്രമാണത്തില് ഏഴുതിയിരിക്ുന്നതുപോ 

ലെ ഞങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോവയുടെ 

യാഗപീഠത്തിന്മേല് കുത്തിപ്പാ൯ ആണ്ട 

തോറും നിത്ചിതസമയങ്ങളില് പിതൃ€ 

വനംപിതൃഭവനമായി ആങ്ങമൂടെ ദൈവ 

ത്തിന്െറ ആലയത്തില് വിറകുവഴിപാടു 

കൊണ്ടുവരേണ്ടതിന്നു ഞങ്ങ പുരോഹി 

തന്മാരും ലേധ്യരും ജനധുമായി ചീട്ടിട്ടു; 

ആണ്ടുതോറും യഹോവയുടെ ആലയത്തി 

ലേക്കു ഞങ്ങളുടെ നിലത്തിലെ ആദ്യധി 

ഉയും സകലധിധപ്വക്ഷങ്ങളുടെയും സവ്വ 

ഫലങ്ങളിലും ആലൃഫലങ്ങളു.ം 

ചെല്ലേണ്ടതിന്നും 

കൊണ്ടു 

ന്യായപ്രമാണത്തില് 

മെഴ്ുതിയിരിക്ുന്നതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ 

പൂത്രന്മാരിലും മൃഗങ്ങളിലും ഉള്ള കടിഞ്ഞൂലു 

കളെയ്യം ഞങ്ങളുടെ ആടുമാടുകളില് ഉള്ള 

കുടിഞ്ളൂലുകളെ യും 

ത്തിനെറ ആലയത്തില് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്ന 

ങ്ങളുടെ ഭൈധഖ 

പുരോഹിതന്മാരുടെ അടുക്കുത ഞങ്ങളുടെ 

ഭദൈധവത്തിനെറ . ആലയത്തിലേക്കു കൊ 

ണ്ടുചെല്ലേണ്ടതിന്നും ഞങ്ങളുടെ തരിമാ 

വിനെറയും ഉദച്ചാപ്പണങ്ങളു ടെയും സക 

ലധിധധവ്വക്ഷങ്ങളുടെ അനുഭവമായ ധി 

ഞ്ഞിനെറയും എണ്ണയുടെയും ആദ്യഫലം 

ഞങ്ങളുടെ ഭൈവത്തിനെറ ആലയത്തി 

ലെ അറകളിരു പുരോഹിതന്മാരുടെ അട്ട 

ക്കലും ആങ്ങമൂടെ കൃഷിയുടെ ദശാംശം 

ലേവ്യരുടെ അടുക്കലും കൊണ്ടുചെല്ലേണ്ട 

തിന്നും തന്നേ. ലേധ്യരല്ലോ കൃഷ്കിയുള്ള 

നമ്മുടെ എല്ലാപട്ടണങ്ങളിലും ദശാംശം 

ശേഖരിക്കുന്നതും എന്നാല് ലേധ്യര് ദശാം 

ശം വങ്ങുമ്പോശ അഹരോനയനായോരു 

പുരോഹിതന് ലേധ്യരോടുക്രടെ ഉണ്ടായി 

രിക്കേണം. ദശാംശത്തിനെറ ദശാംശം 

ഠിം 

ലേധ്യ൪ നമുടെ ഭദൈധത്തിനെറ ആല 

യത്തിലെ ഭണ്ഡാരഗൃഹത്തിനെറ അറക 

ളിര കൊണ്ടുചെല്ലേണം. വയിശുഭ്ധമന്ദി 

രത്തിനെറ ഉപകരണങ്ങളും അതില് 

ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന പുരോഹിതന്മാരും വാതില് 

കാവല്ല്ാരും സംഗിീതക്കാരും ഇരികുന്ന 

അറകളിലേക്കു യിസ്രായേതമക്കളും ലേ 

വ്രും ധാ. ധിഞ്ഞു, എണ്ണ എന്നിവ 

യുടെ ഉദച്ചപ്പണം കൊണ്ടുചെല്ലേണം; 

ദൈവത്തിന്െറ ആലയം ഞങ്ങദ്ട ടെ 

ഒങ്ങമ കൈവിടുകയില്ല. 

ഹ്ഛഹ്ം അദ്ധ്യായം. 

ഉമനത്തിനെറ പ്രളക്കന്മാര യെരൂശലേ 

മില് പാത്തു; ശേഷംജനം പത്തുപേരില് 

ഒരാളെ ധിശുദ്ധനഗരമായ യെരൂശലേ 

മില് പാക്കേണ്ടതിന്നു കൊണ്ടു വരുധാനും 

ഒമ്പതു പേരെ മററു പട്ടണങ്ങളില് പാ 

പ്പിപ്പാനും തക്കവണ്ണം ചീട്ടിട്ടു. ഏന്നാല് 

യെരൂശലേമില് പാപ്പ്റാ൯ സ്വമേധയാ 

സമ്മതിച്ച എല്ലാവരെയും ജനം അന്ധഗ്ര 

ഫിച്ചു. യെരൂശലേമില് പാത്ത സം 

സ്ഥാനത്തലവന്മാര ഇവരാകുന്നു: യ്യെഫ്രു 

ദാനഗരങ്ങളില് യിസ്റായേല്യരും പുരോ 

ഹിതന്മാരും ലേവ്യരും ഭൈധാലയഭാസ 

ശലോമോനെറ ന്മാരും ഭാസന്മാരുടെ 

മക്കളും ഓരോരുത്തന് താന്താനെറ പട്ട 

പാത്തു. 

യെരൂശലേമില് ചില യ്യെഫ്രട്യരും ബെ 

ള്ൂ൪ തരെ 

പേരെസിനെറ പുത്രന്മാ 

ണത്തിലും അവകാശത്തിലും 

ന്യാമീന്യരും പാത്തു, യെ 

ല്ലാമെന്നാല് 

രില് മഹലലേലിനെറ മകനായ അമയ്യാ 

വിനെറ മകനായ സ്വെഖയ്യാധിനെറ മക 

നായ മസ്സ്ിയാവിനെറ മക൯ അഥായാവും 

ശീലോന്പനെറ മകനായ സെഖയ്യാവി 

നെറ മകനായ യോയാരിബിനെറ മക 

നായ അദഭായാധിനെറ മകനായ ഹസ്ധാ 

39 
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.. ഷമി ചാം. മാറ് നെഫഹെമ മ്യാവു ഥം 

യാധവിനെറ മകനായ കൊല്ഹോസെ 

യുടെ മകനായ ബാരൂക്കിനെറ മക൯ 

മയസേയാധും തന്നേ. യെരൂശലേമില് 

പാത്ത പേരെസിന്െറ മക്ക ആകെ 

നാന്ൂറററുപത്തെട്ടു പരാക്രമശാലികഠം. 

ബെന്പ്യാമീ൬ ൪ ആരെല്ലാമെന്നാല്: സല്ലു; 

അവന് മെശുല്ലാമിനെറ മക൯; അവ൯ 

യോധേദിനെറ മക൯; അവ൯ പെദായാ 

ധിനെറ മക൯; അവധവ൯ കോലായാധി 

നെറ മക൯; അവന് മയസേയാധിനെറ 

മക൯; അവന് ഈഥീയേലിനെറ മക൯; 

അവ൯ യെശയ്യാധവിനെറ മക൯; അധ 

നെറശേഷം ഹബ്ബായി, സല്ലായിു ആ 

കെ തൊള്ളായിരത്തിരുപത്തെട്ടുപേര്. 

സിക്രീയുടെ മകനായ യോവേല് അധ 

രുടെ പ്രമാണിയും ഹസന്ധയുടെ മക 

നായ യ്യെഫ്രുടാ പട്ടണത്തില് രണ്ടാമനും 

ആയിരുന്നു. പുരോഹിതന്മാരില് യോ 

യാരിബിനെറ മകനായ യെദായാവും യാ 

ഖിന്ദം 

മെരായോത്തിനെറ മകനായ സാദോക്കി 

അഹിത്തുബിനെറ മകനായ 

നെറ മകനായ മെശുല്ലാമിനെറ മകനായ 

ഹില്ലപിയായിനെറ മകനായി ദൈവാലയ 

പ്രഭുവായ സെരായാധും ആലയത്തില് 

വേല ചെയ്യുവന്ന അവരുടെ സഹോദര 

ന്മാ൪ കം ളെ മച്ച് 

യാധിനെറ മകനായ പശ ൭ ഫ്രുരിനെറ 

മകനായ സെഖയ്യാവിന്െറ മകനായ 

അംസിയുടെ മകനായ പെലല്യാധിനെറ 

മകനായ യെരോഹാമിനെറ മക൯ ആദാ 

യായും പിതൃഭവനത്തലവന്മാരായ അധ 

നെറ സഹോദരന്മാര് ഇരുന്മൂററിനാല്പ 

ത്തിരണ്ടുചേരും ഇമ്മേരിനെറ മകനായ 

മെശില്ലേമോത്തിന്െറ മകനായ അഹ് 

സായിയുടെ മകനായ അസരേലിനെറ 

മക൯ അമശെസായിയും അവരുടെ 

സഹോദരന്മാരായ ൂററിരുപത്െട്ടു വ 

വ ടട ന് ഏടുത്തു 11 

രാക്രമശാലികളും; ഇവരുടെ പ്രമാണി 

ഹഗഥെദോലീമിനെറ മകനായ സ്ബ്ബീ 

യേല് ആയിരുന്നു. വ൮ൃരിരു; “ബന്നി 

യയുടെ മകനായ ശം മക 

നായ അസ്ധസിക്കാമിനെറ മകനായ ഫത്തൂബി 

നെറ മക൯ ശെമയ്യാവും ലേധൃരുടെ 

തലവന്മാരില് ദൈധാലയത്തിനെറ പുറ 

മെയുള്ള വേലെക്കു മേല്ധിചാരകന്മാരാ 

യിരുന്ന ശബ്ബയത്തായിയും യോസാബാമ്ടം 

ആസാഫിസെറ മകനായ സ്ബ്ബിയുടെ 

മകനായ മീഖയുടെ മകനായി പ്രാത്ഥന 

യില് സ്്യോത്രം ആരംഭിക്കുന്ന തലവനായ 

മത്ഥന്യാധും രണ്ടാമ൯ അവനെറ സഹോ 

ദരന്മാരില് ഒരുത്തനായ ബക്ക് ബുക്ഷ്യാ 

വും യെട്ലൂഥൂനെറ മകനായ ഗാലാലിനെറ 

മകനായ ശമ്മൃവയുടെ മക൯ അബ്ദയും 

തന്നേ. ധിശുഭ്ധനഗരത്തില് ഉള്ള ലേ 

വ്യര ആകെ ഇരുനൂറെറണ്ണത്തിനാലു 

പേർ. വാതില്കാവല്ല്പ്ാരായ അക്രൂബും 

തല്ലോനും വാതിലുക ക്കരികെ കാക്കുന്ന 

അവരുടെ സദഹാദരന്മാരും ന്ദുറെറഴപപ 

ത്തിരണ്ടുപേര്. ശേഷാംയിസ്്രായേല്യരും 

പുരോഹിതന്മാരും ലേധ്യരും യ്യെഫ്രുദാ 

നഗരങ്ങളിലൊക്കെയും ഓരോരുത്ത൯ 

താന്താനെറ അവകാശത്തില് പാത്തു. 

ദൈവാലയദടാസന്മാരോ ഓഫേലില് പാ 

ത്തു; 

ഓസന്മാരുടെ പ്രമാണിക ആയിരുന്നു. 

സീഹയും ശിശ്രയും ഭൈവാലയ 

ദൈവാലയത്തിലെ വേലെക്കു യെരൂശ 

ലേമില് ഉണ്ടായിരുന്ന ലേധൃരുടെ പ്രമാ 

ണി ആസുഃഫ്ൃരായ സംഗിതക്കാരില് ഒരു 

ത്തനായി മീഖയുടെ മകനായ മത്ഥന്യ 

വിനെറ മകനായ ഫഹശബ്ദാഖിനെറ മക 

നായ ബാനിയുടെ മകന മുസ്സി ആയി 

രുന്നു. സംഗീതക്കാരെക്കുറിച്ചു രാജാ 

വിനെറ ഒരു കല്പനയും അവരുടെ നിത്യ 

ച്ചെലധുധകെക്കു ഒരു നിയമധും തുണ്ടാ 
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യിരുന്നു, യ്യെഫ്രുദയയടെ മകനായ സേര 

ഫിനെറ പുത്രന്മാരില് മെശേസബേലി 

നെറ മകനായ പ്പെഥഹഫ്യാധയ ജനത്തെ 

സംബന്ധിച്ച ഏല്ലാകായ്യങ്ങാക്കും രാജാ 

വിന്െറ കായ്യയസ്ഥ൯ ആയിരുന്നു. ഗ്രാമ 

്ങളൂ ടെയും അവയോടു ചേന്ന വയലുകളു. 

ടെയും കായ്യം പറഞ്ഞാലേ: യ്യെഫ്രുട്യരിര 

ചിലര് കിയ്യത്ത് -അബയിലും അതിന്െറ 

ഗ്രാമങ്ങളിലും ഭീബോനിലൂും അതിനെെറ 

മങ്ങളിലൂം യെക്കബ് സയേലിലും അ 

തിനറെറ 

മോലാദയിലും 

ഗ്രാമങ്ങളിലും യ്േശുവയിലും 

ബേത്ത് -പേലെയതിലും 

ഹസര്.-ശ്രുവാലിലൂും ഖബേ൪-ശേബയിലും 

അതി നെറ ഗ്രാരങ്ങളിലൂും സിക്ണഥിലും 

മെഖോനയിലും അതിനെറ ഗ്രാമങ്ങളിലും 

ഏ൯..രിമ്മോനിലും സോരയിലും യാര് 

മൂത്തിലും സനോഹയിലും അടുല്ലാമിലും 

അധയുടെ ഗ്രാമങ്ങളിലും ലാഖിശിലും അ 

തിനെറ വയലുകളിലൂം അയസക്കയിലും 

അതിന്െറെറ ഗ്രാമങ്ങളിലും പാതൃതു; അവര് 

ബേര-ശേബമൃതത ഹിന്നോംതാഴ്ണുരവരെ 

പാതൃു. ബെന്വാമീ൬്യ൪ ഗേബമുതല് 

, മികമാശ' വരെയും അയ്യയിലും [| ബേഥേ 

ലിലും അവയ്യടെ ഗ്രാമങ്ങളിചും അനാ 

ദ്ഥാത്തിലൂം നോബിലും അനന്വയാധിലും 

ഹാസ്ോരിമലും രാമയിലും ഗിത്ഥായിമിലും 

ഹാദിടിലും സെബോയിീമിലും നെബല്ലാ | 

ത്തിലും ലോടിലും ശില്പികളുടെ താര 

യെഫ്രൂദ 

യിരു ഉണ്ടായിരുന്ന ലേവ്യരുടെ ചില 

യായ ഓാനോധിലും പാത്ത. 

ക്രറുകഠം ബെന്യാമീനോടു ൭ ചന്നിരുന്നു. 

൧൨. അദ്ധ്യായം. 

ശെയതുതിയേലിനെറ മകനായ സെ 

രുബ്ബാബേലിനോടും യേശുവയോടും ക്രടെ 

വന്ന 

ആധിതു: 

പുരോഹിതന്മാരും ലേധ്യരും 

സെരായാധു., യിരെമ്ൃയ വും 

നെഹെമ്യാധയ ൧൨ 

മ്രേസ്പാ, അരയ്യാവു, മല്ലൂക, ഹത്ജതൂശ , 

ശെഖന്യ്യാവു, രെഫ്രും, : മെരേമോത്ത് , 

ഇട്ടോ, ഗിന്നെഥോയി, അബി 

യാധും 
ശെമയ്യാവു, യോയാരീബ്, യെദായാധു, 

മിയാമീ൯ മയടദ്ദ്യാവു, ബില്ല, 

സല്ലം, ആമോക, ഫില്ല്ിയാധു, യെഭഓാ 

യാവു. ഇവര് യേശുുധവയുടെ കാലത്തു 

പുരോഹിതന്മാരുടെയും തങ്ങളു ടെ സഹോ 

ഭരന്മാരുടെയ്യം തലവന്മാർ ആയിരുന്നു. 

ലേധ്യരോ യേശുവ, ബിന്നൂധി, കട് മി 

യേത, ശേരെബ്ലയാധു, യ്യെഫ്രുദാ ന്നി 

വരും സ്യോത്രഗാനനായകനായ മത്ഥ 

അവരുടെ 

ബക്ക് ബുൂക്ക്യാധും 

അവക്ു സംറകാരികളായി 

ശുശ്രൂക്കിച്ചുനിന്നു. 

മിനെ ജനിപ്പിച്ചു; യോയാക്കീം മ്രേല്യാശി 

ന്യാധും സഹോദരന്മാരും, 

സഹേ:ഭഒരന്മാരായ 

ഉമന്നോധും 

യേശുവ യോയാക്കി 

ബിനെ ജനിപ്പിച്ചു; എല്യാശിീബ് യോയാ 

ഒയെ ജനിപ്പിച്ചു; യോയാദാ യോനംഥാ 

നെ ജനിപ്പിച്ചു; യോനാഥാ൯ യട്ടുവഖയെ 

ജനിപ്പിച്ചു. യോയാക്കിമിനെറ കാലത്തു 

പിതൃഭവനത്തല വന്മാരായിരുന്ന പുരോ 

ഫിതന്മാർ സെറായാകലത്തിന്നു മെരാ 

യ്യാവുു യിരെമ്യാകുലത്തിന്നു ഹനമ്പാധു ; 

എ സാകലത്തിന്നു മെശുല്ലാം; അമയ്യാകുല 

ത്തിന്നു യെഹോഹാനാ൯; മല്ലക്കലത്തി 

നു യോനാഥാ൯; ശെബതന്യയാകലത്തിന്നു 

യോസേഫ് ; ഹാരിീംകലത്തിന്നു ആട്ട; 

മെരായോത്ത കുലത്തിന്നു ഹെല്ല്ലായി; 

ഇദ്ദോകലത്തിന്നു സെഖയ്യാധു; ഗിന്നെ 

ഥോ൯കുലത്തിന്നു മെശുല്ലാം; അബിയാ 

കുലത്തിന്നു സിക്രി; മിന്യാമി൯കലത്തിന്നും 

മോധദ്ദാകുലത്തിന്നും പില്തായിറ്റ ബില് 

ഗാകുലത്തിന്നു ശമൂധ; ശെമയ്യാകല 

ത്തിന്നു യെഹോനാഥാ൯; യോയാരിബ് 

കുലത്തിന്നു മത്ഥെനായി; യെടായാകല 

ത്തിന്നു മസ്സ്ി; സല്ലായികലത്തിന്നു 

ക] രം 6 ൭൦. ൭ 8൦ 
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കല്ലായി ആമോക്കുലത്തിന്നു ഏബെ൪; 

ഹില്ലിയാകലത്തിന്നു ഹശബ്ദ്യാവു; യെടാ 

യാകുലത്തിന്നു നെഥനയേത, എല്ലാശി 

ബ്, യോയാദാ, യോഹാനാ൯, യട്ടവ 

എന്നിവരുടെ കാലത്തു ലേധ്യരെയും പാ 

വ്ധയിര:ജാവായ ഭായ്യാലേശിനെറ കാലത്തു 

പുരോഹിതന്മാരെയും പിതൃഭവനത്തലവ 

ന്മാരായി ഏഴ്ചതിയെച്ചു. ലേധ്യരായ 

പിതൃഭവനത്തലവന്മാര ഇന്നയവരെന്നു 

ഏല്യാശീബിനെറ മകനായ യോഹഫാനാ 

നെറ കാലംവരെ ദിനവ്ൃത്താന്തപുസുക 

ത്തില് എഴുതിയിരുന്നു. ലേവ്യരുടെ തല 

വന്മാര്: ഹശബ്ദ്യാവുയ, ശേരെബ്ദ്യാവും 

കട് മീയേലിസെറ മക൯ യേശുവ 

എന്നിവരും അവരുടെ സഹകാരികളായ 

സഹോദരന്മാരും ദൈവപുരു ഷനായ 

ദാധിദിനെറ കല്പനപ്രകാരം തരംതരമാ 

യി നിന്നു സ്തുതിയും സ്ോത്രധും ചെയ്യൂ 

മത്ഥന്യാവും ബക്ക് ബുക്ക്യാവും 

ഒംബല്ലധു, മെശുല്ലാം, തല്ലോന, അക്രു 

വന്നു, 

ബ എന്നിവര് വാതിലുകഠാക്കരികെയുള്ള 

ഭണ്ഡരേഗൃഹങ്ങഠം കാക്കുന്ന വാതില്കുാവ 

ലാര ആയിരുന്നും ഇവര് യോസാദാ 

ക്കിനെറ മകനായ യേശുവയുടെ മക 

നായ യോയാക്കിമിനെറ കാലത്തും ദേശാ 

ധിപതിയായ നെഫെമ്യാധിനെറയും ശാ 

സ്റ്ര്രിയായ എസ്രാപുരോഹിതനെറയും കാ 

ലതൃും ഉണ്ടായിരുന്ന. 

യെരൂശലേമിനെറ മതില് പ്രതിഷ്ടിച്ച 

സമയം അവര് സ്ധ്യോത്രങ്ങളോടും സംഗി 

തത്തോടും ക്രടെ കൈത്താളങ്ങളും വിണ 

കളും കിന്നരങ്ങളുംകൊണ്ടു സന്തോഷ 

പൂവ്വം പ്രതിക ആചരിപ്പാ൯ ലേധ്യരെ 

അവരുടെ സ്വ്വുവാസസ്ഥലങ്ങളില്നി 

ന്നും യെരൂശലേമിലേക്കു അന്വേഷിച്ചു 

വരുത്തി, അങ്ങനെ സംഗിതക്കാരുടെ 

വഗ്ഗം യെരൂശലേമിനെറ ചുററുമുള്ള പ്ര 

700) സ്ധ്ി 12 

ദേശത്തുനിന്നും നെതോഫാത്യരുടെ ഗ്രാമ 

ങ്ങളിതനിന്നും ബേത്ത് -ഗില് ഗാലില് 

നിന്നും ഗേബയുടെയും അസ്ലസാവെത്തി 

നെറയും നാട്ടുപുറങ്ങളില് നിന്നും വന്നു 

കരടി; സംഗീതക്കാര യെരൂശലേമിനെറ 

ചുററും തങ്ങറാക്കു ഗ്രാമങ്ങഠര പണിതി 

രുന്നു. പുരോഹിതന്മാരും ലേധ്യരും തങ്ങ 

ളെത്തന്നേ ശുഭ്ധീകരിച്ചിട്ടു ജനത്തെയും 

വാതിലൂകളെയും മതിലിനെയും ശുഭ്ധിക 

രിച്ച. 

ന്മാരെ 

പിന്നെ ഞാന് യ്യെഫ്രുദാപ്രളക്കു 

മതിലിന്മേല് കൊണ്ടുപോയി; 

സ്യോത്രഗാനം ചെയ്യും കൊണ്ടു പ്രദക്ഷ്ധി 

ണം ചെയ്യേണ്ടതിന്നു രണ്ടു വലിയ ക്രൂട്ട 

ങ്ങളെ നിയമിച്ചു; അധഖയില് ഒന്നു മതി 

ലിന്മേത വലത്തഭാഗത്തൂക്രടി കുപ്പധാ 

തില്ലക്ലേക്കു പുറല്ലെട്ടു. 

ന്നാലെ ഹോശയ്യാധും യെഫ്രദാപ്രഭക്കന്മാ 

അവരുടെ പി 

രില് പാതിപചേരും നടന്നു. അസ്ധയ്യാവും 

എസ്രയും മെശുല്ലാമും 

ന്യാമീന്ദം 

ഖയെഫ്രുടയും ബെ 

ശെമയ്യാവും യിരെമ്യാലും 

കാഹള ങ്ങളോടുക്രടെ പുരോഹിതപുത്ര 

ന്മാരില് ചിലരും ആസാഫിനെറ മക് 

നായ സക്രൂരിനെറ മകനായ രീഖായാധി 

നെറ മകനായ മത്ഥന്യായിനെറ മകനായ 

ശെമയ്യാവിനെറ മകനായ യോനാഥാ 

നെറ മകന സെഖയ്യാവും ദൈവപുരു 

നായ ദാധീദിനെറ ഖാദ്യങ്ങളോടുക്രടെ 

അവനെറ സഹോദരന്മാരായ ശെമയ്യ്ാവും 

അസരയേലും മീിലലായിയും ഗീലലായി 

യം മായായിയും നെഥനയേലും യ്യെഫ്രദ 

യും ഹനാനിയും നടന്നു; ഏസ്രാശാസ്ത്രി 

അവധ.രുടെ മുമ്പില് നടന്നു. അവര് ഉറവു 

വാതില് കടന്നു നേരെ ദാധിടിനെറ നഗ 

രത്തിനെറ പടിക്കെട്ടിരക്രടി ഭാധീദി 

സെറ അരമനെക്കപ്പുറം മതിലിനെറ കയ 

ററത്തില് കിഴക്കു നിവ്യാതില്വരെ 

ചെന്ന. 
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41 
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43 
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ലി 

ക്രട്ടം അവകു ഏതിരെ ചെന്നു; അവരു 

ടെ പിന്നാലെ ഞാനും ജനത്തില് പാതി 

ഡ്യൂ 

ന്നു അപ്പുറം 

മതിലി൯മേല് ചൂള ഗോപുരത്തി 

വിശാലമതില് വരെയും 

എഫു യിംവാതിലിന്നപ്പുറം പഴയവാതി 

ലും മീ൯ വാതിലും ഹനനേലിനെറ ഗോപു 

രധും ഹമ്മേയാഗോപുരവും കടന്നു അട്ട 

ധാതില്വരെയും ചെന്നു; അവർ കാരാ 

ഗൃഹവാതില്ല,ല് നിന്നു. അങ്ങനെ സ്നോ 

തൃഗാനക്കാരുടെ ക്രട്ും രണ്ടും ഞാനും 

മ്ലേന്നോടുക്രടെയുള്ള പ്രമാണികളില് പാ 

തിപേരും നിന്നു. കാഹളങ്ങളോടുക്രടെ 

മ്േല്യാക്കീം, മയസേയാധു, മിന്യാമീ൯, 

മീഖായാധും ത്രല്യേംധേനായി, സ്െഖയ്യാ 

വു, ഫനന്യായു എന്ന പൃരോഹിതന്മാരും 

മയ സേയാവു, ശെമയ്യാവു, എലെയാസാര്, 

ഉസ്സി, മല്ല്ഛിയാവു, 

ഏലാം, ഏസെര് എന്നിവരും ഭൈവാല 

യെ ഹോഹഫാനാ൯, 

യത്തിന്നരികെ വന്നുനിന്നു; സംഥീത 

ക്കാര് ഉച്ചത്തില് പാട്ട പാടി; യിസ്രഹ്യായു 

അവരുടെ പ്രമാണിയായിരുന്ന. അവര് 

അന്നു മഹായാഗങ്ങഠം അപ്പിച്ചു സന്തോ 

ഷിച്ചു; ദൈവം അവക്ു മഹാസന്തോഷം 

സ്ര്രികമും പൈതങ്ങൂം 

കൂടെ സന്തോഷിച്ചു; അതുകൊണ്ടു യെരു 

നച്ലിയിരുന്നു; 

ശലേമിലെ സന്തോഷഘോക്കം ബഫ്ു്ടര 

ത്തോളം കേട്ടു. 

അന്നു ശുശ്രൂഷിച്ചുനില്ല്യന്ന പുരോഹി 

തന്മാരെയും ലേധ്യരെയും കുറിച്ചു യെഫ്ര 

ഓജനം സന്തോഷിച്ചതു കൊണ്ടു അവര് 

പുരോഹിതന്മാക്ും ലേധ്ൃക്കും ന്യായപ്രമാ 

ണത്താല് നിയമിക്കപ്പെട്ട ഓഹരികളെ, 

പട്ടണങ്ങളോട്ട ചേന്ന നിലങ്ങളില്നിന്നു 

ശേഖരിച്ചു ഭണ്ഡാരത്തിന്നും ഉദച്ചാപ്പണ 

ങ്ങഗക്കും ഉള്ള അറകളില് സൂക്ഷിക്കേണ്ട 

തിന്നു ചില പുരുഷന്മാരെ മേല്ധിചാര 

കന്മാരായി നിയമിച്ചു. അവര് തങ്ങളുടെ 

ധാഠാഥറ്ഠിം 

ഭൈധത്തിനെറ ശുത്രരുക്ഷയും ശുഭ്ധികര 

ണശുശ്രൂക്ഷയും നടത്തി; സംഗീതക്കാരും 

വാതില് കാവല്ല്ാരും ഭഓാധിടദിനെറയും 

അവസെറ മകനായ ശലോമോനെറയും 

കപ്പനപ്രകാരം ചെയ്യൂ. പണ്ടു ഓാധിഭി 

ആസാഫിനെറയും നെറയും കാലത്തു 

സംഗീതക്കാക്കു ഒരു തലധനും ദൈധ 

ത്തിന്നു സ്പൂതിയും സ്്ോത്രധും ആയുള്ള 

ഗീതങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഏഎല്ലായിസാ 

യേലും സെരുബ്ബാബലിനെറ കാലത്തും 

നെഫഹെമ്യാധിനെറ കുലേത്തും സംഗിത 

ക്കാക്ും വാതില്കായല്ല്ലാക്ും ടിവസേന 

ആവശ്യമായ മപജിധനം കൊടുത്തു വന്നു. 

അവര് ലേധ്ൃക്ു നിധേടിതങ്ങളെ കൊടു 

ത്തു; ലേധ്യ൪ അഹരോന്ക്കും നിവേദി 

തങ്ങളെ കൊടുത്തു. 

൧൩. അഡ്ധ്യായാ. 

അന്നു ജനം കേഗഥക്കെ മോശെയുടെ 

പുസ്മൂകം വായിച്ചതില് അമ്മോന്യരും മോ 

വാബ്ബയരും ദൈവത്തിനെറ സഭയില് ഒരു 

നാള്ടം പ്രവേശിക്കരുതു; അവര് അപ്പ 

വും വെള്ള ധും കൊണ്ടു യിസ്രായേല് മക്കളെ. 

ഏതിരേററുവരാതെ അവരെ ശപിക്കേ 

ണ്ടതിന്നു അവകു വിരോധമായി ബിലെ 

എങ്കിലും 

നമുടെ ദൈവം ആ ശാപത്തെ അനു 

യാമിനെ ക്രലികു വിളിച്ച; 

ഗ്രഹമാക്കി എന്നു ഏഴ്തിയിരിക്ുന്നതു 

കണ്ടു. ആആ ന്യായപ്രമാണം കേട്ടപ്പോ 

അവര് സമ്മിശ്രജാതികളെ ഒക്കെയും 

യി സായേലിതനിന്നു വേറുപിരിച്ചു. 

അതിന്നു മുമ്പെ തന്നേ നമുടെ ദൈ 

വത്തിനെറ ആലയത്തിധെ അറകമശക്കു 

മേതവിചാരകനായി നിയമിക്കപ്പെട്ടി 

രുന്ന എല്യാശീബ് പൃരോഫഹിതന തോബി 

യാധിനെറ ബന്ധുധായിരുന്നതിനാല് അ 

വന്നു ഒരു വലിയ അറ ഒരുക്കിക്കൊടുത്ത 
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രുന്നു, മുമ്പെ അധിടെ ഭോജനയാഗം, 

കുത്തുരുക്കം, ഉപകരണങ്ങഗ എന്നിവയും 

പ സംഗീതക്കാക്കും വാതില്കാവ 

ല്ല്ാകും 

വീഞ്ഞു, എണ്ണ എന്നിവയുടെ ദശാംശവധും 

ഉദച്ചാപ്പുണങ്ങളും 

കാലത്തൊക്കെയും 

വേണ്ടി നിയമിച്ച ധാന്യം, 

പുരോഹിതന്മാകുള്ള 

ഖെച്ചിരുന്നു. ഈ 

ഞാ൯ യെരൂശലേമില് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ; 

ബേല്രാഭാവായ അത്ഥഹ് ശഷ്ട്യാവി 

നെറ മുപ്പത്തിരണ്ടാം ആണ്ടില് ഞാ൯ രാ 

ജാധവിസെറ അടുക്കല് പോയിരുന്നു; കുറെ 

നാഠം കഴിഞ്ഞിട്ടു ഞാ൯ രാജാധിനോടു 

അനുവാദം വാങ്ങി ഒയരൂശലേമിലേകു 

വന്നാറെ എല്ല ശീബ് തോബിയാധിന്നു 

ദൈവധാലയത്തിനെറ പ്രാകാരങ്ങളില് ഒരു 

അറ ഒരുക്കിക്കൊടുത്തതിനാല് ചെയു 

ദോഷം ഞാ൯ അറിഞ്ഞു, അതു എനിക്കു 

അത്യന്തം ൮ൃസനമായതു കൊണ്ടു ഞാ൯ 

തേോബിയാധിനെറ ലീിട്ടുസ്ഥമാനമൊക്കെ 

യം അറയിതനിന്നു പുറത്തു എറിഞ്ഞു 

കളഞ്ഞു, 

അവര് ആ അറകളെ ശുദ്ധീകരിച്ചു; 

പിന്നെ ഞാ൯ കലപ്പിച്ചിട്ടു 

ദൈവാലയത്തിലെ ഉപകരണങ്ങളും ഭോ 

ജനയാഗവധും കുന്തുരുക്കവും ഞാന് വിണ്ടും 

അധിടെ വരുത്തി. ലേധ്ൃക്കു ഉപജിവ 

നം കൊടുക്കായ്ക്കയാല് വേല ചെയ്യുന്ന 

ലേധ്യരും സംഗീതക്കാരും ഓരോരുത്തന് 

താന്താനെറ നിലത്തിലേക്കു പൊയ്ക്കളഞ്ഞു 

എന്നു ഞാന അറിഞ്ഞ പ്രമാണികളെ, 

ശാസിച്ചു: ഭൈധാലയത്തെ ഉപേക്ഷിച്ചു 

കള ഞ്ഞതു ഏന്തു എന്നു ചോടിച്ചു അവരെ 

കൂട്ടിവരുത്തി അവരുടെ സ്ഥാനത്തു 

നിത്തി. പിന്നെ ഏല്ലായെഫ്രുദന്മാരും 

ധാന്യംയ ധിഞ്ഞു, എണ്ണ എന്നിവയുടെ 

ഭശാംശം ഭണ്ഡാര ഗൃഹങ്ങളിലേക്കു കൊണ്ടു 

വന്നു. ഞാന് ശേലെമ്യാപുരോഹിതനെ 

യും സാടോകശാസ്ത്രിയെയും ലേധ്യരില് 

102 സ്ഥി 19 

പെദായാധെയും ഇവകു സഹായിയായിട്ടു 

മത്ഥന്യാവിനെറ മകനായ സക്രൂരിനെറ 

മക൯ ഹാനാനെയും ഭണ്ഡാരഗൃഹങ്ങളുടെ 

മേല്വിചാരകന്മാരായി നിയമിച്ചു; അധ 

രെ ധിശ്വസ്മരെന്നു രത തങ്ങ 

മൂടെ സഹോടരന്മാക്കു പങ്കിട്ടുകൊടുക്കുന്ന 

തായിരുന്നു അവരുടെ ഉദ്ദേഗം. എന്െറ 

ദൈവമേ, ഇതു എനിക്കായി ഓക്കേണ 

മേ; ഞാ൯ ഏഎനെറ ദൈവത്തിസെറ 

ആലയത്തിന്നും അതിലെ ശുശ്രൂരകഷ്കെകും 

വേണ്ടി ചെയൂ എന്െറ സല്പ്രധൃത്തി 

കളെ മായിച്ചുകള യരുതേ. 

ആ കാലത്തു യ്യെഫ്രുടയില് ചിലര് 

ശബ്ബത്തില് മുന്തിരിച്ചക്കു ചധിട്ടുന്നതും 

കഴുതപ്പുറത്തു 

ചുമടുകയററുന്നതും ശബ്ദത്തില് വീഞ്ഞു, 

കററ കൊണ്ടുവരുന്നതും 

മുന്തിരിപ്പഴം, അത്തിപ്പഴം മുതലായ ചുമ 

ടെല്ലാഠ യെരൂശലേമിലേക്കു ചുഴന്നു കൊ 

ണ്ടു വരുന്നതും കണ്ടു; അവര് ഭക്ഷണസാ 

ധനം ധില്ലന്ന ദിവസത്തില് ഞാ൯ അവ 

രെ പ്രബോധിപ്പിച്ച. 

ടെ പാത്തു മത്സ്യ വും പല ചരക്കും കൊണ്ടു 

സോയ്യരും അവി 

വന്നു ശബ്ബത്തില് യ്യെഫ്രട്യക്കും യെരൂശ 

ലേമിലും ധയിററുപോന്നു. അതുകൊണ്ടു 

ഞാ൯ യ്യെഫ്രുദാര്ശ്രേഷ്ടുന്മാരെ ശാസിച്ചു: 

നിങ്ങശ ശബ്ബദൃത്തൂനാര അശുദ്ധമാക്കി 

ഇങ്ങനെ ദോഷം ചെയ്യന്നതെന്തു? നിങ്ങ 

ളുടെ പിതാക്കന്മാര് ഇങ്ങനെ ചെയൂതിനാ 

ലല്ലയോ നമുടെ ദൈവം നമുടെമേലും 

ഈ നശഗരത്തിന്മേലും ഈ അനത്ഥം ഒക്കെ 

യ്യും വരുത്തിയിരിക്ുന്നതു? എന്നാല് നി 

ങ്ങ ശബ്ബൃത്തിനെ അശുഭ്ധമാക്കുന്നതി 

നാല് യിസ്രായേലിന്മേല് ഉള്ള ക്രോധം 

വഭ്ധിപ്പിക്കുന്നു എന്നു അവരോടു പറഞ്ഞു. 

പിന്നെ ശബ്ബൃത്തിന്നു മുമ്പെ യെരൂശലേം 

നഗരവയാതിലുകളില് ഇരുട്ടായിതൃതുടങ്ങു 

മ്പോ. വാതിലുക൦ അടെപ്പാനും ശബ്ബ 
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ത്ല്' കഗിയുംവരെ അധ തുറക്കാതിരിപ്പാ 

ദമം ഞാ൯ കപ്പിച്ചു; ശബ്ബതതുനാളിത ഒരു 

ചുമടും അകത്തു കടത്താതിരിക്കേണ്ടതിന്നു 

വാതിലുക ഠാക്കരികെ എന്റെറ ആമൂകളിത 

ചിലരെ നിത്തി, അതുകൊണ്ടു കച്ചവട 

ക്കാരും പല ചരകു വില്ലന്നവരും ഒന്നു 

രണ്ടു പ്രാവശ്യം യെരൂശലേമിന്തു പുറത്തു 

രാപാത്തു, ആകയാല് ഞാ൯ അധരെ 

പ്രബോധിപപ്പിച്ച : 

രികെ രാപാക്ുന്നതെന്തു? നിങ്ങ ഇനി 

നിങ്ങ മതിലിന്ന 

യും അങ്ങനെ ചെയ്യാല് ഞാന് നിങ്ങളെ 

പിടിക്കും എന്നു അവരോടു പറഞ്ഞു. ആ 

കാലംമുതല് അവര് ശബ്ബത്തില് വരാതെ 

യിരുന്നു. ലേവ്യരോടു ഞാ൯ ശബ്ബത്തു 

നാളിനെ ധിശുഭ്ധികരിക്കേണ്ടതിന്നു തങ്ങ 

ളെത്തന്നേ ധിശുഭ്ധീകരിക്കുയും വന്നു വാ 

തിലുകളെ കാകുകയും ചെയ്ത്ാ൯ കപ്പിച്ചു. 

ഏനെെറ ഭൈധമേ, ഇതുധും എനിക്കായി 

ഓത്തു നിന്െറ മഹാദയപ്രുകാരം ഏന്നോടു 

കനിധുതോന്നേണമേ. 

ആ കാലത്തു ഞാ൯ അസ്ോദ്യരും 

അമ്മോന്യരും മോവാബ്യരും ആയ സ്രീ 

കളെ പിധാഹം കഴിച്ച യ്യെഫഹ്രടന്മാരെ 

കണ്ടു. അവരുടെ മക്കം പാതി അ സ്യോട് 

ഭാഭാ സംസാരിച്ചു; അവര് അതതു ജാതി 

യുടെ ഭാഷയല്ലാതെ യ്യെഫ്രല്പ ഭാഷ സംസാ 

രിപ്പം൯ അറിഞ്ഞില്ല. അവരെ ഞാ൯ 

ശാസിച്ചു ശപിച്ചു അവരില് ചിലരെ 

അടിച്ചു അവരുടെ തലമുടി പറിച്ചു: 

നിങ്ങളുടെ പുത്രിമാരെ അവരുടെ പുത്ര 

ന്മാക്കു കൊടുക്കരുതു; അധഖരുടെ പുത്രി 

മാരെ നിങ്ങമൂടെ പുത്രന്മാക്കോ നിങ്ങഠം 

ക്കോ എഏടുക്കയുമരുതു എന്നു ആളയഴ്ഞാ 
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പിച്ചു അവരെക്കൊണ്ടു ദൈവയനാമത്തിത 

സത്യം ചെയ്യിച്ചു. യി സായേല്രാജാവായ 

ശലോമോ൯ ഇതിനാല് പാപ്പം ചെയ്യില്ല 

യോ? അവനെപ്പോലെ ഒരു രാജാധു 

അനേകംജാതികളുടെ ഇടയില് ഉണ്ടായി 

രുന്നില്ല; അവന് തനെറ ദൈധത്തിന്നു 

പ്രിയനായിരുന്നതിനാല് ദൈവം അവ 

നെ ഏല്ലായിസ്പായേലിന്നും രാജാധാക്കി; 

എങ്കിലും അവനെയും അ൬ ജാതിക്കാര 

ത്തികളായ ഭായ്യമാ൪ വശീകരിച്ചു വാപം 

ചെയ്യിച്ചുവല്ലോ. നിങ്ങ അന ജാതി 

ക്കാരത്തികളെ ലിഖാഫം കഴികുന്നതി 

നാത നമുടെ ദൈവത്തോടു ദോഫിക്കേ 

ണ്ടതിന്നു ഈ വലിയ ദോഷം ഒക്കെയും 

രിചയ്ത്റനേ തക്കവണ്ണം ഞങ്ങ നിങ്ങളെ 

സമ്മതിക്കുമോ ഏന്നു പറഞ്ഞു. യോയാ 

ഒയുടെ പുത്രന്മാരിരു മഹഫാവൃരോഫിത 

നായ എല്യാശിബിനെറ മക൯ ഹോരോ 

൬നായ സ൯ബല്ലത്തിനെറ മരുമക൯ 

ആയിരുന്നു; അതുകൊണ്ടു ഞം൯ അവനെ 

എന്റെറ അടുക്കൽനിന്നു ഓടിച്ചുകള ഞ്ഞു. 

എന്റ ദൈവമേ, അവര് പൌരോഫി 

ത്ൃത്തെയും പൌരോഹിത്യ ത്തിനെെറയും 

ലേധ്യരുടെയും നിയമത്തെയും മലിനമാ 

ക്കിയിരികുന്നതു അവക്കു കണക്കിടേ 

ണമേ. ഇങ്ങനെ ഞാ൯ അന്യമായതൊ 

ക്കെയും നിക്കി അവരെ ശുഭ്ധികരിക്കയും 

പുരോഹിതന്മാക്കും ലേധ്യക്കും ഓരോരു 

അന്നു താന്താനെറ ധവേലയിത ശുശ്രൂഷാ 

ക്രമവുയാ 

കുവഴിപാടും ആദ്മഫലധും നിയമിക്കയും 

നിശ്മിതസമയങ്ങഠാക്ു വിറ 

ചെയ്യൂ. എനെറ ദൈവമേ, ഇതു എനികു 

നന്യെക്കായിട്ടു ഓംക്കേണമേ. 

----ത്്ങതേടാിമടെ-യ--.--- 
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എസ്ഥേ൪ 

പ 

ര് അഡ്ധ്യായം. 

ര വാംചോരോശ്ം കാലത്ത -__ 

ഫിന്തുദേശംമുതല് ക്രശ വരെ ന്മററിരു 

പത്തേഴു സംസ്ഥാനങ്ങഠ വാണ അഹ 

ശ്വേരോശ് ഇവ൯ തന്നേ -_ ആ കാലത്തു 

അഫശ്വേരോശ രാജാവു ശ്രുശ൯രാജധാം 

നിയില് തനെറ രജാസനത്തിന്മേല് 

വാഗ്ഗയുടെ 

മൂന്നാം ആണ്ടില് തനെറ സകലപ്രളക്ക 

ഇരിക്കുമ്പോഠ തന്െറ 

ന്മാകും ഭൂത്യന്മാക്ും ഒരു വിരുന്നു കഴിച്ചു; 

പാസ്പയയിലെയും മേമട്യയിലെയും സേനാ 

ധിപന്മാരും പ്രളക്കന്മാരും സംസ്ഥാനപ 

തികളും അവനെറ സന്നിധിയില് ഉണ്ടാ 

യിരുന്നു. അന്നു അവന് തനെറ 

രാജകീയമഹത്വത്തിനെറ ഏഐശ്വയ്യധും 

തനെറ മഹി മാധികൃത്തിനെറ പ്രതാപ 

വും ഏറിയ നാഗം, നൂറെറണ്ണതു ടിസ 

ത്തോളം തന്ന, കാണിച്ചു. ആ നാള 

കഠം കഴിഞ്ഞശേഷം രാജാവു ശ്രുശ൯ 

രാജധറനിയില് കൂടിയിരുന്ന വലിയവ 

രും ചെറിയവരുമായ സകലജനത്തിനും 

രാജധാനിയുടെ ഉട്ടാനപ്രാകാരത്തില് 

ഖെച്ചു ഏഴ ദിവസം വിരുന്നു കഴിച്ചു. 

അവിടെ ധെങ്കല്രൂ ണഅകളിന്മേല് ഖെ 

ഒ്ളിവള യങ്ങളില് ശണര്യലും ധ്മൂമൂന്മൂലും 

കൊണ്ടുള്ള ചരടുകളാല് വെള്ളയും വച്ച 

യം നിലയുമായ ശീലകമ രൂക്കിയിരുന്നു; 

ചുവന്നതും ധെളുത്തതും മഞആയും കറുത്ത 

തുമായ മമ്മരക്കല്ല പടുത്തിരുന്ന തളത്തില് 

പൊ൯കുസവധും ധെള്ളിക്കസവുമുള്ള മെ 

ത്തകഠം ഉണ്ടായിരുന്നു. വിധിധാകൂതിയി 

ധാഠാഥ്ഠിം 

ലുള്ള പൊ൯പാത്രങ്ങളിലായിരുന്നു അവ 

കു കുടിപ്പാ൯ കൊടുത്തതു; രാജയീഞ്ഞും 

രാജപദധിക്ു ഒത്തവണ്ണം ധാരാളം ഉണ്ടാ 

യിരുന്നു. എന്നാല് രാജാവു തനെറ രാജ 

ധാനിധിചാരകന്മാരോടട: ആരെയും നി 

ബ്ബുന്ധിക്കരുതു;ു ഓരോരുത്തന് താന്താനെറ 

മനസ്സറപോലെ ചെയ്യൂകൊള്ളട്ടെ ഏന്നു 

കല്പിച്ചിരുന്നതിനാല് പാനംചേട്ടം പോലെ 

ആയിരുന്നു. രാജ്ഞിയായ വസ്ഥിയും 

അഹ ശ്വേരോശ് രാജാധിനെറ രാജധാ 

നിയില്ധെച്ച സ്്റ്ികഠക്കു ഒരു യിരുന്നു 

കഴിച്ചു. ഏഴാം ദിവസം വിഞ്ഞു കുടിച്ചു 

ആനന്ദമായിരിക്കുമ്പോഠര അഹശ്വേരോ 

ശ രാജാധു: മെഫ്രുമാ൯, ബിസ്ഥാ, ഹബ്ബോ 

നാ, ബിശ്ധാ, അബശ്ധാ, സേഥര്, കക്ക 

സ് എന്നിങ്ങനെ രാജധാനിയില് സേ 

വിച്ചു നില്ലന്ന ഏഴ ഷണ്ഡന്മാരോടു ജന 

ങ്ങശകും പ്രഭൂക്കന്മാകും വസ്ഥിരാത്തി 

യുടെ 

അവളെ രാജുകിരീടം ധരിപ്പിച്ചു രാഃദസ 

സ്െൌന്ദയ്യം കാണിക്കേണ്ടതിന്നു 

ന്നിധിയില് കൊണ്ടു വരുവന്േ കപ്പിച്ചു; 

അവ സുമുഖിയായിരുന്നു. ഏന്നാത 

മാണ്ഡന്മാരമുഖാന്തരം അയച്ച രാജക്പ്പന 

മറുതുതു വസ്ഥിരാജ്ഞി ചെല്ലാതിതന്നു. 

അതു കൊണ്ടു രാജാവു ഏററധും കോപിച്ചു; 

അവധവസെറ കോപം അധനെറ ഉളറ്ടിര 

ഒ്വലിച്ചു. ആ സമയത്തു രാജമുഖം കാ 

ണുന്നവരും രാജ്യത്തു പ്രധാനസ്ഥാനാങ്ങ 

ളില് ഇരികുന്നവരുമായ കെശനാം, ശേ 

ഥാര്, അദ്മാഥാ, തശീശ്, മേരെസ്, 

10 

11 



14 

15 

16 

1 

18 

19 
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മസെനാ, മെമൂഖാ൯ ഏന്നിങ്ങനെ പാ 

സ്യയിലെയും മേള്യയിലെയും ഏഴ പ്രഭ 

ന്മാർ അവനോടു അടുത്തു ഇരിക്കയായി 

രുന്നു. രാജ്യ ധമ്മത്തിലും ന്യായത്തിലും 

പരിജ്ഞാനികളായ എല്ലാവരോടും ആലോ 

ചി കുക പതിവായിരുന്നതിനാല് കാല ജ്ഞ 

ന്മാരായ ആ പില്വാന്മാരോടു രാജാവു: 

ഷണ്ഡന്മാര്മുഖാന്തരം അഹഫഹശ്വേരേഃശ് 

രാജാധയ അയച്ച കല്പന വസ്ഥിരായ്്ഞി 

അനുസരിക്കായ്ക്ു കൊണ്ടു രാജ്യ ധമ്മപ്രകാ 

രം അവളോടു ചെയ്യേണ്ടതു എന്നു എന്നു 

ചോടിച്ചും അതിന്നു മെമൂഖാ൯ രാജാധി 

നോടും പ്രടക്കന്മാരോടും ഉത്തരം പറഞ്ഞ 

തെന്തെന്നാല്: വസ്ഥിരാജ്തി രാജാധി 
ലി 

നോടുമാത്രമലു, അഹശ്വേരോശ രാജാധി 

നെറ സവ്വസംസ്ഥാനങ്ങളിലുള്ള സകല ! 

പ്രഭക്കന്മാരോടും ജാതികളോടും അന്യ 

യം ചെയ്യിരികുന്നു. രാജ്ഞിയുടെ 

ഈ പ്രവ്യത്തി സകലസ്്ര്ികള്ടം അറി 

യ്യും; 

രാജ്തിയെ തനെറ മുമ്പാകെ കൊണ്ടുവരു 

അഹശ്വേരോശ് രാജാവു വസ്ഥി 
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വാന് കുല്പിച്ചയച്ചാറെ അവ ചെന്നി 

ല്ലല്ലോ ഏന്നു പറഞ്ഞു അവര് തങ്ങളുടെ 

ഭത്താക്കന്മാരെ നിന്ടികും. ഇന്നു തന്നേ 

രാജ്ഞിയുടെ പ്രവൃത്തി കേട്ട പാസ്യയി 

ലെയും മേദ്യയിലെയും പ്രഭപത്നിമാ൪ 

രാജാവിന്െറ സകലപ്രളക്കന്മാരോടും 

അങ്ങനെ തന്നേ പറയ്യം; ഇഒദനെ നി 

ന്ദയും നിരസവധും അധികരിക്കും. രാജാ 

വിന്നു സമ്മതമെങ്കിരു വസ്ഥി ഇനി 

അഫശ്വേരോശ രാജായിനെറ സന്നിധി 

യില് വരരുതു എന്നു തിരുമുമ്പില്നിന്നു 

പ്ൃറപ്പെടുവിക്കയും 

അതു മാററിക്രൂടാതവണ്ണം പാസ്ത്യരുടെയും 

ഒരു രാജകല്പന 

മേല്യ രുടെയും രാജയ ധമ്മത്തില് ഏഴ്ഴതിക്ക 

യ്യും രാജായധു അവളുടെ രായ്ഞിസ്ഥാനം 

അവളെ ക്കാഠ നല്ലവളായ മറെറാരുത്തികു 

ഠിം 

എസ്ഥര് ൨ 

കൊടുക്കയും വേണം, രാജാവു കല്പിക്കു 

ന്ന യിധി രാജ്യ ത്തെല്ലാടവും -- അതു മഹാ 

രാജ്യ ല്ലോ -- പരസ മാകുമ്പോഗ സകല 

ഭായ്യമാരും വലിയവരോ ചെറിയവരരോ 

ആയ തങ്ങളൂടെ ഭത്താക്കന്മാരെ ബഫ്ുമാ, 

നികും. ഈ വാകു രാജാവിന്നും പ്രഭ 

ക്കന്മാകും ബോധിച്ചു; രാജായു മെരൂഖം 

നെറ വാക്കുപോലെ ചെയ്യൂ. ഏതു പുരു 

ഷനും തനെറ വിട്ടിരു കുത്തധ്യം നടത്തു 

കയം സ്വഭാഷ സംസാരിക്കയും ചേണ 

മെന്നു രാജാവു തന്െറ സകലസംസ്ഥാന 

ങ്ങളിലേകും അതതു സംസ്ഥാനത്തേകു 

അതതി നെറ അക്ഷരത്തിലും അതതു ജാ 

തിക്കു അവരവരുടെ ഭാഷയിലും എഴുത്തു 

അയച്ചു. 

൨. അബഡ്ധ്യായം. 

അതിനെറശേഷം അഹദശ്വരോശരാ 

ജാധിസെറ ക്രോധം ശമിച്ചപ്പോഠം ആ 

വ൯ വസ്ഥിയെയും അവ ചെയൂതി 

നെയും അവളെക്കറിച്ചു കപ്പിച്ച വിധി 

യെയും ഓത്തു. അപ്പോം രാജായിനെറ 

സേവകന്മാരായ ഉത്യന്മാര പറഞ്ഞതു: 

രാജാധിന്നു വേണ്ടി സൊന്ദയ്യമുള്ള യുവ 

തികമായ കനകമാരെ അന്വേഷിക്കട്ടെ; 

രാജാധു രാജ്യ ത്തിലെ സകലസംസ്ഥാനങ്ങ 

ളിലും ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ നിയമിക്കേണം; 

അവർ സെൌനന്ദയ്യമുള്ള യ്യവതികളായ സക 

ലക കമാരെയും ശേഖരിച്ചു ശ്രശ൯രാ 

ജധാനിയിലെ അന്തഃ പുരത്തില് രാജാ 

ധിനെറ ഷണ്ഡനായി അന്തഃ പുരപാലക 

നായ ഫഹേഗായിയുടെ വിചാരണയിൽ 

ഏല്പിക്കയും അവകു ശുഭ്ധീകരണത്തിന്നു 

വേണ്ടുന്ന വസ്ത്ൂക്കു൦ കൊടുക്കയും 

ചെയ്യട്ടെ. രാജാധിന്നു ബോധിച്ച 

യുവതി വസ്ഥിക്കു പകരം രായജ്്ഞിയാ 

യിരിക്കുട്ടെ. ഈ കായ്യം രാജാധിന്നു 

80 

ളമ 



10 

വി 

കം എസ്ഥേർ ൨ 

ബോധിച്ചു; അവ൯ അങ്ങനെ തന്നേ 

ചെയ്യു. 

എന്നാല് ശ്രുശ൯രാജധാനിയില് ബെ 

ന്യാമീ൬ നായ കീശിനെറ മകനായ ശി 

മെയിയുടെ മകനായ യായിരിനെറ മക൯ 

മൊദ്ദെഖായി എന്നു പേരുള്ള ഒരു യ്യെഹ്രു 

ദ൯ ഉണ്ടായിരുന്നു. ബാബേല്രാജാവായ 

നെബുൂഖട് നേസര്൪ പിടിച്ചു കൊണ്ടു 

പോയ യ്യെഫ്രുഭാരാജാവായ യെഖൊന്യാ 

വോടുക്രടെ കൊണ്ടുപോയിരുന്ന പ്രവാ 

സികളുടെ ക്രട്ടത്തില്. അവനെയും യെ 

രൂശലേമില്നിന്നു കൊണ്ടുപോയിരുന്നു. 

അവന് തനെറ ചിററപ്പനെറ മകളായ 

എസ്ഥേർ എന്ന ഹദടസ്റ്സക്കു അമ്മയപ്പ 

ന്മാര് ഇല്ലായ്ക്കു കൊണ്ടു അവളെ വളത്തി 

യിരുന്നു. ഈയ്യവതി രൂപവധതിയും സുമു 

ഖിയും ആയിരുന്നു; അവളുടെ അപ്പനും 

അമ്മയും മരിച്ചശേഷം മൊദ്ദെഖായി അ 

വളെ. തനിക്കു മകളായിട്ടു എടുത്തു. രാജാ 

വിന്െറ കല്പനയും വിധിയും പരസ്യ മാ 

യപ്പ്പോശ അനേകം യൂവതികളെ ശേഖ 

രിച്ചു ശ്രശ൯രാജധാനിയില് ഫേഗായി 

യ്യുടെ വിചാരണയില് ഏപ്പിച്ച ക്രട്ടത്തില് 

എസ്വഥേരിനെയും രാജധാനിയിലെ അ 

ന്തഃ പുരപാലകുനായ ഫേഗഥായിയുടെ ലി 

ആ യവ 

തിയെ അവനു ബോധിച്ചു; അവളോടു 

ചാരണയിത കൊണ്ടുവന്നു. 

പക്ഷം തോന്നി; അവ൯ അധമുടെ ശു 

ഭ്ധീകരണത്തിന്നു ധേണ്ടുന്ന വസ്തുക്കളെ 

യും ഉപജീവനലിതത്തെയും രാജധാനി 

യില്നിന്നു കൊടുക്കേണ്ടുന്ന ഏഴു ബാല്യ 

ക്കാരത്തികളെ യും അവക്കു വേഗത്തില് 

കൊടുത്തു; അവളെയും അവളുടെ ബാല്യ 

ക്കാരത്തികളെ യും അന്തഃ പുരത്തിലെ 

ഉത്തമമായ സ്ഥലത്തു ആക്കി. എസ്ഥേ൪ 

തന്െറ ജാതിയും കലധും അറിയിച്ചില്ല; 

അതു അറിയിക്കരുതു എന്നു മൊദ്ദെഖായി 

റ്റം 

60 ്ഷ്ന്ന 2 

അവളോടു കല്പിച്ചിരുന്നു. എന്നാല് 

എസ്ഥേരിനെറ സുഖവത്തമാനധും അ 

വക്കു എന്തെല്ലാമാകുമെന്നുള്ളതും അറി 

യേണ്ടതിന്നു മൊട്ടെഖായി ദിവസം പ്രതി 

അന്തഃ പൃരത്തിനെറ മുററത്തിന്നു മുമ്പാകെ 

നടന്നുകൊണ്ടിരുന്ു. ഓരോ യുധതിക്കു 

പന്ത്രണ്ടു മാസം സ്ര്രിജനത്തിന്നു വേണ്ടി 

യുള്ള നിയമപ്രകാരം ചെയ്യൂ കഴിഞ്ഞ 

മാസം ശേഷം --- മൂരതൈലവും ആറു 

ആറു മാസം സുഗന്ധലഗ്ശധും സ്ര്രികഠംക്കു 

ശുഭ്ധികരണത്തിന്നു വേണ്ടിയുള്ള മററു 

വസ്തുക്കളും കൊണ്ടു അവരുടെ ശുഭ്ധീകര 

ണകാലം തികയ്യം -- ഓരോരുത്തിക്കു അ 

സന്നിധി 

യില് ചെല്ലുവാ൯ മുറ വരുമ്പോ ഓരോ 

ഹശ്വേരോശ രാജാധിസനെറ 

റ 
യുവതി രാജസന്നിധിയില് ചെല്ലം; 

അന്തഃ പുരത്തിതനിന്നു രാജധാനിയോളം 

തന്നോടുക്രടെ കൊണ്ടുപോകേണ്ടതിന്നു 

അവ ചോടദിക്ുന്ന സകലധ്യം അവഠമക്കു 

കൊട്ടക്കും. 

ചെല്ലുകയും പ്രഭാതകാലത്തു 

നെറ ഷണ്ഡനായി ഖെപ്പാട്ടികളുടെ പാ 

സന്ധ്യാസമയത്തു അവ 

രാജാധി 

ലകനായ ശയസ്പ,സിനെറ വിചാരണ 

യിലുള്ള രണ്ടാമത്തെ അന്തഃ പുരത്തിലേക്കു 

മടങ്ങിപ്പോകയും ചെയ്യും; രജാധിന്നു 

അവളോടു ഇക്ടും തോന്നീട്ടു അവളെ 

പേര് പറഞ്ഞു ധിളിച്ചല്ലാതെ പിന്നെ 

അവരക്കു രാജസന്നിധിയില് ചെന്നു 

ക്രടാ. 

മകളായിട്ടെടുത്തിരുന്ന അവനെറ ചിററ 

എന്നാല് മൊട്ടദെഖായി തനികു 

പ്രപ൯ അബീഹയിലിനെറ മകളായ എ 

സ്വഥേരിന്നു രാജസന്നിധിയില് ചെല്ല 

വാ൯ മുറ വന്നപ്പോ അവഠം രാജാ 

വിനെറ ഷണ്ഡനും അന്തഃ പുരപാലകനു 

മായ ഹേഗായി പറഞ്ഞതു മാത്രമല്ലാതെ 

ഒന്നും ചോദിച്ചില്ല. എന്നാല് എസ്വഥേ 

രിനെ കണ്ട എല്ലാവക്കും അവളോടു നം രം കാം പി 
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19 

14 
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21 

82 

23 

ടമ 3 

തോന്നും. അങ്ങനെ ശതൃസ്ഥേരിനെ അ 

ഹശ്വേരോശ് രാജാവിന്െറ വാഴ്ലയുടെ 

ഏഗാം ആണ്ടു 
പത്താം മാസത്തില് രാജധാനിയില് അ 

യമ 
തേബേത്ത മാസമായ 

വന്െറ അടുക്കലേകു ക്രട്ടിക്കൊണ്ടു ചെന്നു. 

രാജാവു ഏഭസ്ഥരിനെ സകലസ്ര്റികളെ 

ക്കാലം അധികം സ്നേഹിച്ചു; സകലകന 

കമാരിലും അധികം ക്ലപയും പക്ഷധും 

അവളോടു തോന്നിട്ടു അവ൯ രാജകിരിടം 

അവള്ടെ തലയില് വെച്ചു അധളെ 

വസ്ഥിക്കു പകരം രായ്മ്തിയാക്കി, രാജാ 

വു തനെെറ സകലപ്രഭക്കുന്മാക്കും ഭൂത്യന്മാ 

കും ഏസ്വഥേരിനെറ വിരുന്നായിട്ടു ഒരു 

വലിയ വിരുന്നു കഴിച്ചു; അധയ൯ സം 

സ്ഥാനങ്ങ ക്കു ഒരു വിമോചനവും കപ്പി 

ചഃ രാജപഭധിക്കൊത്തെ വണ്ണം സമ്മാന 

ങ്ങളും കൊടുത്തു. 

കമാരെ ശേഖരിച്ച പ്പോ മൊട്ടെഖായി 

രണ്ടാം പ്രാവശ്യം ൭൮ 

രാജാവിന്െറ വാതില്ല,ല് ഇരുന്നിരുന്നു. 

മൊളദ്ദെഖായി കല്പിച്ചതു പോലെ എസ്ഥേർ 

തനെറ കുലവും ജാതിയും അറിയിക്കാതെ 

യിരുന്നു; ഏസ്വഥേര് മൊദ്ദെഖായിയുടെ 

അടുക്കല് വള ന്നപ്പേംഴത്തെപ്പോലെ പി 

ന്നെയും അവനെറ കല്പന അനുസരിച്ചു 

പോന്നു. ആ കാലത്തു മൊദ്ദെഖായി രാ 

ജാഖിനെറ വാതില്ല,ല് ഇരികുമ്പോഠ 

വാതിതകാവല്ല്ാരില് രാജാധിനെറ രണ്ടു 

ഷ്ചണ്ഡന്മാരായ ബിശ്ധാനും തേരെശും 

ക്രുഭ്വിച്ചു അഹശ്വേരോശ രാജാവിനെ 

അന്വേ കയ്യവേററം ചെയ്ത്ാ൯ തരം 

കിച്ചു. മൊളട്ടെഖായി കായ്യം അറിഞ്ഞു 

എസ്വഥേര്രാജ്്തികു അറിധുകൊടുത്തു; 

ഏയസ്ഥര് അതു മൊദ്ദെഖായിയുടെ നാമ 

ത്തില് രാജാവിനെ ഗ്രഹിപ്പിച്ചു. അ 

ന്വേഷണം ചെയ്യാറെ കായ്യം സത്യ 

മെന്നു കണ്ട അവരെ രണ്ടുപേരെയും കഴ 

ധിന്മേല് രൂക്കിക്കളഞ്ഞു; ഇതു രാജാധി 

ധിം 

407 എസ്ഥേർ ൩ 

സെറ മുമ്പിൽ ദിനവ്ൃത്താന്തപചുസുകുത്തിത 

്ലേഗഴ്ണതി ഖെച്ചു. 

൩, അഡഘ്ധ്യായം. 

അനന്തരം അഹശ്വേരോശ് രാജാഠു ആ 

ഗാധൃനായ ഹമ്മെദാഥയുടെ മക൯ ഹാ 

മാന്നു കയററവും ഉന്നതപഭഒവിയും കൊട്ട 

തു അവന്െറ ഇരിപ്പിടം തന്നോടുക്രടെ 

ഇരികുന്ന സകലപ്രഭൂ ക്കുന്മാരുടെയുംഇരി 

പ്പിടങ്ങഠംക്കു മേലായി ഖെച്ചു. രാജാധി 

നെറ വാതില്ലലെ രാജളയ്യ ന്മാര് ഒക്കെ 

യും ഹാമാനെ കയിട്ടു നമസ്തൂരിച്ചു; രാജാ 

വു അവനെ സംബന്ധിച്ചു അങ്ങനെ കല്പി 

ച്ചിട്ടുണ്ടൊയിരുന്നു. എങ്കിലും മൊദ്ദെഖായി 

അവനെ കുമ്പിട്ടില്ല, നമസ്തൂരിച്ചതു മില്ല. 

അപ്പ്പോഠം രാജാവിന്െറ വാതില്ലൃലെ രാജ 

ടൂത്വന്മാ൪ മൊദ്ദെഖായിയോടു: നീ രാജക 

പന ലംഘിക്കുന്നതു എന്തു എന്നു ചോടിച്ചു. 

അവര് ഇങ്ങനെ ദിവസംപ്രതി അവ 

നോടു പറഞ്ഞിട്ടും അവ൯ അവരുടെ 

വാക്കു കേശക്കാതിരുന്നതിനാല് മൊദ്ദെ 

ഖായിയുടെ പെരുമാററം നിലനില്ലഛമോ 

എന്നു കാണേണ്ടതിന്നു അവര് അതു ഹാ 

മാനോടു അറിയിച്ചു; താ൯ ഒയഫ്രൂട൯ 

ര്േന്നു അവസ അവരോടു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാ 

യിരുന്നു. മൊദ്ദെഖായി തന്നെ കുമ്പിട്ടു 

നമസ്തൂരികുന്നില്ലെന്നു കണ്ടിട്ടു ഹാമാന് 

കോപംകൊണ്ടു നിറഞ്ഞു. എന്നാല് മൊ 

ദ്ദെുഖായിയെ മാത്രം കയ്യേററം ചെയ്യുന്നതു 

അവന്നു പു ച്യകായ്യമായി തോന്നി; മൊ 

ഒദ്ദെഖായിയുടെ ജാതി ഇന്നതെന്നു അവന്നു 

അറിധു കിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു; അതു കൊണ്ടു 

അഹശ്വേരോശിനെറ രാജ്യ ത്തെല്ലാടവും 

| ഉള്ള മൊദ്ദെഖായിയുടെ ജാതിക്കാരായ 

യ്യെഫ്രുദന്മാരെയൊക്കെയും നശിപ്പ്പിക്കേ 

ണ്ടതിന്നു ഹാമാ൯ തരം അന്വേഷിച്ചു. 
ി 
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10 

1 1 

12 

എസ്ഥേർ ര: 

ആണ്ടില് നിസാ൯മാസമായ ഒന്നാം മാസ 

ത്തില് അവര് ആദഭാ൪ എന്ന പന്ത്രണ്ടാം 

മാസംവരെയുള്ള ഓരോ ദിവസത്തെയും 

ഓരോ മാസത്തെയും കുറിച്ച ഹാമാനെറ 

മുമ്പില്യെച്ച പൂര് എന്ന ചിട്ടിട്ടുനോക്കി. 

പിന്നെ ഹാമാന് അഹശ്വേരോശ രാജാ 

വിനോടു: നിന്െറ രാജ്യത്തിലെ സകല 

സംസ്ഥാനങ്ങളിലുമുമ്ള ജാതികളുടെ ഇട 

യിര ഒരു ജാതി ചിന്നിച്ചിതറിക്കിടക്കുന്നു; 

അവരുടെ ന്യായപ്രുമാണങ്ങ൦ മററുള്ള 

സകുലജാതികളുടേതിനോടും വൃത്യാസ 

പ്പേട്ടിരിക്കുന്നു; അവർ രാജാധിസെറ പ്ര 

മാണങ്ങളെ അന്ദസരിക്ുന്നതുമില്ല; അതു 

കൊണ്ടു അവരെ അങ്ങനെ ധിടുന്നതു 

രാജാവിന്നു യോഗ്യമല്ല. രാജാധിന്നു 

സമ്മതമുണ്ടെങ്കില് അവരെ നശിപ്പിക്കേ 

ണ്ടതിന്നു സന്ദേശം എഴുതി അയക്കേണം; 

എന്നാല് ഞാ൯ കായ്യധിചാരകന്മാരുടെ 

കയ്യില് പതിനായിരം താല് ധെള്ളി 

രാജാധിനെറ ഭണ്ഡാരത്തിലേക്കു കൊടു 

തആയക്കാം എന്നു പറഞ്ഞും അലപ്പോ 

രാജാധുയ തനെറ മോതിരം കയ്യില്നിന്നു 

ഈരി ആഗാഗ്ൃയനായ ഹമ്മെദാഥയുടെ 

മകനായി യഡ്വെഫ്രടന്മാരുടെ ശത്രുവായ 

ഹാമാന്നു കൊടുത്തു. രാജാവു ഹാമാ 

നോടു; ഞാ൯ ആ വെള്ളിയെയും ആ 

ജാതിയെയും നിനക്കു ഓനം ചെയ്യന്നു; 

ഇക്ടം പോലെ ചെയ്യുകൊഠക എന്നു വ 

റഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഒന്നാം മാസം പതിമ്മ 

ന്നാം തിയ്യതി രാജാധിനെറ രായസക്കാ 

രെ വിളിച്ചു; ഹാമാ൯ കപ്പിച്ചതു പോല്ലെ 

ഒക്കെയും അവര് രാജപ്രുതിനിധികമ 

ക്കും ഓരോ സംസ്ഥാനത്തിലെ ദേശാധി 

പതിക രക്കും അതതു ജനത്തിനെറ പ്രഭ 

ക്കന്മാക്കും അതതു സംസ്ഥാനത്തിലേകു 

അധിടത്തെ അക്ഷരത്തിലും അതതു ജന 

ത്തിന്നു അവരുടെ ഭാഷയിലും എഴുതി; 

708 ഷി 4. 

അഹശ്വേരോശ രാജാധിനെറ നാമത്തില് 

അതെഴുതി രാജമാതിരംകൊണ്ടു മുട ഇട്ടു. 

ആദാര്മാസമായ പന്തൂണ്ടാം മാസം പതി 

മ്യൂന്നാം 

യ്െഹ്രുദന്മാരെയും ആബാലവ്ൃഭ്ധം കുഞ്ഞു 

ങ്ങളെയും സ്ര്രീകളെയും ക്രടെ നശിപ്പിച്ചു 

അവരുടെ വസ്ററവക 

തിയ്യതി തന്നേ സകല 

കൊന്നുമുടിക്കയും 

കൊള്ള യിട്ടുകുയും ചെയ്യേണമെന്നു രാജാ 

വിനെറ 

അഞ്ചല്ല്ലാരവശം 

സകലസംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്കും 

എഴ്ചത്തു അയച്ചു. 

അന്നത്തേക്കു ഒരുങ്ങിയിരിക്കേണമെന്നു 

സകലങാതികമക്കും പരസ്യം ചെയ്യേണ്ട 

തിന്നു കൊടുത്ത തീപ്പിനെറ പകപ്പു ഓരോ 

സംസ്ഥാനത്തിലും പ്രസിഭ്ധമാക്കി. അഞ്ച 

ല്ല്ാര രാജകല്പന പ്രുമാണിച്ച ക്ഷണ 

ത്തില് പുറപ്പെട്ടുപോയി; ശ്രുശ൯രാജധാ 

നിയിലും ആ തീപ്പു പരസ്യംചെയ്യൂു രാജാ 

വും ഹാമാനും കുടിപ്പാ൯ ഇതുന്നു; ശ്രുശ൯ 

പട്ടണമോ കലങ്ങി പ്പോയി. 

രപം അഘഡ്യ്യായം. 

സുംഭധിച്ചതൊക്കെയും അറിഞ്ഞല്ലേഠം 

മൊദ്ദെഖായി വസ്്രം കീറി രട്ടൂടുതുതു ഖെ 

ണ്ണി൪ വാരി ഇട്ടുംകൊണ്ടു പട്ടണത്തിനെറ 

നടുവില് ചെന്നു കൈപ്പോടെ അതുച്ച 

ത്തില് നിലവിളിച്ച. അവന് രാജാധി 

നെറ പടിഖലാതിലോള ധും വന്നു; എന്നാല് 

രട്ടൂടുത്തുംകൊണ്ടു ആകും രാജാവിന്െറ 

പടിവാതിലിന്നകുത്തു കടനനുക്രടായിരുന്മ. 

രാജാവിനെറ കല്പനയും തീപ്പും ചെന്ന 

ഓരോ സംസ്ഥാനത്തും യ്യെഫ്രടന്മാരുടെ 

ഇടയില് മഫാട്ടുഃഖധും ഉപവാസവും കര 

ച്ചലും വിലാപലും ഉണ്ടായി; പലരും രട്ടൂ 

ടടൂത്തു ഖെണ്ണീററില് കിടന്നു. എസ്വേരി 

നെറ ബാല്ലൃക്കാരത്തികളും ഷണ്ഡന്മാരും 

വന്നു അതു രാജ്ഞിയെ അറിയിച്ചപ്പ്ോഠം 

അവഠം അത്യന്തം വ്യസനിച്ചു മൊദ്ദെഖാ 

13 

14 



10 

11 

കേഴ ചം റ് ക. ഏസ്വഥേര് ൫ 

യിയുടെ രള നീക്കി അവനെ മഉടുച്പിക്കേ ന്മാരും രാജാധിനെറ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ 

ഞ്ചതിന്നു അധന്നു വസ്ത്രും കൊടുത്തയച്ചു; ജനവും അറിയുന്നു; ഏന്നാല് ഏന്നെ ഈ 

ന്നാല് അവ൯ വാങ്ങിയില്ല. അപ്പോ മുപ്പതു ടിവഡത്തിന്നകത്തു രാജാധിനെറ 

എസ്ഥേർ തനെറ ശുശ്രൂഷെക്കു രാജാധു അടുക്കല് ചെല്ലുവാ൯ വിളിച്ചിട്ടില്ല. 

ആക്കിയിരുന്ന ഷബണ്ഡന്മാരില് ഒരുത്തമ അവര് ഏസ്ഥേരിനെറ വാക്കു മൊദ്ദെഖാ 

നായ ഫഥാക്കിനെ വിളിച്ചു, അതു ഏന്തെ | യിയോടു അറിയിച്ചു.” മൊദ്ദെഖായി 

അം അതിനെറ കാരണം എന്നെന്നും  ഏസ്ഥേരിനോടു മറുപടി പറവഖാന് കുപ്പി 

അറിയേണ്ടതിന്ന മൊദ്ദെഖായിയുടെ അടു  ച്ചതു: നി രാജധാനിയില് ഇരിക്കയാല് 

ക്കല് പോയിധരുധവാ൯ അധന്നു കപ്പന ഏല്ലായ്യെഫ്രഭന്മാരിലുംഖെച്ച രക്ഷപ്പെട്ടു 

കൊടുത്തു. അങ്ങനെ ഫഥാക്ക രാജാവി കൊള്ളാമെന്നു നീ! ധിചാരിക്കേണ്ടാ. 

നെറ പടിവാതിലിന്നു മുമ്പില് പട്ടണ നി ഈ സമയത്തു മിണ്ടാതെയിരുന്നാല് 

ത്തിനെറ ധിശാലസ്ഥലത്തു മൊദ്ദെഖായി യ്യെഫ്രുടന്മാക്കു മറെറാരു സ്ഥലത്തുനിന്നു 

യുടെ അടുക്കല് ചെന്നു. മൊള്ടെഖായി  ഉഭ്ധാരണമലും രക്ഷയും ഉണ്ടാകും; എന്നാല് 

തനിക്കു സംഭജധിച്ചതൊക്കെയും യ്യെഫ്രദ നീയും നിന്െറ പിതൃഭവനവും നശിച്ചു 

ന്മാരെ നശിപ്പിക്കത്തക്കവണ്ണം ഹാമാ൯ | പോകും; ഇങ്ങനെയുള്ളോരു കാലത്തിന്നാ 
] 

രാജഭണ്ഡാരത്തിലേക്കു കൊടുക്കാമെന്നു | യിട്ടല്ലുയോ നി രാജസ്ഥാനത്തു വന്നിരി 

വാഗ്ദാനം ചെയൂ 9൮ സംഖ്യയും അവ ക്ുന്നതു? ആകു അറിയാം? അതിന്നു 

ക്കേണ്ടതിന്നു ശ്രുശനില് പരസ്യ മാക്കിയി | പറവാന് കുപ്പിച്ചതു: നീചെന്നു ശ്രുശ 

നോടു അറിയിച്ച. അവരെ നശിപ്പി ഏസ്ഥേര് മൊദ്ദെഖായിയോടു മറുപടി 

രുന്ന തീപ്പിനെറ പകപ്പ് അവ൯ അധ നില് ഉള്ള എല്ലായെഫ്രുടന്മാരെയും ഒന്നി 

നെറ കയ്യില് കൊടുമ്ഇു ഇതു എസ്ധഥേരി | ചുക്രട്ടി: നിങ്ങ മൂന്നു ദടിധസം രാവും 

നെ കാണിച്ചു വിവരം അറിയിപ്പാനും അ പകലും തിന്നകയോ കുടിക്കയോ ചെ 

വ രാജസന്നിധിയില് ചെന്നു തനെറ  യ്യാതെ ഏനിക്ു വേണ്ടി മുപധസിപ്പി൯; 

ജനത്തിന്നു വേണ്ടി അപേക്ഷയും യാചന ഞാനും ഏനെറ ബാല്ൃക്കാരത്തികളു.ം 

യ്യും കഴിക്കേണ്ടതിന്നു അവളോടു ആത്ഞാ അങ്ങനെ തന്നേ ഉപവസിക്കും; പിന്നെ 

ഞാന് നിയമപ്രകാരമല്ലെങ്ജിലും രാജാധി പിപ്പ്ാനും പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഫഥാക്ക് 

ചെന്ന മൊദ്ദെഖായിയുടെ വാക്കു ഏസ്ഥേ നെറ അടുക്കല് ചെല്ലും; ഞാ൯ നശിക്കുന്നു 

രിനെ അറിയിച്ചും ഏസ്വഥേ൪ മൊദ്ദെഖാ | എങ്കില് നശിക്കട്ടെ. അങ്ങനെ മൊദ്ദെ 

യിയോടു ചെന്നു പറധാ൯ ഫഥാക്കിന്നു | ഖായി ചെന്നു എസ്ഥേർ കപ്പിച്ചതു പോലെ 

കപ്പന കൊടുത്തതു ഏന്തെന്നാല്: യാ ഒക്കെയും ചെയ്യു. 

തൊരു പുരുഷനേ: സ്ത്രിയോ ധിളിക്കല്പെ 

ടാതെ രാജായിനെറ അട്ടക്കരു അകത്തെ പ ലല 

പ്രാക്ഷരത്തില് ചെന്നുധെങ്കില് ജീവനോ മൃന്നാം ടിവസം ഏസസ്ഥേ൪ രാജധനസ്ത്രൂം 

ടിരിക്കത്തുക്കവണ്ണും രാജാവു പൊ൯ചെ ധരിച്ചുംകൊണ്ടു രാജധാനിയുടെ അക 

ങ്കോല് ആയാളുടെ നേരെ നിീട്ടാഞ്ഞാല് ത്തെ പ്രാകാരത്തിത ചെന്നു രാജഗൃഹത്തി 

ആയാളെ കൊല്ലേണമെന്നു ഒരു നിയമം സെറ നേരെ നിന്നു; രാജാധു രാജധാനി 

ഉള്ള പ്രകാരം രജോധിനെറ സകലഭളത്യ , യില് രാജഗൃഹത്തിനെറ വാതിലിന്നു 

9% 

ധാം 

1 

1; 

14 

15 

16 



ധാ പ്പി 

ഇ" 
ട്: എസ്ഥേര ൬ 

നേരെ തനെറ സിംഹാസനത്തില് ഇരി 

ക്കയായിരുന്നു. എസസ്വഥേര്രാങ്ഞി പ്രാകാ 

രത്തില് നില്ലുന്നതു രാജാവു കണ്ടപ്പോഠം 

അവന്നു അവളോടു കൃപ തോന്നി തന്െറ 

കയ്യില് ഇരുന്ന പൊ൯ചെങ്കോല് രാജാവു 

എസ്വഥേരിനെറ നേരെ നിട്ടി; എസ്ഥേര് 

അടുത്തുചെന്നു ചെങ്കോലിനെറ അഗ്രം 

തൊട്ടു. രാജാവു അവളോടു: എസ്ഥേ൪ 

രാടജ്ഞിയേ, ഏന്തു വേണം? എന്താകുന്നു 

നിനെറ അപേക്ഷ? രാജ്യത്തില് പ്പാതി 

യോളമായാലും നിനക്കു തരാം 

പറഞ്ഞു. 

വിന്നു തിരുധുള്ളം ഉണ്ടായിട്ടു ഞാ൯ ഒരു 

എന്നു 

അതിന്നു എഷസ്ഥേ൪: രാജാ 

ക്കിയിരിക്കുന്ന വിരുന്നിന്നു രാജാവും ഹാ 

മാനും ഇന്നു വരേണം എന്നു അപേക്ഷിച്ചു. 

എ സ്ഥേര് പറഞ്ഞതു പോലെ ചെയ്ത്രാ൯ ഹാ 

മാനെ ലേഗം വരുത്തുധി൯ എന്നു രാജാവു 

കല്പിച്ച; അങ്ങനെ രാജാധും ഫാമാനും 

എസ്ഥേർ ഒരുക്കിയ വിരുന്നിന്നു ചെന്നു. 

വിഞ്ളവിരുന്നില് രാജാഠു എസ്ഥേര! 

നോട്ടു: നിനെറ അപേക്ഷ എന്തു? അതു 

നിനക്കു ലഭികും; നിന്െറ ആഗ്രഹവും 

എന്തു? രാജ്യത്തില് പാതിയോള മായാലും 

തതതു നിവത്തിച്ചുതരാം എന്നു പറഞ്ഞു. 

അതിന്നു എസ്വഥേ൪: എനെറ അപേക്ഷ 

യും ആഗ്രഹവും ഇതാകുന്നു; രാജാധിന്നു 

എന്നോടു കൃപയുണ്ടെങ്കില് എനെറ അ 

പേക്ഷ നല്ലവാനും ഏനെറ ആഗ്രഹം 

നിവത്തിപ്പാന്ദം രാജാവിന്നു തിരുധുള്ളം 

ഞാ൯ ഉണ്ടെങ്കില് രാജാവും ഹാമാനും 

ഇനിയും ഒരുക്കുന്ന വിരുന്നിന്നു വരേണം; 

നാളെ ഞാ൯ രാജാവു കല്പിച്ചതുപോലെ 

ചെയ്യുകൊള്ളാം എന്നു പറഞ്ഞു. അന്നു 

ഹാമാ൯ സന്തോഷവും ആനന്ദധുമുള്ള വ 

നായി പുറപ്പെട്ടുപോയി; എന്നാല് രാങാ 

വിനെറ വാതില്ലല് മൊദ്ദെഖായി ഏഴ 

ന്നേല്ലക്ഛാതെയും തന്നെ ക്രശാതെയും (ഇരി 

ി രാ ദ്ര 6 

ക്കുന്നതു കണ്ടു ഹാമാന് മൊദ്ദെഖായിയുടെ 

എങ്കിലും 

ഹാമാ൯ തന്നെത്താന് അടക്കിക്കൊണ്ടു 

നേരെ കോപം നിറഞ്ഞു. 

തനെറ വീട്ടില് ചെന്നു സ്ന്റേഹിതന്മാ 

രെയും ഭായ്യയായ സേരെശിനെയും വിളി 

പ്പിച്ച. ഹാമാ൯ അവരോടു തനെറ ധന 

പുത്രബഫ്ുത്വവും രാജാവു 

തനിക്കു നല്ല്ലിയ ഉന്നതപദടധിയും പ്രഭ 

മാഹാത്മ്യ ധും 

ക്കന്മാക്കും രാജളൂത്യന്മാക്കും മേലായി തന്നെ 

ഉയത്തിയിരിക്കുന്നതും വിഖരിച്ചുപറഞ. 

എസ്വഥേര്രാമ്ഞിയും താന് ഒരുക്കിയ വിര 

ന്നിന്നു എന്നെയല്ലാതെ മററാരെയും രാജാ 

വിനോടുക്രടെ ചെല്ലുവാസ അന്ദവടി 

ചില്ല; നാളെയും രാജാധിനോടുക്രടെ വി 

രുന്നിന്നു ചെല്ലുവാ൯ എന്നെ ക്ഷണിച്ച് 

രിക്കുന്നു. എങ്കിലും യെഫ്രുടനായ മൊദ്ദെ 

ഖായി രാജാവിനെറ വാതില്ലൃല് ഇരി 

കുന്നതു കാണുന്നേടത്തോളം ഇതൊന്നും 

കൊണ്ടു എനിക്കു ഒരു തൃപ്യിയും ഇല്ല 

എന്നും ഹാമാന് പറഞ്ഞു. അതിന്നു അവ 

നെറ ഭായ്യ സേരെശും അവനെറ സകല 

സ്ന്റേഫിതന്മാരും അവനോടു: അമ്പതു 

മുഴം ഉയരമുള്ള ഒരു കഴ്ചമരം ഉണ്ടാക്കട്ടെ; 

മൊദ്ദെഖായിയെ അതിന്മേല് രൂക്കിക്കള 

യേണ്ടതിന്നു നാളെ രാധിലെ നി രാജാ 

വിനോടു അപേക്ഷിക്കേണം; പ്വിന്നെ 

നിനക്കു സന്തോഷമായി രാജാധിനോട്ട 

ക്രടെ വിരുന്നിന്നു പോകാം എന്നു പറഞ്ഞു. 

ഈ കായ്യം ഹാമാന്നു ബോധിച്ചു അവ൯ 

കഴ്ചമരം ഉണ്ടാക്കിച്ചു. 

ന്നം അദ്ധ്യായം. 

അന്നു രാത്രി രാജാവിന്നു ഉറക്കം വരായ്ക്കു 

യാല് അവന് ദിനവ്ൃത്താന്തങ്ങഠ കുറിച്ചു 

ധെച്ചിരിക്കുന്ന പുസ്കം കൊണ്ടുവരുപാ൯ 

കല്പിച്ചു; അതു രാജാവിനെ വായിച്ചു 

കേരപ്പിച്ചം ഉമ്മരപ്പടികാ വല്ലച്ഛാരായി 

10 

11 

12: 

14 

5 
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മം 

രര 

ന 6 

രാജാവിന്െറ ഷഞണ്ഡന്മാരില് ബിശ്ധധാനാ, 

തേരെശ് എന്നി രണ്ടുപേർ അഫശ്വേ 

രോശ് രാജാധിനെ കയ്യേററം ചെയ്ക്ാ൯ 

ത്രമിച്ചിരുന്ന സംഗതി മൊദ്ദെഖായി 

അറിവു തന്നപ്രകാരം അതില്. എഴ്ഴതിയി 

രിക്കുന്നതു കണ്ടും ഇതിന്നു വേണ്ടി മൊ 

ദ്ദെഖായിക്കു ഏന്തു ബഹുമാനവും പദധി 

യും കൊടുത്തു ഏന്നു രാജാവു ചോദിച്ചു. 

ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല ഏന്നു രാജാധിനെ ' 

സേധിച്ചുനിന്ന ൂൃത്യന്മാര പറഞ്ഞു. 

പ്രാകാരത്തില് ആരുള്ളു എന്നു രാജാഠു 

ചോടിച്ചു. ഏന്നാല് ഹാമാ൯ മൊദ്ദെഖാ 

യിക്കു വേണ്ടി താന് തീപ്റ്ിച്ച കഴഴയി | 
ന്നമേല് അവനെ രൂക്കിക്കള യേണ്ടതിന്നു | 

രാജാവിനോടു അപേക്ഷിപ്പാ൯ രാജധാ 

നിയുടെ പുറത്തു പ്രാകാരത്തില് വന്നു 

നില്ല്രയായിരുന്നു. രാജാധിനെറ ഭൂത 

ന്മാര അവനോടു: ഹാമാന് പ്രാകാര 

ത്തില് എന്നു പറഞ്ഞു. 

അവന് അകത്തു വരട്ടെ ഏന്നു രാജാധു 

നിച്ല്ന്നു 

കല്പിച്ച. ഫാമാ൯ അകഞ്ഞു വന്ന 

പ്പ്യോശ രാജാധയ അവനോടു: രാജാധു 

ബഫ്ുമാനിപ്പം൯ ഇച്ഛിക്കുന്ന പുരു | 

കന്നു എന്തെല്ലാമാകുന്നു ചെയ്യുകൊടു 

ക്കേണ്ടതു എന്നു ചോടിച്ചു. ന്നെ 

ആരെ അത്ര | 

അധികം ബ്ഫ്വമാനിപ്പം൯ ഇ ച്ചികും 

യല്ലാതെ രാജായു 

ഏന്നു ഹാമാന് ഉള്ളു കൊണ്ടു വിചാരിച്ചു. 

ഹാമാ൯ രാജാധിനോട്ട: രാജാവു ബഹു 

മാനിപ്പാ൯ ഇ ച്ഷരിക്കുന്ന പുരുഷന്നു വേണ്ടി 

രാജാധുയ ധരിച്ചുവരുന്ന രാജധഖ്സ്ര്രൂധും 

രാജാധു കയറുന്ന കുതിരയും അവന്െറ 

രാജകിരിടധും തലയില് വെകുന്ന 

വ്നസ്രൂധും 

അതിത്രേക്ടപ്രഭക്കന്മാ 

രില് ഒരുത്തനെറ കയ്യിത ഏപ്പിക്കേണം; 

കൊണ്ടു വരട്ടെ, കുതിരയും 

രാജാധിനന്െറ 

രാജാവു ബഫ്ുമാനിപ്പാ൯ ഇച്ചികുന്ന 

ധാഠാഥറ്ഠിം 

പുരുഷനെ ആ ഡസ്ര്രും ധരിപ്പിച്ച 

കുതിരപ്പുറത്തു കയററി പട്ടണധിഥിയില് 

ക്രടെ കൊണ്ടുനടന്നു: രാജാവു ബഫ്ുമാ 

നിപ്പാ൯ ഇ ച്ച്രിക്കുന്ന പുരുഷന്നു ഇങ്ങനെ 

ചെയ്യും എന്നു അവന്െറ മുമ്പില് വിളി 

ചുവറയേണം ഏന്നു പറഞ്ഞു. രജോധു 

ഹാമാനോടു: നീ ധേഗം ചെന്യസ്ത്ര 

വം 

കൊണ്ടുവന്നു രാജാധിനെറ വാതില്ലല് 

കുതിരയും നി പറഞഞതുപോലെ 

ഇരിക്കുന്ന യ്െഹ്രദനായ ' മൊദ്ദെഖാ 

യിക്കു അങ്ങനെയൊക്കെയും ചെയ്തു; 

നീ പറഞ്ഞതില് ഒന്നും കുറെച്ചുകളയരുതു 

എന്നു കല്പി ച്ചം അപ്പോ ഹാമാ൯ 

വ്രും കുതിരയും കൊണ്ടുവന്നു 

മൊദ്ദെഖായിയെ വസ്ത്രും ധരിപ്പിച്ചു 

കുതിരപ്പുറത്തു കയററി പട്ടണവധിഥി 

യില്ക്രടെ കൊണ്ടുനടന്നു: രാജാധയ 

ബഫ്ുമാനിപ്പാ൯ ഇ വിക്കുന്ന പുരു 

കുന്നു ഇങ്ങനെ ചെയ്യം എന്നു അവന്െറ 

മുമ്പില് വിളിച്ചുപറഞ്ഞു. 

മൊട്ടെഖായി രാജാധിനെറ വാതി 

ലത മടങ്ങിവന്നു. ഹാമാനോ ഒൂൂഃഖിത 

നായി തല മുടിയുംകൊണ്ടു വേഗത്തില് 

ധിട്ടിലേക്കു പോയി. തനിക്കു സംഭവി 

ച്തൊക്കെയും ഹാമാന് ഭായ്യയായ സേരെ 

ശിനോടും തന്െറ സകലന്നേഹിതന്മാ 

രോടും വിയരിച്ചപറഞ്ഞു. അവന്െറ 

വിദ്വാന്മാരും അവന്െറ ഭായ്യ സേരെശും 

അവനോടു: മൊദ്ദെഖായിയുടെ മുമ്പില് 

നീ ധിഴ്ചവാ൯ തുടങ്ങി; അവന് യ്യെഹ്ട്യ 

വംശക്കാരനാകന്നു എങ്കില് നി അവനെ 

ജയിക്കയില്ല; അവനോടു തോററുപോ 

കേയുള്ളൂു എന്നു പറഞ്ഞു. അവര് അവ 

നോടു സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഠം 

രാജാധിസനെറ ഷണ്ഡന്മാര് വന്നു എസ്വഥേ൪ 

ഒരുക്കിയ വിരുന്നിന്നു ഹാമാനെ ലേഗ 

ത്തില് ക്രട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി. 

റം 

10 

11 

12 

13 

14 



ഏസ്ഥേര് ൭, ൮ ഥ് 7, 8 

ടെ അധഡ്ധ്യായഠ. 

അങ്ങനെ രാജാധും ഹാമാനും എസ്ഥേ൪ 

രാജ്ഞിയോടുക്രടെ വിരുന്നു കഴിവാ൯ 

ചെന്നു. രണ്ടാം ദിവസവും വീഞ്ഞുവിരു 

ന്നിനെറ സമയത്തു രാജാവു എസ്ഥേരി 

നോട്ടു: എസ്വേരരാജ്ഞിയേ, നിന്െറ 

അപേക്ഷ ഏന്തു? അതു നിനക്കു ലഭികും; 

നിന്െറ ആഗ്രഹം എന്തു? രാജ്ൃത്തില് 

പാതിയോള മായാലും അതു നിവത്തിച്ചു 

തരാം എന്നു പറഞ്ഞു. അതിന്നു എസ്ഥേ൪ 

രാജ്ഞി: രാജാവേ, എന്നോടു കൃപയുണ്ടെ 

ങ്കില് രാജാധിന്നു തിരുധുള്ള മുണ്ടെങ്കില് 

ഏന്െെറ അപേക്ഷ കേട്ടു എന്റെറ ജീവ 

നെയും എന്െറ ആഗ്രഹം ഓത്തു എന്െറ 

ജനത്തെയും എനിക്കു നച്ചേണമേ, 

ഞങ്ങളെ. നശിപ്പിച്ചു കൊന്നമുടിക്കേണ്ട 

തിനു എന്നെയും എനെറ ജനത്തെയും 

വിററുകള ഞ്ഞിരിക്കുന്നുവല്ലോ; എന്നാല് 

ഞങ്ങളെ ദാസിദാസന്മാരായി ധിററിരുന്നു 

എങ്കില് വൈരിക്കു രാജാധിന്െറ നക്കട 

ത്തിന്നു തക്ക പ്രുതിശാന്തി കൊടുപ്പാ൯ 

കഥഴിധില്ലെന്നു വരികിലും ഞാ൯ മിണ്ടാതെ 

ഇരിക്കുമായിരുന്നാ ഏന്തു ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 

അഹശ്വേരോശ രാജാവു എസ്വഥേര്രാ 

ഇഞ്ഞിയോട്ട: അവ൯ ആര്: ഇങ്ങനെ ചെ 

യ്ര൯ തുനിആവ൯ ഏവിടെ എന്നു ചോ 

6 ദിച്ചു. അതിന്നു എസ്ഥേര്: വൈരിയും 

ശത്രുവും ഈ ടൂഷ്ടനായ ഹാമാന് തന്നേ 

എന്നു പറഞ്ഞു. അപ്പ്പോഠം ഹാമാ൯ രാജാ 

വിനെറയും രാജ്ഞിയുടെയും മുമ്ചില് ഭൂമി 

ചുപോയി. രാജാവു ക്രോധത്തോടെ 

വീഞ്ഞു വിരുന്നു വിട്ടു എഴുന്നേററു ഉള്യാന 

ത്തിലേക്കു പോയി; എന്നാല് രാജാധു 

തനിക്ക അനത്ഥം നിശ്ചയിച്ചു എന്നു 

കണ്ടിട്ടു ഹാമാ൯ ത സെറ ജീവരക്കഷെക്കായി 

എസ്ഥേര്രജ്ഞിയോടു അപേക്ഷിപ്പാ൯ 

ഠിം 

നിന്നു. രാജാവു ഉട്യനേത്തില്നിനമ 

ധിണ്ടും വിഞ്ഞുഖിരുന്നുശാലയിലേകു ചന്ന 

പ്പ്ോശ എസ്വഥേര൪ ഇരിക്കുന്ന മെത്തമേല് 

ഹാമാ൯ വിണുകിടന്നിരുന്നു; അന്നേരം 

രാജാധയ: ഇവ൯ എനെറ മുമ്പകെ അര 

മനയില്ധെച്ചു രാജ്ഞിയെ ബലാല്ലചാരം 

ചെയ്യുമോ എന്നു പറഞ്ഞു. ഈ വാക്കു 

രാജാധിനെറ വായില്നിന്നു വിണ മട 

നെ അവര് ഹാമാനെറ മുഖം മൂടി. 

അപ്പ്പോഠം രാജാധിസെറ ഷണ്ഡന്മാരില് 

ഒരുത്തനായ ഫബ്ബോനാ: ഇതാ, രാജാ 

ധിനെറ നന്യെക്കായി സംസ്വരിച്ച മൊ 

ദ്ദെഖായിക്കു ഹാമാ൯ ഉണ്ടാക്കിയതായി 

അമ്പതു മുഴം ഉയരമുള്ള കഴ്ചമരം ഹാമാ 

നെറ വീട്ടില് നില്ലന്നു എന്നു രാജസ 

ന്നിധിയില് ബോധി പ്പിച്ചു; അതിന്മേല് 

തന്നേ അയനെ ശരൂക്കിക്കളവി൯ എന്നു 

രാജാവു കല്പിച്ചു. അവര് ഹാമാനെ 

അധ൯ മൊദ്ടദെഖായിക്കു വേണ്ടി നാട്ടിയി 

രുന്ന കഴ്യമരത്തിന്മേത തന്നേ രൂക്കിക്കു 

ഉഞ്ഞളു. അങ്ങനെ രാജാധിനെറ ക്രോധം 

ശമിച്ചു. 

വം അദ്ധ്യായം. 

അന്നു അഫശ്വേരോശ് രാജാധയ യെഫ്രു 

ഒന്മാരുടെ ശത്രുവായ ഹാമാനെറ വീടു 

എസ്ഥേര്രാ ജ്ഞിക്കു കൊടുതുു; മൊദ്ദെഖാ 

യിക്ു തന്നോടുള്ള ചാച്ച ഇന്നതെന്നു 

മേസ്ഥേര് അറിയിച്ചതു കൊണ്ടു അവ൯ 

രാജസന്നിധിയില് പ്രധേശം പ്രാപി ച്ചു. 

രാജാധവ്യ ഹാമാനെറ പക്കല്നിന്നു ഏടുത്ത 

തനെറ മോതിരം ഉരരി മൊദ്ദെഖായിക്കു 

കൊടുത്തു; 
ഫാമാനെറ ലിട്ടിന്നു മേല്ധിചാരകനാക്കി 

എസ്ഥേര മൊദ്ദെഖായിയെ 

വെച്ചു. എസ്വഥേ൪ പിന്നെയും രജോധി 

നോടു സംസാരിച്ചു അവന്െറ കാല്ലരത 

വീണു, ആഥഗാഗ്യനായ ഹാമാനെറ ഒുക്ട 
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തയും അവന് യ്യെഫ്രദന്മാക്കു വിരോധ 

മായി നിരൂപിച്ച ഉപായവും നിക്ക്റലമാ 

ക്കേണമെന്നു കരഞ്ഞ അപേക്ഷിച്ചു. 

രാജാവു പൊ൯ചെങ്കോല് എസ്വഥേരിനെറ 

നേരെ നിട്ടി; എഏസ്ഥേര് ഏഴ്ചന്നേററു 

രാജസന്നിധിയില് നിന്നു പറഞ്ഞതു: 

രാജാവിന്നു തിരുധുള്ള മുണ്ടായി തിരുമു 

മ്പാകെ എനിക്ക കൃപ ലഭിച്ചു രാജാവിന്നു 

ഹിന്തുദേശംമുതല് ക്രശ വരെയുള്ള നൂററി 

രുപത്തേഴ? സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ രാജപ്ര 

തിനിധികനകും ദേശാധിപതിമാകും 

സംസ്ഥാനപ്രഭക്കന്മാക്ും അതതു സം 

സ്ഥാനത്തിലേകു അവധിടത്തെ അക്ഷര 

ത്തിലും അതതു ജാതിക്കു അതതു ഭകേയി 

ലും യ്യെഹ്രദന്മാക്കു അധയരുടെ അക്ഷര 

ത്തിലും ഭാഷയിലും എഴുതി. അവന്൯ 

കായ്യം നൃയയമെന്നു ബോധിച്ചു തൃക്കണ്ണ്ിത അഹശ്വേരോശ രാജാവിനെറ നാമത്തില് 

ഞാം പ്രിയയായിരികുന്നുവെങ്കില് രാജ | എഴുതിച്ചു രാജ മോതിരം കൊണ്ടു മുട്രയിട്ടു 

ധിസെറ സകലസംസ്ഥാനങ്ങളിലും യെ ലേഖനങ്ങളെ രാജാധിനെറ അശ്വഗണ 

ഫ്രഭന്മാരെ മുടിച്ചുകള യേണമെന്നു ആഗാ ത്തിരു വളന്നു രാജകായ്യത്തിന്നു ഉപയോ 

ശൃനായ ഹമ്മെദാഥയുടെ മക൯ ഫാമാ൯ ഗിക്ുന്ന തൃരഗങ്ങമുടെ പുറത്തു കയറി 

എഴുതിയ ഉപായലേഖനങ്ങളെ ദൂബ്ദല 

പ്പെടുത്തേണ്ടതിന്നു കപ്പന അയക്കേണമേം 

ഏഎനെറ ജനത്തിന്നു വരുന്ന അനത്ഥം 

ഞാ൯ എങ്ങനെ കണ്ടുസഫികും? എന്െറ 

വംശത്തിനെറ നാശധും ഞാ൯ ഏങ്ങനെ 

കണ്ടുസഹിക്ും 

അപപ്പോഠ അഹശ്വേരോശ രാജാവു 

എസ്ഥേരരാജ്തിയോടും യ്യെഫ്മുടനായ 

മൊട്ടെഖായിയോടും കപ്പിച്ചതു: ഞാ൯ 

ഹാമാനെറ പലീടു എസ്വേരിന്നു കൊടുത്തു 

വല്ലോ; അവന് യ്യെഫ്രദന്മാരെ കയയ്യ 

ററം ചെയ്ത്രാ൯ പോയതുകൊണ്ടു അവനെ 

കഴ്ഴമരത്തിന്മേല് തൂ ക്കിക്കള ഞു. നിങ്ങ 

ക്കു ബോധിച്ചതുപോലെ നിങ്ങളും രാജാ 

വിരെറ നാമത്തില് യ്യ്രുടന്മാക്കു വേണ്ടി 

എഴഗ്രതി രാജാധിനെറ മോതിരംകൊണ്ടു 

മുദയിടുധി൯; രാജനാമത്തില് ഏഴ്ചതുക 

യൂം രാജമോതിരംകൊണ്ടു മുദ്യയിടുകയും 

ചെയൂ രേഖയെ ഒുബ്ദലപ്പെടുത്തുവാ൯ 

ആകും പാടില്ലല്ലോ. അങ്ങനെ സിഖവാ൯ 

മാസ്മമായ മൂന്നാം മാസം ഇരുപത്തിമൂന്നാം 

തിയ്യതി തന്നേ രാജാധിനെറ രായസ 

ക്കാരെ വിളിച്ചു; മൊദ്ദെഖായി കല്പിച്ചതു 

പോലെ ഒക്കെയും അവര് യഡ്യെഫ്രടന്മാക്കും 

ധാഠാഥറ്ഠിം 

ഓാടികുന്ന അഞ്ചല്ല്ഛാരുടെ കൈവശം 

കൊടുത്തയച്ച. അവയില് രാജാഠു അഫ 

ശ്വേരോശ് രാജാധിസെറ സകലസംസ്ഥാ 

നങ്ങളിലും ആദാര്മാസമായ പന്രരണ്ടാം 

മാസം പതിമുന്നാം തിയ്യതി തന്നേ, 

അതതു പട്ടണത്തിലെ യ്യെഫ്രദന്മാർ 

ഒന്നിച്ചുക്രടി തങ്ങമുടെ ജീവരക്ഷെകു 

വേണ്ടി 

ഉപടവിപ്പാ൯ വരുന്ന ജാതിയുടെയും 

പൊരുതുനിപ്പാനും തങ്ങളെ 

സംസ്ഥാനത്തിനെറയും സകലസൈവൃയ 

ത്തെയും കുഞ്ഞുങ്ങളെയും സ്ര്രീകളെയും 

നശിപ്പിച്ചു കൊന്നുമുടിപ്പാഠ്മം അവരുടെ 

സമ്പത്തു കൊള്ള യിടുവാനും യ്െഫ്രടന്മാക്കു 

അധികാരം കൊടുത്തു. അന്നരേക്കു 

യ്യെഹ്രദന്മാർ തങ്ങളുടെ ശത്രുക്കളോടു 

പ്രതിക്രിയ ചെയ്ത്ാ൯ ഒരുങ്ങിയിരിക്കേ 

ണമെന്നു സകലജാതികറാക്കും പരസ്യം 

ചെയ്യേണ്ടതിന്നു കൊടുത്ത തീപ്പിന്െറ 

പകപ്പു ഓരോ സംസ്ഥാനത്തിലും പ്രസി 

ഭ്ധമാക്കി. അങ്ങനെ അഞ്ചല്ല്ാര് രാജ 

കീയതുരഗങ്ങളുടെ പുറത്തു കയറി രാജാ 

വിനെറ കല്പനയാല് നിബ്ബുന്ധിതരായി 

ബദ്ധപ്പെട്ടു ഓടിച്ചുപോയി. ശ്രുശ൯ 

രാജധാനിയിലും തീപ്പു പരസ്യ ചൈയ്യൂ. 
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15 എന്നാല് മൊദ്ദെഖായി നീലധും ശ്രഭ്ൂവു 

മായ രാജധ്യസ്ര്രധും വലിയ പൊന൯ുകിരി 

ടവം ചണന്തല് കൊണ്ടുള്ള രക്താംബര 

വും ധരിച്ചു രാജസന്നിധിയില്നിന്നു പുറ 

പേട്ടു; ശ്രശ൯പട്ടണം ആത്തു സന്തോ 

16 ഷിച്ചു. യ്െ്രുദന്മാക്കു പ്രകാശധും 

സന്തോഷ്ചധും ആനന്ദധയം ബഫ്ുമാനധും 

17 ഉണ്ടായി. രാജാധവിനെറ കല്പനയും 

തീപ്പം ചെന്നെത്തിയ സകലസംസ്ഥാന 

ങ്ങളിലും പട്ടണങ്ങളിലും യ്യെഫ്രുടന്മാക്കു 

തആനന്ദധും സന്തോഷവും വിരുന്നും ഉത്സ 

വവും യ്യെഹ്രദന്മാരെയുള്ള 

പേടി ദേശത്തെ ജാതികളിന്മേല് വീണി 

ഉണ്ടായി; 

രുന്നതു കൊണ്ടു അവര് പലരും യ്യെഫ്രട 

ന്മാരായിത്തിന്നു. 

ന്, അദ്ധ്യായം. 

ത്ആതദാര്മാസമായ പന്ത്രണ്ടാം മാസം പതി 

മൂന്നാം തിയ്യതി രജോവിനെറ കല്പനയും 

തീപ്പും നടത്തുവാന് അടുത്തപ്പോ യെ 

ഫ്രദന്മാരുടെ ശത്രൂക്കഥ അവരുടെ നേരെ 

പ്രാബല്യം പ്രാപിക്കും എന്നു ആശിച്ചതും 

നേരെ മറിച്ചു യ്യെഫ്രഭന്മാക്കു തങ്ങളുടെ 

വൈരികളടെ നേരെ പ്രാബല്യം പ്രാപി 

ചുതുമായ ദിവസത്തില് തന്നേ അഹ 

ശ്വേരോശ് രാജാവിന്െറ സകലസംഗ്ഥാ 

നങ്ങളിലും യ്യെഹ്രദന്മാര തങ്ങളുടെ പട്ട 

ണങ്ങളില് തങ്ങളോടു ദോഷം ചെയ്ത്രാ൯ 

ഭാഖിച്ചവരെ കയ്യേററം ചെയ്യേണ്ടതിന്നു 

ഒന്നിച്ചുക്രടി; അയരെയുള്ള പേടി സ 

കലജാതികളുടെയുംമേല് ധീണിരുന്നതു 

കൊണ്ടു ആക്കും അവരോട്ട എതിതൃനി 

പ്ലാ൯ കഴിഞ്ഞില്ല. സകലസംസ്ഥാനപ്ര 

ഭൂക്കന്മാരും രാജപ്രുതിനിധികളും ദേശാ 

ധിപതികളും രാജാവിന്െറ കായ്യക്കാര 

ന്മാരും മൊദ്ദെഖായിയെയുള്ള പേടി അവ 

ആഞ്ഞം... 

രുടെമേല് വിീണിരുന്നതു കൊണ്ടു യെഹ്രു 
ഞങ. 

(0 റ്റം 

യത്തെ തും ടം പു വ പി തി ടം 

ഒന്മാക്കു സഹായം ചെയ്യൂ. മൊദ്ദെഖായി 

രാജധാനിയില് മഫാ൯ ആയിരുന്നു ; 

മൊട്ടെഖായി എന്ന പുരുഷന മേചല്ലൃമേല് 

മഹാനായിത്തിന്നതു കൊണ്ടു അവന്െറ 

ക്ഭീത്തി സകലസംസ്ഥാനങ്ങളിലും പരന്നു. 

യ്യെെഫ്രദന്മാർ തങ്ങളുടെ ശത്രുക്കളെ ഒതക്ക 

യും വെട്ടിക്കൊന്നു മുടിച്ചുകളഞ്ഞു, തങ്ങളെ 

വകെച്ചവരോടു തങ്ങധക്കു ബോധിച്ചതു 

പോലെ പ്രവത്തിച്ചു. ശ്രുശ൯രാജധാ 

നിയില് യ്യെഫ്രദന്മാർ അഞ്ഞൂറുപച്പേരെ 

കൊന്മമുടിച്ചു. പശനദാഥാ, ഒല്ലേ 4൯, 

അസ്സ്പാഥാ, പോറാഥാം അടല്യാം അരി 

ഓഥാ, പമ്മസ്ഥാ, അരീസായി, അരി 

ദായി, വയെസാഥാ എന്നിങ്ങനെ ഹമ്മെ 

ഓഥയുടെ മകനായി യ്യെഹ്രടന്മാരുടെ 

ശത്രുവായ ഹാമാനെറ പത്തു പുത്രന്മാരെ 

യം അവര് കൊന്നുകളഞ്ഞു. എന്നാല് 

കവച്ചെക്കു അവര് കൈ  നിട്ടിയില്ല. 

ശ്രശ൯രാജധാനിയില് അവര് കൊന്ന 

വരുടെ സാംഖ്യ അന്നു തന്നേ രാജസന്നി 

ധിഷില് കൊണ്ടുവന്നു. അപ്പോഠാ രാജാ 

വു എസ്വഥേരരാജ്ഞിയോടു: യ്യെഹ്രടന്മാ൪ 

ശ്രുശ൯രാജധാനിയില് അഞ്ഞൂറുപേരെ 

യ്യും 

കൊന്നുമുടിച്ചു; രാജാവിനെറ മറവു സം 

ഫാമാനെറ പത്തു പുത്രന്മാരെയും 

സ്ഥാനങ്ങളില് അവര് എന്തു ചെയ്യിര്ി 

കും? ഇനിയും നിനെറ അപേക്ഷ എന്തു? 

അതു നിനക്കു ലഭിക്കും; ഇനിയും നിമ൯െറ 

ആഗ്രഹം എന്തു? അതു നിഖത്തിച്ചതരാം 

ഏന്നു പറഞ്ഞു. അതിന്നു എനസ്േഥേ൪: 

രാങായിന്നു തിരുധുള്ള മുണ്ടായി ശ്രൂ ശനി 

ലെ യ്യെഫ്രടന്മാര് ഇന്നത്തെ തീപ്പുപോലെ 

നാളെയും ചെയ്ത്രാ൯ അന്ുവടിക്കയും ഹാ 

മാനെറ പത്തു പുത്രന്മാരെയും കഴ്ഴമറത്തി 

ന്മേല് രൂക്കിക്കയും ചെയ്യേണമേ മുന്നു 

പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ചെയ്യൂകൊഠം വാ൯ 

രാജായു കല്പിച്ച ശ്രുശനിൽത തീപ്പു പര 

| 
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സ്ൃമാക്കി ; ഹാമാനെറ പത്തു പുത്രന്മാരെ | സമ്മാനങ്ങളും ഒരിദന്മാക്ു ദഓനധമ്മങ്ങളും 

അവര് രൂക്കിക്കളഞ്ഞു. ശ്രുശനിലെ യെ | കൊടുക്കുന്ന നാള്ടകടടം ആയിട്ടു ആചരി 

ഫ്രുദന്മാർ ആദാര്മാസം പതിന്നാലാം 

തിയ്യതിയും ഒന്നിച്ചുക്രടി ശ്രശനില് മുന്ന 

റുപേരെ കൊന്ന; ഏങ്കിലും കവച്ചെക്കു 

അവര് കൈനിട്ടിയില്ല. രാജാധിനെറ 

സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ശേഷം ഒയ്െഫ്രദന്മാ& 

ആദാരമാസം പതിമുന്നാം തിയ്യതി ഒന്നി 

കുട്ൂടി 
പൊരുതു ശത്രുക്കട്ടടെ കയ്യില്നിന്നു ഒഴി 

തങ്ങളുടെ ജീവരക്കെക്കായി 

ഞ്ഞ വിശ്രാമം പ്രാപിച്ചും അവർ തങ്ങ 

ടെ ധൈരികളില് എഴുപത്തയ്യായിരം 

ചേരെ കൊന്നുകളഞ്ഞു എങ്കിലും കവ 

ച്ചെക്കു കൈ നിട്ടിയില്ല. ആ മാസം 

പതിന്നാലാം തിയ്യതിയോ അവർ വിശ്ര 

മിച്ച വിരുന്നും സന്തോഷവുമുള്ള ഭിവസ 

മായിട്ടു അതിനെ ആചരിച്ചു. ശ്രുശനി 

ലെ യ്യെഫ്രടന്മാര് തത മാസം പതിമുന്നാം 

തിയ്യതിയും പതിന്നാലാം തിയ്യതിയും ഒന്നി 

ചുക്രടി; പതിനഞ്ചാം തിയ്യതി അവ൪ 

ധിത്രമിച്ചു അതിനെ വിരുന്നും സന്തോ 

ഷവുമുള്ള 
അതു കൊണ്ടു മതിലില്ലാത്ത പട്ടണങ്ങളിൽ 

ദിവസമായിട്ടു ആചരിച്ചു. 

പാക്കുന്ന നാട്ടുപുറങ്ങളിലെ യ്യെഫ്രുടന്മാർ 

ആദാരമാസം പതിന്നാലാം തിയ്യതിയെ 

സന്തോഷവും വിരുന്നും ഉള്ള ദിവസവും 

ഉത്സവദിനവധും ആയിട്ടു ആചരിക്കയും 

തമ്മില് തമ്മില് സമ്മാനങ്ങഠ കൊടുത്ത 

യക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. 

ആണ്ടുതോറും ആദാരമാസം പതിന്നാ 

ലും പതിനഞ്ചും തിയ്യതിയെ യ്െഫ്രടന്മഃ൪ 

തങ്ങളുടെ ശത്രുക്കുമൂടെ കയ്യില്നിന്നു ഒഴി 

ഞ്ഞ ധിത്രമിച്ച ദിവസങ്ങളായിട്ടും ഒൂഃഖം 

അവക്കു സന്തോഷമായും വിലാപം ഉത്സ 

വമായും തീന്ന മാസമായിട്ടും ആചരിക്കേ 

ണമെന്നും അധഖയെ ധിരുന്നും സന്തോ 

കവൃമുള്ള നാളുകളും തമ്മില് തമ്മില് 

ധാഠാഥദ്ഠിം 

ക്കേണമെന്നും അഫശ്വേരോശ രാജാ 

ധിനെറ സക്ലസംസ്ഥാനങ്ങളിലും സമി 

പത്തും ട്ടൂരത്തും ഉമ്ള സകലയ്യെപ്രടന്മാ 

കും ചട്ടമാക്കേണ്ടതിന്നും മൊദ്ദെഖായി 

ഈ കായ്യഞ്ങഠം എഴുതി അധകു ഏഴ്ുത്തു 

അയച്ചു. അങ്ങനെ യ്യെഫ്രടന്മാ൪ തങ്ങ 

തുടങ്ങിയിരുന്നതും മൊദ്ദെഖായി തങ്ങഠം 

കു എഴ്ുതിയിരുന്നതുമായ കായ്യം ഒരു ചട്ട 

മായി കൈക്കൊണ്ടു. ആഗാധ്യ നായ 

ഹമ്മെദാഥയുടെ മകനായി എല്ലായെഫ്രദ 

ന്മാരുടെയും ശത്രുവായ ഹാമാന് യ്യെഫ്രുദ 

ന്മാരെ നശില്പിക്കേണ്ടതിനനു അവരുടെ 

നേരെ ഉപായം ചചിന്തിക്കയും അവരെ 

നശിപ്പിച്ച മുടിക്കേണ്ടതിന്നു പൂരെന്ന 

ചീട്ടു ഇടുധിക്കയും കായ്യം രാജാവിന്നു 

അറിവു കിട്ടിയപ്പോ അവന് യ്യെഹ്രദ 

ന്മാകു വിരോധമായി ചിന്തിച്ചിരുന്ന 

ഉപായം അവനെറ തലയിലേക്കു തന്നേ 

തിരിയുവാനദം അവനെയും അവന്െറ 

പുത്രന്മാരെയും കഴഴമരത്തിന്മേത തൂക്കിക്ക 

മു വാനും രാജാഠു രേഖാമൂലം കപ്പിക്കയും 

ചെയുതു കൊണ്ടു അവര ആ നാളുകമാകു 

പൂര ഏന്ന പടത്താരു പൂരീം എന്നു പേര് 

വിളിച്ചു. ഈ ഏഴചത്തിലെ സകലവ്ൃത്താ 

ന്തങ്ങളും ആ കായ്യത്തില് അവര് തന്നേ 

കണ്ടവയും അവക്കു സംഭധിച്ചവയുംനി 

മിത്തം ബഡ്െെപ്രുടന്മാര ഈ രണ്ടു ദിവസ 

ങ്ങളെ അവയുടെ ചട്ടവും കാലധും അഃ 

സരിച്ചു ആണ്ടുതോറും ധിഗ്ഗക്രടാതെ ആ 

ചരിക്കത്തക്കവണ്ണധും ഈ ദിവസങ്ങ 

തലമുറതലമുറയായി സകലധംശങ്ങളി 

ലും സംസ്ഥാനങ്ങളിലും പട്ടണങ്ങളിലും 

ഓക്കത്തക്കവണ്ണവും ഈ പൂരിംദിവസ 

ഞ്ങഠം യ്െഫ്രടന്മാരുടെ ലല ചാ ഒഴി 

ടെ അധഖയുടെ ഓാമ്മ തങ്ങ 

ഇള." 
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മൂടെ സന്തതിയില്നിന്നു വിട്ടുപേോകയോ 

ചെയ്യാത്ത പ്രകാരവും തങ്ങശക്കും സന്ത 

തികഠക്ുകും അവരോടു ചേരുവാനുള്ള 

എല്ലാവകും ചട്ടമായി കൈക്കൊണ്ടു. 

പൂരീം സംബന്ധിച്ച ഈ രണ്ടാം ലേഖനം 

സ്ഥിരമാക്കേണ്ടതിന്നു അബിഹയിലി 

നെറ മകളായ എസ്ഥേരരാജ്ഞിയും യെ 

ഫ്രദനായ മൊട്ടദെഖായിയും സവ്വാധികാര 

ത്തോടുംക്രടെ എഴുത്തു എഴുതി, യ്െഫ്രു 

ഒനായ മൊദ്ദെഖായിയും എസ്ഥേര്രാജ്ഞി 

യും അവക്കു ചട്ടമാക്കിയിരുന്നതു പോലെ 

യും അവര് തന്നേതങ്ങളുടെ ഉപവഖാസത്തി 

സെറയും കരച്ചലിസെറയും സംഗതികളെ. 

തങ്ങരക്കും സന്തതിക ക്കും ചട്ടമാക്കിയി 

രുന്നതു പോലെയും ഈ പ്ൂൂരീംടിവസങ്ങ 

ളെ നിശ്ചിതസമയത്തു തന്നേ സ്ഥിരമാ 

ക്കേണ്ടതിന്നു അവ൯ അഹശ്വേരോ 

ശിനെറ 

പത്തേഴ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ സകല 

രാജ്യ ത്തിലുംംപ്പെട്ട നൂററിരു 

യ്യെഹ്രടന്മാക്കും സമാധാനധും സത്യവൃ 

മായുള്ള വാക്കുകളോടുക്രടിയ എഴുത്തു 

ക് 

770 20 1 

അയച്ചു. ഇങ്ങനെ എസ്ഥേരിനെറ ൫ആ 23: 

ഇഞയാല് പ്യൂരിം സംബന്ധിച്ച കായ്യങ്ങറ്ം 

ഉറപ്പായി അതു പുസുകത്തില് എഗഴ്തി 

വെച്ചു. 

൧൦. അദ്ധ്യായം. 

ആനന്തരം അഹശ്വേരോശ് രാജാവു ദേ 

ശത്തിന്നും സമുദ്രത്തിലെ ദ്വീപുകഠക്ും 

ഒരു കരം കല്പിച്ച. അവഖനെറ ബലത്തി 

നെറയും പരാക്രമത്തിനെറയും സകലപവ്വ 

ത്താന്തങ്ങളും രാജാവു മൊദ്ദെഖായിയെ ഉയ 

ത്തിയ ഉന്നതപടധിയുടെ വിവരവും 

മേല്യയിലെയും പാഷഡ്ച്യയിലെയും രാജാക്ക 

ന്മാരുടെ വൃത്താന്ത പുസ്കത്തില് എഴുതി 

യിരിക്കുന്നു. യ്യെഫ്രുദനായ മൊദ്ദെഖായി 

അഫശ്വേരോശ രാജാവിന്െറ രണ്ടാമ 

നും യബ്യെഹ്രുടന്മാരില്ധെച്ചു മഹാനും 

സഫഹോദരസംഷ്ത്തിന്നു ഇകുന്ദം സ്വ 

ജനത്തിനു ഗുണകാംക്ഷിയും തന്െറ 

സവ്വവംശത്തിന്നും അനുക്രലവാടിയും ആ 

യിരുന്നു. 

ളു 
ധാ ര 

1111 8001 0 0 
ഇയ്യോബ 

്ം അദ്യായം. 

൭൯൬൩൦൭ ഇയ്യോബ് എനു 

പേരുള്ളോരു പുരുഷന് ഉണ്ടായിരുന്നു; 

അവന് നിഷ്കളങ്കനും നേരുള്ള വന്ദം 

ഭൈവഭക്തനും ദോഷം ധിട്ടകലുന്നവനും 

ആയിരുന്നു. അവന്നു ഏഴ പുത്രന്മാരും 

മുന്നു പുത്രിമാരും ജനിച്ചു. അവന്നു 

ധാഠാഥറ്ഠിം 

ഏഴായിരം ആടും മുവായിരം ഒട്ടകവും 

അഞ്ഞൂറു ഏര് കാളയും അഞ്ഞൂറു പെണ 

കഴുതയുമായ മുഗസമ്പആം ഏററവും വള. 

രെ ദാസഭുനധും ഉണ്ടായിരുന്നു; അങ്ങ 

നെ അവ൯ സകലപൃവ്വടിഗ്വാസികളിലും 

അവനെറ പുത്ര മഹാനായിരുന്നു, 

[4] 
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ന്മാർ ഓരോരുത്തന് താന്താനെറ ദിവസ 

ത്തില് താന്തംനെറ വിട്ടില് വിരുന്നു കഴി 

ക്കയും തങ്ങളോടുക്രടെ ഭക്ഷിച്ച പാനം 

ചെയ്ത്ാ൯ തങ്ങളുടെ മൂന്നു സഹോദരിമാ 

രെയും ആളയച്ച വിളിപ്പിക്കയും ചെയ്തു 

പതിവായിരുന്നു. എന്നാല് വിരുന്നു 

നാളൂ കഠം വട്ടംതികയുമ്പോഠ ഇയ്യോബ് : 

പക്ഷേ എനെറ പുത്രന്മാര് പാപം ചെയ്യൂ 

ദൈവത്തെ ഫുടദയംകൊണ്ടു ത്ൃജിച്ചുപോ 

യിരിക്ുും ഏന്നു പറഞ്ഞു ആളയച്ചു അവ 

രെ വരുത്തി ശുഭ്ധീകരിക്കയും നന്നാ രാ 

വിലെ ഏഴ്ചന്നേററു അവരുടെ സാഖ്ലയക്കു 

ഒത്തവണ്ണം ഹോമയാഗങ്ങളെ കഴിക്കുയയം 

ചെയ്യും. ഇങ്ങനെ ഇയ്യോബ് ഏല്ലായ്ക്യോ 

എം ചെയ്യൂപോന്നു. 

ഒരു ദിവസം ദൈവപുത്രന്മാർ യഹോ। 

വയുടെ സന്നിധിയില് നിപ്പാ൯ ചെന്നു; 

അവരുടെ ക്രട്ടത്തില് സാത്താനും ചെന്നു. 

യഹോവ സാത്താനോടു: നി എവിടെ 

നിന്നു വരുന്നു ഏന്നു ചോടിച്ചതിന്നു സാ 

നിന്നെ മുഖത്തു 

യ്യും എന്നതത്തരം പറഞ്ഞു. 

നോക്കി തൃജിച്ചുപറ 

ഭൈവം സാ 

ത്താനോടു: ഇതാ, അവന്നുള്ള തൊക്കെയും 

നിനെറ കയ്യില് ഇരിക്കുന്നു; അവനെറ 

മേത മാത്രം കയ്യേററം ചെയ്യരുതു ഏന്നു 

കപ്പിച്ച. അങ്ങനെ സാത്താന് യഹോവ 

യുടെ സന്നിധി പിട്ടു പുറപ്പെട്ടുപോയി. 

ഒരു ദിവസം ഇയ്യോബിനെറ പുത്ര 

ന്മാരും പുത്രിമാരും മൂത്ത ജ്ഷ്ടനെറ 

വിട്ടില് തിന്നുകയും വിഞ്ഞു കുടിക്കയും 

ചെയ്യുകൊണ്ടിരിക്ുമ്പോഠം ഒരു ദ്ൂൂത൯ 

അവനെറ അടുക്കല് വന്നു: കാളകളെ 

പെണ്കഴ്ചതകഠം അരികെ പ്എട്ടുകയും 

മേഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കയും ആയിരുന്നു; 

പെട്ടെന്നു ശെബായര വന്നു അവയെ 

പിടിച്ച കൊണ്ടുപോകയും വേലക്കാരെ 

വാളിനെറ വായ്യയ ലയാല് ധെട്ടിക്കൊല്ലുക 

യും ചെയ്യു; 

പ്പാ൯ ഞാ൯ ഒരുത്തന് മാത്രം വഴ്ചതിപ്പോ 

വിഖപരം നിന്നെ അറിയി 

ന്ന ഏന്നു പറഞ്ഞു, അവന് സംസാരിച്ചു 

ത്താ൯ യഹോവയോട്ട: ഞാന ഭൂമിയില് കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോര തന്നേ വേറൊരു 

മുരടാടി സഞ്ചരിച്ചിട്ടു വരുന്നു ഏന്നു ത്ത൯ വന്നു: ദൈധത്തിന്െറ തി ആകാ 

ത്തരം പറഞ്ഞു, യഹോവ സാത്താനോടു:;  ശത്തുനിന്നു വിണു കത്തി, ആടുകളും പേ 

ഏഎനെറ ദാസനായ ഇയയ്യാബി൯3മേല് 

നി ടൂക്ട്രിഖെച്ചുഖോ? അവനെപ്പോലെ 

നിഷ്കള കനും നേരുള്ള വനും ഭൈവഭക്ത 

നും രോഷം വിട്ടക്ലുന്നവനും ഭൂമിയില് 

ആരും ഇല്ലല്ലോ ഏന്നു അരുളി ച്ചെയ്യൂ. 

അതിന്നു സാത്താന് യഫോവയോട്ട: വെ 

വൃതെയോ ഇയ്യോബ് ദൈവഭക്തനായിരി 

കുന്നതു? നി അവന്നും അവനെറ ലിട്ടി 

ന്നും അവന്നുള്ള സകലത്തിന്നും ചുററും 

വേലി കെട്ടിട്ടില്ലയോ? നീ അവന്െറ 

പ്രവൃത്തിയെ അയുഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നു; അ 

വനെറ ശമുഗസമ്പതത ദേശത്തു പെരുകി 

യിരിക്കുന്നു. തൃക്കൈനിട്ടി അവന്നുള്ള 

തൊക്കെയും ഒന്നു തൊടുക; അയധന്൯ 

ധിം 

ലക്കാരും അതിന്നു ഇരയായ്യ്യോയി; വിവ 

രം നിന്നെ അറിയിപ്പാ൯ ഞാ൯ ഒരു 

ത്അ൯ മാത്രം വഴ്ഴതിപ്പോന്നു ഏന്നു പറഞ്ഞു. 

അവ൯ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോംം 

തന്നേ മറെറരുത്ത൯ വന്നു: പെട്ടെനു 

കലു യര് മൂന്നു ക്ര്ട്ടമായി വന്നു ഒടുകങ്ങളെ. 

പിടിച്ച കൊണ്ടുപോകയും വേലക്കാരെ 

വാളിനെറ വായയ ലയാര വെട്ടിക്കൊല്ലുക 

യും ചെയ്യു; 

പ്രാ൯ ഞാ൯ ഒരുത്തന് മാത്രം വഴ്ഴതിപ്പോ 

ധിഖവരം നിന്നെ അറിയി 

ന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. അവ൯ സംസാരി 

ച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഠം മറെറാരുത്ത൯ 

വന്നു: നിനെറ പുത്രന്മാരും പുത്രിമാരും 

മൃത്ത ജ്യേക്ടുനെറ വീട്ടില് തിന്നുകയും 
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വീഞ്ഞു കുടിക്കയും ചെയ്യുകൊണ്ടിരുന്നു. 

പെട്ടെന്നു മരുഭൂമിയില്നിന്നു ഒരു കൊട്ട 

കാറു വന്നു വിട്ടിനെറ നാലു മൂലെക്കും 

അടിച്ചു; അതു യെൌവനക്കാരുടെമേല് 

വീണു; അവർ മരിച്ചുപോയി; വിഖരം 

നിന്നെ അറിയിപ്പാ൯ ഞാനൊരുത്ത൯ 

മാത്രം വഴ്ചതിപ്പ്പോന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. 

അപ്പ്പോാ ഇയ്യോബ് എഴുന്നേററു വസ്ത്രം 

കീറി തല ചിരെച്ചു സാക്ട്രാംഗം വീണു 

നമസ്കരിച്ചു: നഗ്നനായി ഞാന എനെറ 

അമ്മയുടെ ശഗഭത്തില്നിന്നു പുറപ്പെട്ടു 

വന്നു, നഗ്നനായി തന്നേ മടങ്ങിപ്പോകും. 

യഹോവ തന്നു, യഹോവ എടുത്തു, യഹോ 

വയുടെ നാമം ധാഴ്സുപ്പെടുമാറാകുട്ടെ എന്നു 

പറഞ്ഞു. 

പാവം 

ഇതിലൊന്നിലും ഇയ്യോബ് 

ചെയ്തുയോ ലദൈധത്തിന്നു ഭോ 

ഗാത്വം ആരോപിക്കയോ ചെയ്യില്ല. 

അഷഘ്ധ്യായം. 

വ്വിന്നെയും ഒരു ദിവസം ദൈധഖപൃത്ര 

ന്മാര യഹോവയുടെ സന്നിധിയില് 

നില്പാ൯ ചെന്നു; സാത്താനും അവരുടെ 

ക്രട്ടത്തില് യഹോവയുടെ സന്നിധിയില് 

നിപ്പാ൯ ചെന്നു. യഹോവ സാത്താ 

നോട്ടു: നി എവിടെനിന്നു വരുന്നു എന്നു 

ചോദിച്ചതിന്നു സാത്താ൯ യഹോധയോട്ട : 

ഞാ൯ ഭൂമിയില് കൂരടാടി സഞ്ചരിച്ചിട്ടു 

വരുന്നു എന്തത്തരം പറഞ്ഞു. യഫഹോല 

സാത്താനോട്ട : എസെൌ ദാസനായ 

ഇയയ്യാബിനെറമേല് നി ദൂക്ട്ിവെച്ചു 

വോ? അവനെപ്പോലെ നിഷ്കളങ്കനും 

നേരുള്ള വനം ദൈവഭക്തന്ദം ദോഷം 

വിട്ടകലുന്നവന്ദം ഭൂമിയില് ആരും ഇല്ല 

ല്ലോ; അവന് തനെറ ഭക്തി മുറുകെ 

പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു; വെറുതെ അവ 

നെ നശിപ്പിക്കേണ്ടതിന്നു നീ എന്നെ 

സമ്മതിപ്പിച്ചു എന്നു ലം ത്ന ലാ 

ധാഠാഥദ്ലിം 

മന്ന ഉ 

സാത്താ൯ യഹോവയയോട്ട: ത്വക്കിന്നു 

പകരം ത്വക; മന്ഭഷ്യയ൯ തനിക്കുള്ള തൊ 

ക്കെയും തന്െറ ജീവന്നു പകരം കൊടുത്തു 

കളയും. നിനെറ കൈ നീട്ടി അവ 

നെറ അസ്ഥിയും മാംസവും ഒനു തൊടുക; 

അധഖന നിന്നെ മുഖത്തു നോക്കി ത ത്യജിച്ചു 

പറയും എന്നുത്തരം പറഞ്ഞു. യഫഹോധഖ 

സാത്താനോടു: ഇതാ, അവന് നിനെറ 

കയ്യില് ഇരിക്കുന്നു; അവനെറ പ്രാണ 

നെ മാത്രം തൊടരുതു ഏന്നു കപ്പിച്ച. 

അങ്ങനെ സാത്താന യഹോവയുടെ 

സന്നിധി പിട്ടു പുറപ്പെട്ടു ഇയ്യോബിനെ 

ഉള്ള ഓാതമുതല് നെറുകവരെ വല്ലാത്ത 

പരുക്കളാത ബാധിച്ചു. അവന് ഒരു 

ഓട്ടിനകഷണം എടുത്തു തന്നെത്താ൯ 

ചുരണ്ടിക്കൊണ്ടു ചാരത്തില് ഇരുന്നു. 

അവനെറ ഭായ്യ അവനോടു: നീ ഇനി 

യും നിനെറ ഭക്തി മുറുകെ പിടിച്ചുകൊ 

ണ്ടിരിക്കുന്നുയഡോ? ദൈവത്തെ തൃജിച്ചു 

പറഞ്ഞു മരിച്ചുകളുക എന്നു പറഞ്ഞു. 

അവന് അവളോടു: ഒരു പൊട്ടി സംസാരി 

ക്കുന്നതു പോലെ നീ സംസാരിക്കുന്നു; നാം 

ദൈവധത്തിസെറ കയ്യില്നിന്നു നന്മ കൈ 

ക്കൊള്ളന്നു; തിന്മയും കൈക്കൊള്ളരുതോ 

എന്നു പറഞ്ഞു. ഇതില് ഒന്നിലും ഇയ്യോബ് 

അധരങ്ങളുംല് പാപം ചെയ്യില്ല. 

അനന്തരം തേമാ നായ എലീിഫസ് , 

ശ്രുഹൃനായ ബില്ദാട് , നയമാത്യ നായ 

സോഫര് എന്നിങ്ങനെ ഇയ്യോബിനെറ 

മൂന്നു സ്നേഹിതന്മാര് ഈ അനത്ഥമൊക്കെ 

യും അവന്നു ഭധിച്ചതു കേട്ടപ്പോ അ 

വര് ഓരോരുത്തന് താന്താനെറ സ്ഥലത്തു 

നിന്നു പുറപ്പെട്ടു അവനോടു സഹതപി 

പ്യാനും അവനെ ആശ്ധസിപ്പിച്ചാനും 

പോകേണമെന്നു തമ്മില് പറഞ്ഞൊത്തു. 

അവര് അകലെധഖെച്ചു നോക്കിയാറെ 

അവനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ല; അവര് മറ 
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ക്കെ കരഞ്ഞു വ്ര്രൂം കിറി പൊടി ധാരി ൂ 

മേലോട്ടു തലയില് വിതറി. അയധനെറ 

വ്യസനം അതികഠിനമെന്നു കണ്ടിട്ടു 

അവര് ആരും ഒരു വാക്കും മിണ്ടാതെ 

ഏഴ രാപ്പകല് അവനോടുക്രടെ നില 

ത്തിരുന്നു. 

൨... അദ്ധ്യായം. 

അനന്തരം ഇയ്യോബ് വായി തുറന്നു 

തനെറ ജന്മദിവസത്തെ ശപിച്ചു. 

ഇയ്യോബ് പറഞ്ഞതെന്നെന്നാത : 

ഞാ൯ ജനിച്ച ടിവസധും 

ഒരു ആണ ഉപ്പാടിച്ചു ഏന്നു പറഞ്ഞ 

രാത്രിയും നശിച്ച്പോകട്ടെ. 

ആ നാം ഇരുണ്ടു പോകട്ടെ; 

മേലിതനിന്നു ദൈഖം അതിനെ കടാക്ഷി 

ക്കരുതേ; 

പ്രകാശം അതിന്മേല് ശോഭിക്കയുമരുതേം, 

ഇരുളും അന്ധതമസ്സും അതിനെ സ്വാധി 

നമാക്കട്ടെ; 

ഒരു മേഘം അതിന്മേല് അമരട്ടെ; 

പകലിനെ ഇരുട്ടുന്നതൊക്കെയും അതി 

നെ പേടിപ്പിക്കട്ടെ. 

ആ രാത്രിയെ ക്രരിരും പിടിക്കട്ടെ; 

അതു ആണ്ടിനെറ നാളുകളുടെ ക്രട്ടത്തിത 

സന്തോഷിക്കരുതു ; | 

അതു മഷസ്സിസെറ കണ്ണിമ ഒരിക്കലും 

കാണരുതു. 

അതു എനിക്കു ഗഭദ്വാരം അടെച്ചില്ലല്ലോ; 

ന്െറ കണ്ണിന്നു കുക്ടും മറെച്ചില്ലല്ലേം. 

ഞാ൯ ഗഭപാത്രത്തില്ധലെച്ച മരിക്കാ 

ഞഞതെന്തു? 

ഉദരത്തിതനിന്നു പുറപ്പെട്ടപ്പോഠം തന്നേ 

പ്രാണ൯ പോകാതിരുന്നതെന്തു? 

മുഴങ്കാത എന്നെ ഏററുകൊണ്ടതു എന്തിന ? 

മ്ലേനിക്കു കുടിപ്പാന് മുല ഉണ്ടായിരുന്നതെ 

ന്തിന്ദ? 

ഞാ൯ ഇപ്പോഠം കിടന്നു വിശ്രമിക്കുമായി 

രുന്നു; 

ഞാ൯ മുറങ്ങി വിശ്രാന്തി പ്രാപിക്കുമായി 

രുന്നു. 

തങ്ങഗകു ഏകാന്തനിവാസങ്ങഠ ചണിത 

ഭൂരാജാക്കുന്മാരോട്ടം മന്ത്രിമാരോടും 

അഥവാ, കനകസമ്പന്നരായി സ്വഭവ 

നങ്ങ ഖെള്ളികൊണ്ടു നിറെച്ചുഖെച്ച 

പ്രഭക്കുന്മാരോടും ക്രടെ തന്നേ. 

അല്ലെങ്കില്, ഗഭം അലസി പ്പോയിട്ടു കുഴി 

ച്വിട്ടുകള ഞ്ഞ പിണ്ഡംപോലെയും 

വെളിച്ചം കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത പിള്ള കളെ പ്പോ 

ലെയും ഞാ൯ ഇല്ലാതെ പോകുമായിരുന്നു. 

അധിടെ ഒ്ദജ്പയനം ഉപദധിക്കാതെയിരി 

ക്ടുന്ഃ; 

മാസങ്ങളുടെ എണ്ണത്തില് വരികയും അ അവിടെ ക്ഷീണിച്ചു പോയവര് ധിശ്രമി 

രുതു. 

അതേ, ആ രാത്രി മച്ചിയായിരിക്കട്ടെ; 

ഉല്പാസഘോഷം അതിലുണ്ടാകരുതു. 

മഹാസ്പ്പുത്തെ ഇളക്കുവാ൯ സമത്ഥരായി 

ടിവസത്തെ ശപിക്ുന്നവര് അതിനെ 

ശപ്പിക്കട്ടെ. 

അതിന്െറ സന്ധ്യാനക്ഷത്രങ്ങാം ഇരുണ്ടു 

ക്കനമ. 

അവിടെ ബദ്ധന്മാര് ഒരുപോലെ സുഖമാ 

യിരിക്കുന്നു ; 

പിഡകനെറ ശബ്ദും അവർ കേഠാക്കാതി 

രിക്കുനമ. 

ചെറിയവനും വലിയവനും അധിടെ ഒരു 

പോലെ 

പോകട്ടെ;  ഓസന്നു യജമാനനെറ കീഥിതനിന്നു വിട്ട 

അതു ധെളിച്ചത്തിന്നു കാത്തിരുന്നു കിട്ടാ 

ഠിം 

തെ പോകട്ടെ; അരിക്ടൂന്നു പ്രകാശവും 

തത. കിട്ടിയിരിക്കുന്നു. 
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ടഃ ഖിതന്മാക്കു ജീവനും കൊടുക്കുന്നതെ 

ന്തിനു2 

അവര് മരഞണത്തിന്നായി കാത്തിരിക്കുന്നു, 

അതു വരുന്നില്പതാനും; 

നിധിക്കായി ചെയ്യുന്നതിലുമധികം അവ൪ 

അതിന്നായി കുഴിക്കുന്നു. 

അവര് ശവക്കുഴി കണ്ടാല് സന്തോഷിച്ചു 

ഘോകിച്ചല്പസിക്കും. 

വഴി മറഞ്ഞിരികുന്ന പുരുഷന്നും 

ഭൈവം നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നവന്നും ജിവ 

നെ കൊടുക്കുന്നതെന്തിനു ? 

ഭക്ഷണത്തിന്നു മുമ്പെ എനിക നെടുധിപ്പു 

വരുന്നു; 

എനെറ ഞരക്കം ധെള്ളംപോലെ ഒഴ 

കന്നു, 

ഞാ൯ പേടിച്ചതു തന്നേ എനിക്കു നേരിട്ടു; 

ഞാന് ഭയപ്പെട്ടിരുന്നതു എനിക്കു ഭധിച്ചു. 

വിശ്രമിചില്ല, 

ആശ്വസിച്ചതുമില്ല; 

ഞാ൯ സ്വസ്ഥനായില്ല, 

പിന്നെയും അതിവേദന എടുക്കുന്നു. 

൪... അഡദ്ധ്യായാ. 

അതിന്നു തേമാന്യനായ എലീഫസ് 

ഉത്തരം പറഞ്ഞതെന്തെന്നാര : 

നിന്നോടു സംസാരിപ്പാ൯ തൃനിഞ്ഞാല് 

നി മുക്കിയയമോ? 

എന്നാല് വാക്കടക്കുവാ൯ ആകു കഗിയും? 

നി പലരെയും ഉപദേശിച്ചു 

തളന്ന കൈകളെ ശക്തീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. 

വീഴുന്നവനെ നിന്െറ വാക്കു താങ്ങി 

കുഴയുന്ന മുഴങ്കാല് നി ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. 

ഇല്പ്യോഠം നിനക്കതു ഭവിച്ചിട്ടു നി ധിക്ഷാ 

ഭിക്കുന്നു ; 

നിനക്കതു തട്ടിട്ടൂ നി ഭൂമിച്ചുപോകുന്നു. 

നിന്െറ ഭക്തി നിനെറ ആശ്രയമല്ലയോ? 

നിനെറ നടപ്പിനെറ നിമ്മലത നിന്െറ 

പ്രത്യാശയല്ലയോ? 

ഓത്തു നോക്കുക: നിദ്ദോഷിയായി നശിച്ച 

വ൯ ആര്? 

നേരുള്ളവ൪ എധിടെ മുടിഞ്ഞുപോയി 

ടുള്ള 
ഞാ൯ കണ്ടേടത്തോളം അന്യായം ഉണഴ്ണതു 

കഷ്ടത വിതെക്കുന്നവ൪ അതു തന്നേ 

കൊയ്യുന്നു. 

ദഭദൈവത്തിനെറ ശ്വാസത്താല് അവര 

നശിക്കുന്നു ; 

അവന്െറ കോപത്തിനെറ ഈത്തിനാല് 

മുടിഞ്ഞുപോകുന്നു. 

സിംഹത്തിനെറ ഗഞ്യയനധും കേസരി 

യൂടെ നാദധും 

ബാലനസ്ധിംഹങ്ങളുടെ ഒന്തങ്ങളും അറവു 

പോയി. 

സിംഹം ഇരയില്ലായ്്കുയാല് നശികുന്നു ; 

സിംഹിയുടെ കുട്ടിക ചിതറിപ്പോ 

കുന്നു. 

എസെറ അട്ടക്കല് ഒരു ഗ്രഡഥവചനം 

എത്തി; 

അതിനെറ മന്ദസ്വരം എന്െറ ചെധി 

യില് കടന്നു. 

മരുഷ്ൃക്കു ഗാഡനിഭ പിടികുന്നേരം 

രാത്രിഭശനങ്ങളാലുള്ള മനോഭാവനകളില് 

ഭയധും നടുക്കധും എന്നെ പിടിച്ചു 

ഏൃനെറ അസ്ഥികഠം ഒക്കെയും കുലുങ്ങി 

പ്പോയി. 

ഒരാത്മാധു എനെറ മുഖത്തിന്നെതിരെ 

കടന്നു 

എനെറ ദേഹത്തിന്നു രോമഹകഷം ഭവിച്ചു 

ഒരു പ്രുതിമ എനെറ കണ്ണിന്നെതിരെ 

നിന്നു; 

എങ്കിലും അതിനെറ രൂപം ഞാന് തിരി 

. ചചറിഞ്ഞില്ല; 

മന്ദമായോരു സ്വരം ഞാന് കേട്ടതെന്നതെ 

ന്നാല്: 

മത്യ൯ ദൈവത്തിലും നീതിമാനാകുമോ? 
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നര൯സ്രക്യാധിലും നിമ്മലനകേമോ? | അനത്ഥം ഉത്ഭവിക്കുന്നതു പൂഴിയില് 

ഇതാ, സ്വദാസന്മാരിലും അവന്നു വിശ്വാ നിന്നല്ല; 

സ്മില്ല; | കഷ്ടത മുളെക്കുന്നതു നിലത്തുനിന്നുമല്ല; 

തനെറ ട്രൂതന്മാരിലും അവന കുററം ആ തീപ്പൊരി ഉയരെ പറകുംപോലെ 

രോപിക്കുന്നു. രദ്മഷ്യ൯ കക്ടൃതെക്കായി ജനിച്ചിരിക്കുന്നു. 

പൊടിയിതനിന്നുത്ഭധിച്ചു മണ്ണ രകളില് ഞാനോ ദൈധത്തിങ്കലേക്കു നോക്കുമായി 
] 

പാത്തു രുന്നു ; 
7 

പുഴപോലെ ചതെഞ്ഞുപോകുന്നവരില്  ഏനെറ കായ്യം ഭൈധത്തിങ്കല് ഏപ്പിക്ു 

എത്ര അധികം! മായിരുന്നു; 

ഉഷസ്സിന്നും സസ്ധ്യെക്കും മദ്ധ്യ, അവ൪ അവ൯, ആരാഞ്ഞുക്രടാത്ത വങ്കായ്യങ്ങമൂം 

തകന്നുപോകുന്നു; അസാംഖ്യ മായ അത്ഭുതങ്ങളും ചെയ്യുന്നു. 

ആരും ഗബ്ബ മാക്കാതെ അവര് എന്നേക്കും അവന് ഭ്രതലത്തില് മഴ പെയ്യിക്കുന്നു; 

നശിക്കുന്നു.  വയലുകളിലേകു ധെള്ളം വിടുന്നു. 

അവരുടെ ക്രടാരക്കയറ അററുപോയിട്ടു അവന് താണവരെ ഉുയതൃതുന്നു; 

അവര് ഞ്താനഫിനരായി മരികുന്നില്ല ടടഃഖികുന്നവരെ രക്ഷയിലേക്കു കയ 

യോ? ററുന്നു. 

അവ൯ ഉപായികളുടെ സൂത്രങ്ങളെ അബ 
൫. അദ്ധ്യായം. ഭ്ധമാക്ുന്നു; 

വിഭിച്ചുനോകുക; ഉത്തരം പറയുന്നവ അവരുടെ ക്കൈകഠ കായ്യം സാധിപ്പിക്ക 

ണ്ടോ? യ്യമില്ല. 

നീ പിശുഭ്ധന്മാരില് ആരെ ശരണം അവന് ജ്ഞാനികളെ അവരുടെ കൌശ 

പ്രാപികും? ലത്തിരു പിടികുന്നു ; 

നീരസം ഭോഷനെ കൊല്ലുന്നു; വക്രബുഭ്ധികളുടെ ആലോചന മറിഞ്ഞു 

ഈഷ മൂഡനെ ഫിംസികുന്നു. പോകുന്നു. 

മൂഡ൯ വേരൂന്നുന്നതു ഞാ൯ കണ്ടു പകരസമയത്തു അവക്കു ഇരും നേരി 

ക്ഷണത്തില് അധവനെറ പാപ്പിടത്തെ ടുന്നു; 

ശപിച്ചു.  മച്ചസമയത്തു അവ൪ രാത്രിയിലെന്ന 

അവയനെറ മക്കാം രക്ഷയോടകന്നിരി പോലെ തപ്പ്പിനടകുന്നു. 

കുന്ന; അവന് ഒരിദനെ അവരുടെ വായെന്ന 

അവര് രക്ഷകനില്ലാതെ വാതില്ലഛല്വഖെച്ചു വാളിങ്കതനിന്നും 

തകന്നുപോകേന്നു. | ബലധാനെറ കയ്യിരുനിന്നും രക്ഷിക്കുന്നു. 

അധഖനെറ ധിളധു പിശപ്പുള്ള വ൯ തിന്നു | അങ്ങനെ എളിയഡവന്നു പ്രത്ൃയശേയുണ്ടു; 

കളയും; | നിതികെട്ടവനോ വായ്യക്കകോത്തുന്നു. 

മുള്ടുകളില്നിന്നും അതിനെ പറിച്ചെ | ദൈധം ശാസിക്കുന്ന മധഷ്യ൯ ഭാഗ 

ടടക്കും; വാ൯; 

അവരുടെ സമ്പത്തു ദാഹമുള്ള വ൪ കപ്പി | സപ്വശക്തനെറ ശിക്ഷ നി നിരസിക്കു 

ക്കള യ്യും. രുതു, 
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അയന് മുറിവേല്പിക്കയും മുറി കെട്ടുകയും 

ചെയ്യുന്നു ; | $) 

3010 6 

| അയയ്യാ എന്െറ പ്യസനം ഒന്നു രൂക്കി 

നോക്കിയെങ്കില് ! 

അയന് ചതെക്കയും തൃക്കൈ പൊറ്ുപ്പിക്ക  ഏനെറ വിപത്തു സ്വരൂപിച്ചു തുലാസിരു 

യ്യം ചെയ്യന്നു. 

ആറു കക്കൃത്തില്നിന്നു അവ൯ നിന്നെ 

വിടുവിക്കും; 

യില്ല. 

ക്ഷാമകാലതുു അവന നിന്നെ മരണ 

ത്ത്ില്നിന്നും 

യൂഭ്ധത്തില് വാളിനെറ ധെട്ടില്നിന്നും 

ഏഗാമത്തേതിലും തിന്മ നിന്നെ തൊടുക 

വിട്ട വിക്ും. 

നാധെന്ന ചമ്മട്ടിക്കു നി ഗുപൃനാകം; 

നാശം വരുമ്പോ നി ഭയപ്പെടുകയില്ല. 

നാശവും ക്ഷാമധും കണ്ടു നി ചിരിക്കും; | 

കാട്ടുമൂഗങ്ങളെ നീ പേടിക്കയില്ല. 

വയലിലെ കല്ലുകളോടു നിനക്കു സഖ്യത 

യ്യുണ്ടാകും; | 

കാട്ടിലെ മുഗങ്ങ൦ നിന്നോടു ഇണങ്ങി 

യിരികും. 

നിനെറ ക്രടാരം നിഭയം ഏന്നു നി 

അറിയ്യം; 

നിനെറ പാപ്പ്പിടം നീ പരിശോധികും, 

ഒന്നും കാണാതെയിരിക്കയില്ല. 

നിന്െറ സന്താനം അസ്യ മെന്നും 

നിനെറ പ്രജ നിലത്തെ പുല്ലിപോലെ 

യെന്നും നി അറിയും. 

തക്ക സമയത്തു കററക്രുമ്പാരം അടുക്കി 

വെക്ുന്നതു പോലെ 

നി പൂണ്ണവാഭ്ധക്യത്തില് കല്ലറയില് കടക്കും. 

ഞങ്ങമ അതു ആരാഞ്ഞുനോക്കി, അതു 

അങ്ങനെതന്നേ ആകുന്നു; 

നീ അതു കേട്ടു ഗ്രഹിച്ചുകൊഠക. 

ന്നം അദ്ധ്യായം. 

അതിനു ഇയ്യോബ് ഉത്തരം പറഞ്ഞതെ 

ന്തെന്നാത: 

വെച്ചൈെങ്കില് 1 

അതു കുടല്ലുറത്തെ മണലിനെക്കാമ ഭാര 

മേറുന്നതു . 

അതുകൊണ്ടു എനെറ ധാകു തെററിപ്പോ 

കുന്നു. 

സവ്വശക്തസെറ അസ്ത്രുങ്ങഥ എന്നില് 

തറെച്ചിരിക്ുന്നു ; 

അവയുടെ വിഷം എന്െറ ആത്മാവു 

കുടിക്കുന്നു ; 

ദൈവത്തിനെറ ഘോരത്വങ്ങ.സ എന്റെറ 

നേരെ അണിനിരന്നിരിക്കുന്നു. 

പുല്ലള്ളേടത്തു കാട്ടുകഴുത ചിനെക്കുമോ? 

തീററി തിന്നുമ്പോഠ കാള മുക്കുറയിട്ടുമോ? 

രുചിയില്ലാത്തതു ഉപ്പു ക്രടാതെ തിന്നാമോ? 

മുട്ടയുടെ വെള്ളെക്കു രുചിയുണ്ടോ? 

തൊട്ടവാ൯ എനിക്കു ധെറ്ുപ്പു തോന്നുന്നതു 

ഏനിക്ു അറെപ്പുള്ള ഭക്ഷണമായിരി 

ക്കുന്നു. 

അയ്യോ, എനെറ അപേക്ഷ സാധിച്ചെ 

ങ്കില്! 

എനെറ വാഞ്മ ദൈവം എനിക്കു നല്ലി 

യെങ്കില്! 

എന്നെ തകുക്കുവാ൯ന ദൈവം പ്രന്നാടി 

ച്ലെങ്കില്! 

തൃക്കൈ നീട്ടി ഏന്നെ ഖണ്ഡിച്ചുകള ൦ ഞഞ 

ങ്കില്! 

അങ്ങനെ എനിക്കു ആശ്വാസം ലഴിക്കു 

മായിത ന്നു; 

കനിവററ വേദനയില് ഞാ൯ ഉല്ലസ്സിക്കു 

മായിരുന്നു. 

പരിശുഭ്ധനെറ വചനങ്ങളെ ഞാ൯ നി 

ഷേധിച്ചിട്ടില്ലല്ലു 

ഞാ൯ കാത്തിരിക്കേണ്ടതിന്നു ഏട നേറ 

ശക്തി ഏന്തു ള്ള? 

2 

യഃ 

ഞ്ഞ 
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ദീഫക്ഷമ കാണിക്കേണ്ടതിന്നു എസെറ 

അന്തം എന്തു? 

എന്െറ ബലം കല്ലിനെറ ബലമോ? 

എനെറ മാംസം താരമാകുന്നു വോ? 

ഞാ൯ കേവലം തുണയില്ലാത്ത വനല്പയോ? 

രക്ഷ ഏന്നെ ധിട്ടുപോയില്ലയോ? 

ദുഃ ഖിത നോടു സ്നേഹിതന് ദയ കാണിക്കേ 

ണ്ടതാകുന്നു ; 

അല്ലാഞ്ഞാല് അവന സ്വ്ൃശക്തനെറ 

ഭയം ത്യജിക്ും. 

എനറ സഹോദരന്മാർ ഒരു തോടു 

പോലെ എന്നെ ചതിച്ചു; 

വററില്ലോകുന്ന തോടുകളുടെ ചാല്പോ 

ലെ തന്നേ, 

നീക്കട്ടകൊണ്ടു അവ കലങ്ങിപ്പോകുന്നു; 

ഹിമം അവയില് മരുകി കാണാതെപോ 

കുന്നു, 

ചട പിടിക്കുന്നേരം അവ വററിപ്പോകുന്നു ; 

ഉക്ണും ആകുമ്പോ അധ അവിടെനിന്നു 

പൊയ്്യോകുന്നു. 

സാത്ഥങ്ങാഠം വഴി വിട്ടു തിരിഞ്ഞു ചെല്ലുന്നു; 

അധ മരുഭൂമിയിര ചെന്നു നശിച്ചുപോ 

കുന്നു. 

തേമയുടെ സാത്ഥങ്ങ൦ തിരിഞ്ഞനോ 

ക്കുന്നു; 

ശെബയുടെ യാത്രാഗണം അവഖെക്കായി 

പ്രതിക്ഷിക്ുന്നു. 

പ്രതീക്ഷിച്ചതു കൊണ്ടു അവര് ലജ്മട്ിക്കുന്നു ; 

അധിടത്തോളം ചെന്നു നാണിച്ചപോ 

കുന്നു. 

നിങ്ങമും ഇപ്പോ അതുപോലെ ആയി 

വിപത്തു കണ്ടിട്ടു നിങ്ങ പേടികുന്നു. 

എനിക്ു കൊണ്ടുവന്നു തരുധി൯; 

നിങ്ങളുടെ സമ്പത്തില്തനിന്നു എനിക്കു 

വേണ്ടി കൈക്കൂലി കൊടുപ്പിന്; 

വൈരിയുടെ കയ്യില്നിന്നു എന്നെ ധിടു 

ധിപ്പി൯; 

 അവനെറ ജീവകാലം 

നിഷ്ടുരന്മാരുടെ കയ്യില്നിന്നു ഏന്നെ 

വീണ്ടെടുപ്പി൯ എന്നിങ്ങനെ ഞാന് പറ 

ഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? 

എന്നെ ഉപദേശിപ്പി൯; ഞാ൯ മിണ്ടാതെ 

യിരിക്കാം; 

ഏതില് തെററിപ്പോയെന്നു ഏനിക്കു ബോ 

ധം വരുത്തുവി൯. 

നേരുള്ള വാകുകനകു ഏത്ര ബലം! 

നിങ്ങളുടെ ശാസനെക്കോ എന്തു ഫലം? 

വാക്കുകളെ ആക്ഷേപിപ്പാ൯ വിചാരിക്ു : 

നുവോ? 

ആശയററവഖവനെറ വാക്കുകമ കാററിന്നു 

തുല്യ മത്രേ. 

അനാഥന്നു നിങ്ങഠ ചിട്ടിടുന്നു ; 

സ്നേഹിതനെക്കൊണ്ടു കച്ചവടം ചെയ്യുന്നു, 

ഇ പ്പോശ ദയ ചെയ്യൂ എന്നെ ഒനു നോ 

കുധിന; 

ഞാന് നിങ്ങളുടെ മുഖത്തു നോക്കി ഭോഷ്കു 

വറയുമോ? 

നീതികേട്ട 

ഭവിക്കരുതു . 

ഒന്നുകൂടെ നോക്കുവിൻ; 

ഒന്നുകൂടെ നോകുധി൯; ഏന്െറ കായ്യം 

നിതിയുള്ളതു തന്നേ. 

എനെറ നാധില് അനിതിയുണ്ടോ? 

എനെറ വായി അനത്ഥം തിരിച്ചറികയി 

ല്പയോ? 

൭൦ അധഡ്ധ്യായം. 

മത്യന്നു ഭൂമിയില് യുഭ്ധസേവയില്ലുയോ? 

ക്രലിക്കാരനെറ 

ജിവകാലംപോലെ തന്നേ, 

വേലക്കാര൯ നിഴല് വാഞ്ഞികുന്നതുപേ 

ലെയും 

ക്രലിക്കാര൯ ക്രലിക്ു കാത്തിരിക്കുന്നതു 

) പോലെയും 

വ്ൃയത്ഥമാസങ്ങഠം എനിക്കു അവകാശമാ 
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കഷ്ടരാത്രിക ഠം എനിക്കു ഓഹരിയായ്യിന്നു. 

കിടക്കുന്നേരം: ഞാ൯ എപ്പോ എഴ്ചന്നേ 

ല്ലാ എന്നു പറയുന്നു; 

രാത്രിയോ ദീഘിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു; ഡെ 

തന്നേ 

പണി. 

എനെറ ദേഹം പുഴവും മങ്കട്ടയും ഉടുത്തി 

ളുക്കുവോളം എനിക്കുരുളുക 

രികുന്നു. 

എനെറ ത്വക്കിത പൃണ്വായ്ക്കുഗ അടഞ്ഞു 

വീണ്ടും പഴുത്തു പൊട്ടുന്നു. 

ഏനെറ നാളുക നെയ്യോടത്തിലും വേ 

ഗതയുള്ളതു ; 

പ്രത്യാശക്രടാതെ അവകഥിഞ്ഞുപോകുന്നു. 

നെറ ജിവന് ഒരു ശ്വാസം മാത്രം 

ഏന്നോക്കേണമേ; 

എസെറ കണ്ണ ഇനി നന്മയെ കാണുകയില്ല. 

എന്നെ കാണുന്നധവനെറ കണ്ണു ഇനി 

എന്നെ കാണുകയില്ല; 

നിനെറ കണ്ണു ഏന്നെ നോക്ും; ഞാനോ, 

ഇല്ലാതിരികും. 

മേഘം ക്ഷയിച്ചു മാഞ്ഞജുപോകുന്നതു 

പോലെ 

പാതാള ത്തിലിറങ്ങുന്നവ൯ വീണ്ടും കയറി 

വരുന്നില്ല. 

അവ൯ തന്െറ ീട്ടിലേകു മടങ്ങിവരി 

കയില്ല; 

അവനെറ ഇടം ഇനി അവനെ അറിക 

യുമില്ല. 
ആകയാല് ഞാന് എനെറ വായടെക്കു 

യില്ല; 
നെറ മനഃ പിഡയില് ഞാന് സംസാ 

രികും 

എനെറ മനോച്യയ സനത്തില് ഞാന് സങ്ക 

ടം വറയും. 

നീ എനിക്കു കാവലാക്കേണ്ടതിന്നു 

ഞാ൯ കടലോ കടലാനയോ ആകുന്നുവോ? 

എനെറ കട്ടില് എന്നെ ആശ്വസിപ്പിക്കും; 

360 8 

എസെറ മെത്ത എനെറ ധൃയസനം ശമി 

പ്പിക്കും എന്നു രാ൯ പറഞ്ഞാല് 

നീ സ്വപ്ലംകൊണ്ടു ഏന്നെ അരട്ടുന്നു ; 

ഒശനംകൊണ്ടും എന്നെ ഭയപ്പെടുത്തുന്നു. 

ആകയാല് ഞാ൯ ഞെക്കിക്കുലയ്യം 

ഇര അസ്ഥിക്രൂടത്തെക്കാഠം മരണവും തിര 

ഞഞുടുക്കുന്നു . 

ഞാ൯ അധിഞ്ഞിരിക്കുന്നു; എന്നേകും 

ജിവിച്ചിരിക്കയില്ല; 

മ്ദേന്നെ ധിടേണമേ; എന്െറ ജിഖകാലം 

ഒരു ശ്വാസം മാത്രമല്ലോ. 

മത്യനെ നീ ഗണ്ദയമാക്കേണ്ടതിന്നും 

അവനെറമേല് ൂക്ട്ടിലെക്കേണ്ടതിന്നും 

അവനെ രാധിലെതോറ്ും സന്ദശിച്ചു 

മാത്രതോറും പരിക്ഷിക്കേണ്ടതിന്നും അ 

വന എന്തുള്ളു £ 

നി എത്രത്തോളം നിനെറ നോട്ടം എങ്കല് 

നിന്നു മാററാതിരികും 2 

ഞാന ഉമിനീിര ഇറക്കവോളം എന്നെ ധി 

ടാതെയുമിരിക്കും 2 

ഞാ൯ പാപം ചെയ്യൂവെങ്കില്,, ഒന്ദഷയ 

പാലകുനേ, ഞാ൯ നിനക്കെന്തു ചെയ്യുന്നു? 

ഞാ൯ എനികു തന്നേ ഭാരമായിരിക്കത്ത 

ക്കവണ്ണം 

നീ ഏന്നെ നിനക്കു ലക്ഷ്യമായി ധെച്ചി 

രികുന്നതെന്തു? 

ഏതനെറ അതിക്രമം നി ക്ഷമിക്കാതെയും 

അകൃത്യം മോചിക്കാതെയും ഇരിക്ുന്ന 

തെന്തു? 

ഇപ്പോ ഞാ൯ പൊടിയില് കിടകും;ു 

നീ എന്നെ അന്വേക്കിച്ചാല് ഞാ൯ ഇല്ലാ 

തിരികും. 

൮. അദ്ധ്യായം. 

അതിന്നു ശ്രുഹൃനായ ബിതഭാട് ഉത്തരം 

വറഞ്ഞതെന്നെന്നാല്: 

എത്രത്തോളം നി ഇങ്ങനെ സംസാരികും? 

14 

16 

17 
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നിസെറ വായിലെ വാക്കുകഠ വങ്കാററു 

പോലെ ഇരികും? 

ദൈവം ന്യായം മറിച്ചുകളയയമോ? 

സവ്യശക്ത൯ നീതിയെ മറിച്ചുകള യ്യമോ? 

നിനെറ മക്കം അവനോടു പാപം ചെ 

യ്യൂങ്കില് 

തഅവന്൯ അവരെ അവരുടെ അതിക്രമ 

ങ്ജമക്കു ഏപ്പിച്ചുകള ഞ്ഞു. 

നീ ദൈവത്തെ ശ്രഭ്ധയോടെ അന്വേ 

ക്കിക്കയും 

സവ്വശക്തനോട പേക്ഷിക്കുയ്യം ചെയ്യാരു. 

നീ നിമ്മലശും നേരുള്ള വന്ദമെങ്കില് 

അവന് ഇപ്പോഠം നിനക ധേണ്ടി മുണ 

നനുവരും; 

നിന്െറ നിതിയുള്ള വാസസ്ഥലത്തെ 

യ ഥാസ്ഥാനത്തമാകും. 

നിന്െറ പൂവ്യസ്ഥിതി അപ്പമായ്യോന്നും; 

നിന്െറ അന്തയസ്ഥിതി അതിമഹത്തായി 

രികും. 

നീ പണ്ടത്തെ തലമുറയോടു ചോദിക്ക; 

അവരുടെ പിതാക്കന്മാരുടെ അന്വേഷ 

ണഫലം ഗ്രഹിച്ചുകൊഷക. 

ന്നാം ഇന്നലെ ഉണ്ടായധരും ഒന്നമറിയാ | 

ത്തവരുമഭളല്ലാ; 

ഭൂമിയില് നമ്മുടെ ജിവകാലം ഒരു നിഴ 

ലതത്ര. 

അവര് നിനകു ഉപദേശി ചു പറഞ്ഞുതരും; 

തങ്ങടെ ഫൃഭയത്തിതനി ന്നു വാക്കുകളെ 

പുറല്ലേടു വികും. 

ചെളിയില്ലാതെ ഞാങ്ങണ വളരുമോ? 

വെള്ളമില്ലാതെ പോട്ടപ്പുല്ു വളരുമോ? 

അതു അരിയാതെ പച്ചയായിരിക്ുമ്പോ 

തന്നേ 

മററു ഏല്ലാ പുല്പിന്നും മുമ്പെ വാടിപ്പേം 

കുന്നു, 

ഭൈധത്തെ മറക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയും 

പാത അങ്ങനെ തന്നേ; 

ധാരം 

485 ഇയ്യോബ് ൯ 

വക്കള സെറ ആശ നശിച്ചുപോകും; 

അവനെറ ആശ്രയം അ ററു പോകും; 

അവനെറ ശരണം ചിലന്തിവലയത്രേ. 

അവന് തനെറ ധിട്ടിനെ ആശ്രുയികും; 

അതോ നില്ലയില്ല; 

അധവ൯ അതിനെ മുറുകെ പിടികും; 

അതോ നിലനില്ലയില്ല. 

വെയിലത്തു അവ൯ പച്ചയായിരിക്ുന്നു; 

അയനെറ ചില്ലികാഠ അവനെറ തോട്ട 

തില് പടരുന്നു. 

അവനെറ വേര് കരതകുന്നില് പിണ 

യുന്നു; 

അതു കല്ലടുക്കില് ചെന്നു പിടിക്ുന്നു. 

അവനെറ സ്ഥലത്തുനിന്നു അവനെ നശി 

പ്പിച്ചാത 

ഞാ൯ നിന്നെ കണ്ടിട്ടില്ല എന്നു അതു 

അവനെ നി കഷേധികും. 

ഇതാ, ഇതു അവന്െറ വഴിയുടെ സ 

ന്തോകം; 

പൊടിയിതല്നിന്നു മറെറാന്നു മുളെച്ചു 

വരും. 

ഭൈവം നിഷ്കളങ്കനെ നിരസിക്കുയില്ല ; 

ടൃത്്രവൃത്തിക്കാരെ താങ്ങുകയയമില്ല. 

അവന് ഇനിയും നിന്െറ വായില് 

ചിരിയും 

നിനെറ അധരങ്ങളിരു മല്ലാസഘോഷക 

വും നിറെകും. 

നിന്നെ പകെക്കുന്നവ൪ ലജ ധരികും; 

ടൂഷ്ടന്മാരുടെ ക്രടാരം ഇല്ലാതെയാകും. 

൯, അദ്ധ്യായം. 
[രു 

അതിന്നു ഇയ്യോബ' ഉത്തരം പറഞ്ഞതെ 

ന്തെന്നാത: 

അതു അങ്ങനെ തന്നേ എന്നു എനികും 

അറിയാം നിശ്ചയം; 

ഭൈവസന്നിധിയില് മത്യ൯ നീതിമാനാ 

കന്നതെങ്ങനെ? 
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അവന്നു അവനോടു വ്യവഹരിപ്പം൯ | രഹബിന്െറ തുണയാളികക അവന്നു 

ഇക്യം തോന്നിയാല് വഴങ്ങുന്നു. 

ആയിരത്തില് ഒന്നിന്നു ഉത്തരം പറവാന് പിന്നെ ഞാ൯ അവനോടു ഉത്തരം പറ 

കഴികയില്ല. യയന്നതും 

അവന ജ്ഞാനിയും മഹാശക്തുന്ദമാകന്നു; അവനോടു വാദിപ്പാ൯ വാക്കു തിരഞ്ഞെടു 

ആര്? ഞാന് നിതിമാനായിരുന്നാലും അവനോടു 

അയധ൯ പവ്യൃതങ്ങളെ അവ അറിയാതെ ഉത്തരം പറഞ്ഞുക്രടാ; 

നിക്കിക്കള യുന്നു; | എനെറ പ്രുതിയോഗിയോടു ഞാ൯ യാചി 

തനെറ കോപത്തില് അവയെ മറിച്ചു ക്കേണ്ടിവരും. 

അവനോടു ശഠിച്ചിട്ടു ഹാനിവരാത്തവ൯ ക്കുന്നതും എങ്ങനെ ? 

കളയുന്നു. ഞാ൯ വിളിച്ചിട്ടു അവ൯ മത്തരം അരു 

അവ൯ ഭൂമിയെ സ്വസ്ഥാനത്തുനിന്നു ളിയാലും 

ഇളക്കുന്നു; എന്െറ അപേക്ഷ കേശക്കും എന്നു ഞാ൯ 

അതിനെറ രതൂണുകഠം കുലുങ്ങിപ്പോകുന്നു. വിശ്വസിക്കയില്ല. 

അവ൯ സൂയയനോടു കല്പിക്കുന്നു; അതു കൊടുങ്കാററു കൊണ്ടു അവന് എന്നെ തക 

ഉടിക്കാതിരിക്കുന്നു ; കുന്മവല്ലോഃ; 

അയന് നക്ഷത്രങ്ങളെ പൊതിഞ്ഞു മുട  കാരണംക്രടാതെ എന്െറ മുറിവുകളെ 

യിട്ടന്നു. പെരുകുന്നു. 

അയ൯ തനിച്ചു ആകാശത്തെ വിരിക്കുന്നു; | ശ്വാസംകഥിപ്പാ൯ ഏന്നെ സമ്മതിക്കു 

സമരത്തിലെ തിരമാലകളിന്മേല് അവ൯ ന്നില്ല; 

നടക്കുന്നു.  കൈപ്പുകൊണ്ടു എസെറ വയറു നിറെ 

ഇവയെയും | ബലം വിചാരിച്ചാല്: അവന് തന്നേ 

തെക്കെ നക്ഷത്രമണ്ഡലത്തെയും ഉണ്ടാ ബലവധാ൯; 

ക്കുന്നു. ന്യായധിധി വിചാരിച്ചാല്: ആര് എനി 

അവന് ആരാഞ്ഞുക്രടാത്ത വങ്കായ്യങ്ങ ക്കു അവധി നിശ്ചയികും? 

ളെയും | ഞാന നിതിമാനായാലും എനെറ സ്വന്ത 

എണ്ണമില്ലാത്ത അത്ഭുതങ്ങളെ യും ചെയ്യുന്നു. വായ് എന്നെ കുററം ധിധിക്കും; 

അവ൯ എന്െറ അരികെ ക്രടി കടക്കുന്നു; | ഞാൻ നിഷ്കള ്കനായാലും അവ൯ എനി 

ഞാ൯ അവനെ കാണുന്നില്ല; ക്കു വക്രത ആരോപികും, 

അവന കടന്നുപോകുന്നു; ഞാ൯ അവനെ | ഞാ൯ നിഷ്ക്കളങ്കന്; ഞാ൯ എനെറ പ്രാണ 

അറിയുന്നതു മില്പ. നെ കരുതുന്നില്ല; 

അവന് പറിച്ചെടുക്കുന്നു; ആര് അവനെ എനെറ ജീവനെ ഞാന് നിരസിക്ുന്നു. 

തടുക്കും? | അതെല്ലാം ഒരുപോലെ; അതുകൊണ്ടു 

നീ എന്തു ചെയ്യുന്നു എന്നു ആര് ചോദികും 2 

| 

അയന് സപൃഷി, മകയിരം, കാത്തിക ക്കുന്നു. 

ഞാ൯ പറയുന്നതു : 

ഭൈവം തനെറ കോപത്തെ പി൯വലി | അവ൯ നിഷ്ക്കുളങ്കനെയും ടൂക്ടനെയും 

ക്കുന്നില്ല; നശിപ്പിക്കുന്നു. 

ധാഠാഥ്ലിം 
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ബാധ പ്പെളടെന്നു കൊല്ലുനാവെങ്കിത 

നിദ്ദോക്കികളുടെ നിരാശ കണ്ടെ അവ൯ 

ചിരിക്കുന്നു. 

ഭൂമി ദുക്ടന്മാരുടെ കയ്യില് ഏപ്പിച്ചിരി 

കുന്നു; 

അതിലെ ന്യായാധിപന്മാരുടെ മുഖം അ 

വ൯ മൂടിക്കള യുന്നു; അതു അവനല്ലേ 

കിരു പിന്നെ ആര്? 

മ്േനെറ ആയുഷ്കാലം ഓാട്ടാള നെക്കാഠം 

വേഗം പോകുന്നു; 

അതു നന്മ കാണാതെ ഓടിപ്പോകുന്നു. 

ത്തു 

ഇരയെ റാഞ്ചുന്ന കുഴുുകനെപ്പ്പോലെയും 

ഓട കൊണ്ടുള്ള വള്ളംപോലെയും 

കടന്നു പോകുന്നു. 

ഞാ൯ എന്െറ സങ്കടം മറന്നു മുഖധിഷാ 

ദം കളഞ്ഞു 

പ്രസന്നതയോടെ ജുരിക്കുമെന്ന പറ 

ഞ്ഞാല് 

ഞാ൯ ഏനെറ വ്യസനം ഒക്കെയും ഓത്തു 

ഭയപ്പെടുന്നു; 

നീ ഏന്നെ നിദ്ദോക്കിയായി ന്േണ്ണുകയി 

ല്ലെുന്നു ഞാന് അറിയുന്നു. 

ന്നെ കുററം ധിധിക്കുകേയുള്ളു ; 

പിന്നെ ഞാന് വൃഥാ പ്രയത്തികുന്നതെ 

ന്തിനു? 

ഞാ൯ ഹിമം കൊണ്ടു എന്നെ കഴകിയാലും 

ക്ഷാരജലം കൊണ്ടു ഏനെറ കൈ വെടി 

പ്പാക്കിയാലും 

നി ഏന്നെ ചേററുകഴിയില് മുക്കിക്കളയും; 

ഐ ൭നെറ ധ്ര്രൂംപോലും എന്നെ ധെറുകും. 

ഞാ൯ അധനോടു പ്രുതിവാദിക്കേണ്ട 

തിനും 

ഞങ്ങളെരുമിച്ചു ന്യായധിസ്കാരത്തിന്നു 

ചെല്ലേണ്ടതിന്നും 

അവന് ഏന്നെപ്പോലെ മയുഷ്യനല്ലല്ലോ. 

ഞങ്ങളെ ഇരുവരെയും പറഞ്ഞുനിത്തേ 

ണ്ടതിന്നു 

ഠിം 
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ഞങ്ങളു ടെ നടുവിരല് ഒരു മഭ്ധയ സ്ഥയമില്ല. 

അയധ൯ തന്െറ വടി ഏങ്കതുനിന്നു നി 

ക്കട്ടെ 
അവന്െറ ഘോരത്പം എന്നെ പേടിപ്പി 

ക്കാതിരിക്കുട്ടെ; 

അപ്പോ ഞാന് അവനെ പേടിക്കാതെ 

സംസാരികും; 

ഇല്പ്ോഠം ഏനെറ സ്ഥിതി അങ്ങനെയ 

ല്ലല്ലോ. 

൧൭൦ അ; ചായം. 

ഫ്ലിനെറ ജീവന് ഏനിക്കു വെറുപ്പായ്യോ 

ന്നുന്നു; 

ഞാന് എനെറ സങ്കടം തുറന്ധപറയും; 

നെറ മനേ) സനത്തില് ഞാന് സം 

സാരികും. 

ഞാന് ഭൈവത്തോടു പറയും: എന്നെ 

കുററം ധിധിക്കരുതേ; 

ദ്ലേന്നാടു ൮ വഹരിപ്പാ൯ സം ഗതി ഏന്തു? 

എന്നെ അറിയിയക്കേണമേ. 

പീഡിപ്പിക്കുന്നതും നിന്െറ കൈപ്പണി 

യെ തുച്ച്ികരിക്കുന്നതും 

ദക്ടയന്മാരുടെ ആലേചനയില് പ്രസാടി 

ക്കുന്നതും നിനക്കു യോഗ്യമോ? 

മാംസ നേത്രങ്ങളോ നിനകുള്ളതു 

മരു ഷ്യ൯ കാണുന്നതു പേലെയോ നി കാ 

ണന്നതതു? 

നി എനെറ അക്ലത്യം അന്വേഷിപ്പ്ാമ്മം 

ഏനെറ പാപ്പത്തെ ശോധന ചെയ്ത്തുന്ും 

നിമെറ നാളകുഠ മരുഷ്യനെറ നാളു 

ക പോലെയോ? 

നിന്നാണ്ടുക൦ മത്യ നെറ ജീവകാലം പോ 

ലെയോ? 

ഞാ൯ കുററക്കാരനല്ലു ഏന്നു നീ അറി 

യുന്നു, 

നിനെറ കയ്യിരുനിന്നു ധിടുയികുന്നവ൯ 

ആരുമില്ല. 

റ്റു 
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മുഴുവനും ചമെച്ചു; 

എന്നിട്ടും നി എന്നെ നശിപ്പിച്ചുകള യുന്നു. 

ന്! എന്നെ കളിമണ്ണുകൊണ്ടെന്നപോലെ 

മനഞ്ഞു എന്നോക്കേണമേ; 

നീ എന്നെ വിണ്ടും പൊടിയാക്കിക്കള 

യ്മോ? 

നീ എന്നെ പാലുപോലെ പകന്നു 

തൈര് ദപാലെ മറക്രടുമാറാക്കിയല്ലോ. 

ത്വക്കും മാംസധും നീ എന്നെ ധരിപ്പിച്ചു; 

അസ്ഥിയും ഞരമ്പുംകൊണ്ടു എന്നെ മട 

ഞ്ഞിരിക്കുനഅ. 

ജീവനം കൃപയും നി എനിക്കു നല്ലി; 

നിനെറ കടാക്ഷം എനെറ ശ്വാസത്തെ 

പരിപാലിക്കുന്നു. 

എന്നാല് നീ ഇതു നിന്െറ ഫ്ൃദയത്തില് 

ഒളിച്ചുവെച്ചു; 

ഇതായിരുന്നു നിനെറ താല്പയ്യം എന്നു 

ഞാന് അറിയുന്നു. 

ഞാ൯ പാപം ചെയ്യാല് നി കണ്ടുലവെ 

ക്കുന്നു; 
എനെറ അകൃത്യം നീ ശിക്ഷിക്കാതെ 

വിടുന്നതുമില്ല. 

ഞാന് ദൂഷ്ടനെങ്കില് എനിക്കു അയ്യോ 

കക്ടും; 

നീതിമാനായിരുന്നാലും ഞാ൯ തല ഉയ 

ത്തേണ്ടതല്ല; 

ലജ്യയാപൂണ്ണനായി ഞാന് എനെറ കക്ടൃത 

കാണുന്നു, 

തല മഉയത്തിയാല് നി ഒരു സിംഹം 

പോലെ എന്നെ നായാട്ടും. 

പിന്നെയും എങ്കല് നിനെറ അആ്ഭതശക്തി 

കാണിക്കുന്നു. 

നിനെറ സാക്ഷികളെ നി വീണ്ടും വീണ്ടും 

എനെറ നേരെ നിത്തുന്നു; 

നിന്െറ ക്രോധം ഏഎനെറമേരു വഭ്ധി 

പ്പിക്കുന്നു; 

ധാഠാഥറ്ഠിം 
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അവ ഗണം ഗണമായി വന്നു പൊരുതുന്നു. 

നീ ഏന്നെ ഗഭപാത്രത്തില്നിനാ പുറ 

പ്വെടുയിച്ചതെന്തിനു 2 

ഒരു കണ്ണും ഏന്നെ കാണാതെ എനെെറ 

പ്രാണ൯ പോകുമായിരുന്നു. 

ഞാ൯ ജനിക്കാത്തതുപോലെ ഇരിക്കുമാ 

യിരുന്നു ; 

ഗഭപാത്രത്തില്നിന്നു ഏന്നെ ശവക്കുഴി 

യിലേകു കൊണ്ടു പോകുമായിരുന്നു ; 

എനെറ ജിവകാലം ചുരുക്കരല്ലയോ? 

ഇരുളം അന്ധതമസ്സും മുള്ള ദേശത്തേക്കു 

അദ്ധരാത്രിപോലെ ക്രരിരുളം ക്രമമില്ലാ 

തെ അന്ത്യം 

ധെളിച്ചം അഭ്ധരാത്രിപോലെയും ഉള്ള 

ഭേശത്തേക്ു തന്നേ, 

മടങ്ങിവരാതവണ്ണം പോകുന്നതിന്നു മുമ്വെ 

ഞാന അല്പം ആശ്വസിക്കേണ്ടതിന്നു 

നി മതിയാക്കി എന്നെ വിട്ടുമാറേണമേ. 

൧൧. അദ്ധ്യായം. 

അതിന്നു നയമാത്യനായ സോഫ൪ 

ഉത്തരം പറഞ്ഞതെന്തെന്നാല്: 

വൂഗ്ലൂാഫ്രല്യത്തിന്നു ഉത്തരം പറയേണ്ട 

യോ? 

വിടുവായന് നീതിമാനായിരിക്കുമോ? 

നിന്െറ വായ്ക്കുട കേട്ടിട്ടു പുരുഷന്മാ൪ 

മിണ്ടാതിരിക്കുമോ? 

നീ പരിഹസിക്കുമ്പോര നിന്നെ ലങ്മ്യി 

പ്പിപ്പാ൯ ആരുമില്ലയോ? 

എനെറ ഉപദേശം നിമ്മലം എന്നും 

തൃക്കണ്ണണിന്നു ഞാ൯ ധെടിപ്പുള്ള വ൯ എന്നും 

നീ പറഞ്ഞുവല്ലോ. 

അയ്യോ ദൈവം അരുളിച്ചെയ്തുയും 

നിനെറ നേരെ അധരം തൃറക്കയ്യം 

ഞ്ഞോനമമ്മങ്ങറ്ം വിഖധിധസംഫല്യമുള്ള വ 

ചെയ്യൂ 

എങ്കില്! 

എന്നു നിന്നെ ഗ്രഹിപ്പിക്കയും 
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അപ്പോ നിന്െറ അകൃത്യം ഓരോന്നും 

ഭൈവം ക്ഷമിച്ചിരികുന്നു എന്നു നി അറി 

യ്യുമായി രുന്നു. 

ദൈവത്തിന്െറ അഗാധതത്വം നിനക്കു 

ഗ്രഹിക്കാമോ? 

സവ്യശക്തനെറ സമ്പൂത്തി നിനക്കു മന 

സ്റിലാകു മോ? 

അതു ആകാശത്തോളം ഉയരമുള്ളതു; നീ 

എന്തു ചെയ്യം; 

അതു പാതാള ത്തെക്കാ൦ അഗാധമായതു ; 

നിനക്കെന്തറിയാം? 

അതിനെറ പരിമാണം ഭൂൂമിയെക്കാഠ 

നീളധും 

സമദ്രത്തെക്കാഠ വിതിയും ഉള്ളതു. 

അവന് കടന്നുവന്നു ബന്ധിക്കയുയം 

ധിസ്മരാരസഭയെ ക്രട്ടുകയും ചെയ്യാല് 

അവനെ തടുക്ുന്നതു ആ൪? 

അയന് നിസ്സ്റാരന്മാരെ അറിയുന്നുവല്ലോ; 

മൂക്ടടിലെക്കാതെ തന്നേ അവന് ദ്രോഹം 

കാണുന്നു. 

പൊണ്ണ്ണനായവര്ും ബുഭ്ധിപ്രാപിക്കും; 

കാട്ടുകഴ്ഴതക്ുട്ടി മന്മഷ്യനായി ജനിക്കും; 

നീ നിന്െറ ഫൃദയത്തെ സ്ഥിരമാക്കി 

അവങ്കലേക്കു കൈമലത്തു മ്പോഠാ 

നിന്െറ കയ്യില് ദോഹം ഉണ്ടെങ്കിരു 

അതിനെ അകുററുക; 

നീതികേടു നിനെെറ ക്രടാരങ്ങളില് പാ 

പ്പിക്കരുതു. 

അല്പോ നി കളങ്കംക്രടാതെ മുഖം 

. ഉയത്തും; 
നീ ഉറെച്ചുനില്ല്ം; ഭയപ്പെടുകയുമില്ല. 

അയത, നി കക്കൃത മറക്കും; 

ഒഴകി പ്പോയ വെള്ളംപോലെ അതിനെ 

ഓക്ും. 

നിനെറ ആയുസ്സു ദദ്ധ്യാഹ്നത്തെക്കാഠ 

പ്രകാശിക്കും; 

ഇരുഠം പ്രഭാതം പോലെയാകും. 

ഠിം 

ഇയ്യോബ് ൧൨ 

പ്രത്യാശയുള്ളതുകൊണ്ടു നീ നിഭയനായി 

രികും; 

നീ ചുററും നോക്കി സ്വൈരമായി വ 

സികും. 

നി കിടകും; ആരും നിന്നെ ഭയപ്പെടുത്തു 

കയില്ല; 

പലരും നിനെറ മമത അന്നേഷിക്ും. 

എന്നാല് ദുഷ്ടന്മാരുടെ കണ്ണ മങ്ങിപ്പോകും; 

ശരണം അവക്കു പോഷയ്്കോകും; 

പ്രാണനെ ധിടുന്നതത്രേ അവകുള്ള 

പ്രത്യ ശേ. 

൧൨. അഡ്ധ്യായം. 

അതിന്നു ഇയ്യോബ് ഉത്തരം പറഞ്ഞതെ 

ന്തെന്നാല് : 

ഓഹോം, നിങ്ങ ആകുന്നു ധിദ്വജ്യനം! 

നിങ്ങ മരിച്ചാല് ജ്തോനം മരിക്കും. 

നിങ്ങളെ പ്പോലെ എനികും ബുഭ്ധി ഉണ്ടു; 

നിങ്ങളെ ക്കാ ഞാ൯ അധമനല്ു; 

ആക്കാകുന്നു ഈവക അറിഞ്ഞുക്രടാത്തതു ? 

ദൈവത്തെ വിളിച്ചു ഉത്തരം ലഭിച്ച ഞാന് 

എനെറ സഖിക്ു പരിഹാസവധിക്കയമാ 

യിത്തീന്നു ; 

നീതിമാധും നിഷ്ഠുള കഠമമായവ൯ തന്നേ 

പരിഫാസധിഷയമായിത്തിന്നു. 

വിപത്തു നിന്ദ്യം എന്നു സുഖിയനെറ 

വിചാരം; 

കാല് ഇടറുന്നവക്കു അതു ഒരുങ്ങിയിരി 

ക്കുന്നു. 

പിടിച്ചപറിക്കാരുടെ ക്രടാരങ്ങഠം ശുഭമം 

യിരികുന്നു ; 

ദൈവത്തെ കോംപിപ്പികുന്നവ൪ നിഭയ 

മാസ്ക്കുസ്സിക്കുന്നു; 

അവരുടെ കയ്യില് ദൈവം ഹൃത്തിച്ചുകൊ 

ടടകുന്നു. 

മൃഗങ്ങളോടു ചോടിക്ക; അധ നിന്നെ 

മഉപദേശികും; 
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ആകാശത്തിലെ പക്ഷികളോടു ചോദിക്ക; | അവ൯ പ്ൃരോഹിതന്മാരെ ക്വച്ചയായി 

അവ പറഞ്ഞുതരും. 

അല്ല, ഭൂമിയോടു സംഭാഷിക്ക; അതു 

നിന്നെ ഉപദേശികും; 

സമുദത്തിലെ മത്സ്യം നിന്നോടട വിവ 

രിക്ും. 

യഹോധയുടെ കൈ ഇതു പ്രവത്തിച്ചിരി 

കുന്നു 

എന്നു ഇവയെല്ലാംകൊണ്ടും ഗ്രഹിക്കാത്ത 

വനാര്൪? 

സകലജി ധജന്തുക്കള ടെയും പ്രാണനും 

സകലമരനുഷ്യയ വശ്ശത്തിനെറയും ശ്വാസ 

വും അവനെറ കയ്യില് ഇരിക്കുന്നു. 

ചെധി വാക്കുകളെ പരിശോധിക്കുന്നി 

ല്പയോ? 

അണ്ണാക്കു ഭക്ഷണം രുചിനോക്കുന്നി 

ല്ലയോ? 

വൃഭ്ധന്മാരുടെ പക്കല് ഞ്ഞോനവ്യം 

ചയോധികന്മാരില് ധിധേകധും ഉണ്ടു. 

്തോനധും ശക്തിയും അവനെറ പക്കല്, 

ആലോചനയും ധിധേകധും അധന്നുള്ളതു. 

അധ൯ ഇടിച്ചുകള ഞ്ഞാല് ആക്കും പണി 

തൃക്രടാ 

അവന് മനുഷ്യനെ ബന്ധിച്ചാല് ആരും 

അഗിച്ചുധിടുകയില്ല. 

അവന ധെള്ളം തടുത്തുകളു ഞാല് അതു 

വററിപ്പോകുന്നു ; 

അയന് വിട്ടയച്ചാല് അതു ഭൂമിയെ മറിച്ചു 

കളയുന്നു. 

അവനെറ പക്കല് ശക്തിയും സാഫല്യം 

ഉണ്ടു; 

വഞ്ചിതന്ദം വഞ്ചകനും അവനാള്ള വര്. 

അവന് മന്ത്രിമാരെ കവച്ചയായി കൊണ്ടു 

പോകുന്നു; 

ന്യായാധിപന്മാരെ ഭോഷന്മാരാകുുന്നു. 

രാജാക്കന്മാര് ബന്ധിച്ചതിനെ അഴിക്കുന്നു; 

അവരുടെ അരെക്കു കയറു കെട്ടുന്നു. 

കൊണ്ടുപോകുന്നു; 

ബലശാലികളെ തള്ളിയിട്ടുകള യുന്നു. 

അവ൯ ിശ്വസുന്മാക്കു വാക്കു മുട്ടി 

ക്കുന്നു. 

വൃഭ്ധന്മാരുടെ ബുദ്ധി എടുത്തുകളയുന്നു. 

അവന് പ്രളക്കന്മാരുടെമേല് ധിക്കാരം 

പകരുന്നു ; 

ബലവാന്മാരുടെ അരക്കച്ച അഗിച്ചുകളു 

യുന്നു. 

അവന് അഗാധകായ്യങ്ങളെ അന്ധകാര 

ത്തില്നിന്നു ധെളിച്ചത്താകുന്നു ; 

അന്ധതമസ്സിനെ പ്രുകാശത്തില് വരു 

തുന്നു. 

അധഖന്൯ ജാതികളെ വഭ്ധിപ്പിക്കയും നശി 

പ്രിക്കയും ചെയ്യുന്നു ; 

അവ൯ ജാതികളെ. ചിതറിക്കയും കൂട്ടുക 

യും ചെയ്യുന്നു. 

അവ൯ ഭൂവാസികളിത തലവന്മാരെ 

ധൈധ്യം കെടുക്കുന്നു; 

വഴിയില്ലാത്ത ശ്രു൬ പ്രദേശത്തു അവരെ 

ഉഗലുമാറാക്കുന്നു. 

അവർ ധെളിച്ചമില്ലാതെ ഇരുട്ടില് തപ്പി 

നടക്ുന്നു; 

അവ൯ മഅന്മാരെപ്പ്പോലെ അവരെ 

ചാഞ്ചാടുമാറാക്കുന്നു. 

൧൩൨. അദ്ധ്യായം. 

നെറ കണ്ണു ഇതൊക്കെയും കണ്ടു; 

എനെെറ ചെധി അതു കേട്ടു ഗ്രഹിച്ചിരി 

കുന്നു. 

നിങ്ങഠം അറിയുന്നതു ഞാനും അറിയുന്നു; 

ഞാ൯ നിങ്ങളെ ക്കാം അധമനല്ല. 

സവ്വശക്തനോടു ഞാ൯ സംസാരിപ്പാ൯ 

ഭാവിക്കുന്നു ; 

ദൈവത്തോടു വാദിപ്പാ൯ ഞാ൯ ആഗ്ര 

ഹിക്കുന്നു. 
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നിങ്ങളേ മോഷ്ട്റു കെട്ടിയുണ്ടാകുന്നവര്; 

നിങ്ങളെല്ലാവരും പൊട്ടു ധൈള്യ ന്മാർ 

തന്നേ. 

നിങ്ങ അശേഷം മിണ്ടാതിരുന്നാല് 

കൊള്ളാ; 

അതു നിങ്ങമാകു ജ്തഞാനമായിരികും. 

൫6൭ഒ൯റ ന്യായവാദം കേട്ടുകൊഠംധി൯; 

എനെറ അധരങ്ങളുടെ വ്യ വഫാരം 

ത്രദ്ധിപ്പി൯. 

നിങ്ങ ദൈധഖത്തിന്നു വേണ്ടി നീതി 

കേടു സംസാരികുന്നു ഖോ? 

അവന്നു വധേണ്ടി വ്യാജം പറയുന്നുവോ? 

അവധനെറ പക്ഷം പിടികുന്നു ധോ? 

ദൈവത്തിന്നു ലേണ്ടി വാദിക്കുന്നു വോ? 

അധവ൯ നിങ്ങളെ പരിശോധിച്ചാല് 

നന്നായി കാണുമോ? 

മത്യനെ തോപ്പികുമ്പോലെ നിങ്ങഠം അവ 

നെ തോപ്പികുമോ? 

ഗ്രഡമായി മുഖഭാക്ഷിണ്യം കാണിച്ചാല് 

അവന് നിങ്ങളെ ശാസിക്കും നിശ്ചയം. 

അവനെറ മഹിമ നിങ്ങളെ ഭയപ്പെടുത്തു 

കയില്ലയോ? 

അവനെറ ഭിതി നിങ്ങമൂടെമേല് വീഴ്ചക 

യില്ലയോ? 

നിങ്ങളുടെ ഞ്തോപകവാകൃങ്ങാം ഭസ്പവാ 

കൃങ്ങളത്രേ; 

നിങ്ങദൂടെ കോട്ടകു മണ്കോട്ടകഠം 

തന്നേ. 

നിങ്ങ മിണ്ടാതിരിപ്പി൯; ഞാ൯ പറഞ്ഞു 

കൊള്ളട്ടെ; 

പിന്നെ എനിക്കു വരുന്നതു വരട്ടെ. 

ഞാന് ഏനെറ മാംസത്തെ പല്ലുകൊണ്ടു 

കടിച്ചുപിടികുന്നതും 

എന്െറ ജീവനെ മചേക്ഷിച്ചുകള യുന്ന 

തും എന്തിന്നു. 

അവന എന്നെ കൊന്നാലും ഞാ൯ അവ 

നെത്തന്നേ കാത്തിരികും; 

ഠിം 

101 ഇയ്യോബ് ൧൩. 

ഞാന് എന്െറ നടപ്പ അവനെറ മുമ്പാകെ 

തെളിയികും. 

വക്ള൯ അവനെറ സന്നിധിയില് വരി 

കയില്ല 

മ്േനാള്ള തു തന്നേ എനിക്കൊരു രക്ഷയാകം. 

മെനെറ വാകു ശ്രദ്ധയോടെ കേഠംപ്പി൯; 

ഞാന് പ്രസ്മാധിക്കുന്നതു നിങ്ങുടെ ചെധി 

യില് കടക്കട്ടെ. 

ഇതാ, ഞാ൯ ഏത൯റ ന്യായങ്ങളെ ഒരു 

ക്കിയിരികുന്നു ; 

ഞാ൯ നീ തികരിക്കപ്പെടും ഏന്നു ഞാ൯ 

അറിയുന്നു. 

ലേന്നോടു വാദിപ്പാ൯ തൃനിയുന്നതാര്? 

ഞാന് ഇപ്പോഠം മിണ്ടാതിരുന്നു എന്െറ 

പ്രാണന് വിട്ടുപോകും. 

രണ്ടു കായ്യം മാത്രം ഏന്നോടു ചെയ്യരുതേ; 

തന്നാല് ഞാ൯ നിന്െറ സന്നിധി വിട്ടു 

ഒളിക്കയില്ലം 

നിന്െറ കൈ എകങ്കരുനിന്നു പി൯വലി 

ക്കേണമേ; 

നിനെറ ഘ്മോരത്വം എന്നെ ഭ്ൂമിപ്പിക്കു 

രുതേ. 

പിന്നെ നി ധിളിച്ചാലുപു ഞാ൯ ഉത്തരം 

പറയും; 

നീ 

ഉത്തരം അരുളേുണമേ. 

അല്ലെങ്കില് ഞാന് സംസാരിക്കാം; 

നെറ അക്ൃത്യ ങ്ങളും പാപങ്ങളും ഏത്ര? 

എനെറ അമയിക്രമധും പാപ്പധും എന്നെ 

ഗ്രഹിപ്പിക്കേണമേ. 

തിരുമുഖം മറെച്ചുകൊള്ളൂ ന്നതും 

എന്നെ ശത്രുവായി വിചാരിക്ുന്നതും എ 

ന്തിനു? 

പാറി പ്പോകുന്ന ഇലയെ നി പ്േപേടിപ്പിക്കു 

മോ? 

ഉണങ്ങിയ താളടിയെ പിന്തുടരുമോ? 

കൈപ്പ്പായുള്ളതു നി ഏനിക്കു എഴുതി 

വെച്ചു 
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എന്െറ യൌയനത്തിലെ അകൃത്യങ്ങഥം 

എന്നെ അന്ദഭ വിക്കുമാറാക്കുന്നു. 

എനെറ കാല് നി ആമത്തില് ഇട്ടു; 

എനെറ നടപ്പൊക്കെയും കുറിച്ചുവെ 

ക്കുന്നു. 

എനെറ കാലടികളുടെ ചുററും വര വരെ 

ക്കുന്നു 

ഇജ്യുനം ചിഞ്ആഴ്ഴ്കിയ വസ്ത്റപോലെയ്യം 

പൃഴ്ഗ അരിച്ച വസ്രംപോലെയും ഇരി 

ക്കുന്നു. 

൧൪... അഡ്ധയഠയാ. 

സ്ത്രി പ്രസവിച്ച മന്ഷ്യ൯ അപ്പായുസ്സു 

ള്ള വനും 

കഷ്ടസന്പുണ്ണനും ആകുന്നു. 

അധ൯ പൂപോലെ വിടന്നു പൊഴിഞ്ഞു 

പോകുന്നു; 

നിലനില്ലകാതെ നിഴല്പോലെ ഓടിപ്പോ 

കുന്നു, 

അവനെറ നേരെയോ തൃക്കണ്ണൂ മിഗിക്കു 

ന്നതു? 

എന്നെയോ നീ ന്യായധിസ്മാരത്തിലേക്കു 

വരുത്തുന്നതു ? 

അശുഭ്ധനില്നിന്നു ജനിച്ച വിശുദ്ധ൯ 

ഉണ്ടോ? ഒരുത്തന്ദമില്ല,. 

അവനെറ ജ്മീവകാലത്തിന്നു അവധി 

ഉണ്ടല്ലോ; 

അവനെറ മാസങ്ങളുടെ എണ്ണം നിന്െറ 

പക്കല്; 

അവന്നു ലംിച്ചുക്രടാത്ത അതിര് നീ 

വെച്ചിരിക്കുന്നു. 

അവന് ഒരു ക്രലിക്കാരനെപ്പോലെ ധിശ്ര 

മിച്ചു 

തനെറ ദിവസത്തില് തൃഡ്യിപ്പെടേണ്ട 

തിനു 

നിന്െറ നോട്ടം അവങ്കല്നിന്നു മാററി 

ക്കൊള്ളേ ണമേ. 
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ഒരു വൃക്ഷ മായിരുന്നാല് പ്രത്യാശയയണ്ട; 

അതിനെ ധെട്ടിയാല് പിന്നെയും പൊട്ടി 

കിളുക്കും; 

അതു ഇമകങ്കൊമ്പുകുഠ ധിടാതിരിക്കയില്ല. 

അതിനെറ വേ൪ നിലത്തു പഴകിയാലും 

അതിനെറ കററി മണ്ണില് കെട്ടുപോയാലും 

വെള്ളത്തിനെറ ഗന്ധംകൊണ്ടു അതു 

ക്കിളുക്ും; 

ഒരു തൈപോലെ തളിര് പിട്ടം. 

പുരുഷനോ മരിച്ചാല് ഒധിച്ചുപോകുന്നു ; 

മന്ദഷ്യ൯ പ്രാണനെ വിട്ടാല് പിന്നെ 

അവന് എവിടെ? 

സമരത്തിലെ ധലെള്ളം പോയ്യ്യയോകുമ്പോ 

ലെയും 

ആറു വററി ഉണങ്ങിപ്പോകുമ്പോലെയും 

മനുഷ്യന് കിടന്നിട്ടു ഏഴ്ഴന്നേല്ലുന്നില്ല; 

ആകാശം ഇല്ലാതെയാകുംവരെ അവര് 

ഉണരന്നില്ല ; 

ഉറക്കത്തില്നിന്നു ജാഗരിക്കുന്നതുമില്ല ; 

നി എന്നെ പാതാളത്തില് മറെച്ചവെക്കയും 

നിനെറ കോപം കഴിയുവോളം എന്നെ 

ഒളിപ്പിക്കയും 

എനിക്ക ഒരവധി നിശ്ചയിച്ചു എന്നെ 

രാക്കുകയും ചെയ്യുവെങ്കിത കൊള്ളായി 

രുന്നു. 

മനുഷ്യ൯ മരിച്ചാല് വിണ്ടും ജീവിക്കുമോ? 

എന്നാല് എനിക്കു മാററം വരുമവാമം 

എനെറ യുഭ്ധകാലമൊക്കെയും കാത്തിരി 

ക്കാമായിരുന്നു. 

നീ വിളിക്കും; ഞാന് നിന്നോടു ഉത്തരം 

പറയ്യം; 

നിനെറ കൈലേലയോടു നിനക്കു താല്പ 

യ്യമുണ്ടാകം. 

ഇപ്പോഴോ നീ എന്െറ കാലടികളെ 

എണ്ണുന്നു ; 

എനെറ പാപത്തിന്മേല് നീ ദൃക്ട്ടിധെക്കു 

ന്നില്ലയോ? 
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നെറ അതിക്രമം ഒരു സഞ്ചിയിലാക്കി 

മുദയിട്ടിരിക്കുന്നു ; 

ഐനെറ അകൃത്യം നീ കെട്ടി പററിച്ചിരി 

കുന്നു. 

മലപോലും വിണു പൊടിയുന്നു; 

പാറയും സ്ഥലം വിട്ടു മാറിപ്പോകുന്നു. 

വെള്ളം കല്ലുകളെ തേയയമാറക്കേന്നതും 

അതിനെറ പ്രവാഹം നിലത്തെ പൊടി 

യെ ഒഴ്ുക്കിക്കള യൃന്നതുംപോലെ 

നീ മയുഷ്ച്യനെറ പ്രത്യാശയെ നശിപ്പി 

ക്കുന്നു. 

നീ എപ്പോഴും അവനെ ആക്രമിച്ചിട്ടു 

അവന് കടന്നുപോകുന്നു; 

നി അവനെറ മുഖം ധിരൂപമാക്കി 

അവനെ അയച്ചുകള യുന്നു. 

അവന്െറ പുത്രന്മാക്കു ബഹുമാനം ലഭിക്ു 

ന്നതു അവന അറിയുന്നില്ല; 

അധക്ു താഴ്ഗ ഭധിക്കുന്നതു അവന് ഗ്രഹി 

കുന്നതുമില്ല. 

തന്നെപ്പററി മാത്രം അവനെറ ദേഹം 

ധേദനപ്പെടുന്നു; 

തന്നെകുറിച്ച ത്രേ അവനെറ ഉള്ളം ട്ടഃഖി 

ക്കുന്ന, 

൧൫൭. അദ്ധ്യായം. 

അതിന്നു തേമാ നായ എലിീഫസ 

ഉത്തരം വറഞ്ഞുതെന്തെന്നാത: 

ഞരാനിയായവ൯ ധ്ൃത്ഥഞ്ഞോനം പ്രസം 

വിക്ുകുമോ? 

അവന് കിഴക്ക൯കാററുകൊണ്ടു വയറു 

നിറെകുമോ? 

അവ൯ പ്രയോജനമില്ലാത്ത വാകുക 

കാലും 

ഉപകാരമില്ലാത്ത മൊഥികളാലും തക്കിക്ു 

മോ? 

നീ ഭക്തി വെടിഞ്ഞു ഭദൈധസന്നിധിയി 

ലെ ധ്യാനം മുടക്കിക്കള യുന്നു. 

ഠിം 
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പ്പികുന്നു; 

ഉപായികളുടെ നാധു നി തിരഞ്ങെടുത്തി 

രികുന്നു. 
[8 

ഞാനല്ല, നിനെറ സ്വന്തവായ് നിന്നെ 

കുററം വിധികുന്നു; 

നിസെറ അധരങ്ങ തന്നേ നിനെറ 

നേരെ സാക്ഷികരിക്ുന്നു. 

നിയോ ആദ്യം ജനിച്ച മന്ഷ്യ൯? 

ഗിരികംകും മുമ്പെ നി പിറന്നുലോ? 

നീ ഭദൈധത്തിനെറ മന്ത്രിസഭയില് ക്രടി 

ട്ടുണ്ടോ? 

ജ്ഞാനത്തെ നി കുത്തക പിടിച്ചിരിക്കു 

ന്നുവോ? 

ഞങ്ങ അറിയാത്തതായി നി എന്തു അ 

റിയുന്നു 

ഞങ്ങനക്കു വശം ഇല്ലാത്തതായി എന്തൊ 

ന്നു നി ഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നു? 

ഞങ്ങളുടെ ഇടയില് നരെച്ചവരും വൃഭ്ധ 

ന്മാരും ഉണ്ടു; 

നിനെറ അപ്പനെക്കാഠ പ്രായം ച്ചെന്ന 

വര് തന്ന. 

ഭൈയത്തിനെറ ആശ്വാസങ്ങളും 

സാന്ത്വമായി പറഞ്ഞുതരുന്ന വാക്കും നിന 

കു പോരയയോ? 

നിനെറ ഹ്ൃദയം നിന്നെ പതറിക്കുന്ന 

തെത്ത 

നി കണ്ണൂ മരുട്ടൂന്നതെന്തു 

നീ ഭൈധഖത്തിനെറ നേരെ ചിീറുകയ്യം 

നിനെറ വായില്നിന്നു മൊഴികളെ പുറ 

്പെടുയിക്കയും ചെയ്യുന്നു. 

മത്യ൯ ശുഭ്ധിമാനായിരിക്കുന്നതെങ്ങനെ? 

സ്റ്രി പ്രസ വിച്ചവ൯ നീതിമാനായിരിക്കു 

ന്നതെങ്ങനെ? 

തനെറ ധിശുഭ്ധന്മാരിലും അവന്നു വിശ്വാ 

സ്മില്ലല്ലോ; 

സ്വഗ്ഗധും തൃക്കണ്ണിന്നു നിമ്മലമല്ല. 
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പിന്നെ മ്ലേച്ഛതയും വകളത്വയയമുള്ളവ 

നായി 

വെള്ളംപോലെ അകൃത്യം കുടികുന്ന മദര 

ഷ്യ൯ എങ്ങനെ? 

ഞാന് നിന്നെ ഉപദേശിക്കാം, കേട്ടു 

കൊധാക; 

ഞാ൯ കണ്ടിട്ടുള്ളതു ധിവരിച്ചു പറയാം. 

്ഞോനികമ തങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരോടു 

കേമക്കയും 

മറെച്ചുവെക്കാതെ അറിയിക്കയും ചെയുതു 

തന്നേ. 

അവകു മാത്രമല്ലോ ദേശം നല്ലിയിരുന്നതു ; 

അന്യ൯ അവരുടെ ഇടയില് കടക്കുന്നതു 

മില്ല. 

ദുക൯ ജീപപയ്യന്തം അതിവേദനയോടെ 

ഇരികുന്നു; 

നിക്ടുരന്നു ഖെച്ചിരിക്കുന്ന ആണ്ടുകഠം 

തികയുവോളം തന്നേം 

ഛഐോരനാദം അവനെറ ചെധിയില് മുഗ 

ങ്ങുന്ന; 
സുഖമായിരിക്കയില് കവച്ചക്കാര൯ അധ 

നെറ നേരെ വരുന്നു. 

അന്ധകാരത്തില്നിന്നു മടങ്ങിവരുമെന്നു 

അവ൯ ധിശ്വസികുന്നില്ല; 

അവ൯ വാളിന്നിരയായി നിയമിക്കപ്പെ 

ട്ടിരിക്കുന്നു 

അവന് അപ്പം തെണ്ടിനടക്കുന്നു; അതു 

എവിടെ കിട്ടും 

അനത്ഥടിവസം തനികു അടുത്തിരിക്കുന്നു 

എന്നു അവന് അറിയുന്ന, 

കഷ്ടവും വയ കേലധും അവനെ അരടടുന്നു ; 

ചടെക്കൊരുങ്ങിയ രാജാധവെന്നപോലെ 

അവനെ ആക്രമിക്ുന്നു. 

അവ൯ ദൈവത്തിന്നു വിരോധമായി 

കൈ നിട്ടി, 

സവ്വശക്തനോടു ധിക്കാരം കാട്ടിയതു 

കൊണ്ടു തന്നേ. 

ധാഠാഥറ്ലിം 
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തന്െറ പരിചകമളുടെ തുടിച്ച മുഴകുളോടു 

ക്രടെ 

അവന് ശാധ്ൃ കാണിച്ചു അവന്െറ നേരെ 

പാഞ്ഞുചെല്ലുന്നു. 

അവന് തനെറ മുഖത്തെ മേദസ്സറകൊണ്ടു 

മൂന്നു; 

തെറ കടിപ്രുമേശത്തു കെഴ്ലപ്പു കൂട്ടുന്നു. 

അയന ശ്ര നഗരങ്ങളിലും ആരും പാ 

ക്കാതെ 

കല്ക്രമ്പാരങ്ങളായിത്തിരുവാനുള്ള വീടു 

കളിലും പാകുന്നു. 

അവധവ൯ ധനവാനാകയില്ല; അധയനെറ 

സമ്പത്തു നിലനില്ലയില്ല; 

അവരുടെ ധിളവു നിലത്തേക്കു കുലെച്ചു 

മറികയുമില്ല. 

ഇരുളില്നിന്നു അവ൯ തെററിപ്പോക 

യില്ല; 
അഗ്നിജ്വാല അവനെറ കൊമ്പുകളെ. 

ഉണക്കിക്കള യും; 

തിരുവായിലെ ശ്വാസംകൊണ്ടു അവ്വ൯ 

കെട്ടുപോകും. 

അയന ്യജത്തില് ആശ്രയിക്കരുതു ; 

അതു സ്വയവഞ്ചനയത്രേ; 

അവസെറ പ്രതിഫലം വ്യാജം തന്നേ 

ആയിരികും. 

അധനെറ ദിഖസം വരുംമുമ്പെ അതു 

നിവ്ൃത്തിയാകം; 

അവനെറ പനമ്പട്ട പച്ചയായിരിക്കുയില്ല. 

മുന്തിരിവള്ളിപോലെ അവന് പിഞ്ചു 

തുതിക്കും; 

ഒലിവുവ്ൃക്ഷംപോലെ പൂ പൊളിക്കും. 

വഷളന്മാരുടെ ക്രട്ടം വന്ധ്യത പ്രാപിക്കും; 

ക്രൈക്രൂലിയുടെ ക്രടാരങ്ങശ തീക്കിര 

യാകും. 

അവര് കഷ്ടത്തെ ഗഭം ധരിച്ച അനത്ഥ 

ത്തെ പ്രസവിക്കുന്നു ; 

അവരുടെ ഉദരം വഞ്ചനയെ ഉരു വാകുന്നു. 

ി 
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9 
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ഹ൧ന്നാം അദ്ധ്യായം. 

അകിന്നു ഇയ്യോബ് ഉത്തരം പറഞ്ഞതെ 

ന്തെന്നാല്: 

രാ൯ ഈ വക പലതും കേട്ടിട്ടുണ്ടു ; 

നിങ്ങ ഏല്ലാവരും ധ്യസനിപ്പികുന്ന 

ആശ്വാസകന്മാര. 

വൃത്ഥവാക്കുകഠാക്കു അവസാനം മണ്ടാകു 

മോ? 

അല്ല, പ്രതിഖാടിപ്പാ൯ നിന്നെ ചൊടി 

പ്രികുന്നതു എന്തു? 

നിങ്ങളെ പ്പോലെ ഞാനും സംസാരിക്കാം; 

നിക്ുള്ള അനുഭവം നിങ്ങഠകുണ്ടായി 

രുന്നുവെങ്കില് 

മ്േനിക്ും നിങ്ങളൂടെ നേരെ മൊഴികളെ 

യോജിപ്പിക്കയും 

നിങ്ങളെ കുറി ച്ചു തല കുലുക്കുകയും ചെയ്യാ 

മായിരുന്നു. 

രാ൯ വായികൊണ്ടു നിങ്ങളെ ധൈധയ്യ 

പ്പെടുത്തുകയും 

അധരസാന്ത്വനംകൊണ്ടു നിങ്ങളെ ആ 

ശ്വസിപ്പിക്കയും ചെയ്യുമായിരുന്നു. 

ഞാ൯ സംസാരിച്ചാലും ഏനെെറ ധേദന 

ശമിക്ുന്നില്ല; 

ഞാ൯ അടങ്ങിയിരുന്നാലും എനിക്കെന്തു 

ആശ്വാസമുള്ളു 7 

ഇപ്പോഗോ അവന് ഏന്നെ ക്ഷിണിപ്പി 

ച്ചിരികുന്നു ; 

നീ ഏഎനെറ ബസ്ുൃധഗ്ലത്തെയൊക്കെയും 

ശ്ര മാക്കിയിരിക്കുന്നു. 

നി എന്നെ പിടിച്ചിരിക്കുന്നു ; 

എനറ നേരെ സാക്ഷ്യ മായിരികുന്നു; 

അതു 

എനെെറ മെലിച്ചല് എനികു വിരോധമാ 

യെഴ്ഴന്നേററു മ്രേനെറ മുഖത്തു നോക്കി 

സാക്ഷ്യം പപറയ്യന്നു. 

അവ൯ കോപപത്തിരു ഏന്നെ കിറി ഉപ 

പയ്യ 

ഇയ്യോബ് ൧൬ 

അവന ഏന്െറ നേരെ പല്ലു കടികുന്ന; 

ശത്രു ഏനറെറ നേരെ കണ്ണൂ കരപ്പികുന്നു. 

അവര് എന്െറ നേരെ വായ്ക്തിള കുന്നു; 

നിന്ദയോടെ അവര് ഏനന്െറ ചെകിട്ടത്ത 

ടിക്കുന്നു ; 

ക്രട്ടം 

ക്രടുന്നു. 

ഭൈവം എന്നെ അഭകക്യനെറ പക്കല് 

അവര് ഏഎനികു ധിരോധമായി 

പ്പിക്കുന്നു; 
ദുഷ്ടന്മാരുടെ കയ്യില് എന്നെ അകപ്പെടു 

ത്തുന്നു. 

ഞാന് സ്വൈരമായി വസിച്ചിരുന്നു; 

അവനോ എന്നെ ചതെച്ചുകളഞ്ഞു; 

അധഖവന്൯ ഏന്നെ പിടരികു പിടിച്ചു തക 

ത്തുകളഞ്ഞു; 

ഏന്നെ തനികു ലാക്കാക്കി നിത്തിയിരി 

ക്നാ. 

അവനെറ അസ്ത്രുങ്ങഠം ഏനെറ ചുററും 

വീഴുന്നു; 

അവ൯ ആദരിക്കാതെ ഏനെറ അന്തഭാ 

ഗങ്ങളെ പിളകുന്നു; 

രേനെറ പിത്തത്തെ നിലത്തു ഒഴിച്ചുകള 

യുന്നു. 

അവന് എന്നെ ഇടിച്ചിടിച്ചു തകകുന്നു ; 

മല്പനെപ്പേംലെ ഏനെറ നേരെ പായുന്നു. 

ഞാ൯ ട്ടു എനെറ ത്വക്കിന്മേല് ക്രട്ടി 

ത്തുന്നി, 
മ്രേസെറ കൊമ്പിനെ പൊടിയില് ഇട്ടി 

രിക്കുന്നു. 

കരഞ്ഞു കരഞ്ഞു എന്റെറ മുഖം ചുവന്നിരി 

ക്കുന്നു; 

മ്രേനെറ കണ്ണ്ഠിന്മേത അന്ധതമസ്റ്റു കിട 

ക്കുന്ന. 

മ്രേ്കിലും സാഹസം ഏനെറ കൈകളില് 

ല്ല; 

൭൯ പ്രാത്ഥന നിമ്മലമത്രേ. 
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എനെറ നിലധിളി ഏങ്ങും തടഞ്ഞുപോക | ടൂഃഖം ഹേതുവായി എനെറ കണ്ണ മങ്ങി 

രുതേ. 

ഇല്പോഴ്ം എന്െറ സാക്ഷി സ്വഗ്ുത്തിലും 

എനെറ ജാമ ക്കാര൯ ഉയരത്തിലും ഇരി 

ക്കുന്നു. 

ഏഎനെറ സ്നേഫിതന്മാര എന്നെ പരിഹ 

സിക്കുന്നു ; 

എനെറ കണ്ണ്ണോ ദൈവത്തിങ്കലേക്കു കണ്ണ 

നിര് പൊഴിക്കുന്നു. 

അവന മനുഷ്യന്നു വേണ്ടി ദൈധത്തോടും 

മന്ഷ്യ പുത്രന്നു വേണ്ടി അവന്െറ ക്ൂട്ടുകാ 

രനോടും ന്യായവാദം കുഴിക്കും. 

ചില ആണ്ടു കഴിയ്യമ്ചോഥെക്കു 

ഞാ൯ മടങ്ങിവരാത്ത പാതെക്കു പോകേ 

ണ്ടിവരുമല്ലോ. 

൧൭. അദ്ധ്യായം. 

റ്റ സനെറ ശ്വാസം ക്ഷയിച്ചു, എനെെറ 

ആയുസ്സു കെട്ടുപോകുന്ന ; 

ശ്ശൂശാനം എനിക്കായി ഒരുങ്ങിയിരി 

ക്കുന്നു. 

ഏഎനെറ അടുക്കെ പരിഹാസമേയയുള്ള ; 

എനെറ കണ്ണു അവരുടെ വക്കാണം കണ്ടു 

കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. 

നി പണയംകൊടുത്തു എനിക്കു ജാമ്യ മാ 

കേണമേ; 

എന്നോടു കയ്യടിപ്പാ൯ന് മററാരുള്ളൂ ? 

ബുഭ്ധി തോന്നാതവണ്ണം നീ അവരുടെ 

ഫൃദയം അടെച്ചുകളഞ്ഞു; 

അതുനിമിത്തം നീ അവരെ ഉയത്തുക 

യില്ല. 

ഒരുത്തന് സ്ന്റേഹിതന്മാരെ കവച്ചെക്കായി 

കാണിച്ചകൊടുത്താല് 

അവനെറ മക്കളുടെ കണ്ണ മങ്ങിപ്പോകും. 

അവന ഏന്നെ ജനങ്ങഠക്കു പഴഞ്ചൊ 

ല്ലാക്കിത്തീതു ; 

ഞാ൯ മുഖത്തു തുപ്പേല്ലയന്നവനായിത്തീന്നു. 

ഠിം 

യ്യിരിക്കുന്നു ; 

എനെറ അവയവങ്ങളെളെക്കെയും നിഗല് 

പോലെ തന്നേ. 

നേരുള്ള വര് അതു കണ്ടു ഭൂമിച്ചു പോകും ; 

നിദ്ദോക്കി വഷളനെറ നേരെ ചൊ 

ടിക്കും. 

നീതിമാനോ തനെറ വഴിയെ തുടന്നു 

നടക്കും; 

കൈധെടിപ്പുള്ള വ൯ മേല്ലയമേല് ബലം 

പ്രാപിക്കും. 

എന്നാല് നിങ്ങഠം എല്ലാവരും മടത്ങിവരു 

വി൯; 

ഞാന് നിങ്ങളില് ഒരു ജ്ഞാനിയെയും 

കാണുന്നില്ല. 

എസനെറ നാളുക കഴിഞ്ഞുപോയി; 

എനെറ ഉാദ്ദേശങ്ങരകു, 

എന്റെറ ഹൃദയത്തിലെ നിരൂപണങ്ങമക്കു 

ഭംഗം വന്തു. 

അവര് രാത്രിയെ പകലാകുന്നു ; 

വെളിച്ചം ഇരുട്ടിനെക്കാര അട്ടത്തിരി 

കടന്നു പോല്. 

ഞാനോ പാതാളത്തെ എസെറ ധിടായി 

പ്രതിക്ഷിക്കുന്നു ; 

ഇരുട്ടില് ഞാ൯ എനെറ കിടക്ക വിരി 

ച്ചിരികുന്നു. 

ഞാ൯ ഒവത്വത്തോടു: നീ എനെറ അപ്പ൯ 

എന്നാ 

പുഴുവിനോടു: നി എനെറ അമ്മയും സ 

ഹോദരിയ്ും എന്നും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 

പ്രത്യാശ 

എവിടെ? 

അങ്ങനെയിരിക്കെ എനെറ 

ആര് എനെറ പ്രത്യാശയെ കണും? 

അതു പാതളേത്തിനെറ ഓംടാമ്പലുകളേ ളം 

ഇറങ്ങിപ്പോകുന്നു ; 

പൊടിയില് ഒരുപോലെ വിശ്രാമം 

ഉണ്ടാകും. 
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'പാറ അതിനെറ സ്ഥലം വിട്ടുമാറേണ 

൧വ൮ം അദ്ധ്യായം, 

അതിന്നു ശ്രുഹൃനായ ബില്ഭാട് ഉത്തരം 

പറഞ്ഞതെന്തെന്നാര : 

നിങ്ങ എത്രത്തോളം മൊഴിക കു കടുകു 

വെക്കും? 

ബുഭ്ധിധെപ്പി൯; പിന്നെ നമുക്കു സംസാ 

രിക്കാം. | 

ഞങ്ങളെ ശൂഗങ്ങളായെണ്ണന്നതും 

ഞങ്ങ നിങ്ങഠക്കു അശൂഭ്ധരായ്യോന്നു 

ന്നതും എന്തു? 

കോപത്തില് തന്നെത്താന് കുടിച്ചുകിറു 

ന്നവനേ, 

നിനെറനിമിത്തം ഭൂമി നിജ്പുനമായി। 

ത്തിരേണമോ? 

മോ? 

ടുക്ടന്മാരുടെ ഖെളിച്ചം കെട്ടുപോകും; 

അവയനെറ അഗ്നിജ്വാല പ്രുകാശിക്കയില്ല. 

അവനെറ ക്രടാരത്തില് വെളിച്ചം ഇരുണ്ടു 

പോകു; 

അവനെറ ദീപം കെട്ടുപോകും. 

അവന് ചുറുക്കോടെ കാലടി ധെക്കുന്ന 

സ്ഥലം ഇടുങ്ങില്പോകം; 

അവനെറ സ്വന്ത ആലോചന അധവനെ 

തള്ളിയിടും. 

അയനെറ കാല് വലയില് കുടുങ്ങിപ്പോകം; 

അവ൯ കണിയിന൯ മീതെ നടക്ും. 

പാശം അവന്െറ കുതികാലിന്നു പിടിക്കും; 

അധ൯ കുട്ടക്കിരു അകപ്പെടും. 

അവന്നു നിലത്തു കുരുക്ു മറെച്ചുവെക്കും; 

അവനെ പിടിപ്പാ൯ പാതയില് വല 

ഒളിച്ചുവെകും. 

ചുററിലൂം ഘോരത്വങ്ങഠം അവനെ ഭൂമി 

പ്പിക്കും; 

അവന്െറ കാലുകളെ തുടന്നു അവനെ 

വേട്ടയാടും. 

ധിം 

ഇയ്യോബ് ൧൮ 

അവന്െറ അനത്ഥം ധിശന്തിരിക്കന്നു; 

വിപത്തു അവന്െറ അരികെ ഒരുങ്ങി 

നില്ലയന്നു. 

അതു അവനസെറ ദേഹാംഗങ്ങളെ തിന്നു 

കളയും; 

മരണത്തിന്െറ കടിഞ്ളുരു അവന്െറ 

അവഖയവധങ്ങളെ തിന്നുകളയ്യം. 

അവന് ആശ്രയിച്ച ക്രടാരത്തിരുനിന്നു 

അവ൯ വേര പറിഞ്ഞു3പാകം; 

ഘോരരാജാധവിനെറ അടുക്കലേക്കു ഭരവ 

നെ കൊണ്ടുപോകും. 

അവനു ഒന്നുമാകാത്തവര് അവനെറ 

ക്രടാരത്തില് വസികും; 

അധനെറ നിധാസത്തിന്മേരു ഗന്ധകം 

പെയ്യും. 

കീഴെ അവനെറ വേര് ഉണങ്ങിപ്പോകം; 

മേലെ അധനെറ കൊമ്പു വാടി 

പ്പ്യോകും. 

അവയനെറ മാമ്മ ഭൂമിയില്നിന്നു നശിച്ചു 

പോകും 

 തെരുധിഥിയില് അവസെറ പേർ ഇല്ലാ 

താകംം 

അവനെ ധെളിച്ചതുതുനിന്നു ഇരുട്ടിലേകു 

തള്ളിയിട്ടും; 

 ഭൂതലത്തില്നിന്നു അവനെ ഓടിച്ചുക 

മയും. 
സ്വജനത്തില് അവന്നു പുത്രനോ പെൌത്ര 

നോ ഇല്ലാതിരികും; 

അയധനെറ പാപ്പിടം അന്ംനിന്ന 

പോകും. 

പശ്ചിമവാസികഠം അധനെറ ദിവസം 

കണ്ടു ധിസ്കയികും; 

പൂവ്വടിഗ്വാസിക ക്കു നടുക്കംപിടിക്ും. 

നിതികെട്ടവനെറ വാസസ്ഥലം ഇങ്ങനെ 

യാകുന്ന; 

ദൈവത്തെ അറിയാത്തവസനെറ ഇടം 

ഇവ്വണ്ണം തന്നേ. 
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൧൯. അദ്ധ്യായം. 

അതിന്നു ഇയ്യോബ് ഉത്തരം പറഞ്ഞതെ 

ന്തെന്നല്: 

നിങ്ങ എത്രത്തോളം എന്െറ മനസ്സു 

വ്യസനിപ്പിക്കയും 

മൊഴികളാല് എന്നെ തകക്കുകയും ചെയ്യം? 

ഇപ്പോ പത്തു പ്രാവശ്യം നിങ്ങ 

എന്നെ നാ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു ; 

എന്നോടു കാഠി൬ ം കാണിപപ്പാ൯ നിങ്ങ ക്കു 

ലജ്ചുയില്ല. 

ഞാന് തെററിപ്പോയതു വാസവം ഏന്നു 

വരികില് 

എനെറ തെററു എനിക്കു തന്നേ അറിയാം. 

നിങ്ങ സാക്ഷാല് എനിക്കു വിരോധ 

മായി വലിപ്പം ഭാവിച്ചു 

എനെറ അപമാനത്രെക്കുറിച്ച ഏന്നെ 

ആക്ഷേപിക്കുന്നു എങ്കില് 

ദൈവം എന്നെ മറിച്ചുകളഞ്ഞു 

തെറ വലയില് എന്നെ കുടടക്കിയിരി 

ക്കുന്നു എന്നറിധിന൯. 

അയ്യോ, ബലാല്ല്്ാരം ഏന്നു ഞാന് നില 

വിളിക്കുന്നു; കേഷപ്പോരില്ല ; 

രക്ഷെക്കായി ഞാ൯ മുറയിടുന്നു; ന്യായം 

കിട്ടുന്നതു മില്ല. 

എനിക്കു കുടന്നുകൂടാതവണ്ണം അവധവ൯ 

എനെറ വഴി കെട്ടിയടെച്ചു, 

എനെറ പാതക ഇരുട്ടാക്കിയിരി 

ക്നാ, 

ഏനെറ തേജസ്സു അവ൯ എനെറമേല് 

നിന്നു ഉരരിയെടുത്തു; 

എനെറ തലയിലെ കിരീടം നിക്കി 

ക്കളഞ്ഞു. 

അവധ൯ എന്നെ ചുററും ക്ഷയിപ്പിച്ചു; 

എനെറ കഥകഴിഞ്ഞു; 

ഒരു വ്ൃക്ഷത്തെപ്പോലെ ഏനെറ പ്രത്യാ 

ശയെ പറി ചുകള ഞ്ഞിരികുന്നു. 

1968 __ 0 19 

എസെറമേരല്ു 

ജ്വലിപ്പിച്ചു 

എന്നെ തനിക്കു ശത്രുവായി എണ്ണന്നു. 

അയനെറ പടക്രട്ടങ്ങാം ഒന്നിച്ചുവരുന്നു; 

അവര് എന്റെറ നേരെ തങ്ങളൂടെ വഴി 

നിരത്തുന്നു; 

എനെറ ക്രടാരത്തിനെറ ചുററും പാളയ 

മിറങ്ങൂന്നു. 

അവര് എനെറ സഹോദരന്മാരെ എന്നോടു 

അകററിക്കള ഞ്ഞു; 

എനെറ പരിചയക്കാര് എനിക്കു അന രാ 

യിത്തീന്നു. 

എനെറ ബസ്ുജനം ഒഴിഞ്ഞുമാറി; 

എസെറ ഉററ സ്നേഹിതന്മാർ ഏന്നെ 

മറന്നുകളഞ്ഞു. 

എനെറ വീട്ടില് പാക്കുന്നവരും എന്െറ 

ഓസികളും ഏന്നെ അന്വ നായെണ്ണൂന്നു ; 

ഞാ൯ അവക്കു പരദേശിയായ്യോന്നുന്നു. 

ഞാ൯ എനെറ ദാസനെ വിളിച്ചു; അവ൯ 

വിളി കേനകുന്നില്ല; 

എഐ൭൯റ വായ്യ്യൊണ്ടു ഞാ൯ അവനോടു 

യാചിക്കേണ്ടിവരുന്നു. 

എനെറ ശ്വാസം എനെറ ഭായ്യേക്കു അസ 

ഹ്യും 
എനെറ യാചന ഏസെറ ഉടപ്പിറന്നവക്കു 

അറെല്പും ആയിരികുന്നു. 

പിള്ളരും എന്നെ നിരസിക്കുന്നു; 

ഞാന് എഴന്നേററാല് അവര് എന്നെ കളി 

യാക്കുന്നു. 

എ൭൯റ പ്രാണസ്ന്റേഹിതന്മാര് ഒക്കെയും 

എന്നെ ധെറുകുന്നു; 

നികു പ്രിയരായവർ വിരോധികളാ 

യിത്തീന്നു. 

ഏസനെറ അസ്ഥി ത്വക്കിനോട്ടം മാംസ 

ത്തോടും പററിയിരിക്കുന്നു ; 

പല്പിനെറ മോണയോടെ ഞാന് ശേഷി 

ച്ചിരിക്കുന്നു. 
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സ്ന്റേഹിതന്മാരേ, എന്നോടു കൃപ തോന്നേ 

ണമേ, കൃപ തോന്നേണമേ, 

ദൈവഖത്തിനെറ കൈ ഏന്നെ തൊട്ടിരി 

കുന്നു. 

ഭൈവം എന്ന പോലെ നിങ്ങളും ന്നെ 

ഉപഭധിക്കുന്നതെത്തു” 

മേനെറ മാംസം തിന്നു തപ്യ്യിവരാത്തതു 

മ്ദേന്ത്ത? 

അയ്യോ, ഏനെറ വാക്കുകഠ ഒന്നു എഴ്ചതി 

യെങ്കിത, 

ഒരു പുസ്മൂകത്തിരു കുറിച്ചുവെച്ചെങ്കില് 

കൊള്ളായിരുന്നു. 

അവയെ ഇരിമ്പാണിയും ജൌയവും 

കൊണ്ടു 

പാറയില് സദാകാലത്തേക്കു കൊത്തിവധെ 

ച്ചെങ്കില് കൊള്ളായിരുന്നു. 

എന്നെ വധീണ്ടെടുകുന്നവ൯ ജീധിച്ചിരി 

കനം ഏന്നും 

അയന് ഒട്ടധില് പൊടിമേത നില്ലമെ 

ന്നും ഞാന് അറിയ്യനം. 

എനെെറ ത്വക ഇങ്ങനെ നശിച്ച 

ശേകാം 

രഓാ൯ ഭേഫരഹിതനായി ദൈവത്തെ 

കാണും, 

ഞാൻ തന്നേ അവനെ കാണും; 

അവനല്ല, ഏനെറ സ്വന്തകണ്ണ അവനെ 

കാണും; 

ഏഎനെറ അന്തരംഗം ഏനെറ ഉള്ളില് 

ക്മയിച്ചിരിക്കുന്നു. 

നാം ഏങ്ങനെ അവനെ ഉപര്വിക്കു 

മെന്നും 

കായ്യത്തിനെറ മൂലം എന്നില് കാണുന്നു 

എന്നും നിങ്ങ പറയുന്നുവെങ്കില് 

വാളിനെ പേടിപ്പി൯; ക്രോധം വാളി 

നെറ ശിക്ഷെക്കു ഛചേതു; 

ഇയ്യോബ് ൨൦ 

൨൦൭. അദ്ധ്യായം. 

അതിന്നു നയമാത്യനായ സോഫ൪ 

ഉത്രം പറഞ്ഞതെന്നെന്നാൽ: 

ഉത്തരം പറവാന് ഏനന്െറ നിരൂപണങ്ങ൦ം 

പൊളങ്ങിവരുന്നു ; 

എനെറ ഉള്ളിലെ തത്രപ്പാടു ഹേതു വായിട്ടു 

തന്നേ. 

എനിക്ക ലജ്്ലാകരമായ ശാസന ഞാ൯ 

കേട്ടു; 

എന്നാല് ആത്മാവു ഏനെറ വിവേക 

ത്തില്നിന്നു ഉത്തരം പറയുന്നു. 

മനുഷ്യ൯ ഭൂമിയില് ഉണ്ടായതുമുതല് 

പുരാതനമായ വയസ്റ്കുത നീ അറിയുന്നില്ല 

യോ? 

ദുഷ്ടന്മാരുടെ ജയഘോകും താല്ലച്ഛാലിക 

മത്രേ; 
വഷള ന്െറ സന്തോഷം ക്ഷണനേരത്തേ 

ക്കേയുള്ളു . 

അലഖവനന്െറ മഹിമ ആകാശത്തോളം ഉയ 

ന്നാലും 

അവന്െറ തല മേഡ്വങ്ങളോളം ഏത്തി 

യാലും 

അവന് സ്വന്തമലംപോലെ എന്നേകും 

നശിക്കും; 

അവനെ കണ്ടിട്ടുള്ള വര്: അവന് എവിടെ 

എന്ന ചോദികും. 

അവഖ൯ സ്വപഡ്ലംപോലെ പറന്നുപോകും. 

അവനെ പിന്നെ കാണുകയില്ല; 

അവ൯ രാത്രിദശനംപോലെ പാറി 

പ്പോകും. 

അവനെ കണ്ടിട്ടുള്ള കണ്ണൂ ഇനി അവനെ 

കാണുകയില്ല; 

അവനെറ ഇടം ഇനി അവനെ ഒശിക്ക 

യയമില്ല. 

ഒരു ന്യായധിധി ഉണ്ടെന്നറിഞ്ജുകൊഠം | അവനെറ മക്കം ഒരിദരന്മാരോടു കൃപ 

വിന. 

ഠിം 

യാചികും; 
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അവനെറ കൈ തന്നേ അവനെറ സമ്പ അതുകൊണ്ടു അവനെറ അഭിപ്പഭ്ധി നില 

ത്തു മടക്കിക്കൊട്ടക്ും. 

അധവസെറ അസ്ഥികളില് യൌവനം 

നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന; 

അധവ അവനോടുക്രടെ പൊടിയില് 

കിടകും. 

ദുഷ്ടത അവനെറ വായില് മധുരിച്ചാലും 

അവ൯ അതു നാധി൯കീഴെ മറെച്ചു 

ഖെച്ചാലും 

അതിനെ വിടാതെ പിടിച്ചു വായ്ത്രകത്തു 

സൂക്ഷിച്ചുവെച്ചാലും 

അവനെറ ആഹാരം അധഖനെറ കുടലില് 

പരിണമിച്ചു 

അവനെറ ഉള്ളില് സപ്പ്പവിഷമായി 

ത്തീരും, 

അവ൯ സമ്പത്തു വിഴങ്ങിക്കളുഞ്ഞു; അതു 

വീണ്ടും ഛട്ടിക്കേണ്ടിഖരും; 

ദൈവം അതു അയധനെറ വയററില് 

നിന്നു പുറത്താക്കിക്കള യും. 

അവന് സ്പ്പ്ൃധിഷം ന്ദകരും; 

അണലിയുടെ നാവു അവനെ കൊല്ലും. 

തേനും പ്പാല്പാടയ്ും ഒഗ്ഗകുന്ന തോടുക 

ളെയ്യം 

നദികളെയും അവന് കണ്ടു രസിക്കു 

യില്ല. 

തന്െറ സമ്പാദ്യം അവ൯ അരന്ദഭധിക്കാ 

തെ മടക്കിക്കൊട്ടുക്കും; 

താ൯ നേടിയ വസ്ത്റുവകെക്കു ഒത്തവണ്ണം 

സന്തോക്കിക്കയുമില്ല. 

അവന് ഒരിടന്മാരെ പിഡിപ്പിച്ചുപേ 

ക്ഷിച്ചു; 

താ൯ പണിയാത്ത വീടു അപഹരിച്ചു. 

അവന്െറ കൊതിക്കു പതംവരായ്ക്കുയാല് 

അവഖവ൯ തനെറ മനോഹരധനത്തോടു 

കൂടെ രക്ഷപ്പെടുകയില്ല. 

അവന തിന്നുകളയാതെ ഒന്നും ശേഷി 

യ്ത. 
പ്പിക്കയില്ല; 

ധാഠാഥ്ലിം 

നില്ലയില്ല. 

അവനെറ സമൂഭ്ധിയുടെ പൂണ്ണുതയില് 

അയനു ഞെരുക്കം ഉണ്ടാകും; 

അരിക്ടന്മാരുടെ കൈ കക്കെയും അവ 

നെറമേല് വരും. 

അവന വയറു നിറെക്കുമ്പോര തന്നേ 

ദൈവം തനെറ ഉഗ്രകോപം അവന്െറ 

മേല് അയക്ും; 

അവന് ഭക്ഷിക്കുമ്പോഠ അതു അവനെറ 

മേല് വഷിപ്പിക്കും. 

അവന് ഇരിമ്പായുധം ഒഗിഞ്ഞോടും; 

താരുചാപം അവനില് അസ്ത്രം ത റെപ്പിക്കും. 

അവന് പറിച്ചിട്ടു അതു അവന്െറ ദേഫ 

ത്തില് നിന്നു പുറത്തു വരുന്നു; 

മിന്നുന്ന മുന അലവനെറ പിത്തത്തില് 

നിന്നു പുറപ്പെടുന്ന; 

ഫോരത്വങ്ങ അവനെറമേല് ഇരി 

ക്നാ. 

അന്ധകാരമൊക്കെയും അവനെറ നിക്ഷേ 

പമായി സംഗ്രഫിച്ചിരിക്കുന്നു; 

ആരും മാതാത്ത തിക്കു അവ൯ ഇരയാകും; 

അവനെറ ക്രടാരത്തില് ശേഷിച്ചിരിക്കു 

ന്നതിനെ അതു ദഫിപ്പിക്ും. 

ആകാശം അവനെറ അകൂത്യത്തെ ലെളി 

പ്പേടുത്തും; 

ഭൂമി അവനോടു ഏതിത്തുനില്ലം. 

അവനെറ വീട്ടിലെ വരധു പോയ്യ്യോകും; 

അയനെറ കോചത്തിനെറ ദിവസത്തില് 

അതു ഒഴ്കിപ്പ്ോകം. 

ഇതു ദുഷ്ടുന്നു ദൈവം കൊടുക്കുന്ന ഓഹരിയും 

മെദധം അവന്നു നിയമിച്ച അവകാശവും 

ആകുന്നു. 

൨൧ അഡ്യ്യായാ, 

അതിന്നു ഇയ്യോബ് ഉത്തരം പറഞ്ഞതെ 

ന്തെന്നാല് : 
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എെറ ധാകു ശ്രഭ്ധയോടെ കേപ്പി൯; 

അതു നിങ്ങഠാക്ു ആശ്വാസമായിരിക്കട്ടെ. 

നിപ്പി൯, ഞാനും സംസരരിക്കട്ടെ ; 

ഞാ൯ സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടു നിനക്കു 

പരിഹസിക്കാം. 

ഞാ൯ സങ്കടം പറയുന്നതു മനുഷയ നോ 

ടോ? 

ര്രേസെറ ക്ഷമ അററുപോകാതിരിക്കുന്ന 

തെങ്ങനെ? 

എന്നെ നോക്കി ര്രമിച്ചു പോകുധിസ; 

കൈകൊണ്ടു വായ്യ്്യൊത്തിക്കൊധി൯. 

ഓക്കുമ്പോഠം ഞാന് ഞെട്ടിപ്പോകുന്ന; 

ഏഎനെറ ദേഹത്തിന്നു ധിായല് പിടി 

ക്കുന്നു. 

ദുഷ്ടന്മാർ ജീവിച്ചിരുന്നു വാഭ്ധക്യം പ്രാ 

പിക്കയും 

അവക്കു ബലം വഭ്ധിക്കയും ചെയ്യുന്നതു 

മ്രത്തു? 

അധഖരുടെ സന്താനം അവരോടുകൂടെ 

അവരുടെ മുമ്പിലും 

അവരുടെ വഖശം അവര് കാഞങ്ങെയ്യം 

ഉറെച്ചുനില്ലന്നു. 

അവരുടെ പലീടുകഠം ഭയംക്രടാതെ സുഖ 

മായിരിക്ുന്നു; 

ഭൈവത്തിനെറ ലടി അധരുടെമേല് 

വരുന്നതുമില്ല. 

അധരുടെ കാള ഇണചേരുന്നു, നിക്ക്കല 

മാകുന്നില്ല; 

അവരുടെ പശു കിടാവധിടുന്നു കരു അധി 

യൂന്നതുമില്ല. 

അവർ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ആട്ടി൯ക്രട്ടത്തെപ്പോ 

ലെ പുറത്തയകുന്നു; 

അവരുടെ പൈതങ്ങമ റും ചെയ്യന്നു, 

അവര് തല്ലോടും കിന്നരത്തോടും ക്രടെ 

പാടുന്നു; 

കഴലിനെറ നാദത്തിങ്കല് സന്തോഷി 

ക്കുന്നു, 

ഠിം 
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അവര് സുഖമായി നാഠ കഴികുന്നു; 

പ്പാതാളത്തിലേകു ജഇറ 

്ങൂന്നു. 

അവര് ദൈവത്തോടു: ഞങ്ങളെ വിട്ടു 

മാത്ര കൊണ്ടു 

പോകു 

നിനെറ വഴികളെ അറിധാന് ഞങ്ങ 

ആഗ്രഹികുന്നില്ല; 

ഞങ്ങ സ്വ്ൃശക്തനെ സേവിപ്പാ൯ 

അവന് ആര്? 

അവനോടു പ്രാത്ഥിച്ചാല് എന്തു പ്രയോ 

ജനം എന്നു പറയുന്നു. 

ഏന്നാല് അവരുടെ ഭാഗ്യം അവക്കു കൈ 

വശമല്ല; 

ദുഷ്ടന്മാരുടെ ആലോചന എന്നോടു അകു 

ന്നിരിക്കുന്നു. 

ദുദ്യന്മാരുടെ വിളകു കെെട്ടുപോകുന്നതും 

അവക്കു ആപത്തു വരുന്നതും 

ഭൈവം കോപത്തില് കഷ്ടടങ്ങളെ വിഭാ 

ഗിച്ചകൊടുകുന്നതും മേത്ര പ്രാവശ്യം: 

അവഖര് കുഠററിന്നു മുമ്പില് താളടിപോ 

ലെയും 

കൊടുങ്കാററു പറപ്പിക്ുന്ന പതിർപോലെ 

യം ആകുന്നു. 

ദൈവം അവന്െറ അകൃത്യം അവന്െറ 

മക്കഠക്കായി സംഗ്രഹിച്ചുവെക്കുന്നു; 

അവ൯ അതു അന്ുഭധിക്കേണ്ടതിന്നു 

അവന്നു തടന്ന പകരം കൊടുക്കട്ടെ, 

അയവനെറ സ്വന്തകണ്ണൂ അയനെറ നാശം 

കാണട്ടെ; 

അവന തന്നേ സവ്വശക്തനെറ ക്രോധം 

കുടിക്കട്ടെ. 

അവന്െറ മാസങ്ങടൂടെ സാഖ്വ അറവു 

പോയാത 

തനെെറശേഷം തന്െറ ഭവനത്തോടു 

അവന്നെത്തു താല്പയ്യം? 

ആരെങ്ജിലും ദൈവത്തിന്നു ബുദ്ധിയുപ 

ദേശികുമോ? 
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ന്നുവല്ലോ. 

ഒരുത്തന് കേവലം സ്വൈരവും സ്വസ്ഥ 

തയുമുള്ള വനായി 

തന്െറ പൂണ്ണക്ഷേമത്തില് മരിക്കുന്നു. 

അവനെറ തൊട്ടികര പാലുകൊണ്ട നി 

റഞ്ഞിരിക്ുന്നു; 

അവനെറ അസ്ഥികളിചെ മജു അയ 

ഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 

മറെറാരുത്തസ മനോധ്യ സനത്തോടെ 

മരിക്കുന്നു ; 

നന്മയൊന്നും അനുഭധിപ്പാ൯ ഇടവരുന്ന 

തുമില്ല. 

അവര് ഒരുപോലെ പൊടിയില് കിട 

ക്മന്നു; 

കൂരി അവരെ മൂടുന്നു. 

ഞാന് നിങ്ങളുടെ വിചാരങ്ങളെയും 

നിങ്ങ എനെറ നേരെ നിരൂപിക്ുന്ന 

ഉപായങ്ങളെ യും അറിയുന്നു. 

പ്രഭവിനെറ ഭവനം എധിടെ 

ദുഷ്ടന്മാര് പാത്ത ക്രടാരം എവിടെ എന്ന 

ല്ലോ നിങ്ങ പറയുന്നതു ? 

വഥിപോക്കരോടു നിങ്ങ ചോടിച്ചിടടി 

ല്ല യോ? 

അവരുടെ അടയാളങ്ങളെ അറിയ്യുന്നി 

ല്ലയോ? 

അനത്ഥടിവസത്തില് ുഷ്ട൯ ഒഗിഞ്ഞു 

പോകുന്നു; 

ക്രേധേടിവസത്തില് അവക്കു വിടുതല് 

കിട്ടുന്നു. 

അവന്െറ നടപ്പിനെക്കുറിച്ചു ആര് 

അയവനെറ മുഖത്തു നോക്കി പറയും? 

അവന് ചെയുതിന്നു തക്കവണ്ണം ആ൪ 

അവന്നു പകരം വീട്ടും? 

എന്നാലും അവനെ ശൂശാനേത്തിരലക്കു 

കൊണ്ടു പോകുന്നു ; 

അലന് കല്ലറക്കല് കാവതനില്ലുന്നു. 

ഠിം 
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രിക്കും; 

അവനെറ പിന്നാലെ സകലമദ്ഷ്യരും 

ചെല്ലും; 

അവന്നു മുമ്വെ പോയവക്ു എണ്ണമില്ല. 

നിങ്ങ വൃഥാ എന്നെ ആശ്വസിപ്പ്ിക്കു 

ന്നതു ഏങ്ങനെ? 

നിങ്ങളുടെ ഉത്തരങ്ങളില് കപടം ഉണ്ട 

ല്ലോ. 

൨൨. അദ്ധ്യായം. 

അതിന്നു തേമാനയനായ എലിഫസ് ഉത്ത 

രം പറഞ്ഞതെന്തെന്നാൽ: 

മന്മഷ്യ൯ ദൈവത്തിന്നു ഉപകാരമായി 

വരുമോ? 

ജ്ഞാനിയായവ൯ തനിക്കു തന്നേ ഉപകരി 

ക്കേയുള്ള . 

നി നിതിമാനായാല് സവ്ൃശക്തന്നു പ്ര 

യോജനമുണ്ടോ? 

നീ നിഷ്കളങ്കനായി നടക്കുന്നതിനാത 

അവന്നു ലാഭമുണ്ടോ? 

നിനെറ ഭക്തിനിമിത്തമോ അവ൯ നി 

ന്നെ ശാസിക്കയും 

നിന്നെ ന്യായവധിസ്മാരത്തില് വരുത്തുക 

യം ചെയ്യുന്നതു? 

നിന്െറ ദുഷ്ടത വലിയതല്ലയോ? 

നിന്െറ അകൂൃത്യങ്ങശക്കു അന്തധുമില്ല. 

നിനെറ സഹോദരനോടു നി വെറുതെ 

പണയം ഖാങ്ങി, 

നഗ്നന്മാരുടെ വസ്ത്രും മരിഞ്ഞെടുത്തിരി 

മന്ന. 

ക്ഷിണിച്ചവന്നു നി വെള്ളം കൊടുത്തില്ല; 

വിശന്നവന്നു നി ആഹാരം മുടക്കിക്ക 

ള ഞ്ഞു. 

കയ്കുററക്കാരന്നോ ദേശം കൈവശമായി, 

മായ നായവ൯ അതില് പാത്തു. 

വിധവമാരെ നീ ഡെറ്ുങ്കയ്യായി അയച്ചു; 
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അനാഥന്മാരുടെ ഉജങ്ങളെ നി ഒടിച്ചക നീ അവധവനോടിണങ്ങി സമാധാനമായി 

ഉഞ്ഞു. 

അതുകൊണ്ടു നിനെറ ചുററും കണിക 

ഇരികുന്നു; 

പെട്ടെന്നു ട്രയം നിന്നെ ഭ്രമിപ്പികുന്നു. 

അല്ല, നി അന്ധകാരത്തെയും 

നിന്നെ മൂടുന്ന പെരുധെള്ളത്തെയും കാ 

ണന്നില്പയോ? 

ഭൈവം സ്വഗ്ോന്നതത്തിര ഇല്ലയോ? 

നക്ഷത്രങ്ങംം ഏത്ര ഉയന്നിരിക്കുന്നു എന്നു 

നോക്ക. 

എന്നാല് നി: ഭൈവം ഏന്തറിയുന്നു 9 

ക്രരിരുട്ടിര അവന് ന്യായം ധിധിക്കു 

മോ? 

കാണാതവണ്ണം മേഘങ്ങംം അവന്നു മറ 

ആയിരിക്കുന്നു; 

ആകാശമണ്ഡലത്തില് അവന ഉലാധുന്നു 

എന്നു പറയുന്നു. 

ദുക്ടമനുഷ്ച്യ൪ നടന്നിരിക്ുന്ന 

പുരാതനമാഗ്ഗം നീ പ്രമാണിക്ുമോ? 

കാലം തികയും മുമ്വെ അവർ പിടിപെട്ടു 

പോയി; 

അവരുടെ അടിസ്ഥാനം നദിപോലെ 

ഒഴുകിപ്പോയി. 

അധര ദൈവത്തോടു: ഞങ്ങളെ വിട്ടു 

പോക; 

സവ്ൃശക്ത൯ ഞങ്ങളോടു എന്തു ചെയ്യം 

 ന്രേന്നു പറഞ്ഞു. 

അവനോ അവരുടെ വിടുകളെ നന്മ 

കൊണ്ടു നിറെച്ചു; 

ടൂകടന്മാരുടെ ആലോചന ഏന്നോടുട അക 

ന്നിരിക്ുന്നു. 

നീതിമാന്മാര് കണ്ടു സന്തോഷികുന്നു; 

കുററമില്ലാത്തവ൯ അവരെ പരിഫസിച്ചു: 

ഞങ്ങളൂടെ എതിരാളിക൦ മുടിഞ്ഞുപോയി; 

അവരുടെ ശേഷിപ്പു തിക്കിരയായി എന്നു 

രിക്ക; 

അതിനാല് നിനക്കു നന്മ വരും. 

അവനെറ വായില്നിന്നു ഉപദേശം കൈ 

ക്കൊഗക; 

അവനെറ വചനങ്ങളെ നിന്െറ ഛഏദയ 

ത്തില് സംഗ്രഹിക്ക. 

സ്വ്യശക്തങ്കലേക്കു തിരിഞ്ഞാല് നീ അഭി 

വൃദ്ധി പ്രാപികും; 

നീതികേടു നിനെറ ക്രടാരങ്ങളില്നിന്മു 

അകററിക്കള യും. 

നിന്െറ പൊന്നു പൊടിയിലും 

ഓഫീര്തങ്കം തോട്ടിലെ കല്ലി൯ ഇടയിലും 

ഇട്ടുകളുക. 

അല്പ്ോഗം സവ്ൃശക്ത൯ നിനെറ പൊന്നും 

നിനകു ധെള്ളിഖാളധും ആയിരികും. 
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അന്നു നി സവ്ൃശക്തനില്ൽ പ്രമോടികും; * 96 

ഭൈധത്തിങ്ക ലേക്കു നിനെറ മുഖം ഉയ ആം. 

നീ അവനോടു പ്രാത്ഥികും; അവ൯ 

നിന്െറ പ്രാത്ഥന കേഠാകും; 

നീ നിസെറ നേച്ചകളെ കഴികും. 

നീ ഒരു കായ്യം നിരൂപിക്കും; അതു നി 

നക്കു സാധികും; 

പ്രക ] 

ശികും, 

നിന്െറ വഴികളില് വെളിച്ചം 

നിന്നെ താഴ്ര്തയോം ഉയച്ച എന്നു നി 

പറയും; 

താഴ്ചയുള്ള വനെ അവന് രക്ഷികും. 

നിദ്ദോക്കിയല്ലാത്ത വനെപ്പോലും അവ൯ 

വിടുപികും; 

നിന്െറ കൈകളുടെ ധെടിപ്പിനാരു 

അവന് ധിടുധിക്കപ്പെടും. 

൨൩.൦ അഷ്ധ്യായം. 

അതിന്നു ഇയ്യോബ് ഉത്തരം പറഞ്ഞതെ 

ത്തേന്നാല് : 

പറയുന്നു. | ഇന്നും എന്െറ സങ്കടം കൊടിയതാകുന്നു; 
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ഇയ്യോബ് ൨൪: 

അധനെറ കൈ എനെറ ഞരക്കത്തി 

ന്നേല് ഭാരമാകുന്നു, 

അവനെ എധിടെ കാണുമെന്നറിഞ്ഞെ 

ങ്കില് കൊള്ളായിരുന്നു ; 

അവനെറ നൃയയോസനത്തിങ്കല് ഞാ൯ 

ചെല്ലൂമായി രുന്നു. 

ഞാ൯ അവനെറ മുമ്പില് എസെറ ന്യായം 

വിവരിക്കുമായിരുന്നു ; 

ന്യായവാദം കോരിച്ചൊരിയുമായിരുന്നു. 

അവനെറ ഉത്തരം അറിയാമായിരുന്നു ; 

അവന് എന്തു പറയുമെന്നും ഗ്രഹഫിക്കാമാ 

യിരുന്നു. 

അവ൯ ബലാധികൃ ത്തോടെ ഏന്നോടു 

വൃ വഹരിക്കുമോ? 

ഇല്ല; അവന് എന്നെ ആദരിക്കേയുള്ളൂ. 

അധിടെ നേരുക്ളൂ വ൯ അവനോടു വാദി 

ക്കുമായിരുന്നു ; 

ഞാന് സദാകാലത്തേക്കും എനെറ ന്യായാ 

ധിപനെറ കയ്യില്നിന്നു രക്ഷപ്പെടുമായി 

രുന്നു, 

ഞാ൯ കിഴക്കോട്ടു ചെന്നാല് അവധവ൯ 

അവിടെ ഇല്ല; 

പടിഞ്ഞാറോട്ടു ചെന്നാല് അവനെ കാണ 

കയില്ലം 

വടക്കു അവന് പ്രുവത്തിക്കയില് നോ 

ക്കിട്ട അവനെ കാണുന്നില്ല; 

തെക്കോട്ടു അധ൯ തിരിയുന്നു; അവനെ 

കാണുന്നില്ലതാനും. 

എന്നാല് ഞാ൯ നടക്കുന്ന വഴി അവ൯ 

അറിയുന്നു; 

ഏന്നെ ശോധന കഴിച്ചാല് ഞാ൯ പൊന്നു 

പോലെ പുറത്തു വരും. 

എനെറ കാലടി അവനെറ ചുവടു തുടന്നു 

ചെല്ലുന്നു; 

ഞാ൯ ിട്ടുമാറാതെ അവന്െറ വഴി 

പ്രമാണിക്കുന്നു. 

ഞാ൯ അവനെറ അധരങ്ങളുടെ കല്പന 

വിട്ടു പിന്മാറിട്ടില്ലഃ 

3000 24. 

അധവനെറ ഖായിലെ വചനങ്ങളെ എനെറ 

ആഹാരത്തെക്കാധ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു. 

അവനോ അനന്യ ൯; അവനെ തഴുക്കു 

ന്നതു ആര്? 

തിരുധുള്ളത്തിനെറ താല്പയ്യം അവ൯ 

അനുക്ട്മിക്കും. 

എനിക്കു നിയമിച്ചിരിക്ുന്നതു അവധവ൯ 

നിവത്തിക്ുന്നു ; 

ഇങ്ങനെയുള്ള പലതും അവനെറ പക്കല് 

ഉണ്ടു. 

അതുകൊണ്ടു ഞാ൯ അവനെറ സാന്നി 

ഭ്ധ്ൃത്തിങ്കല് ഭൂമിക്കുന്നു ; 

ഓത്തു നോക്കുമോ ഞാ൯ അവനെ 

ഭയപ്പെടുന്നു. 

ദൈവം എനിക്കു ധൈയ്യക്ഷയം വരുത്തി, 

സവ്വശക്തന് എന്നെ ഭൂമിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. 

ഞാ൯ പരവശനായിരിക്കുന്നതു അന്ധ 

കാരംനിമിത്തമല്ലം 

ക്രരിരുട്ടു എനെറ മുഖത്തെ മൂടുന്നതുകൊ 

ണ്ടുമല്ല. 

൨൪൭... അദ്ധ്യായാം 

സസവ്ൃശക്ത൯ ശിക്ഷാസമയങ്ങളെ നിയ 

മിക്കാത്തതും 

അവയനെറ ഭക്തന്മാര അവന്െറ ധിസ്മാര 

ദിവസങ്ങളെ കാണാതിരിക്കുന്നതും എന്തു? 

ചിലര് അതിരുകളെ മാറവൃന്നു; 

ചിലര് ആട്ടി൯ക്രട്ടത്തെ കവന്നു കൊണ്ടു 

പോയി മേയ്ക്കന്നു. 

ചിലര അനാഥന്മാരുടെ കഴുതയെ കൊ 

ണ്ടുപൊയ്ക്കുള യുന്നു; 

ചിലർ ധിധധയുടെ കാളയെ പണയം 

വാങ്ങുന്നു. 

ചിലര് സാധുക്കളെ വഴി തെററി 

ക്കുന്നു; 

ദേശത്തെ എളിയവര് ഒരുപോലെ ഒളിച്ചു 

കൊളളുന്നു. 
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5 അവര് മരുഭൂമിയിലെ കട്ടുകഗ്ുതകളെ വൃഴിചാരിയുടെ കണ്ണ അസ്ൂൂമാനം കാത്തി 15 
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പ്പ്യോലെ 

ഇര തേടി വേലെക്കു പുറപ്പെടുന്നു; 

ശ്ര പ്രദേശം മക്കമക്കു വേണ്ടി അവകു 

ആഹാരം. 

അവർ വയലിൽ അ നെറ പയറ് 

വറികുന്നു; 

ദുഷ്നെറ മുന്തിരിത്തോട്ടത്തില് കാലാ 

പെറുകുന്നു. 

ത്മവ൪ വസ്ത്രൂമില്ലാതെ നഗ്നരായി രത്രി 

കഴിച്ചുകൂട്ടുന്ന ; 

കളിരില് അവക്കു പുതപ്പും ഇല. 

അവര് മലകളില് മഗ നനയുന്നു; 

മറധിടം ഇല്ലായ്ക്കുയാല് അവര് പാറയെ 

ആശ്രരയികുന്നു, 

ചിലര് മുലകുടിക്കുന്ന അനംഥകുട്ടികളെ 

അപഹരികുന്നു ; 

ചിലർ ദരിഒനോടു പണയം വാങ്ങുന്നു. 

അവര് ഡസ്ത്രും ക്രടാതെ നഗ്നരായി നട 

കുന്നു; 

പട്ടിണി കിടന്നുകൊണ്ടു കററ ചുമ 

കന്നു, 

അനരുടെ മതിലുകഠംക്കുകത്തു അവര് 

ചക്കാട്ടുന്നു ; 

മുന്ത്ിരിച്ചക്കു ചവിട്ടുകയും ഭഓഹിച്ചിരിക്കു 

യും ചെയ്യുന്നു. 

പട്ടണത്തില് ആളുകഠം ഞരങ്ങുന്നു; 

പട്ടുപോയ വരുടെ പ്രാണ൯ നിലധിളി 

കുന്നു; 

ദൈധത്തിന്നോ അതില് നിരസം തോന്ന 

ന്നില്ല. 

ഇവര് ധെളിച്ചത്തോടു മത്സരിക്കുന്നു ; 

അതിനെറ വഴികളെ അറിയുന്നില്ല; 

അതിനെറ പാതകളില് നടകുന്നതുമില്ല. 

കുലപാതകന് രാധിലെ ഏഴുന്നേല്ലുന്നു; 

ദരിദനെയും ഏളിയവനെയയം കൊല്ലുന്നു; 

രാത്രിയില് കുള്ളനായി നടകുന്നു. 

ഠിം 

രികുന്നു ; 

അവയവ൯ മുഖം മറെച്ചു നടന്നു 

ഒരു കണ്ണും ഏന്നെ കാണുകയില്ല എന്നു 

പറയ്യന്നു. 

ചിലര് ഇരുട്ടത്തു വിടു തുരന്നു കയറുന്നു; 

പകരു അവർ വാതില് അടെച്ചു പാകുന്നു ; 

ധെളിച്ചതുതു ഇറങ്ങുന്നതുമില്ല. 

പ്രഭാതം അവക്കൊക്കെയും അന്ധതമസ്സസു 

തന്നേ; 

അന്ധതമസ്സിിനെറ ഘോരത്വങ്ങഠ അ 

വക്കു പരിചയമുണ്ടല്ലോ. 

വെള്ളത്തിന്മേല് അവര് ധവേശത്തിരു 

പൊയ്്ക്യോകുന്നു; 

അവരുടെ ഓഹരി ഭൂമിയില് ശപിക്കപ്പെ 

ട്ടിരിക്കുന്നു; 

മുന്ത്ിരിത്തോട്ടങ്ങളുടെ വഗികു അവര് 

തിരിയുന്നില്ല. 

ഫഹിമജലം വരമധച്ചെകും ത്കുത്തിന്നും 

പാപം ചെയ്യുവ൯ പാതാളത്തിന്നും ഇര 

യാകുന്നു. 

ഗഭപാത്രം അവനെ മറന്നുകളയും; 

കൂരി അവനെ തിന്നു രസികും; 

പിന്നെ ആരും അവനെ ഓാക്കയില്ല; 

നീതികേടു ഒരു വ്ൃക്ഷംപോലെ തകന്നു 

പേോകുംം 

പ്രസ ധിക്കാത്ത മച്ചിയെ അവന് പവിഴ 

ങ്ങിക്കള യുന്നു ; 

വിധവയെക്കു നന്മ ചെയ്യന്നതുമില്ല. 

അവ൯ തന്െറ ശക്തിയാല് നിഷ്ക്കുണ്ട 

കന്മാരെ നിലനില്ലമാറാകുന്നു; 

ജിവനെക്കുറിച്ച നിരാശപ്പേട്ടിരിക്കെ 

അവര് എഴന്നേല്ലന്നു. 

അവന് അവകു നിഭയവാസം നല്ലുന്നു; 

അവര് ഉറെച്ചുനില്ലന്നു; 

്ലൂങ്കിലും അവനെറ മുഷ്ടി അവരുടെ വഴി 

കളിന്മേല് ഉണ്ടു. 
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അവര് ഉയന്നിരിക്ുുന്നു; കുറെക്കധിഞ്ഞി 

ട്ടോ അവര് ഇല്ല; 

അവരെ താഴ്ല! മറെറല്ലാവരെയുംപോ 

ലെ നിക്കിക്കളു യുന്നു ; 

കുതിരുകളടെ തലപോലെ അവരെ അറു 

കുന്നം 

ഇങ്ങനെയല്ലെങ്കില് എന്നെ കുള്ളനാക്കു 

കയും 

എന്െറ വാക്കു ഖണ്ഡിക്കയും ചെയ്യന്നവ൯ 
ആര്? 

൨൭. അദ്ധ്യായം. 

അതിന്നു ശ്രുഫ്നായ ബില്ലാദ് ഉത്തരം 

പറഞ്ഞതെന്നെന്നാത: 

ആധിപത്യ ധും ഭയങ്കരത്വധും അവന്െറ 

പക്കല് ഉണ്ടു; 

തനെറ ഉന്നതസ്ഥലങ്ങളില് അവ൯ സ 

മാധാനം പാലിക്കുന്നു. 

അവന്െറ സൈവ്ൃയങ്ങ ക്കു സംഖ്യയുണ്ടോ? 

അവനെറ പ്രകാശം ആകു ഉദിക്കാതെ 

യിരിക്കുന്നു? 

മത്യ൯ ദൈധസന്നിധിയില് എങ്ങനെ 

നീതിമാനാകും? 

സ്ര പ്രസ ധിച്ചവ൯ എങ്ങനെ നിമ്മല 

നാകും? 

ചന്്രന്നു പോലും ശോഭയില്ലല്ലോ; 

നക്ഷത്രങ്ങളും തൃക്കണ്ണിന്നു ശുദ്ധിയുള്ള വ 

യല്ലം 

പിന്നെ പുഴ്ചലായിരിക്കുന്ന മത്യ ദം 

കൂമിയായി രിക്കുന്ന മന്ദഷ്യ നും ഏങ്ങനെ? 

൨൬൩. അദ്ധ്യായാ. 

അതിന്നു ഇയ്യോബ ഉത്തരം പറഞ്ഞതെ 

ന്തെന്നാല് : 

നീ ശക്തിയില്ലാത്തവന്നു എന്തു സഹായം 
$ 

ചെയ്യൂ? 

ബലമില്ലാത്ത ഭജത്തെ ഏങ്ങനെ താങ്ങി? 
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ജഞാനമില്ലാത്തവന്നു എന്താലോചന പറ 

ഞ്ഞുകൊടുത്തു? 

ഞാനം ഏത്ത ധാരാളം ഉപദേശി ച്ചു? 

ആരെയാകുന്നു നീ ലാക്യം കേഷപ്പിച്ചതു 7 

ആരുടെ ശ്വാസം നിന്നില്നിന്നു പുറ 
ി ക 

വെള്ളത്തിന്നും അതിലെ നിധാസികഠ 

ക്കും കിഴെ 

പ്രേതങ്ങന നൊന്തു നടുങ്ങുന്നു. 

പാതാളം അവയനസെറ മുമ്പില് തുറന്നുകിട 

ക്കുന്നു ; 

നരകം മറയില്ലാതെയിരിക്കുന്നു. 

തത്തരദിക്കിനെ അവ൯ ശ്രൂന് ത്തിന്മേല് 

വിരിക്കുന്നു ; 

ഭൂമിയെ നാസ്ിത്വത്തിന്മേല് തൂകുന്നു. 

അവന വെള്ളത്തെ മേഘങ്ങളില് കെട്ടി 

വെകുന്നു ; 

അതു വഹിച്ചിട്ടു കാർമുകിൽ കിീറിപ്പേം 

കുന്നതു മില്ല. 

തന്െറ സിംഹാസനത്തിനെറ ദശനം 

അധഖ൯ മറെച്ചുവെക്കുന്നു ; 

അതിന്മേല് തനെറ മേഘം ധിരികുന്നു. 

അവന് ധെളിച്ചത്തിനെറയും ഇരുട്ടിനെറ 

യും അററത്തോളം 

വെള്ള ത്തിന്മേല് ഒരു അതിര് വമെച്ചി 

രിക്കുന്നു. 

ആകാശത്തിനെറ തൂണുക൦ കുലുങ്ങുന്നു; 

അവനസെറ തമത്പുനത്താല് അവ ഭൂദിച്ചു 

പോകന്നു. 

അവന് തനെറ ശക്തികൊണ്ടു സമുദഭത്ത 

ഇളക്കുന്നു; 

തന്െറ ധിധവേകംകൊണ്ടു രഫബി നെ 

തകുകുന്നു. 

അവനെറ ശവാസത്താല് ആകാശം ശാ 

ഭിച്ചിരികു ന്നു; 

അവധനെറ കൈ വിദൂതസപ്പത്തെ കുത്തി 

ത്തുളെ ച്ചിരികു ന്നു. 

10 

12 

19 



എമ്മ 27 

14 എന്നാല് ഇവ അധവനെറ വഴികളുടെ 

അററങ്ങളത്രെ; 

നാം അവനെകുറിച്ചു ഒരു മദ്ദമ്വരമേ। 

കേട്ടിട്ടുള്ള. 

അവനെറ ബലത്തിനെറ ഇടിമുഗക്കമോ 

ആര് ഗ്രഹികും? 

൨൭൦ അഡ്ധ്യായം. 

ഇയ്യോബ് തെറ സുഭാഷിതം തൂടന്നു 

ചൊല്ലിയതെന്തെന്നാല്: 

ഏസെറ ന്യായം നിക്കിക്കളുഞ്ഞ ഒഒൈധ 

ആണ, 

എനിക്കു മനോധ്യ സനം വരുത്തിയ സവ്യ 

ശക്തനാണ -- 

മ്രേനന്െറ പ്രാണ൯ മുഴുവന്ദം എന്നിലും 

ദൈവത്തിന്െറ ശ്വാസം ഏനെെറ മൂക്കി 

. ലൂം ഉണ്ടല്ലോ -- 

നെറ അധരം നിതികേട്ട സംസാരി 

ക്കയില്ല; 

മ്രനെറ നാധു ധ്യാജം ഉച്ചരിക്കയയമില്ല. 

നിങ്ങദൂടെ വാദം ഞാന് ഒരുനാളും സമ്മ 

തിക്കയില്ല; 

മരിക്കുവോളം എന്റെറ നിഷ്കുളങ്കത്വം 

ഉ പേക്ഷ്ിക്കയ്യമില്ല. 

നെറ നീതി ഞാ൯ ധിടാതെ മുറുകെ 

പിടിക്കുന്നു ; 

മെൺ൯െറ ഫൃദയം എസെറ നാള്ടകളില് 

ഒന്നിനെയും ആക്ഷേപികുന്നിച്ഛ. 

എനെറ ശത്രു ടൂഷ്ടനെപ്പേോലെയും 

എതിരാളി നീിതികെട്ടവനെ 

പ്പ്യോലെയ്യം ആകട്ടെ. 

എനെെറ 

ദൈവം വഷള നെ ഛേദിച്ചു അവന്െറ 

പ്രാണനെ ഏടുത്തുകള ഞാൽ 

അവന്നു ഏന്തു പ്രത്യശേ ശേഷിപ്പുള്ളു.? 

അവനാ കുകൃൂത വരുമ്പോ. 

ഭൈധം അവനെറ നിലധിളി കേ 

കുമോ? 

ഠിം 

അ. ഇ 

ഇയ്യോബ് ൨൭ 

അവൻ സ്വ്ൃശക്തനില് ആനന്ദികു മോ? 

ദ്രേല്ലാകാലത്ുതും ദൈവത്തെ വിളിച്ചപേ 

ക്മികു മോ? 

ഭൈധഖത്തിനെറ കയ്യെക്ുറിച്ചു ഞാന് നി 

ങ്ങളെ ഉപദേശികും; 

സവ്വശക്തനെറ ആന്തരം ഞാ൯ മറെച്ചു 

ഖെക്കയില്ല. 

നിങ്ങ എല്ലാവരും അതു കണ്ടിരികുന്നു ; 

നിങ്ങ വൃത്ഥബുഭ്ധികളായിരികുന്ന 

തെന്തൃു? 

ഇതു ടൂജ്യൂനത്തിന്നു ദൈവത്തിനെറ പക്ക 

ലുള്ള ഓഹരിയും 

നിക്ടുരന്മാ൪ സവ്യശക്തങ്കല്നിന്നു പ്രാ 

പിക്കുന്ന അവകാശം തന്നേ. 

അധസെറ മക്ക ചെരുകിയാല് തഅതു 

വാളിന്നായിട്ടത്രേ; 

അവനെറ "സന്തതി അച്പം തിന്നു തൃപു, 

രാകയില്ല. 

അവന്നു ശേഷിച്ചവര് മഹാമാരിയാല് 

കുഗിയില് ആകും; 

അവനെറ ധിധവധമാര് ധിലപിക്കയുമില്ല. 

അവന് പൊടിപോലെ ല്വെള്ളി സ്വരൂ 

പിച്ചാലും 

മണ്ണുപോലെ ധഖസ്ത്രം സമ്പാടിച്ചാലും 

അവ൯ സമ്പാടിച്ചു എന്നേയുള്ളു; നീതി 

മാ൯ അതു ഉടുക്കും; 

കാറമില്ലാത്ത വ൯ ധെള്ളി പങ്ജിടും. 

ചെലന്തിയെപ്പോലെ അവ൯ ലീടുപണി 

യുന്നു; 
കായല്ല്ാര൯ മാടം കെട്ടുന്നതു പോലെ 

തന്നേ, 

അവ൯ ധനവധാനായി കിടക്ുന്നു ; പിന്നെ 

അങ്ങനെ ചെയ്തുയില്ല ; 

അവന കണ്ണു തുറകുന്നു; ഇല്ലാതെയാ 

കന്നു. 

വെള്ളംപോലെ ഭയം അധനെ പിടി 

കുന്ന, 
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രാത്രിയില് കൊടുങ്കാററ അവനെ കന്നു | പരുന്തിനെറ കണ്ണു അതിനെ കണ്ടിട്ടില്ല. 

കൊണ്ടു പോകുന്നു. 

കിഗക്ക൯കാററു അവനെ പിടിച്ചിട്ടു അ 

വ൯ പൊയ്്്യോകുന്നു; 

അവനെറ സ്ഥലത്തൂനിന്നു അതു അവനെ 

പാററിക്കള യുന്നു. 

ദൈവം ആദരിയാതെ അവനെ റലേയ്യുന്നു ; 

തൃക്കയിതനിന്നു ചാടിപ്പോകുവാ൯ അവ൯ 

നോകുന്നു. 

മന്ദഷ്യ൪ അവധവനെറ നേരെ കൈ 

കൊട്ടും ; 

അവനെറ സ്ഥലത്തൃനിന്നു അവനെ ധി 

രട്ടി പുറത്താക്കും. 

൨പ. അദ്ധ്യായം. 

വെടള്ളികു ഒരു ഉത്ഭവസ്ഥാനധും 

പൊന്നു ഉരതിക്കഴിപ്പം൯ ഒരു സ്ഥലവും 

ഉണ്ടും, 

ഇരിമ്പു മണ്ണില്നിന്നെടുക്കുന്നു ; 

കല്ലുരുക്കി ചെവ്വെടുക്കുന്നു. 

മന്ദഷ്യ൯ അന്ധകാരത്തിന്നു ഒരതിര്൪ 

വെകുന്നു ; 

ക്രരിരുളിലെയും അന്ധതമസ്സിലെയും ക 

ല്ലിനെ 

അങക്ങേയററംവരെ ശോധന ചെയ്യന്നു. 

പാപ്പുള്ളേടത്തുനിന്നു ട്രെ അവര് കഴി 

കുത്തുന്നു; 

കടന്നു പോകുന്ന കാലിന്നു അവര് മറന 

പോയവര് തന്നേ; 

മനുഷ്യക്കു അകലെ അവര് തൂങ്ങി ആടുന്നു. 

ഭൂമിയില്നിന്നു ആഹാരം ഉണ്ടാകുന്നു ; 

അതിന്െറ അധോഭാഗം തികൊണ്ടെന്ന 

പോലെ മറിയുന്നു. 

അതിലെ പാറകഠം നീലരത്തത്തിസെറ 

ഉല്പത്തിസ്ഥാനം; 

കനകപ്പൊടിയും അതില് ഉണ്ടു. 

അതിനെറ പാത കഴ്യക൯ അറിയുന്നില്ല; 

ധിം 

പുളെച്ച കാട്ടുമുഗങ്ങശ അതില് ചവിട്ടി 

ജില്ല; 
ഷഘോരസിംഫം അതിലെ നടന്നിട്ടുമില്ല. 

അവര് തിക്കല്പാറയിലേക്കു കൈ നീ 

ടുന്ന; 
പവ്ൃതങ്ങളെ അവ൪ര വേരോടെ മറിച്ചു 

കള യുന്നു. 

അവര് പാറകളുടെ ഇടയില്ക്രടി നട 

കളെ. ഖെട്ടുന്നു; 

അവരുടെ കുണ്ണ വിലയേറിയ വന്മുക്ക 

ളെയൊക്കെയും കാണ്ടന്നു. 

അവര് നിരൊഴ്ചക്ുകളെ ചോരാതവണ്ണം 

അടെച്ചുനിത്തുന്നു; 

ഗുപൃമായിരിക്കുന്നതു അവർ ധെളിച്ചതുതു 

കൊണ്ടുവരുന്നു. 

എന്നാല് ജ്ഞോനം എവിടെ കണ്ടുകിട്ടും 

ധിവേകത്തിനെറ ഉത്ഭവസ്ഥാനം എധി 

ടെ? 

അതിന്െറ ധില മരുഷ്യ൯ അറിയുന്നില്ല ; 

ജീവനുള്ളവരുടെ ദേശത്തു അതിനെ 

കണ്ടെത്തുന്നില്ല. 

അതു എന്നില് ഇല്ല എന്നു ആഴി പറ 

യുന്നു, 

അതു എസെറ പക്കല് ഇല്ല എന്നു സമുദ 

വും ഡറയ്യന്നു. 

തങ്കം കൊടുത്താല് അതു കിട്ടുന്നതല്ല; 

അതിന്െറ വിലയായി വെള്ളി ശുക്കി 

ക്കൊടുക്കാറുമില്ല. 

ഓഫി൪പൊന്നോ വിലയേറിയ ഗോമേ 

ഒകമോ 

നിലരത്നമോ ഒന്നും അതിന്നു ഇഈടാകന്ന 

തല്ല. 

സ്വണ്ണധും സ്്റൂടികലും അതിനോടു ഒക്കു 

ന്നില്ല; 
തങ്കം കൊണ്ടുള്ള പണ്ടങ്ങനക്ു അതിനെ 

മാറിക്കൊടുപ്പാറില്ല. 

10 

11 

12 

13 

15 

10 

1" 



18 

19 

20 

21 

റി 

29 

മക 

2൭ 

26 

ഉ 

ഉള് 

00 29 

പധിഴത്തിനെറയും പള ങ്കിനെറയും പേര് 

മിണ്ടുകേ ധേണ്ടാ; 

്തോനത്തിനെറ വില മുത്തുകളിലും കധി 

ഞഞതല്ലോ. 

ക്രശിലെ പുത്തൂരഥേം അതിനോടു ഒക 

ന്നില്ല; 

തങ്കംകൊണ്ടു അതിന്െറ വില മതിക്കാക 

ന്നതുമല്പ. 

പിന്നെ ഞ്തോനം ഏധിടെനിന്നു വരുന്നു? 

വിവേകത്തിനെറ ഉത്ഭവസ്ഥാനം എവി 

ടെ? 

അതു സകലജിീധികളുടെയും കണ്ണുക ഠാക്കു 

മറഞ്ഞിരികുന്നു; 

ആകാശത്തിലെ പക്ഷിക ശക്ു അതു ഗുപൃ 

മായിരിക്കുന്നു. 

ഞങ്ങളൂടെ ചെധികൊണ്ടു അതിന്െറ 

കേമശവി കേട്ടിട്ടുണ്ടു 

മ്രേനാ നരകവും മരണവും പറയുന്നു. 

ഭൈവം അതിനെറ വഴി അറിയുന്നു; 

അതി നെറ മത്അവസ്ഥാനം അവന്നു നി 

ത്വയമുണ്ടു. 

അവന് ഭൂമിയുടെ അററങ്ങളോളധും 

നോക്കന്നു; 

ആകാശത്തിനെറ കിഴിലൊക്കെയും കാ 

ണുന്നു. 

അവന് കാററിനെ തൂക്കിനോകുകയ്യം 

വെള്ളത്തിന്െറ അമമധു നിശ്ചയിക്കയും 

ചെയ്യുന്നു. 

അവന് മഴെക്കു ഒരു നിയമധും 

ഇടിമിന്നലിന്നു ഒരു വഴിയും ഉണ്ടാക്കിയ 

പ്പ്രോഗ 

അവന് അതു കണ്ടു വണ്ണിക്കയും 

അതു സ്ഥാപിച്ചു പരിശോധിക്കയും ചെയ്യൂ. 

കത്താധിനോടുള്ള ഭക്തി തന്നേ ജ്ഞാനം; 

ദോഷം അകന്നു നടകുന്നതുതന്നേ വിവേകം 

ഏന്നു അവ൯ മനുഷ്യനോടു അരുളി 

ച്ചെയുൂ. 

ധാഠാഥറ്ഠിം 

൫009 ഇയ്യോബ് ൨൯ 

൨൯, അദ്ധ്യായം. 

ഇയ്യോബ് പ്പിന്നെയും സുഭാക്ിതം 

ചൊല്ലിയതെന്തെന്നാരു 

അയ്യോ, പണ്ടത്തെ മാസങ്ങളിലെപ്പോലെ 

ദൈവം എന്നെ കാത്തുപോന്ന നാളൂകളി 

ലെല്പേോലെ 

ഞാ൯ ആയെങ്കില് കൊള്ളായിരുന്നു. 

അന്നു അവനെറ ദിപം എനെറ തലെകു 

മീതെ പ്രകാശിച്ചു; 

അവനെറ ധെളിച്ചത്താല് ഞാന് ഇരു 

ട്കില്ക്രടി നടന്നു. 

മരേന്െറ ക്രടാരത്തിന്ു ദൈധത്തിനെറ 

സഖ്യത മണ്ടായിരിക്കയും 

സവ്വുശക്ത൯ ഏന്നോടുക്രടെ വസിക്കയും 

നെറ മക്ക ഏഎനെറ ചുററും തരിക്ക 

യ്യും ചെയ്യൂ 

മൃേനെറ ശുടഭകാലത്തിലെപ്പപോലെ ഞാസ 

ആയെങ്കില് കൊള്ളായിരുന്നു. 

അന്നു ഞാന് എനെറ കാലുകളെ. വെണ്ണ 

കൊണ്ടു കഴ്ണകി; 

പാറ എനിക്ക തൈലനദികളെ ഒഴ്ചക്കി 

ത്തന്മ. 

ഞാ൯ പുറപ്പെട്ടു പട്ടണത്തിലേക്കു പടി 

വാതില്ലഛല് ചെന്നു 

വിശാലസ്ഥലത്തു എനെറ ഇരിപ്പിടം 

വെകുമ്പോ. 

യൌവനക്കാ൪ ഏന്നെ കണ്ടിട്ട ഒളികും; 

വൃഭ്ധന്മാ൪ എഴുന്നേറവുനില്ലം. 

പ്രഭൂക്കന്മാർ സംസരരം നിത്തി, 

കൈകൊണ്ടു വായ്യ്ക്യോത്തും. 

ശ്രേക്ടുന്മാരുടെ ശബ്ദം അടങ്ങും; 

അവരുടെ നാധു അണ്ണ്ാക്കോടു പററും. 

എനെറ വാക കേട്ട ചെധി എന്നെ 

ാഴ്ൂൂ 

ഏന്നെ കണ്ട കണ്ണ എനികു സാക്ഷ്യം 

നല്ലം. 
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നെയും 

തുണയററവനെയും ഞാന് ധിടുധിച്ചു. 

നശിക്ുമാറായവനെറ അരന്ഗ്രഹം എ 

സെറമേല് വന്നു; 

വിധവയുടെ ഹൃദയത്തെ ഞാ൯ സന്തോ 

കഷ കൊണ്ടു ആക്കുമാറാക്കി. 

ഞാ൯ നീതിയെ ധരിച്ചു; അതു എന്െറ 

ഉടുപ്പായിരുന്നു; 

എനെറ ന്യായം ഉത്തരീയവും തലപ്പാധും 

പോലെയായിരുന്നു. 

ഞാ൯ കുരുടന്നു കണ്ണും 

മുടന്തന്നു കാലും ആയിരുന്നു. 

ദരിദന്മാക്കു ഞാ൯ അപ്പനായിരുന്നു; 

ഞാന് അറിയാത്തവനെറ വ്യവഹാരം പ 

രിശോധിച്ചു. 

നീതികെട്ടവനെറ അബല്പല്ല ഞാസ 

തകത്തു ; 

അവന്െറ പല്ലി൯ഇ ടയിതനിന്നു ഇരയെ 

പറിച്ചെടുത്തു. 

എനെറ ക്രൂട്ടില് വെച്ചു ഞാ൯ മരിക്കും; 

ഹോല്പക്ഷിയെപ്പോലെ ഞാ൯ ദിീഷ്യാ 

യൂസ്സ്ോടെ ഇരിക്ും. 

എനെറ വേര് വഖെവെള്ളത്തോളം പടന്നു 

ചെല്ലുന്നു; 

മഞ്ഞു രാപ്പാ 

ക്കുന്ന. 

എനെറ കൊമ്പിന്മേല് 

എനെറ മഹത്വം എന്നില് പച്ചയായിര് 

കടന്നു; 

എനെറ വില്ല എനെറ കയ്യില് പുതുകുന്നു 

എന്നു ഞാന പറഞ്ഞു. 

മന്ദഷ്യ൪ കാത്തിരുന്നു എനെറ വാക്കു 

കേശക്കും; 

എസെറ ആലോചന കേഠപ്പാ൯ മിണ്ടാ 

തിരിക്കും. 

ഞാ൯ സംസാരിച്ചശേഷം അവര് മിണ്ട 

കയില്ല; 

ഠിം 

വിഴ്ണം. 

മഗെക്കു എന്നപോലെ അധഖര് എനിക്കായി 

കാത്തിരിക്കും; 

പിന്മഴെക്കെന്നപോലെ അവര് വായ്ക്കി 

ക്കും. 

അവര് നിരാശച്പെട്ടിരിക്കുമ്ചോംം 

ഞാ൯ അധരെ നോക്കി പുഞ്ചിരിയിടും; 

എന്െറ മുഖപ്രസാദം അവർ മങ്ങിക്കയുയ 

മില്ല. 

ഞാന് അവരുടെ വഴി തിരഞ്ഞുടുത്തു 

തലവനായിട്ടു ഇരിക്കും; 

സൈ സഹിതനായ രാജായിനെപ്പോ 

ലെയ്യം 

ടഃ ഖിതന്മാരെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നവനെ 

പ്രോലെയും ഞാ൯ വസിക്കും. 

൩൦. അദ്ധ്യായം. 

ഇ പ്പ്ോഴോ എന്നിലും പ്രായം കുറഞ്ഞവ൪ 

എന്നെ നോക്കി ചിരിക്കുന്നു; 

അവരുടെ അചപ്പന്മാരെ എനെറ ആട്ടി൯ 

ക്രട്ടത്തിനെറ നായ്ക്ളോടുക്രടെ 

ആക്കുവാ൯പോലും ഞാ൯ നിരസിക്കുമാ 

യിരുന്നു. 

അവരുടെ കഷ്കൂററം കൊണ്ടു എനിക്കെന്തു 

പ്രയോജനം? 

അവരുടെ യൌവനശക്തി നശിച്ചുപോ 

യല്ലോ, 

ബുദ്ധിമുട്ടും ധിശപ്പുംകൊണ്ടെ അവര് മെ 

ലിഞ്ഞിരിക്ുന്നു ; 

ശ്ര ത്തിസെറയും നിജ്യനദേശത്തിനെറ 

യും ഇരുട്ടില് 

അയ൪ വരണ്ട നിലം കടിച്ചുകാരുന്നു. 

അവര് കുറുങ്കാട്ടില് മണല്ചിര പറി 

ക്കുന്നു; 

കാട്ടുകിഴങ്ങു അവക്കു ആഹാരമായിരി 

ക്കുന്നു. 
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യ്യുന്നു ; 

കള്ളനെപ്പോലെ അവരെ ആട്ടിക്കള 

യ്യുന്നു. 

താഥ്ലരപ്പിള പ്പകളില് അവര് പാക്കേണ്ടി 

വരുന്നു ; 

മണ്കുഴികളിലും പാറയുടെ ഗഹ്വരങ്ങ 

ളിലും തന്നേ. 

കറുങ്കാട്ടിരു അധവര് കതറുന്നു; 

തുവയയടെ കിഴെ അവര് ഒന്നിച്ചുക്രടുന്നു. 

അവര് ഭോഷന്മാരുടെ മക്കാം, നീചന്മാ 

രുടെ മക്കഠ; 

അവരെ ദേശത്തുനിന്നു ചമ്മട്ടികൊണ്ടു 

അടിച്ചോടികുന്നു. 

ഇപ്പോഴോ ഞാ൯ അവരുടെ പാട്ടായിരി 

കുന്നു; 

അവക്കു പഴഞ്ചൊല്ലായിത്തീന്നിരികുന്നു. 

അവര് എന്നെ അറെച്ചു അകന്നുനി 

ല്ലുന്നുഃ 

ഏന്നെ കണ്ടു തുപ്പുഡാ൯ ശങ്കികുന്നില്ല. 

അവന് തന്െറ കയറു അഗിച്ചു എന്നെ 

ക്ലേശിപ്പിച്ചതു കൊണ്ടു 

അവര് എനെറ മുമ്പില് കടിഞാണ് 

അയച്ചുധിട്ടിരിക്കുന്നു. 

വലത്തുഭാഗത്തു നിചപരിഷ എഴുന്നേററു 

ഏഎനെറ കാര ഉന്ത്ുന്നു; 

അവർ നാശമാഗ്ലങ്ങളെ എന്െറ നേരെ 

നിരത്തുന്നു. 

അവര് ഏനെറ പാതയെ നശിപ്പിക്കുന്നു; 

അവര് തന്നേതുണയററവര് ആയിരിക്കെ 

ഏനെെറ അപായത്തിന്നായി ശ്രമികുന്നു. 

വിസ്മാരമുള്ള തുറധിതക്രടി ഏന്നപോലെ 

അവര് ആക്രമിച്ചുധരുന്നു; 

ഇടിപിനെറ നടുധിര അവര് എന്െറ 

മേൽ ഉരുണ്ടുകയറുന്നു. 

ഫോരത്വങ്ങംഠ ഏനെറ നേരെ തിരി 

ഞ്ഞിരികുന്നു; 

ധിം 
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കാററു പ്പോലെ ഏനെറ മഹത്വത്തെ പാ 

ററിക്കള യുന്നു ; 

എനെറ ക്ഷ്േമധും മേഘംപോലെ കടന്നു 

പോകുന്നു. 

ഇപ്പോ ഏനെറ പ്രാണ൯ ഏഎനെറ 

ഉള്ളില് തൂകിപ്പോകുന്നു; 

കക്ടകാലം ഏന്നെ പിടിച്ചിരിക്കുന്നു. 

രാത്രി ഏനെറ അസ്ഥികളെ തുളച്ചെടുതതു 

കളയുന്നു; 

ഏന്നെ കടിച്ചുകാരുന്നവര് മറങ്ങുന്നതുമില്ല. 

ഉഗ്രബലത്താല് ഏനെറ വസ്ത്രും വിരൂപ 

മായിരിക്ുന്നമ; 

അങ്കിയുടെ കഴ്ചതുുപോലെ എന്നോടു 

പററിയിരികുന്നു. 

അവന് എന്നെ ചെളിയിരു ഇട്ടിരിക്കുന്നു; 

ഞാ൯ പൊടിക്കും ചാരത്തിന്നും തുല്യമായി 

രികുന്നു. 

നീ 

ഉത്തരം അതളുൂന്നില്ല; 

ഞാ൯ നിന്നോടു നിലധിളിക്കുന്നു; 

ഞാ൯ ഏഴ 3ന്നററുനില്ലുന്നു; നി ഏന്നെ 

തുറിച്ചുനോക്കുന്നതേയുള്ളു. 

നീ എനെറ നേരെ ൂരനായിത്തീന്നിരി 

കുനഃ; 

നിനെറ കയ്യുടെ ശക്തിയാല് ന്। എന്നെ 

പീഡിപ്പിക്കുന്നു. 

നീ എന്നെ കറേറി൯ചുറത്തു കയററി 

ഓടിക്കുന്നു; 

കൊടുങ്കാററില് നി ഏന്നെ ലയിപ്പിച്ചുക 

ഉ യുന്നു. 

മരണത്തിലേക്കും സകലജിധികള്ലം ചെ 

ന്നു ചേരുന്ന ധിട്ടിലേകും 

നി ഏന്നെ കൊണ്ടു പോകുമെന്നു ഞാ൯ 

അറിയുന്നു. 

എങ്കിലും വീഴ്ണമ്ചോഗ കൈ നിട്ടുകയില്ല 

യോ? 

അപായത്തിര അതുനിമിത്തം നിലധി 

ളിക്കയില്ലയോ? 
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ഞ്ഞിട്ടില്ലയോ? 

എളിയ വന്നു വേണ്ടി എനെറ മനസ്സു വയസ 

നിച്ചിട്ടില്ലയോ? 

ഞാ൯ നങമ്യെക്കു നോക്കിയിരുന്നപ്പ്പോഠാ 

തിന്മ വന്നു, 

ധെളിച്ചത്തിന്നായി കാത്തിരുന്നപ്പോര 

ഇരുട്ടു വന്നു. 

എനെറ കുടല് അമരാതെ തിളെകുന്നു ; 

കുഷുകാലം എനിക്കു വന്നിരിക്കുന്നു. 

ഞാ൯ കവുൃത്തവനായി നടകുന്നു; വെയില് 

കൊണ്ടല്പതാന്ും; 

ഞാന് സഭയില് എഴുന്നേററു നിലധിളി 

കടുന്ന. 

ഞാ൯ കുറുക്കന്മാക്കു സഹോദരനും 

ഒട്ടകപ്പക്ഷിക ക്കു കൂട്ടാളിയും ആയിരി 

ക്കുന്നു. 

എനെറ ത്വക് കറുത്തു പൊളിഞ്ഞു ധിഴ്”ന്നു; 

എന്െറ അസ്ഥി തുന്ണ്ണും കൊണ്ടു കരിഞ്ഞി 

രിക്കുന്നു. 

എനെറ കിന്നരനാദം വിലാപമായും 

നെറ കുഴലുത്തു കരച്ചലായും തരീന്നിരി 

കുന്നം, 

൩.൧. അദ്ധ്യായം. 

ഞാ൯ എനെറ കണ്ണുമായി ഒരു നിയമം 

ചെയ്യു; 

പിന്നെ ഞാന് ഒരു കന്യകയെ നോക്കു 

ന്നതെങ്ങനെ? 

മ്േന്നാല് മേലില്നിന്നു ദൈവം നല്ലന്ന 

ഓഹരിയും 

ഉയരത്തിൽനിന്നു സവ്വശക്ത൯ തരുന്ന 

അവകാശവും എന്തു? 

നീതികെട്ടവന്നു അപായവും 

ടുത്രുവ്യത്തിക്കാക്ക ധിപത്തുമല്പയോ? 

ന്നില്ലയോ? 

ഞാ൯ കുപടത്തില് നടന്നുധവെങ്ജിത, 

എനെറ കാല് വഞ്ചനെക്കു ഓടിയെങ്കില്-- 

ദൈധഖം എനെറ പരമ:ത്ഥത അറിയേണ്ട 

തിന്നു 

ഒത്ത ത്രാസില് എന്നെ ഉക്കിനോക്കുമാറാ 

കട്ടെ -- 

ഏനെറ കാലടി വഴിവിട്ടു മാറിയെങ്ജില്, 

എന്െറ ഫഎദയം എന്റെറ കണ്ണ്ണിനെ പിന്തു 

ടന്നുവെങ്കില്, 

വല്ല കറയും എനെറ കൈക പററിയെ 

ങ്കില് 

ഞാ൯ വിതെച്ചതു മറെറാരുത്ത൯തിന്നട്ടെ ; 

എനെറ സന്തതിക്കു മൂലനാശം ഭവിക്കട്ടെ. 

നെറ ഫ്ലദയം ഒരു സ്ത്്രിയിങ്കത ഭ്രമിച്ചു 

പോയെങ്കില്, 

കൂട്ടുകാരനെറ വാതില്ല,ല് ഞാ൯ പതിയി 

രുന്നു ഏങ്കിത, 

എന്െറ ഭായ്യ മറെറാരുത്തന്നു മായു പൊ 

ടിക്കട്ടെ; 

അന്യര് അവളുടെമേല് കനിയട്ടെ. 

അതു മഹാപാതകമല്ലോ, 

ന്യായാധിപന്മാര് ശിക്ഷിക്കേണ്ടുന്ന കുററ 

മത്രേ, 

അതു നരകപയ്യന്തം ദഹിപ്പിക്കുന്ന തിയാ 

കന്നു; 

അതു എനെറ അനുഭവം ഒക്കെയും നിമ 

ലമാകും. 

എന്െറ ദാസനോ ദാസിയോ എന്നോടു 

വാദിച്ചിട്ടു 

ഞാ൯ അധരുടെ ന്വായം തള്ളിക്കള ഞ്ഞെ 

ങ്കില്, 

ദൈവം എഴ്ചന്നേല്ലഛമ്പോ ഞാ൯ ഏന്തു 

ചെയ്യം? 

4 എന്െറ വഴികളെ അവന് കാണുന്നി | അവ൯ സന്ദശിക്കുമ്പോഗ ഞാന് എന്തു 

ല്പയോ? 
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ഗഭത്തിരു ഏന്നെ മുരുഖാക്കിയവനല്ലയോ 

അവനെയും ഉരു വാക്കിയതു 

മുദരത്തില് ഞങ്ങളെ നിമ്മിച്ചതു ഒരുത്ത 

നല്പയോ? 

ദരിഒന്മാരുടെ ആഗ്രഹം ഞാന മുടക്കി 

യെങ്ജിത, 

വിധപയുടെ കണ്ണു ഞാ൯ ക്ഷിണിപ്പി 

ച്ചെങ്കിത, 

അനാഥന്നു അംശം കൊട്ടക്കാതെ 

ഞാ൯ തനിച്ചു ഏനന്െറ ആഹാരം കഴി 

ച്ചെങ്കില് -- 

ബാല്യംമുതതു ഞാന അപ്പ൯ എഏന്നപോ 

ലെ അവനെ വളത്തൃുകുയും 

ജനിച്ചതുമുതത അവളേ പരിപാലിക്ക 

യും ചെയ്യൂവല്ലോ -- 

ഒരുത്ത൯ വസ്ത്രൂമില്ലാതെ നശിച്ചപോക 

ന്നതോ 

ഒരിദ൯ പുതപ്പില്ലാതെ ഇരിക്കുന്നതോ 

ഞാ൯ കണ്ടിട്ടു 

അവന്െറ അര ഏന്നെ അദഗ്രഫിച്ചി 

ല്ലേങ്കിതം 

മേനന്െറ ആടുകളുടെ രോമംകൊണ്ടു അവ 

നനു കുളിര് മാറിയില്ലെങ്കില്, 

പട്ടണവാതില്ലഛത ഏനികു സഹായം 

കണ്ടിട്ടു 

ഞാ൯ അനാഥനെറ നേരെ കയ്യോങ്ങി 

യെങ്കിത, 

നെറ ഉജും തോധപ്പലകയിരനിന്നു 

വീഴട്ടെ; 

മ്രേഒന്റ കയ്യുടെ മ്േപ്പു യിട്ടുപോ 

കട്ടെ. 

ഭൈവം അയച്ച വിപത്തു എനിക്ു ഭയങ്ക 

രമായിരുന്നു; 

അവനെറ ഒരന്നത്യംനിമിത്തം ഏനികു 

ആവതില്ലാതെയായി. 

ഞാന് പൊന്നു ഏ൯ന്െറ ശരണമമക്കിയെ 

ജില്, 

ഠിം 
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തങ്കത്തേട്ടേ നി എന്െറ ആശ്രയം എന്നു 

പറഞ്ഞുവെങ്ജില്, 

നെറ ധനം വള രെയായിരിക്കകൊണ്ടും 

മ൫െ൭ന്്റ കൈ അധികം സമ്പാദിച്ചിരിക്ക 

കൊണ്ടും ഞാ൯ സന്തോഷിച്ചുധെ 

ങ്കിത, 

സൂയ്യ൯ പ്രകാശികുന്നതോ 

ചന്്ര൯ ശോഭയോടെ ഗമിക്കുന്നതോ കണ്ടിട്ടു 

എന്റെറ ഫൃദയം ഗ്രഡധമായി വശിീകരിക്ക 

പ്പെടുകയും 

എനെെറ വായ് എനെറ കയ്യെ ചൂംബിക്ക 

യും ചെയ്യൂവെങ്കിതു, 

അതു ന്യായാധിപന്മാർ ശിക്ഷികേണ്ടുന്ന 

കുററം അതത്ര; 

അതിനാല് മയരത്തിലെ ഭൈവത്തെ 

ഞാ൯ നിഷേധിച്ചു എന്നു വരുമല്ലോ. 

ഏനെെറ വധൈരിയുടെ നാശത്തിങ്കല് ഞാ൯ 

സന്തോഷിക്കയോം, 

അയനെറ അനത്ഥത്തിങ്കല് ഞാ൯ നിഗ 

ളിക്കയോ ചെയ്യൂ എങ്കില് -- 

അവനെറ പ്രാണനാശം ഇ ച്ടരിചച ഞാ൯ 

ശാപം ചൊല്ലി പാപം ചെയ്താ൯ 

എനെറ വായെ ഒരിക്കലും സമ്മതിച്ചി 

ട്ടില്ല -- 
അവനെറ മേശെക്കല് മാംസംതി ന്നു തൃപ്യ്യി 

വരാത്തവ൪ ആ൪ 

എന്നിങ്ങനെ എന്െറ ക്രടാരത്തിലെ ആ 

മൂകഠഠ പറഞ്ഞില്ലെങ്കില് -- 

പരദേശി തെരുധിഥിയില് രാപ്പാക്കേ 

ണ്ടിവന്നിട്ടില്ല; 

വഴിപോക്കുന്നു ഞാ൯ എന്റെറ വാതിത 

തുറന്നുകൊടുത്തു -- 

ഞാ൯ ആദാമിനെപ്പോലെ എനെറ ലം 

ഘനം മൂടി 

ത്രേനെറ അശ്യയം മാധ്യിടത്തു മറെച്ചുധെ 

ച്ഛെങ്ജിത, 

മഹാപുരുക്കാരത്തെ ശങ്കിക്കകൊണ്ടും 
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വംശക്കാരുടെ നിന്ദ എന്നെ ഭ്ൂമിപ്പിക്ക 

കൊണ്ടും 

ഞാ൯ വാതിലിന്നു പുറത്തിറങ്ങാതെ മി 

ണ്ടാതിരുന്നു ഏങ്കില് -- 

അയ്യോ, എനെറ സകങ്കടം കേറ്യൃന്നവ൯ 

ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കില് കൊള്ളായിരുന്നു 1 

ഇതാ, എനെറ ഒപ്പു! സവ്വയശക്ത൯ എനി 

ക്കുത്തരം നല്ലയമാറാകുട്ടെ. 

എനെറ പ്രതിയോഗി എഴ്ചതിയ അന്യായ 

രേഖ കിട്ടിയെങ്കില് കൊള്ളായിരുന്നു! 

അതു ഞാ൯ എനെറ ചുമലില് വഹിക്കു 

മായിരുന്നു; 

ഒരു മകുടമായിട്ടു അതു തംണിയുമായി 

രുന്നു . 

എനെറ കാലടികളുടെ എണ്ണണം ഞാ൯ 

അവനെ ബോധിപ്പിക്കും ; 

ഒരു പ്രഭ എന്നപോലെ ഞാന് അധ 

നോടു അടുകും. 

നെറ നിലം എസെറ നേരെ നിലധി 

ളിക്കയോ 

അതിന്െറ മഉഗച്ചാമുകമ ഒന്നിച്ചു കരക 

യോ ചെയ്യുവെങ്കില്, 

വിലകൊട്ടക്കാതെ ഞാ൯ അതിനെറ വധി 

വു തിന്നുകയോ 

അതിസെറ ഉടമക്കാരുടെ പ്രാണ൯ പോക 

വാ൯ സംഗതിയാക്കുകയോ ചെയ്യൂ ഏങ്കില്, 

കോതമ്പിന്നു പകരം കാരമുള്ളം 

യവത്തിന്നു പകരം കളയും മുളെ ച്ചുവള 

രട്ടെ. 

[ഇയ്യോബിനെറ വചനങ്ങ൦ം അവസാ 

നിച്ചു. ] 

൩ ൨. അദ്ധ്യായം. 

അങ്ങനെ ഇയോബ തനികുതന്നേ നീ 

തിമാനായ്യോന്നിയതു കൊണ്ടു ഈ മൂന്നു 

പുരുഷന്മാർ അവനോടു വാടിക്കുന്നതു 

മതിയാക്കി അപ്പോ രാംവംശത്തില് 

ഠിം 
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ബൂസ്യനായ ബറഖേലിനെറ മക൯ എലി 

ഫ്രുധിനെറ കോപം ജ്വലിച്ചു; ദൈവ 

ത്തേക്കാഠ തന്നെത്താന് നിതികരിച്ചതു 

കൊണ്ടു ഇയ്യോബിനെറ നേരെ അധ 

ന്െറ കോപം ജ്വലിച്ചു. അവന്െറ 

മൂന്നു സ്നേഹിതന്മാര് ഇയ്യേബിനെറ കുററം 

തെളിയിപ്പാ൯ തക്ക ഉത്തരം കാണായ്ക്കു 

കൊണ്ടു അവരുടെ നേരെയും അവനെറ 

കോപം ജ്വലിച്ചു. എന്നാല് അവ൪ 

തന്നെക്കാധ 

എലിഫ്രു ഇയ്യോബിനോടു സംസാരിപ്പം൯ 

താമസിച്ചു. ആ മുന്നു പുരുഷന്മാക്കും 

ത്തരം മുട്ടിപ്പോയി എന്നു കണ്ടിട്ടു ഏലി 

ഫ്രുവിനെറ കോപം ജ്വലിച്ചു. അങ്ങനെ 

ബൃസ്യനായ ബറഖേലിസെറ മക൯ എലി 

ഫ്ര പറഞ്ഞതെന്തെന്നാല്: 

ഞാന് പ്രായം കുറഞ്ഞവരും നിങ്ങഗഥ 

വൃഭ്ധന്മാരും ആകുന്നു; 

അതുകൊണ്ടു ഞാന് ശങ്കിച്ചു. അഭിപ്രായം 

പറവാന് തുനിഞ്ഞില്ല. 

പ്രായം സംസാരിക്കയും വര്യാധിക്യം 

ജ്ഞാനം ഉപദേശിക്കയും ചെയ്യടെ 

എന്നിങ്ങനെ ഞാ൯ വിചംരിച്ച. 

ആത്മാവുണ്ട 

ല്ലോ; 

സവ്യശക്തനെറ ശ്വാസം അവക്ു വിധേ 

എന്നാല് മന്ദഷ്യ രിത 

കും നല്ലുന്നു. 

പ്രായം ചെന്നവരത്രേ ഞോനികഠം എ 

ന്നില്ല; 
വൃദ്ധന്മാരത്രേ ന്യായബോധമുള്ള വ൪ ഏ 

ന്നുമില്ല. 

അതുകൊണ്ടു ഞാ൯ പറയുന്നതു : എനെറ 

വാക്കു കേട്ടുകൊ വിന; 

പ്രസ്പാ 

വിക്കാം. 

ഞാനും എന്െറ അഭിപ്രായം 

ഞാ൯ നിങ്ങളുടെ വാകു ശ്രഭ്ധിച്ചുകൊ 

ണ്ടിരുന്നു; 

പ്രായമുള്ള വരാക കൊണ്ട 
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നിങ്ങ തക്ക മൊഴികുഠ ആരാഞ്ഞു കണ്ടെ 

തുുുമോ 

എന്നു നിങ്ങളുടെ ഉപദേശങ്ങഠക്കു ഞാ൯ 

ചെധി കൊടുത്തു. 

നിങ്ങമ പറഞ്ഞതിന്നു ഞാന് ശ്രഭദ്ധകൊ 

ടുത്തു; 

815 

ഇയ്യേ'ബിന്നു ബോധം വരുത്തുഖാനേ: 

അവസെറ മൊഥികമശക്കുത്തരം പറവഖാ 

നോ നിങ്ങളില് ആരുമില്ല. 

ആങ്ങമ ജ്ഞാനം കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്ുന്നു : 

മനുഷ്യനല്ല, ഭൈധമത്രേ। 

അവനെ ജയികും എന്നു നിങ്ങ പറയ 

രുതു. 

൫േസെറ നേരെയല്ലല്ലോ അവ൯ തെറ 

മൊഴികളെ പ്രയോഗിച്ചതു; 

നിങ്ങമുടെ വചനങ്ങ൦കൊണ്ടു ഞാ൯ 

അവനോടു ഉത്തരം പറകയ്യമില്ല. 

അവര് പരിഭ്രമിച്ചിരികുന്നു ; ഉത്തരം പറ 

യുന്നില്ല; 
അവകു വാക്ു മുട്ടിപ്പോയി. 

അവർ ഉത്തരം പറയാതെ വെറുതെ നി 

പ്ല! 
അധഖര് സംസാരിക്കായ്ക്രയാരു ഞാ൯ കാ 

ത്അിരിക്കേണമോ? 

ഏനിക്കു പറവാരുള്ളതു ഞാനും പറയും; 

എന്െറ അഭിപ്രായം 

വികും. 

ഞാ൯ മൊഴികശകൊണ്ടു തിങ്ങിയിരി 

കുന്ന; 

മ്േനെറ ഉള്ളിലെ ആത്മാവു ഏന്നെ നി 

ബബന്ധികുന്നു. 

എ൭൯റ മുള്ളം അടെച്ചവെച്ച വിഞ്ഞൂപോ 

ലെ ഇരികുന്നു; 

അതു പതിയ തുരുത്തികമപോലെ പൊ 

ടടുമാറായിരിക്കുന്നു. 

മ്രേന്െറ ധിമ്മിക്ടം തിരേണ്ടതിന്നു ഞാ൯ 

സംസാരിക്ും; 

ഠിം 

ഞാന പ്രസ്മാ 

മായ്യോബ് ൩൩ 
തയു 

എനെറ അധരം തുറന്നു ഉത്തരം പറയും. 

ഞാന ഒരുത്തസനെറയ്ും പക്ഷം പിടിക്കു 91 

യില്ല; 
ആരോടും മുഖസ്തുതി പറകയുമില്ല. 

മുഖസ്മതി പറഖാ൯ എനി കു അറിഞ്ഞുക്രടാ; 

അങ്ങനെ ചെയ്യാത എനെറ സ്രഷ്യാധു 

ക്ഷണത്തില് എന്നെ നിക്കിക്കള യം. 

൩൩. അദ്യ യാം 

എങ്കിലോ ഇയ്യോബേ, എന്െറ ഭാഷണം 

കേട്ടുകൊമക; 

എനെറ സകലവാക്കുകളും ശ്രഭ്ധിച്ച 

കൊഗക. 

ഇതം, ഞാന് ഇപ്പോ ഏനെെറ വായ്യൂറ 

കുന്ന; 

നെറ വായില് ഏനെറ നാധു സംസാ 

രിക്കുന്നു. 

എഐനെെറ വചനങ്ങഠ ഏനെറ ഉള്ളിലെ 

നേര് ഉച്ചരികും; 

ഏഎനെറ അധരങ്ങ൦ അറിയുന്നതു അവ 

പരമാത്ഥമായി പ്രസ്മാവിക്കും. 

ദൈവത്തിന്െറ ആത്മധു ഏന്നെ ൩ 

്്മിച്ചു; 
സവ്യശക്തനെറ ശ്വാസം എനികു ജിവ 

നെ തരുന്നു. 

നിനക്കു കഴിയുമെങ്കില് ഏന്നോടു പ്രതി 

വാദിക്കു 

സന്നഭ്ധനായി എനെറ മമ്പാകെ നിന്നു 

കൊക. 

ഇതാ, നിന്നെപ്പോലെ ഞാനും ദൈധഖ 

ത്തിന്നുള്ള വ൯; 

എന്നെയും മണ്ണുകൊണ്ടു നിമ്മിച്ചിരിക്കുന്നു. 

മ്രേനെറ ഭീഷണി നിന്നെ ഭയപ്പെടുത്തുക 

യില്ല; 

എനെറ ഘനം നിനക്കു ഭാരമായിരിക്കയു 

മില്ല. 

ഞാന് കേരക്കെ നി പറഞ്ഞതും 
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യേ 
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നിനെറ വാക്കു ഞാന് കേട്ടതും ഏന്തെ | അവന്െറ അസ്ഥികളില് ഇടവിടാതെ 

ന്നാല് : 

ഞാന് ലംഘനം ഇല്ലാത്ത നിമ്മല൯; 

ഞാ൯ നിദ്ദോഷി; എന്നില് അകൃത്യവു 

മില്ല. 

അവധവ൯ ഏഎനെറ നേരെ വിരുഭ്ധങ്ങളെ 

കണ്ടുപിടിക്കുന്നു ; 

എന്നെ തനിക്കു ശത്രുവായി വിചാരിക്കുന്നു. 

അവ൯ എനെറ കാലുകളെ ആമത്തിത 

ഇടുന്നു; 
എനെറ പാതകളെ ഒക്കെയും സൂക്ഷിച്ച 

നോക്കുന്നു. 

ഇതിന്നു ഞാ൯ നിന്നോടു ഉത്തരം പറയാം: 

ഇതില് നി നീതിമാന് അല്ല; ദൈവം 

മന്ദഷ്യ നെക്കാശ വലിയവനല്ലോ. 

നീ അവനോടു എന്തിന്നു വാദിക്കുന്നു 2 

തനെറ കായ്യങ്ങളിത ഒന്നിന്നും അവ൯ 

കാരണം പറയുന്നില്ലല്ലോ. 

ഒന്നോ രണ്ടോ വട്ടം ദൈവം അരുളിച്ചെ 

യ്യുന്നു; 

മന്ഷ്ച്യ൯ അതു ക്രട്ടാക്കുന്നില്ലതാന്ും. 

ഗാഡനിദ മന്ഷ്യക്കുണ്ടാകുമ്പോഠം, 

അവര് ശയ്ക്മേല് നിദകൊള്ളു മ്ചോഠം, 

സ്വപ്ലത്തില്, രാത്രിദശനത്തില് തന്നേ, | 

അവന് മനുഷ്യരുടെ ചെധി തുറകുന്നു; 

അവരോടുള്ള പ്രബോധനെക്ു മുദയി 

ടന്നു. 

മനുഷ്യനെ അവന്െറ ഒുഷ്ണുമ്മത്തില് 

നിന്നു അകററു വാനും 

പുരുഷനെ ഗവ്യത്തില്നിന്നു രക്ഷിപ്പാ 

നം തന്നേ. 

അവന് കുഴിയിതനിന്നു അവനെറ പ്രാ 

ണനെയും 

വാളാല് നശിക്കാത വണ്ണം അവന്െറ ജി 

വനെയ്യം കാക്കുന്നു. 

തനെറ കിടക്കമേല് അവസ ലേദനയാല് 

ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു ; 

ഠിം 

പോരാട്ടം ഉണ്ടു, 

അതുകൊണ്ടു അവനെറ ജിവ൯ അപ്പയും 

അവനെറ പ്രാണ൯ സ്വാദൂഭോജനധും 

വെറുകുന്നു . 

അവനെറ മാംസം ക്ഷയിച്ചു കാണമാനില്ലാ 

തെയായിരിക്ുന്നു ; 

കാണ്മാനില്ലാതിരുന്ന അവനെറ അസ്ഥി 

കഠം പൊങ്ങിനില്ലുന്നു. 

അവനെറ പ്രാണ൯ ശവക്ഥിക്കം 

അവനെറ ജിവന് നാശകുന്മാക്കും അടു 

ത്തിരിക്കുന്നു. 

മനുഷ്യനോടു അവന്െറ ധമ്മം അറിയി 

ക്കേണ്ടതിന്നു 

ആയിരത്തില് ഒരുത്തനായി മഭ്ധ്യസ്ഥനാ 

യോരു ട്ലുത൯ അവന്നു ധേണ്ടി ഉണ്ടെന്നു 

വരികില് 

അവന അവങ്കല് കൂപ വിചാരിച്ചു: 

കുഗിയില് ഇറങ്ങാത വണ്ണം ഇവനെ രക്ഷി 

ക്കേണര്മേ; 

ഞാ൯ ഒരു മറുവില കണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നു 

പറയും. 

അപ്പോ അവസെറ ദേഹം യൌവന 

ചൈത ത്താല് പുക്ടടിവെക്ും; 

അവന് ബാല്പപ്രായത്തിലേക്കു തിരിഞ്ഞു 

വരും, 

അവ൯ ഭൈവത്തോടു പ്രാത്ഥിക്കും; അ 

വസ അവങ്കല് പ്രസാടിക്കും; 

തിരുമുഖത്തെ അവന് സന്തോഷത്തോടെ 

കാണും; 

അവന് മനുഷ്യന്ന അവസെറ നീതിയെ 

പകരം കൊടുക്കും, 

അവന് മനുഷ്യരുടെ മുമ്പില് പാടി പറ 

യുന്നതു : 

ഞാ൯ പാപം ചെയ്യൂ നേരായുള്ളതു മറിച്ചു 

കളഞ്ഞു; 

അതിന്നു എന്നോടു പകരം ചെയ്യിട്ടില്ല. 
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ഇറങ്ങാതവണ്ണം രക്ഷിച്ച; 

നെറ ജിവന് പ്രകാശത്തെ കണ്ടു സ 

ന്തോഷികുന്നു. 

ഇതാ, ദൈവം രണ്ടു മൂന്നു പ്രാവശ്യം 

ഇവയൊക്കെയും മന്മഷ്യ നോടു ചെയ്യുന്നു. 

അവനെറ പ്രാണനെ കഥിയില്നിന്നു 

കരേറേറണ്ടതിന്നും : 

ജിവനെറ പ്രകാശംകൊണ്ടു അവനെ 

പ്രകാശിപ്പിക്കേണ്ടതിന്നും തന്നേ. | 

ഇയ്യോബേ, ശ്രഭ്ധധെച്ചു കേശക്ക; 

മിണ്ടാതെയിരിക്ക; ഞാ൯ സംസാരിക്കാം. 

നിനക്ഷ ഉത്തരം പറവായണ്ജെങ്കില് 

വറകുു 

സംസാരിക്ക; നിന്നെ നീതിീകരിപ്പാ൯ 

ആകുന്നു ഏനെറ താല്പയ്യം. 

ഇല്ലെന്നുവരികിത, നി എനെറ വാക്കു 

കേരക്ക; 

മിണ്ടാതിരിക്ക; ഞാ൯ നിനക്കു ജ്ഞാനം 

ഉപദേശി ചതരാം. | 

൩.൪൭... അഡ്ധ്യായാ. 

എലിഫ്ര പിന്നെയും പറഞ്ഞതെന്തെ 

ന്നാൽ: 

്തോനികളേ, എനെറ വചനം 

പ്പി൯; 
വില്വാന്മാരേ, എനികു ചെധിതരുധിന. 

അണ്ണാക്കു ആഹാരത്തെ രുചിനോകുന്നു; 

ചെധിയോ വചനങ്ങളെ ശോധന ചെ 

യ്യുന്നു. 

ന്യായമായുള്ളതു നമുക്കു തിരഞ്ുടുക്കാം; 

നന്മയായുള്ളതു നമുക്കു തന്നേ ആലോചി 

ച്ചറിയാം. 

ഞാന് നിതിമാ൯., ദൈവം എനെറ ന്യായം 

തള്ളിക്കളഞ്ഞു; 

ത്രേ൯റ ന്യായത്തിന്നെതിരെ ഞാ൯ ഭോഷ്റ്ലു 

വപറയേണമോ? 

കേഠ 

പെഠ്ുക്കുന്നില്ല 

മ്േന്നിങ്ങനെ ഇയ്യോബ് പറഞ്ഞുവല്ലോ. 

ഇയ്യോബിനെപ്പോോലെ ഒരാളു ണ്ടോ? 

അവന് പരിഹാസത്തെ ധെള്ളംപോലെ 

കുടിക്കുന്നു ; 

അവ൯ ടു ബ്വ്ൃത്തിക്കാരോടു കരട്ടുക്രടുന്നു; 

ടൂജ്യയനങ്ങളോടുക്രടെ സഞ്ചരികുന്നു. 

ദൈവത്തോടു രഞ്ജനയായിരിക്കുന്നതു 

കൊണ്ടു 

മനുഷ്യന്നു പ്രയോജനമില്ലെന്നു അവ൯ 

പറഞ്ഞു. 

അതുകൊണ്ടു വിധേകികളേ, കേട്ടുകൊഠം 

വി൯; 

ടഭൈവം ടുക്ചുതയോ സവ്വൃശക്തന് നീതി 

കേടോ ഒരിക്കലും ചെയ്തുയില്ല. 

അവന മനുഷ്യന്നു അവന്െറ പ്രവൃത്തിക്കു 

പകരം ചെയ്യം; 

ഓരോരുത്തന്നു അവന വനെറ നടപ്പിന്നു 

തക്ക വണ്ണം കൊടുക്കും. 

| ദൈവം മൂക്ടൂത പ്രവത്തിക്കയില്ല നിശ്ചയം; 

സവ്വശക്തന്൯ ന്യായം മറിച്ചുകളകയ്യമില്ല. 

ഭൂമിയെ അവങ്കല് ഭരമെപ്പിച്ചതാര് 2 

ഭൂമണ്ഡലമഃംകെ റ്ഥാചിച്ചതാര്? 

അയന് തനെറ കയ്യത്തില് മാത്രം ദൂഷ്യി 

ലെച്ചൈങ്കിത 

തനെറ ആത്മാവിനെയും ശ്വാസത്തെയും 

' മടക്കി എടുത്തെങ്കില് 

സകലജഡവും ഒരുപോലെ കുഗിഞ്ഞു 

പോകും; 

മരുഷ്ച്യ൯ പൊടിയിലേകു മടങ്ങിച്ചേരും, 

നിനക്കു ധയിധേകമുണ്ടെങ്കില് ഇതു കേട്ടു 

കൊഠധക; 

ഐെ൭൯െറ വചനങ്ങളെ ശ്രഭ്ധിച്ചുകൊഠംക; 

ന്യായത്തെ പക്കെക്കുന്നവ൯ ഭരിക്കുമോ? 

നീതിമാനും ബലവാദ്മമായവനെ നീ 

കുററം ധിധികുമോ? 
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രാജാധിനോട്ടു: നി വഷളന എന്നും 

പ്രഭക്കന്മാരോടു: നിങ്ങ ദുഷ്ടന്മാര് 

എന്നും പറയുമോ? 

അവന് പ്രഭക്കന്മാരുടെ പക്ഷം ഏടുകു 

ന്നില്ല; 

ദരിദനെക്കാസഥ ധനധാനെ ആദരിക്കുന്ന 

തുമില്ല; 
അധരെല്ലാവരും തൃക്കൈയ്യടെ പ്രവൃത്തി 

യല്ലോ. 

പെട്ടെന്നു അഭ്ധരാത്രിയില് തന്നേ അവ൪ 

മരിക്കുന്നു ; 

ജനം കുലുങ്ങി ഒഴിഞ്ഞുപോകുന്നു; 

കൈ തൊടാതെ ബലശാലികഠ നിങ്ങി 

പ്പോകുന്നു, 

അവനെറ ദ്ടക്ടി മന്ദഷ്യയ നെറ വഴികളി 

ഘേല് ഇരിക്കുന്നു; 

അവനെറ നടപ്പു ഒക്കെയും അവ൯ 

കാണുന്നു. 

ട്വൃത്തിക്കാക്കു ഒളിച്ചുകൊള്ളേ ണ്ടതിന്നു 

അധിടെ ഇരുട്ടുമില്ല അന്ധതമസ്സുമില്ല. 

മനുഷ്യ൯ ഭൈധസന്തിധിയില് ന്യായ 

വിസ്മാരത്തിന്നു ചെല്ലേണ്ടതിന്നു 

അവ൯ അവനില് അധികം ട്ടക്കിലെ 

പ്പാ൯ ആധശ്ൃമില്ല. 

വിചാരണ ചെയ്യാതെ അവ൯ ബലശാ 

ലികളെ തകത്തുകള യുന്നു ; 

അവക്കു പകരം വേറെ ആളുകളെ നിയ 

മിക്കുന്നു, 

അങ്ങനെ അവ൯ അവരുടെ പ്രവൃത്തി 

കളെ അറിയുന്നു; 

രാത്രിയിര അവരെ മറിച്ചുകളഞ്ഞിട്ടു അ 

വര് തകുന്നുപോകുന്നു. 

കാണികഠ ക്രടുന്ന സ്ഥലത്തുഖെച്ചു 

അവ൯ അവരെ ുഷ്ടുന്മാരെപ്പോലെ 

ശിക്ഷ കുന്നു. 

അവര്, എളിയവരുടെ നിലധിളി അവ 

നെറ അടുക്കല് എത്തുധാന്ും 

816 301 34 

പീഡിതന്മാരുടെ നിലധിളി അവസ 

കേമപാനും തക്കവണ്ണം 

അവനെ ഉപേക്ഷിച്ചു പിന്മാറിക്കുള കയും 

അവനെറ വഴികളെ. ഗബ്ൂമാക്കാതിരി 

ക്കയും ചെയ്തുവല്ലോ. 

വകള നായ മരുഷ്യ൯ വാഴാതിരിക്കേണ്ട 

തിന്നും 

ജനത്തെ കുടടക്ുവാ൯ ആരും ഇല്ലാതിരി 

ക്കേണ്ടതിന്നും 

അവൻ സ്വസ്ഥത നല്ല്യിയാല് ആര് കുററം 

വിധികും? 

ഒരു ജാതിക്കായാലും ഒരാധക്കായാലും 

അവനു മുഖം മറെച്ചുകതുഞ്ഞാല് ആ൪ 

അധവനെ കാണും? 

ഞാ൯ ശിക്ഷ സഹിച്ചു; ഞാ൯ ഇനി 

കുററം ചെയ്തുയില്ല; 

ഞാ൯ കാണാത്തതു ഏന്നെ പഠിപ്പിക്കേ 

ണമോ; 

ഞാ൯ അന്യായം ചെയ്യിട്ടുണ്ടെങ്കില് ഇനി 

ചെയ്തുയില്ല 

എന്നു ആരെങ്കിലും ദൈവത്തോടു പറ 

ഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? 

നി മുഷ്ചിഞ്ഞതു കൊണ്ടു അവ൯ നിസെറ 

ഇഷ്ടംപോലെ പകരം ചെയയ്യണമോ? 

ഞാനല്ല, നീ തന്നേ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ട 

തല്ല; 
ആകയാല് നീ അറിയുന്നതു പ്രസ്മാധിച്ചു 

കൊഠക. 

ഇയ്യോബ് അറിവില്ലാതെ സംസാരികുന്നു; 

അവസെറ വാക്ുകളിലും ജ്താനമില്ല 

എന്നു വിവേകമുള്ള പുരുഷന്മാരും 

എസെറ വാക്കു കേശക്കുന്ന ഏതു ഞാനി 

യൂം എന്നോടു പറയും. 

ഇയ്യോബ് ഒുക്ടുന്മാരെപ്പേോംലെ പ്രുതിവാ 

ദിക്കകൊണ്ടു 

അവനെ ആദിയോടന്തം പരിശോധി 

ചാല് കൊള്ളാം, 
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മങ്കും രാത്രിയില് സ്യോത്രഗീതങ്ങളെ 

ചേക്കന്നു; നല്ലന്നവനും 

അവ൯ നമുടെ മദ്ധ്യേ കൈ കൊട്ടുന്നു; | ഭൂമിയിലെ മൂഗങ്ങളെക്കാഠം നമ്മെ പഠി 

ദൈവത്തിന്നു ധിരോധമായി വാകു വദ്ധി പ്പികുന്നവനും 

പ്പിക്കുന്നു. ആകാശത്തിലെ പക്ഷികളെക്കാഠ നമ്മെ 

്മാനികളാകുന്നവനുമായി 
൩, അയഡ്ധ്യായം. 

! ഏസെറ സ്രഷ്ട്രാവായ ദൈവം ഏവിടെ 

എലിഫ്ര പിന്നെയും പറഞ്ഞതെന്തെ | എന്നു ഒരുത്തനും ചോടിക്ുന്നില്ല. 

ന്നാല്: അവിടെ ടൂസന്മാരുടെ അഹഫങ്കാരംനിമി 
രേനെറ നീതി ദൈധവത്തിനേറതിലും ക ത്തം അവര് നിലധിളിക്ുന്നു; 

ലിയും എന്നു നീ! പറയുന്നു; എങ്കിലും ആരും ഉത്തരം പറയുന്നില്ല. 

നി ഉ ഇതു ന്യായം എന്നു നി നിരൂപിക്കുന്നുധോഃ। പയ ത്ഥമായുള്ളതു മൈം കേംക്കയില്ല; 

നാ 
അനാ നിണ്ടു പേന: | സവ്വശക്തസ അതു പിചാരിക്കുയയമില്ല 

എന്നം 
ന വി നിശ്ചയം. 

ഞര 2) ചെയ്യന്നതിനെക്കാഠ 
പ ര പിന്നെ നി അവനെ കാണുന്നില്ല എന്നു 

അതു കൊണ്ടു എനിക്കെന്തുപകാരം ഏന്നും 
ക ി പറഞ്ഞാല് ഏങ്ങനെ? 

ചോടികുന്നു വഃല്ലാ; 
ി വ്യവഹാരം അവനെറ മുമ്പി ഇരിക്ക 

നിന്നോട്ടം നിന്നോട്ടകൂടെ സ്നേഹ 
0 ടയ യാല് നി അവന്നായി കാത്തിരിക്ക. 

തന്മാരോടും 
ഇപ്പോഗോ, അവന്െറ കോപം സന്ദശി 

ഞാ൯ പ്രത്വത്തരം പറയാം. 
4 ക്മായ്ത്ര കൊണ്ടും 

നി ആകാശത്തേകു നോക്കി കാണക; 
ൂ അവ൯ അഹങ്കാരത്തെ അധികം ഗഥ൦ണ്യ 

നിനകു മീതെയുള്ള മേഘങ്ങളെ ഒശിക്കു. ॥ 
മാക്കായ്ക് കൊണ്ടും 

നി പാപ്പം ചെയ്യുന്നതിനാല് അവനോടു ര് 
ഇയ്യോബ വൃഥാ തനെെറ വായ്യ്ൂറക്കുന്നു; 

എന്തു പ്രവത്തിക്ുന്നു? 
അറിധുക്രടാതെ വാക്കു വദ്ധിപ്പിക്ുന്നു. 

നിന്െറ ലംഘനം പെരുകുന്നതിനാരു 

നീ അയനോട്ട ഏന്തു ചെയ്യുന്നു? ൩ ൬. അദ്ധ്യായം. 

9] യ എലിഫ്ര പിന്നെയും പറഞ്ഞതെന്നെ 

അല്ലെങ്കില് അവ൯ നിസെറകയ്യില്നിന്നു പ 

ഏന്തു പ്രാപിക്കുന്നു? പം ക്ഷമിക്ക, ഞാ൯ അറിയിച്ചുതരാം; 

നിന്െറ ടൂുകൂത നിന്നെപ്പോലെയുള്ള ദൈവത്തിന്നു വേണ്ടി ഇനിയും ചില 

ഒരു പുരുകനെയും വാകു പറഖായണ്ടു, 

നിന്റെ നീതി മനുഷ്യ നെയും സംബന്ധി ഞാന് ഒ്ടൂരതുുനിന്നു അറിലു കൊണ്ടുവരും; 

കുന്നു. ഏനെറ സയുഷ്ടാവിന്നു നീതിയെ ആരോ 

പീഡയുടെ ചെരുപ്പം ഹേതുവായി അ പികും. 

ധര് അയ്യംധിളിക്ുന്നു; നെറ വാകു ഭോഷ്ടല്ു നിശ്ചയം; 

അറിധു തിക്ഞ്ഞവ൯ നിന്െറ അടുക്കല് 

നി നിതിമാനായിരിക്കുന്നതിനാല് അധ 

മഹാന്മാരുടെ ഭജുംനിമിത്തം അവര് നില 

വിളിക്കുന്നു. നില്ലന്. 
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ദൈവം ബലധാനെങ്കിലും ആരെയും ന 

രസിക്കുന്നില്ല; 

അവന ധിധേകശക്തിയിലും ബലഖാ൯ 

തന്നേ. 

അവന ഒുക്കുന്െറ ജീവനെ രക്ഷിക്കു 

ന്നില്ല; 

ടഃഖിതന്മാക്കോ അവ൯ ന്യായം നടത്തി 

ക്കൊടുക്കുന്നു. 

അധ്വ൯ നീതിമാന്മാരില്തനിന്നു തനൊ 

കടാക്ഷം മാററുന്നില്ല ; 

രാജാക്കന്മാരോടുക്രടെ അവരെ സിംഹാ 

സനത്തില് ഇരുത്തുന്നു; 

അവര് എന്നേകും ഉയന്നിരികുന്നു. 

അവര് ചങ്ങലകളാല് ബന്ധിക്കപ്പെട്ട 

കഷ്ടത യുടെ പാശങ്ങളല് പിടിക്കപ്പെട്ടാല് 

അധഖന അവക്കു അവരുടെ പ്രവൃത്തിയും 

അഹങ്കരിച്ചുപോയ ലംഘനങ്ങളു.ം കാണി 

ലു൭കാടുക്കും. 

അവന അവരുടെ ചെധി പ്രബോധന 

ത്തിന്നു തുറക്ുന്നു ; 

അവ൪ നീതികേടു വിട്ടുതിരിവാ൯ കപ്പി 

ക്കുന്നു. 

അ വ൮വ൪ കേട്ടന്ദസരിച്ചു അധഖനെ സേവി 

) ച്ചേ 

തങ്ങളുടെ നാളുകളെ. ഭാധ്യത്തിലും 

ആണ്ടുകള്ളെ ആനന്ദത്തിലും കഴിച്ചുകൂട്ടും. 

കേ ശക്കുന്നില്ലെങ്കിലോ അവര് വാളാത 

നശിക്കും; 

ബുഭ്ധിമോശത്താല് മര്.ച്ചുപോകും. 

ദുഷ്ടമാനസന്മാർ കോപം സ്വഗ്രഹിച്ചു 

വെകുന്നു; 

അയന് അവരെ ബന്ധിക്കുമ്പോരം അവ൪& 

രക്ഷെക്കായി ധിളികുന്നില്ല. 

അധര് യൌയനത്തില് തന്നേ മരിച്ചു 

പോകുന്നു; 

അവരുടെ ജീവ൯ ടുന്നടപ്പുകാരുടേതുപോം 

ലെ നശിക്കുന്നു. 

ധാഠാഥറ്ഠിം 

ന് 820 - നം 3൫0 30 

അവന അരിക്ടുനെ അവന്െറ അരിക്കട 

തയാല് ധിടുഖിക്കുന്നു ; 

പിഡയില് തന്നേ അവരുടെ ചെധി തുറ 

ക്കുന്നു. 

നിന്നെയും അവന് കക്ടൃതയുടെ വായില് 

നിന്നു 

ഇടുക്കമില്ലാത്ത വിശാലതയിലേക്ു നടത്തു 

മായിരുന്നു; 

നിന്െറ മേശമേല് സ്വാദു ഭോജനം ഖെ 

ക്കുമായി രുന്നു. 

നീയോ ഒുക്ടവിധികൊണ്ടു നിറഞ്ഞിരി 

കുന്നു ; 

വിധിയും നീതിയും നിന്നെ പിടിക്കും. 

കോപ്പം നിന്നെ പരിഹാസത്തിന്നായി 

വശീകരിക്കരുതു ; 

മറുധിലയുടെ വലിപ്പം ഓത്തു നീ തെററി 

പ്പോകയുമരുതു. 

കുഷ്യൃത്തില് അകപ്പെടാതിരിപ്പാ൯ നിനെറ 

നിലധിളിയും 

ശക്തിയേറിയ പരിശ്രമങ്ങം ഒക്കെയും 

മതിയാകുമോ? 

ജാതികുഠം തങ്ങളു.ടെ സ്ഥലത്തുധെച്ചു 

മുടിഞ്ഞുപോകുന്ന രാത്രിയെ നി കാംക്ഷി 

ക്കരുതു. 

സൂക്ഷിച്ചുകൊരക; നീതികേടിലേക്കു തി 

രിയരുതു ; 

അതല്ലോ നി അരിക്ടൃതയെക്കാഠാ ഇച്ചി 

ക്കുന്നതു. 

ദൈവലം തനെറ ശക്തിയാല് ഉന്നതമായി 

പ്രവത്തിക്കുന്ന; 

അവന്നു തുല്യനായ ഉപദേശകന൯ ആരുള്ളു 2 

അവനോടു അവധനെറ വഴിയെ കല്പിച്ച 

താര്? 

നി! നീതികേടു ചെയ്യൂ എന്നു അവനോടു 

ആകു പറയാം? 

അവസെറ പ്രവൃത്തിയെ മഹിമപ്ലെടുത്തു 

വാന നി ഓത്തു കൊഠാംക; 
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അതിനെകുറിച്ചല്ലോ മന്മഷ്യര്൪ പാടിയി | അവന്െറ വായില്നിന്നു പുറപ്പെടുന്ന 

രിക്കുന്നതു. ഗജ്യുനധും മ്രഭ്ധിച്ചുകേഠംപി൯. 

മന്യ രൊക്കെയും അതു കണ്ടു രസിക്കുന്നു; | അവ൯ അതു ആകാശത്തി൯ കീഗിലൊ 

ദൂരത്തുനിന്നു മത്യ൯ അതിനെ സൂക്ഷിച്ചു ക്കെയും 

നോക്കുന്നു. അതിനെറ മിന്നല് ഭൂമിയുടെ അററത്തോ 

നമുകു അറിഞൂക്ൂടാതവണ്ണം ദൈധം അ വും അയകുന്നു. 

തുന്നതസ; 

അവസെറ ആണ്ടുകമൂടെ സംഖ്യ ആരാ 

അതിസെറ പിന്നാലെ ഒരു മുഴക്കും കേഠ 

കുന്നു ; 

ഞ്ഞുക്രടാത്തതു.  അവ൯ തനെറ മഹിമാനാദംകൊണ്ടു ഇടി 

അവന് നിത്ൃതുള്ളികളെ ആകകഷിക്കന്നു ; മുഴകുന്നു; 

അവധവനെറ ആധിയാല് അവ മഴയായി അവധവനെറ നാദം കേരക്കുമ്പോഠ അധ 

പെയ്യുന്നു. യെ തടുകുന്നില്ല. 

മേഛഏുങ്ങഠ അവയെ ചൊരിയുന്നു; ദൈവം തനെറ നാഭഒം അതിശയമായി 

മന്ക്യരുടെ മേല് ധാരാളമായി പൊഴി മുഗക്ുന്നു; 

കുന്നു. | നമുക്കു ഗ്രഫിച്ചുക്രടാത്ത മഹാകായ്യങ്ങളെ 

ആക്കെങ്കിലും മേഫ്ൃങ്ങമൂടെ വിരിധൂക ചെയ്യന്നു. 

അ വനെറ ക്രടാരത്തിനെറ മുഗക്കത്തെയും എന്നു കപ്പിക്ുന്നു; 

ഗ്രഹിക്കാമോ? | അവ൯ മഗയോടും വമ്പിച്ച പെരുമഴ 

അവ൯ തനെറ ചുററും പ്രകാശം ധിരി യോടും കപ്പികുന്നു. 

കടന്നു; | താ൯ സൃഷ്ട്ടിച്ച മനുഷ്ച്യരൊക്കെയും അറി 

സമുൃദത്തിനെറ അടിയെ മൂടുന്നു. വാന്തക്കഖണ്ണം 

ഇവയാല് അയധവ൯ ജാതികളെ. ന്യായം | അവനു സകലമനുഷ്യരുടെയും കൈ മുദ 

വിധിക്കുന്നു; യിടുന്നു. 

ആഫാരധും ധാരാളമായി കൊട്ടുകുന്നു. കാട്ടൂശൂഗം ഒളിപിടത്തു ചെന്നു 

അവന മിന്നതകൊണ്ടു തൃക്കൈ നിറെ  തനെറ ഗുഹയിൽ കിടക്കുന്നു, 

ക്കുനാ; | ദക്ഷിണമണ്ഡലത്തിതനിന്നു കൊടുങ്കാററും 

പ്രതിയോഗായുടെ നേരെ അതിനെ നി | ഉത്തരദിക്കുല്നിന്നു കുളിരും വരുന്നു. 

യോഗിക്കുന്നു. ദൈധത്തിനെറ ശ്വാസംകൊണ്ടു നീക്കട്ട 

അതി നെറ മുഴക്കം അവനെയ്യം ഉള വാകുന്നു; 

കന്നുകാലികമം ഏഴ്ചന്നെള്ളന്നവനെയും | വെള്ളങ്ങളുടെ വിശാലത ഉറെച്ചുപോ 

കുറിച്ചു അറിധുതരുന്നു. കുന്നു. 

അവന് കാമ്മേ?ത്തെ ഇറംകൊണ്ടു കന 

൩൭൦ അല്ധ്യായം. 

ളെയും | അവ൯ ഹിമത്തോടു: ഭൂമിയില് പെയ്യുക 

പ്പിക്കുന്നു; 

ഇ തിനാത ഏനെറ ഫഎദയം ധിറെച്ചു | തന്െറ മിന്നലുള്ള മേഘത്തെ പരത്തുന്നു. 

തനെറ സ്ഥലത്തുനിന്നു പാളി പ്പോകന്നു. | അവ൯ അവയോടു കപ്പിക്കുന്നതൊക്കെയും 

അവനെറ നാടത്തിനെറ മുഴക്കം ഭൂമിയുടെ ഉപരിഭാഗത്തു ചെയ്യേണ്ടതിന്നു 
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അവനെറ ആദേശപ്രകാരം അവ ചുററി | ഭദൈവത്തിനെറ 

സഞ്ചരിക്കുന്നു. 

ശിക്ഷെക്കായിട്ടോ ദേശത്തിനെറ നന്നെ 

ക്കായിട്ടോ 

ഭയെക്കായിട്ടോ അവന് അതു വരുത്തുന്നു. 

ഇയ്യോബേ, ഇതു ശ്രഭ്ധിച്ചുകൊഠംക; 

മിണ്ടാതിരുന്നു ദൈധഖത്തിസെറ അആദുത 

ങ്ങളെ ചിന്തിച്ചുകൊഠക. 

ഭൈവം അവെക്കു കല്പന കൊടുക്കുന്നതും 

തന്െറ മേഷത്തിലെ മിന്നല് പ്രുകാശി 

പ്പിക്കുന്നതും 

എങ്ങനെ എന്നു നി അറിയുന്നുവോ? 

മേഷ്ങ്ങളുടെ ആക്കത്ജൂക്കവും 

ജ്ഞാനസനുണ്ണനായവനെറ അത്ജതങ്ങ 

മും നി അറിയുന്നുവോ? 

തെന്നിക്കാററുകൊണ്ടു ഭൂമി അനങ്ങാതിരി 

കുമ്പോഠാ 

നിനെറ വന്ത്രത്തിന്നു ചൂടുണ്ടാകുന്നതു 

എങ്ങനെ ? 

ലോഹടപ്പുണംപോലെ ഉറപ്പുള്ള ആകാ 

ശത്തെ 

നിനക അവനോടുക്രടെ വിടതുുലെ 

ക്കാമോ? 

അവനോടു എന്തു പറയേണമെന്നു 

ആങ്ങശക്ു ഉപദേശിച്ചുതരിക; 

അന്ധകാരംനിമിത്തം ഞങ്ങഠാക്കു ഒന്നും 

പ്രസ്മാവിപ്പാ൯ കഴിവില്ല. 

എനിക്ു സംസാരിക്കേണം എന്നു അവ 

നോടു ബോധിപ്പിക്കേണമോ? 

നാശത്തിന്നിരയായ്യിരുവാ൯ ആരാനും 

ഇ ക്്രിക്കമോഃ 

ഇപ്പോഠം ആകാശത്തില് ധെളിച്ചം ശോ 

ഭിക്കുന്നതു കാണുന്നില്ല; 

എങ്കിലും കാററു കടന്നു അതിനെ തെളി 

യാകുന്നു. 

വടക്കുനിന്നു സ്വണ്ണശോഭപോലെ വ 

രുന്നു; 
$ 

ഠിം 

822 3001 38 

ഭ്രയങ്കദരതേരു 

്ുണ്ട. 
സപവ്വശക്തനെയോ നാം കണ്ടെത്തുകയില്ല ; 

കൂറും 

അവന് ശക്തിയില് അതു ന്നതനാകുന്നു ; 

അവന് ന്പായത്തിന്നും പൂണ്ണനീതികും 

ഭംഗംവരുത്തുന്നില്ല. 

അതുകൊണ്ടു മനുഷ്യ൪ അവനെ ഭയപ്പെ 

ടുന്നു; 

ജ്ഞാനികളെന്നു ഭാവികുന്നവരെ അധവ൯ 

കടാക്ഷിക്കുന്നില്ല. 

്പപ്പം അദ്ധ പ൭)ഠയഠ. 

അനന്തരം യഹോവ ചുഴലിക്കാററില് 

നിന്നു ഇയ്യോബിനോട്ട ഉത്തരം അരുളി 

ച്ചെയയുതെന്തെന്നാല് : 

അറിപില്ലാത്ത വാക്കുകളാല് 

ആലോചനയെ ഇരുളാകുന്നോരിവനാര്? 

നീ പുരുഷനെപ്പോലെ അര മുറുക്കി 

ക്കൊക; 

ഞാ൯ നിന്നോടട ചോടിക്കും; എന്നോട്ട 

ഉത്തരം പറക. 

ഞാന് ഭൂമിക്കു അടിസ്ഥാനമിട്ടപ്പോ നി 

എധിടെയായിരുന്നു? 

നിനക്ു വിവേകമുണ്ടെങ്കില് പ്രസ്മ്ാധിക്ക. 

അതിനെറ അളധു നിയമിച്ചവ൯ ആര്? 

നി അറിയുന്നുഖോ? 

അല്ല, അതിന്നു അള വുനൂല് പിടിച്ചവ 

നാ൪? 

പ്രഭാതനക്ഷത്രങ്ങമ ഒന്നിച്ചു ഡോഷിച്ചു 

ല്ൃസിക്കയും 

ദൈവപുത്രന്മാരെല്ലാം സന്തോഷിച്ചാക്കു 

കയും ചെയുപ്ല്വോ 

അത്മിനെറ അടിസ്ഥാനം ഏതിന്മേത ഉറ 

പ്പിച്ചുഃ 

അല്ല, അതിനെറ മൂലക്കല്ലിട്ടവ൯ ആര് 

ഗഭത്തില്നിന്നു എന്നപോലെ സമം 

നനത്്ംം അഅംംംംം ംം് 
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അതിനെ കതകുകളാല് അടെച്ചവന് ആര്? 

അന്നു ഞാന് മേഡ്വത്തെ അതിന്നു മടുപ്പും 

ക്രരിരുളിനെ അതിന്നു ചുററാടയും ആക്കി; 

ഞാ൯ അതിന്നു അതി൪ നിയമിച്ചു 

കതകും ഓടാമ്പലും വെച്ചു; 

ഇത്രത്തോളം നിനകു വരാം ;ഇതുകടക്കരുതു ; 

ഇധിടെ നിനെറ തിരമാലകളുടെ ഗവ്വം 

നിലെക്കും ഏന്നു കപ്പിച്ചു. 

ഭൂമിയുടെ അററങ്ങളെ പിടിക്കേണ്ടതിന്നും 

ടൂകുന്മാരെ അതില്നിന്നു കടഞ്ഞുകളുയേ 

ണ്ടതിന്നം 

നിനെറ 

നീ പ്രഭാതത്തിന്നു കപ്പനകൊടുക്കുയും 

ജീവകാലത്തൊരിക്കലെങ്കിലും 

അരു ണോദയത്തിന്നു സ്ഥലം ആദേശിക്ക ' 

യും ചെയ്യിട്ടുണ്ടോ? 

അതു മുദെകു കീഥിലെ അരകുപോലെ 

മാറുന്നു; 

വസ്ത്രുംപോലെ ആസകലം ധിളങ്ങിനി 

ലന്നു. 

ദുക്ടന്മാക്കു ഖെളിച്ചം മുടങ്ങിപ്പോകുന്നു; 

ഓാങ്ങിയ ഉജധും ഒടിഞ്ഞുപോകുന്നു. 

നീ! സമുദത്മിനെറ മഉറധുകളോമം കി 

ന്നിട്ടൂണ്ടോ? 

ആഴിയുടെ ആത്തില് സഞ്ചരിച്ചി, 

്ടുണ്ടോ? 

മരണത്തിനെറ വാതിലൂുകഠ നിനകു 

ധെളിപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ? 

അന്ധതമസ്സിനെറ വാതിലുകളെ നീകണ്ടി 

ടടുണ്ടോ? 

ഭൂമിയുടെ വിശാലത നീ ഗ്രഫിച്ചിട്ടുണ്ടോ? 

ഇതൊക്കെയും അറിയുന്നുവെങ്കില് പ്രുസ്മാ 

വിക്കു. 

വെളിച്ചം വസിക്കുന്ന സ്ഥലത്തേകുള്ള 

വഴി ഏതു? 

ഇരുളിനെറ പാപ്പിടവും ഏധിടെ? 

നിനക്കു അവയെ അവയുടെ അതിരോളം 

കൊണ്ടു പോകാമോ? 

അവയുടെ പിട്ടിലേകുള്ള പാത അറി 

യാര്മാ? 

നീ അന്നേ ജനിച്ചിരുന്നുവല്ലോ; 

നിനക്കു ആയുസ്സു ഒട്ടും കുറവല്ലല്ലോ; 

നീ അതു അറിയാതിരികുമോ? 

നീ ഹിമത്തിന്െറ ഭണ്ഡാരത്തോളം ചെ 

ന്നിട്ടുണ്ടോ? 

കന്മഗയുടെ ഭണ്ഡാരം നി കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? 

ഞാന് അവയെ കക്ടകാലത്തേകും 

വാരും പടയുമുള്ള നാളിലേകും സംഗ്ര 

ഫിച്ചു ധെച്ചിരിക്ുന്നു. 

 ഖെളിച്ചം പിരിഞ്ഞജുപോകുന്നതും 

! കിഗക്ക൯കാററു ഭ്ൂരമിമേല് ധ്യാപിക്കുന്നതും 

ആയ ധഴി ഏതു? 

 നിജ്യനദേശത്തും ആഗ പാപ്പില്ലാത്ത 

മരുഭൂമിയിലും 

മഗ പെയ്യിക്കേണ്ടതിന്നും 

 തരിശും ശ്ര വുമായ നിലത്തിനെറ 

ഓഹഫം തീക്കേണ്ടതിന്നും 

ഇാളന്പല്ല മുളെപ്പിക്കേണ്ടതിന്നും 

ജുലപ്ര വാഹത്തിന്നു ചാലും 

ഇടിമിന്നലിണു പാതയും ധഖെട്ടിക്കൊടു 

ത്തതാ൪? 

മഴെക്കു അപ്പന്ദണ്ടോ? 

അല്ല, മഞ്ഞൂതുള്ളികളെ ജനിപ്പിച്ചതാ൪? 

ആരുടെ ഗഭത്തില്നിന്നു ഹിമം പുറ 

പ്പെടുന്നു 2 

ആകാശത്തിലെ നീഫാരത്തെ ആള് പ്രസ 

വികുന്നു 2 

വെള്ളം കല്ലുപോലെ ഉറെച്ചുപോകുന്നു. 

ആയയുടെ മുഖം കട്ടിയായിത്തീരുന്നു, 

കാത്തികയുടെ ചങ്ങല നിനകു ബന്ധി 

ക്കാമോ? 

മകയിരത്തിനെറ ബന്ധനങ്ങര അഴി 

ക്കാമോ? 

നിനക്കു രാശിചക്രത്തെ അതിന്െറ കാ 

ലത്തു പുറപ്പെടുവിക്കാമോ? 

1 

൭3 

4 

൭ 

26 

1) 

28 

൧9 

30 

31 

32 
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സപൃഷികളെയും മക്കളെയും ന്.നക്കു നട 

ത്താമോ? 

39 ആകാശത്തിലെ നിയമങ്ങളെ നി! അറി 

2 യയന്നുവോ? 

അതിന്നു ഭൂമിമേലുള്ള സ്വാധീനത നിണ്ണ 

യയിക്കാമോ? 

34 ജലപ്രവാഹം നിന്നെ മൂടേണ്ടതിന്നു 

നിനക്കു മേഘങ്ങളോളം ശണ്ദും ഉയ 

ത്താമോ? 

അടിയങ്ങള് ധിടകൊള്ളുന്നു എന്നു നി 

ന്നോടട പറഞ്ഞു പുറപ്പെടു ാന്തക്കലണ്ണൂം 

നിനക്കു മിന്നലുകളെ പറഞ്ഞയക്കാമോ? 

36 അന്തരംഗത്തില് ജ്ഞാനത്തെ ഖെച്ചവ 

നാ൪? 

മനസ്സിന്നു വിധേകം കൊടുത്തവ൯ ആ൪? 

37 ഉരുക്കിവാത്തതു പോലെ പൊടി തമ്മില് 

ക്രടുമ്പോഴ്ം 

മങ്കട്ട ഒന്നോടൊന്നു പററിപല്പോക്പോഴ്ചം 

38 ജ്ഞാനത്താല് മേഘ്വങ്ങളെ. എണ്ണുന്നതാര്? 

ആകാശത്തിലെ മ്ുരുത്തികളെ ചരിക്ു 

) ന്നതാര്൪? 

39 സിംഹങ്ങന ഗുഹകളില് പതുങ്ങിക്കിടക്ു 

മ്പോഴ്ചം 

അവ മുററുകാട്ടില് പതിയിരിക്കുമ്പോഴ്ചം 

40 നിസിംഹികു ഇര ധേട്ടയാടിക്കൊടുക്കമോ? 

ബാലസിംഫങ്ങളുടെ വിശപ്പടക്കമോ? 

41 കാക്കകുഞ്ഞുങ്ങം ഇര കിട്ടാതെ 

ഉഴന്നു ദൈവത്തോടു നിലധിളിക്കുമ്പാഠം 

അതിന്നു തിന് ഏത്തിച്പ കൊടുക്കുന്നതാ൪? 

൩൯. അദ്ധ്യായം. 

വവാറയിലെ കാട്ടാടുകളുടെ പ്രസവകാ 

ലം നിനക്കറിയാമോ? 

മാ൯പേടകളുടെ ഈററുനോധു നീ കാ 

ണ്മോ? 

ഉ അവെക്കു ഗഭം തികയുന്ന മാസം നിനക്കു 

അവയുടെ പ്രസവകാലം നിനക്കു അറി 

യാമോ? 

അവ കുനിഞ്ഞു കുട്ടികളെ പ്രസധി 3 

ക്കുന്നു; 

ക്ഷണത്തില് വേടന ഒഴിഞ്ഞു പോകുന്നു. 

അവയുടെ കുട്ടികഠം ബലപ്പെട്ടു കാട്ടില് 3 

വളരുന്നു; 

അവ പുറപ്പെട്ടു പോകുന്നു; മടങ്ങിവരുന്ന 

തുമില്ല. 

കാട്ടുകഴ്ുതയെ അഴിച്ചുധിട്ടതു ആര? ൮൭% 

വനഗദ്ടഭത്തെ കെട്ടഴിച്ചതാര് 

ഞാ൯ മരുഭൂമിയെ അതിന്നു ധിടും 6 

തവന്നിലത്തെ അതിന്നു പാപ്പിടവുമാക്കി. 

അതു പട്ടണത്തിലെ ആരവം കേട്ടു ചി ? 

രികുന്നു; 

തെളിക്കുന്നവനെറ ഒച്ഛ ക്രട്ടാക്കുന്നതു 

മില്ലം 

മലനിരകര അതിനെറ മേച്ചല്പൂറമാ 3 

കുന്നു; 

പച്ചയായതൊക്കെയും അതു തിരഞ്ഞു 

നടക്കുന്നു. 

കാട്ടുപോത്തു നിന്നെ വഴിപ്പെട്ടു സേധി 9 

ക്കമോ? 

അതു നിനെറ പുച്ലൊട്ടിക്കരികെ രാപ്പാ 

ക്കമോ? 

കാട്ടുപോത്തിനെ നിനക്കു കയറിട്ടു ഉഴ 10 

വിന്നു കൊണ്ടുപോകാമോ 

അതു നിനെറ പിന്നാലെ നിലം നിര 

തൃതുമോ? 

അതിനെറ ശക്തി വലുതാകയാല് നി 11 

അതിനെ ധിശ്വസികുമോ? 

നിസെറ വേല നി അതിന്നു ഭരമേല്പിച്ചു 

കൊടുക്കുമോ? 

അതു നിനെറ വിത്തു കൊണ്ടുവരുമെന്നും 

നിന്െറ കളപ്പുരയില് ക്രട്ടുമെന്നും നി 

വിശ്വസികുമോ? 

കണകു കൂട്ടാമോ? | ഒട൭പ്പക്ഷി ഉല്ലസിച്ചു ചിറകു ധിശുന്നു; 13 

ധാഠാഥറ്ഠിം 

൦൨൨൦൭൬ 



14 

17 

18 
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എ്ധിലും ചിറകം തൂ വലുംകൊണ്ടെ വാത്സ | കാഹള നാദം ധ്വനിക്കുന്തോറും അത്തു ഹാ, 

ല്യം കാണിക്കുമോ? ഹാ എന്നു ചിനെകുന്നു; 

അതു നിലത്തു മുട്ട ഇട്ടേച്ചുപോകുന്നു; പടയും പടനായകന്മാരുടെ മുഴക്കധും 

അവയെ പൊടിയില് ഖെച്ചു വിരിക്കുന്നു. ആപ്പും ദൂരത്തുനിന്നു മണക്കുന്നു. 

കാതകൊണ്ടു അവ ഉടഞ്ഞുപോയേകുമെ | നിനെറ ധവിധേകത്താലോ പരുന്തു പറ 

ന്നോ ത്മയും 

കാട്ടുമുഗം അവയ ചധിട്ടിക്കളഞ്ചേക്കു | ചിറക തെകോട്ടു വിടക്കുകയും ചെയ്യുന്നതു ? 

മെന്നോ അതു ഓകുന്നില്ല. ! നിന്െറ കപ്പനെക്കോ കഴ്ക൯ മേലോട്ടു 

അതു തെറ കുഞ്ഞുങ്ങളോടു തനിക്കുള്ള പറക്കയും 

വയല്ല എന്നപോലെ കാഠിസ്ം കാണി ഉയരത്തില് ക്രടു വെക്കുകയും ചെയ്യു 

ടന്നു; ന്നതു? 

തന്െറ പ്രയത്നം വൃത്ഥമായ്യ്യോകുമെന്നു അത്തു പാറയില് കുടിയേറി രപ്പാകുന്നു; 

ഭയപ്പെടുന്നില്ല. | പാറമുകളിലും മൂഗ്ലത്തിചും തന്നേ. 

ദൈവം അതിന്നു ജ്താനമില്ലാതാക്കി അധിടെനിനു അതു ഇര തിരയ്യന്ന; 

വിവേകും അതിന്നു നല്ലിട്ടുമില്ല. അതിനെറ കണ്ണ ദൂരത്തേക്കു കാണ്ടന്നു. 

അതു ചിറകടിച്ചു പൊങ്ങി ഓടുമ്പോഗ | അതിനെറ ക്ുഞ്ഞൂങ്ങഥര ചോര വലിച്ചു 

കുതിരയെയും പുറത്തു കയറിയവനെയും കുടികുന്നു; 

പരിഹസിക്കുന്നു. പട്ടുപോയവര് ര്രേധിടെയോ അവിടെ 

കുതിരെകു നിയോ ശക്തികൊടുത്തതു? അതുണ്ടു. 

അതിനെറ കുഴ്ത്തിന്നു നീയോ കുഞ്ചി 

രോമം അണിയിച്ചതു 9 പപ്പട 

നിനക്ു അതിനെ ലെട്ടുക്കിളിയെപ്പോ | യഹോധഖ പിന്നെയും ഇയ്യോബിനോടു 

ലെ ചാടിക്കാമോ? അരുളിച്ചെയുൂതു ഏന്തെന്നാത: 

അതിസെറ ശഗ്ശുങ്കാരപ്രുതാപം ഭയങ്കരം, ആക്ഷേപകന൯ സ്വ്ൃശക്തനോടു വാടി 

അതു താഴ്സരയില് മാന്തി കൂരക്കോടെ ഉല്ല ; ക്കുമോ? 

സിക്കുന്നു; | ദൈവത്തോടു തക്കിക്ുന്നവ൯ ജുതിന്നു 

അതു ആയ്യധപാണികളെ ഏതിത്തുചെ ഉത്തരം പറയട്ടെ. 

ലന്നു. അതിനു ഇയ്യോബ് യഹോവയോടു ഉത്ത 

അതു ക്രശാതെ ഭയത്തെ പൃക്ണ്ലിക്കുന്നു ; രം പറഞ്ഞതുഃ 

വാളിനോടു പി൯ധാങ്ങി മണ്ടുന്നതുമില്ല. ഞാ൯ നിസ്സ്ാരനല്ലോ, ഞാ൯ നിന്നോടു 

അതിന്നു എതിരെ ആയനാഴിയും ' ഏന്തുത്തരം പറയേണ്ടു? 

മിന്നുന്ന കുന്തവും ശ്രൂലധും കിലൂകിലു | ഞാ൯ കൈകൊണ്ടു വായി പൊത്തിക്കൊ 

26 

മ 

28 

29 

30 

കുന്നും ഒ്ളുന്നു. 

അതു ഉഗ്രതയും കോപവും പൂണ്ടു നിലം ഒരുവട്ടം ഞാ൯ സംസരിച്ചു; ഇനി ഉത്ത 

) വിഴ്ചങ്ങുന്നു; രം പറകയില്ല. 

കാഹള നാഭഒം കേട്ടാല് അതു അടങ്ങിനി | രണ്ടുവട്ടം ഞാ൯ മരചെയ്തു; ഇനി മിണ്ടു 

ല്ലൃയില്ല. കയില്ല. 

104 



10 

11 

13 

14 

15 

16 

ഇയ്യോബ് രച 

അല്ല്യോ യഹോവ ചുഴലിക്കാററിത 

നിന്നു ഇയയോബിനോടു ഉത്തരം പറഞ്ഞ 

തെന്നതെന്നാൽ: 

നി പുരുഷനെപ്പോലെ അര മുറുക്കി 

ക്കൊഠക; 

ഞാ൯ നിന്നോടു ചോദിക്കും; നി എനിക്കു 

ഗ്രഹിപ്പിച്ചുതരിക, 

നീ എനെറ ന്യായത്തെ ടുബ്ദലപ്പെടുത്തു 

മോ? 

നി നിതിമാനാകേണ്ടതിന്നു എന്നെ കുററം 

പറയുമോ? 

ദൈധത്തിന്നുള്ളതു പോലെ നിനക്കു ഭൂജം 

ഉണ്ടോ? 

അവനെപ്പോലെ നിനക്കു ഇടിമുഴക്കാ 

മോ? 

നീ മഹിമയും പ്രുതാപവും അണിഞ്ഞു 

കൊഠകുു 

തേജസ്സും പ്രഭാവധും ധരിച്ചുകൊശക. 

നിനെറ കോപപ്രുഡാഹങ്ങളെ ഒഴുക്കുക; 

ഏതു ഥവ്പിയെയും നോക്കി താ. 

ഏതു ഗവ്വിയെയും നോക്കി കയിഗ്ു 

ടുക്ടുന്മാരെ അവരുടെ നിലയില് തന്നേ 

വീഴ്സുിക്കള ക. 

അവരെ ഒക്കെയും പൊടിയില് മറെച്ചു 

വെക്കുക; 

അവരുടെ മുഖങ്ങളെ മറധിടത്തു ബന്ധി 

ചുകള. ക. 

അലപ്പാഠം നിനെറ വലങമൈം നിന്നെ 

രക്ഷിക്കുന്നു 

എന്നു ഞാനും നിന്നെ ശ്രുാഘിച്ചുപറയും. 

ഞാ൯ നിന്നെപ്പോലെ ഉണ്ടാക്കിയിരി 

ക്കുന്ന നദിഹയമുണ്ടല്ലോ; 

അതു കാളയെപ്പോലെ പുല്ല തിന്നുന്നു. 

അതിസെറ ശക്തി അതിനെറ കുടിപ്രദേ 

ശത്തും 

അതിനെറ ബലം വയററിനെറ മാംസ 

പേശികളിലും ആകുന്നു. 

ഠിം 

8209 0 41 

ദേവദാരുതുല്യ മായ തനെറ വാല് അതു 

ആട്ടുന്നു; 

അതിനെറ തുടയിലെ ഞരമ്പുകമ ക്രടി 

പിണഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 

അതിന്െറ അസ്ഥികുഠ ചെമ്പുകഴല് 

പോലെയും 

എല്ലുകഠം ഇരിമ്പഴിപോലെയും ഇരി 

ക്കുന്നു. 

അതു ഭദൈവത്തിനെറ സൃഷ്ടികളില് പ്ര 

ധാനമായുള്ളതു ; 

അതിനെ ഉണ്ടാക്കിയവന് അതിന്നു ഒരു 

വാ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. 

കാട്ടുുഗങ്ങളൊക്കെയും കളിക്കുന്നിടമായ 

പവ്വതങ്ങ അതിന്നു തീ൯ വിളയി 

കുന്നു. 

അതു നീര്മരുതിനെറ ചുവട്ടിലും 

ഞാങ്ങണയുടെ മറധിലും ചതുപ്പുനിലത്തും 

കിടക്കുന്നു. 

നീരമരുതു നിഗല്കൊണ്ടു അതിനെ മറെ 

കുന്നു; 

തോട്ടിങ്കുലെ അലരി അതിനെ ചുററി 

നില്ലുന്നു. 

നദി കവിഞ്ഞൊഴ്ഴകിയാലും അതു ഭൂമിക്കു 

ന്നില്ല ; 
യോട്ടാ൯ അതിന്െറ വായിലേക്കു ചാടി 

യാലും അതു നിഭയമായിരിക്കും. 

അതു നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കെ അതിനെ 

പിടിക്കാമോ? 

അതിനെറ മൂക്കില് കയ൪ കോക്കാമോ? 

൪.൧. അദ്ധ്യായം. 

മഹാനക്രത്തെ ചൃണ്ടലിട്ടു പിടിക്കാമോ? 

അതിനെറ നാക്കു കയറുകൊണ്ടു അമ 

ത്താമോ? 

അതിന്െറ മുക്കില് കയറു കോക്കാമോ? 

അതിന്െറ അണയിൽ കൊളുത്തു കട 

ത്താമോ? 

18 

19 

20 

| 

റി 

3 

4 
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അതു നിമന്നാടു ഏറിയ യാചന കഴി 

കമാ? | 

സാവധാനവാക്ു നിന്നോടു പറയുമോ? 

അതിനെ എന്നും ദാസനാക്കിക്കൊള്ളണ്ട 

തിന്നു 

അതു നിന്നോടു ഉടമ്പടി ചെയ്യുമോ? 

പക്ഷിയോടു എന്നപോലെ നി അതി 

നോടു കളികൃുമോ? 

അതിനെ പിടിച്ചു നിന്റെറ ബാലമം 

ക്കായി കേട്ടിയിട്ടമോ? 

മീ൯പിടിക്രൂററുകാർ അതിനെക്കൊണ്ടു 

വ്യാപാരം ചെയ്യുമോ? 

അതിനെ കച്ചവടക്കാകു പകുത്തു വില്ല 

മോ? 

നിനക്കു അതിനെറ തോലില് നിറെച്ചു 

അസ്ത്രം 

തലയില് നിറെച്ചു ചാട്ടുക്ളിയും തറെക്കാ 

മോ? 

അതിനെ ഒന്നു തൊടുക; പോര് തിട്ടം 

ഏന്നു ഓത്തു കൊഗക; 

പിന്നെ നി അതിന്നു തുനികയില്ല. 

അവനെറ ആശെകു ഭംഗം വരുന്നു; 

അതിനെ കാണുമ്പോ തന്നേ അവന് 

വിണുപോകുമല്ലോ. 

പിന്നെ എന്നോടു ഏതിത്തനില്ലന്നവ൯ 

അതിനെ ഇഭളക്കുവാ൯ തക്ക ട്ര 

ആര്? 

ഞാ൯ മടക്കിക്കൊടുക്കേണ്ടതിനന എനികു 

മുമ്പുകൂട്ടി തന്നതാ൪? 

ആകാശത്തി൯ കിഗെയുള്ള തൊക്കെയും 

എന്േറതല്ലുയോ? | 

അതിനെറ അധ്വയവങ്ങളെയും മഹാശ 

ക്ത്രിയെയും 

അതിന്െറ ചേലൊത്ത രൂപ്പത്തെയും | 

പററി ഞാ൯ മിണ്ടാതിരിക്കുയില്ല. 

അതിനെെറ പുറങ്കപ്പായം ഉരരാകുന്നവ 

നാ൪$ 

അതി നെറ ഇരട്ടനിരപ്പല്ലിന്നിടയില് ആര് 

ചെല്ലും? 

അതിനെറ മുഖത്തെ കതക ആര് തുറകും 

അതിനെറ പല്ലിന്നു ചുററും ഭീഷണം 

ഉണ്ടു, 

| ചെതുമ്ചതനിര അതിനെറ ഡംഭമാകുന്നു ; 

അതു മുദയെച്ചു മുറുക്കി അടെച്ചിരിക്ുന്നു. 

അതു ഒടന്നാടൊന്ു പററിയിരികുന്നു; 

ഇടയില് കാററുകടക്കുയില്ല. 

ഒന്നോടൊന്നു ചേന്നിരികുന്നു; 

വേപ്പെടുത്തിക്രൂടാത ണ്ണം തമ്മില് പററി 

യിരികുന്നു. 

അത്ത തുമ്മുമ്പോമ ധെളിച്ചം മിന്നുന്നു; 

അതിനെറ കണ്ണ മുഷസ്സിനെറ കണ്ണിമ 

പോലെ ആകുന്നു. 

അതിന്െറ വായിതനി ന്നു തില്പന്തങ്ങം 

പുറപ്പെടുകയും 

തീപ്പൊരികഠ തെറിക്കുയും ചെയ്യുന്നു. 

തിളെക്കുന്ന കലത്തില്നിന്നും കുതൃതുന്ന 

പോട്ടപ്പുല്പില്നിന്നും എന്നപോലെ 

അതിനെറ മൂക്കില്ുനിന്നു പുക പുറപ്പെ 

ടുന്നു. 

അതിനെറ ശ്വാസം കനല് ജ്വലിപ്പി 

കുന്നു; 

അതിനെറ ധായില്തനിന്നു ജ്വാല പുറ 

പ്പേടുന്നു. 

അതിനെറ കഴ്ത്തില് ബലം വസിക്കുന്നു; 

അതിന്റെറ മുമ്പില് നിരാശ നൃത്തം ചെ 

യ്യുന്നു. 

അതിന്െറ മാംസദശകഠാ തമ്മില് പററി 

യിരിക്ുന്നു ; 

അവ ഇളകിപ്പോകാതധണ്ണം അതിന്മേല് 

മുറെച്ചിരികുന്നു. 

അതിനെറ എടയം കല്ലുപോലെ ഉറപ്പു 

ള്ളതു; 
തിരികല്ലിനെറ അടിക്കല്ല്പോലെ മുറപ്പ 

ഒ്ളതു തന്നേ. 
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അതു ചൊളങ്ങുമ്പോഠ ബലശാലികഠ പേ | 

ടിക്കുന്നു; 

ഭയം ഹേതുവായിട്ടു അവര് പരധശരാഃ | 

യ്ക്കിരുന്നു. 

വാഗരകൊണ്ടു അതിനെ എതിക്കുന്നതു അ 

സാദ്ധ്യം; 

കുന്തം, അസ്ത്രം, ഖേല് എന്നിവകൊണ്ടും 
| 

ആധരതില്ല. | 

വൈക്കോല് പോ ഇരിമ്പിനെ അതു 

ലെയും 

താരത്തെ വിച്ച മരംപോലെയ്ും വിചാ | 

രിക്കുന്നു, 

അസ്ത്രം അതിനെ ഓാടിക്കയില്ല; 

കധിണക്കല്ലു അതിന്നു താളടിയായിരി 

ക്കുന്നു. 

ഗദ അതിന്നു താളടിപചോലെ തോന്നുന്നു; 

വേല് ചാട്ടുന്ന ഒച്ച കേട്ടിട്ടു അതു ചിരി 

കുന്നു. 

അതിന്െറ അധോഭാഗം മൂച്ചയുള്ള ഓട്ടു 

കഷണംപോലെയാകുന്നു; 

അതു ചെളി മേല് പല്ലിത്തടിപോലെ വലി 

യുന്നു. 

കലത്തെപ്പോലെ അതു ആഴിയെ തിളെ 

പ്പിക്കുന്നു; 
സമുദ്രത്തെ അതു ലിംകളെ 

ത്തിക്കുന്നു. | 

അതിനെറ പിന്നാലെ ഒരു പാത 

മിന്നുന്നു; 

ആഴി നരെച്ചതുപോലെ തോന്നുന്നു. 

ഭൂമിയില് അതിന്നു തുല്യമായിട്ടൊന്നും 

ഇല്ല; 

അതിനെ ഭയമില്ലാത്തതായി ഉണ്ടാക്കിയി 

രികുന്നു. 

അതു ഉന്നതമാജുള്ള തിനെയൊക്കെയും 

നോക്കിക്കാണുന്നു; 

മദിച്ച ജന്തുക്കഠക്കെല്ലാം അതു രാജാവാ 

യിരികുന്നു. 
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൪൭.൨. അദ്ധ്യായം. 

അതിന്നു ഇയ്യോബ് യഹോവയോടു 

ഉത്തരം പറഞ്ഞതു : 

നിനക്കു സകലധും കഴിയുമെന്നും 

നിനെറ ഉദ്ദേശമൊന്നും അസഭ്ധ്യമല്ലെ 

ന്നും ഞാ൯ അറിയുന്നു. 

അറിധുക്രടാതെ ആലോചനയെ മറിച്ചു 

കള യൃയന്നോരിവനാ൪? 

അങ്ങനെ എനിക്കറിഞ്ഞുക്രടാതവണ്ണും അ 

ആആതമേറിയതു 

! ഞാന് തിരിച്ചറിയാതെ പറഞ്ഞുപോയി. 

കേഠാക്കേണദേ; ഞാ൯ സംസാരിക്കും; 

ഞാ൯ നിന്നോടു ചോദിക്കും; എന്നെ ഗ്രഹി 

പ്രിക്കേണരേ. 

ഞാ൯ നിന്നെക്കുറിച്ചു ഒരു കേറ്റി മാത്രമേ 

കേട്ടിരുന്നു ള്ള; 

ഇപ്പ്യോഴോ, ഏനെറ കണ്ണാല് നിന്നെ കാ 

ണുന്നു. 

ആകയാല് ഞാ൯ എന്നെത്തന്നേ ധെറുത്തു 

പൊടിയിലും ചാരത്തിലും കിടന്നു അറു 

തചിക്കുന്നു. 

യഹോവ ഈ വചനങ്ങളെ ഇയ്യോബി 

നോടു അരുളിച്ചെയുശേഷം യഹോവ 

തേമാന്യനായ എലിഫസിനോടു അരുളി 

ച്ചെയുതു : നിന്നോടും നിനെറ രണ്ടു സ്റ്റേ 

ഹിതന്മാരോട്ടം എനിക്കു കോപം ജ്വലി 

ച്ചിരിക്കുന്നു; എന്െറ ദാസനായ ഇയ്യോ 

ബിനെപ്പോലെ നിങ്ങ എന്നെക്കുറിച്ചു 

ധിഹിതമായതു സംസുരരിച്ചിട്ടില്ലം ആക 

യാല് നിങ്ങ ഏഴു കാളയെയും ഏഴ്ഗആ 

ട്ടുകൊററനെയും എനെറ ദാസനായ ഇ 

യ്യോബിനെറ അടുക്കല് കൊണ്ടുചെന്നു 

നിങ്ങഗകു വേണ്ടി ഹോമയാഗം കുഴി 

പ്പി൯; ഏഎനെറ ഭാസനായ ഇയ്യോബ്' 

നിങ്ങഗക്ക വേണ്ടി പ്രാത്ഥിക്കും; ഞാ൯ 

അയസെറ മുഖം ആടരിച്ചു നിങ്ങളുടെ മൂഡ 



തെക്കു തക്കവണ്ണം നിങ്ങളോടു ചെയ്യാ 

തിരികും; എന്െറ ഓസനായ ഇയ്യോ 

ബിനെലപ്പാലെ നിങ്ങ മ്ദേന്നെക്ുറിച്ചു 

ധിഹിതമായതു സംസാരിച്ചിട്ടില്ല ല്ലാ. 

! 9 അങ്ങനെ തേമാന്യ നായ ഏലീഫസും ശ്ര 

ഹൃനായ ബില്ദാടും നയമാത്യനായ സാ 

ഫരും ചെന്നു യഫോധ തങ്ങളോടു കപ്പി 

ചതുപോലെ ചെയ്യൂ; യഹോവ ഇയ്യോ 

[1 ബിനെറ മുഖത്തെ ആദരിച്ചു, ഇയ്യോ 

ഖെ' തന്റെറ സ്നേഹിതന്മാക്കു ധേണ്ടി 

പ്രാത്ഥിച്ചപ്പോഗ൦ യഹോവ അധഖനെറ 

സ്ഥിതിക്കു ഭേഒം വരുത്തി മുമ്പെ ഉണ്ടായി 

രുന്നതൊക്കെയും യഹോവ ഇയ്യോബിനു 

11 ഇരളിയായി കൊടുത്തു. അവനെറ സ 

കലസഹോഒരന്മാരും സഃ3ഹാഒരിമാതും 

മുമ്വെ അവന്നു പരിചയമുള്ള വരൊക്കെ 

0 

യും അവനെറ അടുക്കരു വന്നു അവനെറ 

വീട്ടില് അവനോടുക്രടെ ഭക്ഷണം കഴി 

ചൂട യഹോവ അധനെറമേല് വരുത്തി 

യിരുന്ന സകലഅനത്ഥത്തെയും കുറിച്ചു 

അവര് അധഖനോടു സഹതാപം കാണിച്ചു 

അവനെ ആശ്വസിപ്പിച്ചു; മാരരാരുത്ത 

111 30൨൦ വ ടക്ക 

റ ന്ന 1 __. 899 സങ്കിത്തനങ്ങഠം ൧ 

ദമം അവന്നു ഓരാ പൊ൯നാണ്യ വും ഓ 

രോ പൊ൯ന്മോതിരധും കൊടുത്തു. ഇങ്ങ 

നെ യഹോവ ഇയ്യോബിനെറ പി൯കാല 

ത്തെ അവനെറ മു൯കാലത്തെക്കാര അ 

ധികം അനുഗ്രഹിച്ചു; അവന്നു പതിന്നാലാ 

യിരം ആടും ആറായിരം ഒട്ടകധും ആയി 

രം ഏര് കാഏളയ്യം ആയിരം പെണ്ക്ഴുത 

യ്കം ഉണ്ടായി, അവന്നു ഏഴ പുത്രന്മാരും 

മൂന്നു പുത്രിമാരും ഉണ്ടായി. മൂത്തവരഠക്കു 

അവ൯ യെമീമാ ഏന്നും രണ്ടാമത്തവഠ൦കു 

കെസിയാ എന്നും മൂന്നാമആവധാകു കേ 

രെ൯.-ഹപ്പൂക എന്നും പേര് വിളിച്ചും 

േയ്യോബിനെറ പുത്രിമാരെപ്പോലെ സൌ 

ന്യ്യമുള്ള സ്ത്ര്രീകഠം ദേശത്തെങ്ങും ഉണ്ടായി 

രുന്നില്ല; അവരുടെ അപ്പന് അവരുടെ 

സഹോദരന്മാരോടു ക്രടെ അവക്കു അവ 

കാശം കൊടുത്തും അതിനെറശേകം 

ഇയ്യോബ് നൂററിനാപ്പത് സംവത്സരം 

ജീവിച്ചിരുന്നു; അവന് മക്കളെയും മക്കള 

ടെ മക്കളെയും നാലു തലമുറയോളം കണ്ടു. 

അങ്ങനെ ഇയ്യോബ് വൃദ്ധനും കാലസനു 

ണ്ണനുമായി മരിച്ചു. 

സങ്കിത്തനങ്ങം 

ലായക 

ഒന്നാം പുസൂകം. 

ച, സജിീത്തനം. 

12 

15 

16 
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ക്കാതെയ്യം 

പാപികളുടെ വഴിയില് നില്ല്ലാതെയും 

പരിഫാസികളുടെ ഇരിപ്പിടത്തില് ഇരി 

ക്മാതെയ്യം 

ന്തോഷിച്ചു 

അധഖവനന്െറ ന്യായപ്രമാണത്തെ രാപ്പകുരു 

ധ്യാനിക്കുന്നവ൯ ഭാഗ ഡാന്. 

അവഖവ൯, ആററരികുത്തു നട്ടിരികുന്നതും 8 

ഠാ 



സങ്കിത്തനങ്ങഠ ൨, ൩. ___ 

[| 

1൭ 

തക്കകാലത്തു ഫലം കാസ്ത്തന്നതും 

ഇല വാടാത്തതൃമായ വൃക്ഷംപോലെ | 

ഇരിക്കും; 

അയ൯ ചെയ്യുന്നതൊക്കെയും സാധിക്കും. 

ടൂഷ്കന്മാര അങ്ങനെയല്ല; 

അയഖരര് കാററു പാറരുന്ന പതിരപോലെ 

യര്രേ. 

ആകയാല് ഒുക്ക്ന്മാര് ന്യായധിസ്മാരത്തിലും | 

പാപ്പികര നീതിമാന്മാരുടെ സഭയിലും | 

നിലിന്നുനില്ലയില്ല. | 

യഹോവ നിതിമാന്മാരുടെ വഴി അറി 

യുന്നു; | 
ദുഷ്ടന്മാരുടെ വഴിയോ നാശകരം ആ 

കനം. 

൨. സജിത്മതനം. 

ജ്ാതികര കലഹികുന്നതും 

ടാ0) 

വംശങ്ങഠം വൃത്ഥമായതു നിരൂപിക്കുന്നതും 

എന്തു? 

യഹോധെക്കും അവനെറ അഭികിക്ത। 

നും വിരോധമായി | 

ഭൂമിയിലെ രാജാക്കന്മാര എഴുന്നേല്ലൃയും 

അധിപതികഠം തമ്മില് ആലോചിക്കയുപ। 

ചെയ്യുന്നതു : 

നാം അവരുടെ കെട്ടുകളെ പൊട്ടിച്ചു 

അവരുടെ കയറുകളെ എറിഞ്ഞുകള ക. 

സ്വഗ്ലത്തില് വസിക്കുന്നവ൯ ചിരിക്കുന്നു; 

കത്താവു അവരെ പരിഹസിക്കുന്നു. 

അന്നു അവന് കോപത്തോടെ അവരോടു 

അരുളിച്ചെയ്യും; 

ക്രോധത്തോടെ അവരെ ഭൂമിപ്പിക്കും. 

എനെറ ിശുദ്ധപവ്വതമായ സിയോ 

നില് 

ഞാ൯ ഏനെറ രാജാധിനെ ഖാഴിച്ചിരി 

കുന്നു. 

ഞാ൯ ഒരു നിണ്ണ്യം പ്രസ്മാധിക്കുന്നു: 

യഹോവ ഏന്നാടു അരുളിച്ചെയുൂതു : 

്റ്ടല്സ്മ മ, 3 

നീ ഏനറെറ പൃത്ര൯; ഇന്നു ഞാ൯ നിന്നെ 

ജനിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. 

എന്നോടു ചോടിച്ചുകൊഠക; 

ഞാ൯ നിനക്കു ജാതികളെ അവകാശ 

മായം 

ഭൂമിയുടെ അററങ്ങളെ കൈധശമായും 
ക് 

തരു; 

ഇരിമ്പുകോല്കൊണ്ടു നി അവരെ ത 

കകും; 

കുശവനെറ പാതരംപോലെ അവരെ 

ഉടെക്കും. 

ആകയാല് രാജാക്കന്മാരേ, ബുഭ്ധി പഠി 

പ്പി൯; 

ഭൂമിയിലെ ന്യായാധിപന്മാരേ, ഉപദേശം 

കൈക്കൊനധിന്൯, 

ഭയത്തോടെ യഹോധയെ സേവിപ്പി൯; 

വിറയലോടെ ഘോഷിച്ചുല്പസിപ്പിന൯. 

അവ൯ കോപിച്ചിട്ടു നിങ്ങ വഴിയില് 

വെച്ചു 

നശിക്കാതിരിപ്പാ൯ പുത്രനെ ചുംബിപ്പി൯. 

അവനസെറ കോപം ക്ഷണത്തില് ജ്വ 

ലികും; 

അവനെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നവരൊക്കെ 

യും ഒ: ധാന്മാര്. 

൩, സജിത്തനം. 

ദാധിട് തന്െറ മകനായ അബ്ദാലോ 

മിനെറ മുമ്പില്നിന്നു ഓടി 

പ്പോയപ്പോശ പാടിയ ഒരു സങ്കിത്തനം. 

യഹോവേ, ഏനെറ ധൈരികഠ എത്ത 

പെരുകിയിരിക്ുന്നു! 

എന്നോട്ടു എതിക്കുന്നവർ അനേകര് ആ 

കന്നു. 

അവന്നു ദൈധത്തിങ്കത രക്ഷയില്ല എനാ 

എന്നെക്കുറിച്ചു പലരും പറയുന്നു. സേലാ. 

നിയോ യഹോവേ, എനിക്കു ചുററും പരി 

ചയ്യഠ 
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പ്ര സങ്കിത്തനങ്ങഠം രം ൫ 

മൃുനെറ മഹത്വവും ഏനെറ തല മുയത്്തു 

ന്നവരും ആകുന്നു. 

& ഞാ൯ യഹോധഖയോട്ട ഉച്ചത്തില് നിലധി 

ളിക്ുന്നു; 

അവ൯ സെറ പവിശുഭ്ധപവ്ൃതത്തില് 

നിന്നു ഉത്തരം അരുളൂകയ്യം ചെയ്യുന്നു. 

സേലാ, 

ഞാ൯ കിടന്നുറങ്ങി; ്ര% 

$ 

യഹോവ ഏന്നെ താഞ്ങുകയാൽത ഉണന്നു 

മിരികുന്നു. 

6 എനിക്കു വിരോധമായി ചുററും പാളയ । 

മിറങ്ങിയിരികുന്ന 

ആയിരം ആയിരം ജനങ്ങളെ ഞാ൯ ഭയ 
| 

പ്പേടുകയില്ല. 

7 യഹോവേ, ഏഴ്ന്നേല്ലേഛ,ണമേ; എനെറ 

ദൈവമേ, ഏന്നെ രക്ഷിക്കേണമേ. 

നി ഏനെറ ശത്രുക്കളെ ഒക്കെയും ചെകി 

ട്ടആടിച്ചു; 
നി തകത്തുക 

തൂഞ്ഞൂ. 

ടൂ്ടൂന്മാരുടെ പല്ല 

8 രക്ഷ യഹോധെക്കുള്ള താകന്നു; 

നിനെറ അനുഗ്രഹം നിസെറ ജനത്തി 

ന്നേല് വരുമാറാകട്ടെ, സേലം. 

ര, സജിത്തനം. 

സംഗീതപ്രമാണിക്കു തന്ത്രിനാദത്തോടെ; 
ഭാധിദിനെറ ഒരു സങ്കിത്തനം. 

൨൫)൩൯െറ നീതിയായ ഭൈധഖമേ., ഞാ൯ 

ധിളികുമ്പോഠ ഉത്തരമരുളേണമേ; 

ഞാ൯ ഞെരുക്കത്തില് ഇരുന്നപ്പോ നീ 

മ്ലനിക്ു ധിശാലത വരുത്തി; 

മ്ലേന്നോടു കൂപതോന്നി എനെറ പ്രാത്ഥന 

കേശക്കേണമേ. 

[ പുരുഷന്മാരേ, നിങ്ങ ഏത്രത്തോളം 

എനെറ മാനത്തെ നിന്ദയാക്കി 

മായയെ ഇ ക്ടിചു ധ്യാജത്തെ അന്വേ 

യഹോവ ഭക്തനെ തനികു വേറുതിരി 3 

ചിരിക്കുന്നു ഏന്നറിധി൯; 

ഞാ൯ യഹോവയെ ധിളിച്ചചേക്ഷികു 

മ്വോര അവന് കേശമകും. 

നടുങ്ങുധിന൯ു; പാപം ചെയ്യാതിരിപ്പി൯; 4 

നിങ്ങളുടെ കിടക്കുമേല് ഫ്ൃദയത്തില് 

ധ്യാനിച്ചു മെൌനമായിരിപ്പി൯. സേലാ. 

 നീതിയംഗങ്ങളെ അപ്പിപ്പിന൯; 5 

യഹോവയില് ആശ്രയം ഖെപ്പി൯. 

നമുക തആ൪ നന്മ കാണിക്കും ഏന്നു പല 6 

രും പറയുന്നു; 

യഹോവേ, നിന്െറ മുഖപ്രകാശം ഞങ്ങ 

ടൂടെമേരു ഉടിപ്പിക്കേണമേ. 

ധാന്യവും വീഞ്ഞും വഭ്ധിച്ചപ്പോഠം അവ 7 

ക്കുണ്ടായതിലും 

അധികം സന്തോഷം നീ എന്െറ ഫ്ലടയ 

ത്തില് നലച്ലിയിരിക്കുന്നു, 

ഞാ൯ സമാധാനത്തോടെ കിടന്നുറങ്ങും; 8 

നീയല്ലോ യഹോധേ, ഏന്നെ നിഭയം 

വസിക്കുമാറാക്കുന്നതു. 

൫൭ സജിത്തനം. 

സംഗീതപ്രമാണിക്കു വേണുനാദത്തോടെ ; 
ദാഖവിദിനെറ ഒരു സങ്കിത്തനം, 

യ.ഹഫോേ, എനെറ ഖാകുക നക്കു ചെവി 

തരണമേ; 

മ്രേ൯റ ധ്യാനത്തെ ശ്രഭ്ധിക്കേണമേ. 

 മേനെറ രാജാവും ഏനെെറ ദൈവധുമായു 2 

ള്ളോധേ, 

ഏൃ൭൯െറ സകങ്കടയാചന കേഠക്കേണമേ; 

നിന്നോടല്ലോ ഞാന് പ്രാത്ഥിക്കുന്നതു . 

യഹോവേ, രാധിലേ എന്െറ പ്രാത്ഥന 3 

കേഗക്കേണമേ; 

രാവിലേ ഞാ൯ നിനക്കായി ഒരുക്കി കാ 

ത്തിരികുന്നു. 

നീ ടുക്ടൃതയില് പ്രസാടികുന്ന ദൈവമല്ല; 4 

്ധിക്കും? സേലാ.  ടൂക്ട൯ നിന്നോടുക്രടെ പാക്കയില്ല. 

ഠിം 



സങ്കിത്തനങ്ങഠ ൬ ൭ 

അഹങ്കാരികഠം നിനെറ സന്നിധിയില് 

നില്ലയില്ല; 

നീതികേടു പ്രുവത്തിക്കുന്നവരെയൊക്കെ 

യും നി പകെക്ുന്നു. 

ഭോഷ്ഠു പറയുന്നവരെ നീ! നശിപ്പിക്കും; 

രക്തപാതകവും ചതിധുമുള്ളവ൯ യര്ഹോ 

ധെക്കു അറെപ്പാകുന്നു. 

ഞാനോ, നിനെറ കൃപയുടെ ബഹ്ുത്വ 

ത്താല് നിന്െറ ആലയത്തിചേക്കു ചെന്നു 

നിന്െറ ധിശുദ്ധമയഷിരത്തിന്നുു നേരെ 

നിങ്കലുള്ള ഭക്തിയോടെ ആരാധിക്ും, 

യഹോവേ, എനെറ ശത്രുക്കഠനിമിത്തം 

നിനെറ നീതിയാൽ ഏന്നെ നടത്തേ 

ണടമഃ 

എനെറ മുമ്പില് നിന്െറ വഴിയെ നിര 

പ്ലാക്കേണമേ. 

അവരുടെ വായിത ഒട്ടും നേരില്ല; 

അവരുടെ അന്തരംഗം നാശക്രപം തന്നേ; 

അവരുടെ തൊണ്ട തുറന്ന ശവക്കഴിയാ 

കുന്നു; 

നാധയകൊണ്ടു അവര് മധുരധാക്കു പറ 

യന്ന. 

10 ദൈധടമ, അവരെ കുററം ധിഡിക്കേ 

ണമേ; 

തങ്ങളുടെ ആലോചനകളാല് തന്നേ 

അവര് ധിഴട്ടെ; 

അധരുടെ അതിക്രമങ്ങളുടെ ബഹുത്വം 

നിമിത്തം അവരെ തള്ളിക്കള യേണമേ; 

11 

രെല്ലാവരും സന്തോഷികും; 

നി അവരെ പാലികുന്നതു കൊണ്ട അവര് 

എല്പ്ോഴ്ചം ആനന്ദിച്ചാക്കാ; 

നിന്െറ നാമത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവര് നി 

ന്നിര ഉപ്പസികും. | 

32 ്റ്ടമ്സട 6 

വരിചകൊണ്ടെന്നപോലെ നി ദയകൊ 

ണ്ടു അവനെ മദെക്കം. 

൩. സജിത്തനം. 

സംഗീതപ്രമാണിക്ു തന്ത്രിനാടത്തോടെ 
അക്ടമരാഗത്തില് ; ഓാധിദിനെറ ഒരു 

സങ്കീത്തനം. 

യഹോലേ, നിന്െറ കോവത്തില് 

എന്നെ ശിക്ഷിക്കരുതേ ; 

നിനെറ ക്രോധത്തില് എന്നെ ദണ്ഡിപ്പി 

ക്കരുതേ. 

യഹോലേ, ഞാ൯ തമന്നിരികുന്നു; 

എന്നോടു കരുണയുണ്ടാകേണമേ; 

യഹോവേ, എനെറ അസ്ഥികഠം ഭൂമിച്ചി 

രികുന്നു; 

എന്നെ സദ്യ മാക്കേണൻമ, 

എന്െറ പ്രാണനും അത്യന്തം ഭ്രമിച്ചിരി 3 

കുന്നു; 

നീയോ, യഹോധേ, ഏത്തത്തോളം? 

യഹോധേ, തിരിഞ്ഞു എനെറ പ്രാണനെ 4 

വിടുവിക്കേണമേ; 

നിനെറ കാരുണ്യ നിമിത്തം ഏന്നെ 

രക്ഷിക്കേണമേ. 

മരണത്തില് നിന്നെകുറി.്ച ഓമ്മയില്ല 5 

ല്ലോ; 

പാതാളത്തില് ആര് നിനക്ു സ്ോത്രം 

ചെയ്യും? 

ഏഎനെറ ഞരക്കംകൊണ്ടു ഞാ൯ തള ന്നിരി 

കുന്നു; 

രാത്രി മുഴുവനും എനെറ കിടക്കയെ ഒഴു 

കുന്നു; 

കണ്ണ്നീ൪കൊണ്ടു ഞാ൯ എനെറ കുട്ടിലി 

നെ നനെകുന്നു. 

ടഃ ഖം കൊണ്ടു ഏഎനെറ കണ്ണു കഴിഞ്ഞിരി 

കുന്നു; 

19 യഛഹോധേ, നി നീതിമാനെ അഗ്ര | കല൭൯നറ സകലഖൈരികളുംഹേതു വായി 

ഫിക്കും; 

റ്റം 

ക്ഷിണിച്ചുമിരിക്കുന്നു. 
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8 നീതികേടു പ്രവത്തിക്കുന്ന ഏവരുമേ 

ഏനന്നെ ധിട്ടുപോകു വിൻ; 

യഹോവ എനെറ കുരച്ചലിനെറ ശബ്ദം 

കേട്ടിരികുന്നു. 

9 യഹോവ എനെറ അപേക്ഷ കേട്ടിരി। 

കുന്നു; 

യഹോവ ഏനെറ പ്രാത്ഥന കൈകക്കൊ 

ള്ളം. 

10 ഏനെറ ശകത്തൃക്കഠം എല്ലാവരും ലജ്്മിച്ചു 

ക്രമികും; 

അവര് പിന്തിരിഞ്ഞു പെട്ടെന്നു നാണിച്ചു 

പ്പോകം, 

ഒ. സജിത്തനം. 

ബെന്യ്യാമീന്നായ ക്രശിനെറ 
വാക്കുകമനിമിത്തം ഓധിദ് യഹോ 

ഖവെകു പാടിയ ധിഭൂമഗിതം. 

ഞാന് ശരണം പ്രാപികുന്നു; 

മ്രേന്നെ യ്േട്ടയാടുന്ന ഏല്ലാവരുടെയും 

കയ്ക്കില്നിന്നു ഏന്നെ രക്ഷിച്ചു ധിടുധി 

ക്കേണമേ. 

32 അവന് സിംഹം എന്നപോലെ എറന്ന 

കിറിക്കുള യരു൫തേ; 

വിടുവിപ്പാ൯ ആരുമില്ലാതിരികുമ്പോ 

എന്നെ ചിന്തിക്കള യരുതേ. 

3 മൃനെറ ദൈവമായ യ3ഹാവേ, ഞാ൯ 

ഇതു ചെയ്യിട്ടുണ്ടെങ്കില്, 

മേനെറ പക്കൽ നിീതികേടുണ്ടെങ്കിത, 

4 എനികു ബന്ധുധായിരുന്നവനോടട ഞാ൯ 

ദോഷം ചെയ്യിട്ടുണ്ടെങ്കില്, - 

ഹേതുക്രടാതെ എനിക്ു ധൈരിയായിരു 

ന്നവനെ ഞാ൯ ധിടുധിച്ചുവല്ലോ - 

ന 

046)നെറ ദൈധമായ യഹോവേ, നിന്നെ 

ശത്രു എനെറ പ്രാണനെ പിന്തുടന്നു 

പിടിക്കട്ടെ; 

അവന് എനെറ ജിവനെ നിലത്തിട്ടു 

ചവധിട്ടട്ടെ; 

839 സജിത്തനങ്ങ ൭ 

6ര൭൯റ മാനത്തെ. പൂഴിയില് തള്ളി 

യിടട്ടെം സേലാ. 

യഹോേ, കോപത്തോടെ എഴുന്നേല്ലേ, 

ണമ; 

മ്േെറ വൈരികളുടെ ക്രോധത്തോടു 

മ്ദേതിത്തുനില്ലേ,ണമേ; 

എനിക്കു വേണ്ടി ഉണരേണമേ; നീ ന്യായ 

വിധി കപ്പിച്ചവല്്ലോ. 

ജാതികമൂടെ സംഘം നിന്നെ ചുററി 

നില്ലട്ടെ; 
നി അധകു മീതെ കരടി ഉയരത്തി3ലകു 

മടങ്ങേണമേ. 

യഹോധ ജാതികളെ ന്യായം ധിധി 

കടന്നു, 

യഹോവ, എനെറ നി തിക്കും പരമാത്ഥ 

തെക്ും തക്കഖണ്ണം എന്നെ വിധിക്കേ 

ണമേ; 

ടുഷ്യനെറ ദുഷ്ടത തീന്മുചേകേട്ടെ; നീതി 

മാനെ നി ഉറപ്പിക്കേണമേ, 

നീതിമാനായ ഭൈവം ഫ്ടദയങ്ങളെയും 

അന്തരിന്ദ്രിയങ്ങളെയും ശോധനകഖെയ്യ 

നാവല്ലോ. 

ര്രേ൭ന്റ പരിച ഭൈവത്തിനെറ പക്കൽ 

ഉണ്ടു; 

അവന് ഫ്ലദയപരമാത്ഥികരള രക്ഷി 

കുന്നു. 

ദൈധം നിതിയുള്ള ന്യായാധിപതിയാ 

കുന്നു; 

ദൈവം ദിവസംപ്രതി കോപിക്കുന്നു. 

മനം തിരിയയന്നില്ലെങ്കില് അവന് തന്െറ 

വാളിന്നു മൂച്ചക്ട്ടും; 

അവ൯ തനെറ ധില്ലൂ കലെച്ചു ഒരുക്കിയി 

രിക്കുന്നു. 

അവ൯ മരണാസ്്രങ്ങളെ അവന്െറ 

നേരെ തൊടുത്തു, 

തനെറ ശരങ്ങളെ തീയമ്പുകളാക്കി തീത്തി 

രിക്കുന്നു. 

10 

11 

12 

13 
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അന്നന്നത്
തെ 
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1 

൭ 

ഇതാം അധന്നു നീതികേടിനെ നോധു | നി അവനെ ഭൈവത്െക്കാ൦ അല്പം 

കിട്ടുന്നു ; 

അപഖ൯ കക്ടുത്തെ ഗഭം ധരിച്ചു വഞ്ച 

നയെ പ്രസവിക്കുന്നു. 

അവന ഒരു കുഴി കുിച്ചുണ്ടാക്കി, 

കുഴിച്ച കുഴിയില് താന തന്നേ വിണു. 

അവഖനെറ ധേണ്ടാതനം അവനെറ തല 

യിലേക്കു തിരിയും; 

അവനെറ ബലാല്ലച്ഛാരം അവസെറ നെറു 

കയില് തന്നേ ധീഴ്ചം. 

ഞാ൯ യഹോവയെ അധനെറ നീതിക്കു 

തക്കവണ്ണം സ്തൂതിക്ും; 

അത്യുന്നതനായ യഹോധഖയുടെ നാമ 

ത്തിന്നു സ്ോത്രം പാടും. 

൮. സജമിത്തനം. 

സംഗീതപ്രമാണിക്കു 

ഗത്തൃ രാഗത്തില്; ഭാവിടിനെറ ഒരു 

സങ്ജിത്തനം. 

ഞങ്ങളുടെ കുത്താവായ യഹോവേ, നി 

സെറ നാമം ഭൂമിയിലൊക്കെയും എത്ര 

ശ്രേഷ്ടുമായി രിക്കുന്നു! 

നീ ആകാശത്തില് നിന്െറ തേജസ്സു 

ധെച്ചിരിക്കുന്നു. 

നിനെറ ധൈരികമരനിമിത്തം, 

ശത്രുവിനെയും പകയനെയും മിണ്ടാതാക്കു 

വാ൯ തന്നേ, 

നീ ശിശുക്കളുടെയും മുലകുടിക്കുന്നവരുടെ 

യും വായില്നിന്നു ബലം നിയമിച്ചിരി 

ക്കുന്നു. 

നിമെറ ധിരലുകളുടെ പണിയായ ആ 

കാശത്തെയും 

നീ ഉണ്ടാക്കിയ ചന്്രനെയും നക്ഷത്രങ്ങ 

ളെയും നോക്ുുമ്പോ൦, 

മത്യനെ നി ഓക്കേണ്ടതിന്നു അവന് ഏന്തു? 

മന്ദഷ്യ പുത്രനെ സന്ദശിക്കേണ്ടതിന്നു അ 

വന് എന്തുമാത്രം? 

മാത്രം താഴ്ിം 

തേജസ്സും ബഹുമാനധും അവനെ അണി 

യിച്ചിരിക്കുന്നു. 

നിന്െറ കൈകളുടെ പ്രവൃത്തിക്കു 

നീ അവനെ അധിപതിയാക്കി, 

സകലത്തെയും അവന്െറ കാല്കീഴെ 

യാക്കിയിരിക്കുന്നു ; 

ആടുകളെയും കാളകളെയും എല്ലാം 

കാട്ടിലെ മൂഗങ്ങളെ യൊക്കെയും 

ആകാശത്തിലെ പക്ഷികളെയും സമ 

ത്തിലെ മത്സ്യങ്ങളെയും 

സമുദ്മാഗ്ലങ്ങളില് സഞ്ചരിക്കുന്ന സകല 

ത്തെയും തന്നേ. 

ഞങ്ങളുടെ കത്താവായ യഹോധേ,ം 

നിനെറ നാമം ഭൂമിയിലൊക്കെയും എത്ര 

ത്രേഷ്ടമായിരിക്കുന്നു! 

൯. സജിത്തനം. 

സംഗിതപ്രമാണിക്കു 

പുത്രമരണരാശത്തില്; ദാധവിടിനെറ 

ഒരു സങ്കിത്തനം. 

ഞാ൯ പുണ്ണഘുടയത്തോടെ യഫഹോല 

യെ സ്റ്കൂതിക്കും; 

നിന്െറ അത്ഭതങ്ങളെ ഒക്കെയും ഞാ൯ 

വണ്ണിക്കും. 

ഞാ൯ നിന്നില് സന്തോഷിച്ചുല്പസിക്കും; 

അത്യന്നതനായുള്ളോധേ, ഞാന് നിനെറ 

നാമത്തെ കീത്തികും, 

എന്റെറ ശത്രുക്കം പി൯ധാങ്ങുകയില് 

ഇടറിയിണു, 

നിനെറ സന്നിധിയില് നശിച്ചു 

പോകും. 

നി എനെറ കായ്യവും വൃ വഹരരധും നട 

ത്തിയിരിക്കുന്നു; 

നി നിതിയോടെ വിധിച്ചുകൊണ്ടു സിം 

ഹാസനത്തില് ഇരികുന്നു. 



ഗ്ര്രര 

ദ 

10 

11 

13 

റ് 10 

നീ ജാതികളെ ശാസിച്ചു ദുഷ്ടനെ നശി 

പ്പിച്ചു; 
അധരുടെ നാമത്തെ നി സദാകാലത്തേ 

കും മായിച്ചുകളഞ്ഞു. 

ശത്രുക്കഗഠ മുടിഞ്ഞു സഭാകാലരേകും 

നശിച്ചിരിക്കുന്നു ; 

അവരുടെ പട്ടണങ്ങളെയും നി മറിച്ചു 

കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു; 

അധയുടെ ഒാമ്മക്രടെ ഇല്ലാതെയായിരി 

ാ കുന്നു. 

എന്നാല് യഹോവ എന്നേകും വാഴ്”ന്നു; 

ന്യായധിധിക്ു അവസ സിംഫാസനം 

ഒരുക്കിയിരികുന്നു. 

അവന് ലോകത്തെ നീതിയോടെ വി 

ധികും; 

ജാതികാഠക്ു നേരോടെ ന്യായപാലനം 

ചെയ്യം. 

യഹോവ പീിഡിതന്നു ഒരു അഭയസ്ഥാനം; 

കഷ്ടകാലത്തു ഒരഭയ സ്ഥാനം തന്നേ. 

നിനെറ നാമത്തെ അറിയുന്നവര് നിങ്കത 

ആശ്രുയികും; 

യഹോവേ, നിന്നെ അന്വേഷികുന്ന 

വരെ നി ഉപേക്ഷ്ികുന്നില്ലല്ലോ. 

സീയോനില് വസിക്കുന്ന യഹോധെക്കു 

സ്്യോത്രം പാട്ടവി൯; 

അവനെറ പ്രവൃത്തികളെ ജാതികളുടെ 

ഇടയില് ഘോകഷിപ്പി൯. 

രക്തപാതകത്തിന്നു പ്രതികാരം ചെയ്യുന്ന 

വന് അവരെ ഓാക്ുന്നു; 

എളിയവരുടെ നിലധിളിയെ അവധവ൯ 

മറക്കുന്നതു മില്ല. 

യഹോവേ, എന്നോടു കരുണയുണ്ടാകേ 

ണമേ; 

മരണധഖാതിലുകളിതനിന്നു എന്നെ മഉദ്ധ 

രികുന്നവനേ, 

എന്നെ പകെക്കന്നവരാല് എനികു നേ 

രിടൂന്ന കഷ്ടം നോക്കേണമേ. 

ഠിം 

35 സങ്കിത്തനങ്ങറഠാ ൧൧0 

ഞാന് സിീയോ൯ചുത്രിയുടെ പടിവാതി 

ലുകളില് നിനെറ സ്മുതിയെ ഒക്കെയും 

പ്രസ്മാവിച്ചു 

നിനെറ രക്ഷയില് സന്തോഷിക്കേണ്ട 

തിന്നു തന്നേ, 

ജാതികഠാ തങ്ങഠം ഉണ്ടാക്കിയ കുഴിയിൽ 

താണുപോയി; 

അവർ ഒളിച്ചുവെച്ച വലയില് അവരു 

ടെ കാല് തന്നേ അകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. 

യഹോവ തന്നെത്താന് വെളിപ്പെടുത്തി 

ന്യായധിധി നടത്തിയിരിക്കന്നു ; 

ദുകയുസ സ്വന്തകൈകളൂടെ പ്രവൃത്തി 

യില് കുടുങ്ങിയിരിക്കുന്നു. തന്ത്രിനാദം. 

സേലാ. 

ദുഷ്ടന്മാരും ദൈവത്തെ മറക്കുന്ന സകല 

ജാതികളും 

പാതാളത്തിലേക്ു തിരിയും. 

ഭരിദനെ ഏന്നേക്കും മറന്ന പോകയില്ല; 

സാധുക്കളുടെ പ്രത്യാശെക്കു എന്നും ഭംഗം 

വരികയുമില്ല. 

യഹോവേ, ഏഴുന്നേല്ലേ,േണമേ, മത്യ൯ 

14 

15 

16 

1 

18 

19 

പ്രബലനാകരുതേ; 

ജാതികഠ നിനെറ സന്നിധിയില് വിധി 

ക്കപ്പെടുമാറാകട്ടെ. 

യഹഫോേ, തങ്ങ മത്യ രത്രേ ഏന്നു ജാ 

തിക അറിയേണ്ടതിന്നു 

ഞഅവകു ഭയം വരുത്തേണമേ, സേലാ 

൧൧0. സജിത്തനം. 

യ്യഹോേ, നി ട്ലരത്തു നില്ലന്നതെന്തു? 

കക്ടുകാലതൃതു നി മറഞ്ഞുകള യുന്നതു മെന്തു? 

ടൂുക്നെറ അഹങ്കാരത്താല് ഏളിയവ൯ 

തപികുന്നു; 

അധർ നിരൂപിച്ച മപായങ്ങളില് അവര് 

തന്നേ പിടിപെടട്ടെ. 

ദൂക്കടസ തന്െറ മനോരഥത്തില് പ്രശം 

സികുന്നു; 
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ടൂരാഗ്രഹി യഹോധഖയെ ത്യജിച്ചു നിന്ടി | അവ൯ ഒരുനാളും കാണുകയില്ല ഏന്നു 

ക്കുന്നു. 

ദുക൯ ഉന്നതഭാവത്തോടെ: അവ൯ ചോ 

ടിക്കയില്ല എന്നു പറയുന്നു; 

ദൈവം ഇല്ല എന്നാകുന്നു അവനെറ നിരൂ 

പണം ഒക്കെയ്യം. 

അവനസെറ വഴികുഠം ഏല്ലായ്യ്യോഴും സഫ 

ലമാകുന്നു; 

നിന്െറ ന്യായധിധികമ അവ൯ കാണാ 

തവണ്ണും ഉയരമുള്ള വ; 

തനെെറ സകലശത്രുക്കളോടും അവ൯ ചി 

രുന്നു. 

ഞാ൯ കലുങ്ങുകയില്ല, ഒരുനാമൂം അനത്ഥ 

ത്തില് ലിഴ്ചകയുമില്ല 

എന്നു അവ൯ തനെറ ഫ്ൃദയത്തില് പറ 

യുന്നു. 

അവനെറ വായില് ശാപവും ധ്യാജധും 

സാഹസവും നിറഞ്ഞിരികുന്ന; 

അയധഖനെറ നാധി൯കിഴില് ദോഷവും 

അതിക്രമവും ഇരിക്ുന്നു. 

അവന് ഗ്രാമങ്ങളുടെ ഒളിവുകളില് പതി 

യിരിക്കുന്നു ; 

മറവിടങ്ങളില്ധെച്ചു അവ൯ കുററമില്ലാ 

ത്തവനെ കൊല്ലുന്നു ; 

അവ൯ രഹസ്യമായി അഗാതിയുടെമേല് 

കണ്ണു ഖെച്ചിരിക്കുന്നു. 

സിംഹം ഏുററുകാട്ടില് എന്നപോലെ അ 

വ൯ മറധിടത്തില് പതുങ്ങുന്നു; 

എളിയവനെ പിടിപ്പാ൯ അവ൯ പതി 

യിരിക്കുന്നു; 

മേളിയവനെ തനെറ വലയിൽ ചാടിച്ച 

പിടിക്കുന്നു. 

അവന് കുനിഞ്ഞു പതുങ്ങിക്കിടക്ുന്നു; 

അഗതികഠ അവനെറ ബലത്താല് ധി 

ണപോകുന്നു, 

ദൈധം മറന്നിരിക്കുന്നു, അവന തനെെറ 

മുഖം മറെച്ചിരികുന്നു : 

അവന് ഹൃദയത്തില് പറയുന്നു. 

യഹോധലേ, എഴ്ചന്നേല്ലേഛണമേ; ദൈ 

വമേ, തൃക്കൈ മുയത്തേണമേ; 

എളിയയധരെ മറക്കരുതേം 

ടൂഷന് ദൈവത്തെ നിന്ദിക്കുന്നതും 

നി ചോടിക്കയില്ല ഏന്നു തനെറ ഉള്ളില് 

പറയുന്നതും എന്തിന്നു 2 

നി! അതു കണ്ടിരിക്കുന്നു, തൃക്കൈകൊണ്ടു 

പകരം ചെയ്ത്ാ൯ 

ദോഷത്തെയും പകയെയും നീ നോക്കി 

ക്കണ്ടിരിക്ുന്നു ; 

അധതി തന്നെത്താന് നിങ്കല് ഏപ്പിക്കുന്നു ; 

അനഗഥന്നു നി സഹായി ആകന്നു. 

ദുഷ്നന്െറ ഭൂജത്തെ നീ ഒടിക്കേണമേ; 

ദോഷിയുടെ ദൂഷ്ടുത ഇല്ലാതെയാകുധോളം 

അതിന്നു പ്രതികാരം ചെയ്യേണ3മ. 

യഹോവ എന്നെന്നേകും രാജാവാകുന്നു; 

ജാതികഠം അവനെറ ദേശത്തുനിന്നു നശി 

ചുപോയിരിക്കുന്നു. 

ഭൂമിയില്നിന്നുള്ള മത്യ൯ ഇനി ഭയപ്പെ 

ടുത്താതിരിപ്പാ൯ 

നി അനഠാഥന്നും പിഡിതന്നും ന്യായപ്പാ 

ലനം ചെയ്യേണ്ടതിന്നു 

യഹോവേ, നീ സാധുക്കളുടെ അപേക്ഷ 

കേട്ടിരിക്കുന്നു; 

അവരുടെ ഫടയത്തെ നി ഒറപ്പിക്കയും 

നിനെറ ചെഖി ചായിച്ച കേഠക്കയും 

ചെയ്യുന്നു. 

൧൧൦ സജിത്ത നം, 

സംഗീതപ്രമാണിക്കു ; ഓവീിദിനെറ ഒരു 
സങ്കിത്തനം. 

ഞാ൯ യഹോവയെ ശരണമുാക്കിയിരി 

ക്കുന്നു; 

പക്ഷികളേ, നിങ്ങളുടെ പവ്ൃതത്തിലേകു 

പറന്നു പോകുധി൯ 

13 

14 

15 

10 

17 



കം 

റദ്്ട 12, 13 

എന്നു നിങ്ങ എടന്നാടു പറയുന്നതു 

എങ്ങനെ? 

ഇതാ, ഒുഷ്ടുന്മാർ ഫദയപരമാത്ഥികളെ 

ഇരുട്ടത്തു എയ്യേണ്ടതിന്ു 

വില്ലു കുലെച്ചു അസ്ത്രം ഞാണിന്മേല് തൊ 

ടുകുന്നു. 

അടിസ്ഥാനങ്ങ മറിഞ്ഞുപോയാല് നീതി 

മാ൯ ഏന്തു ചെയ്യും? 

യഹോവ തെറ ധിശ്ശൂദ്ധമന്ദിരത്തിത 

ഉണ്ടു 

യഫഹോധയ്യടെ സിംഹാസനം സ്ഥല 

ത്തില് ആകുന്നു; 

അവനെറ കണ്ണുക ദശികുന്നു; 

അവനെറെറ കണ്ണ്ണോളകഠം മനുഷ്യപൃത്ര 

ന്മാരെ ശോധന ചെയ്യുന്നു. 

യഹോവ നീതിമാനെ ശോധന ചെയ്യുന്നു; 

ദുഷ്ട നെയും സാഹസ്പപ്രിയനെയും അവ 

നെറ ഉള്ളം വെറുകുന്നു. 

ടൂകൂന്മാരുടെമേല് അവന് കണികളെ 

വഷിപ്പിക്കും; 

തീയും ഗന്ധകധും ഉന്ത്തുക്കാററും അവരുടെ 

പാനപാത്രത്തിലെ ഓഹരിയായിരികും. 

യഹോവ നീതിമാന്; അവ൯ നീതിയെ 

ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു ; 

നേരുള്ള വര് അവനെറ മുഖം കാണും. 

൧൨. സജ്ത്തനം. 

സംഗീതപ്രുമാണിക്കു; അഷ്യമരാഗത്തില് : 
ദാവിദിനെറ ഒരു സങ്കീത്തനം. 

യു.ഹോയേ, രക്ഷിക്കേണമേ; ഭക്തന്മാര് 

ഇല്ലാതെപോകന്നു; 

ധിശ്വസ്മൂന്മാർ മനുഷ്യ പുത്രന്മാരില് കുറ 

ഞ്ഞിരിക്ുന്നു, 

ഓരോരുത്ത൯ താന്താനെറ കൂട്ടുകാരനോടു 

വ്യാജം സംസാരികുന്നു; 

കപടമുള്ള അധരത്തോടും ഇരുമനസ്റസ്സോ 

ടം ക്രടെ അവർ സംസാരികുന്നു. 

ഠിം 
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കപടമുള്ള അധരങ്ങളെ ഒക്കെയ്യം 

വമ്പു പറയുന്ന നാധിനെയും യഹോധ 

ഛ്ഛേദിച്ചുകളയും. 

ഞങ്ങളൂടെ നാവുകൊണ്ടു ഞങ്ങ ജയിക്ും; 

ഞങ്ങടെ അധരങ്ങഠ ഞങ്ങധകു തുണ; 

ഞങ്ങഠക്കു യജമാന൯ ആര് എന്നു അവര് 

പറയുന്നു. 

മേളിയവരുടെ പീഡയും ഒരിടന്മാരുടെ 

ഭിഘശ്വാസവധുംനിമിത്തം 

ഇപ്പോഠഠം ഞാ൯ ഏഴുചന്നേല്ല്ാ; രക്ഷെ 

ക്കായി കാംക്ഷികുന്നവനെ 

ഞാ൯ അതിലാകും എന്നു യഹോവ അരു 

ളിച്ചെയ്യന്നു. 

യഹോവയുടെ വചനങ്ങഠം നിമ്മലവച 

നങ്ങ ആകുന്നു; 

നിലത്തു മലയില് മരുക്കി ഏഴ്ചപ്രാവശ്യം 

ശുദ്ധിചെയു ധവെള്ളിപോലെ തന്നേ, 

യഹോധേ, നീ അവരെ കാത്തുകൊള്ളും; 

ഈ തലമുറയിരുനിന്നു നി അവരെ എന്നും 

സൂക്ഷികും. 

മനുഷ്യ പുത്രന്മാരുടെ ഇടയില് വക്കളത്വം 

പ്രബലപ്പെടുമ്പോഗ 

ദുഷ്ടന്മാര് എല്ലാടവും സഞ്ചരിക്കുന്നു. 

൧൩. സമജിത്തനം. 

സംഗിതപ്രമാണിക്കു; ദാവീദിനെറ ഒരു 
സങ്കജിത്തനം. 

യഹോലേ, ഏത്ൃതത്തോളും നി ഏന്നെ 

മറന്നുകൊണ്ടിരികും 2 

നീ ഏത്രത്തോളം നിന്െറ മുഖത്തെ ഞാന് 

കാണാതയധണ്ണം മറെക്ും? 

എത്രത്തോളം ഞാ൯ എനെറ ഉള്ളില് 

വിചാരംപിടിച്ചു 

എനെറ ഫുദയത്തിത ദിവസംപ്രതി ടൂഃഖം 

അനുഭ വിക്കേണ്ടിവരും? 

എത്രത്തോളം എന്െെറ ശത്രു ഏനെറമേത 

ഉയന്നിരിക്കം 2 



സങ്കീത്തനങ്ങശര ൧൭൦, ൧൫ 

എസെറ ഭൈവമായ യഹോേ, കടാക്ഷി 

ക്കേണമേ; എനിക്കു ഉത്തരം അരുളേ 

ണമേ; 

ഞാ൯ മരണനിട പ്രാപിക്കാതിരിപ്പാ൯ 

രേസെറ കണ്ണുകളെ. പ്രകാശിപ്പിക്കേണമേ, 

ഞാ൯ അധനെ തോല്ലിച്ചകമഞ്ഞു എന്നു 

എസെറ ശത്രു പറയരുതേ; 

ഞാ൯ ഭൂമിച്ചുപോകന്നതിനാല് എനെറ 

ധൈരികഠ ഉല്ലസിക്കയുമരുതേ. 

ഞാനോ നിനെറ കരുണയില് ആശ്രയി 

ക്കുന്നു; 

എസെറ ഹൃദയം നിനെറ രക്ഷയില് 

ആനന്ദിക്കും. 

യഹോധഖ എനിക്കു നന്മ ചെയ്യിരിക്ക 

കൊണ്ടു 

ഞാ൯ അവധന്നു പാട്ടുപാടും. 

൧൪... സജിത്തനം. 

സംഗീതപ്രമാണികു; ഭഓലിടിനെറ ഒരു 
സങ്കീത്തനം. 

ദൈധം ഇല്ല എന്നു മൂഡന് തെറ 

എദയത്തില് പറയുന്നു; 

അവര് വഷളന്മാരായി മ്ദേച്ചത പ്രവ ത്തി 

ക്കുന്നു ; 

നന്മ ചെയ്യുന്നവ൯ ആരുമില്ല. 

ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കുന്ന ബുദ്ധിമാ 

നണ്ടോ എന്നു കാണ്മാ൯ 

യഫോധ സ്വഗ്ലത്തില്നിന്നു മനുഷ്യ്യചു 

തതന്മാരെ നോകുന്നു. 

എല്ലാവരും വഥിതെററി ഒരുപോലെ കൊ 

ഒുള രഅതാത്തവരായിത്തീന്നു; 

നന്മ ചെയ്യന്നവനില്ല; ഒരുത്ത൯പോലു 

മില്ല. 

നീതികേടു പ്രവത്തിക്കുന്നവര ആരും 

അറിയുന്നില്ലയോ? 

അപ്പം തിന്നുന്നതുപോലെ അവര് 

നെറ ജനത്തെ തിന്ുകള യുന്നു; 
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യഹോധഖയോടു അവര് പ്രാത്ഥിക്കുന്നില്ല. 

അവ൪ അവിടെ അത്യന്തം ഭയല്പെട്ടു; 

യഫഹോധ നീതിമാന്മാരുടെ തലമുറയില് 

ഉണ്ടല്ലോ. 

നിങ്ങംം ദരിദനെറ ആലോചനെക്കു 

ഭ€്രാഗഥഠ വരുത്തുന്നു; 

എന്നാല് യഫോവധവ അവനെറ സങ്കേത 

മാകുന്നു. 

സിയോനില്നിന്നു യിസായേലിനെറ 

രക്ഷ വന്നെങ്കില്! 

യഫോവ തനെറ ജനത്തിന്െറ സ്ഥിതി 

മാററു മ്പോഠര 

യാക്കോബ് സന്തോഷിക്കയും യിസ്രായേല് 

ആനന്ദിക്കയും ചെയ്യും. 

൧൫, സജിത്തനം. 

ദാവിദിനെറ ഒരു സങ്കീത്തനം. 

യഹോധേ, നിനെറ ക്രടാരത്തില് ആര് 

പാകും? 

നിന്െറ ധിശുഭ്ധപവ്ൃതത്തില് ആര് 

വസിക്കും? 

നിഷ്ടുളങ്കനായി നടന്നു നീതി പ്രവത്തി 

ക്കയും 

ഫുടയപൂല്യം സത്യം സംസരരിക്കയും ചെ 

യ്യന്നവ൯. 

നാധുകൊണ്ടു കുരള പറയാതെയും 

തനെറ ക്രട്ടുകാരനോടു ദോഷം ചെയ്യാ 

തെയും 

കൂട്ടുകാരന്നു അപമാനം വരുത്താതെയും 

ഇരിക്കുന്നവ൯; 

വഷളനെ നിന്ദ്രനായി എണ്ണുകയും 

യഫോധാഭക്തന്മാരെ ബ്ഫ്ുമാനിക്കയുയം 

ചെയ്യുന്നവ൯; 

സത്യം ചെയ്യിട്ടു ചേതം വന്നാലും മാറാ 

ത്തവ൯; 

തെറ ദ്രവ്യം പലിശെക്കു കൊടുക്കാ 5 

ത്തെയ്യം 

[ന ത്തി 
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കുററമില്ലാത്തവന്നു പിരോധമായി കൈ 

ക്രൂലി വാങ്ങാതെയും ഇരികുന്നവ൯; 

ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവന് ഒരുനാമ്ൂം കുലുങ്ങി | 

പ്പോകയില്ല. 

ഹനം സയിത്തനം. 

ഓധിടിനന്െറ സ്വണ്ണഗീതം. 

ദൈവഖമേ, ഞാന് നിന്നെ ശരണം ആ 

ക്കിയിരിക്കയാല് | 

എന്നെ കാത്തുകൊള്ളേണമേ. 

ഞാ൯ യഫോവയോടു പറഞ്ഞതു: നീ എ 

നെറ കത്താധാകുന്നു; 

നീ ഒഴികെ ഏനിക്കു ഒരു നന്മയും ഇല്ല. 

ഭൂമിയിലെ ധിശുഭ്ധന്മാരോ 

അവര് എനി കു പ്രസാദമുള്ള ശ്രേഷ്ടുന്മാ൪ 

തന്നേ. 

അ ദേവനെ കൈക്കൊള്ളുന്നവരുടെ 

വേദനകഠം വഭ്ധിക്കും; 

അവരുടെ രക്തപാനിയഖബലികളെ ഞാ൯ 

അപ്പിക്കയില്ല; 

അവരുടെ നാമങ്ങളെ എനെറ നാധി 

ന്മേല് എടുക്കയ്യമില്ല. 

ഏഎനെറ അവകാശത്തിനെറയ്ും പാനപാ 

തൃത്തിനെറയും പങ്കു യഹോവ ആ 

കുന്നു; 

നി എനിക്കുള്ള ഓഹരിയെ പരിപാലി 

കുന്നു. 

അള ധുനആത എനിക്കു മനോഹഫരദേശത്തു 

വീണിരികുന്നു; 

അതേ, എനിക്കു നല്ലോരവകാശം ലഭിച്ചി 

രിക്കുന്നു. 

എനിക്കു ബുഭ്ധി മപദേശിച്ചുതന്ന യഹോ 

ധയെ ഞാ൯ വാ? 

രാത്രികാലങ്ങളിലും എനെറ അന്തരംഗം 

എന്നെ ഉപദേശികുന്നു. 

ഞാ൯ യഹോവയെ എപ്പോഴചം എന്െറ 

മുമ്പില് ഖെച്ചിരികുന്നു; 
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ണ്ടു ഞാ൯ കുലുങ്ങി പ്പോകയില്ല. 

അതുകൊണ്ടു എനെെറ ഫ്കദയം സന്തോ 

ഷിച്ചു ഏന്റെറ മനസ്സു ആനന്ദികുന്നു; 

എനെറ ജഡവും നിഭയമായി വസികും, 

നി എന്െറ പ്രാണനെ പാതാളത്തില് 

വിടുകയില്ല; 

നി നെറ പരിശുദ്ധനെ ഭവത്വം കാണ്മാന് 

സമ്മതിക്കയയമില്ല. 

 ജീവനെറ വഴി നീ ഏനിക്കു കാണിച്ചു 

തരും; 

നിനെറ സന്നിധിയില് സന്തേഷപരി 

പൂണ്ണതയ്യം 
നിറ വലത്തുഭാഗത്തു ഏന്നും പ്രമോദ 

ങ്ങും ഉണ്ടു. 

൧൭. . സമ്മിത്തനം. 

ഓവീദിനെറ ഒരു പ്രാത്ഥന. 

യഹോവേ, ന്യായത്തെ കേശക്കേ 

ണമേ; 

എനെറ നിലധിളിയെ ശ്രഭ്ധിക്കേണമേ. 

കപടമില്ലാത്ത അധരങ്ങളിതനിന്നുള്ള 

കസെറ പ്രാത്ഥനയെ ചെധിക്കൊമള്ള 

ണമേ, 

എനിക്കുള്ള വിധി നിനെറ സന്നിധി 

യില്നിന്നു പുറല്ലെടടെ; 

നിനെറ കണ്ണ നേര് കാണുമാറാകുട്ടെ. 

നീ എന്റെറ ഫഭയത്തെ ശോധനചെയ്യൂ 

രാത്രിയില് എന്നെ സദ്ദശിച്ചു; 

നീ എന്നെ പരീക്ഷിച്ച ടുരുദ്ദേശമൊന്നും 

കണ്ടെത്തുന്നില്ല; 

നെറ വായ് ലംഘനം ചെയ്തുയില്ല എന്നു 

ഞാ൯ ഉറെച്ചിരിക്കുന്നു. 

മനുഷ്യ രുടെ പ്ര്ൃത്തികളെ കണ്ടിട്ടു ഞാ൯ 

നിനെറ അധരങ്ങളുടെ വചനത്താല് 

നികു രനെറ പപതേകുളെ സൂക്ഷിച്ചൊഴി 

ഞ്ഞിരിക്കുന്നു, 

അവന് എനെറ വലത്തുഭാഗത്തൃള്ള തുകൊ 

10 

11 

൦൭ 
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തന്നേ ആയിരുന്നു; 

എന്െറ കാല് വഴ്ചതിയതുമില്ല. 

ദൈധമേ, ഞാ൯ നിന്നോടു അപേക്ഷിച്ചി 

രികുന്നു; നി ഏനികുത്തരമരുളു മല്ലോ; 

നിനെറ ചെധി എങ്കലേക്കു ചായിച്ചു എ 

സെറ അപേക്ഷ കേശക്കേണമേ. 

നിന്നെ ശരണമാക്കുന്നവരെ അധഖരോടു 

എതികുന്നവരുടെ കയ്യില്നിന്നു 

നിസെറ വലങ്കയ്യാല് രക്ഷിക്കുന്നവനായു 

ള്ളോവേ, 

നിസെറ അആഭതകാരുണ്യം കാണിക്കേ 

ണമേ, 

കണ്ണിസെറ കൃട്ണുമണിപോലെ എന്നെ 

കാടക്കണമേ; 

എന്നെ കൊള്ള യി ടുന്ന ഒൂക്ഷൃന്മാരും 

ഏന്നെ ചുററിവള യുന്ന പ്രാണരത്രുക്ക്ടം 

എന്നെ പിടിക്കാതവണ്ണം 

നിനെറ ചിറകിനെറ നിഴലില് എന്നെ 

മറെച്ചുകൊള്ളേ ണമേ. 

അഖര്൪ തങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തെ അടെച്ചിരി 

ക്കുന്നു ; 

വായ് കൊണ്ടു വമ്പു പറയുന്നു. 

അവര് ഇപ്പോ ഞങ്ങളൂടെ കാലടി 

തുടന്നു ഞങ്ങളെ വളഞ്ഞിരിക്ുന്നു ; 

ഞങ്ങളെ നിലത്തു തള്ളിയിടുവാ൯ ടുക്ടി 

ഖെകുന്തു. 

കടിച്ചുകിറുവാ൯ കൊതിക്കുന്ന സിംഹം 

പോലെയും 

മറവിടങ്ങളില് പതിയിരിക്കുന്ന ബാല 

സിംഹംപോലെയ്യം തന്നേ. 

യഹോവ, ഏഴ ന്നേററു അവനോടെതി 

ത്തു അവനെ തള്ളിയിടേണമ, 

യഹോഖ, എനെറ പ്രാണനെ നിന്െറ 

വാഗംകൊണ്ടു ദുഷ്ടടനെറ കയ്യില്നിന്നും 

തൃക്കൈകൊണ്ടു ലൌകികപുരുഷന്മാരുടെ 

വശത്തുനിന്നും ലിടുധിക്കേണമേ; 

ഠിം 

അത്രേ; 
നിനെറ സവ്പത്തുകൊണ്ടു നി അവരുടെ 

വയറു നിറെകുന്നു; 

അധവകു പുത്രസമ്പത്തു ധാരാളം ഉണ്ടു; 

തങ്ങളുടെ ധനശിക്കും അവര് കുഞ്ഞു 

ങ്ങശക്കു വെച്ചേകുന്നു. 

ഞാനോ, നീതിയില് നിനെറ മുഖത്തെ 

കാണു 

ഞാ൯ ഉണരുമ്പോഠ നിനെറ രൂപം 

കണ്ടു തൃപൃനാകും. 

ഥപ്പ, സജിത്തനം. 

സംഗീതപ്രുമാണികു; യഹോധയുടെ 

ദാസനായ ദാധിദിനെറ ഒരുസങ്കീത്തനം. 
യഹോവ അവനെ സകലശത്തക്കളൂടെ 

കയ്യിരുനിന്നും ശൌലിനെറ കയ്യില്നിന്നും 

വിടടവിച്ച കാലത്തു അവസ ഈ സംഗീ 

തയാക്യങ്ങളെ യഫോധെക്കു പാടി. 

൨൫ന൯െറ ബലമായ യഹോവേ, ഞാ൯ 

നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു. 

യഹോവ എനെറ ശൈലധും എന്റെറ 

കോട്ടയും എനെറ രക്ഷകനും 

എനെറ ദൈവവും ഞാ൯ ശരണമാക്കുന്ന 

എന്െറ പാറയും 

ഏഎനെറ പരിചയും എസനെറ രക്ഷയായ 

കൊമ്പും എസനെറ ഗോപുരധയം ആകുന്നു. 

സ്തൂത്യനായ യഹോവയെ ഞാ൯ വിളിച്ച 

പേക്ഷ്മിക്കയും 

എസനെറ ശത്രുക്കളുടെ കയ്യില്നിന്നു രക്ഷ 

പ്രാപിക്കയും ചെയ്യം. 

മരണപാശങ്ങ൦ എന്നെ ചുററി; 

അഗാധ്പ്രവാഹങ്ങഠ എന്നെ ഭൂമിപ്പിച്ചു. 

പാതാള പാശങ്ങര എന്നെ വളഞ്ഞു 

മരണത്തിസെറ കണികമള്ടം എന്നെ തുടന്നു 

പിടിച്ചു. 

എനെറ കുക്കൃതയില് ഞാ൯ യഫോവയെ 

വിളിച്ചപേക്ഷിച്ചു 
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ട്ട 18 

എനെറ ദൈവത്തോടു നിലധിളിച്ചു; 

അവ൯ തന്െറ മന്മിരത്തിതനിന്നു 

എസെറ അപേക്ഷ കേട്ട; 

തിരുമുമ്പിത ഞാ൯ കഴിച്ച പ്രുഃത്ഥന 

അവനെറ ചെധിയില് എത്തി. 

ഭൂമി ഞെട്ടിലിറെച്ചു; മലകളുടെ അടി 

സ്ഥാനങ്ങഠ ഇളകി; 

അവ൯ കോപിക്കയാല് അധ കുലുങ്ങി 

പ്പോയി. 

അവനെറ മൂക്കില് നിന്നു പുക പൊങ്ങി; 

അധനെറ വായില്നിന്നു തി പുറപ്പെട്ടു 

ഒഹിപ്പിച്ച; 

തീക്കനല് അധകങ്കതുനിന്നു ജ്വലിച്ചു. 

അവന് ആകാശം ചായിച്ചിറങ്ങി; 

ക്രരിരുര അവനെറ കാ൪ക്കിഴ്ചണ്ടായി 

രുന്നു. 

അവന് കെരൂബിനെ വാഫനമാക്കി 

പഠനന്നു; 

അവന കാററിനെറ ചിറകിന്മേലിരുന 

പറപ്പിച്ചു. 

അവന് അന്ധകാരത്തെ തനെറ മറവും 

ജലതമസ്സ്സിനെയും ആകാശമേഡങ്ങളെ 

യും തനികു ചുററും ക്രടാരധുമാക്കി, 

അവനെറ മുമ്പിലുള്ള പ്രകാശത്താല് 

ആലിപ്പഴധും തീക്കനലും അവനെറ മേഘ 

ങ്ങളിരുക്രടി പൊഴിഞ്ഞു. 

യഹോവ ആകാശത്തില് ഇടി മുഴക്കി, 

കേ 

പ്പിചും 
ആലിപ്പഴധും തീക്കനലും പൊഴിഞ്ഞു. 

അത്യന്നത൯ തനെറ നാദം 

അവന അസ്ത്രം ഏയ്യു അവരെ ചിതറിച്ചു; 

മിന്നത അയച്ചു അവരെ തോല്പിച്ചു. 

യഹോവേ, നിന്െറ ഭത്സനത്താലും 

നിനെറ മൂക്കിലെ ശ്വാസത്തിനെറ ഉരത്തി 

നാലും 

നീത്തോടുകഠം കാണായ്ക്കുന്ന ഭൂതലത്തി 

നെറ അടിസ്ഥാനങ്ങം വെളിപ്പെടു. 

ഴ് 

ധാഠാഥ്ഠിം 

841 സങ്കജിത്തനങ്ങഠ ൧൮ 

അവന് മഉയരത്തിതുനിന്നു കൈ നിട്ടി 

എന്നെ പിടിച്ചു, 

പെരുവെള്ളത്തില്ുനിനാ എന്നെ വലി 

ച്ചെടുരൃ്ത. 

ബലമുള്ള ശത്രുധിനെറ കയ്യില്നിന്നും 

എന്നെ പകെച്ചവരുടെ പക്കല്നിന്നും 

അവന് എന്നെ വിടുവിച്ചു; 

അവര് എന്നിലും ബലമേറിയവരായി 

രുന്നു. 

അനത്ഥടിവസത്തില് അവര് 

ഏന്നെ ആക്രമിച്ചു; 

എന്നാല് യഹോവ ഏനിക്കു തുണയായി 

എനെറ 

രുന്നു. 

അവന് ഏന്നെ ധിശാലതയിലേക്കു കൊ 

ണ്ടുവന്നു; 

തന്നില് പ്രുസാടിച്ചിരുന്നതു കൊണ്ടു ഏ 

ന്നെ ധിടുധിച്ചു. 

യഹോവ ഏസെറ നീതികു തക്കവണ്ണം 

മ്ലേനിക്ു പ്രതിഫലം നല്ലി; 

മ്രേനേറ കൈകളടെ ഖെടിപ്പിന്നൊത്ത 

വണ്ണം നികു പകരം തന്നു, 

ഞാ൯ യഹോധയുടെ വഴികളെ പ്രമാ 

ണിച്ചു; 

എനെറ ദൈവത്തോടു ടോഹം ചെയ്യതു 

മില്ല. 

അവനെറ ധിധികഠ ഒക്കെയും ഏനെറ 

മുമ്പില് ഉണ്ടു; 

അധനെറ ചട്ടങ്ങളെ ഞാ൯ വിട്ടുനനട 

ന്നിട്ടൂമില്ലം 

ഞാ൯ അവനെറ മുമ്പാകെ നിഷ്കള ങ്കനാ 

യിരുന്നു; 

അകൃത്യം ചെയ്യാതെ ഏന്നെത്തന്നേ കാത്തു. 

യഹോധ എനെറ നീതിപ്രകാരധും 

അധഖനെറ കാഴ്സുയില് എനെറ കൈകുഠ 

ക്കുള്ള 
ധെടിപ്പി൯പ്രകാരധും എനിക്കു പകരം 

നല്ലി. 
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ദയാലുലോടുട നി ദയാലു ആകന്നു; 

നിഷ്കുളങ്കനോടു നി നിഷ്കളങ്ക; 

നിമ്മലനോടു നി നിമമലനാകുന്നു; 

വക്രനോടു നീ വക്രത കാണിക്കുന്നു. 

എളിയജനത്തെ നി രക്ഷ്ധിക്കും; 

നിഗളിച്ചുനടക്കുന്നവരെ നി താട്സുത- 

നീ ഏനെറ ദീപത്തെ കത്തിക്ും ; 

എനെെറ ദൈവമായ യഹോവ എനെറ 

അന്ധകാരത്തെ പ്രകാശമാക്കും. 

നിന്നാല് ഞാ൯ പട്ക്രുട്ടത്തിനെറ നേരെ 

പാഞ്ഞുചെല്ലും; 

എന്െറ ദൈവത്താല് ഞാ൯ മതില് ചാടി 

ക്കടക്കും. 

ദൈവത്തിനെറ ഖഴി തികധുള്ളതു; 

യഹോധയുടെ വചനം മതിക്കഴിച്ചതു ; 

തന്നെ ശരണമാക്കുന്ന ഏവക്കും അവ൯ 

പരിചയാകന്നു. 

യഹോധയല്ലാതെ ദൈവം ആരുള്ളൂ ? 

നമുടെ ദൈവം ഒഴികെ പാറയാരുള്ളൂ 

എന്നെ ശക്തികൊണ്ടു അരമുവുക്കുകയും 

എനെറ ഴി കുറലുതീക്കുകയും ചെയ്യന്ന 

ദൈവം തന്നേ. 

അവന് എനെറ കാലുകളെ മാ൯പേട 

ക്കാല്ല, തൂല്യ മാക്കി, 

എസെറ ഗിരികളില് എന്നെ നില്ലൃമാറാ 

ക്കുന്നു. 

അഖ൯ എനെറ കൈകമശക്കു യുഭ്ധാഭ്യാസം 

വരുത്തുന്നു; 

എനെറ ഭൂജങ്ങ താരുചാവം കുലെ 

ക്കുന്നു. 

നിന്െറ രക്ഷ എന്ന പരിചയെ നി 

എനിക്കു തന്നിരിക്കുന്നു; 

നിന്െറ വലങ്കൈ എന്നെ താങ്ങി 

നിനെറ സെരമ്യത എന്നെ വലിയവനാ 

ക്കിയിരിക്കുന്നു. 

ഞാ൯ കാലടി ഖെക്കേണ്ടതിന്നു നി വിശാ 

എനെറ നരിയാണികഠ വഴ്ഴതിപ്പ്പോയതു 

മില്ല. 

ഞാ൯ എന്െറ ശത്രുക്കളെ പിന്തുടന്നു 

പിടിച്ച; 

അവരെ മുടിക്കുവോളം ഞാ൯ പിന്തിരി 

ഞ്ഞില്ല. 

അവക്കു എഗ്ണന്നേററുക്രടാതവണ്ണ്ം ഞാ൯ 

അവരെ തകത്തു; 

അലര് എനെറ കാല്കീഴില് ധീണിരി 

ക്കുന്നു. 

യുഭ്ധത്തിന്നായി നീ എന്െറ അരെക്കു 

ശക്തി കെട്ടിയിരിക്കുന്നു ; 

എന്നോട്ട ഏതിത്തവരെ എനിക്കു കീഴട 

ക്കിയിരിക്കുന്നു. 

എന്നെ പകെക്കുന്നവരെ ഞാ൯ സംഹരി 

ക്കേണ്ടതിന്നു 

നീ എനെറ ശത്രുക്കളെ. ഏനിക്കു പുറം 

കാട്ടുമാറാക്കി. 

അവര് നിലധിളിച്ചു; രക്ഷിപ്പാ൯ ആരു 

മുണ്ടായിരുന്നില്ല; 

യഹോധയോടു നിലവിളിച്ചു; അവ൯ 

ഉത്തരമരുളിയതുമില്ല. 

ഞാ൯ അവരെകാററത്തെ പൊടിപോലെ 

പൊടിച്ചു; 

ധീഥികളിലെ ചെളിയെപ്പപോൊലെ ഞാ൯ 

അധഖരെ കോരിക്കള ഞ്ഞു. 

ജനത്തിനെറ കലഹങ്ങളില് നിന്നു നീ 

എന്നെ വിടുധിച്ചു; 

ജാതിക ക്കു എന്നെ തലവനാക്കിയിരി 

ക്കുന്നു ; 

ഞാ൯ അറിയാത്ത ജനം എന്നെ സേ 

വിക്കുന്നു 

അവര് കേശക്കുമ്പോര തന്നേ എന്നെ 

അനുസരിക്കും; 

അവന് ജാതിക്കാൻ എന്നോടു അന്ദസരണ 

ഭാവം കാണിക്കും. 

ലത വരുത്തി; | അനൃ ജാതിക്കാര് ക്ഷയിച്ചുപോകുന്നു; 

ഠിം 
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റെച്ചും കൊണ്ടു വരുന്നു. 

യഹോവ ജിീധികുന്നു; ഏസനെറ പാറ വാ 

എംപ്പെട്ടവ൯; 

എനെറ രക്ഷയുടെ ഭൈധം ഉന്നത൯ 

തന്നേ. 

ഭദൈധഖം എനിക്കു ധേണ്ടി പ്രതികാരം 

ചെയ്കയും 

ജാതികളെ എനിക്ു കിഥാകുകയും ചെ 

യ്ക്കുന്നു. 

അവ൯ ശത്രുവശത്തുനിന്നു എന്നെ വിടു 

വിക്കുന്നു ; 

ഏന്നോടു ഏതികുന്നവക്കു മീതെ നീ 

ഏന്നെ ഉയത്തുന്നു; 

സാഫസക്കാരനന്െറ കയ്യില്നിന്നു നി 

എന്നെ ധിടുധികുന്നു. 

അതുകൊണ്ടു യഹോധേ, ഞാ൯ ജാ 

തികളുടെ മദ്ധ്യ നിനക്ു സ്ോത്രം 

ചെയ്യം; 

നിന്െറ നാമത്തെ ഞാന് കിത്തിക്കും. 

അവന തനെറ രാതാധിന്നു മഹാരക്ഷ 

നല്ലുന്നു; 

തനെറ അഭിഷിക്തന്നു ദയ കാണി 

ക്കുന്നു ; 

ഓധീടിന്നും അവന്െറ സന്തതികും 

ഏഎന്നേകും തന്നേ, 

൧൯. സജ്ത്തനം. 

സംഗീതപ്രമാണികു ; ഓധീടിനെറ 

ഒരു സങ്കിത്തനം. 

ത്തകാശം ഭൈവത്തിനെറ മഹത്വത്തെ 

വണ്ണിക്കുന്നു 

ആകാശധിതാനം അധഖനെറ കൈധേല 

യെ പ്രസിഭ്ധമാക്കുന്നു. 

പകല് പകലിന്നു ധാക്ു പൊഴി 

ക്കുന്ന; 

രാത്രി രത്രിക്കു അറിധു കൊടുക്കുന്നു. 

പ്പാനുമില്ല. 

ഭൂമിയില് എല്ലാടവും അതിനെറ അമുധു 

നൂലും 

ഭൂതലത്തിനന്െറ അററത്തോളം അതിനെറ 

വചനങ്ങളും ചെല്ലുന്നു; 

അധിടെ അവന് സൂയ്യന്നു ഒരു ക്രടാരം 

അടിച്ചിരികുന്നു. 

അതു മണവറയില്നിനു പുറപ്പെടുന്ന 

മണവാളന്നു തൃല്യം, 

വീരനെപ്പോലെ തനെറ ഓട്ടം ഓടുധാ൯ 

സന്തോഷികുന്നു. 

ആകാശത്തിനെറ അററത്തുനിന്നു അതി 

നെറ ഉദയവും 

അവറൃതിവരെ അതിന്െറ അയനധും ആ 

കുന്നു; 

അതിനെറ മണ്ണും ആല്ലാതെ മറഞ്ഞിരിക്കു 

ന്നതു ഒന്നുമില്ല. 

യഹോവയുടെ ന്യായപ്രുമാണം തികവു 

ള്ളതു; 

അതു പ്രാണനെ തണുപ്പിക്കുന്നു. 

യഹോവയുടെ സാക്ഷ്യം വിശ്വാസ്യമാ 

കുന്നു; 

അതു അപ്പബുദ്ധിയെ ജ്താനിയാകുന്നു. 

യഹോവയുടെ ആത്ഞേകഠാ നേരള്ളവധ; 

അവ ഫുദയത്തെ സന്തോഷിപ്പികുന്നു; 

യഹോവയുടെ കല്പന നിമ്മലമായതു ; 

അതു കണ്ണുകളെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നു. 

യ$ഹാവാഭക്തി നിമ്മലമായതു ; 

അതു എന്നേകും നിലനില്ലുന്നു; 

യഹോധയുടെ ധിധികഠം സത്യമായവ; 

അധഖളട്ടൊഴിയാതെ നീതിയുള്ളവയാകുന്നു. 

അവ പൊന്നിലും വളരെ തങ്കത്തിലും 

ആഗ്രഫിക്കതക്കഖ; 

തേനിലും തേങ്കട്ടയിലും മധുരമുള്ള ൨. 

അടിയന്നും അവയാല് പ്രബോധനം ലഭി 

കുന്നു; 
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അവയെ പ്രമാണിക്കുന്നതിനാല് വളരെ | ഞങ്ങളുടെ ദൈവത്തിസെറ നാമത്തില് 

പ്രതിഫലം ഉണ്ടു. 

തന്റ തെററുകളെ ഗ്രഹിക്ുന്നവ൯ ആര്? 

മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന തെററുകളെ പോക്കി 

എന്നെ മോചിക്കേണമേ. 

സ്വമേധാപാപങ്ങളെ  അകററി അടി 

യനെ കാക്കേണമേ; 

അവ എസെറയമേല് വാഗരുതേ; എന്നാത 

ഞാന് നിഷ്യുമങ്കനും മഫാപാതകരഹി 

തന്ദം ആയിരികും. 

ഏസെറ പാറയും എസെറ പീണ്ടെടുപ്പുകാ 

രന്ദമായ യഹോവേ, 

എനെറ വായിലെ വാക്കുകളും ഏനറെറ 

ഹൃദയത്തിലെ ധ്യാനധും 

നിനക്കു പ്രസ:ദമായിരിക്കുമാറാകുട്ടെ. 

൨൦. സജീത്തനം. 

സംഗീതപ്രമാണിക്കു; ദാവിദിനെറ 
ഒരു സങ്കിത്തനം. 

യഹോവ കകഷ്ടയകാലത്തില് നിനക്കു ഉത്ത 

രമരുളു മാറാകട്ടെ ; 

യാക്കോബി൯ ദൈവത്തിനെറ നാമം 

നിന്നെ ഉയതൃതുമാറാകട്ടെ. 

അവന് ധിശുഭ്ധമന്ദിരത്തിരനിന്നു നിന 

ക്കു സഹായം അയക്കുമാറാകുട്ടെ ; 

സിയോനിതനിന്നു നിന്നെ താങ്ങുമാറാ 

കട്ടെ, 

നിനെറ ഖഴിപാടുകളെ ഒക്കെയും അധവ൯ 

ഓക്കട്ടെ ; 

നിസെറ ഹോമയാഗം കൈക്കൊള്ളു മാറാ 

കട്ടെ. സേലാ. 

നിസെറ ഹൃദയത്തിലെ ആഗ്രഹം അവ൯ 

നിനക്കു നല്ല്ടെ ; 

നിന്െറ താല്പയ്യമൊക്കെയും നിവധത്തി 

ക്കട്ടെ. 

ഞങ്ങാം നിനെറ ജയത്തില് ഘോഷിച്ചു 

ലുസിക്കും 

കൊടി ഉയത്തും; 

യഹോവ നിന്െറ അഃപക്ഷകളൊക്കെ 

യും നിവത്തിക്കുമാറാകട്ടെ. 

യഹോവ തനെറ അഭികഷിക്തനെ രക്ഷ്മി 

ക്കുന്നു എന്നു ഞാ൯ ഇപ്പോ അറി 

യുന്നു; 

അവ൯ തനെറ പധിശുദ്ധസ്വഗ്ശത്തില്നി 

നനു തനെറ വലങ്കയ്യുടെ രക്ഷാകരമായ 

ലിയ്യപ്രവൃത്തികളാല് അവന്നു ഉത്തരമ 

രുമ്ൂം. 

ചിലര് രഥങ്ങളിലും ചിലര് കുതിരകളിലും 

ആശ്രയിക്കുന്നു ; 

ഞങ്ങളോ ഞങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോ 

വയുടെ നാമത്തെ കീത്തിക്കും. 

അവര് കനിഞ്ഞു ധിണുപോയി; 

എന്നാല് ഞങ്ങ എഴുന്നേററു നിധിന്നു 

നില്ലുൂന്നു, 

യഹോേ, രാജാധിനെ രക്ഷിക്കേണമേ; 

ഞങ്ങ അപേക്ഷിക്കുമ്പോര ഉത്തരമരു 

മകതേണമേ, 

൨൧. സജീിത്തനം. 

സംഗീതപ്രമാണിക്കു ; ദവീടിനെറ 

ഒരു സജ്കീിത്തനം. 

യഹോധേ, രാജാവു നിസെറ ബലത്തില് 

സന്തോഷികുന്നു ; 

നിനെറ രക്ഷയില് അധ൯ ഏററവും 

ഉല്ലസിക്കുന്നു. 

അവനെറ ഹ്ൃടയത്തിലെ ആഗ്രഹം നി 

അയന്നു നമ്ലി; 

അവനെറ അധരങ്ങമുടെ യാചന നിഷേ 

ധിച്ചതുമില്ല. സേലാ. 

നന്മയുടെ അനുഗ്രഹങ്ങളാല് നി അവ 

നെ എതിരരററു, 

തങ്കക്കിരിടത്തെ അവലവനെറ തലയില് 

ഖെകുന്നും 
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അയന് നിന്നോടു ജീവനെ അപേക്ഷിച്ചു; 

നി അവന്നു കൊടുത്തു; 

മ്വേന്നന്നേകുമുള്ള ഓിഘായുസ്റിനെ തന്നേ. 

നിനെറ രക്ഷയാല് അധനെറ മഹത്വം 

വലിയതു; । 

മാനധും തേജസ്സും നി അവനെ അണി 

യിച്ചു. 

നീ അവനെ എന്നേകും അയഗ്രഹഫസമു 

ഭ്ധിയാക്കുന്നു ; 

നിനെറ സന്നിധിയിലെ സന്തോഷം 

കൊണ്ടു അവനെ ആനനദിപ്പിക്കുന്നു. 

രാജാധയ യഹോവയില് ആശ്രയിക്കുന്നു; 

അതുന്നത൫െറ കാരു കൊണ്ടു അവ൯ 

കലുത്ങാതിരിക്ും. 

നിനെറ കൈ നിന്െറ സകലശത്രുക്ക 

മ്ദെയും കണ്ടുപിടിക്കും ; 

നിനെറ വലങ്കൈ നിന്നെ പകെക്കുന്നവ 

രെ പിടിക്രടും. 

നിനെറ പ്രത്യ ക്ഷതയുടെ കാലത്തു നീ 

അധഖരെ തീച്ചൂ യെപ്പോലെയാകും; 

യഫഹോധ തന്െറ ക്രോധത്തില് അവരെ 

വിഴുങ്ങിക്കള യും; 

തി അവരെ ഒഫിപ്പിക്കും. 

നി അവരുടെ ഫലത്തെ ഭൂമിയില്നിന്നും 

അവരുടെ സന്തതിയെ മ്ഷ്യ പുത്രന്മാ 

രുടെ ഇടയില്നിന്നും നശിപ്പിക്കും. 

അവര് നിനകു ലിരോധമായി ഭോക്കാം 

വിചാരിച്ചു; 

തങ്ങളാല് സാധിക്കാത്ത ഒരു ഉപായം 

നിരൂപിച്ചു. 

നീ അവരെ പുറം കാട്ടുമാറാക്കും; 

അവരുടെ മുഖത്തിന്നുനേരെ അസ്ത്രം ഞാ 

ണിന്മേത തൊടുക്ും. 

യഹോവേ, നിന്െറ ശക്തിയില് ഉയന്നി 

രിക്കേണമേ; 

ഒങ്ങഗഥ പാടി നിന്െറ ബലത്തെ 

നനന പം ന പ 
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൨൨. സജിത്തനം, 

സംഗീതപ്രമാണിക്കു; ഉകസ്സി൯ മാ൯ 
പേട എന്ന രാഗത്തില്; ഓധിടിസെറ 

ഒരു സങ്ജീത്തനം. 

൫൭൯൨ ഭൈധമേ, ഏനെെറ ദൈവമേ, 

നി എന്നെ കൈധിട്ടതെന്തു 2 

ഏന്നെ രക്ഷ്മിക്കാതെയും എന്െറ രരക്ക 

ത്തിനെറ ധാക്കുകര കേരക്കാതെയും അ 

കന്നുനില്ല്ന്നതെന്തു? 

എനെറ ഭൈവധ3മ, ഞാ൯ പകല്സമ 

യത്തു വിളിക്കുന്നു; എങ്കിലും നി ഉത്തരമ 

രുളൂന്നില്ല; 

രാത്രികാലത്തും ഞാന് വിളിക്കുന്നു; എനി 

കു ഒട്ടും മെൌനതയില്ല. 

യിസ്റ്ായേലിനെറ സ്തതികളിന്ഷേത വസി 

" ക്കുന്നവനേ, 

നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു വല്ലോ. 

ങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാര് നിങ്കല് ആശ്ര 

യിച്ചു; 

അവര് ആത്രയിക്കയും നീ അവരെ വിടു 

വിക്കുയും ചെയ്യൂ. 

തഅഅവ൪ നിരന്നാടു നിലവിളിച്ചു രക്ഷ 

പ്രാപിച്ചു; 

അവര് നിങ്കല് ആശ്രയിച്ചു, ലങ്യയിച്ചു 

പോയതുമില്ല. 

ഞാനോ മനുഷ്യ നല്ലം ഒരു കൂമിയത്രേ; 

മനുഷ്യരുടെ ധിക്കാരധും ജനത്താല് നി 

ന്ദിതനും തന്നേ, 

എന്നെ കാണാെന്നവരൊക്കെയും എന്നെ പ 

രിഫസിശ്കന്നെ ; 

അധര് അധരം മലത്തി തല കലൂ 

ക്കുനഃ : 

യഹോവയിങ്കൽ നിന്നെത്തന്നേ സമപ്പി 

ക്ക! അവന് അവനെ രക്ഷിക്കട്ടെ! 

അവധവ൯ അയധനെ പിട്ടധിക്കട്ടെ! അവ 

നില് പ്രസാദമുണ്ടല്ലോ. 
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നീയല്ലോ എന്നെ ഉദരത്തില്നിന്നു പുറ 

പ്പേടുവിച്ചവ൯; 

ഏഎനെറ അമ്മയുടെ മുലകടിക്കുമ്പോന നി 

എന്നെ നിഭയം വസിക്കുമാറാക്കി. 

ഗഭപാത്രത്തില്നിന്നു ഞാ൯ നിങ്കല് ഏ 

പ്പിക്കപ്പെട്ടു; 

എനെറ അമ്മയുടെ മുദരംമുതല് നി എ 

നെറ ദൈവം. 

കുഷ്ടം അടുത്തിരിക്കയാല് എന്നെ വിട്ടക 

ന്നിരിക്കരുതേ; 

സഹായിപ്പാം൯ മററാരുമില്ലല്ലോ. 

അനേകം കാളകഠ എന്നെ വളഞ്ഞു, 

ബാശാ൯ക്രററന്മാർ എന്നെ ചുററിയിരി 

ക്കുന്നു. 

ബുഭൂക്ഷയോടെ അലറുന്നസിംഫംപോലെ 

അഖര് എനെറ നേരെ വായ് പിളക്കുന്നു. 

ഞാ൯ ധെള്ളംപോലെ ശൂകിപ്പോകുന്നു; 

ഏനെറ അസ്ഥികളെല്ലാം ബന്ധം ധിട്ടി 

രിക്കുന്നു; 

എസെറ ഫ്ൃദയം മെഴുകു പോലെ ആയി 

എനെറ കുടലിനെറ നട്ടലെ ഉരുകിയി 

രിക്കുന്നു. 

എനെറ ശക്ഷ്ധി ഓട്ടുകഷണംപോലെ ഉണ 

ങ്ങിയിരിക്കുന്നു ; 

എന്റെറ നാധു അണ്ണ്ാക്കോടു പററിയിരി 

ക്കുന്നു. 

നി എന്നെ മരണത്തിസെറ പൊടിയില് 

ഇട്ടൂമിരിക്കുന്നു. 

നാഷ്ക്ര എന്നെ വളഞ്ഞു; ദുഷ്ടന്മാരുടെ 

കൂട്ടം ഏന്നെ ചുററിയിരികുന്നു; 

അവര് ഏനെറ കൈകള്ളെയും കാലുക 

ളെയും തുളെച്ചു. 

എനെറ അസ്ഥികളൊക്കെയും എനിക്കു 

എണ്ണാം; 

അധഖര് എന്നെ ഉററു നോക്കുന്നു. 

മ്രേ൭൯റ വ്ന്്രും അവര് പകുതഅടുത്തു, 

എസനെറ അങ്കിക്കായി അ വര് ചിട്ടിടുന്നു. 
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നീയേ, യഫോഖേ, അകന്നിരിക്കരുതേ; 

എനെറ തുണയായുള്ളോധേ, ഏന്നെ സ 

ഹായിപ്പാസ വേഗം വരേണമേ. 

വാളിങ്കതനിന്നു ഏനെറ പ്രാണനെയും 

നായുടെ കയ്യില്നിന്നു എനെറ ജീവനെ 

യും വിടുവിക്കേണമേ. 

സിംഹത്തിനെറ വായില്നിന്നു എന്നെ 

രക്ഷിക്കേണമേ; 

കാട്ടുപോതൃതുകളൂടെ കൊമ്പുകഠക്കിടയില് 

നീ എനിക്കു ഉത്തരമരുളുന്നു. 

ഞാ൯ നിനെറ നാമത്തെ എസെറ സഹോ 

ഒരന്മാരോടു കീത്തിക്കും; 

സഭാമഭ്ധ്യേ ഞാ൯ നിന്നെ സ്മൂതിക്കും. 

യഹോധാഭക്തന്മാരേ, അയനെ സ്റ്റൂതി 

പ്പി൯; 
യാക്കോബിനെറ സകലസന്തതിയുമായു 

ള്ളോരേ, അവനെ മഹത്വപ്പെടുതുതുവി൯; 

യിസ്രായേലിനെറ സ്വ്വൃസന്തതിയുമായു 

ള്ളോരേ, അവനെ ഭയപ്പെടുധി൯. 

അരിക്കടുനന്െറ അരിക്ടത അവ൯ നിരസി 

ചില്ല വെറുത്തതുമില്ല; 

തനെറ മുഖം അവന്നു മറെച്ചതുമില്ല; 

തന്നെ ലിളിച്ചപേക്ഷിച്ചപ്പോഠ കേരക്ക 

യത്രേ ചെയുതു. 

മഹാസഭയില് എനിക്ു പ്രശംസ നിങ്കല് 

നിന്നു വരുന്ന; 

അവയനെറ ഭക്തന്മാര് കാങ്കെ ഞാ൯ 

എന്െറ നേച്ചകളെ കുഗിക്കും. 

ഏളിയവര് തിന്നു തൃപൃന്മാരാകം; 

യഹോധയെ അന്വേകിക്കുന്നവര് അധവ 

നെ സ്മൂതിക്കും. 

നിങ്ങളുടെ ഫടയം എന്നേക്കും സുഖത്തോ 

ടിരിക്കട്ടെ. 

ഭൂമിയുടെ അറുതികഠം ഒക്കെയും ഓത്തു 

യഹോധയിങ്കലേക്കു തിരിയും; 

ജാതികളുടെ വംശങ്ങളൊക്കെയും നിന്െറ 

മുമ്പാകെ നമസ്കരിക്കും; 
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രാജതവം യഹോവെക്കുള്ള തല്ലോ: 

അവന് ജാതികളെ ഭരിക്കുന്നു. 

ഭൂമിയിത പുക്ക്കിയുള്ള വരൊക്കെയും ഭക്ഷി 

ച്രാരാധിക്കും ; 

പൊടി യിലേക്കു ഇറങ്ുന്നവരെല്ലാവരും 

അവനെറ മുമ്പാകെ കുമ്പിടും; 

തെറ പ്രാണനെ രക്ഷ്മിപ്പാ൯ കഴിയാ 

ത്തവനും ക്രടെം 

ഒരു സന്തതി അധനെ സേപിക്കം; 

വരുന്ന തലമുറയോടു യഹോഖയെകുറിച്ച 

കിത്തിക്കും. 

അവര് വന്നു, ജനിപ്പാരള്ള ജനത്തോടു 

അയന് നിവത്തിച്ചിരിക്കുന്നു ഏന്നു അധ 

സെറ നിതിയെ വണ്ണിക്കും. 

൨൩. സജിത്തനം. 

ഭാധിദിസെറ ഒരു സങ്കിത്തനം, 

യഫോധഖ എനെറ ഇടയനാകുന്നു; 

എനിക്കു മുട്ടുണ്ടാകയില്ലു. 

വച്ചയായ പൃല് പുറങ്ങളില് അവ൯ 

ഏന്നെ കിടത്തുന്നു; 

സ്വസ്ഥതയുള്ള വെള്ള ത്തിന്നരികരേക്കു 

ഛ്േന്നെ നടതൃതുന്നു. 

എന്റെറ പ്രണേനെ അവ൯ തഞ്ചച്പി 

ക്കുന്നു; 

തിരുനാമംനിമിത്തം എന്നെ നിതിപാത 

കളിര നടത്തുന്നു, 

കൂരരിരുഠതാഴ്രയില് ക്രടിനടന്നാലും 

ഞാ൯ ഒരു അനത്ഥധും ഭയപ്പെടുക 

യില്ല; 

നി എന്നോടുകൂടെ ഇരിക്കുന്നുവല്ലോ; 

നിനെറ വടിയും കോലും എന്നെ ആശ്വ 

സിപ്പിക്കുന്നു. 

എനെറ ശത്രുക്കഠം കാങ്ങെ നീ എനിക്കു 

വിരുന്നൊരുക്കുന്നു; 

എനെറ തലയെ എണ്ണുകൊണ്ടു അഭിഷേ 

കാ ചെയ്യന്നു ; 
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മേനെറ പാനപാത്രധും നിറഞ്ഞു കവി 

യുന്നു. 

നന്മയും കരുണയും എനെറ ആയുഷ്ട്രാല 

മൊക്കെയും എന്നെ പിന്തുടരും; 

ഞാ൯ യഹോവയുടെ ആലയത്തില് ടിഘ 

കാലം വസിക്കും. 

൨൪.൦ സമദത്തനം. 

ഓധിദിനെറ ഒരു സങ്കിത്തനം. 

രൂമിയും അതിനെറ പൂണ്ണതയും 

ഭൂതലവും അതിന്െറ നിവാസികളും യ 

ഹോധെകുള്ള താകുന്നു. 

സമുദങ്ങളു ടെമമല് അവ൯ അതിനെ 

സ്ഥാപിച്ചു; 

നടികളുടെമേത അവന് അതിനെ ഉറ 

പ്പിചു 

യ ഹോഖയുടെ പവ്വൃതത്തിരു ആര്൪കയറും? 

അവനെറ വിശുദ്ധസ്ഥലത്തു ആരനില്ലം 

ഖെടിപ്പുള്ള കയ്ക്കും നിമ്മലം്ദയധും ഉള്ള 

വന്. 

ൃയാജത്തിന്നു മനസ്റ്റ വെക്കാതെയും 

കള്ള സ്സുത്യവം ചെയ്യാതെയും ഇരിക്കുന്ന 

൮൯. 

അവന യഹോവയോടു അനുഗ്രഹവും 

തനെറ രക്ഷയുടെ ഭൈവത്തോടുനിതിയും 

പ്രാപിക്ും. 

ഇതാകുന്നു അവനെ അന്വേഷികുന്നവ 

രുടെ തലമുറ; 

യ്യാക്കോബിനെറ ദൈവമേ, തിരുമുഖം അ 

ന്വേകികുന്നവ൪ ഇവര് തന്നേ. സേലാ. 

വാതിലുകളേ, നിങ്ങളൂടെ തലകളെ ഉയ 

ത്തുവി൯; 

പണ്ടേയുള്ള കതകുകളേ, മയന്നിരിപ്പി൯; 

മഹത്വത്തിനെറ രാജാധു പ്രധേശിക്കട്ടെ. 

മഹത്വത്തിനെറ രാജാവു ആര്? 

ബലവാനും ധിരന്മായ യഹോധഖ, 

യൃൂഭദ്ധവിരനായ യഹോധ തന്നേ. 
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തുതുവി൯; 

പണ്ടേയുള്ള കുതകുകളേ , ഉയന്നിരിപ്പി൯; 

മഹത്വത്തിനെറ രാജാവു പ്രധേശിക്ുട്ടെ. 

മഹത്വത്തിനെറ രാജാവു ആര്? 

സൈവയങ്ങളൂടെ യഹോധയ തന്നേ; 

അവനാകുന്നു മഹഫത്വത്തിനെറ രാജാവു. 

സേലാ, 

൨൫൭. സങ്കിത്തനം. 

ഓധിടിനെറ ഒരു സങ്കീത്തനം, 

യഹോധേ., നിങ്കലേക്കു ഞാ൯ മനസ്സു 

കുയത്തുന്നു; 

ഏനെറ ദൈവമേ, നിന്നില് ഞാ൯ ആ 

ശ്രയിക്ുന്നു ; 

ഞാ൯ ലജ്യ്യിച്ചപോകരുതേ; 

ഏഎസെറ ശത്രുക്കംഠം ഏനെറമേല് ജയം 

ഷഘോഷിക്കരുതേ. 

നിന്നെ കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരുത്തന്മം ലങ്കി 

ചപോകയില്ല ; 

വെറുതേ ദ്രോഹികുന്നവ൪ ലജ്ക്ടിച്ചു 

പോകും. 

യഹോവ, നിനെറ വഴികളെ എന്നെ 

അറിയിക്കേണമേ; 

നിനെറ പാതകളെ എനിക്കു ഉപദേശിച്ചു 

തരേണമേ! 

നിസനെറ സത്യത്തില് എന്നെ നടത്തി 

എന്നെ പഠിപ്പിക്കേണമേ; 

നി എനെറ രക്ഷയുടെ ദൈവമാകുന്നു 

വല്ലോ; 

ദിവസം മുഴുവനും ഞാന് നിങ്കല് പ്രത്യാ 

ശധെക്കുന്നു. 

യഹോധേ, നിനെറ കരുണയ്യം ദയയും 

ഓരക്കണമേ; 

അവ പണ്ടുപണ്ടേയുള്ള വയല്ലോ. 

എനെറ ബാല്യത്തിലെ പാപങ്ങളെയും 

നെറ ലംഘനങ്ങളെയും ഓക്കരുതേ; 
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നിനെറ കൃവപ്രകാരം 

നിന്െറ ഭയനിമിത്തം എന്നെ ഓാക്കേ 

ണമേ, 

യഹോവ നല്ലധന്ദം നേരുള്ളവനും ആ 

കുന്നു; 

അതുകൊണ്ട അവ൯ പാപികളെ നേവ 

ഗി കാണിക്കുന്നു. 

അവഖവ൯ സ്വെമ്യ തയുള്ള വരെ ന്യായ 

ത്തില് നടത്തുന്നു; 

സെരമ്യ തയുള്ള വക്കു തന്െറ ഖഴി പഠി 

പ്പിച്ചുകൊടുക്കുന്നു. 

യഹോവയുടെ നിയമധും സാക്ഷ്യങ്ങളും 

പ്രമാണിക്കുന്നവകു 

അയവയനെറ പാതകളൊക്കെയും 

സത്യം ആകുന്നു. 

വലി 

യതു; 

നിനെറ നാമംനിമിത്തം അതു ക്ഷമിക്കേ 

ഭയയും 

യഫഹോലേ, എസെറ അകൃത്യം 

ണമേ. 

യഹോധാഭക്തനായ പുരുഷ൯ ആര? 

അവന് തിര ഞെടു ക്കണ്ടുന്ന വഴി താ൯ 

അവന്ത കാണിച്ചുകൊടുക്ും. 

അവന് സുഖത്തോടെ വസികും; 

അവനെറ സന്തതി ദേശത്തെ അവകാശ 

മാകുംം 

യഹോവയുടെ സഖിത്വം തനെറ ഭക്ത 

ന്മാക്ു ഉണ്ടാകും; 

അവന് തനെറ നിയമം അഖരെ അറി 

യിക്ുന്നു. 

എനെറ കണ്ണു എപ്പോഴ്ചം യഹോവയിങ്ക 

ലേക്കാകുന്നു; 

അവ൯ എനെറ കാലുകളെ വലയില് 

നിന്നു വിട്ടവിക്കും, 

എങ്കലേക്കു തിരിഞ്ഞു എന്നോടു കരുണയു 

ഞ്ടാക്കേണമേ; 

ഞാ ഏകാകിയും അരിക്ടുന്ദം ആകുന്നു. 

എനിക്കു മനഃ പിഡകമഠം വഭ്ധിച്ചിരിക്കുന്നു; 
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റസ 26, 27 

എനെറ സകങ്കടങ്ങളിതനിന്നു എന്നെ വിടു 

വിക്കേണ3മ. 

ദേനെറ അരിക്ടുതയും അതിധേടനയും 

നോഭക്കണര്മേ; 

എൻ൯െറ സകലപാപങ്ങളും ക്ഷമിക്കേ 

ണമേ. 

എസനെറ ശത്രുക്കമ്െ നോമക്കണമേ; അവര് 

പെരുകിയി രിക്കുന്നു; 

അവർ കഠിനദ്വേഷത്തോടെ ഏന്നെ ല്വേ 

ഷിക്കുന്നു ; 

എന്റെറ പ്രാണനെ കാത്തു എന്നെ വിട്ട 

വിക്കേണമേ; 

നിന്നെ ശരണമാക്കിയിരിക്കയാല് ഞാന് 

ലജുൂ്മിച്ചു പോകരുതേ. 

നിഷ്കളങ്കതയും നേരും എന്നെ പരിപാ 

ലിക്കുമാറാകുട്ടെ; 

ഞാ൯ നിങ്കരു പ്രത്യാശധെച്ചിരിക്കുന്നു 

വല്ലോ. 

ദൈധമേ, യിസായേലിനെ 

അയനെറ സകലകക്ടങ്ങളില്നിന്നും വി 

ണ്ടെടുക്കേണമേ, 

൨ന്നം സജിത്തനം, 

ദാലവീടിനെറ ഒരു സങ്കീത്തനം. 

യഹോധലേ, എനിക്കു ന്യായം പാലിച്ചു 

തരേണമേ; 

ഞാ൯ ഏനെറ നിഷ്കളങ്കതയില് നടകുന്നു ; 

ഞാ൯ ഇളകാതെ യഹോവയിൽ ആത്ര 

യിക്കുന്ന. 

യഹോവ, ഏന്നെ പരീക്ഷിച്ചു ശോധന 

ചെയ്യേണമേ; 

നെറ അന്തരംഗവും എന്റെറ ഫ്ുടയധും 

പരിശോധിക്കേണമേ, 

നിനെറ ഒയ ഏനെറ കണ്ണ്ണിനുയിത ഇരി 

ടന്നു; 

നിനെറ സത്യത്തില് ഞാ൯ നടന്നുമിരി 

ക്കുന്നു. 

840 സങ്ജീത്തനങ്ങ൦ം ൨൬. ൨൭ 

വൃത്ഥന്മാരോടുക്രടെ ഞാ൯ ഇരുന്നിട്ടില്ല; 

കപടക്കാരുടെ അടുക്കല് ഞാ൯ ചെന്നിട്ടു 

മില്ല. 

ടൂട്ജ്ല്ൃത്തിക്കാരുടെ സംഘത്തെ ഞാ൯ 

പകെച്ചിരിക്കുന്നു; 

ടുമന്മാരോടുക്രടെ ഞാ൯ ഇരിക്കയുമില്ല. 

സ്യോത്രസ്വരം കേഠപ്പിക്കേണ്ടതിന്നും 

നിന്െറ അഅആ്ജതപ്രവൃത്തികളെ ക്കെയും 

ണ്ണി ക്കേണ്ടതിന്നും 

ഞാ൯ കുററമില്ലായ്യയില് എനെെറ കൈക 

ളെ. കഴ്൭കുന്നു; 

യഹോധയ, ഞാന് നിനെറ യാഥപിഠ 

ത്തെ വലംവെകുന്നു. 

യഫോവേ, നിന്െറ ആലയമായ വാസ 

സ്ഥലവും 

നിനെറ മഹത്വത്തിനൊ നിധാസ്വും 

മ്േനികു പ്രിയമാകന്നു, 

പാപിക മോടുക്രടെ എനെറപ്രാണനെയ്യം 

രക്തപാതകന്മാരോടുക്രടെ ഏനെറ ജില 

നെയും സംഹരിച്ചുകള യരുതേ. 

അവരുടെ കൈകളില് ദുഷ്ടുമ്മം ഉണ്ടു; 

അവരുടെ വലങ്കൈ കോഥ നിറഞ്ഞിരി 

ക്കുന്നു. 

രാനോ, എനെറ നിഷ്കളങ്കതയില് ന 

ഭക്ുഠ; 

ഏന്നെ ധിണ്ടെടുതുതു ഏന്നോടു കൃപ ചെ 

യ്യേണമേ. 

മ്രേ൭൯റ കാലടി സമനിലത്തു നില്ലന്നു; 

സഭകളില് ഞാ൯ യഹോവയെ വാഗ 

൨൭. സമജിത്തനം. 

ദാധിടിനെറ ഒരു സജീത്തനം. 

യഹോവ എനെറ ധെളിച്ചധും എസെറ 

ആകുന്നു; ഞാന് ആരെ ഭയ 

പ്പേടും? 

യഫോലഖ എന്െറ ജീിവനെറ ബലം; 

രക്ഷയും 

ഞാന് ആരെ പേടികും? 

ധാഠാഥറ്ഠിം 
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സങ്കിത്തനങ്ങഗ ൨൮ 

ഏഎസനെറ വൈരികളും ശത്രുക്കളൂമായ മുഷ്ട 

മ്മികര 

എനെറ മാംസം തിന്നുവാന് എന്നോടു അടു 

ക്കുമ്പോഠ ഇടറിധിഴം. 

ഒരു സൈന്യം എസനെറ നേരെ പാളയ 

മിറങ്ങിയാലും 

എനെറ ഹൃദയം ഭയപ്പെടുകയില്ല; 

എനിക്കു യൃഭ്ധം നേരിട്ടാലും 

ഞാ൯ നിഭയമായിരികും. 

ഞാ൯ യഹോധഖയോട്ട ഒരു കായ്യം അചേ 

ക്ഷിച്ചു; അതു തന്നേ ഞാ൯ ആഗ്രഹി 

ക്കുന്നു; 

യഹോവയുടെ മനോഹരത്വം കാണാന്ദം 

അവനെറ മന്ദിരത്തില് ധ്യാനിപ്പാനും 

എന്െറ ആരയുഷ്ണ്രാലമൊക്കെയും ഞാ൯ 

യഹോവയുടെ ആലയത്തില്, പാക്കേണ്ട 

തിന്നു തന്നേ. 

അനത്ഥദിവസത്തില് അവന് തനെറ 

ക്രടാരത്തില് എന്നെ ഒളിപ്പിക്കും; 

തിരുനിഖാസത്തിനെറ മറധഖിത എന്നെ 

മറെക്കും; 

പാറമേല് ഏന്നെ ഉയത്തും. 

ഇപ്പോ എനെറ ചുററുമുള്ള ശത്രുക്കളുടെ 

മേല് എനെറ തല ഉയരും; 

ഞാ൯ അധനെറ ക്രടാരത്തില് ജയഘോ 

കഷയാഗങ്ങളെ അപ്പ്റികും; 

ഞാ൯ യഫഹോധെക്കു പാടി കീത്തനം 

ചെയ്യും. 

യഹോേ, ഞാ൯ ഉറക്കെ വിളിക്കുമ്പോഠം 

കേരക്കേണമേ; 

എന്നോടു കൃപ ചെയ്യു എനികുത്തരമരു 

ളേണമേ. 

:: എസെറ മുഖം അന്വേഷിപ്പി൯്? എന്നു 

നിങ്കല്നിന്നു കല്പനവന്നു ഏന്നു എന്െറ 

ഹൃദയം പറയുന്നു; 

യഹോലേ, ഞാ൯ നിനെറ മുഖം അന്വേ 

കകിക്ുന്നു, 

ധാഠാഥറ്ഠിം 
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നിസനെറ മുഖം എനിക്കു മറെക്കരുതേ; 

അടിയനെ കോപത്തോടെ നിക്കിക്കളയ 

രുതേ; 

നീ എനികു തൂുണയായിരിക്ുന്നു ; 

എനെറ രക്ഷയുടെ ടൈധമേ, എന്നെ 

തള്ളിക്കള യരുതേ; ഉപേക്ഷിക്കയുമരുതേ. 

എനെറ അപ്പനും അമ്മയും എന്നെ ഉപേ 

ക്ഷിച്ചിരിക്ുന്നു; 

എങ്കിലും യഹോവ എന്നെ ചേത്തുകൊള്ളും. 

യഹോേ, നിനെറ വഥി എന്നെ കാണി 

ക്ഷേണമേ; 

എനെറ ശത്രുക്കമനിമിത്തം നേരെയുള്ള 

പാതയില് എന്നെ നടത്തേണമേ. 

സൈറ ധൈരികളുടെ ഇക്യൃത്തിന്നു 

എന്നെ ഭ്േപ്പിച്ചകൊടുക്കരുതേ; 

കള്ള സ്സ്രാക്ഷികളും ക്രൂരത്വം നിശ്വസിക്ു 

ന്നവരും എന്നോടു എതിത്തുനില്ലുന്നു. 

ഞാ൯ ജീവനുള്ള വരുടെ ദേശത്തു 

യഹോവയുടെ നനു കാണുമെന്നു ധിശ്വ 

സിച്ചില്ലെങ്കിര കഷ്ടം! 

യഹോവയിങ്കൽ പ്രത്യാശ വെക്കുക; ധൈ 

യ്യപ്പെട്ടിരിക്കു; 

നിനെറ ഫുദയം ഉറെച്ചിരിക്കട്ടെ; 

അതേ, യഹോധയിങ്കല് പ്രുത്യശഖെ 

ക്കുക, 

വപ, സജിത്തനം. 

ദാധിടിനെറ ഒരു സങ്കീത്തനം. 

യഹോലേ, ഞാന നിന്നെ ധിളിച്ചപേ 

ക്ഷിക്കുന്നു; 

എനെറ പാറയായുള്ളോവേ, നി കേന 

ക്കാതിരിക്കരുതേ; 

നീ മിണ്ടാതിരുന്നിട്ടു ഞാ൯ കുഴിയിൽ 

ഇറങ്ങുന്നവരെപ്പോലെ ആകാതിരിപ്പാ൯ 

തന്നേ, 

ഞാ൯ എനെറ കൈകളെ വിശുഭ്ധാന്ത 

മ്മന്ദിരത്തിങ്കലേക്കുയത്തി യു 
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ശ്ര 
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നിന്നോടു നിലധിളിക്ുമ്പോഗര എനെറ 

യാചനകളൂടെ ശബ്ദും കേഠാക്കേണമേ. 

ദുക്ടയന്മാരോടും അകൃത്യം ചെയ്യുന്നവരോടും 

കടെ എന്നെ വലിച്ചു കൊണ്ടുപോകരുതേ; 

അവർ ക്രട്ടുകാരോടു സമാധാനം സംസാ 

രിക്കുന്നു; 

എങ്കിലും അവരുടെ ഫൃടയത്തില് ദ്ടഷ്ടൃത 

ഉണ്ടു, 

അവരുടെ ക്രിയെക്കു തക്കഖണ്ണധും പ്രവൃ 

ത്തികളുടെ ടൂക്ടതെകു തക്കവണ്ണുധും അവ 

ക്കു കൊടുക്കേണമേ; 

അവരുടെ കൈകളുടെ പ്രവൃത്തിപോലെ 

അധരോടു ചെയ്യേണമേ; 

അവക്കു തക്കതായ പ്രതിഫലം കൊടു 

ക്കേണമേ, 

യഹോവയുടെ പ്രവൃത്തികളെയും അവ 

നെറ കൈധേലയെയും 

അധര് ധിധേചിക്കായ്ക്രകൊണ്ടു അവ൯ 

അവരെ പണിയാതെ ഇടിച്ചുകള യും. 

യഹഛോധ ലാഴ്സപ്പെടവനാകട്ടെ; 

അവ൯ എനെറ യാചനകളുടെ ശബ്ദം 

കേട്ടിരിക്കുന്നു. 

യഹോവ എനെറ ബലവും എനെറ പരി 

ചയയം ആകുന്നു; 

രേനെറ ഹൃദയം അവങ്കല് ആത്രരയിച്ചു; 

എനികു സഹായവും ലഭിച്ചു; 

അതുകൊണ്ടു എനെറ ഫ്ൃദയം ഉല്ലുസി 

ന ക്കുന്നു; 

പാട്ടോടെ ഞാ൯ അഖനെ സ്തൂതിക്കുന്നു. 

യഹോവ തനെറ ജനത്തിനെറ ബലമാ 

കുന; 

അഭിഷിക്തന്നു അവന് രക്ഷാ 

ദുഗ്ണം തന്നേ. 

നിന്െറ ജനത്തെ രക്ഷിച്ചു നിനെറ 

തസെറ 

അവകാശത്തെ അയഗ്രഹിക്കേണമേ; 

അവരെ മേയിച്ചു എന്നേക്ും അവരെ 

വഹിക്കേണമേ, 

ഠിം 

൭21 സങ്കിത്തനങ്ങര ൨൯ 

൨൯. സഷീിത്തനം. 

ദാവീടിനെറ ഒരു സങ്കിത്തനം. 

ദൈപചുത്രന്മാരേ, യഹോവെക്കു കൊടു 

പ്പി൯, 
യ ഹോധെക്കു മഹത്വധും ശക്തിയും കൊ 

ടൂപ്പി൯. 

യഹോധെക്കു അവനെറ നാമത്തിനെറ 

മഹത്വം കൊടുപ്പി൯; 

വിശുഭ്ധാലങ്കാരം ധരിച്ചു യഹോവയെ 

നമമസ്തൂരിപ്പി൯. 

യഹോധയുടെ ശബ്ദം വെള്ള ത്തി൯മീതെ 

മുടഞ്ങുന്നു; 

പെരുധെള്ളത്തി൯മീതെ യഹോവ, 

മഹത്വത്തിനെറ ദൈവം തന്നേ, ഇടി മുഴ 

കുന്നു. 

യഹോവയുടെ ശബ്ദും ശക്തിയോടെ മുഗ 

ങ്ങുന്നുഃ 

യഹോവയുടെ ശബ്ദും മഹിമയോടെ മുഴ 

ഞ്ങന്നു, 

യഹോലഖയുടെ ശബ്ദും ദേവദാരുക്കളെ 

തകകുന്നു; 

യഫോഖധ ലെബാനോനിലേ ദേവദാരു 

ക്കളെ തകക്കുനാ. 

അവ൯ അവയെ കാളക്കട്ടിയെപ്പോ 

ലെയ്യം 

ലെബാനോനെയും സിയ്യോനെയും കാട്ടു 

പോത്തി൯ കുട്ടിയെപ്പോലെയും തുള്ളി 

കുന്നു. 

യഹോവയുടെ ശബ്ദും അഗ്നിജ്വാലകളെ 

ചിന്നിക്ുന്നു. 

യഫോധയുടെ ശബ്ദും മരുഭൂമിയെ നടു 

കുന്നു; 

യഹോവ കാദേശ മരുധിനെ നടുകുന്നു. 

യഹോവയുടെ ശബ്ദം മാ൯പേടകുളെളെ. 

പ്രസപികുമാറാകുന്നു; 

അതു വനങ്ങളെ തോലുരികുന്നു; 

107 ₹ 
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അവനെറ മന്ദിരത്തില് സകലധും മഹ 

ത്വം എന്നു ചൊല്ലുന്നു. 

യഹോധ ജലപ്രുള യത്തിന്മിതെ ഇരുന്നു; 

യഹോവ എന്നേകും രാജാവായി ഇരി 

ക്കുന്നു. 

യഹോവ തനെറ ജനത്തിന്നു ശക്തി 

നല്ല്ല 

യഹോവ തനെറ ജനത്തെ സമാധാനം 

നല്ലി അനുഗ്രഹിക്കും. 

൩൦. സജിത്തനം. 

ഭവനപ്രതിക്ടാഗിതം; ദവീടിനെറ 

ഒരു സങ്കിത്തനം. 

യഹോവേ, ഞാന് നിന്നെ പുകഴ്; 

നീ എന്നെ ഉഭ്ധരിച്ചിരിക്കുന്നു ; 

എനെറ ശത്രുക്കമ എന്നെക്കുറിച്ചു സന്തോ 

ക്കിപ്പാ൯ നീ ഇടയാക്കിയതുമില്ല. 

എനെറ ദൈവമായ യഹോലേ, ഞാ൯ 

നിന്നോടു നിലധിളിച്ചു; 

നി എന്നെ സെഖ് മാക്കുകയും ചെയ്യൂ. 

യഹോവേ, നി ഏനെറ പ്രാണനെ പാ 

താളത്തില്നിന്നു കരേററിയിരിക്കുന്നു; 

ഞാ൯ കുഴിയില് ഇറങ്ങിപ്പോകാതിരിക്കേ 

ണ്ടതിന്നു നി എനിക്കു ജീവരക്ഷ വരു 

ത്തിയിരിക്കുന്നു. 

യഹോവയുടെ വിശുഭ്ധന്മാരേ, അവന്നു 

സ്മൂതിപാടുവി൯; 

അവനെറ ധിശുദ്ധനാമത്തിന്നു സ്പ്ോത്രം 

ചെയ്ത്തി൯. 

അവനെറ കോപം ക്ഷണനേരത്തേട്കേ 

യ്യള്ളൂ. 

അവനെറ പ്രുസാഭമോ, ജീവപയ്യന്തമു 

ള്ളതു; 

സസ്ധ്യയിങ്കല് കരച്ചല് വന്നു രാപാകും; 

ഉകസ്സ്സിങ്കലോ ആനന്ദഘോകഷം വരുന്നു. 

ഞാ൯ ഒരുനാളും കുലുങ്ങിപ്പ്പോകയില്ലു എന്നു 

എനെറ സുഖകാലത്തു ഞാ൯ പറഞ്ഞു. 

ധാഠാഥറ്ഠിം 
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യഹോേ, നിന്െറ പ്രസാദത്താല് നി 

എന്െറ പവ്യതത്തെ ഉറെച്ചു നില്ലൃമാറാക്കി; 

നീ നിനെറ മുഖത്തെ മറെച്ചു, ഞാ൯ 

ഭൂമിച്ഛുപോയി. 

യഫോലേ, ഞാന് നിന്നോടു നിലധി 

ളിച്ചു; 

യഹോധഖരയോടു ഞാ൯ യാചിച്ചു. 

ഞാ൯ കുഴിയില് ഇ റങ്ങില്പോയാല് എന്െറ 

രക്തം കൊണ്ടു ഏന്തു ലാഭമുള്ള? 

ധൂളി നിന്നെ സ്തൂതിക്കുമോ? അതു നിന്െറ 

സത്യത്തെ പ്രസ്മാധിക്കുമോ? 

യഫോ3ധ, കേശര്ക്കണമേ; എന്നോടു 

കരുണയ്യണ്ടാകേണമേ; 

യഹോധേ, എനെറ രക്ഷകനായിരിക്കേ 

ണമേ, 

നി എനെറ ധിലാപത്തെ എനിക്കു നൃത്ത 

മാക്കിത്തിതുതു ; 

എന്െറ രട്ട നി അഴിച്ചു എന്നെ സന്തോ 

കം ഉടുപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. 

ഞാ൯ മൌനമായിരിക്കാതെ നിനക്കു സ്തൂതി 

പാടേണ്ടതിന്നു തന്നേ. 

എനെറ ഭൈധമായ യഹോവേ, ഞാ൯ 

എന്നേകും നിനക സ്്ോത്രം ചെയ്യം. 

൩.൧, സജിത്തനം. 

സംഗീതപ്രുമാണിക്കു; ദാവീദിനെ 

ഒരു സങ്കിത്തനം. 

യഹോധഖേ, ഞാ൯ നിന്നെ ശരണംപ്ര്മാ 

പിക്കുന്നു; 

ഞാ൯ ഒരുനാളും ലങ്്ിച്ചപോകരുതേ; 

നിന്െറ നീതിനിമിത്തം എന്നെ വിട്ടി 

ക്കേണദമ. 

നിനെറ ചെധി എങ്കലേക്ു ചായിച്ചു എ 

ന്നെ വേഗം ധിടുപിമക്കണ॥മ. 

നി എനിക്കു ഉറപ്പുള്ള പാറയായും എന്നെ 

രക്ഷിക്കേണ്ടതിന്നു കോട്ടയായും ഇരിക്ക 

ണമം 

1 
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നീ) എനെറ പാറയും എനെറ കോട്ടയു 

മല്ലേഠു 

നിനെറ നാമംനിമിത്തം എന്നെ നടത്തി 

പാലിക്കേണമേ. 

അവര് എനിക്കായി ഒളിച്ചുലെച്ചിരിക്ുന്ന 

വലയില്നിന്നു എന്നെ വിടുവിക്കേണമേ; 

ന് എനെറ ദുഗ്ഗമാകുന്നു വല്ലോ. 

നിനെറ കയ്യില് ഞാന് എനെറ ആത്മാ 

വിനെ ഭരമേപ്പിക്കുന്നു ; 

ധിശ്വസ്ടൈലമായ യഹോധേ, നി എ 

ന്നെ വിണ്ടെടുത്തിരിക്ുന്നു . 

മിത്ഥ്യാമൂത്തികളെ സ്േധിക്കുന്നവരെ 

ഞാ൯ പകെക്കുന്നു; 

ഞാനോ യഫോധയില് ആശ്രയിക്കുന്നു. 

ഞാ൯ നിനെറ ദയയില് ആനന്ദിച്ചു സ 

ന്തോഷിക്കുന്നു ; 

നീ ഏനെറ അരിക്ടുതയെ കണ്ടു 

മ്േനെറ പ്രാണസകങ്കടങ്ങളെ അറിഞ്ഞിരി 

കുന്തം 

ശത്രുവിനെറ കുയ്യിരു നി ഏന്നെ ഏപ്പി 

ചിട്ടില്ല; 

മേനസെറ കാലുകളെ നി ലിശാലസ്ഥലത്തു 

നിത്തിഷിരിക്കുന്നു. 

യഫോധേ, ഏന്നേടു കൃപയുണ്ടാകേണ 

മേ; ഞാ൯ കക്ഷൃത്തിലായിരിക്കുന്നു ; 

വ്യസനംകൊണ്ടു മൃനെറ കണ്ണും പ്രാണ 

നരം ഉദരധും ക്ഷയിച്ചിരിക്കുന്നു. 

എനെെറ ആയുസ്സു ദുഃ ഖം കൊണ്ടും മഏേനെറ 

സംവത്സരങ്ങം നെടുധിപ്പുകൊണ്ടും കഴി 

ഞ്ജുപോയിരിക്കുന്നു ; 

എന്റെറ അകൃത്യംനിമിത്തം ഏനെറ ബ 

ലം ക്ഷീണിച്ചും ഐനെറ അസ്ഥികഠ ക്ഷ 

യിച്ചും ഇരിക്കുന്നു. 

എസനെറ സക്ലവൈരികളാലും ഞാ൯ നി 

ന്ടിതനായിത്തീന്നു; 

എനെറ അയല്ല്ാക്കു അതിനിന്ദിത൯ 

തന്നേ; 

ധാഠാഥറ്ഠിം 

സങ്കിത്തനങ്ങ ൩൧ 

ഏനെറ മുഖപരിചയക്കാക്കു ഞാ൯ ഭയഹേ 

തുവായു വിച്ചു; 

എന്നെ ധെളിയില് കാണുന്നവര് എന്നെ 

' പിട്ടു ഓടിപ്പോകുന്നു. 

മരിച്ചു പോയവനെപ്പോലെ എന്നെ മറ 

നുനുകള ഞ്ഞിരികുന്നു ; 

ഞാന ഒരു ഉടഞ്ഞ പാത്ൃംപോലെ ആയി 

രിക്കുന്നു. 

ചുററും ഭീതി എന്ന അപശ്രുതി. ഞാ൯ പ 

ലരുടെയും വായില്നിന്നു കേട്ടിരിക്കുന്നു; 

അവര് എനിക്ു പിരോധമായി ക്രടി ആ 

ലോചന ചെയ്യൂ, 

എനെറ ജീവനെ ഏടുത്തുകള വാന് നിരൂ 

പ്പിച്ചു. 

എങ്കിലൂം യഹോവ, ഞാന നിന്നില് ആ 

്രയിച്ചു; 

നീ ഏനെറ ദൈവം എന്നു ഞാ൯ പറഞ്ഞൂ. 

എനെറ കാലഗതികഠ നിനെറ കയ്യില് 

ഇരിക്ുന്നു; 

ഐെ൭൯റ ശത്രുക്കളുടെയും എന്നെ പീഡി 

പ്പിക്കുന്നവരുടെയും കയ്യിതനിന്നു ഏന്നെ 

വിട്ട വിക്കേണമേം 

അടിയനെറമേല് തിരുമുഖം പ്രകാശിപ്പി 

ക്കേണമേ; 

നിനെറദയയാല് ഏന്നെ രക്ഷിക്കേണമേ. 

യഹോവേ, നിന്നെ വിളിച്ചപേക്ഷിച്ചി 

രിക്കകൊണ്ടു ഞാ൯ ലജ്യ്ിച്ചുപോകരുതേ; 

ടൂഷ്ടന്മാര് ലങ്യ്ിച്ചു പാതാളത്തില് മൌന 

മായിരിക്കട്ടെ. 

നീ തിമാന്നു വിരോധമായി ഡംഭത്തോടും 

നിന്ദയോടും ക്രടെ 

ധാക്ക സംസാരിക്കുന്ന ധ്യാജമുള്ള അധ 

രങ്ങഠം മിണ്ടാതെയായ്യക്ോകട്ടെ. 

നിസനെറ ഭക്തന്മാകു ധേണ്ടി നീ സംഗ്ര 

ഹിച്ചതും 

നിന്നില് ആത്രുയിക്കുന്നവക്ു ധേണ്ടി മന 

4൮ പുത്രന്മാർ കാങ്ങെ 



സങ്കിത്തനങ്ങറം ൩൨ 

നീ പ്രവത്തിച്ചതു മായ നിന്െറ നന്മ ഏത്ര 

വലിയതാകുന്നു. 

നീ അവരെ മനുഷ്യരുടെ ക്രട്ടുകെട്ടിത 

നിന്നു ധിടുധിച്ചു 

നിനെറ സാന്നിധ്യ ത്തിനെറ മറലഖിത 

മറെകും. 

നി അവരെ നാധുകളുടെ വക്കാണത്തില് 

നിന്നു രക്ഷിച്ചു 

ഒരു ക്രടാരത്തിന്നകത്തു ഒളിപ്പിക്കും. 

യഹേധേ വാഴ്ഗല്പെടടവ൯; അവന മറ 

പള്ള പട്ടണത്തില് 

തനെറ ഒയ എനിക്കു അആ്ദത മായി കാണി 

ച്ചിരിക്കുന്നു, 

ഞാന് നിനെറ ദൂക്ടിയില്നിന്നു ഛേടി 

ക്കപ്പെട്ടുപോയി എന്നു ഞാന് എനെറ പ 

രിഭൂമത്തില് പറഞ്ഞു; 

എങ്കിലും ഞാ൯ നിന്നെ ധിളിച്ചപേക്ഷിച്ച 

പ്പോ 

എസെറ യാചനയുടെ ശബ്ദം നി കേട്ടു. 

യഹോവയുടെ സകലധിശുഭ്ധന്മാരുമായു 

ള്ളോരേ, അവനെ സ്നേഹിപ്പി൯; 

യഹോവ ധിശ്വസ്മുന്മാരെ കാക്കുന്നു ; 

അഹങ്കാരം പ്രവത്തിക്കുന്നവന്നു ധാരാളം 

പകരം കൊടുക്കുന്നു, 

യഹോവയില് പ്രത്യാശയുള്ള ഏവരുമേ, 

ധൈയ്യപ്പെട്ടിരിപ്പിന൯; 

നിങ്ങളു ടെ ഹൃദയം ഉ റെച്ചിരിക്കട്ടെ. 

൩൨൨. സജിത്തനം. 

ദാധിദിനെറ ഒരു ധ്യാനം. 

ലംഘനം ക്ഷമിച്ചും 

പാപം മറെച്ചും കിട്ടിയവ൯ ഭാഗ്യ ഡാ൯. 

യഫോവ അകൃത്യം കണക്കിടാതെയും 

ആത്മാധില് കപടം ഇല്ലാതെയും ഇരി 

ക്കുന്ന മന്ദഷ്യ൯ ഭാഗ്യ വാന്. 

ഞാന് മിണ്ടാതെയിരുന്നപ്പോഠം നിത്യമായ 

ഞരക്കത്താത 

ഠിം 
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ഐനെറ അസ്ഥികമ ക്ഷയിച്ചുപോയി; 

രാവും പകലും നിനെറ കൈ ഏനെറ 

മേല് ഭാരമായിരുന്നു; 

എനെറ മദ്യ വേനല്ല്ാലത്തിലെ മക്ത്ു 

ത്താല് എന്നപോലെ വററിപ്പോയി. 

സേലാ, 

ഞാ൯ എന്റെറ പാപം നിന്നോടറിയിച്ചു; 

എസെറ അകൂത്യം മറെച്ചതുമില്പ. 

എനെെറ ലംഘനങ്ങളെ യഹോധഖയോടു 

ഏററുപറയും എന്നു ഞാന് പറഞ്ഞു ; 

അപ്പോം നി ഏഎസെറ പാവത്തിനെറ 

കുററം ക്ഷമിച്ചുതന്നു. സേലാ. 

ഇതുനിമിത്തം ഓരോ ഭക്തനും കണ്ടെത്താ 

കുന്ന കാലത്തു നിന്നോടു പ്രാത്ഥിക്കും; 

പെരുവെള്ളം കവിഞ്ഞുവരുമ്പോ അതു 

അവനെറ അടുക്കലോളം എത്തുകയില്ല. 

നി എനിക്കു മറവിടമാകുന്നു; നി എന്നെ 

കഷ്ടത്തില്നിന്നു സൂക്ഷിക്ും ; 

രക്ഷയുടെ ഉല്ലാസഘോഷംകൊണ്ടു നി 

എന്നെ ചുററിക്കൊള്ളും. സേലാ. 

ഞാന് നിന്നെ ഉപദേശിച്ചും നടക്കേണ്ടുന്ന 

വഴി നിനക്കു കാണിച്ചതരും; 

ഞാ൯ നിസെറമേല് ദൂഷ്ട്രിലെച്ചു നിനക്കു 

ആലോചന പറഞ്ഞുതരും. 

ന്നിങ്ങഠം ബുഭ്ധിയില്ലാത്ത കുതിരയെയും 

കോവര്കഴ്തയെയുംപോലെ ആകരുതു; 

അധഖയ്യടെ ചമയങ്ങളായ കടിഞ്ഞാണും മുഖ 

പ്ടയുംകൊണ്ടു അവയെ അടക്കിവരുന്നു; 

അല്ലെങ്കില് അവ നിനക്ു സ്വാധിനമാ 

കയില്ല. 

ദുഷ്ടൃന്നു വളരെ വേദനകഠ ഉണ്ടു; 

യഹോവയില് ആശ്രയിക്ുന്നവനെയോ 

ഒയ ചുററിക്കൊള്ളും. 

നീതിമാന്മാരേ, യഹോവയില് സന്തോ 

ഷിച്ചാനനിപ്പി൯; 

ഫൃദയപരമാത്ഥികഠം എല്ലാവരുമായുള്ളോ 

രേ, ഘോഷിക്ചുല്ല സിപ്പി൯. 
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൩൩. സജഷിത്തനം. 

നിതിമാന്മാരേ, യഫോധയില് ഘഷോഷി 

ചുല്പസിപ്പി൯; 

സ്തൂതികുന്നതു നേരുള്ള വകു മുചിതമരല്ലാ. 

കിന്നരംകൊണ്ടു യഹോധെക്ു സ്ോത്രം 

ചെയ്ത്തി൯; 

പത്തു കമ്പിയുള്ള വിണകൊണ്ടു അവന്നു 

സ്തൂതി പാടുധി൯. 

അവന്നു പുതിയ പാട്ടു പാടുവി൯; 

ഐഏോകസ്വരത്തോടെ നന്നായി വാദ്യം 

വായിച്പി൯. 

യഹോവയുടെ വചനം നേരുള്ളതു; 

അവനെറ സകലപ്രവൃത്തിയയം ധിശ്വസ്മൂ 

തയ്യള്ള തൂ. 

അയധ൯ നിതിയും ന്യായവും ഇഷ്യപ്പെടുന്നു; 

യഹോവയുടെ ദയകൊണ്ടു ഭൂമി നിറഞ്ഞി 

രിക്കുന്നു. 

യഹോവയുടെ വചനത്താല് ആകാശവും 

അവനെറ ഖായിലെ ശ്വാസത്താല് അതി 

ലെ സകലസൈ) ധും ഉള വായി; 

അവന് സമ്ദത്തിലെ വെള്ളത്തെ ക്രമ്പാ 

രമായി കൂട്ടുന്നു ; 

അവന് ആഴികളെ ഭണ്ഡാരഗൃഫങ്ങളില് 

സംഗ്രഹഫിക്ുന്നു. 

സകലഭൂവാസികള്ടം യഹോധയെ ഭയ 

പ്പേടട്ടെ; 

ഭൂതലത്തില് പാകുന്നവരൊക്കെയും അ 

വനെ ശങ്കിക്കട്ടെ. 

അവ൯ അരുളിച്ചെയ്യ; അങ്ങനെ സംഭ 

വിച്ചു; 

അവന് കുപ്പിച്ചു; അങ്ങനെ സ്ഥാപിത 

മായി. 

യഹോവഖധ ജാതികളുടെ ആലോചനയെ 

വൃത്ഥമാകുന്നു; 

വംശങ്ങളുടെ നിരൂപണങ്ങളെ നിക്ക്ണലരാ 

ക്കുന്നു. 

855 സങ്ജീത്തനങ്ങ ൩൩ 

യഹോവയുടെ ആ ലോചന ശാശ്വതമായും 

അയവനെറ ഫൃഭയ ധിചാരങ്ങഴ തലമുറ 

തലമുറയായ്യം നില്ല്യന്നു. 

യഹോവ ഭൈവധമായിരികുന്ന ജാതിയും 

അവന് തനിക്കു അവകാശമായി തിരഞ്ഞെ 

ടുത്ത ജനവും ഭാധ്ൃമുള്ളതു. 

യഹോവ സ്വഥ്ലത്തില് നിന്നു നോക്കുന്നു; 

മ ഷ്യ പുത്രന്മാരെ ഒക്കെയും കാണുന്നു, 

അവന് തനെറ ധാസസ്ഥലത്തു നിനു 

സവ്ൃഭൂവാസികളെ യും നോക്കുന്നു. 

അവ൯ അധരുടെ ഫ്ൃദയങ്ങളെ ഒരു 

പോലെ മനഞ്ഞിരിക്ുന്നു ; 

അധരുടെ പ്രവൃത്തികളെ ഒക്കെയും അ 

വന് ഗ്രഹിക്കുന്നു. 

സൈ ബഷഫ്കുത്വത്താല് രാജാവു ജയം 

പ്രാപിക്കുന്തില്ല; 

ബലാധിക്യംകൊണ്ടു വീരന് രക്ഷപ്പെടു 

ന്നതുമില്ല. 

ജയത്തിന്നു കുതിര ധ്ൃത്ഥമാകുന്നു; 

തെറ ബലാധികൃംകൊണ്ടു അതു വിട്ട 

വികുന്നതു മില്ല. 

യഹോവയുടെ ദ്ടക്ട്രി തനെറ ഭക്തന്മാ 

രുടെമേലും 

തെറ ഭയെക്കായി പ്രത്യാശികുന്നവരു 

ടെമേലും ഇരികുന്നു 

അവരുടെ പ്രാണനെ മരണത്തില്നിന്നു 

വിടുവില്പാഠ്ും 

ക്ഷാമത്തില് അവരെ ജിവനോടെ രക്ഷി 

പ്പാന്മം തന്നേ. 

നമുടെ ഉള്ളം യഫോധെക്കായി കാത്തി 

രികുന്നു; 

അവന് നമുടെ സഫായധും പരിചയ്യം 

ആകുന്നു. 

അവനെറ ധിശുദ്ധനാമത്തില് നാം ആ 

ത്രയിക്കയാത 

അധവനില്ത സന്തോ 

ക്കിക്കും. 

നമുടെ ഫ്ുടയം 
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സങ്കിത്തനങ്ങറഠ ൩൪: 

യഹോേ, രങ്ങമ നിങ്കല് പ്രത്യാശ 

ധെക്കുന്നതു പോലെ 

നിനെറ ദയ ഞങ്ങളു ടെമേല് ഉണ്ടാകു 

മാറാകട്ടെ. 

൩ ദ്വ. സജിത്തനം. 

ഓലിദ് അബിമേലെക്കിനെറ മുമ്പില് 
വെച്ചു ബുഭ്ധിഭൂമം നടിക്കയും അധിടെ 

നിന്നു അധനെ ആട്ടിക്കള യുകയും 

ചെയ്യിട്ടു അയധയ൯ പോകുമ്പോ 

പാടിയ ഒരു സങ്കീത്തനം. 

ഒഞഞാ൯ യഹോഖയെ എല്ലാകാലത്തും 

വാഗ? 

അവനെറ സ്റ്കൂതി ഏപ്പോഴചം എന്െറ നാ 

വിനന്േല് ഇരികും, 

എനെറ ഉള്ളം യഹോവയില് പ്രശംസി 

ക്കനാു 

ഏള്ിയവ൪ അതു കേട്ടു സന്തോഷിക്കും, 

എന്നോടു ചേന്നു യഹോവയെ മഹിമ 

പ്ലെടുത്തുവി൯; 

നാം ഒന്നിച്ചു അവന്െറ നാമത്തെ 

ഉയത്തുക. 

ഞാ൯ യഹോവയോടു അപേക്ഷിച്ചു; 

അവന് എനിക്കു ഉത്തരമരുളി 

എനെറ സകലഭയങ്ങളില്നി ന്നും എന്നെ 

വിടുഖിച്ച. 

അവങ്കലേക്കു നോക്കിയവര് പ്രകാശിത 

രായി; 

അവരുടെ മുഖം ലജ്ഡ്ിച്ചു പോയതുമില്ല. 

ഈ എളിയവന നിലവിളിച്ചു; യഹോധഖ 

കേട്ടു 

അഖനെറ സകലകഷ്ടങ്ങളില്നിന്നും അ 

വനെ രക്ഷിച്ചു. 

യഹോധയുടെ ട്ുത൯ അവസെറ ഭക്ത 

ന്മാരുടെ ചുററും 

പാളയമിറങ്ങി അവരെ ധിട്ടധിക്കുന്നു, 

യഹോവ നല്പവ൯ ഏന്നു രുചിച്ചറി 

വി൯ ടൂ 
7 

ധാഠാഥറ്ഠിം 
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അവനെ ശരണംപ്രാപിക്കുന്ന പുരുക്ഷ൯ 

ഭാധ്യ വാന. 

യഹോവയുടെ വ്ശുഭദ്ധന്മാരേ, അവനെ 

ഭയല്പെടുവി൯; 

അവനെറ ഭക്തന്മാക്കു ഒന്നിന്നും മുടി 

ലല്ലോ, 

ബാലസിംഹങ്ങളും ഇരകിട്ടാതെ വിശ 

ന്നിരിക്കും; 
3 

യഹോവയെ അന്വേഷിക്കുന്നവക്കോ ഒരു 

നന്യെക്കും കറധില്ല. 

മക്കളേ, വന്നു എനിക്കു ചെഖിതരുധി൯;; 

യഹോവയോട്ടുള്ള ഭക്തിയെ ഞാ൯ ഉപ 

ദേശിച്ചുതരാം. 

ജീവനെ ആഗ്രഹിക്കയും നന്മ കാണേ 

ണ്ടതിനു 

ദിഘായുസ്സു' ഇ ച്ചിക്കയും ചെയ്യുന്നപ൯ 

ആര് 

ദോഷം ചെയ്യാതെ നിനെറ നാധിനെയും 

വ്യാജം പറയാതെ നിനെറ അധരത്തെ 

യും കാതൃതുകൊഠക; 

ദോഷം വിട്ടകന്നു ഗുണം ചെയ്തു; 

സമാധാനം അന്വേക്ിച്ചു പിന്തുടരുക. 

യര്ഹാവയുടെ കണ്ണ നീതിമാന്മാരുടെ 

മേലും 

അവനെറ ചെവി അവരുടെ നിലധി 

ളികും തുറന്നിരിക്കുന്നു. 

ടത്ഭുവ്യത്തിക്കാരുടെ ഓമ്മയെ ഭൂമിയില് 

നിന്നു ഛേടിച്ചുകള യേണ്ടതിന്നു 

യഹോധയുടെ മുഖം അവകു പ്രുതിക്രല 

മായിരിക്കുന്നു . 

നിതിമാന്മാ൪ നിലധിളിച്ചു, യഹോധഖ 

കേട്ടു, 

സകലകകഷ്ടുങ്ങളില് നിന്നും അവരെ വിട്ട 

വിച്ചു. 

ഫ്ലദയം നറുങ്ങിയവക്കു യഹോവ സമീ 

പസ്ഥ൯; 

മനസ്സു തകന്നവരെ അവ൯ രക്ഷ്ധിക്കുന്നു. 
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നീതിമാന൯െറ അനത്ഥങ്ങഗഥ അസാ । യഫോധഖയുടെ ഭുത൯ അധഖരെ പിന്തു 

മാകുന്നു; ട്രരട്ടെ, 

അവ ഏല്ലാററിതനിന്നും യഹാവ അവ (കാരണം ക്രടാതെ അവര് ഏനിക്കായി 

നെ ധിട്ട വധിക്കുന്നു. വല ഒളിച്ചുഖെച്ചു; 

അവനെറ അസ്ഥികളെ എല്ലാം അവ൯ | കാരണം ക്രടാതെ അവര് എനെറ പ്രാ 

സൂക്ഷിക്കുന്നു; ണന്നായി കഴി കഴിച്ചിരിക്കുന്നു. 

അവയിൽ ഒന്നും ഒടിഞ്ഞു3പാകയുമില്ല. | അവന ധിചാരിയാതെ അവന്നു അപാ 

അനത്ഥം ദുഷ്നെ കൊല്ലുന്നു; യം ഭവിക്കട്ടെ; 

നിതിമാനെ പകെകുന്നവര് ശിക്ഷ അന്ദഭ । അവ൯ ഒളിച്ചുവെച്ച വലയില് അവ൯ 

ഭവികും, തന്നേ കുടുങ്ങട്ടെ ; 

യഹോവ തനെറ ദാസന്മാരുടെ പ്രാ അവ൯ അപായത്തിരു അകപ്പെട്ടുപോ 

ണനെ വിണ്ടുകൊള്ളു നു കട്ടെ. 

അവനെ ശരണമാകുന്നവരാരും ശിക്ഷ എനെറളള്ളം യഹോവയില് ആനന്ദികും; 

അന്മഭധിക്കയില്ല. അവനെറ രക്ഷയില് സന്തോഷിക്കും. 

യഹോവേ, നിനക തുല്യസ ആര്? 
0 

൩൭. സജി; ഏഎളിയവനെ തന്നിലും ബലമേറിയവ 

ഭഓധിദിനെറ ഒരു സങ്കീത്തനം. നെറ കയ്യിരുനിന്നും 

യഹോവേ, എന്നോടു ഖാദടികുന്നവരോടു എളിയവനും ദരിദനുമായവനെ കവച്ച 

വാദിക്കേണമേ; ക്കാരനെറ കയ്യിത നിന്നും 

എന്നോടു പൊരുതുന്നവരോടു പൊരു നി രക്ഷിക്കുന്നു ഏന്നു എന്െറ അസ്ഥി 

തേണമേ. കഠം ഒക്കെയ്യം പറയും. 

നി പലകയും പരിചയും പിടിച്ചു കള്ള സ്സ്രാക്ഷികഠ എഴ്ചന്നേററു 
| ൭ 

മ്രേനികു സഹായത്തിന്നായി എഴുന്നേ | ഞാ൯ അറിയാത്ത കായ്യം എന്നോടു ചോ 

ല്ല്േണമേ. ടിക്കുന്നു. 

നീ കുന്തം ഉരരി ഏന്നെ പിന്തുടരുന്നവ അവര് ഏനിക്കു നന്യെക്ു പകരം തിന്മ 

രുടെ വഴി അടെച്ചുകളയേണമേ; ചെയ്യൂ 

ഞാ൯ നിനെറ രക്ഷയാകുന്നു ഏന്ന ഏനെറ പ്രാണന്നു അനാഥത്വം വരു 

ഏഎസനെറ പ്രാണനോടു പറയേണമേ. ത്തുന്നു. 

എനിക്ക ജീവഹാനി വരുത്തുവാ൯ നോ ഞാനോ, അവ൪ ദീനമ്ക്കിടന്നപ്പോഥം 
€ | 

കുന്നവക്ുു ലജ്പൂയും അപമാനധും വരട്ടെ; രട്ടൂടുത്തു; 

എനിക്കു അനത്ഥം ചിന്തികുന്നവ൪ പി | ഉപലവാസംകൊണ്ടു ഞാന് ആത്മതപനം 

ന്തിരിഞ്ഞു നാണിച്ചുപോകട്ലെ. റ ചെയ്യു; 

അവര് കാററിന്നു മുമ്പിലെ പതിര് പോലെ എനെറ പ്രാത്ഥന ഏനെറ മാധ്ലിടത്തി 

ആകട്ടെ; ലേക്കു മടങ്ങിവന്നു. 

യഹോവയുടെ ട്രൂുത൯ അവരെ ഓടിക്കട്ടെ. അവന് എനിക്കു സ്നേഹിതനോ സഃഹാദ 

അധരുടെ വഴി ഇരുട്ടും ഖഴ്ഴഴ്ചപ്പും | രനോ എന്നപോലെ ഞാ൯ പെരു 

ആകട്ടെ മാറി; 
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അമ്മയെക്കറിച്ച ടുഃഖിക്കുന്നവനെപ്പേോ 

ലെ ഞാ൯ ടൂഃഖിച്ചു കുനിഞ്ങുനടന്നു. 

അവരോ ഏന൯െറ ധീഗ്ഗയിങ്കല് സന്തോ 

ഷിച്ചു കൂട്ടം കരടി; 
ഞാ൯ അറിയാത്ത അധമന്മാര എനിക 

വിരോധമായി ക്രടിവന്നും 

അവര് ഇടവിടാതെ എന്നെ പഠിച്ചു 

പറഞ്ഞു. 

അടിയന്തരങ്ങളില് കോമാളികളായ വ 

കരള ന്മാരെപ്പോലെ 

അവര് എന്െറ നേരെ പല്ലകടിക്കുന്നു. 

കത്താവേ, നി എത്രത്തോളം നോക്കിക്കൊ 

ണ്ടിരിക്കും? 

അവരുടെ നാശത്തിതനിന്നു എസനെറ 

പ്രാണനെയും 

ബാലസിംഹങ്ങളുടെ വശത്തുനിന്നു എ 

നെറ ജീവനെയും ധലിടടവിക്കേണമേ. 

ഞാ൯ മഹാസഭയില് നിനക്കു സ്ോത്രം 

ചെയ്യും; 

ബഡ്ുജനത്തിനെറ മദ്ധ്യേ നിന്നെ സ്റ്റൂ 

തിക്കും. 

വെറുതെ എനിക്കു ശത്രുക്കളായ വര് എന്നെ 

ക്കുറിച്ചു സന്തോഷിക്കരുതേ; 

കാരണംക്ൂടാതെ എന്നെ പകെക്കുന്നവര്൪ 

കുണ്ണിമെക്കയുമരുതേ. 

അവര് സമാധാനവധാക്കു സംസാരിക്കാതെ 

ദേശത്തിലെ സാധുക്കളുടെ നേരെ ധ്യാജ 

കായ്യങ്ങളെ നിരൂപിക്കുന്നു. 

അവര് എനെറ നേരെ വായ്ത്തിളന്നു: 

നന്നായി, ഞങ്ങറം സ്വന്തകണ്ണാരു കണ്ടു 

എന്നു പറഞ്ഞു. 

യഹോവേ, നി കണ്ടുഖല്ലോ;ു മൌനമായി 

രിക്കരുതേ; 

കത്താവേ, എന്നോടു അകന്നിരിക്കരുതേ. 

എന്െറ ദഭൈവധും എനെറ കത്താധു 

മായുള്ളോവേ, 

ഉുണന്നു എ൯െെറ ന്യായത്തിന്നും ല്യവഫാ 

രത്തിന്നും ജാഗഥരിക്കേണമേ. 

ഠിം 

858 റ ന്ന്ട്ട് 36 

ഐനെറ ദൈവമായ യഹോധേ, നിന്െറ 

നീതിപ്രുകാരം എനിക്കു ന്യായം പാലിച്ചു 

തരേണമേ; 

അവര് ശന്നെക്ുറിച്ചു സന്തോഷിക്ക 

രുതേ. 

അവര് തങ്ങളു ടെ ഹൃദയത്തില്: നന്നായി, 

ഞങ്ങളൂടെ ആഗ്രഹം സാധിച്ചു എന്നു 

പറയരുതേ; 

ഞങ്ങഠം അവനെ ധിഴ്ചങ്ങിക്കള ഞ്ഞു എന്നും 

പറയരുതേ. 

എനെറ അനത്ഥത്തില് സന്തോഷിക്കു 

ന്നവര് ഒരുപോലെ ലജ്യ്ിച്ചു ഭൂമിച്ഛപോ 

കട്ടെ ; 
എസെറ നേരെ വനമ്പുപറയുന്നവര് ലജ 

യും അപമാനമധും ധരിക്കട്ടെ. 

എസെറ നിതിയില് പ്രസാടിക്കുന്നവ൪ 

ഫഘോഷിച്ചാനന്ടിക്കട്ടെ ; 

തനെറ ദാസനെറ ശ്രേയസ്സ്സിര പ്രസാദി 

ക്കുന്ന യഹോവ മഹത്വമുള്ള വ൯ 

എന്നിങ്ങനെ അവര് എപ്പോഴചം പറയട്ടെ, 

എനെറ നാലു നിനെറ നീതിയെയും 

നാളെല്ലാം നിനെറസ്റൂതിയെയും വണ്ണികം. 

൩ നം സജ്ിത്തനം. 

സംഗഥിതപ്രുമാണികു; യഹോധയുടെ 
ഭാസനായ ദാധീദിനെറ ഒരു സങ്കിത്തനം. 

ദു.്കന്നു തന്െറ ഫ്ൃദയത്തില് പാപാദേ 

ശമുണ്ടു; 

അവനെറ ദ്ൂക്ട്രിയില് ദൈവഭയമില്ല. 

തന്െറ കുററം തെളിഞ്ഞു വെറ്ുപ്പായ്യിരു 

കയില്ല 

എന്നിങ്ങനെ അവന് തന്നോടു തന്നേ 

മധുരവാക്കു പറയുന്നു, 

അവനെറ വായിലെ ലാക്കുക അകൂൃത്യ 

വും വഞ്ചനയും ആകുന്നു; 

ബുഭ്ധിമാനായിരിക്കുന്നതും നന്മചെയ്യുന്ന 

തും അവന് ധിട്ടുകള ഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 

24 

85 

26 

27 

ഉ8 

[6] 



10 

11 

12 

വന്ന 37 

അവ൯ തെറ കിടക്കമേര അകൃത്യം 

ചിന്തിക്കുന്നു ; 

കൊള്ളരുതാത്ത വഴിയില് അവന് നി 

ല്ലുന്നു; 

രോഷത്തെ ഖെറുക്കുന്നതു മില്ല. 

യഫഹോഖ, നിന്െറ ഭയ ആകാശര്ത്തോ 

മയും 

നിനെറ വിശ്വസ്ത മേഷങ്ങളോളധും 

ത്തുന്നു. 
നിന്െറ നിതി ദിവൃപവ്ൃതങ്ങളെ പ്പോ 

ലെയും 

നിനെറ ന്യായധിധികഠം വലിയ ആഴി 

യെപ്പോലെയും ആകന്നു; 

യഹോവേ, നീ മനുഷ്യരെയും മൃഗങ്ങളെ 

യ്യും രക്ഷ്ധികുന്നു. 

ദൈവമേ, നിനെറ ദയ ഏത്ര വിലയേ 

റിയതു! 

മനുഷ്യ പുത്രന്മാര് നിനെറ ചിറകിൻ നിഴ 

ലില് ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു. 

നിന്െറ ആലയത്തിലെ പുക്ട്ടി അവര് 

അന്ഭധിച്ചു തൃഡ്യി പ്രാപിക്കുന്നു; 

നിനെറ ആനന്ദനദി നി അവരെ കുടി 

പ്പിക്കുന്ന. 

നിന്െറ പക്കല് ജീവന്െറ ഉറവുണ്ട 

ല്ലോ; 

നിനെറ പ്രകാശത്തില് ഞങ്ങ പ്രകാശം 

കാണുന്നു, 

നിന്നെ അറിയുന്നവക്കു നിന്െറ ദയയും 

ദയ പരമാത്ഥികഠാക്ക നിന്െറ നിതി 

യം ദിഘൃമാക്കേണമേ. 

ഡംഭികളുടെ കാല് എനെറ നേരെ വര 

രുതേ; 

ദുഷ്ടന്മാരുടെ കൈ ഏന്നെ ആട്ടിക്കളയ 

രുത്േേ. 

ടുത്കുവൃത്തിക്കാൻ അധിടെത്തന്നേ ധിഴ്ചന്നു ; 

അവര മറിഞ്ഞുധിഴന്നു; ഏഴുന്നേപ്പാ൯ 

കഴിയുന്നതുമില്ല. 

859 പ് സങ്കിത്തനങ്ങഠം ൩൭ 

൩൭. സജിത്തനം. 

ഭാധീിടിസെറ ഒരു സങ്കീത്തനം. 

ഭരീത്ഭുപ്ൃത്തിക്കാരുടെ നിമിത്തം നി മുഷി 

യരുതു ; 

നീതികേടു ചെയ്യുന്നവരോടു അസ്ൂയപ്പെ 

ടുകയയമരുതു. 

അവര് പുല്ലുപോലെ വേഗത്തില് ഉണങ്ങി 

വച്ചച്ചെടിപോലെ ഖാടിപ്പോകുന്നു. 

യഹോവയില് ആശ്രയിച്ച നന്മചെയ്തു; 

ദേശതൃതു പാത്തു വിശ്വസ്ത ആചരിക്ക. 

യഹഫഹോധയില് തന്നേ രസിച്ചുകൊഠക; 

അവന് നിസെറ ഫടദയത്തിലെ ആഗ്രഹ 

ങ്ങളെ നിനക തരും. 

നിനെറ വഴി യഹോവയെ ഭരമലേപ്പിക്ക; 

അവയനിത തന്നേ ആശ്രയിക്ക; അവ൯ 

അത്ത നിവ്വഹിക്കും. 

അവന് നിന്െറ നീതിയെ പ്രഭാതം 

പോലെയും 

നിനെറ സ്പായത്തെ മദ്ധ്യാഹ്ഹംപോലെ 

യം പ്രകാശിപ്പിക്ും. 

യഹോധയ്ുടെ മുമ്പാകെ മിണ്ടാതെയിരുന്ുമ 

അവധന്നായി പ്രത്യാശിക്ക; 

കായ്യസാധ്യം പ്രാപിക്കുന്നവനെയും ഒരു 

പായം പ്രയോഗിക്കുന്നവനെയും കുറിച്ചു 

നീ മുകിയരുതു. 

കോപം കളഞ്ഞു ക്രോധം ഉപേക്ഷിക്കു; 

മുഷിഞ്ഞജുപോകരുതു; അതു ദോകത്തിന്നു 

ഹേതു ധാകേയുള്ളു. 

ടു്ജൂവൃത്തിക്കാ൪ ഛേടിക്കപ്പെടും; 

യഫഹോധയെ പ്രത്യാശികുന്നവരോ ഭൂമി 

യെ കൈവശമാകും. 

കുറഞ്ഞോന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടു ടുഷ്ട൯ ഇല്ല; 

നീ അവന്െറ ഇടം സൂക്ഷിച്ചുനോകും; 

അവനെ കാണുകയില്ല. 

എന്നാല് ൭സാമ്ൃയതയുള്ള വ൪ ഭൂമിയെ 

കൈവഖശമാകും; 

109 ₹ 
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സമാധാനസമഭ്ധിയില് അവര് ആന | യഹോവ അവനെറ ഗമനം സ്ഥിരമാ 

റ്ടിക്കും, 

ദുക്ട൯ നീതിമാന്നു ദോഷം നിരൂപിക്കുന്നു ; 

അവസെറ നേരെ അയ൯ പല്ലുകടിക്കുന്നു. 

കുത്താവു അവനെ നോക്കി ചിരിക്കും: 

അയനെറ ദിവസം വരുന്നു എന്നു അവ൯ 

കാണുന്നു. 

എളിയവനെയും ദരിദനെയും വിഴിപ്പാനും 

സന്മാഗ്ലികളെ കൊല്ലധാന്ദം 

ടു്യന്മാര് വാളൂരി യില്ല കലെച്ചിരിക്കുന്നു. 

അവരുടെ വാഠം അവരുടെ ഫൃടയത്തിത 

തന്നേ കടകും; 

അവരുടെ ധലില്ലുകഠ ഒടിഞ്ഞുപോക്ഷ. 

അനേകരദുകഷ്ടന്മാക്ുള്ള സമൂഭ്ധിയെക്കാഠം 

നിതിമാന്നുള്ള അപ്പം ഏററവും നല്ലതു. 

ദുഷ്ടന്മാരുടെ ഭജുങ്ങറ ഒടിഞ്ഞ പോകും; 

എന്നാല് നീതിമാന്മാരെ യഹോവ താങ്ങും. 

യഹോവ നിഷ്കള ങ്കന്മാരുടെ നാമൂകളെ 

അറിയുന്നു ; 

അവരുടെ അവകാശം ശാശ്വതമായിരികും. 

ദുട്്്രാലതുതു അവര് ലജ്യ്യിച്ചുപോകയില്ല; 

ക്ഷാമകാലത്തു അവര് തൃപൃരായിരിക്കും. 

എന്നാല് ദൂക്ടന്മാ൪ നശിച്ചുപോകം; 

യഹോവയുടെ ശത്രുക്ക പുല്പുറത്തി 

നെറ ഭംഗിപോലെയുള്ളു ; 

അവര് ക്ഷയിച്ചുപോകും; പുകപോലെ 

ക്ഷയിച്ചുപോകും. 

ടൂഷ്ൂ൯ വായ്ക്ക് വാങ്ങുന്നു, തിരികെ കൊടു 

ക്കുന്നില്ല; 

നിതിമാനോ കൃൂപാലുവായി ദാനം ചെ 

) യ്യുന്നു. 

അവനാൽ അനുഗ്രഫിക്കപ്പെട്ടവര് ഭൂമി 

യെ കൈധശമാകും. 

അവനാല് ശപിക്കപ്പെട്ടവരോ ഛേദിക്ക 

പ്പെടും. 

ഒരു മരുഷ്യയനെറ വഴിയില് പ്രസാദം 

തോന്നിയാല് 

ധാഠാഥറ്ഠിം 

ക്കുന്നു. 

അവന ധിണാലും നിലംപരിചാകയില്ല ; 

യഹോധ അവനെ കൈ പിടിച്ചു താ 

്ജുന്നു. 

ഞാ൯ ബാലനായിരുന്നു, വൃഭ്ധനായി 

ത്തീന്നു; 

നീതിമാന് തുൂണയില്ലാതിരികുന്നതും 

അവയവനെറ സന്തതി ആഹാരം ഇരകുന്ന 

തും ഞാ൯ കണ്ടിട്ടില്ല. 

അവന് നിത്യം കൂപാലുവായി വായ്ത്യ കൊ 

ടുക്കുന്നു ; 

അവനെറ സന്തതി അനയുഗ്രഹിക്കപ്പെ 

ടന്നു. 

ദോഷം വിട്ടൊഴിഞ്ഞു ഗുണം ചെയ്തു; 

എന്നാല് നീ സദാകാലം സുഖമായി 

വസിക്കും. 

യഹോവ ന്യായപ്രിയനാകുന്നു; തെറ 

വിശുഭ്ധന്മാരെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതുമില്ല; 

അവര് എന്നേകും പരിപാലിക്കച്ചെടുന്നു; 

ടുക്ടന്മാരുടെ സന്തതിയോ ഛേദിക്ക 

പ്പെടും. 

നീതിമാന്മാര് ഭൂമിയെ അവകാശമാക്കി 

എന്നേക്ും അതില് വസികും; 

നീതിമാനെറ വായ് ജ്ഞാനം പ്രുസ്മ്ാാവി 

ക്കുന്നു; 

അവനെറ സംസാരി നാധു ന്യായം 

ക്കുന്നു. 

തസെറ ടദൈധത്തിനെറ ന്യായപ്രമാണം 

അവനെറ എദയത്തില് ഉണ്ടു; 

അയനെറ കാലടികഠ വഴ്തുകയില്ല. 

ടുക്ടൂ൯ന നിതിമാന്നായി പതിയിരുന്നു, 

അവനെ കൊല്ലുവാസ നോകുന്നു, 

യഹോധ അവനെ അവനെറ കയ്യില് 

വിട്ടുകൊടുക്കയില്ല; 

ന്യായ ധിസ്മാരത്തില് അധനെ കുററം 

ധിധിക്കയുയമില്ല. 
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യഹോധെക്കായി പ്രത്യാശിച്ചു അവയവനെറ 

വഴി പ്രമാണിച്ചുനടക്ക; 

എന്നാല് ഭൂമിയെ അവകാശമാക്കുവാന് | 

അവ൯ നിന്നെ ഉയത്തും; 

ദുകടന്മാ൪ ഛേദിക്കപ്പെടുന്നതു നീ കാണും. 

ദുക്്൯ പ്രബലനായിരിക്കുന്നതും 

സ്വദേശികമായ പച്ചവൃക്ഷംപോലെ ത 

ഴെക്കുന്നതും ഞാന് കണ്ടിട്ടുണ്ടു. 

ഞാ൯ പിന്നെ അതിലെ പോയപ്പേ:ഗ 

അലന് യജുല്ല; 

ഞാ൯ അന്വേഷിച്ചു, അയനെ കണ്ടതു 

മില്ല. 

നിഷ്കളങ്കനെ കുറിക്കൊള്ളുകുു നേരുള്ള 

വനെ നോക്കിക്കൊഠാകു; 

സമാധാനപൃരുഷന്നു സന്തതി ഉണ്ടാകും. 

എന്നാല് അതി ക്രമക്കാര ഒരുപോലെ മുടി 

ഞ്ജഃപാകും; 

ദുഷ്ടന്മാരുടെ സന്താനം ഛേടിക്കപ്പെടും. 

നീതിമാന്മാരുടെ രക്ഷ യഹോവയിങ്കൽ 

നിന്നു വരുന്നു; 

കക്ടകാലതൃു അവന് അവരുടെ ടുഗ്ഗം 

ആകുന്നു. 

യഹോവ അവരെ സഹായിച്ചു വിടടവി 

ക്കുന്നു ; 

അവര് അധനില് ആശ്രയിക്കകൊണ്ടു 

അവ൯ അവരെ ദുക്ടന്മാരുടെ കയ്യില് 

നിന്നു വിടുധിച്ചു രക്ഷിക്കുന്നു. 

൩ വ്വം സങ്കിത്ത നാം 

ഭാവീദിനെറ ഒരു ജ്താപകസങ്കിത്തനം, 

യഹോവേ, ക്രോധത്തോടെ എന്നെ 

ശിക്ഷിക്കരുതേ; 

ഉഗ്രനീരസത്തോടെ ഏന്നെ ഒണ്ഡിപ്പിക്ക 

യയമരുതേ, 

നിന്െറ അസ്ത്രുങ്ങഠം എന്നില് തറെച്ചിരി 

കുന്നു; 

നിന്െറ കൈ എനെറമേല് ഭാരമായിരി 

കുന്നു. 

ട01 സങ്കിത്തനങ്ങശ ൩൮ 

| നിന്െറ നിരസം ഹേതുധായി എസെറ 

ദേഹത്തില് സൌഖ്യ മില്ല ; 

എനെറ വാപംഹേതുവായി എന്െറ അ 

സ്ഥികളിരു സ്വസ്ഥതയ്യമില്ല. 

എന്െറ അകൂത്യങ്ങഠം എനെറ തലെക്ു 

മീതെ കവിഞ്ഞിരികുന്നു; 

ഭാരമുള്ള ചുമടുപോലെ അവ എനിക്കു 

അത് .ഘനമായിരിക്ന്നു. 

എനെറ ഭോഷത്വംഹേതുവായി ഏനെറ 

പ്രണങ്ങശ ചിഞ്ഞുനാറുന്നു. 

ഞാ൯ കുനിഞ്ഞു ഏററവും ക്രനിയിരികുന്നു; 

ഞാ൯ ഇടധിടാതെ ഒുഃ ഖിച്ചനടക്ുന്നു. 

എന്െറ അരയില് വരമ നിറഞ്ഞിരി 

കുന്നു; 

നെറ ദേഹത്തില് സൊെൌടഖ്യമില്ല. 

ഞാന് ക്ഷീണിച്ച അത്യന്തം തകന്നിരി 

കടന്നു; 

എനെറ ഫ്ൃടയത്തിലെ ഞരക്കംനിമിത്തം 

ഞാ൯ അലറുന്നു, 

കത്താധേ, എനെറ ആഗ്രഹം ഒക്കെയും 

നിനെറ മുമ്പിത്. ഇരിക്കുന്നു; 

എന്െറ ഞരക്കം നിനക്കു മറഞ്ഞിരിക്കു 

ന്നതുമില്ല. 

എനെറ നെഞ്ചിടിക്ുന്നു; ഞാ൯ വശം 

കെട്ടിരിക്ുകന്നു; 

എനെെറ കണ്ണിനെറ വെളിച്ചവും ഏനി 

ക്കില്ലാതെയായി. 

ക്രട്ടുകാരും 

ഏസെറ ബാധ കുണ്ടു മാറിനില്ലന്നു; 

൫െ൭ഒ൯റ സ്ന്റേഹിതന്മാരും 

എനെറ ചാച്ചക്കാരും അകന്നുനില്ലന്നു. 

എനിക്കു പ്രാണഹാനി വരുത്തുവാ൯ നോ 

ക്കുന്നവര് കണിവെകുന്നു; 

എനിക്കു അനത്ഥം അന്വേഷിക്കുന്നവ൪ 

വേണ്ടാതനം സംസാരിക്കുന്നു; 

അഖവ൪ ഇടലിടാതെ ചതിവു ചിന്തികുന്നു. 

എങ്കിലും ഞാ൯ ചെകിടനെപ്പോലെ കേ 

ക്കാതെ ഇരുന്നു; 

11 

12 

13 



സങ്കിത്തനങ്ങര ൩൯ 

വായ്യ്ൂറക്കാത്ത ഉമനെപ്പോലെ ആയിരുന്നു. 

ഞാ൯, കേശക്കാത്ത മനുഷ്യനെപ്പ്പോലെയും 

വായില് പ്രതി വാടമില്ലാത്തവനെപ്പോ 

ലെയും ആയിരുന്നു. 

യഹോേ, നിങ്കല് ഞാ൯ പ്രത്യാശ ഖെ 

ച്ചിരിക്കുന്നു ; 

എനെെറ ദൈവമായ കത്താധേ, നി ഉത്ത 

രം അരുളും. 

അവര് എനെച്ചൊല്ലി സന്തോഷിക്കരു 

തേ എന്നു ഞാ൯ പറഞ്ഞു; 

എനെറ കാല് വഴ്ഴതുമ്പോഗ അവര് 

എ നെറ നേരെ വമ്പു പറയ്യമല്ലോ, 

ഞാന് ഇടറി ലിഴുമാറായിരിക്കുന്നു ; 

നെറ ട്ടഃഖം ഏപ്പോഴും എന്െറ മുമ്പില് 

ഇരിക്കുന്നു. 

ഞാ൯ എനസെറ അകൂത്യത്തെ ഏററുപറ 

യ്യുന്നു ; 

എനറ പാപര്ക്കറിച്ചു ദുഃഖിക്കുന്നു. 

എസെറ ശത്രുക്കളോ ജീവനും ബലവുമു 

ള്ള വർ, 

എന്നെ വെറുതെ പക്കെക്ന്നവര പെരു 

കിയിരിക്കുന്നു. 

ഞാ൯ നന്മ പിനത്തുടരുകയാല് അവര് 

എനിക്കു വിരോധികളായി 

നന്യെക്കു പകരം തിന്മ ചെയ്യുന്നു. 

യഹോവേ, എന്നെ കൈവധിടരുതേ; 

എനെറ ദൈവമേ, എന്നോടകന്നിരിക്ക 

രുതേ, 

എനെറ രക്ഷയാകുന്ന കത്താധേ, 

എനെറ സഹായത്തിന്നു വേഗം വരേ 

ണമേം 

൩൨൯, സജിത്തനം. 

യെളൂഥൂ൯ എന്ന സംഗീതപ്രമാണിക്കു; 

ദാധിടിനെറ ഒരു സജിത്തനം. 

നാധുകൊണ്ട പാപം ചെയ്യാതിരിപ്പാ൯ 

ഞാ൯ എസെറ വഴികളെ സൂക്ഷിക്കുമെന്നും 

ധാഠാഥറ്ഠിം 
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ൂക്ഷസന എസെറ മുമ്പില് ഇരിക്കുമ്പോ 

എനെറ വായ് കടിഞ്ഞാണിട്ടു കാക്കുമെ 

നും ഞാ൯ പറഞ്ഞു. 

ഞാ൯ ഉരിയാടാതെ മഉരമനായിരുന്നു; 

നന്മയെ ഗബ്ബയ മാക്കാതെ മൌനമായിരുന്നു; 

എനെറ സകങ്കടം പൊങ്ങിവന്നു. 

എനെറ ഉള്ളില് ഫൃദയത്തിന്നു ചൂടു പി 

ടിച്ചു; എനെറ ധ്യാനത്തിങ്കല് തി കത്തി; 

അപ്പോഠ ഞാ൯ നാധെടുത്തു സംസാരിച്ചു. 

യഹോവേ, എനെറ അവസാനത്തെയും 

എനെറ ആയുസ്സു ഏത്ര എന്നതിനെയും 

എന്നെ അറിയിക്കേണമേ; 

ഞാന ഏത്ര ക്ഷണികന് എന്നു ഞാന് 

അറിയുമാറാകട്ടെ. 

ഇതാ, നീ എനെറ നാളുകളെ നാലുധി 

രല് നീള മാക്കിയിരിക്കുന്നു; 

എനെറ ആയുസ്സു നിന്െറ മുമ്പാകെ ഏതു 

മില്ലാത്തതു പോലെയിരിക്കുന്നു; 

ഏതു മന്ദഷ്യയനും ഉറെച്ചുനിന്നാലും ഒരു 

ശ്വാസമത്രേ. സേലാ. 

മര്ുഷ്ച്യരൊക്കെയും ഖെറും നിഴലായി 

നടക്കുന്നു നിശ്ചയം; 

അവര് വ്ൃത്ഥമായി പരിശ്രമിക്കുന്നു നി 

ശ്വയം; 

അവന് ധനം സവ്പാദിക്കുന്നു; ആര് അനു 

ഭവിക്കും എന്നറിയുന്നില്ല. 

എന്നാല് കത്താലേ, ഞാന് ഏതിന്നായി 

കാത്തിരിക്കുന്നു 9 

എസെറ പ്രത്യാശ നിങ്കല് ഖെച്ചിരിക്ുന്നു. 

എനെറ സകലലംഷനങ്ങളില്നിന്നും 

എന്നെ വിടു ഖിക്കേണമേ; 

എന്നെ ഭോഷനെറ നിന്ദയാക്കി വെക്ക 

രുതേ, 

ഞാന് വായ് തുറക്കാതെ ഉമനായിരുന്നു; 

നീയല്ലോ അങ്ങനെ വരുത്തിയതു. 

നിന്െറ ബാധ ഏങ്കല്.നിന്നു നീക്കേ 

ണമേ; 

€ 
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.ഏുനെറ കാലുകളെ ഒരു പാറമേല് നിത്തി, 

0 ടപ്സ്ം 30 __ 803 സങ്കീത്തനങ്ങഠം ര 

നിസെറ കയ്യുടെ അടിയാല് ഞാ൯ ക്ഷയി | യഹോവയെ തന്െറ ആശ്രയമാക്കിക്കൊ 

വിരിക്കുന്നു. ഒ്ളകയും 

അകൃത്യംനിമിത്തം നി മന്ദഷ്യനെ ഒണ്ഡ നിഗളികളെയും ്യാജത്തിലേക്കു തിരി 

നങ്ങളാല് ശിക്ഷിക്ുമ്പോഠ  യുന്നവരെയും ആദരിക്കാതിരിക്കയും ചെ 

നീ അവന്െറ സെെട്ടയ്യത്തെ പുഴ്പോ യ്യുന്ന മനുഷ്യന് ഭാഗ്യ വാന്. 

ലെ ക്ഷയിപ്പിക്കുന്നു ; ല് എനെറ ദൈവമായ യഫോധേ, നീ 

ഏതു മനുഷ്യ്യദ്മം ഒരു ശവാസമത്രേ ന ചെയൂ അആ്തപ്രവൃത്തികളും 

കുന്നു. സേലാ, ആങ്ങരക്കു വേണ്ടിയുള്ള നിനെറ വധിചാ 

യഹോവേ, എന്റെറ പ്രാത്ഥന കേട്ടു രങ്ങമും വള രെയാകുന്നു; 

ഏേനെറ അപേക്ഷ ചെധിക്കൊള്ളേ ണമേ. നിന്നോടു സദ്ൃശ൯ ആരുമില്ല ; 

ഏനെറ കണ്ണുനീര് കണ്ടു മിണ്ടാതിരിക്ക ഞാ൯ അധയെ ധിയരിച്ചു പ്രസ്മാിക്കു 

രുതേ; | മായിരുന്നു; ഏന്നാല് അവ മ്രേണ്ണ്ണിക്ര്ടടാത 

ഞാ൯ ഏനെറ സകലപിതാക്കന്മാരെയും വണ്ണം അധികമാകുന്നു. 

പോലെ  ഹനനയാഗവധും ഭോജനയാഗധും നീ 

ഇച്ണിച്ചിലു; 

നീ ചെധികളെ എനിക്കു തുളെച്ചിരി 

നിനെറ സന്നിധിയില് അനയനും പര 

ദേശിയും ആകുന്നുവലല്ലോ. 

ഞാ൯ ഇധിടെനിന്നു പോയി ഇല്ലാതെ ക്കുന്നു, 

യാകുന്നതിന്നു മുമ്പെ ഹോമയാഗവും പാപയാഗധും നീ ചോ 

ഉന്മേഷം പ്രാപിക്കേണ്ടതിന്നു നിസെറ 

വരുന്നു; 

൪൪0, സജിത്തനം. പുസ്മകച്ചുരുളില് എന്നെകുറിച്ചു ഏഴഴതി 
സംഗീതപ്രമാണിക്കു; ഓവിദിനെറ യിരിക്കുന്നു ; 

ഒരു സങ്കിത്തനം. എനറ ദൈവമേ, നിന്െറ ഇക്ടം ചെ 

ഞാ൯ യഹോവെക്കായി കാത്തുകാത്തി | യ്യാൻ ഞാന് പ്രിയപ്പെടുന്നു; 

രുന്നു; നിന്െറ ന്യായപ്രമാണം ഏനെറ ഉള്ളില് 

അവന് ഏങ്കലേക്കു ചാഞ്ഞു എനെറ നില തരിക്കുന്നു, 

വിളി കേട്ടു. | ഞാ൯ മഹംസഭയില് നീതിയെ പ്രസം 

നാശകരമായ കുഴിയില്നിന്നും കുഴഞ്ഞ ശിച്ചു; 

ചേററിരല്നിന്നും അവന് എന്നെ കയററി; | അധരങ്ങളെ ഞാന് അടകിിട്ടില്ല; 

യഹോവേ, നീ അറിയുന്നു. 

ഏൃ൭൯റ ഗമനത്തെ സ്ഥിരമാക്കി. | ഞാ൯ നിനെറ നീതിയെ ഏനെറ ഫ്ലൃദ 

അവന്൯ ഏനെറ വായില് പുതിയോരു യത്തില് മറെച്ചുഖെച്ചില്ല ; 

പാട്ടു തന്നു, | നിനെറ ധിശ്വസ്മതയും രക്ഷയും ഞാ൯ 

നമ്മുടെ ദൈധത്തിന്നു സ്റ്കൂതി തന്നേ; പ്രസ്മാധി ച്ചു; 

നിന്െറ ഒയയും സത്യധും ഞാ൯ മഹാ 

നേട്ടം ഏങ്കല്നിന്നു മാറേറണര്ർമ. | അല്ലേ ഞാ൯ പറഞ്ഞു: ഇതാ, ഞാ൯ 

പലരും അതു കണ്ടു ഭയപ്പെട്ടു 

യില് ആശ്രുയികും. സഭെകു മറെച്ചതുമില്ല. 

ദിച്ചില്ല. 
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യഹോവേ, നിനെറ കരുണ നി എനിക്കു 

അടെച്ചുകളകയില്ല; 

നിസെറ ഒയയും സത്യവും എന്നെ നിത്യം 

പരിപാലിക്കും. 

സാംഖ്യ യില്ലാത്ത അനത്ഥങ്ങറം എന്നെ 

ചുററിയിരിക്കുന്നു; 

മേപ്പെട്ടു നോക്കുവാ൯ കഴിയാതവണ്ണം 

എന്റെറ അകൂത്യങ്ങശ എന്നെ എത്തിപ്പി 

ടിച്ചിരിക്കുന്നു; 

അവ എനെറ തലയിലെ രോമങ്ങളിലും 

അധികം; 

ഞാ൯ ധൈയ്യഹിനനായിത്തിന്നിരിക്കുന്നു. 

യഹോവേ, എന്നെ ധിടുധിപ്പാ൯ ഇഷ്ടം 

തോന്നണമേ; 

യഹോവേ, എന്നെ സഹായി പ്പാ൯ വേഗം 

വരേണമേ. 

എനിക്കു ജിവഹാനി വയരുത്തുവാ൯ നോ 

ക്കന്നവ൪ ലജ്യ്്ിച്ചു ഭൂരമിച്ചുപോകട്ടെ; 

എനെെറ അനന്ത്ഥത്തില് സന്തോഷിക്കുന്ന 

വര് പിന്തിരിഞ്ഞു അപമാനം ഏ 

ല്ലുട്ടെ. 

നന്നായി, നന്നായി എന്നു എന്നോടു പറ 

യയന്നവ൪ 

തങ്ങളുടെ നാണംനിമിത്തം സുംഭിച്ചു 

പോകട്ടെ, 

നിന്നെ അന്വേഷിക്കുന്ന എല്ലാവരും നി 

ന്നിത ആനന്ദിച്ചു സന്തോഷിക്കട്ടെ ; 

നിനെറ രക്ഷയെ ഇച്ച്രിക്കുന്നവ൪ യഹോ 

വ മഹത്വമുള്ള വന് എന്നു എപ്പോഴ്ം പറ 

യട്ടെ. 

ഞാനോ എളിയവനും ദരിദനദും ആ 

കുന്നു; 

എങ്കിലും കുത്താവു എന്നെ ധിചാരി 

കുന്നു ; 

നീ തന്നേ എനെറ സഹായവും എന്നെ 

ധിടുധിക്കുന്നവന്ദം ആകുന്നു; 

എനെറ ദൈവമേ, താമസിക്കരുതേ. 

ധാഠാഥറ്ഠിം 
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രഹ. സജിത്തനം. 

സംഗീതപ്രമാണിക്കു; ദാവീടിനെറ 

ഒരു സങ്കിത്തനം. 

എളിയവനെ ആദരിക്കുന്നവ൯ ഭാഗ്യ 

വാ൯; 

അനത്ഥടിവസത്തില് യഹോവ അവനെ 

വിടു പിക്കും. 

യഹോവ അവനെ കാത്തു ജീവനോടെ 

പാലികും; 

അയ൯ ഭൂമിയില് ഭാഗ്യ വാനായിരിക്കും; 

അവയനെറ ശത്രുക്കളുടെ ഇക്ടത്തിന്നു നി 

അവനെ ഏച്പിക്കയില്ല. 

യഹോവ അവനെ രോധശയ്യയില് 

താങ്ങും; 

ദിനത്തില് നീ അവനെറ കിടക്ക എല്ലാം 

മഃററിലിരിക്കുന്നു. 

യഹോവേ, ഏന്നാടു കൂപ തോന്നി 

ഏന്നെ സെരഖ്യ മാക്കേണ മ; 

നിന്നോടല്ലോ ഞാന് പാപ്പം ചെയുതു 

എന്നു ഞാന പറഞ്ഞു. 

അവ൯ എപ്പോഠം മരിച്ചു അധവനെറ 

പേര് നശികും എന്നു എനെറ ശത്രുക്കുറം 

എന്നെക്കുറിച്ചു ദോഷം പറയുന്നു. 

ഒരുത്തസന എന്നെ കാണ്മാന് വന്നാല് 

അവസ കുപടവധാക്ു പറയുന്നു; 

അവനെറ ഹൃദയം നീതികേടു സംഗ്രഹി 

ക്കുന്നു; 

അവന് പുറത്തു പോയി അതു പ്രസ്മാവി 

ക്കുന്നു, 

എന്നെ പകെക്കുന്നവരൊക്കെയും എനി 

ക്കു വിരോധമായി തമ്മില് മന്ത്രികുുന്നു; 

അഖര് ഏഎനിക്ു ദോഷം ചിന്തിക്കുന്നു, 

ഒരു ടൂവ്യാധി അവന്ത പിടിച്ചിരിക്കുന്നു; 

അവൻ കിടപ്പിലായി; 

ഇനി അവന് ഏഴ്ന്നേല്ല,യില്ല ഏന്നു അ 

വര് പറയുന്നു. 

ലി 
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ഞാന് ധിശ്വസിച്ചവനും എന്െറ അപ്പം 

തിന്നവന്മമായ 

മ്േന്റെറ പ്രാണസ്ന്റേഫിത൯പോലും ഏ 

നെറ നേരെ കുതികാല് ഉയത്തിയിരികുന്നു. 

ഞാ൯ അവകു പകരം ചെയ്യ്യേണ്ടതിന്നു 

യഹോവേ, കൃപ തോന്നി ഏന്നെ ഏഴു 

ന്നേപ്പിക്കേണമേ. 

എനെറ ശത്രു ഏഎന്നെച്ചൊല്പി ജയഘോം 

കാം കൊള്ളാതിരിക്ുന്നതിനാല് 

നിനകു എന്നില് പ്രസാദമായിരിക്കുന്ന എ 

ന്നു ഞാന് അറിയുന്നു. 

നീ ഏനെറ നിഷ്ക്കുളങ്കതവംനിമിത്തം എ 

ന്നെ താങ്ങുന്നു; 

നിന്െറ മുമ്പില് ഏഎന്നേകും എന്നെ നി 

ത്തിക്കൊള്ളു ന്ന. 

യിസ്റായേലിനെറ ദൈവമായ യഹോധഖ 

എന്നും ഏടന്നേകും വാഴ്സല്പെടുമാറാകുട്ടെ. 

ആമേ൯, ആമേന്. 

രണ്ടാം പുസുകം. 

൪.൨. സമിത്തനം. 

സംഗീതപ്രമാണിക്കു; 
കോരഹ് പുത്രന്മാരുടെ ഒരു ധ്യാനം. 

മാ൯ നീത്തോടുകളിലേക്കു ചെല്ലുവാന് 

കാംക്ഷിക്കുന്നതു പോലെ 

ഭൈവമേ, ഏഎനെറ ആത്മാവു നിന്നോടു 

ചേരുവാന് കാംക്ഷിക്കുന്നു, 

എനെറ ആത്മാധു ഭൈധവത്തിന്നായി, ജീ 

വന്നള്ള ദൈവത്തിന്നായി തന്നേ, ഓഫി 

ക്കുന്നു ; 

ഞാ൯ എപ്പോ ദൈവസന്നിധിയില് 

ചെല്ലുവാനിടയാകും. 

നിനെറ ദൈവം ഏവിടെ ഏന്നു അവര് 

എന്നോടു നിത്യം പറയുന്നതു കൊണ്ടു 

എന്െറ കണ്ണുനീര് രാധയും പകലും എന്െറ 

ആഹാരരമായ്യിന്നിരിക്കുന്നു. 

ഠിം 
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ഉത്സവം ആചരിക്കുന്ന പുരുഷാരത്തിനെറ 

സന്തോഷവും സ്ോത്രധുമായ സ്വരത്തോടു 

ക്രടെ 

സമൂഹമദഭ്ധയ, ഞാ൯ ദൈധാലയത്തിലേ 

ക്കു ചെന്നതു ഓത്തു 

നെറ ഉള്ളം എന്നില് പകരുന്നു 

൫രേ൭൯റ ആത്മാവേ, നീ! ധികാളിച്ചു 

ഉള്ളില് ഞരങ്ങുന്നതെന്തു? 

ദൈവത്തില് പ്രത്യാശ ധെക്കുക; 

അവ൯ എനെറ മുഖപ്രകാശകരക്ഷയും 

എനെറ ഭൈവവുമാകുന്നു 

മ്േന്നിങ്ങനെ ഞാന് ഇനിയും അവനെ 

സ്തൂതിക്കും. 

മ്ൃേനെറ ദൈവമേ, എനെറ ആത്മാവു ഏ 

ന്നില് വിഷകാടിച്ചിരിക്ുന്നു; 

അതുകൊണ്ടു യോദ്ദാ൯പ്രുദേശത്തും ഹെ 

മ്മോ൯പവ്യൃതങ്ങളിലും 

മിസാര്മലയിലുംഖെച്ചു ഞാന് നിന്നെ 

ഓക്ുന്നു. 

നിന്െറ നീച്ചാട്ടങ്ങമുടെ ഇരെച്ചലാല് 

ആഴി ആഗിയെ ധിളിക്കന്നു; 

നിനെറ ഓളങ്ങളും. തിരമാലകളു മെല്ലാം 

എനെറ മീതെ കടന്നുപോകുന്നു. 

യഫോവ പകതനേരത്തു തനെറ ദയ 

കല്പിക്കും; 

രാത്രിസമയത്തു ഞാ൯ അവന്നു പാട്ടു പാ 

ട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും; 

എനെറ ജീവന്െറ ദൈവത്തോടുള്ള പ്രാ 

ത്ഥന തന്നേ. 

നീ ഏന്നെ മറന്നതു ഏന്തു? ശത്രുവിനെറ 

ഉപടവംഹേതു വായി 

ഞാന് ഒുഃഖിച്ചനടക്കേണ്ടിവന്നതുമെന്തു? 

എന്ന ഞാന് ഏനെറ പാറയായ ദൈവ 

ത്തോട്ട പറയും. 

നിനെറ ദൈവം ഏവിടെ എന്നു എനെെറ 

ശത്രുക്കുഠം ഇടധഖിടാതെ ഏന്നോടു പറഞ്ഞു 

കൊണ്ടു 
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എനെറ അസ്ഥികളെ 

എന്നെ നിന്ടികുന്നു. 

മ്രണെറ ആത്മാവേ, നീ ധികാടിച്ചു 

ഉള്ളില് രരങ്ങുന്നതു ഏന്തു? 

ദൈവത്തില് പ്രത്യ ശേധഖെക്കുക ; 

അവ൯ എസെറ മുഖപ്രുകാശകരക്ഷയും 

എസെറ ഭൈവധവുമാകുനു 

എന്നിങ്ങനെ ഞാന് ഇനിയും അവനെ 

സ്മൂതിക്ും. 

൪.൩. സജിത്തനം. 

ദൈവമേ, എനിക്കു ന്യായം പാലിച്ചു 

തരേണമേ; 

ഭക്തികെട്ട ജാതിയോടു ഏനെെറ വൃയവഹാ 

രം നടത്തേണമേ; 

വഞ്ചനയും അനീതിയുമുള്ള മനുഷ്യയങ്കല് 

നിന്നു എന്നെ ധിടുടഖിക്കേണമേ. 

നീ എനെറ ശരണമായ ദൈധമല്ലേ; 

നി എന്നെ തള്ളിക്കള ഞ്ഞിരിക്കുന്ന 

തെത്തു? 

ശത്രുവിനെറ ഉപദവംഫേതു വായി ഞാ൯ 

ടഃ ഖിച്ചനടക്കേണ്ടിവന്നതുമെന്തു ? 

നിനെറ പ്രുകാശധും സത്യധും അയച്ചു 

തരേണമേ; അവ എന്നെ നടത്തുമാറാ 

കുട്ട; 
നിനെറ ധിശശുദ്ധപവ്ൃതത്തിലേകും 

തിരുനിവാസത്തിലേക്കും അവ എന്നെ 

ത്തിക്കുമാറാകുട്ടെ. 

ഞാ൯ ദൈധഖത്തിനെറ പിഠത്തിങ്ക 

ലേക്കു, 

നെറ പരമാനന്ദമായ ദൈധത്തിങ്ക 

ലേക്കു ചെല്ലും; 

ദൈവമേ, എനെറ ദൈവമേ, കിന്നരം 

കൊണ്ടു ഞാ൯ നിന്നെ സ്റ്രൂതിക്കും. 

ഏുനെറ ആത്മാവേ, നീ! ധികാടിച്ചു 

ഉള്ളില് ഞരങ്ങുന്നതു എന്തു? 

ദൈവത്തില് പ്രത്യാശ ധെക്കുക; 

800 
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എനെറ ദൈവവുമാകുന്നു 

എന്നിങ്ങനെ ഞാന് ഇനിയും അവനെ 

സ്തൂതികും. 

൪൫.൪... സജിത്തനം. 

സംഗീതപ്രുമാണികു; കോരഹ് പുത്ര 
ന്മാരുടെ ഒരു ധ്യാനം. 

മകൈവഖമേ, പൂവ്ൃകാലത്തു ഒങ്ങമുടെ പി 

താക്കന്മാരുടെ നാള കള് ത 

നീ ചെയു പ്രവൃത്തി അവര് ഞങ്ങളോടു 

വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു ; 

ഞങ്ങളുടെ ചെധികൊണ്ടു ഞങ്ങഠം കേട്ടു 

മിരിക്കുന്നു; 

നിനെറ കൈകൊണ്ട നീ ജാതികളെ 

പുറത്താക്കി ഇ വരെ നട്ടു; 

നീ വംശങ്ങളെ നശിപ്പിച്ചും; ഇവരെ 

വരക്കുമാറാക്കി. 

തങ്ങളുടെ വാളു കൊണ്ടല്ല അവര് ദേശ 

ത്തെ കൈവശമാക്കിയതു ; 

സ്വന്തഭജംകൊണ്ടെല്ല അവര് ജയം നേടി 

യതു, 

നിന്െറ വലങ്കയ്യും നിന്െറ ഭൂജവും 

നിന്െറ മുഖപ്രകാശധും കൊണ്ടത്തേ; 

നിനക്കു അവരോടു പ്രിതിയുണ്ടായിരുന്നു 

വല്ലോ. 

ദൈവമേ, നീ എനെറ രാജാവാകുന്നു; 

യാക്കോബിന്നു രക്ഷ കുല്പിക്കേണമേ. 

നിന്നാല് ഞങ്ങ വൈരികളെ തള്ളി 

യിടും; 

ഞങ്ങളോടു എതിക്കുന്നവരെ നിന്െറ നാ 

മത്തില് ചധിട്ടിക്കള യും. 

ഞാ൯ എനെറ വില്ലില് ആശ്രയിക്ക 

യില്ല; 
എനെറ വാഗ എന്നെ രക്ഷ്മിക്കയയമില്ല. 

നീയത്രേ ഞങ്ങളെ വൈരികമളുടെ കയ്യില് 

നിന്നു രക്ഷ്മിച്ചതു ; 

1) 
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ഞങ്ങളെ പകെച്ചവരെ നി ലജ്ചയിപ്പിച്ചു 

മിരികുന്നു, 

8 ദൈവത്തില് ഞങ്ങഠ നിത്യം പ്രശംസി 

ക്കുന്ന; 

നിനെറ നാമത്തിന്നു എന്നും സ്്യോത്രം 

ചെയ്യുന്നു. സേലാ. 

9 ഇപ്പോഴോ, നി ഞങ്ങളെ തള്ളിക്കളഞ്ഞു 

ം ലജ്്ിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു 

ഞങ്ങളുടെ സൈസന്ൃങ്ങളോടുക്രടെ പുറ 

പ്പേടുന്നതുമില്ല. 

10 ധൈരിയുടെ മുമ്പില് നി ഞങ്ങളെ പുറം 

കാട്ടുമാറാകുന്നു ; 

ഞങ്ങളെ പകെകുന്നവര് ഞങ്ങളെ കൊ 

ള്ള യിടുന്നു. 

11 ഭക്ഷണത്തിന്നുള്ള ആടുകളെപ്പോലെ നീ 

ഞങ്ങളെ ഏപ്പിച്ചുകൊടുത്തു; 

ജാതികളുടെ ഇടയില് ഞങ്ങളെ ചിന്നി 

ച്വിരികുന്നു. 

ധിലധഖാങ്ങാതെ 

വില്ലുന്നു 

അവരുടെ വധിലകൊണ്ടു സമ്പത്തു വദ്ധി 

പ്പിക്ുന്നതുമില്ല. 

13 നീ ഞങ്ങളെ അയല്ല്യാകു അപമാനധി 

കഷായവും 

ചുററുമുള്ള വക്കു നിന്ദയും പരിഹാസവും 

ആകുന്നു. 

14 നീ ജാതികളുടെ ഇടയില് ഞങ്ങളെ പഗ 

ഞ്ചൊല്ലിന്നും 

വംശങ്ങളുടെ നടയില് തലകലുക്കുത്തിന്നും 

വികയം ആകുന്നു. 

15 നിന്ദിച്ച ദുഷിക്ുന്നവന്െറ വാക്കു ഹേ 

തുവായും 

ശത്രുവിനെറയും പ്രുതികാരകനെറയും 

നിമിത്തമായും 

16 ഏനെറ അപമാനം ഇടധിടാതെ എന്െറ 

മുഖ്ചില് ഇരിക്കുന്ന; 

ഐനെറ മുഖത്തെ ലഞ്യൂ എന്നെ മൂടിയി 

807 സങ്കിത്തനങ്ങ ൭൭: 

ഇതൊക്കെയും ഞങ്ങശക്കു ഭവിച്ചു; ഞങ്ങ 

ളോ നിന്നെ മറന്നിട്ടില്ല ; 

നിന്െറ നിയമത്തോടു അധിശ്വസ്മൂത 

കാണിച്ചിട്ടുമില്ല. 

നി ഞങ്ങളെ കുറുക്കന്മാരുടെ സ്ഥലത്തു 

വച്ചു തകത്തുകള വായും 

ത്രരിരുട്ടുകൊണ്ടു ഞങ്ങളെ മൂടുവാധം തക്ക 

ലണ്ണം 
ഞങ്ങമുടെ ഫൃ9യം പിന്തിരികയോ 

ങ്ങളുടെ കാലടികഠ നിന്െറ വഴി 

യിഴ്ടൂമാറുകയോ ചെയ്യിട്ടില്ല. 

ഞങ്ങളൂടെ ഭൈവത്തിനെറ നാമത്തെ ഞ 

ഞങ മറക്കയോ 

ഞങ്ങളൂടെ കൈകളെ. അ ദൈധത്തിങ്ക 

ലേക്കു മലതൃതുകയോ ചെയ്യിട്ടുണ്ടെങ്കില് 

ഭൈഖം അതു ശോധന ചെയ്യാതിരി 

കുയമോ? 

അവന് ഫ്ൃടയത്തിലെ രഫസ്യങ്ങളെ അ 

റിയുന്നുവല്ലോം 

നിനെറനിമിത്തം ഞങ്ങളെ ദിവസം 

പ്രതി കൊല്ലുന്നു; 

അറുപ്പാനുള്ള ആടുകളെ പ്പോലെ ഞങ്ങളെ 

്ണ്ണന്നു. 

കത്താവേ, ഉണരേന്നമേ; നീ! ഉറങ്ങു 

ന്നതു ഏന്തു? 

എഴ ന്നേല്ലയഛയണമേ; ഞങ്ങളെ ഏന്നേകും 

തള്ളിക്കളയരുതേ. 

നീ നിനെറ മുഖത്തെ മറെകുന്നതും 

രങ്ങമ്ുടെ കഷ്ടുധും പീഡയും മറന്നുകുള 

യുന്നതും ഏന്തു? 
ഞങ്ങ നിലത്തോളം കനിഞ്ഞിരികുന്നു ; 

ഞങ്ങളൂടെ വയറു ഭൂമിയോടു പററിയി 

രിക്കനം. 

ഞങ്ങളൂടെ സഫായത്തിന്നായി ഏഴ്ന്നേ 

ച്ല്േണമേ; 

നിരനെറ ഒയനിമിത്തം ങ്ങളെ. ധവീണ്ടെ 

രിക്കുന്നു. | ടുക്കേണമേ, 

ധാഠാഥദ്ഠിം 
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സങ്കീിത്തനങ്ങഠ ൪൫ 

൪.൫, സജിീത്തനം., 

സംഗിതപ്രമാണികു ; 
സാരസരാഗത്തില് കോരഹ് പുത്രന്മാ 
രുടെ ഒരു ധ്യാനം. പ്രേമഗീതം, 

൫൯െറ ഹൃദയം ശുഭവചനത്താല് കവി 

യുന്നു; 
എെറ കൃതി രാജാവിന്നു ധേണ്ടിയുള്ളതു 

എന്നു ഞാ൯ പറയുന്നു. 

എനെറ നാവു സമത്ഥനായ ലേഖകനെറ 

എഗ്രത്തൃകോല് ആകുനം, 

നീ മയുഷ്യ്യ പുത്രന്മാരില് അതിസുന്ദര൯; 

ലാവണ്യം നിനെറ അധരങ്ങളിന്മേല് 

പകന്നിരിക്കുന്നു; 

അതുകൊണ്ടു ദൈവം നിന്നെ ഏന്നേകും 

അന്ദഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നു. 

വീരനായുള്ളേോവേ, നിന്െറ വാഗ അ 

രമെകൃ കെട്ടുക ; 

നിന്െറ തേജസ്സും നിന്െറ മഹിമയും 

തന്നേ, 

സത്യ ധും സെയമൃതയും നീതിയും പാലി 

ക്കേണ്ടതിന്നു 

നീ മഹിമയോടെ കൂതാത്ഥനായി വാഹന 

മേറി എഴ്ഴന്നെള്ള കു; 

നിന്െറ വലങമൈ ഭയങ്കരകായ്യങ്ങളെ 

നിനക്കുപദേശിച്ചുതരുമാറാകട്ടെ. 

നിന്െറ അന്ത്രുങ്ങ മൂചയുള്ളവയാ 

കുന്നു; 

ജാതികഠം നിനെറ കീഴില് വീഴ്ചന്നു; 

രാജാവിനെറ ശത്രുക്കളുടെ നെഞ്ചത്തു 

അവ തറെക്കന്നു. 

ദൈവമേ, നിനെറ സിംഹാസനം എന്നും 

എന്നേകും ഉള്ള താകുന്നു 

നിനെറ രാജത്വത്തിസെറ ചെങ്കോല് 

നീതിയുള്ള ചെങ്കോലാകുന്നു. 

നീ നീതിയെ ഇക്ടപ്പെട്ടു ടൂഷ്ടതയെ ല്വേ 

ഷധിക്കുന്നു; 

ധാഠാഥറ്ഠിം 
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അതുകൊണ്ടു ദൈവം, നിനെറ ദൈവം 

തന്നേ 

നിന്െറ കൂട്ടുകാരില് പരമായി 

നിന്നെ ആനന്ദതൈലംകൊണ്ടു അഭി 

കഷേകം ചെയ്യിരിക്കുന്നു. 

നിന്റ വസ്രരമെല്ലാം മൂറും ചന്ദനധും 

ലവംഗവുംകൊണ്ടു സുഗന്ധമായിരിക്കുന്നു; 

ദന്തമന്ദിരങ്ങളില്നിന്നു കമ്പിനാദം നി 

ന്നെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നു. 

നിനെറ സ്ത്രീരത്നങ്ങളുടെ ക്രട്ടത്തില് രാജ 

കമാരികഠം ഉണ്ടു; 

നിന്െറ വലത്തുഭാഗത്തു രാങ്ങ്തി ഓഫിര് 

തങ്കം അണിഞ്ഞുനില്ലുന്നു. 

അല്ലയോ കുമാരീ, കേക്കു; നോക്ക; 

ചെധിചായ്ക്കു. 

സ്വജനത്തെയും നിസെറ പിതൃഭവന 

ത്തെയും മറക്ക, 

അപ്പ്പോഗം രാജാധയ നിന്െറ സെന്ദയ്യ 

ത്തെ ആഗ്രഹിക്കും; 

അവ൯ നിനെറ നാഥനല്ലേം; നീ അവ 

നെ നമമസ്തൂരിച്ചുകൊഠക. 

സോര്നിഖാസികഠം, ജനത്തിലെ ധന 

വാന്മാര് തന്നേ, 

നിനെറ മുഖപ്രസാദം കാഴ്ചവെച്ചു 

തേട്ടം. 

അന്തഃ പൃരത്തിലെ രാജകുമാരി ശോഭാപ 

രിപ്യണ്ണയാകുന്നു; 

അവളൂടെ വസ്ത്രം പൊ൯കസവുകൊണ്ടു 

ള്ളതു. 

അവളെ ചിത്രത്തയ്യലുള്ള വസ്ത്രം ധരി 

പ്പിച്ച രാജസന്നിധിയില് കൊണ്ടുവരും; 

അവളടെ തോഴിമാരായി ക്രടെനടക്കുന്ന 

കനകമാരെയും നിനെറ അടുക്കല് കൊ 

ണ്ടു വരും. 

സന്തോഷത്തോടും ഉല്ലാസത്തോടും ക്രടെ 

അവരെ കൊണ്ടുവരും; 

അവർ രാജമന്ദിരത്തില് പ്രവേശിക്കും. 
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ദവസ 46, 47 

16 നിന്െറ പുത്രന്മാര് നിസനെറ പിതാക്കു 

ന്മക്കു പകരം ഇരികും; 

സവ്ൃഭൂമിയിലും നി അവരെ പ്രളക്കുന്മാ 

രാകും. 

17 ഞാന് നിനെറ നാമത്തെ എല്ലാതലമുറക 

ളിലും ഓക്ുമാറാക്ും. 

അത്ത കൊണ്ടു ജാതിക൦ എന്നും എന്നേകും 

നിനകു സ്്യോത്രം ചെയ്യും 

൪.൩. സജത്തനം. 

സംഗീതപ്രമാണിക്കു; കന കുമാര് 

ഏന്ന രാഗത്തില് കോരഹ് പുത്രന്മാരുടെ 

ഒരു സങ്കിത്തനം. ഒരു ഗീതം. 

ദൈൈപം നമ്മുടെ സങ്കേതധും ബലവും 

ആകുന്നു; 

കഷ്ടങ്ങളില് അവന ഏററവും അടുത്ത 

തുണയായിരികുന്നു. 

൭ അതുകൊണ്ടു ഭൂമി മാറിപ്പോയാലും, 

പച്ചുതങ്ങഠം കുലുങ്ങി സമുദമഭ്ധയ ധിണാലും, 

3 അതിലെ ധെള്ള.ം ഇരെച്ച കലങ്ങിയാലും 

അതിനെറ കോപ്പംകൊണ്ടു പവ്യുതങ്ങഗ 

കുലുങ്ങിയാലും നാം ഭയപ്പെടുകയില്ല. 

4 ഒരു നദി ഉണ്ടു; അതിന്െറ തോടുകാഠം 

ദൈയധനഗരത്തെ, 

അത്യന്നതനന്െറ ധിശുദ്ധനിഖാസത്തെ 

തന്നേ, സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നു. 

5 ദൈം അതിനെറ മദ്ധ്യ, ഉണ്ടു; അതു 

കലുങ്ങിപ്പോകയില്ല; 

ദൈവം അതികാലത്തു തന്നേ അതിനെ 

സഹായികും. 

6 ജാതികഠ്ം ക്രൂഭ്ധിച്ചു; രാജ്യങ്ങഠം കുലുങ്ങി; 

അയധ൯ തനെറ ശബ്ദും കോപ്പു; ഭൂമി 

ഉരുകിപ്പോയി. 

7 സൈപവ്ങ്ങളുടെ യഹോവ നമമ്മോടുക്രടെ 

ഉണ്ടു; 

യാക്കോബിസെറ ദൈവം നമുടെ ദുഗ്ഗം 

ആകുന്നു. സേലാ. 

ഠിം 

80 സങ്കിത്തനങ്ങഠം ര൪:൬, ൪൭ 

വരുധി൯ യഹോവയുടെ പ്രവൃത്തികളെ 

നോകുധിന൯;; 

അവന് ഭൂമിയില് ഏത്ര ശ്ര ത വരുത്തി 

യിരിക്കുന്നു! 

അവന് ഭൂമിയുടെ അററംയരെയും യു,ഭ്ധ 

ങ്ങളെ നിത്തല്ചെയ്യന്നു; 

അവന് ധില്ലൊടിച്ചു കുന്തം മുറിച്ചു രഥ 

ങ്ങളെ തീയില്, ഇട്ടു ചൂട്ടുകള യുന്നു. 

മിണ്ടാതിരുന്നു, ഞാന് ഭൈവമെന്നു അറി 

ഞ്ജുകൊനുധി൯; 

ഞാ൯ ജാതികളടെ ഇടയില് മന്നത൯ 

ആകം; ഞാന് ഭൂമിയില് ഉന്നത൯ 

ആകും. 

സൈവ ങ്ങമൂടെ യഹോധ നമ്മോടുക്രടെ 

തുണ്ടു; 
യാക്കോബിനെറ ഭൈവം നമുടെ ദുഗ്ഗം 

ആകുന്നു, സേലാ. 

൪.൭. സങ്കിത്തനം. 

സംഗീതപ്രമാണികു; കോരഹ് പുത്രന്മാ 

രുടെ ഒരു സങ്കീത്തനം. 

സ ക്ചജാതികളു മായ്യള്ളോരേ, കൈകൊ 

ട്ടൂധി൯; 

ജയഘോകത്തോടെ ഭൈധഖസന്നിധി 

യില് ആകുധി൯. 

അത്യന്നതനയേ യഹോധ ഭയങ്കരന്; 

അയന് സപ്ൃഭൂമികും മഹാരാജാവാകനം. 

അഖവ൯ ജുതികളെ നമുടെ കീഴിലും 

വാശങ്ങളെ നമുടെ കാല്കിഴിലൂം ആ 

കുന്നും 

അവന് നമുക്കു നമുടെ അവകാശത്തെ 

തിരഞ്ഞെടുത്തു തന്നു; 

താ൯ സ്ന്റേഹിച്ച യാക്കോബിനെറ ശ്ാഘയ 

ഭൂമിയെ തന്നേ. 

ദൈവം ജയഷഫ്വോഷത്തോടും യഹോവ 

കാഹള നാദത്തോടും ക്രടെ തആരോഫണം 

ചെയ്യുന്നു. 
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സങ്കീത്തനങ്ങഠ ര൪:൮., രന് 

ദൈവത്തിന്നു സ്തുതി പാടുയി൯, സ്ത്കൂതി 

പാട്ടവി൯; 

നമ്മുടെ രാജാവിന്നു സ്മൂതി പാടുവി൯, 

സ്മൂതി പാടുയി൯. 

ദൈവം സവ്വഭൂമിക്കും രാജാവാകുന്നു ; 

ഒരു ചാതുയ്യകീത്തനം പാടുവിന്. 

ദൈവം ജാതികളെ ഭരിക്കുന്നു; 

ദൈവം തനെറ പധിശുഭ്ധസിംഹാസന 

ത്തില് ഇരിക്കുന്നു. 

വംശങ്ങളുടെ പ്രളക്കന്മാര അബ്രാഹാമി൯ 

ഭൈവത്തിനെറ ജനമായി ഒന്നിച്ചക്രടുന്നു ; 

ഭൂമിയിലെ പരിചകഠ ദൈധത്തിന്നുള്ള 

വയല്ലോ; 

അവന ഏററഖും ഉന്നതനായിരിക്കുന്നു . 

൪൫.൮൮. സമജ്ിത്തനം. 

ഒരു ഗീതം. കോരഹ് പുത്രന്മാരുടെ 
ഒരു സങ്കിത്തനം. 

നമുടെ ദൈധത്തിനെറ നഗരത്തില്, 

അവനെറ ധിശുഭ്ധപവ്വതത്തില് 

യഹോവ വലിയവനും അത്യന്തം സൂത്യ 

നം ആകുന്നു. 

മഹാരാജായവിസെറ നഗരമായി ഉത്തരഗി 

രിയായ സിയോ൯പവ്വതം 

ഉയരംകൊണ്ടു മനോഹരവും സപവ്വഭൂമിയു 

ടെയും ആനന്ദവുമാകന്നു. 

അതിനെറ അരമനകളില് ദൈവം 

ഒരു ദുഗ്ഗമായി ഡെളിപ്പെട്ടുവന്നിരിക്കുന്നു. 

ഇതാ, രാജാക്കന്മാര് കൂട്ടം കരടി; 

അവർ ഒന്നിച്ച കടന്നുപോയി, 

അവര് അതു കണ്ടു അമ്പരന്നു, 

അവര പരിഭ്രമിച്ചു ഓടില്ലപ്ോയി. 

അവക്കു അധിടെ വിറയല് പിടിച്ചു; 

നോവു കിട്ടിയവഠംക്കെന്നപോലെ വേട 

ന പിടിച്ചു. 

നീ കിഴക്ക൯കാററുകൊണ്ടു തശീശ് കപ്പ 

ലുകളെ ഉടെച്ചുകള യുന്നു. 

ഠിം 

870) നറ സസ്ട 48, 49 

നാം കേട്ടതുപോലെ തന്നേ സൈവ്ൃങ്ങ 

ടെ യഹോവയുടെ നശരത്തില്, 

നമ്മുടെ ഭദൈധഖത്തിനെറ നഗരത്തില് 

കണ്ടിരികുന്നു; 

ദൈവം അതിനെ സദാകാലത്തേകും 

സ്ഥിരമാക്കുന്നു. സേലാ. 

ദൈവമേ, നിനെറ മന്ദിരത്തിനെറ മഭ്ധ്യേ 

ഞങ്ങ നിനെറ ഒയയെക്കറിച്ചു ചിന്തി 

ക്കുന്നു. 

ദൈവമേ, നിന്െറ നാമംപോലെ തന്നേ 

നിനെറ സ്റ്കൂതിയും ഭൂമിയുടെ അററങ്ങ 

ളോളം എത്തുന്നു; 

നിസെറ വലങ്കയ്യില് നീതി നിറഞ്ഞിരി 

ക്കുന്നു. 

നിന്െറ ന്യായധിധികംനിമിത്തം സീ 

യോ൯പവ്വൃതം സന്നോക്കിക്കയും 

യ്െഫ്രുദാപുത്രിമാര ആനന്ദിക്കയും ചെ 

യ്യുന്നു. 

സീയോനെ ചുററിനടന്നു പ്രദക്ഷിണം 

ചെയ്തി൯; 

അതിനസെറ ഗോപുരങ്ങളെ എണ്ണവി൯. 

വരുവാനുള്ള തലമുറയോടു അറിയിക്കേ 

ണ്ടതിന്നു 

അതിനെറ കൊത്തേളങ്ങളെ സൂക്ഷിച്ചു 

അരമനകളെ നടന്നു നോക്കുധി൯. 

ഈ ദൈവം എന്നും എന്നേകും നമ്മുടെ 

ദൈവമാകുന്നു; 

അവന് നമ്മെ ജിവപയ്യന്തം വഴിന 

ടത്തും. 

൪൨൯. സജിത്തനം, 

സംഗീതപ്രമാണിക്കു; കോരഫ് പുത്രന്മാ 
രുടെ ഒരു സങ്കീത്തനം. 

സ്സകലജാതികളു മായുള്ളോരേ, ഇതുകേശ 

പ്പി൯; 
സകലഭൂവാസികള് മായയള്ളോരേ, ചെവി 

ക്കൊഠ വി൯. 
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ന്മാരും ഒരിടന്മാരും തന്നേ. 

എന്െറ വായ് ജ്ഞാനം പ്രസ്മാവികും; 

എനെറ ഫ്ൃഭയത്തിലെ ധ്യാനം വിവേകും 

തന്നേ ആയിരികും, 

ഞാന് സദ്ൂശവാകൃത്തിന്നു എനെറ ചെയി 

ചായ്ത്രാു 

കിന്നരനാദത്തോടെ എനെറ കടങ്കഥ 

കേഠാപ്പികും. 

അകൃത്യം എനെറ കുതികാലിനെ പിന്തു 

ടന്നു 

ന്നെ വളയുന്ന ദുഷ്ട്യാലത്തു ഞാ൯ ഭയ 

പ്പേടുന്നതു എന്തിനു? 

അവര് തങ്ങളൂടെ സമ്പത്തില് ആശ്രയി 

ക്കയ്യം 

ധനസമുദ്ധിയില് പ്രശംസിക്കയും ചെ 

യ്യുന്നു. 

സഹോദരന് ശവക്കുഴി കാണാതെ 

എന്നെന്നേകും ജിവിച്ചിരിക്കേണ്ടതിന്നു 

അവനെ വിണ്ടെടുപ്പാനോ 

ഭൈവത്തിന്നു പീകണ്ടടുപ്പുധില കൊടുപ്പാ 

നോ ആകും കഴികയില്ല. 

അവരുടെ പ്രാണനെറ വീണ്ടെടുപ്പു വില 

യേറിയതു ; 

അതു ഒരുനാളും സാധിക്കയില്ല. 

അഞാനികറം മരിക്കയ്യം മൂഡനും ഉൃഗപ്രാ 

യനും ഒരുപോലെ നശിക്കയും 

തങ്ങളുടെ സമ്പാദ്യം മററുള്ളവകു ധി 

ട്ടേച്ചുപോകയും ചെയ്യുന്നതു കാണുന്നു 

വല്ലോ. 

തങ്ങളുടെ ഭവനങ്ങ൦ം ശാശ്വതമായും 

തങ്ങളുടെ വാസസ്ഥലങ്ങ൦ തലമുറതല 

മുറയായും നില്ല്യം 

ത്രേന്നിങ്ങനെയാകുന്നു അവരുടെ അന്ത 

ശതം; 

തങ്ങളൂടെ നിലങ്ങഗകു അവര് തങ്ങളൂടെ 

പേരിടുന്നു. 

ഠിം 
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ലനില്ല യില്ല; 

അവന നശിച്ചുപോകുന്ന മൃഗങ്ങശകു 

തുല്യ൯. 

ഇതു സ്വയാശ്രുയക്കാരുടെ ഗതിയാ 

കുന്നു; 

അവരുടെ അനന്തരവരോ അവരുടെ 

വാകുകളിര ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. സേലാ. 

അവരെ പാതാളത്തിന്നു ആടുകളായി 

ഏപ്പിച്ചിരിക്ുന്നു ; 

ഉതു അവരെ മേയികുന്നു; 

നേരുള്ള വര് പുലച്ചെക്കു അവരുടെമേല് 

വഴ്ചേം; 

അവരുടെ രൂപം ഇല്ലാതെയാകും; 

പാതാളം അവരുടെ പാപ്പിടം. 

എങ്ജിലും എനെറ പ്രാണനെ ദൈവം പാ 

താളത്തിനെറ അധികാരത്തില്നിന്നു ധി 

ണ്ടെടുകും; 

അവന എന്നെ കൈക്കൊള്ളും. സേലാ. 

ഒരുത്തന് ധനധാനായിത്തീന്നാലും 

അവനസനെറ ഭവനത്തിന്െറ മഹത്വം വ 

ഭ്ധിച്ചാലും നീ ഭയപ്പെടരുതു. 

അവന് മരിക്കുമ്പോര യാതൊന്നും കൊ 

ണ്ടുപോകയില്ല ; 

അവനെറ മഹത്വം അവനെ പി൯ചെ 

ലലകയ്യമില്ല. 

അവ൯ ജീവനോടിരുന്നപ്പോ താ൯ ഭാ 

ഗ്യഡാ൯ ഏന്നു പറഞ്ഞു; 

നീ നിനക്ു തന്നേ നന്മ ചെയ്യമ്പോഠം 

മനുഷ്യര് നിന്നെ പുക - 

അവന് തസെറ പിതാക്കന്മാരുടെ തലമുറ 

രയ്യാടു ചെന്നു ചേരും; 

അവര് ഒരുനാളും ധെളിച്ചം കാണുക 

യില്ലം 

മാനമത്തോടിരിക്കുന്ന മനുക്ച്യ൯ വിവേക 

ഫീനനായാല് 

നശിച്ചുപോകുന്ന മൃഗങ്ങശക്ു തുല്യനത്രേ. 
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൭. സജിത്തനം. 

ആസാഫിനെറ ഒരു സങ്ജകീത്തനം, 

ദൈപചം, യഹോവയായ ദൈവം അരു 

ളിച്ചെയുൂ, 

സൂയ്യനെറ ഉദയംമുതല് അസ്മുമയംവരെ 

ഭൂമിയെ വിളികുന്നു, 

സെൌന്ദയ്യത്തിനെറ പുണ്ണുതയായ 

സീിയോനില്നിന്നു ദൈവം പ്രുകാശി 

ക്കുന്നു. 

നമുടെ ദൈവം വരുന്ന; മൌനമായിരി 

ക്കയില്ല; 

അയനെറ മുമ്പില് തി ദഹിപ്പിക്കുന്നു; 

അവഖനെറ ചുററും വലിയോരു കൊടുങ്കാ 

വ ററടിക്കുന്നു. 

തന്െറ ജനത്തെ ന്യായം ധിധിക്കേണ്ട 

തിന്നു 

അവന് മേലില്നിന്നു ആകാശത്തെയ്യം 

ഭൂമിയെയും വിളിക്കുന്നു. 

യാഗം കുഴിച്ചു ഏന്നോടു നിയമം ചെയൂ 

വരായ 

എന്െറ വിശുദ്ധന്മാരെ എനെറ അടു 

ക്കല് ക്രട്ടുവി൯. 

) ഭൈവം തന്നേ ന്യായാധിപതി ആയിരി 

ക്കയാല് 

ആകാശം അവനെറ നീതിയെ ഘോഷി 

ക്കും. സേലാ. 

നെറ ജനമേ, കേക്കു; ഞാ൯ സംസാ 

രികും. 

യിസ്ധായേലേ, ഞാന് നിന്നോടു സാക്ഷിക 

രിക്കും: 

ദൈവമായ ഞാ൯ നിന്െറ ദൈധമാകുന്നു. 

നിനെറ ഹനനയാഗങ്ങളെക്കുറിച്ചു ഞാ൯ 

നിന്നെ ശ്സിക്കുന്നില്ല; 

നിന്െറ ഹോമയാഥങ്ങം ഏപ്പോഴ്ചം എ 

നെറ മുമ്പാകെ ഇരികുന്നു. 

നിസെറ ലീട്ടിതനിന്നു കാളയെയോ 

ധാഠാഥറ്ഠിം 
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നിസെറ തെഴ്ചതുതുകളില്നിന്നു കോലാട്ടു 

കൊററന്മാരെയോ ഞാന് എടുക്കയില്ലം 

കാട്ടിലെ സകലമുൃഗധും 

പവ്യൃതങ്ങളിലെ ആയിരമായിരം ജന്തു 

ക്കളും എനിക്കുള്ള വയാകുന്നു. 

മലകളിലെ പക്ഷികളെ ഒക്കെയും ഞാ൯ 

അറിയുന്നു; 

വയലിലെ മുനത്തുക്കളം എനികുള്ളവ 

തന്നേ. 

എനികു വിശന്നാല് ഞാന നിന്നോടു 

പറകയില്ല; 

ഭൂലോകലും അതിനെറ നിറധും ഏനേേറ 

തത്തേ. 

ഞാന് കാളകളുടെ മാംസം തിന്നുമോ? 

കോലാട്ടുകൊററന്മാരുടെ രക്തം കുടിക്കു 

മോ? 

ദൈധത്തിന്നു സ്ോത്രയാഗം അപ്പിക്ക; 

അത്യുന്നതന്നു നിനെറ നേച്ചകളെ കഴിക്ക. 

കഷ്ടകാലത്തു എന്നെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്ക; 

ഞാ൯ നിന്നെ ലിടുധഖിക്കയും നി ഏന്നെ 

മഹത്വല്പേടുതുതുകയും ചെയ്യും. 

എന്നാല് ഒൂക്കനോടു ദൈവം അരുളിച്ചെ 

യ്യുന്നു: 

നീ എസെറ ചട്ടങ്ങളെ അറിയില്പാനും 

എന്െറ നിയമത്തെ നിന്െറ വായില് 

ഏടുപ്പാനും നിനക്കെന്തു കായ്യം 2 

നി ശാസനയെ ധലെറുത്തു 

എനെറ വചനങ്ങളെ നിനെറ പുറകില് 

മ്രേഠിഞ്ഞുകള യുന്നു വല്ലോ. 

കള്ളനെ കണ്ടാല് നി അവന്നു അന൯ുക്രല 

പെടുന്നു; 
വ്യഭിചാരികളോടു നി പങ്ക ക്രടുന്നു. 

നിന്െറ യായ് നീ ദോകത്തിന്നു ലിട്ടു 

കൊടുക്കുന്നു 

നിന്െറ നാധു വഞ്ചന പിണെകുന്നു. 

നി ഇരുനു നിനെറ സഹോദരന്നു വി 

രോധമായി സംസാരികുന്നു; 
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നിന്െറ അമ്മയുടെ മകനെക്കറിച്ച അപ 

വാദം പറയുന്നും 

ഇവ നി ചെയ്യൂ ഞാന മിണഞ്ടാതിരിക്കു 

യാല് 

ഞാന നിന്നെപ്പേലെയുള്ള നെന്നു നി 

നിരൂപിച്ചു; 

മേന്നാല് ഞാന് നിന്നെ ശാസിച്ചു നിന്െറ 

കണ്ണി൯മുമ്പില് അവയെ നിരത്തിധെകും, 

ദൈവത്തെ മറകുന്നവരേ, ഇതു ഓത്തു 

കൊമവി൯; 

അല്ലെങ്കില് ഞാ൯ നിങ്ങളെ കിറിക്കള. 

യും; യിടുഖില്പാ൯ ആരുമുണ്ടാകയുമില്ല. 

സ്മോത്രമെന്ന യാഗം അപ്പിക്കുന്നവ൯ 

മ്രന്നെ മഹത്വപ്പെടുത്ുന്നു; 

തന്െറ നടപ്പിനെ ക്രമപ്പെടുത്തുന്നവന്നു 

ഞാന് ദൈധത്തിനെറ രക്മയെ കാ 

ണികും. 

൭൧. സങ്കിത്തനം. 

സംഗീതപ്രമാണികു; 

ദഭാവിദിനെറ ഒരു സങ്കീത്തനം. 

അവന് ബര്രത്രേബയുടെ അടുക്കല് 

ചെന്നശേഷം നാഥാ൯പ്രവാചക൯ 

അവനെറ അടുക്കൽ വന്നപ്പോഠം 

ചമെച്ചതു. 

ദൈവമേ, നിനെറ ഒയെക്ക തക്കവണ്ണം 

എന്നോടു കൃപയുണ്ടാകണമേ; 

നിന്ദെറ കരുണയുടെ ബഫ്രുത്വപ്രകാരം 

എസെറ ലംഘനങ്ങളെ മായിച്ചുകളു യേ 

ണമേ, 

മ്രേണ്നെ നന്നായി കഴകി എസെറ അകൃ 

ത്യം പോക്കേണമേ; 

എനെറ പാപം നിക്കി എന്നെ വെടി 

പ്ലാക്കേണമേ, 

ഏനെറ ലംഘനങ്ങളെ ഞാ൯ അറിയുന്നു; 

ഹൃ പ്പോഴ്ചം 

മുമ്പില് ഇരികുന്നു. 

എനെറ പാപ്പം എനെെറ 

നിന്നോടു തന്നേ ഞാന് പാപ്പം ചെയ്യൂ; 

ധാഠാഥറ്ഠിം 
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നിനക്കു അനിക്ടുമായുള്ളതു ഞാ൯ ചെയ്യി 

രിക്കുന്നു. 

സംസാരിക്കുമ്പോ നി നീതിമാനായും 

വിധിക്കുമ്പോംം നിമ്മലനായും ഇരിക്കേ 

ണ്ടതിന്നു തന്നേ. 

ഇതാ, ഞാ൯ അക്ൃത്ൃത്തിരു ഉരുഖായി; 

പാപത്തില് ഏനെറ അമ്മ എന്നെ ഗഭം 

ധരിച്ചു. 

അന്തഭാഗത്തിലെ സത്ൃമല്ലോ നീ ഇക്ക 

ക്കുന്നതു ; 

അന്തരംഗത്തില് എന്നെ ജ്ഞാനം ഗ്രഹി 

പ്പിക്കേണമേ. 

ഞാ൯ നിമ്മലനാകേണ്ടതിന്നു ഈസോപ്പു 

കൊണ്ടു ഏന്നെ ശുഭ്ധീകരിക്കേണമേ; 

ഞാ൯ ഹിമത്തെക്കാമ വഡെള്ുക്കേണ്ടതിന്നു 

മേന്നെ കഴുകേണമേ. 

സന്തോഷവും ആനന്ദവും എന്നെ കേഠാ 

ക്കുമാറാക്കേണമേ; 

നി ഒടിച്ച അസ്ഥികഠാ ഉല്പസിക്കട്ടെ. 

എനെറ പാപങ്ങളെ കാണാതധണ്ണം നി 

സെറ മുഖം മറെക്കേണമേ, 

മേനെറ അകുത്യങ്ങളെളെ ഒക്കെയും മായിച്ചു 

കളയേണമേ, 

ദൈവമേ, നിമ്മലമായോരു ഫലദയം ഏ 

ന്നില് സൃഷ്ടിച്ച 

സ്ഥിരമംയോരാത്മാവിനെ എന്നിൽ പുതു 

ക്കേണമേ, 

നിന്െറ സന്നിധിയില്നിന്നു എന്നെ 

തള്ളിക്കള യരുതേ; 

നിന്െറ പരിശുദ്ധാത്മാധിനെ ഏന്നിര 

നിന്നു എടുക്കയുമരുതേ. 

നിനെറ രക്ഷയുടെ സന്തോഷം എനിക്കു 

തിരികെ തരേണമേ; 

മനസ്ന്സൊരുക്കമുള്ള ആത്മാവിനാല് ഏന്നെ 

താങ്ങേണമേ. 

അപ്പോം ഞാ൯ അതിക്രമക്കാരോടു നി 

ന്െറ വഴികളെ ഉപദരേശികും; 
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സങ്കിത്തനങ്ങം ൫൨, ൫൩ 

പാപികുഠ നിങ്കലേക്കു മനംതിരിയും. 

എനെറ രക്ഷയുടെ ദൈവമായ ദൈ 

വമേ, 

രക്തപാതകത്തില്നിന്നു എന്നെ ഖിടുയി 

ക്കേണമേ; 

എന്നാല് എനെറ നാധു നിനെറ നിതി 

യെ ഘോഷിക്ും. 

കുത്താവേ, എന്െറ അധരങ്ങളെ തുറ 

ക്കേണമേ; 

എന്നാല് എനെെറ വായ് നിന്െറ സ്മൂതി 

യെ വണ്ണിക്കും. 

ഹനനയാഗം നി ഇച്ിക്കുന്നില്ല; അല്ലെ 

കില് ഞാന് അപ്പ്പിക്കുമായിരുന്നു; 

ഹോമയാഗത്തില് നിനക്കു പ്രസാദധു 

മില്ല. 

ഭൈവത്തിനെറ ഹനനയാഗങ്ങഗഥ തക 

ന്നിരിക്കുന്ന മനസ്സു; 

തകന്നും നവറുങ്ങിയുമിരിക്കുന്ന ഹൃദയത്തെ, 

ഭൈധമേ, നീ നിരസിക്കയില്ല. 

നിന്െറ പ്രുസാദപ്രകാരം സീയോനോടു 

നനു ചെയ്യേണമേ; 

യെരൂശലേമിനെറ മതിലുകളെ. പണിയേ 

ണമേ, 

അപ്പോം നീ നിതിയാഗങ്ങളിലും ഹോമ 

യാഗങ്ങളിലും സവ്വാംഗഹോമങ്ങളിലും പ്ര 

സാദിക്കും; 

അല്പ്ോോഠം നിനെറ യാഗപീഠത്തിന്മേല് 

കാളകളെ അടപ്പ്ിക്കും. 

൫൨, സജീിത്തനം. 

സംഗീതപ്രുമാണിക്കു; ഓവീടിനെറ 

ഒരു ധ്യാനം. എദോമ്യനായ ടോധേഗ് 

ചെന്നു ശെരലിന്ോട്ട; ഓവീട് അഹി 

മേലെക്കിനെറ പലീിട്ടില് വന്നിരുന്നു 

എന്നറിയിച്ചപ്പോ ചമെച്ചതു. 

വീരാ, നീ ദുകൃതയില് പ്രശംസിക്കുന്ന 

തെന്തു? 

ദഭദൈവത്തിനെറ ഒയ നിരന്തരമാകന്നു. 

ഉസ 59, 5൭3 

ചതിയു ചെയ്യുന്നവനേ, മുച്വയുള്ള ക്ഷൌ 

രക്കത്തിപോലെ 

നിനെറ നാലു മൂക്ടുത വകഞ്ഞുണ്ടാക്കുന്നു. 

നീ നന്മയെക്കാഠം തിന്മയെയ്യം 

നീതിയെ സംസാരിക്കുന്നതിനെക്കാഠം വ്യാ 

ജത്തെയും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. സേലാ. 

നീ വഞ്ചനനാവും 

നാശകരമായ പവാക്കുകള്ളൊക്കെയും ഇക്യ 

പ്പെടുന്നു. 

ദൈധഖം നിന്നെയും 

പ്പിക്കും; 

നിന്െറ ക്രടാരത്തില് നിന്നു അവ൯ നി 

ന്നെ പറിച്ചുകള യും. 

ജീവനുള്ള വരുടെ ദേശത്തുനിന്നു നിന്നെ 

നിമ്മൂലമമക്കും. സേലാ. 

നീതിമാന്മാര് കണ്ടു ഭയപ്പെടും; 

അധഖര് അവനെച്ചൊല്ലി ചിരിക്കും. 

ദൈവത്തെ തന്െറ ശരണമാക്കാതെ 

തന്െറ 8൮ സമൂഭ്ധിയില് ആശ്രുയിക്കയും 

ടുഷുതയില് തന്നെത്താന് മറപ്പിക്കയും 

ചെയു മനുഷ്യന് അതാ എന്നു പറയും. 

ഞാനോ, ഭദൈധത്തിനെറ ആലയത്തിങ്കല് 

ഒലിധുവ്ൃക്ഷംപോലെ 

ആകുന്നു; 

ഞാന് ദൈവത്തിനെറ ദയയില് എന്നും 

തഗെച്ചിരിക്കുന്ന 

എന്നേക്കും ആശ്രയിക്കുന്നു. 

നീ അതു ചെയ്യിരിക്കകൊണ്ടു ഞാന് നി 

നക്കു എന്നും സ്്യോത്രം ചെയ്യം; 

ഞാ൯ നിനെറനാമത്തില് പ്രത്യാശവെകും; 

നിസനെറ ഭക്തന്മരരുടെ മുമ്പാകെ അതു 

നല്പതല്ലോ. 

൭൩. സജിീത്തനം. 

സംഗീതപ്രമമാണിക്കു; മഹലത്ത് എന്ന 

രാഗത്തില് ഓാധീടിനെറ ധ്യാനം. 

ദൈപം ഇല്ല എന്നു മൂഡ൯ തനെറ പു 

ദയത്തിത പറയുന്നു; 
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ാഭന്ന്൯ 54, 5൭ 

അവർ വകളമന്മാരായി, ള്ടേച്ഛമായ നിതി 

കേടു പ്രവത്തികുന്നു; 

നന്മ ചെയ്യുന്നവന് ആരുമില്ല. 

ഭൈധത്തെ അന്വേഷികുന്ന ബുദ്ധിമാ൯ 

ഉണ്ടോ ഏന്നു കാണ്മാ൯ 

ഭൈവം സ്വഗ്ലത്തിരനിന്നു മയുഷ്യ പുത്ര 

ന്മരെ നോകുന്നു. 

റ്റല്ലാവരും പിന്വാങ്ങി ഒരുപോലെ കൊ 

ള്ള രുതാത്ത വരായിത്തീന്നു; 

നന്ര ചെയ്യുന്നവനില്ല; ഒരുത്ത൯പോലും 

ഇല. 

നീതികേടു പ്രധത്തികുന്നവർ അറിയു 

ന്നില്ലയോ? 

അപ്പം തിന്നുന്നതുപോലെ അവര് ഏനെറ 

ചനത്തെ തിന്നുകളയയന്നു; 

ഭൈവധത്തോടു അവർ പ്രാത്ഥിക്കുന്നില്ല. 

ഭയമില്ലാതിരുന്നെടത്തു അവക്കു മഹാഴജയ 

മുണ്ടായി; 

നിനെറ നേരെ പള യമിറങ്ങിയവനെറ 

അസ്ഥികളെ ദൈവം ചിതറിച്ചുവ 

ല്ലോം 

ഭൈവം അവരെ തള്ളിക്കള ഞതു കൊണ്ടു 

നീ അവരെ ലജ്യിപ്പിച്ചു. 

സ്വയോനിതനിന്നു യിസ്പായേലിനെറ 

രക്ഷധന്നെങ്കിര! 

ഭൈവം തന്െറ ജനത്തിനെറ സ്ഥിതി 

മാററുമ്പോ൦ 

യാക്കോബ് സന്തോഷിക്കയും യി സ്ായേല് 

ആനയദ്മിക്കുയും ചെയ്യും. 

൫൪., സജിത്തനം. 

സംഗീതപ്രമാണിക്ു; തന്ത്രിനാട 

ത്തോടെ ഭാധിടിനെറ ഒരു ധ്യാനം. 

സീഫ്യര് ചെന്നു ശൌലിനോടു: ദായീഭ് 
ആങ്ങമുടെ അടുക്കെ ഒളിച്ചിരിക്കുന്ന 

എന്നു പറഞ്ഞപ്പ്പോഗ ചമെച്ചതു. 

ദൈവമേ, നിനെറ നാമത്താല് ഏന്നെ 

രക്ഷിക്കേണമേ; 

ഠിം 

875 സങ്കീത്തനങ്ങശ ൫൭:, ൭൫ 

നിസെറ ശക്തിയാര ഏനികു ന്യായം പാ 

ലിച്ചുതരേണമേ. 

ദൈവമേ, ഏനെറ പ്രാത്ഥന കേഠാക്ക 

ണമേ; 

എനെറ വായിലെ വാകുകളെ ശ്രദ്ധിക്കേ 

ണമേ. 

അ ജാതിക്കാർ എന്നോടു മ്രേതിത്തിരി 

കുന്നു; 

ഷ്ോരന്മാര് എനിക്കു ജീവഹാനിവരുത്തു 

വാന് നോകുന്നു; 

അവര ഭൈവധത്തെ തങ്ങളൂടെ മുമ്പാകെ 

ധെച്ചിട്ടുമില്ല. 

ഇതാ, ഭൈവം എനെെറ സഹായകനാകുന്നു; 

കുത്താവു ഏ൭൯റ പ്രാണനെ താഞ്ങുന്നവ 

രോടുക്രടെ ഉണ്ടു. 

അവന് എനെെറ ശത്രുക്ക കു തിന്മ പകരം 

) ചെയ്യം; 

നിനെറ വധിശ്വമ്പൂതയാല് അവരെ സം 

ഹരിച്ചുകള യേണമേ. 

സ്വമേധാരഭാനത്തോടെ ഞാന് നിനകു 

ഹനനയാഗം കഴിക്ും; 

യഹോയേ, നിനെറ നാമം നല്ലതു എന്നു 

ചൊല്ലി ഞാ൯ അതിന്നു സ്യോത്രം ചെയ്യം. 

അവ൯ എന്നെ സകലകകഷ്ടത്തിതനിന്നും 

വിടുഖിച്ചിരിക്കുന്നു; 

മേനെറ കണ്ണ എന്െറ ശത്രുക്കളെ കണ്ടു 

രസികും, 

൭൫. സജിത്തനം. 

സംഗീതപ്രമാണികു; തന്ത്രിനാദ 

ത്തോടെ ഭാധീദിനെറ ഒരു ധ്യാനം. 

ദൈചമേ, എനെറ പ്രാത്ഥന ശ്രഭ്ധി 

ക്കേണമേ; 

എനെറ യാചനെക്ു മറഞ്ഞിരിക്കരുതേ. 

ഏനിക്കു ചെവിതന്നു ഉത്തരമരുളേണമേ; 

ശത്രുധിനന്െറ ആരവംനിമിത്തധും ടുഷഃ 

നെറ പീഡനിമിത്തധയം 
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സങ്കിത്തനങ്ങഗഥ ൫൫ 

ഞാ൯ എന്െറ സക്കടത്തില് പൊവുതിയി 

ല്ലാതെ ഞരങ്ങുന്നു. 

അവര് എനെറമേല് നിതികേടു ചുമ 

ത്തുന്നു; 
കോപത്തോടെ ഏന്നെ ഉപദധിക്കുന്നു. 

എനെറ ഹൃദയം എനെറ ഉള്ളില് വേദന 

ല്പേട്ടിരിക്കുന്നു; 

മരണഭിീതിയും ഏനെറമേല് ധിണിരി 

ക്കുന്നു. 

ഭയല്യം ധിറയലും എന്നെ പിടിച്ചിരി 

ക്കുന്നു ; 

പരിഭ്രമം എന്നെ മൂടിയിരിക്കുന്നു. 

പ്രാധിന്നുള്ള തുപോലെ 

എനിക്കു ചിറകണ്ടായിരുന്നു വെങ്കില് ! 

എന്നാല് ഞാ൯ പറന്നുപോയി ധിശ്രമിക്കു 

മായിരുന്നു എന്നു ഞാന് പറഞ്ഞു, 

അത്തേ, ഞാ൯ ഭ്ൂരത്തു സഞ്ചരിച്ചു, 

മരുഭൂമിയില്, പാക്കുമായിരുന്നു! സേലാ. 

കൊട്ടുങ്കാററില് നിന്നും പെരുങ്കാററില്നി 

നം ബദ്ധപ്പെട്ടു 

ഞാ൯ ഒരു സങ്കേതത്തിലേക്കു ഓടിപ്പോക 

മായിരുന്നു! 

കുത്താവേ, സംഹരിച്ചു അവരുടെ നാവു 

കളെ ചിന്തിക്കള യേണമേ. 

ഞാ൯ നഗരത്തില് അതിക്രമധും കലഹ 

വും കണ്ടിരിക്കുന്നു. 

രാധും പകലും അവര് അതിന്െറ മതിലു 

കളിന്മേത ചുററി സഞ്ചരിക്ുന്നു; 

നിതികേടും കുഷ്ടുവും അതിനെറ അക 

തണ്ടു. 

ദുഷൃത അതിനെറ നടുവില് ഉണ്ടു; 

ചതിവും വഞ്ചനയും അതിനെറ ധിഥിക 

ളെ വിട്ടുമാറുന്നതുമില്ല. 

എന്നെ നിന്ദിച്ചതു ഒരു ശത്രുവല്ല; അങ്ങ 

നെയെങ്കില് ഞാന സഹഫിക്കുമായിരുന്നു; 

എനെറ നേരെ വമ്പു പറഞ്ഞതു എന്നെ 

പകൊെകുന്നധയനല്ല; 
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അങ്ങനെയെങ്കില് ഞാ൯ മറഞ്ഞു കൊള്ളു 

മായിരുന്നു. 

നീയോ ഏന്നോടു സമനായ മനുഷ്യനും 

എ സെറ സഖിയും 

എനെറ പ്രാണസ്സേഫിതന്നമായിരുന്നു. 

നാം തമ്മില് മധുരസമ്പക്കം ചെയ്യൂ 

പുരുഷാരധുമായി ദൈവാലയത്തിലേക്കു 

പോയല്ലോ. 

മരണം പെട്ടെന്നു അവരെ പിടിക്കട്ടെ; 

അവര് ജീവനോടെ പാതാളത്തിലേക്കു 

ഇറങ്ങട്ടെ; 

ക്ഷത അവരുടെ വാസസ്ഥലത്തും അവ 

രുടെ ഉള്ളിലും ഉണ്ടു. 

ഞാനോ ദൈവത്തെ ധിളിച്ചപേക്ഷിക്ും; 

യഹോവ എന്നെ രക്ഷിക്കും. 

ഞാ൯ വൈകന്നേരത്തും കാലത്തും ഉച്ചെ 

കം സങ്കടം ബോധിപ്പിച്ചു കരഴ്യം; 

അലന് എനെറ പ്രാത്ഥന കേക്കും. 

എനന്നോട്ട കയത്തുനിന്നവർ അനേകരായി 

രിക്കെ 

ആരും എന്നോടു അടുക്കാതധണ്ണം അവധ൯ 

എനെറ പ്രാണനെ ധലിണ്ടെടുതുതു സമാധാ 

നത്തിലാക്കി; 

ദൈവം കേട്ടു അവക്കു ഉത്തരം അരുളും; 

പുരാതനമേ സിംഹാസനസ്ഥനായവ൯ 

തന്നേ. സേലാ. 

അവക്കു മാനസാന്തരമില്ല; അവര് ദൈഖ 

ത്തെ ഭയപ്പെടുന്നതുമില്ല. 

തന്നോടു സമാധനമായിരിക്കുന്നവനെ 

കയ്യ്യേററം ചെയ്യു 

| തസെറ സഖ്യത അവ൯ ലംഘിച്ചുമിരി 

കുന്നു. 

അവനെറ വായ് ധെണ്ണുപോലെ മൂടുവാ 

യതു; 

ഹൃദയത്തിലോ യുഭ്ധമത്രേ. 

അവനെറ വാക്കുകര മ്ലേണ്ണൂഖയക്കാഠം മയ 

മുള്ള വ; 
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രുന്നു. 

298 നിന്െറ ഭാരം യഹോധവയുടെമേല് വെ 

ച്കൊഠക; 

അവന് നിന്നെ പുലത്തും; 

നീതിമാ൯ കലുങ്ങിപ്പ്പോകവാ൯ അവന് 

" ഒരുനാദ്മം സമ്മതിക്കയില്ല. 

23 ഭൈവമേ, നീ അവരെ നാശത്തിസെറ 

കുഴിയിലേക്കു ഇറകും; 

രക്തപ്രിയധും വഞ്ചനയും മുള്ളവര് ആ 

യുസ്സിനറ പകുതിയോളം ജീയിക്കയില്ല; 

ഞാനോ നിന്നില് ആശ്രയികും. 

൭൩, സങിത്തനം. 

സംഗീതപ്രുമാണികു; ട്ൂരസ്ഥന്മാ 
രുടെ ഇടയില് മിണ്ടാത്ത പ്രാവു എന്ന 
രാഗത്തില് ; ദാധിടിനെറ ഒരു സ്വണ്ണ 
ഗീതം; ഫെലിസു ൪ അയനെ ശത്തിത 

ഖെച്ചു പിടിച്ചപ്പോ ചമെച്ചതു. 

ദൈപമേ, ഏന്നോടു കൃപയുണ്ടാകേ 

ണമേ; 

മനുഷ്യർ എന്നെ ധിഴ്ഴങ്ങുവാ൯ പോകുന്നു; 

അവര് ഉഇടവധിടാതെ പൊരുതു എന്നെ 

ഞെരുകുന്നു. 

2 എന്റെറ ശത്ത്ുക്കം ഇടവിടാതെ എന്നെ 

വിഴ്ചങ്ങുവാ൯ ഭാധികുന്നു; 

ഗവ്ൃത്തോടെ ഏന്നോട്ട പൊരതുതുന്നവ൪ 

അനേകരല്ലോ. 

3 ഞാ൯ ഭയപ്പെടുന്ന നാളിര നിന്നില് ആ 

ത്രയികും. 

& ഞാ൯ ദൈവത്തില് അവന്െറ വചന 

ത്തെ പുകഴ്ം; 

ഞാ൯ ദൈവത്തില് ആതശ്രുയികുന്നു; 

ഞാന് ഭയപ്പെടുകയില്ല. 

ജഡത്തിന്നു ഏന്നോട്ട എന്തു ചെയ്ത്യാ൯ 

കഴിയും? 

8 ഇടയിടാതെ അവര് ഏറ വാകുകളെ 

കോട്ടിക്കള യുന്നു; 

ധാം 

നേരെ തിന്യെക്കായിട്ടാകുന്നു. 

അവര് ക്രട്ടംക്രടി ഒളിച്ചിരിക്ുന്നു ; 

ഏഎനെറ പ്രാണന്നായി പതിയിരിക്കു 

മ്പോലെ 

വര് ഏനെറ കാലടികളെ നോക്കിക്കൊ 

ണ്ടിരികുന്നു. 

നീതികേടിനാല് അവര് ഒഗിഞ്ജപോ 

കുമോ? 

ദൈവമേ, നിനെറ കോപത്തില്, ജാതി 

കളെ തള്ളിയിടേണമേ. 

നീ ഏന്െറ ഉഗല്ചകളെ എനണ്ണൂന്നു; 

മ്ര൭൯റ കണ്ണനീ൪ നിന്െറ തുരുത്തിയില് 

ആക്കിധെക്കേണമേ; 

അതു നിനെറ പുസുകത്തില് ഇല്ലയോ? 

ഞാന വിളിച്ചപേക്ഷിക്ുമ്പോഠ തന്നേ 

ദ്രേസെറ ശത്രുക്കഠ പി൯തിരിയുന്നു; 

ഭൈവം എനിക്ു അനുക്രലമെന്നു ഞാ൯ 

അറിയുന്നു. 

ഞാ൯ ദൈവത്തില് അവന്െറ വചന 

ത്തെ പുകഴ്ംം; 

ഞാ൯ യഹോവയില് അവസെറ വചന 

ത്തെ പുകഴ്ം. 

ഞാ൯ ദൈവത്തില് ആശ്രയിക്കുന്നു “ ഞാ൯ 

ഭയപ്പെടുകയില്ല. 

മനുഷ്യന്നു എന്നോടു ഏന്തു ചെയ്ത്രാ൯ ക 

ഗിയ്യം 2 

ഭൈവമേ, നിനകുടള്ള നേച്ചകഠക്കു ഞാ൯ 

കുടമ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ; 

ഞാ൯ നിനക്കു സ്ോത്രയാഗങ്ങളെ അ 

പ്പിക്കും. 

ഞാ൯ ദൈധത്തിനെറ മുമ്പാകെ ജീപ 

നെറ പ്രകാശത്തില് നടക്കേണ്ടതിന്നു 

നി ഏന്െറ പ്രാണനെ മരണത്തില് 

നിന്നും 

മ്രേനന്െറ കാലുകളെ ഇടച്ചയില്നിന്നും 

വിടുവിച്ചുവല്ലോ. 

പ അ ന നന്ന ത്ന്ന 
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൫൭. സജിത്തനം. 

സംഗീതപ്രമാണിക്കു; നശിപ്പിക്ക 

രുതേ എന്ന രാഗത്തില്; ദാവിടിനെറ 

ഒരു സ്വണ്ണഗീതം; അവ൯ ശെൌലി 

നെറ മുമ്പില്നിന്നു ഗുഹയിലേക്കു ഓടി 

പ്പോയ കാലത്തു ചമെച്ചതു. 

ദൈപമേ, എന്നോടു കൃപയുണ്ടാകേ 

ണമേ; 

എന്നോടു കൃപയുണ്ടാകേണമേ; 

ഞാ൯ നിന്നെ ശരണംപ്രാപിക്കുന്നു ; 

അത, ഈ ആപത്തുകാഠം ഒഥിഞ്ഞുപോ 

കോളം 

ഞാന് നിനെറ ചിറകി൯നിഴലില് ശര 

ണംപ്രാപിക്കുന്നു. 

അത്യുന്നതനായ ദൈവത്തെ ഞാ൯ ധിളി 

ചുപേക്ഷ്ധിക്കുന്നു ; 

എന് കു വേണ്ടി സകലവും നിവ്വഹികുന്ന 

ദൈവത്തെ തന്നേ. 

എന്നെ യിഴ്ചങ്ങുവാ൯ ഭാധിക്കുന്നവര് ധി 

ക്കാരം കാട്ടു മ്പോഠ 

അവന സ്വഗ്ലത്തില്നിന്നു കൈനീട്ടി 

എന്നെ രക്ഷ്മികും. സേലാ, 

ദൈവം തെറ ദയയും ധിശ്വസൂതയും 

അയകുന്നു. 

എനെറ പ്രാണന് സിംഹങ്ങളുടെ ഇട 

യില് ഇരിക്കുന്നു; 

അഗ്നി ജ്വലിക്കുന്ന വരുടെ നടുവില് ഞാ൯ 

കിടക്കുന്നു; 

പല്ലുകഠ കുന്തങ്ങളും അസ്ത്രങ്ങളും നാവു 

മൂച്ചയുള്ള വാളം ആയിരിക്കുന്ന മരുഷ്യ 

പുത്രന്മാരുടെ ഇടയില് തന്നേ. 

ദൈവമേ, നി ആകുാശത്തിന്നു മീതെ ഉയ 

ന്നിരിക്കേണമേ; 

നിസെറ മഹത്വം സ്വ്വഭൂമിയിലൂം പര 

ക്കട്ടെ. 
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എനെെറ മനസ്സു ഇടിഞ്ഞിരികുന്നു ; 

അവര് എനെറ മുമ്പില് ഒരു കഴി കഴിച്ചു; 

അതിത അവര് തന്നേ വിണു. സേലാ. 

എന്െറ മനസ്സു ഉറെച്ചിരിക്കുന്നു ; 

ദൈവമേ, എനെറ മനസ്സ ഉറെച്ചിരിക്കുന്നു; 

ഞാ൯ പാടും; ഞാ൯ കിത്തനം ചെയ്യം. 

എ൯മനമേ, ഉണരുക; " 

പിണയും കിന്നരധുമായുള്ളോലേ ഉണ 

രുധി൯! 

ഞാ൯ അതികാലത്തേ ഉണരും. 

കുത്താ, വംശങ്ങളുടെ ഇടയില് ഞാ൯ 

നിനകു സ്തരം ചെയ്യം; 

ജാതികളുടെ മദ്ധ്യ ഞാ൯ നിനക്കു കീ 

ത്തനം ചെയ്യം. 

നിന്െറ ഭയ ആകാശത്തോള വും 

നിനെറ ധിശ്വസൂത മേഷങ്ങളോളവും 

വലിയതല്ലോ. 

ദൈവമേ, നീ ആകാശത്തിന്നു മീതെ 

ഉയന്നിരിക്കേണമേ; 

നിന്െറ മഫത്വം സവ്പൂഭൂമിയിലൂും പര 

ക്കട്ടെ. 

൭പ. സഷിത്തനം. 

സംഗീതപ്രമാണിക്കു; നശിപ്പിക്കരുതേ 

എന്ന രാഗത്തില് ; ദഓാവിടിനെറ 

ഒരു സ്വണ്ണഗീതം. 

ദേധന്മാരേ, നിങ്ങാം ധാസ്മവമായി 

നീതി പ്രസ്മാവിക്കുന്നു ലോ? 

മനുഷ്യ പൃത്രന്മാരേ, നിങ്ങശ പരമാത്ഥ 

മായി ധിധിക്കുന്നു ഖോ? 

നിങ്ങഠം ഹൃദയത്തില് ദുഷ്ടത പ്രവത്തി 

ക്കുന്നു ; 

ഭൂമിയില് നിങ്ങളുടെ കൈകളുടെ നിക്ട 

രത ശൂക്കിക്കൊടുക്കുന്നു. 

ടൂക്ടുന്മാർ ഗഭംമുതത ഭൂക്ടുന്മാരായിരി 

ക്കുന്നു ; 

6 അവര് എനെറ കാലടികശക്കു ഒരു വല | അവര് ജനനംമുതല് ഭോഷ്് പറഞ്ഞു 

വിരിച്ചു; 

ധാഠാഥറ്ഠിം 

തെററിനടക്കുന്നു. 
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അവരുടെ ധിഷം സപ്പൃധിഷംപോലെ; 

അവര് പചെധിയടഞു പൊട്ടയണലി 

പോചെചെയാകുന്നു. 

എത്ര സാമത്ഥ്യ ത്തോടെ മന്ത്രം ചൊല്ലിയാലും 

മന്ത്രവാദികളുടെ വാകു അതു കേശമക്കയില്ല. 

ഭൈധമേ, അവരുടെ വായിലെ പല്ലു 

കളെ തകക്കേണമേ; 

യഹോവ ബാലസിംഫങ്ങമുടെ അണ 

പ്ലൂകളെ തകത്തുകള യേണമേ. 

ഒഴുകിപ്പോകന്ന വെള്ളംപോലെ അവ൪ 

ഉരുകിപ്പോകട്ടെ ; 

അധ്ന്൯ തനെറ അമ്പുകളെ തൊടുക്ുമ്പോസ 

അധ ഒടിഞ്ഞുപോയതു പോലെ ആകട്ടെ. 

അലിഞ്ഞു പോഷ്റ്യോകന്ന അച്ചുപോലെ 

അവര ആകട്ടെ; 

ഗഭം അലസിപ്പോയ സ്ത്രിയുടെ പ്രജപോ 

ചെ അവ൪ സൂയ്യനെ കാണാതിരിക്കട്ടെ. 

നിങ്ങളൂടെ കലങ്ങമാക്ു മുഠഠതി തട്ടുമുമ്പെ 

പച്ചയും 

അവൻ ചൂഴലിക്കാററിനാൽ പാററിക്കളയും,. 

ധെന്തതുമെല്ലാം ഒരുപോലെ 

നീതിമാ൯ പ്രതിക്രിയ കണ്ടു ആനന്ദികും; 

അവന് തന്െറ കുംലുകളെ ടൂക്ടുന്മാരുടെ 

രക്തത്തിരു കഴ്ണകും. 

ആകയാല്: നീതിമാന്നു പ്രതിഫലം ഉണ്ടു 

നിശ്ചയം; 

ഭൂമിയില് ന്യയേംധിധി കുന്ന ഒരു ദൈവം 

ഉണ്ടു നിശ്ചയം 

മ്ലേന്ത മഠാഷ്യ൪ പറയും, 

൫൯, സജീത്തനം., 

സംഗീതപ്രമാണികു; നശിപ്പിക്കരുതേ 
ഏന്ന രാഗത്തില് ; ഓയിദിസെറ ഒരു 
സ്വണ്ണഗീതം. അവനെ കൊല്ലേണ്ട 

തിന്നു ശര അയച്ച ആളുക 

വിടു കാത്തിരുന്ന കാലത്തു 
ചമെച്ചതു. 

൫൫)൫൯െറ ദൈവമേ, ഏനെറ ശത്രുക്കളുടെ 

കയ്ക്കിതനിന്നു ഏന്നെ വിടുധിക്കേണമമ; 

ഠിം 

870 സങ്ജീത്തനങ്ങാ ൫൯ 

മ്േന്നോടു ഏതികുന്നവരുടെ വശത്തുനി 

ന൯ എന്നെ ഉഭ്ധരിക്കേണമേ. 

നീതികേടു പ്രവത്തികുന്നവരുടെ കയ്യില് 

നിന്നു എന്നെ ലിടുയിച്ചു 

രക്തപാതകന്മാരുടെ പക്കൽനിന്നു ഏ 

ന്നെ രക്ഷിക്കേണമേ. 

ഇതാ, അവര് ഏഎനെറ പ്രാണന്നായി പ 

'തിയിരിക്കുന്നു ; 

യഹോവ, ബലവാന്മാര എന്െറ നേരെ 

കൂട്ടം ക്രടുന്നതു 

മൃ൭൯െറ അതിക്രമം ഫേതുധായിട്ടല്ല, എ 

നെറ പഠപ്പം ഹേതു വായിട്ടുമല്ല. 

ഏന്പെറ പക്കല് അകൃത്യം ഇല്ലാതെ അവ൪ 

ഓടി ഒരുങ്ങുന്നു ; 

എന്നെ സഹായിപ്പാ൯ തുണന്നു കടാക്ഷി 

ക്കേണമേ. 

സൈന് ങ്ങടെ ദൈവമായ യഹോവേ, 

യിസ്റ്രായേലിനെറ ഭൈവമേ, 

സകലജാതികളെയും സന്ദശിക്കേണ്ടതി 

ന്നു നീ ഉണരേണമേ; 

നീതികെട്ട ദോഹികളില് ആരോടും കൃപ 

ഉണ്ടാകരുതേ. സേലാ, 

സന്ധ്യാസമയത്തു അവ൪ മടങ്ങിവരുന്നു; 

നായയെപ്പോലെ കുരെച്ചുംകൊഴണ്ടു അവര് 

പട്ടണത്തിന്നു ചുററും നടകുന്നു. 

അവര് തങ്ങളൂടെ വായ്കൊണ്ടു ശകാര 

കുന്നു; 

വാമൂകമ അവരുടെ അധരങ്ങളില് ഉണ്ടു; 

ആര് കേശരക്ും എന്നു അവര് പറയുന്നു. 

മ്ലേജ്കിലും യഹോവ, നി അവരെച്ചൊല്ലി 

ചിരിക്ും; 

നീ സകലജാതികളെ യും പരിഹസിക്കും. 

നെറ ബചമായുള്ളോവേ, ഞാ൯ നിന്നെ 

കാത്തിരികും ; 

ദൈവം ഏനെറ ഗോചുരമാകുന്നു. 

എനെെറ ദൈവം തനെറ ദയയാല് ഏന്നെ 10 

ഏതി രേല്ല; 



സങ്കിത്തനങ്ങ ൬൧ 

ദൈവം എന്നെ എനെറ ശത്രുക്കളെ കണ്ട 

രസിക്കുമാറാക്കും. 

അവരെ കൊന്നുകളയരുതേ; എനെറ 

ജനം മറക്കാതിരിക്കേണ്ടതിന്ന തന്നേ; 

ഞങ്ങളുടെ പരിചയാകുന്ന കത്താ, 

നിനെറ ശക്തികൊണ്ടു അവരെ ഉഴലുമാ 

റാക്കി താഗ്േണര്മേ. 

അവരുടെ വായിലെ പാചചധും അധര 

ങ്ങളിലെ ധാകുകളുംനിമിത്തധും 

അവര് പറയുന്ന ശാപവും ഭോഷ്്ുംനിമി 

ത്തവും 

അവര് തങ്ങളുടെ അഹങ്കാരത്തില് പിടി 

പെട്ടുപോകുട്ടെ. 

കോപത്തോടെ അവരെ സംഹരിക്കേ 

ണമേ; 

അവര് ഇല്ലാതെയാകുംവണ്ണും -അവരെ 

സംഫരിച്ചുകളയേണമേ; 

ദൈവം യാക്കോബില് വാഴ്ചന്നു എന്നു 

ഭൂമിയുടെ അററംവരെ അറിയുമാറാ 

കട്ടെ. സേലാ. 

സന്ധ്യാസമയത്തു അവര മടങ്ങിവ 

രുന്നു; 
3 

നായയെപ്പോലെ കുരെച്ചുംകൊണ്ടു അവര്൪ 

നഗരത്തിന്നു ചുററും നടക്കുന്നു. 

അവര ആഹാരത്തിന്നായി ഉഗഴന്നുനട 

ക്മന്ന; 

തൃഡ്യിയായില്ലെങ്കില് അവര് രാത്രിമുഴവ 

ദ്രം താമസികുന്നു. 

ഞാനോ നിന്െറ ബലത്തെക്ുറിച്ചു പാടും; 

അതികാലത്തു ഞാന് നിനെറ ദയയെ 

ക്കുറിച്ചു ഘോഷിച്ചാനന്ടിക്കും, 

കഷ്യകാലത്തു നി എനെറ ഗോപുരവും 

അഭയസ്ഥാനവും ആയിരുന്നു. 

എന്റെറ ബലമായുള്ളോവേ, ഞാ൯ നിന 

കു സ്പൂതിപാടും; 

ദൈവം എന്െറ ഗോപുരവും എന്നോടു 

ഭയയുള്ള ദൈവധും അല്ലോ. | മോവാബ് എനിക്കു കഴുകുവാനുള്ള വട്ടക; 8 

ധാഠാഥറ്ഠിം 

ം റ് 60 

സഠ., സജിത്തനം. 

സംഗീതപ്രമാണിക്കു; സാക്ഷ്യ 

സാരസം എന്ന രാഗത്തില്; അഭ്സി 

പ്ിപ്പാന്ദള്ള ദാവീദിനന്െറ ഒരു സ്വണ്ണ 

ഗീതം. യോവാബ് മെസൊപൊത്താ 
മ്യിലെ അരാമൃ രോടും സോബയിലെ 

അരാമൃയരോടും യുഭ്ധംചെയ്തു മടങ്ങിവന്ന 

ശേഷം ഉപ്പുതാഴ്ണരയില് പന്തിരായിരം 

എദോമ്യരെ സംഹരിച്ചുകളഞ്ഞ 

സമയത്തു ചമെച്ചതു. 

ദൈവമേ, നീ ഞങ്ങളെ തള്ളിക്കള ഞ്ഞു 

ചിതറിച്ചിരിക്കുന്നു; 

നീ കോപിച്ചിരിക്കുന്നു; ഞങ്ങളെ യഥാ 

സ്ഥാനത്താക്കേണമേ. 

നീ ദേശത്തെ നടുക്കി ഭിന്നിപ്പിച്ചിരി 

ക്കുന്നു; 

അതു കുലുങ്ങുകയാല് അതിനെറ ഭിന്നങ്ങ 

ളെ. നന്നാദക്കണമേ. 

നീ നിന്െറ ജനത്തെ കാഠിന്യം അനുഭ 

വിപ്പിച്ചു; 

പരിഭ്ൂമത്തിനെറ ധീഞ്ഞു നീ ഞങ്ങളെ. 

കടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. 

സത്യംനിമിത്തം ഉുയത്തേണ്ടതിന്നു 

നീ നിന്െറ ഭക്തന്മാക്ു ഒരു കൊടി നല്ലി 

യിരിക്കുന്നു. സേലാ. 

നിനക്കു പ്രിയമുദ്ളഒവര് ധിടുധിക്കപ്പെ 

ടേണ്ടതിന്നു 

നിനെറ വലക്കൈകൊണ്ടു രക്ഷിച്ചു ഞ 

ങ്ങശക്കു ഉത്തരമരുളേണമേ, 

ഭൈവഖം തനെറ ധിശുഭ്ധിയിരു അരുളി 

ച്ചെയൂതു കൊണ്ടു ഞാ൯ ആനറന്ടികും ; 

ഞാ൯ ശെഖേമിനെ ധിഭാഗിച്ച സുക്കോ 

ത്ത താഗ്ണരയെ അളക്കും. 

മനശ്ശെയും 

എനികുള്ളതു; 

എഫ യിം എന്െറ തലക്കോരികയും യെ 

ഗിലെയാദ് ശൃനികുള്ളതു; 

ഫ്രുദാ എനെറ ചെങ്കോലും ആകുന്നു. 
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ഏദോമിന്മേല് ഞാന് എനെറ ചെരിപ്പു | നിന്െറ നാമത്തെ ഭയപ്പെടുന്നവരുടെ 

എറിയും; 

ഫെലിസ്ത് ഭേശമേ, നി എനെറനിമി 

ആം ജയഘോഷം കൊള്ളുക; 

ഉറപ്പുള്ള നഗരത്തിലേക്കു എന്നെ ആ൪ 

കൊണ്ടുപോകും? 

ഏദോമിലേക്ു എന്നെ ആര് വഴിനടത്തും 

ഭൈവധമേ, നി ഞങ്ങളെ തള്ളിക്കളഞ്ഞി 

ല്ലയോ? 

ദൈവമേ, നീ ഞങ്ങമുടെ ശഷെൈന്യങ്ങ 

മോടുക്രടെ പുറപ്പെടുന്നതുമില്ല. 

വൈരിയ്യടെ നേരെ ഞങ്ങഠകു സഹായം 

ചെയ്യേണമേ; 

മശഷ്ചയ ൭൯൨ സഹായം വൃത്ഥമല്ലോ. 

ഭൈധത്താല് നാം വിയ്യം പ്രവത്തികും; 

അവന് തന്നേ നമുടെ വരികളെ, 

മെതിച്ചുകളയും. 

൬൧൦ സജിത്തനം. 

സംഗി തപ്രമാണികു ; തന്ത്രിനാദത്തോടെ ; 
ഓധിടിനെറ ഒരു സങ്ചിത്തനം. 

ദൈവമേ, ഏനെറ നിലധിളി കേഠം 

ക്കേണമമ; 

ത്േനെറ പ്രാത്ഥന ത്രഭ്ധിക്കേണമേ. 

എന്െറ ഫ്ൃദയം ക്ഷീണിക്കുമ്ചോഠാ 

ഞാന് ഭൂമിയുടെ അററത്തുനിന്നു നിന്നെ 

വിളിച്ചപേക്ഷികും; 

എനി കു അത്യന്നതമായ പാറയിങ്കലേക്കു 

ൃന്നെ നടത്തേണ൭മ. 

നീ എനിക്കൊരു സങ്കേതവും ശത്രുധിനെറ 

നേരെ 

ഉറപ്പുള്ള ഗോചുരധും ആയിരികുന്നുവല്ലോ. 

ഞാന് നിനെറ ക്രടാരത്തില് ഏന്നേകും 

വസികും; 

നിനെറ ചിറകി൯നമറധില് ഞാന് ശര 

ണം പ്രാപികും. സേലാ, 

ഭൈവധമേ, നി ഏനെറ നേച്ചകുളെ കേട്ടു, 

ഠിം 

അധവകാശം എനിക്കു തന്നുമിരികുന്നു. 

നീ രാജാവിന്െറ ആയുസ്സിനെ ടീഘമാക്കും; 6 

അവനെറ സംവത്സരങ്ങമ തലമുറതല 

മുറയോളും ഇരിക്ും. 

അവന ഏന്നകും ഭൈധസന്നിധിയില് 7 

വസികും; 

അവനെ പരിപാലിക്കേണ്ട യിന്നു ഒയയ്യം 

വിശ്വസ്തയും കല്പിക്കേണമേ. 

അങ്ങനെ ഞാന് തിരുനാമത്തെ എന്നേ 8 

ക്കും കീത്തിക്ക്യം 

ഐനെറ നേച്ചകളെ നാനതോറും കഴിക്കു 

യം ചെയ്യം. 

൬൨. സമ്മിത്തനം. 
സംഗീതപ്രമാണിക്ു; യെട്ടഥൂന്യരാ 

ഗത്തിരു; ദഓധിദിനെറ ഒരു സങ്ജിത്തനം. 

്൫0)നെറ ഉള്ളം ഭൈവത്തെ നോക്കി മൌ 

നമായിരികുന്നു ; 

എന്െറ രക്ഷ അവകങ്കല്നിനു വരുന്നു. 

അവന് തന്നേ ഏന്െറ പാറയും എന്െറ 9 

രക്ഷയും ആകന്ന; 

എനെറ ഗോപുരം അവന് തന്നേ; ഞാ൯ 

ഏറെ കലുങ്ങുകയില്ല. 

നിങ്ങഠം ഏല്ലാവരും ചാഞ്ഞ മതിലൂം ആടു 3 

ന്ന വേലിയുംപോലെ 

ഒരു മനുഷ്യനെ കൊല്ലേണ്ടതിന്നു ഏത്ര 

ത്തോളം അവനെ ത്ആക്രമിക്ും? 

അവനെറ പളധിയിതനിന്നു അവനെ 4 

തള്ളിയിടടു ഡാനത്രേ അവര് നിരൂപിക്കു 

ന്നതു; 

അവര് ഭോഴ്ക്്ില് ഇ്ടപ്പെടുന്നു; വായ്ക്കൊ 

ണ്ട അധ൨൪ അയധഗ്രഹികുന്നു; 

എങ്കിലും ഉള്ള ംകൊണ്ടു അവര് ശപികുന്നു. 

സേലാ, 

എനെറ ഉള്ളമേ, ഭൈധത്തെ നോക്കി 5 

മൌനമായിരിക്ക; 
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സങ്കിത്തനങ്ങഥ ൬൩. 

എന്റെറ പ്രത്യാശ അധങ്കല്നി ന്നു വരുന്നു. 

അവന് തന്നേ എനെറ പാറയും എനെറ 

രക്ഷയും ആകുന്നു; 

ഏഎനെറ ഗോപുരം അവന് തന്നേ; ഞാ൯ 

കലുങ്ങുകയില്ല. 

എസെറ രക്ഷയും എനെറ മഹിമയും 

ദൈവധത്തിനെറ പക്കല് ആകുന്നു; 

എനെറ ഉറപ്പുള്ള പാറയും എനെറ സങ്കേ 

തധും ഭൈവത്തിങ്കലാകുന്നു. 

ജനമ, എല്ലാകാലത്തും അവനില് ആശ്ര 

യിപ്പി൯; 

നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം അവനെറ മുമ്പില് 

പകരുധി൯; 

ദൈവം നമുക്കു സങ്കേതമാകുന്നു. സേലാ, 

സാമാന്യജനം ഒരു ശ്വാസധും ര്രേഷ്ട 

ജനം ഭോധ്്മരത്രേ ; 

തുലാസിനെറ തട്ടില് അവധവര് പൊങ്ങി 

പ്പോകും; 

അവര് ആകപ്പാടെ ഒരു ശവാസത്തെക്കാഠ൦ം 

ലഫുവാകുന്നു. 

പിഡനത്തില് ആശ്രയിക്കരുതു; കവച്ച 

യിത മയങ്ങില്പോകരുതു ; 

സമ്പത്തു വദഭ്ധിച്ചാല് അതില് മനസ്സു 

വെക്കരുതു. 

ബലം ദൈധവത്തിന്നുള്ള തെന്നു ദൈവം 

ഒരിക്കല് അരുളിച്ചെയു, 

ഞാ൯ രണ്ടുപ്രാവശ്യം കേട്ടുമിരിക്കുന്നു. 

കത്താവേ, ഒയയും നിനക്കുള്ള താകുന്നു ; 

നീ ഓരോരുത്തന്നു അവനവനെറ പ്രവൃ 

ത്തിക്കു തക്കവണ്ണം പകരം നല്ലുന്നു. 

൬൩. സങിത്തനം. 

ഓധിദിനെറ ഒരു സങ്കീത്തനം; 

അയവ൯ യ്യെഫ്രുദാമരുഭൂമിയില് ഇരികും 

കാലത്തു ചമെച്ചതു. 

രദൈചമേ, നീ എസെറ ദൈധഖം; അതി 

കാലത്തേ ഞാ൯ നിന്നെ അന്വേഷിക്ും; 

ധിം 
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ധെള്ള മില്ലാതെ ഉണങ്ങിവരണ്ട ദേശത്തു 

എനെറ ഉള്ളം നിനക്കായി ദാഹിക്കുന്നു; 

എനെറ ദേഹം നിനക്കായി കാംക്ഷിക്കുന്നു. 

അങ്ങനെ നിനെറ ബലവും മഹത്വധും 

കാണേണ്ടതിന്നു 

ഞാ൯ ലിശുഭ്ധമന്ദിരത്തില് നിന്നെ നേം 

ക്കിയിരിക്കുന്നു. 

നിന്െറ ദയ ജിവനെക്കാം നല്ലതാ 

കുന്നു; 

എസെറ അധരങ്ങഠ നിന്നെ സ്തുതിക്കും. 

എനെറ ജീവകാലം ഒക്കെയും ഞാ൯ അങ്ങ 

നെ നിന്നെ ാഴ്സ്തു? 

നിനെറ നാമത്തില് ഞാ൯ എനെറ കൈ 

കളെ മലത്തും. 

എന്െറ കിടക്കയില് നിന്നെ ഓാക്കയും 

ഞാ൯ രാത്രിയാമങ്ങളില് നിന്നെ ധ്യാനി 

ക്കയും ചെയ്യുമ്പോ 

എനെറ പ്രാണന്നു മജ്ഡയയും മേദസ്സും കൊ 

ണ്ടു എന്നപോലെ തൃഫ്യിവരുന്നു; 

എനെറ വായ് സന്തോഷമുള്ള അധര 

ങ്ങളാല് നിന്നെ സ്തൂതിക്കുന്നു. 

നീ എനിക്കു സഹായമായ്യീന്നുവല്ലേം; 

നിനെറ ചിറകി൯ നിഴലില് ഞാ൯ ഘോ 

കിച്ചാനന്ദിക്ുന്നു. 

എന്റെറ ഉള്ളം നിന്നോടു പററിയിരിക്കുന്നു ; 

നിനെറ വലങ്കൈ എന്നെ തങ്ങുന്നു. 

എന്നാല് അവര് സ്വന്തനാശത്തിന്നായി 

എനിക്ു പ്രാണഹാനി വരുത്തുവാ൯ നേ 

ക്കുന്നു; 

അവര് ഭൂമിയുടെ അധോഭാഗങ്ങളി ലേക്കു 

ഇറങ്ങിപ്പോകും. 

അവരെ ധാളിസെറ ശക്തിക്കു ഏപ്പികും; 

കറുനരികഠംക്ു അവര് ഇരയായ്യിരും, 

എന്നാല് രാജാഠു ദൈധത്തില് സന്തോ 

ഷ്ഷികും; 

അവന്െറ നാമത്തില് സത്യം ചെയ്യുന്ന 

വനെല്ലാം പുകഴ്ഴം; 

൭ 



ദ 64, 65 ടട) സങ്കിത്തനങ്ങഠം ൬൪, ൬൫ 

എങ്കിലും ഭോഷ്ട്ു പറയുന്നവരുടെ വായ് | അങ്ങനെ സ്വന്തനാധു അവക്കു വിരോ 

അടഞ്ഞുപോകും. 

നര. സജിത്തനം. 

സംഗീതപ്രമാണിക്കു; ഓധീദിനെറ 

ഒരു സങ്കിത്തനം. 

ദൈചമേ, ഏനെറ സങ്കടത്തില് ഞാ൯ 

കഴിക്കുന്ന അപേക്ഷ കേഠംക്കേണമേ; 

ശത്രുഭയത്തിതനിന്നു ഏനെറ ജീവനെ 

പാലിക്കേണ മമ. 

ദൂഷ്യമ്മികളുടെ ഗ്രഡ്ാലോചനയിലും 

നീതികേടു പ്രവത്തിക്കുന്നവരുടെ കലഹ 

ത്തിലും ഞാ൯ അകപ്പെടാതവണ്ണും ഏന്നെ 

മറെച്ചുകൊള്ളേണമേ. 

അവര് തങ്ങളൂടെ നാധിനെ വാ൦പോലെ 

മൂച്ചയാകുന്നു ; 

നിഷ്കളങ്കനെ ഒളിച്ചിരുന്നു എയ്യയേണ്ട 

തിന്നു 

അവര്൪ കൈപ്പുള്ള വാക്കായ അസ്ത്രം തൊ 

ടടക്കയും 

ശങ്കിക്കാതെ പെട്ടെന്നു അവനെ എയ്യൂകള 

കയും ചെയ്യുന്നു. 

ദൂഷ്ട്യായ്യത്തില് അവ൪ തങ്ങളെ ആന്നേ ഉറ 

പ്പിക്ുന്നു ; 

ഞ്ഞൊകുന്നു; 

നമ്മെ ആര് കാണെം എന്നു അവര് വറ 

) യുന്നു. 

അവര് ദോഫസൂത്രങ്ങളെ കണ്ടുപിടി 

ക്കുന്നു; 

നമുക്കു ഒരു സൂക്കസൂത്രം സാധിച്ചുപോയി 

റ്ലന്നു പറയുന്നു; 

ഓരോരുത്തനെറ അന്തരം ഗധും ഫൃദയവധും 

അഗാധം തന്നേ 

എന്നാല് ദൈവം അധരെ എയ്യം; 

അമ്പുകൊണ്ടു അവര് പെട്ടെന്നു മുറി 

| 

ഒളിച്ചു കണിവധെക്കുവാ൯ തമ്മില് പറ 

വേച്ല്ാം 

ധുമായിരിക്കയാത 

അവര് ഇടറിധിഴുവാ൯ ഇടയാകും; 

അവരെ കാണുന്നവധവരൊക്കെയ്യം തല കലു 

ക്കുന്നു. 

അങ്ങനെ സകലമയുഷ്യരും ഭയല്പെട്ടു 

ദൈവധത്തിനെറ പ്രവൃത്തിയെ പ്രസ്പാ 

വികും; 

അവനെറ പ്രവൃത്തിയെ അവര് 

ചിന്തിക്കും. 

നീതിമാ൯ യഹോധയില് ആനന്ദിച്ചു അ 

വനെ ശരണമാകും; 

ടയ പരമാത്ഥികഠ ഏല്ലാവരും പുകഴ്ഴം. 

൬൫൦ സങ്കിത്തനം. 

സംഗഥീിതപ്രമാണികു; ഒരു സങ്കീത്തനം; 
ദാധിടിസെറ ഒരു ഗീതം. 

ദൈപമേ, സീയോനില് സ്തുതി നിനക്കു 

യോഗ്യം; 

നിനകു തന്നേ നേച്ച കഗികുന്നു. 

പ്രത്ഥേന കേ ക്കുന്നവനായ്യള്ളോയേ, 

സകലജഡവും നിന്െറ അടുക്കലേക്ു 

വരുന്നു. 

മേനന്െറ അകൃത്യങ്ങഥ എനെറ നേരെ 

അതിബലമായിരിക്കുനം ; 

നീയോ ഞങ്ങളൂടെ അതിക്രമങ്ങഠാക്ു പ 

രിഹാരം വരുത്തും. 

നിനെറ പ്രാകാരങ്ങളില് പാകക്കേണ്ടതിന്നു 

നീ തിരഞ്ഞെടുത്തു അടുപ്പിക്കുന്ന മനുഷ്യസ൯ 

ഭാഗ്യവാ൯; 

ങ്ങ നിസെറ ധിശുഭ്ധമന്ദിരമായ 

നിനെറ ആലയത്തിചെ നന്മകൊണ്ടു 

തൃവൃന്മാരാകും. 

ഭൂമിയുടെ എല്ലാഅവുതികമക്കും ടൂരതതുള്ള 

സമുടത്തിന്നും 

ആതശ്രരയമായിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ രക്ഷ 

യാം ദൈവമേ, 
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സങ്കിത്തനങ്ങ൦ം ൬൬ 

നീ ഭയങ്കരകായ്യങ്ങളാല് നീതിയോടെ 

ഞങ്ങ ശക്കു ഉത്തരമരുളൂ ന്നു. 

അവ൯ ബലം അരെക്ു കെട്ടിക്കൊണ്ടു 

തന്െറ ശക്തിയാല് പവ്യൃതങ്ങളെ ഉറപ്പി 

കടന്നു, 

അവന് സമ്ദങ്ങളുടെ മുഴക്കവും തിരമാല 

കളുടെ കോപവും 

ജാതികളുടെ കലഹവും ശമിപ്പിക്കുന്നു. 

ഭൂസിമാവാസികളും നിന്െറ ലക്ഷ്യ ങ്ങ 

നിമിത്തം ഭയപ്പെടുന്നു; 

ഉദയത്തിനെറയും അസമമനത്തിനെറയും 

ദിക്കുകളെ നീ ഘോഷിച്ചുല്പസിക്കുമാറാ 

ക്കുന്നു. 

നീ ഭൂമിയെ സന്ദശിച്ചു നനെകുന്നു; 

നീ അതിനെ അത്യന്തം പുക്ട്ടിയുള്ളതാ 

ക്കുന്നു; 

ഭദൈവത്തിനെറ നടിയില് ധെള്ളം നിറ 

ഞ്ഞിരികുന്നു; 

ഇങ്ങനെ നി ഭൂമിയെ ഒരുക്കി അവക്കു 

ധാന്യം കൊടുക്കുന്നു. 

നി അതിനെറ മഉഗവുചാലുകളെ നനെ 

കുന്നു ; 

നീ അതിന്െറ കട്ട ഉടെച്ചുനിര 

ത്തുന്നു; 

മഥയാല്, നീ അതിനെ കുതികുന്നു; 

അതിലെ മുളയെ നി അനുഗ്രഹികുന്നു. 

നീ സംവത്സരത്തെ നിനെറ നന്മകൊണ്ടു 

അലങ്കരികുുന്നു; 

നിന്െറ പാതകഠ പുക്കിപൊഴിക്കുന്നു. 

മരുഭൂമിയിലെ പൃല്പ്പുറങ്ങം ലുഷ്ടിപൊ 

ഗിക്കുന്നു; 

കുന്നുകഠ ഉല്ലാസം ധരിക്കുന്നു. 

മേച്ചല് പ്പുറങ്ങഥം ആട്ടി൯ക്രട്ടങ്ങഠ കൊണ്ടു 

നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന; 

താഴ്ണരകഠം ധാന്പംകൊണ്ടു മൂടിയിരി 

കടന്ന, 

അവ ആകുകയും പാടുകയും ചെയ്യുന്നു. 

ധിം 

884 റടണസ്ജ 66 

ന്നന്മ. സങ്കിത്തനം. 

സംഗീതപ്രമാണിക്ു; ഒരു ഗീതം; 

ഒരു സങ്ജിത്തനം. 

സപ്ഭൂമിയുമായുള്ളോധേ, ദൈവത്തിന്നു 

ഘോഷിപ്പി൯; 

അവനെറ നാമത്തിനെറ മഹത്വം കീ 

ത്തിപ്പി൯; 

അവന്െറ സ്ററൂതി മഹത്വീകരിപ്പി൯. 

നിനെറ പ്രവ്ൃത്തികുഠം എത്ര ഭയങ്കരം; 

നിന്െറ ശക്തിയുടെ വലിപ്പത്താല് ശത്രു 

ക്ക നിനകു കിഗടങ്ങും; 

സവ്ൃഭൂമിയും നിന്നെ നമസ്ത്രരിച്ചു പാടും; 

അവര് നിന്െറ നാമത്തിന്നു കീത്തനം 

പാട്ടം എന്നിങ്ങനെ ദൈവത്തോടു പറ 

വിന്. 

വന്നു ദൈധവത്തിനെറ പ്രവൃത്തികളെ 

സേലാ. 

നോക്കുവി൯; 

അവ൯ മനുഷ്യ പുത്രന്മാരോടുക്ള തന്െറ 

പ്രവൃത്തിയില് ഭയങ്കരന്. 

അവ൯ സമദത്തെ ഉണങ്ങിയ നിലമുക്കി ; 

അവര് കാല്നടയായി നദി കടന്നു പോയി ; 

അധിടെ നാം അവനില് സന്തോഷിച്ചു. 

അവ൯ തനെറ ശക്തിയാല് എന്നേകും 

വാഴ്ചന്നു; 

അയവനെറ കണ്ണ ജാതികളെ നോകുന്നു; 

മത്സരക്കാർ തങ്ങളെത്തന്നേ ഉയത്തരു 

തേ, സേലാ. 

വംശങ്ങളേ, നമുടെ ദൈവത്തെ വാസ 

വിന്; 

അവനെറ സ്റൂതിയെ ഉച്ചത്തില് കേ 

പ്പിപ്പി൯. 

അവന് നമ്മേ ജിപ്നോടെ കാക്ുന്നു; 

നമ്മുടെ കാലടിക൦ വഴ്ഴതു വാന് സമ്മതി 

ക്കുന്നതുമില്ല. 

ദൈധമേ, നി ഞങ്ങളെ പരിശോധിച്ചി 

രിക്കുന്നു ; 
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വെള്ളി ഉതിക്കഴികുമ്പോലെ നി ഞങ്ങ 

ളെ മതിക്കുഴിച്ചിരിക്കുന്നു. 

നീ ഞങ്ങളെ വലയില് അകപ്പെടുത്തി; 

ഞങ്ങളുടെ മുതുകത്തു ഒരു വലിയ ഭാരം 

ഖെച്ചിരികുന്നു. 

നീ മനുഷ്യരെ ഞങ്ങളുടെ തലമേൽ കയറി 

ഓടികുമാറാക്കി; 

ആുങ്ങഠം തീയിലും വെള്ളത്തിലും ക്രടി കട 

ക്കേണ്ടിവന്നു; 

മ്രേ്കിലും നി ഞങ്ങളെ സകശൂഭ്ധിയിലേകു 

കൊണ്ടു വന്നിരിക്ുന്നു. 

ഞാ൯ ഹോമയാശങ്ങളൂും കൊണ്ടു നിന്റെറ 

ആലയത്തിലേകു വരും; 

എനെറ നേച്ചകളെ ഞാന് നിനക്കു കഗഴികും. 

ഞാ൯ കഷ്ടത്തിൽ ആയിരുന്നപ്പോ൦ 

അധവയെ എനെറ അധരങ്ങളാല് ഉച്ചരി 

ചും എനെറ വായാല് നേന്നു. 

ഞാ൯ ആട്ടുകൊററന്മാരുടെ സൌരഭ്യവാ 

സനയോടു ക്രടെ 

തടിപ്പിച്ച മൃഗങ്ങളെ നിനക്കു ഹോമയാ 

ഗം കഴികും; 

ഞാ൯ കാളകളെയും കോലാട്ടുകൊററന്മാ 

രെയും അപ്പ്ിക്കും. സേലാ. 

സക ലഭക്തന്മാരുമായ്യള്ളോരേ, വന്നു കേനു 

പ്പി൯; 

അവന് ഏനെറ പ്രാണന്നു വേണ്ടി ചെ 

യയൂതു ഞാ൯ വിവരിക്കാം. 

ഞാന് എനെറ യായ കൊണ്ട് അവനോടു 

നിലധിളിച്ചു; 

മേനെറ നാവിന്മേല് അവനെറ പുക 

ഉണ്ടായിരുന്നു, 

ഞാ൯ ഏനെറ എദയത്തിത അകൃത്യം കുരു 

തിയിരുന്നുവെങ്ജിത്. 

കത്തായു കേശക്കയില്പയായിരുന്നു. 

എന്നാല് ടൈവം കേട്ടിരിക്ുന്നു; 

എന്െറ പ്രാത്ഥനാശബ്ദും ശ്രഭ്ധിച്ചിരി 

ക്കുന്നു; 

ടോ 

ഭൂമി അതിന്െറ 

സങ്കിത്തനങ്ങശ ൩൬൭ ൬൮ 

മ്േ൭൯റ പ്രാത്ഥന തള്ളിക്കള യാതെയും 90 

തനെറ ദയ ഏങ്കല്നി ന്നു എടുത്തുകളയാ 

തെയും ഇരികുന്ന ഭദൈധം വാഴ്സല്പെടുമ? 

റാകുട്ടെ. 

ന൭. സജിത്തനം. 

സംഗീതപ്രമാണിക്ു; തന്ത്രിനാഭത്തോടെ; 
ഒരു സങ്കിത്തനം; ഒരു ഗീതം. 

ദൈൈപം നമ്മോടു കൃപ ചെയ്യൂ നമ്മെ 

അനുഗ്രഹി കു മാറാകട്ടെ ; 

അവന് തനെറ മുഖത്തെ നമുടെമേല് 

പ്രകാശിപ്പിക്കുമാറാകുട്ടെ. സേലാ. 

നിനെറ വഴി ഭൂമിയിലും നിസനെറ രക്ഷ 

സകലജാതികളുടെ ഇടയിലും 

അറിയേണ്ടതിന്നു തന്നേ, 

ഭൈവധമേ, ജാതികുഠം നിന്നെ സ്തുതികും; 

സകലജാതികളും നിന്നെ സ്തുതിക്കും. 

ജാതികംം സന്തോഷിച്ചു ഘോക്കിച്ചല്ല 

സികും; 

നീ വംശങ്ങളെ നേരോടെ വിധിച്ചു 

ഭൂമിയിലെ ജാതികളെ ഭരിക്കുന്നുവല്ലോ. 

സേലാ. 

ഭൈധമേ, ജാതികഠ നിന്നെ സ്കൂതികും; 

സകലജാതികളും നിന്നെ സ്ത്കുതികും. 

അനുഭവം തന്നിരി 

കുന്നു; 

ഭൈവം, നമുടെ ദൈവം തനേ, നമ്മെ 

അയദഃഗ്രഹികും. 

ദൈവം നമ്മെ അയുഗ്രഫികും; 

ഭൂമിയുടെ അറുതികഠാ ഒക്കെയും അവനെ 

ഭയപ്പെടും. 

ന്നാവം സമിത്തനം. 

സംഗീതപ്രമാണിക്കു; ഓധിദിനെറ 

ഒരു സങ്കിത്തനം; ഒരു ഗീതം, 

ദൈപം അവനെറ ൃേഴ്ചന്നേല്ലുന്നു; 
ശത്രുക്കമ ചിതറിപ്പേകുന്നു; 

കി 



(അയാ സങ്കിത്തനങ്ങഥര ൬൮ 

അവനെ പക്കെകുന്നവരും അവനെറ 

മുമ്പില്നിന്നു ഓടിപ്പോകുന്നു. 

പുക പതറിപ്പേകുന്നതുപോലെ നി അവ 

രെ പതറിക്കുന്നു; 

തിയിങ്കല് മെഴുകു ഉരുകുന്നതു പോലെ 

ടുക്ടന്മാര് ദൈധസന്നിധിയില് നശി 

ക്കുന്നു. 

എങ്കിലും നീതിമാന്മാര് സന്തോഷിച്ച ദൈ 

വസന്നിധിയില് മല്പസിക്കും; 

അതേ, അവര് സന്തോഷത്തോടെ ആന 

റ്ടിക്ും. 

ദൈധത്തിന്നു പാടുടധി൯, അവനെറ നാ 

മത്തിന്നു സ്ററുതി പാടുഖി൯; 

മരുഭൂമിയിതക്രടി വാഹനമേറി വരുന്ന 

വന്നു വഥി നിരത്തുധി൯; 

യാഹ് എന്നാകുന്നു അവനെറ നാമം; 

അവനെറ മുമ്പില് ഉല്പസിപ്പി൯. 

തസെറ വിശുഭദ്ധനിഖവാസ 

ത്തില് 

ദൈവം 

അനാഥന്മാകു പിതാധും വിധവമാക്ു ന്യാ 

യപാലകന്ും ആകുന്നു. 

ദൈവം ഏകാകികളെ കുടംബത്തില് വ 

സിക്ുമാറാക്കുന്നു; 

അയവ൯ ബദ്ധന്മാരെ ധിട്ടവിച്ചു സെരഭാ 

ഗൃത്തിലാകുന്നു; 

എന്നാല് മത്സരികഠം വരണ്ട ദേശത്തു 

പാകും. 

ദൈവമേ, നി നിനെറ ജനത്തിന്നു മുമ്പാ 

യി പുറപ്പെട്ടു 

മരുഭൂമിയില്ക്രടി നടകൊണ്ടപ്പ്പോഠ -- 

സേലാ -- 

ഭൂമി കുലുങ്ങി, ആകാശം ദൈഖസന്നിധി 

യില് പൊഴിഞ്ഞു ; 

ഈ സിനായി യിസ്ധരായേലിസെറ ദൈധ 

മായ 

ഭൈധത്തിനെറ മുമ്പില് കുലുങ്ങിപ്പോയി. 

ദൈവമേ, നീ ധാരാളം മഴ പെയ്യിച്ചു 
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ക്ഷിണിച്ചിരുന്ന നിനെറ അവകാശത്തെ 

തണുപ്പിച്ചു. 

നിനെറ കൂട്ടം അതില് പാത്തു; 

ദൈവമേ, നിന്െറ ദയയാല് നി അതു 

എളിയവക്കു വേണ്ടി ഒരുക്കിധെച്ച. 

കത്താധ്യ ആത്ത കൊടുക്ുന്നു ; 

സുധാത്താള്ലതികഠം വലിയോരു ഗണമാ 

കുന്നു. 

സൈവ൮ൃയങ്ങളുടെ രാജാക്കന്മാര ഓടുന്നു, 

ഓട്ടുന്നു ; 

വീട്ടില് പാക്കുന്നവംം കവച്ച പങ്കിടുന്നു. 

നിങ്ങ തൊഴ്ചത്തുകളുടെ ഇടയില് കിട 

ക്കുമ്പോഠ 

പ്രാധിനെറ ചിറക വെള്ളികൊണ്ടും 

അതിനെറ രൂവലുകര പൈമ്പൊന്നു 

കൊണ്ടും 

പൊതിഞ്ഞിരിക്കുന്നതുപോലെ ആകുന്നു. 

സവ്യൃശക്തസ൯ അവിടെ രാജാക്കന്മാരെ ചി 

തറിച്ചപ്പ്പോഠം 

സല്ചോനിത ഹിമം ചെയ്യുകയായിരുന്നു. 

ബാശാനപധ്യതം ദൈധഖത്തിനെറ പവ്വ 

തം ആകുന്നു; 

ബാശാ൯പവ്വൃതം കൊട്ടമുടികളേറിയ പ 

വ്ൃതമാകുന്നു . 

കൊട്ടമുടികളേ റിയ പവ്വൃതങ്ങളേ, 

ദൈവം വസ്ിപ്പാ൯ ഇ ച്ചിചിരിക്കുന്ന 

പവ്ൃതത്തെ 

നിങ്ങഠം സ്ൂഭ്ധിച്ചനോക്കുന്നതു എന്തു? 

യഹോവ അതില് എന്നേകും വസികും. 

ലൈധവത്തിനെറ രഥങ്ങ൦ ആയിരമായി 

രധും കോടി കോടിയുമാകുന്നു ; 

കത്താഠമു അവരുടെ ഇടയില്, 

സീനായില്, വിശുഭ്ധമന്ദിരത്തില് തന്നേ. 

നീ ഉയരത്തിലേക്കു കയറി, ബഭ്ധന്മാരെ 

പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോയി; 

യാഫ് എന്ന ദൈധഖം അധിടെ വസി 

ക്കേണ്ടതിന്നു 

10 

11 

12 

13 

16 



24 

19 

20 

21 

2 

98 

25 

26 

ഉ? 

റീ ബബട 68 

നീ മരുഷ്യയരോടും മത്സരികളോടു തന്നേ,  സെബൂലൃയന്പ്രളക്കന്മാരും 

കാഴ്ഗ വാങ്ങിയിരിക്കുന്നു. 

നമുടെ രക്ഷയാകുന്ന ദൈധമായി, 

നാഠതോറും നമ്മുടെ ഭാരങ്ങളെ ചുമ 

ക്കുന്ന കുത്തായു വാഴ്ഗല്പെടുമറോകുട്ടെ. 

സേലാ. 

ദൈവം നമുക്കു ഉഭ്ധാരണങ്ങമൂടെ ദൈ 

വം ആകുന്നു; 

മരണത്തില്നിന്നുള്ള നിക്കുപോകുക 

കത്താധവായ യഹോധെകുള്ളവ തന്നേ. 

അതേ, ഭൈവം തനെറ ശത്രുക്കമ്ട ടെ തലയും 

തനെറ അകൃത്യത്തില് നടക്ുന്നവന്െറ 

രോമമുള്ള നെറുകയും തകത്തൃകളയും, 

നി നിസെറ ശത്രുക്കളുടെ രക്തത്തില് 

കാല് മുക്കേണ്ടതിന്നും 

അവരുടെ മാംസത്തില് നിന്െറ നായ്ക്ര, 

മുടെ നാധിന്നു ഓഹരി കിട്ടേണ്ടതിന്നും 

ഞാ൯ അവരെ ബാശാനിതല്നിന്നു മടക്കി 

വരുത്തും; 

സമുൃദത്തിനെറ ആഴങ്ങളില്നിന്നു അവ 

രെ മടക്കിവരുത്തും. 

ഭൈധമേ, അവര് നിന്െറ എഴന്നെള്ള 

തൂു കുണ്ടു; 

എനെെറ ദൈവവും രാജഅാധുമായവനെറ 

വിശുദ്ധമന്ദിരത്തേകുള്ള എഴ്ന്നെള്ളത്തു 

തന്നേ. 

സംഗിതക്കാര് മുമ്പില് നടന്നു; വിണ 

ക്കാര് പിമ്പില് നടന്നു; 

തപ്പുകൊട്ടുന്ന ക൯൬യകമാ൪ര ഇരുപുറവും 

നടന്നു. 

യിസ്ധായേലിനെറ ഉറധിതനിന്നുള്ളോരേ, 

സഭായോഗങ്ങളില് നിങ്ങ കുത്താവായ 

ഭൈവത്തെ വാനു ധി൯. 

അവിടെ അവരുടെ നായകനായ ചെറി 

യ ബെന്യാമീന്ം 

യ്യെഫ്രുടാപ്രഭക്കന്മരും അവരുടെ സം 

ട്ട സങ്കിത്തനങ്ങഠം ൬൮) 

നഛ്ല്ാലിപ്ര 

ഭൂക്കന്മാരും ഉണ്ടു. 

നിനെറ ദൈവം നിനകുു ബലം കപ്പിച്ചി 

രികുന്നു ; 

ഭൈധമേ, നി ഒങ്ങമകു ധേണ്ടി പ്രുവ 

ത്തിച്ചതു സ്ഥിരപ്പെടുത്തേണമേ. 

യെരൂശലേമിലുള്ള നിനെറ മന്ടിരംനി 

മിത്തം 

രാജുക്കുന്മാര് നിനക്കു കാഴ്സു കൊണ്ടു 

വരും. 

ഞാങ്ങണയുടെ ഇടയിലെ ദുഷ്ടജനത്തുധി 

നെയും 

ജാതികഠം ധെള്ളിഖാളങ്ങളോടുക്രടെ വന്നു 

കിഗഴടങ്ങുംവരെ 

അവരുടെ കാള ക്രുട്ടത്െയും പശുക്കിടാ 

ക്കമള്ളെയും ശാസിക്കേണമേ; 

യ്കൂഭ്ധതലപ്പരന്മാരായ ജാതികളെ ചിതറി 

ക്കേണടമ, 

മിസ്രയിമില്നിന്നു മഹത്തുക്കാം വരും; 

ക്രശ' വേഗത്തില് തന്െറ കൈകളെ 

ദൈധത്തിങ്കലേകു നീട്ടും. 

ഭൂമിയിലെ രാജ്യങ്ങളേ, ഭൈവത്തിന്നു 

പാട്ട പാടുധി൯; 

കത്താധിന്നു കീത്തനം ചെയ്ത്ിി൯. സേലാ. 

പുരാതനസ്വഗ്ലാധിസ്വഗ്ഗങ്ങളിരു 

വാഹനമേദുന്നവന്നു പാടുധി൯! 

ഇതാ, അവന് തനെറ ശബ്ദത്തെ, 

ബലമേറിയോരു ശബ്ദത്തെ കേധപ്പിക്ുന്നു. 

ഭൈധത്തിന്നു ശക്തി കൊടുപ്പി൯; 

അവനെറ മഹിമ യിസ്പായേലിന്നദേലും 

അവഖനെറ ബലം മേഘങ്ങളിലും ധിള 

്ങുന്നു. 

ഭൈവമേ, നിന്െറ ധിശുഭ്ധമന്ദിരത്തില് 

നിന്നു നീ ഭയങ്കരനാസ്ക്തിള ങ്ങുന്ന ; 

യിസ്പായേലിനെറ ദൈവം തനെറ ജന 

ത്തിന്നു ശക്തിയും ബലധും കൊടുക്കുന്നു. 

ഉ 
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സങ്കിത്തനങ്ങ ൬൯ 

നന്, സങ്കിത്തനം. 

സംഗിതപ്രമാണിക്കു; സാരസരാഗ 

ത്തില്; ദാധിടിനെറ ഒരു 

സങ്കീത്തനം. 

ദൈവമേ, എന്നെ രക്ഷിക്കേണമേ; 

വെള്ളം എനെറ പ്രാണനോളം ഏത്തി 

യിരിക്കുന്നു. 

ഞാൻ നിലയില്ലാത്ത ആഴമുള്ള ചേററില് 

താഴ്ചന്നു; 

ആഴമുള്ള വെള്ളത്തില് ഞാ൯ മുങ്ങിപ്പോ 

കുന്നു; 

പ്രവാഹങ്ങ എന്നെ കവിഞ്ഞൊഴ്ചകുന്നു, 

എനെറ നിലധിളിയാല് ഞാ൯ തളന്നി 

രിക്കുന്നു; 

എനെറ തൊണ്ട ഉണങ്ങിയി രിക്കുന്നു ; 

ഞാ൯ എനെറ ദൈവത്തെ പ്രതീക്ഷിച്ചു 

എനെറ കുണ്ണ മങ്ങില്പോകുന്നു. 

കാരണാക്രടാതെ എന്നെ പകൊെകുന്നവ൪ 

എനെറ തലയിലെ രോമത്തിലും അധിക 

മാകുന്നു; 

വൃഥാ എനിക്കു ശത്രുക്കളായി എന്നെ സം 

ഹരിപ്പാ൯ ഭാധിക്കുന്നവ൪ പെരുകിയി 

രികുന്നു; 

ഞാ൯ കവച്ചചെയ്യാത്തതു തിരികെ കൊ 

ടു ക്കേണ്ടിവരുന്നു. 

5 ഭൈവമേ, നി എനെറ ഭോഷത്വം അറി 

യുന്നു ; 

ഏനെറ അകൂത്യങ്ങശ നിനക്കു മറവായി 

രിക്കുന്നില്ല. 

സൈപ്യങ്ങളു ടെ യഹോധയായ കത്താധേ, 

നിങ്കല് പ്രത്യാശവഖെക്കുന്നവ൪ എസെറ 

നിമിത്തം ലജ്ജിച്ചു പോകരുതേ; 

യി സ്പായേലിനെറ ദൈവമേ, നിന്നെ അ 

ന്വേഷിക്കുന്നവര്൪ 

എനെറനിമിത്തം നാണിച്ചുപോകരുതേ. 

7 നിനെറനിമിത്തം ഞാന് നിന്ദ വഹിച്ചു; 

ധിം 
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ലജ എനെറ മുഖത്തെ മൂടിയിരിക്കുന്നു. 

ഏഎനെെറ സഹോദരന്മാക്കു ഞാന് പരദേ 

ശിയും 

എനെറ അമ്മയുടെ മക്കഠക്കു അന്യന്ദം 

ആയിത്തിന്നിരിക്കുന്നു. 

നിന്െറ ആലയത്രെക്കറിച്ചുള്ള ഏരിവു 

എന്നെ തിന്നുകളഞ്ഞു; 

നിന്നെ നിന്ടികുന്നവരുടെ നിന്ദ എനെെറ 

മേല് ലിണിരിക്കുന്നു. 

ഞാ൯ കരഞ്ഞു മപധാസത്താല് ആത്മത 

പനം ചെയ്യു; 

അതും ഏനിക്കു നിന്ദയായ്യീന്നു. 

ഞാന രട്ടുശീല എനെറ മഉടുപ്പക്കി; 

ഞാ൯ അവക്കു പഴഞ്ചൊല്പായിത്തിന്നു. 

പട്ടണവാതില്ലചത ഇരികുന്നവര് എന്നെ 

ക്കുറിച്ച സല്ലാപിക്കുന്നു; 

ഞാ൯ മട്യപന്മാരുടെ പാട്ടായിരിക്കുന്നു. 

ഞാനോ യഹോധേ, പ്രസാദകാലത്തു നി 

ന്നോടു പ്രാത്ഥിക്കുന്നു ; 

ദൈവമേ, നിനെറ ദയയുടെ ബഫ്രത്വ 

ത്താല്, 

നിന്െറ രക്ഷാധിശ്വമ്പുതയാല് തന്നേ, 

എനികുത്തരമരുളേണമേ. 

ചേററില്നിന്നു ഏന്നെ കയറേറണമേ; 

ഞാന താണ്ടപോകരുതേ; 

എന്നെ പകെക്കുന്ന വരുടെ കയ്യില്നിന്നും 

ആഴമുള്ള ധെള്ളത്തില്നിന്നും എന്നെ 

വിടുപിക്കേണമേ. 

ജലപ്രവാഹം എനെറമിതെ കവധിയ 

രുതേ; 

ആഴം എന്നെ ധിഴചങ്ങരുതേ; 

കുഴി ഏന്നെ അടെച്ചുകൊള്ളു കയുമരുതേ. 

യഹോവ, എനികുത്തരമരുളേ ണമേ; 

നിസെറ ദയ നല്പതല്ലോ; 

നിനെറ കരുണയുടെ ബധശഗ്മുത്വപ്രകാരം 

ഗ്രേ, ലേക്കു തിരിയേണമേ; 

അടിയന്നു തിരുമുഖം മറെക്കരുതേ; 
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ഞാ൯ കഷ്ടത്തിൽ ഇരിക്കയാല് വേഗ 

ത്തില് എനികുത്തരമരു ളേ ണമേ. 

എനെറ പ്രാണനോടു അടുത്തുവന്നു അ 

തിനെ ധിണ്ടുകൊള്ളേണമേ; 

എനെറ ശത്രുക്കഠംനിമിത്തം ഏന്നെ വീ 

ണ്ടെടടുക്കേണമേ. 

എനിക്കുള്ള നിന്ദയും ലജ്യയയും അപമാ 

നധും നി അറിയുന്നു; 

ദേനന്െറ ധൈരികഠം എല്ലാവരും നിനെറ 

ടൂക്ട്രിയില് ഇരിക്കുന്നു. 

നിന്ദ എന്റെറ ഫടയത്തെ തകത്തത, 

ഞാന് ഏററവും വിഷാദിച്ചിരികുന്നു ; 

വല്ലവന്നും സഫാതാപം തോന്നുമോ എന്നു ഞാനോ 

ഞാന് നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു; ആകും 

നി ദണ്ഡിപ്പിച്ചവനെ അവർ ഉപവി 

കുന്ന; 

നീ മുറിധേപ്പിച്ചവരുടെ വേദനയെ അ 

വര് ലിധഖരിക്കുന്നു. 

അവരുടെ അകൂത്യര്ത്തോടു അകൃത്യം ക്ര 

ട്ടേണമേ; 

നിന്െറ നീതിയെ അവർ പ്രാപിക്ക 

രുതേ, 

ജീവന്െറ പുസൂകത്തില്നിന്നു അവരെ 

മായിച്ചുകളുയേണമേ; 

നിതിമാന്മാരോടുക്രടെ അവരെ എഴുത 

രുതേ. 

എളിയവനും ടൂൂഃഖിതനും ആ 

കന്നു; 

തോന്നിയില്ല; ദൈവമേ, നിന്െറ രക്ഷ എന്നെ ഉയത്തു 

ആശ്വസിപ്പിക്ുന്നവരുണ്ടോ ഏന്നും നോ 

കണ്ടില്ല 

താന്ന. 

ക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു; ആരെയും 

അവര് എനിക്കു തിന്നുവാ൯ കൈപ്പു തന്നു; 

എനെറ ദാഹത്തിനു അവര് എനിക്കു 

ചൊറുക്ക കുടിപ്പാ൯ തന്നു. 

അവരുടെ മേശ അവരുടെ മുമ്പില് കണി 

യായും 

അവര് സുഖഭത്താടിരികുമ്പോഠ കുടുക്കാ 

യ്യും തീരട്ടെ. 

അവരുടെ കണ്ണു കാണാതവഞ്ണും ഇരുണ്ടു 

പോകട്ടെ; 

അവരുടെ അര എപ്ലേഴ്ം ആടുമാറാ 

ക്കേണമേ. 

നിനെറ ക്രോധം അവരുടെമേല് പക 

രേണമോ; 

നിന്െറ ഉഗ്രകോപം അവരെ പിടികു 

മാറാകട്ടെ. 

അവരുടെ വാസസ്ഥലം ശ്രുന്യമായി 

പ്പോകട്ടെ ; 

അവരുടെ ക്രടാരങ്ങളില് ആരും പാക്കാ 

തിരിക്കുട്ടെ. 

മാറട്ടെ. 

ഞാ൯ പാട്ടോടെ ദൈവത്തിന്െറ നാമ 

ത്തെ സ്തുതിക്കും; 

സ്യോത്ര ത്തോടെ അവനെ മഹത്വപ്പെ 

൭൪൫൭൦: 

അതു യഹേോവെകു കാള യെക്കാമൂം 

കൊമ്പും കുളനമ്പയം ഉള്ള മൂരിയെക്കാളം വ്വ 

സാദകരമാകും. 

സൌമ്യത യുള്ളവര് അതു കണ്ടു സന്തോ 

ഷ്ധിക്കും; 

ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കുന്നവരേ, നി 

ങ്ങമ്ലടെ ഹൃദയം ജിവധിക്ുട്ടെ. 

യഹോധ ദരിദന്മാരുടെ പ്രാത്ഥന കേ 

കുന്നു; 

തന്െറ ബഭ്ധന്മാരെ നിന്ദിക്ുന്നതു മില്ല. 

ആകാശും ഭൂമിയും സമദങ്ങദും 

അവയില് ചരികുന്ന സകലവും അവനെ 

സ്മൂതിക്കട്ടെ. 

ഭൈവം സിയാനെ രക്ഷികും;ു അവ൯ 

യ്െഫ്രുദാനഗരങ്ങകെ പണിയും; 

അവര് അവിടെ പാത്തു അതിനെ കൈ 

വശമാക്കും. 
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അവനെറ ദാസന്മാരുടെ സന്തതി അതി 

നെ അവകാശമാക്കും; 

അവസെറ നാമത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവര് 

അതില് ലവസികും. 

ഠെ. സജ്ിത്തനം. 

സംഗീതപ്രമാണിക്ു; ദാവീദിനെറ 

ഒരു ്ഞോപകസങ്കിത്തനം. 

ദൈവമേ, എന്നെ ധിടുധിപ്പാ൯, 

യഹോവേ, എന്നെ സഹായി പ്പാ൯ ലേഗം 

വരേണമേ. 

എനികു പ്രാണഹാനി വരുത്തുവാ൯ നോ 

ക്കുന്നവര് ലജ്ട്ിച്ചു ഭൂമിച്ചുപോകുട്ടെ; 

എനസെറ അനത്ഥത്തില് സന്തോഷിക്കു 

ന്നവ൪ പിന്തിരിഞ്ഞു അപമാനം ഏ 

ല്ുട്ടെ. 

നന്നായി നന്നായി എന്നു പറയുന്നവ൪ 

തങ്ങളുടേ നാണംനിമിത്തം പിന്തിരിഞ്ഞു 

പോകട്ടെ. 

നിന്നെ അന്വേഷിക്കുന്നവരൊക്കെയും 

നിന്നില് ആനന്ദിച്ചു സന്തോഷിക്കട്ടെ; 

നിനെറ 

ദൈവം മഹത പമുഒ്ളവനെന്നു എപ്പപോഗ്ം 

രക്ഷയെ ഇ ച്ച്ിക്കുന്നവ൪: 

പറയട്ടെ. 

ഞാനോ ഏളിയവനും ദരിദന്ദം ആകുന്നു; 

ദൈവമേ, എനെറ അടുക്കല് വേഗം 

ധവരേണമേമേ; 

സ്വീ തന്നേ ഏനെറ സഹായവും എന്നെ 

വിടു വിക്കുന്നവനും ആകുന്നു; 

യഹോേ, താമസിക്കരുതേ. 

െം സങ്കിത്തനം. 

യഹോധേ, ഞാന് നിന്നില് ആശ്രയി 

ക്കുനാ; 

ഞാ൯ ഒരുനാളും ലജ്ഡ്യിച്ചു പോകരുതേ, 

നിനെറ നീതിനിമിത്തം എന്നെ ഉഭ്ധ 

രിച്ചു വിടുവിക്കേണമേ; 

ഠിം 

90) റ ദന്ഫ 00, 

നിന്െറ ചെധി എങ്കലേക്കു ചായിച്ചു 

എന്നെ രക്ഷിക്കേണമേ. 

ഞാ൯ എപ്പോഴ്ചം വന്നു പാക്കേണ്ടതിന്നു 

നി എനികു ഉറപ്പുള്ള പാറയായിരിക്കേ 

ണമേ; 

എന്നെ രക്ഷിപ്പാ൯ നീ കല്പിച്ചിരിക്കുന്നു; 

നീ എനെറ പാറയും എനെറ കോട്ടയും 

ആകുന്നുവല്ലോ. 

എനെറ ദൈവമേ, ടുഷ്ടസെറ കയ്യില് 

നിന്നും 

നിതികേടും ക്രൂരതയും ഉള്ള വനെറ കയ്യില് 

നിന്നും എന്നെ വിടുവിക്കേണമേ. 

യഹോവയായ കുത്താലേ, നി എനെെറ 

പ്രത്യാശയാകുന്നു ; 

ബാല്യംമുതല് നി എസെറ ആശ്രയം 

തന്നേ. 

ഗഭംമുതല് നീ എന്നെ താങ്ങിയിരിക്കുന്നു; 

എനെറ അമ്മയുടെ ഉടരത്തില്നിന്നു എ 

ന്നെ എടുത്തവ൯ നി തന്നേ; 

എനെറ സ്ററൂതി ഏപ്പോഴ്ചം നിന്നെക്കുറി 

ച്ചാകുന്നു. 

ഞാന് പലക്കും ഒരആഅതം ആയിരി 

ക്കുന്നു; 

നി എനെറ ബലമള്ള സങ്കേതമാകുന്നു. 

എന്റെറ വായ് നിന്െറ സ്റ്കൂതികൊണ്ടും 

ഇടവിടാതെ നിനെറ പ്രശംസകൊണ്ടും 

നിറഞ്ഞിരികുന്നു. 

വാഭ്ധക്യ കാലത്തു നീ ഏന്നെ തള്ളിക്കള 

യരുതേ; 

ബലം ക്ഷയിക്ുകുമ്പോഠ എന്നെ ഉപേക്ഷി 

ക്കയുമരുതേ. 

എനെറ ശകത്രുക്കഠം എന്നെകുറിച്ചു സംസാ 

രികുന്നു; 

എനെറ പ്രാണഹാനിക്കായി കാത്തിരികു 

ന്നവര് ക്രടിയാലോചികുന്നു. 

ദൈവം അവനെ ഉപേക്ഷിച്ചിരികുന്നു 

പിന്തുടന്നു പിടിപ്പി൯; 
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വിടൂ വിപ്പാ൯ ആരുമില്ല ഏന്നു അവ൪ 

പറയുന്നു. 

ദൈവമേ, എന്നാടു അകുന്നിരിക്കരുതേ; 

മേ൭൯റ ദൈവമേ, എന്നെ സഹായിപ്പാ൯ 

ലേഗം വരേണമേ. 

മ്ദേനെറ പ്രാണന്നു വി രോധികളായവ൪ 

ലജ്്ിച്ചു നശിച്ചുപോകട്ടെ ; 

എനി കു അനത്ഥം അന്വേഷിക്കുന്നവര് 

നിന്ദകൊണ്ടും ലജ്മപ്ുകൊണ്ടും മൂടിപ്പേോകട്ടെ. 

ഞാനോ ഏപ്പോഴ്ചം പ്രത്യാശികും; 

ഞാ൯ മേല്ലമേരു നിന്നെ സ്തൂതികും. 

എനെറ വായ് ഇടവിടാതെ നിന്െറ 

നീതിയെയും രക്ഷയെയും വന്ന്റികും; 

അവയുടെ സാം ഏനികു അറിഞ്ഞുക്രടാ. 

ഞാ൯ യഹോവയായ കത്താവിനെറ വീ 

യ്യ്പ്രവ്ൃത്തികളോടുക്രടെ വരും; 

നിന്െറ നീതിയെ മാത്രം ഞാന് കീത്തികും. 

ഭദൈധമേ, ഏനെറ ബാല്യംമുതല് നീ 

എന്നെ ഉപദേശിച്ചിരികുന്നു; 

ഇന്നുവരെ ഞാ൯ നിന്െറ അത്ജഭുതപ്രവൃ 

ആികളെ അറിയിച്ചുമിരിക്ുന്നു. 

ദൈവമേ, അടുത്ത തലമുറയോടു ഞാ൯ 

നിനെറ ഭൂജത്തെയ്യം 

വരുധാരുള്ള എല്ലാവരോടും നിനെറ വി 

യ്യപ്രുവൃത്തിയെയും അറിയിക്ു ധോളം 

വാഭ്ധക്യ യും നരയും മുള്ള കാലത്തും 

എന്നെ ഉപേക്ഷിക്കരുതേ. 

ഭൈധഖമേ, നിന്െറ നിതിയ്യം അത്യന്ന 

തമായിരിക്കന്നു; 

മഹാകായ്യങ്ങളെ പ്രവത്തിച്ചിട്ടുള്ള ദൈ 

വമേ, 

നിന്നോടു തുല്യസ ആരുള്ളു 2 

അനവധി കക്ടങ്ങളും അനത്ഥങ്ങും ഞ 

ങ്ങളെ കാണുമാറാക്കിയവനേ, 

നി ഞങ്ങളെ വിണ്ടും ജിധിപ്പിക്കും; 

ഭൂമിയുടെ ആഴങ്ങളില്നിനു ഞങ്ങളെ 

തിരികെ കയററ്ും, 

ധിം 
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നീ ഏനെറ മഹത്വം വഭ്ധിപ്പിച്ചു 

മ്ദേന്നെ വിണ്ടും ആശ്വസിപ്പിക്കേണമേ. 

എനെറ ദൈവമേ, ഞാനും വിണകൊണ്ടു 

നിന്നെയും നിസനെറ ധിശ്വസ്തയെയ്യം 

സ്തൂതിക്കും; 

യിസ്പായേലിനെറ പരിശുദ്ധനായയള്ളോ 

3൨, 

ഞാന കിന്നരംകൊണ്ടു നിനകു സ്മൂതി 

പാട്ടം. 

ഞാ൯ നിനകു സമതി പാടുമ്പോഠ എസനെറ 

അധരങ്ങളും 

നീ വീണ്ടെടുത്ത എന്റെറ പ്രാണനും ഘോ 

കിച്ച:നന്ദികും. 

എന്റെറ നാവും ഇടധിടാതെ നിന്െറ നി 

തിയെകുറിച്ചു സംസാരിക്കും; 

മ്േനിക്ക അനത്ഥം അന്വ ഷികുന്നവ൪ 

ലജ്്ിച്ചു ഭൂമിച്ചുപോയിരികുന്നു. 

൨െ. സഷീത്തനം. 

ശലോമോനെറ ഒരു സങ്കിത്തനം, 

ദൈചമേ, രാജാധിന്നു നിനെറ ന്യാ 

യവും 

രാജകുമാരന്നു നിനെറ നിതിയും നല്ലേ, 

ണമേ. 

അവ൯ നിസെറ ജനത്തെ നീതിയോടും 

നിന്െറ എളിയവരെ ന്യായത്തോടും ക്രടെ 

പരിപാലിക്കട്ടെ. 

നീതിയാൽ പവ്വതങ്ങളിലും കുന്നുകളിലും 

ജനത്തിന്നു സമാധാനം വിള യട്ടെ. 

ജനത്തില് ഏളിയവക്ു അവന് ന്യായം 

പാലി ച്ുകൊടുക്ുട്ടെ ; 

ഒരിദ്ജനത്തെ അവഖവന്൯ രക്ഷിക്കയും 

പീഡിപ്പിക്കുന്നവനെ തകത്ൃതുകളുകയ്യം 

ചെയ്യട്ടെ 

സൂയ്യചന്രന്മാരുള്ള കാലത്തോളധും 

അവര് തലമുറതലമുറയായി നിന്നെ ഭയ 

പ്പേടട്ടെ. 

ം 



10 

11 

12 

19 

14 

12 

സങ്കിത്തനങ്ങ ൭൩ 

അരിഞ്ഞ പുല്പുറത്തു പെയ്യുന്ന മഗപോ | ദേശത്തു പവ്യതങ്ങളുടെ മുകളില് ധാ 16 

ലെയും 

ഭൂമിയെ നനെക്കുന്ന വന്മഴഗപോലെയും 

അവന ഇറങ്ങിവരട്ടെ. 

അവനെറ കാലത്തു നീതിമാന്മാർ തഗെ 

കട്ടെ; 
ച്ന്രന്ദള്ളേടത്തോളം സമാധാനസമുദ്ധി 

ഉ ണ്ടാകട്ടെ. 

അ൪ധ൯ സമദംമുതല് സമദംവരെയും 

നദിമുതല് ഭൂമിയുടെ അററങ്ങഥവരെയും 

ഭരിക്കട്ടെ, 

മരുഭൂമിയില് വസിക്കുന്നവർ അവന്െറ 

മുമ്പില് വണങ്ങട്ടെ; 

അയനെറ ശത്രുക്കഠം പൊടിമണ്ണു നക്കട്ടെ. 

തശീശിലെയും ദ്വീപുകളിലെയ്ും രാജാക്ക 

ന്മാ൪ കാഗ്ഗു കൊണ്ടുവരട്ടെ 

ശെബയിലെയും സെബയിലെയും രാജാ 

ക്കന്മാര് കുപ്പം കൊടുക്കട്ടെ. 

സകലരാജാക്കന്മാരും അവനെ നമസ്കരി 

കട്ടെ ; 
സകലജാതികളും അവനെ സേധിക്കട്ടെ. 

അവന നിലവിളിക്കുന്ന ദരിദനെയും 

സഹായമില്ലാത്ത എളിയവനെയും വിടു 

: ലികുമല്ലോ. 

എളിയവനെയും ദരിദനെയും അവ൯ 

ആദരികും; 

ദരിദന്മാരുടെ ജിവനെ അല൯രക്ഷിക്കും. 

അവരുടെ പ്രാണനെ അവ൯ പീഡയില് 

നിന്നും സാഹസത്തില്നിന്നും വീണ്ടെടു 

ടക്കം; 

അവരുടെ രക്തം അവന്നു ധിലയേറിയ 

തായിരിക്കും. 

അവന ജീലിച്ചിരിക്കും; ശെബപൊന്നു 

അവന്നു കാഴ്ഗവരും; 

അവന്നു വേണ്ടി ഏപ്പോഴ്ചം പ്രാത്ഥന 

കഗികും; 

ഇടധിടാതെ അവനെ അനയുഗ്രഹികും. 
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സമൂഭ്ധിയുണ്ടാകം; 

അതിനെറ ധിളവു ലെബാനോനെപ്പോ 

ലെ ഉലയ്യം; 

നഗരവാസികഠം ഭൂമിയിലെ സസ്യംപോ 

ലെ തഴെകുംം 

അവനെറ നാമം എന്നേകും ഇരിക്കും; 

അവയനെറ നാമം സൂയ്യ൯ ഉള്ളേടത്തോളം 

 നിലനില്ലാ; 

മന്ദഷ്യ ൪ അവനെറ പേര്ചൊല്ലി അന്വോ 

നൃം അയുഗ്രഹികും; 

സകലജാതികളും അവനെ ഭാഗ്യ വാന് ഏ 

ന്നു പറയും. 

താ൯ മാത്രം അത്ഭുതങ്ങളെ ചെയ്യുന്നവ 

നായി 

യിസ്രായേലിനെറ ദൈവമായി യഹോവ 

യായ ദൈവം വാഴ്സല്പെടുമാറാകട്ടെ, 

അവനെറ മഹത്വമുള്ള നാമം എന്നേകും 

വാഴ്ച പ്പെടുമാറകട്ടെ; 

ഭൂമി മുഴുവനും അഖവനെറ മഹത്വം കൊണ്ടു 

നിറയുമാറാകുട്ടെം ആമേന്, ആമേന്, 

യിശ്ശായിപുത്രനായ ദാവീദിനെറ പ്രാത്ഥ 

നക൦ അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നു. 

മുന്നാം പുസ കം. 

൩െ, സജിത്തനം. 

ആസാഫിനെറ ഒരു സങ്കീത്തനം. 

ദൈപം യിസ്രായേലിന്നു, നിമ്മലഹൃദയ 

മുള്ള വക്കു തന്നേ, 

നല്പവ൯ ആകുന്നു ന് ശ്ചയം. 

എന്നാല് എസെറ കാലുകഠ ഏകദേശം 

ഇടറി; 

എനെറ കാലടികമ ഛറക്കുറെ ഖഴ്ചതി 

പ്പോയി. 

ദൂക്ടന്മാരുടെ സ്വെഖ്യം കണ്ടിട്ടു 
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00 ൯ 

എനിക അഹങ്കാരിക മമോടു 

തോന്നി. 

അവക്കു ധേന ഒട്ടമില്ലല്ലേ; 

അവരുടെ ദേഹം തടിച്ചുരുണ്ടിരികുന്നു. 

അവർ മത്യരെപ്പോലെ കഷ്ടത്തിൽ ആക 

ന്നില്ല; 

മററു ഒരുക്യയരെപ്പേലെ ബാധികുപ്പെടു 

ന്നതുമില്ല. 

ആകയാല് ഡംഭം അവകു മാലയായിരി 

ക്കുന്നു ; 

ബലാല്ല്ലാരം വസ്ധ്രംപോലെ അവരെ 

ചുററിയിരിക്ുന്നു. 

അവരുടെ കണ്ണുകഠം പുഷ്കികൊണ്ടു ഉന്തി 

നില്ലുന്നു; 

അവരുടെ ഫൃഭയത്തിലെ നിരൂപണങ്ങം 

കധിഞ്ഞെഴ്ചകുന്നു. 

അവര് പരിഹസിച്ചു ടുഷ്ടതയോടെ ടീഷ 

ണി പറയുന്നു; 

ഉന്നതഭാവത്തോടെ സംസാരിക്ുന്നു. 

അവര് വായ് ആകാശത്തോളം മയത്തുനഃ; 

അവരുടെ നാലു ഭൂമിയില് സഞ്ചരികുന്നു. 

അതുകൊണ്ടു അവ൯ തനെറ ജനത്തെ 

ഇതിലേക്ു തിരികുന്നു; 

അവര് ധാരാളം ഖെള്ളം വലിച്ചുകുടി 

കുന്നു. 

ഭൈവം എങ്ങനെ അറിയുന്നു 

അത്യന്നതന്നു അറിവുണ്ടോ? എന്നു അവ൪ 

പറയുന്നു. 

ഇങ്ങനെ ആകന്നു ദൂകഷന്മാർ; 

അവര് നിത്യം സ്വസ്ഥത അനുഭവിച്ചു 

സമ്പത്തു വദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. 

എന്നാല് ഞാ൯ എനെറ ഹൃദയത്തെ ശുദ്ധി 

കരിച്ചതും 
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ഏ൭൯റ കൈകളെ കുററമില്ലായ്ക്യില് കഴ്ച | 

കിയത്ും ധൃത്ഥമത്രേ. 

സങ്കിത്തനങ്ങശ ൭൩ 

അസൂയ | ഞാന് ഇങ്ങനെ സം സാരിച്പാ൯ വിചാരി 

ച്ചെങ്കില് 

ഇതാ, ഞാ൯ നിനെറ മക്കമൂടെ തലമുറ 

യോടു ദോഹം ചെയ്യുമായിരുന്നു. 

ഞാന് ഇതു ഗ്രഹിപ്പാ൯ നിരൂപിച്ചപ്പോഠം 

മ്േനികു പ്രയാസമായി തോന്നി; 

ഒട്ടധില് ഞാ൯ ദൈവത്തിന്െറ ധിശുഭ്ധ 

മന്ടിരത്തില് ചെന്നു 

അവരുടെ അന്തം എന്താകും ഏന്നു ചി 

ന്തിച്ചു. 

നിശ്ചയമായി നീ അവരെ വഴ്ചവഴപ്പില് 

നിത്തുന്നു; 

നി അവരെ നാശത്തില് തള്ളിയിടുന്നു. 

മേത്ര ക്ഷണത്തില് അധര്൪ ശ്ര മാ 

യ്യ്യോയി; 

അവര് മെരുധ്യകളാല് അശേഷം മുടിഞ്ഞു 

പോയിരികുന്നു. 

ഉണരുമ്പോഠ ഒരു സ്വപ്ലത്തെപ്പപോലെ 

കത്താധേ, നീ മുണരുമ്പോര അവരുടെ 

രൂപത്തെ തു ച്ല്രികരികും. 

ഇങ്ങനെ എനെറ ഫദയം വൃ സനിക്കയും 

മ്േനെറ അന്തരംഗത്തില് കുതുതുകൊള്ള ക 

യം ചെയ്യൂര്പ്പ്ാഠാ 

ഞാന പൊട്ടനും ഒന്നും അറിയാത്തവനും 

& ആയിരുന്നു; 

നിനെറ മുമ്പില് മൃഗംപോലെ ആയി 

രുന്നു. 

എന്നിട്ടും ഞാ൯ ഏപ്പോഴ്ം നിന്െറ അടു 

ക്കര ഇരികുന്നു; 

നി ഏന്നെ വലങ്മൈകു പിടിച്ചിരികുന്നു. 

നിനെറ ആലോചനയാല് നി ഏന്നെ 

നടത്തും; 

പിന്നെത്തേതിത മഹത്വത്തിലേകു എ 

ന്നെ കൈക്കൊള്ളും. 

സ്വഗ്ലത്തില് എനിക്കു ആരുള്ളു ? 

ഞാന് ഇടവിടാതെ ബാധിതനായിരുന്നു; ഭൂമിയിലും നിന്നെയല്ലാതെ ഞാ൯ ഒന്നും 

ഉഷസ്സുത്മോറും ദണ്ഡിക്ുപ്പെട്ടും ഇരുന്നു. ആഗ്രഹഫികുന്നില്ല. 
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സങ്കിത്തനങ്ങഠം ൭൪: 

എനെറ മാംസവും ഫ്ലദയധും ക്ഷയിച്ചു 

പോകുന്നു; 

ദൈവം എന്നേകും എന്െറ ഹൃദയത്തി 

നെറ പാറയും എനെറ ഓഹരിയും ആകുന്നു. 

ഇതാ, നിന്നാടട അകന്നിരിക്കുന്നവര് ന 

ശിച്ചപോകും; 

നിന്നെ ലിട്ടു പരസംഗം ചെയ്യുന്ന എല്ലാ 

ചരെയും നി സംഹരിക്കും. 

എന്നാല് ദൈവത്തോടു അടുത്തിരിക്ുന്നതു 

ഏനിക്കു നല്ലതു; 
നിനെറ സകലപ്രവ്ൃത്തികളെയും വണ്ണി 

ക്കേണ്ടതിന്നു 

ഞാ൯ യഹോധഖയായ കത്താധിനെ എ 

സെറ സങ്കേതമാക്കിയിരിക്കുന്നു. 

രൊ. സജ്കിത്തനം. 

ആസാഫിനെറ ധ്യാനം. 

ദൈധമേ, നീ ഞങ്ങളെ സദാകാലത്തേ 

ക്കം തള്ളിക്കള ഞതു എന്തു? 

നിനെറ മേച്ചല്പുറത്തെ ആടുകളുടെ 

നേരെ നിനെറ കോപം പുകയുന്നതു എന്തു? 

നീ പണ്ടുപണ്ടേ സമ്പാദിച്ച നിനെറ 

സഭയെയും 

നീ ലിണ്ടെടുത്ത നിനെറ അവകാശഗോ 

ത്രത്തെയും 

നി വസിച്ചുപോന്ന സിയോ൯ചവ്വുത 

ത്തെയും ഓക്കേണമേ. 

നിത്യശ്രു൬ ങ്ങളിലേക്കു നിനെറ കാലടി 

വെമക്കണമേ; 

ശത്രു വിശുഭ്ധമന്ടിരത്തില് സകലധും നശി 

പ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. 

നിനെറ വൈരികര നിനെറ സമാഗമ 

നസ്ഥലത്തിനെറ നടടധില് അലറുന്നു; 

തങ്ങളുടെ കൊടികമലെ അവര് അടയാള 

ങ്ങളായി നാട്ടിയിരിക്കുന്നു, 

5 അവര് മരക്രുട്ടത്തിന്മേല് കോടാലി ഓങ്ങു 
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അവര് ചുററിക ഇതാ, മഴുണകൊണ്ടും 

കൊണ്ടും 

അതിനെറ ചിത്രപ്പണികളെ ആകപ്പാടെ 

തകുതുുകുള യുന്നു. 

അവര് നിനെറ വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിന്നു 

തീ ധഖെച്ചു; 

തിരുനാമത്തിനെറ നിവാസത്തെ അവര് 

ഇടിച്ചുനിരത്തി അശുഭ്ധമാക്കി. 

നാം അവരെ നശിപ്പിച്ചുകളക എന്നു 

അവര് ഉള്ളംകൊണ്ടു പറഞ്ഞു, 

ദേശത്തില് ഭൈവത്തിനെറ എല്ലാപള്ളി! 

കളെയും ചുട്ടുകളു ഞു. 

ഞങ്ങ ഞങ്ങടെ അടയാളങ്ങളെ കാ 

ണുന്നില്ല; 

യാതൊരു പ്രവാചകനും ശേഷിച്ചിട്ടില്ല; 

ഇതു എത്രത്തോളം എന്നറിയുന്നവ൯ ആ 

രും ഞങ്ങളുടെ ഇടയില് ഇല്ല. 

ദൈവമേ, വൈരി എത്രത്തോളം നി 

ന്ടികും$ 

ശത്രു നിസെറ നാമത്തെ എന്നേകും ടൂഷി 

ക്ഷമോ? 

നിനെറ കൈ, നിനെറ വലങ്മൈ നീ 

വലിച്ചുകള യുന്നതു ഏന്തു? 

നിനെറ മടിയില്നിന്നു അതു എടുത്തു 

അവരെ മുടിക്കേണമേ. 

ദൈവം പുരാതനുമേ എന്റ രാജാ 

വകന്നു; 

ഭൂമിയുടെ മഭേധ്യ അവന് രക്ഷ പ്രവ 

ത്തിക്ുന്നു, 

നിനെറ ശക്തികൊണ്ടു നീ സമടത്തെ 

വിഭാഗിച്ചു; 

വെള്ള ത്തിലുള്ള തിമിംഗലങ്ങളുടെ തല 

കളെ ഉടെച്ചുകള ഞ്ഞു. 

ലിവ്യഥോന്െറ തലകളെ നീ തകത്തു; 

മരുവാസികളായ ജനത്തിന്നു അതിനെ 

ആഹാരമായി കൊടുത്തു. 

ന്നതുപോലെ തോന്നി. | നീ ഉറധും ഒഴ്ചക്കും തുറന്നിട്ടു, 

ധിം 

10 

12 

19 

14 

15 



ന്ന 75, 76 

മഹാനദികളെ നി വററിച്ചുകള ഞ്ഞു. 

18 പകല് നിനകുള്ളതു; രാധും നിനകുള്ളതു; 

വെളിച്ചത്തെയും സൂയ്യനെയും നീ ചമെ 

ച്ചിരിക്കുന്നു. 

17 ടഭ്രസിമകളെ ഒക്കെയും നി സ്ഥാപിച്ചു; 

നീ ഉക്ണുകാലധും ശീതകാലധും നിയമിച്ചു. 

18 യഹോവേ, ശത്രു നിന്ദിച്ചിരിക്ുന്നതും 

മൂഡജാതി തിരുനാമത്തെ ടുഷ്കിച്ചിരിക്കു 

ന്നതും ഓക്കേണമേ. 

19 നിനെറ കവ്ൃപ്രാധിനെ ടൂക്ടമൃഗത്തിന്നു 

ഏപ്പിക്കരുതേ; 

നിന്െറ ഏളിയവരുടെ ജീവനെ എന്നേ 

ക്കും മറക്കരുതേ, 

80 നിനെറ നിയമത്തെ കടാക്ഷിക്കേണമേ; 

ഭൂമിയിലെ അന്ധകാരസ്ഥലങ്ങ൦ം സഹ 

സനിവാസങ്ങഗകൊണ്ടു നിറഞ്ഞിരി 

കുന്നു. 

91 പീഡിത൯ ലങ്യിച്ചു പിന്തിരിയരുതേ; 

ത്രേളിയ വനും ഒരിദനും നിനെറ നാമത്തെ 

നൂതിക്കട്ടെ. 

88 ദൈവമേ, ഏഴ ന്നേററ നിനെറ വ്യവഹാ 

രം നടത്തേണമമ; 

മൂഡന് ഇടവിടാതെ നിന്നെ നിന്ദിക്കുന്നതു 

ഓക്കേണമേ. 

93 നിന്െറ ധൈരികളടടെ ആരധം മറക്ക 

രുതേ; 

നിനെറ ഏതിരാളികളുടെ കലഹം എപ്പോ 

ഴം പൊങ്ങിക്കൊണ്ടിരികുന്നു. 

൭െം സജിത്തനം. 

സംഗീതപ്രമാണിക്കു; നശിപ്പിക്കരുതേ 
എന്ന രാഗത്തില്; ആസാഫിനെറ 

ഒരു സങ്ജിത്തനം, ഒരു ഗീതം. 

ദൈവമേ, രങ്ങാം നിനകു സ്ോത്രം 

ചെയ്യുന്നു ; 

ഞങ്ങ നിനക്ു സ്സോത്രം 

നിന്െറ നാമം അടുത്തിരിക്കുന്ന; 

ചെയ്യുന്നു; 

5 സങ്കി ത്തനങ്ങ ൭൫, ൭൬ 

ആങ്ങരനിനെറ അതിശയപ്രവൃത്തികളെ 

ഷഘോഷികുന്നു. 

സമയം വരുമ്പോധ ഞാന് നേരോടെ 

വിധികും. 

ഭൂമിയും അതിലെ സകലനിധാസികളും 

ഉരുകി പ്പോകുമ്പോശ 

ഞാൻ അതിനെറ തൂ ണകളെ ഉറപ്പിക്കുന്നു. 

സേലാ. 

ഡംഭം കാട്ടരുതെന്നു ഡംഭികുളോടും 

കൊമ്പുയത്തരുതെന്നു ടൂഷ്മന്മാരോടും ഞാ൯ 

പറയുന്നു. 

നിങ്ങുടെ കൊമ്പു മേലോട്ടു ഉയത്തരുതു ; 

ശ്വ ത്തോടെ സം സാരിക്കയയമരുതു. 

കിഗകുനിന്നല്ല, പടിഞ്ഞാറുനിന്നല്ലം 

തെകുനിനാമല്പ ഉയച്ചവരുന്നതു. 

ദൈവം ന്യായാധിപതിയാകുന്നു; 

അയന ഒരുത്തനെ താഗ്ഗ കയും മറെറാ 

ത്തനെ ഉയത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. 

യഹോവയ്യടെ കയ്യില് ഒരു പാനപാത്രം 

ഉണ്ടു ; 

വീഞ്ഞു നൂരെക്കുന്നു;; അതു മദ്യംകൊണ്ടു 

നിറെഞ്ഞിരിക്കുന്നു; 

അവന് അതില്നിന്നു പകരുന്നു; 

ഭൂമിയിലെ സകലടുക്ടുന്മാരും അതിന്െറ 

മട്ടു വലിച്ചുകുടിക്കും. 

ഞാനോ എന്നേകും പ്രസ്മായിക്കും; 

യാക്കോബിനെറ ദൈധത്തിന്നു സ്റ്ുതിപാടും. 

ദുഷ്ടന്മാരുടെ കൊമ്പുകളൊക്കെയും ഞാ൯ 

മുറിച്ചുകളയുയം; 

നീതിമാന്മരുടെ കൊമ്പുകളോ മയന്നി 

രിക്കും. 

൫൬%. സജിത്തനം. 

സംഗീതപ്രമംണിക്കു ; തന്ത്രിനാദത്തോടെ; 

ആസാഫിനെറ ഒരു സഷിത്തനം; 
ഒരു ഗീതം. 

ദൈപം യ്യെഫഹുദയില് പ്രസിഭ്ധനാ 

കുന്നു; 

ഠിം 
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അവനസെറ നാമം യിസ്രായേലില് വലിയ | ഭൂമിയിലെ രാജാക്കന്മാക്കു അവന് ഭയങ്കര 

താകുന്നു. 

അവനെറ ക്രടാരം ശാലേമിലും 

അഖനെറ വഖാസസ്ഥലം സിയോനിലും 

ഇരിക്കുന്നു. 

അവിടെധെച്ചു അവ൯ ധില്ലിനെറ മിന്നു 

ന്ന അമ്പുകളും 

പരിചയും വാളും യൃഭ്ധവും തകുതൃതുകളഞ്ഞു. 

സേലാ. 

ശാശ്വ തപവ്വതങ്ങളെ ക്കാഠ നി 

തേജസ്സും മഹിമയും ഉള്ള വനാകുന്നു. 

ധൈധയ്യശാലികളെ കൊള്ളയിട്ടു അവര് 

നിദ പ്രാപിച്ചു; 

പരാക്രമശാലിക ക്കു ആകും കൈക്കരു 

ത്തില്ലാതെ പോയി. 

യാക്കോബിനെറ ദൈവമേ, നിന്െറ ശാ 

സനയാല് 

തേരും കുതിരയും ഗാഡനിഒയില് വീണു. 

നീ, ഭയങ്കരനാകുന്നു ; 

നീ ഒന്നു കോപിച്ചാല് തിരുമുമ്പാകെ നി 

ല്ചാകന്നവ൯ ആ? 

സ്വഗ്ശത്തില്നിന്നു നി വിധി കേമപ്പിച്ച; 

ഭൂമിയിലെ സാധുക്കളെ യൊക്കെയും രക്ഷി 

പ്പാ൯ 

ദൈവം ന്യായധിസ്മാരത്തിന്നു ഏഴ്ചന്നേ 

ററപ്പപോഠ 

ഭൂമി ഭയപ്പെട്ടു അമന്നിരുന്നു. സേലാ, 

മനുഷ്യന്െറ ക്രോധം നിന്നെ സ്തുതിക്കും 

നിശ്ചയം; 

ക്രോധശിക്ടുത്തെ നീ അരെക്ു കെട്ടി 

ക്കൊള്ളും, 

നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോധെക്കു നേ 

രുകയും നിവത്തിക്കയും ചെയ്ത്രി൯; 

അവനെറ ചുററുമുള്ള എല്ലാവരും ഭയങ്കര 

നായവന്നു കാഷ്സു കൊണ്ടുവരട്ടെ. 

അവന പ്രഭൂക്കന്മാരുടെ പ്രാണനെ ഛേ 

ദിച്ചുകള യും; 

ഠിം 

നാകുന്നു. 

൭9൭. സജിത്തനം. 

സംഗീതപ്രമാണിക്കു; യെട്ഠഥുന്യരാഗ 

ത്തില്; ആസാഫിനെറ ഒരു സങ്കിത്തനം. 

ഞാന എനെറ ശബ്ദും മുയത്തി ദൈധ 

ത്തോട്ട, 

എ൭൯റ ശബ്ദും മുയത്തി ദൈവത്തോടു 

തന്നേ നിലവിളിക്കും; 

അവന് എനിക്കു ചെധിതരും. 

കഷ്ടടടിവസത്തില് ഞാ൯ യഹോവയെ 

അന്വേഷിച്ചു, 

രാത്രിയില് എനെറ കൈ തളരാതെ മല 

ത്തിയിരുന്നു ; 

എസെറ ഉള്ളം ആശ്വാസം നിരസിച്ചു. 

ഞാ൯ ദൈവത്തെ ഓത്തു ധ്യകേലപ്പേടുന്നു; 

ഞാ൯ ധ്യാനിച്ചു, എനെെറ ആത്മാധു വി 

ഷാദിക്കുന്നു. സേലാ. 

നി എനെറ കണ്ണിന്നു മുറക്കം തടുത്തിരി 

കുന്നു; 

സംസാരിപ്പാ൯ കഴിയാതവണ്ണം ഞാ൯ 

വ്യാകലപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. 

ഞാ൯ പൂവ്വടിവസങ്ങളെയും 

പണ്ടത്തെ സംവത്സരങ്ങളെയും വിചാ 

രിക്കുന്നു. 

രാത്രിയിത ഞാ൯ എന്െറ സംഗിതം 

ഓക്ുന്നു; 

എനെറ ഹൃദയംകൊണ്ടു ഞാ൯ ധ്യനോിക്ുന്നു ; 

എനെറ ആത്മാവും ശോധന കഴികുന്നു. 

കത്താധു എന്നേകും തള്ളിക്കള യുമോ? 

അവന് ഇനി ഒരിക്കലും അരുക്രലമായി 

രിക്കയില്ലയോ? 

അവധവനെറ ദയ സദാകാലതേകും പൊ 

യ്ക്യോയാ? 

അവനെറ വാഗ്ദാനം തലമുറതലമുറയോ 

ളം ഇല്ലാതെയായയ്ക്യോയോ? 
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ദൈവം ക്ലപ കാണിപ്പാ൯ മറന്നിരിക്ു 

ന്നുധഖോ? 

അവന് കോപത്തില് തന്െറ കരുണ 

അടെച്ചുകള ഞ്ഞിരിക്കുന്നു വോ? സേലാ. 

ഏന്നാല് അതു ഏനെറ കുകടൂതയാകുന്നു; 

അതുൃന്നതന്െറ വലങ്മൈ വരുത്തിയ സം 

വത്സരങ്ങഠം തന്നേ എന്നു ഞാ൯ പറഞ്ഞു. 

ഞാ൯ യഫോധയുടെ പ്രവൃത്തികളെ വ 

ണ്ണികുും; 

നിനെറ പണ്ടത്തെ അത്ഭുതങ്ങളെ ഞാ൯ 

ഓകും. 

ഞാന് നിനെറ സകലപ്രവൃത്തിയെയും 

കുറിച്ചു ധ്യാനികും; 

നിന്െറ ക്രിയകളെക്ുറിച്ച ഞാ൯ ചി 

ന്ത്ിക്കും. 

ഭൈധമേ, നിനെറ വഴി വിശുഭ്ധമാ 

കുന്നു; 

നമുടെ ദൈവത്തെപ്പോലെ വലിയ 

ദൈവം ആരുള്ളു? 

നി! അത്ഭുതം പ്രവത്തിക്കുന്ന ദൈവം 

ആകുന്നു; 
നിനെറ ബലത്തെ നീ ജാതികളുടെ ഇട 

യില് ധെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. 

തൃക്കൈകൊണ്ടു നി നിന്െറ ജനത്തെ 

വീണ്ടെടുത്തിരിക്കുന്നു; 

യാക്കോബിനന്െറയും യോസേഫിനെറയും 

മക്കളെ തന്നേ, സേലാ. 

മൈവമേ, വെള്ളങ്ങഠം നിന്നെ കണ്ടു, 

വെള്ള ങ്ങഠം നിന്നെ കണ്ടു ഭൂമിച്ചും, 

ആധികളും വിറെച്ചുപോയി. 

മേഘങ്ങഠം വെള്ളം ചൊരിഞ്ഞു; 

ആകാശം നാദം മുഴക്കി; 

നിനെറ അസ്ത്രുങ്ങഗ പരക്കെ പറന്നു. 

നിനെറ ഇടിമുഴക്കം ചുഴലിക്കാററില് 

മുഴങ്ങി; 

മിന്നലുകാഠം ഭൂതലത്തെ പ്രകാശിപ്പിച്ച; 

ഭൂമി കുലുങ്ങി നടുങ്ങിപ്പോയി. 
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നിനെറ വഴി സമദത്തിലൂം നിന്െറ പാ 

തക പെരുധെള്ളത്തിലൂും ആയിരുന്നു; 

നിനെറ കാല്ചുവടുകളെ അറിയാതെയു 

മിരുന്നു. 

മോശെയുടെയും അഹ രോനെറയും കയ്യാല് 

നി നിനെറ ജനത്തെ ഒരു ആട്ടി൯ക്ട്ട 

തആപ്പോലെ നടത്തി. 

വ്വം സമദിത്തനം. 

ആസാഫിനെറ ധ്യാനം. 

എന്െറ ജനമേ, മുനെറ ഉപദേശം ശ്ര 

ദ്ധിപ്പി൯; 

എന്െറ വായ്യൊഴികക്കു നിങ്ങളുടെ ചെ 

വി ചായിപ്പി൯. 

ഞാന് ഉപമ പ്രസ്മാധിച്പാ൯ വായ് തുറക്കും; 

പുരാതനകടങ്കഥകമളെ ഞാ൯ പറയും. 

നാം അവയെ കേട്ടറിഞ്ഞിരികുന്നു; 

നജുടെ പിതാക്കന്മാർ നമ്മോടു പറഞ്ഞി 

രികുന്നു. 

നാം അവരുടെ മക്കളോടു അവയെ മറെച്ചു 

വെക്കാതെ 

വരുവാനുള്ള തലമുറയോടു യഹോവയുടെ 

സ്മൃതിയും ബലധും 

അവന് ചെയു അആതപ്രവൃത്തികളും വി 

വരിച്ചുപറയും. 

അവന യാക്കോബില് ഒരു സാക്ഷ്യം 

സ്ഥാപിച്ചു; 

യിസ്രായേലില് ഒരു ന്യായപ്രമാണം നി 

യമിച്ചു; 

നമുടെ പിതാക്കന്മാരോടു അവയെ തങ്ങ 

മൂടെ മക്കളെ അറിയിപ്പാ൯ കല്പിച്ചു. 

വരുവാനുള്ള തലമുറ, നിപ്പഠനിരിക്ുന്ന 

മക്ക തന്നേ, 

അവയെ ഗ്രഹിച്ചു േഴ്ണന്നേററു തങ്ങളൂടെ 

മക്കള്ോടറിയിക്കുയും 

അവര് തങ്ങളുടെ ആശ്രയം ദൈവത്തില് 

ധവെക്കുകയും 

19 
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ദൈവധത്തിനെറ പ്രവൃത്തികളെ മറന്നുക | എങ്കിലും 

ളയാതെ 

അവനെറ കല്പനകളെ പ്രമാണിച്ചു നട 

ക്കയും 

തങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരെപ്പോലെ 

ശാഠ്ൃ ധും മത്സരവും മുള്ള തലമുറയായി 

ഹൃദയത്തെ സ്ഥിരമാക്കാതെ 

ടൈലഖത്തോട്ട അധിശ്വസ്ൂമനസ്സറള്ളോരു 

തലമുറയായി ത്തിരാതിരിക്കയും ചെയയ്യണ്ട 

തിന്നു തന്നേ. 

ആയുധം ധരിച്ച ധില്ലാളികളായ ഐഫ 

യിമ്യര് 

യൃദ്ധദിവസത്തില് പിന്തിരിഞ്ഞു പോയി, 

അവര് ദൈധത്തിനെറ നിയമം പ്രമാ 

ണിച്ചില്ല ; 
അയനെറ ന്യായപ്രമാണത്തെ ഉപേക്ഷി 

ചൂുനടന്നു. 

അവര് അയവനെറ പ്രവൃത്തികളെയും 

അവരെ കാണിച്ച അത്ജഭുതങ്ങളെയും മറ 

നനുകള ഞ്ഞു. 

അവന മിസ്രയിംദേശത്തു, സോധാ൯ 

വയലിരല്ധെച്ചു 

അവരുടെ പിതാക്കന്മാര് കാഞ്ങെ, അദ 

തം പ്രവത്തിച്ചു. 

അവന സമുദത്തെ വിഭാഗിച്ചു, അതില് 

കരടി അവരെ കടത്തി; 

അവന് വലെള്ളത്തെ ചിറപോലെ നില്ല 

മാറാക്കി. 

പകല്സമയതുതു അവന മേഘംകൊണ്ടും 

രാത്രി മുഴുവനും അഗ്നിപ്രകാശംകൊണ്ടും 

അവരെ നടത്തി. 

അയന മരുഭൂമിയില് പാറകളെ പിളന്നു 

ആഗികളാല് എന്നപോലെ അവധക്ുു ധാ 

രാളം കുടിപ്പാ൯ കൊടുത്തു. 

പാറയില്നിനു അവന ഒഴ്ചക്കുകളെ പുറ 

പ്പെടുധിച്ചു; 

ധെള്ളം നടികളെ പ്പോലെ ഒഴ്ചകുമാറാക്കി. 

ഠിം 

899 ണ്ട 78 

അധര അവയധനോടു പാപ്പം 

ചെയ്യു; 

അതുന്നതനോടു മരുഭൂമിയിതധെച്ചു മത്സ 

രിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. 

തങ്ങളുടെ കൊതിക്കു ഭക്ഷണം ചോടിച്ചു 

കൊണ്ടു 

അവര് ഹൃദയത്തില് ദൈധത്തെ പരി 

ക്ഷിച്ചു. 

അവര് ദൈവത്തിന്നു വിരോധമായി സം 

സരിച്ചു: 

മരുഭൂമിയില് മേശ ഒരുകുവാ൯ ദൈധഖ 

ത്തിന്നു കഥിയയമോ? 

അവ൯ പാറയെ അടിച്ചു, വെള്ളം പുറ 

പ്പെട്ടും 

തോടുകളും കലിഞ്ഞൊഴ്ചകി സത്യം; 

എന്നാല് അപ്പംക്രടെ തരുധാ൯ അവന്നു 

കഴിയുമോ? 

തന്െറ ജനത്തിന്നു അവന് മാംസം വരു 

ത്തിക്കൊടുക്കുമോ എന്നു പറഞ്ഞു. 

ആകയാല് യഹോവ അതു കേട്ടു കോ 

പിച്ചു; 

യാക്കോബിസെറ നേരെതീ ജ്വലിച്ചു; 

യിസ്രായേലിനെറ നേരെ കോവവും 

പൊങ്ങി. 

അവർ ദൈധത്തില് ധിശ്വസിക്കയും 

അവനെറ രക്ഷയില് ആശ്രുയിക്കയും 

ചെയ്യായ്ുയാല് തന്നേ, 

അവ൯ മീതെ മേഘങ്ങളോടു കല്പിച്ചു; 

ആകാശത്തിനെറ വാതിലുകളെ തുറന്നു. 

അവക്കു തിന്മാ൯ മന്ന വഷിപ്പിച്ചു; 

സ്വഗ്ലീയധാന്യം അധക്ു കൊടുത്തു. 

അപ്പം 

തിന്നു 

മനുഷ്യ ൪ ശക്തിമാന്മാരുടെ 

അവ൯ അവക്കു തൃഫ്യിയാകുലവണ്ണം ആ 

ഫാരാം അയച്ചു. 
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രുത്തി. 

അയ൯ അവക്ു പൊടിപോലെ മാംസ 

തെയും 

കടതപുറത്തെ മണല്പോലെ പക്ഷിക 

ളെയും വകിപ്പിച്ച ; 

അവരുടെ പാളയത്തിന്െറ നറട്ടവിലും 

പാപ്പിടങ്ങളുടെ ചുററിലും അവയെ പൊ 

ഴിച്ചു. 

അങ്ങനെ അവര് തിന്നു തൃപൃരാ 

യ്മീന്നു; 
അവര് ആഗ്രഫിച്ചതു അവന് അവധക് 

കൊടുത്തു. 

അവരുടെ കൊതിക്കു മതിവന്നില്ല; 

ഭക്ഷണം അവരുടെ വായില് ഇരിക്കു 

മ്പോമ തന്നേ, 

ദൈവത്തിന്െറ കോപം അധഖരുടെമേല് 

വന്നു; 

അവരുടെ അതിപുക്ടൂന്മാരില് ചിലരെ 

കൊന്ന 

യിസ്പ്ായേലിലെ യൌധനക്കാരെ സംഹ 

രിച്ചു. 

ഇതെല്ലുമോയിട്ടും അവര് പിന്നെയും പ്പാ 

പം ചെയ്തു; 

അയവനെറ അആആ്ദതപ്രവ്ൃത്തികളെ വിശ്വ 

സിച്ചതുമില്ല. 

അതുകൊണ്ടു അധവ൯ അവരുടെ നാളു. 

കളെ ശ്വാസംപോലെയും 

അവരുടെ സംവത്സരങ്ങളെ അതിധഖേഗ 

ത്തിലും കഴിയയമാറാക്കി. 

തഅഅവന൯ അവരെ കൊല്ലുമ്പോഗധ അവര്, 

അയനെ അന്വേക്കിക്കും; 

അവർ തിരിഞ്ഞു ജാഗ്രതയോടെ ദൈധ 

ത്തെ തിരയും. 

ഭൈവം തങ്ങളുടെ പാറ ഏന്നും 

റു സങ്ജീഅ.നങ്ങഠ ൭൨൮ 

കപടം സംസാരികും 

നാധുകൊണ്ടു അവനോടു ഭോഷ്കു പ 

റയ്ം. 

അവരുടെ ഫ്ലലയം അവങ്കല് സ്ഥിരമായി 

രുന്നില്ല; 

അവധനെറ നിയമതത്തോടു അവര് വിശ്വ 

സൂത കാണിച്ചതുമില്ല. 

എങ്കിലും അവ൯ കരുണയുള്ള വനാക 

കൊണ്ടു 

അവരെ നശിപ്പിക്കാതെ അവരുടെ അ 

കൃത്യം ക്ഷമിച്ചു; 

തന്െറ ക്രോധത്തെ മുഴുവനും ജ്വലിപ്പി 

ക്കാതെ 

തന്െറ കോപത്തെ പലലപ്ലോഴ്ചം അടക്കി 

ക്കളഞ്ഞും 

അധര ജഡമത്രേ എന്നും 

മടങ്ങിവരാതെ കടന്നുപോകുന്ന കാററു 

മ്ദേന്നും അവന് ഓാതൃതു. 

മരുഭൂമിയില് അവര് ഏത്ര പ്രാവശ്യം 

അവനോടു മത്സരിച്ചു! 

ശ്ര പ്രദേശത്തു ഏത്ര പ്രാവശ്യം അവ 

നെടൂഃഖിപ്പിച്ചു! 

അവര് പിന്നെയും പിന്നെയും ദൈവ 

ത്തെ പരിക്ഷിച്ചു; 

യിസ്റ്രായേലിനെറ പരിശുഭ്ധനെ മുക്കി 

പ്പിചു 
മിസ്യിമില് അടയാളങ്ങളെയും 

സോധാ൯വയലില് അത്തഭതങ്ങളെയും 

ചെയ്യൂ അവന്െറ കയ്ക്കും 

അയന് ശത്രുവി൯ വശത്തുനിന്നു 

 അഖരെ വിടൂധിച്ച ദിവസധും അവര് 

രാത്തില്ല. 

അവന് അവരുടെ നടികളെയും തോട്ടു 

കളെയ്യം 

അത്യന്നതനായ ഭൈവം തങ്ങളൂടെ വീ അവകു കുടിപ്പാ൯ വഹിയാതവണ്ണം രക്ത 

ഞ്ജെടുപ്പുകാര൯ എന്നും അവര് ഓാകും. 

ഠിം 

മാക്കിത്തീത്തു. 
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അവന അവരുടെ ഇടയില് ഇച്ചയെ 

അയച്ചു; 

അവ അവരെ അരിച്ചുകള ഞ്ഞു: 

തവളയെയും അയച്ചു അവ അവകു നാശം 

ചെയ്യു. 

അവരുടെ വിളയധു അവ൯ തുള്ളന്നും 

അവരുടെ പ്രയത്നം ധെട്ടുക്കിളിക്കും കൊ 

ടുത്തു, 

അവ൯ അവരുടെ മുന്തിരിവള്ളികളെ 

കന്മഗകൊണ്ടും 

അധവരുടെ കാട്ടത്തിപ്പക്ഷങ്ങളെ ആലിപ്പ 

ഗഠകൊണ്ടും നശിപ്പിച്ച. 

അവന് അവരുടെ കന്നുകാലികളെ കന്മ 

ഗെകും 

അവരുടെ ആട്ടി൯ക്രട്ടങ്ങളെ ഇടിത്തിക്കും 

ഏല്പിച്ചു. 
അവന അവരുടെ ഇടയില് തന്െറ 

കോപാഗഗ്നിയും 

ക്രോധവും രോക്ഷധും കക്ടൃധും അയച്ചു; 

അനത്ഥട്ടുതന്മാരുടെ ഒരു ഗഞത്തെ 

തന്നേ. 

അവന് തനെറ കോപത്തിന്നു ഒരു പാത 

ഒരുക്കി, 

അവരുടെ പ്രാണനെ മരണത്തില്നിന്നു 

വിട്ടധിക്കാതെ 

അവരുടെ ജീവനെ മഹാമാരിക്ു ഏല്പിച്ച 

കളഞ്ഞു. 

അവ൯ മിസ്രയീമിലെ എല്ലാകടിഞ്ഞുലി 

നെയ്യും 

ഫാംക്രടാരങ്ങളിലുള്ള വരുടെ ീിയ്യത്തി 

നെറ പ്രഥമഫലത്തെയും സംഹരിച്ചു. 

എന്നാല് തസെറ ജനത്തെ അവന് ആടു 

കളെ പ്പോലെ പുറപ്പെടുവിച്ച; 

മരുഭൂമിയില് ആളട്ടി൯ക്രട്ടത്തെ പ്പോലെ 

അഖരെ നടത്തി, 

53 അവന് അവരെ നിഭയമായി നടത്തുക 

യാല് അവ്വകു പേടിയുണ്ടായില്ല; 

ധിം 

900 ന്ന 78 

അവരുടെ ശത്രുക്കളെ. സമുദം മൂടിക്കള ഞു. 

അവന് അവരെ തനെറ വിശുഭ്ധദേശ 

ത്തിലേകും 

തന്െറ വലങ്മൈ സമ്പാദിച്ച ഈ പവ്വത 

ത്തിലേക്കും കൊണ്ടു വന്നു. 

അവരുടെ മുമ്പില്നിന്നു അവന് ജാതി 

കളെ നിക്കിക്കള ഞു; 

ചരടുകൊണ്ടു അമന്നു അവകു അവകാശം 

പകുത്ൃതുകൊടുത്തു; 

യിസ്ധായേലിനെറ ഗോത്രങ്ങളെ അവര 

വരുടെ ക്രടാരങ്ങളില് പാപ്പിച്ച. 

എങ്കിലും അവ൪ അത്ൃന്നതനായ ദൈവ 

ത്തെ പരീക്ഷിച്ചു മത്സരിച്ചു; 

അയനെറ സ്ക്ഷ്യങ്ങളെ പ്രമാണിച്ചതു 

മില്ല. 

അവർ തങ്ങളു ടെ പിതുക്കന്മാരെപ്പ്പോലെ 

പി൯തിരിഞ്ങു ദോഹം ചെയ്യു; 

വഞ്ചനയുള്ള വില്ലുപോലെ അവർ മാറി 

ക്കള ഞ്ഞു. 

അവര് തങ്ങളൂടെ പൂജാഗിരികളെ ക്കൊണ്ടു 

അയനെ കോപിപ്പിച്ചു; 

വിഗ്രഹങ്ങളെ ക്കൊണ്ടു അവന്നു തിക്ത 

ജനിപ്പിച്ച. 

ദൈവം കേട്ട ക്രദ്ധിച്ചു; യിസ്രായേലിനെ 

ഏററവും വെറുത്തു. 

ആകയാല് അവന ശിീലോധിലെ തിരു 

നിവാസധും 

താ൯ മനുഷ്യരുടെ ഇടയില് അടിച്ചി 

രുന്ന ക്രടാരധും മപേക്ഷിച്ചു. 

തനെറ ബലത്തെ പ്രവാസത്തിലും 

തനെറ മഹത്വത്തെ ശത്രുധിനെറ കയ്യി 

ലും ഏപ്പിച്ചുകൊടുത്തു. 

അയധവ൯ തന്െറ അവകാശത്തോടു കോ 

പിച്ചു; 

തന്െറ ജനത്തെ വാളിന്നു വിട്ടുകൊടുത്തു. 

അവരുടെ യൌവനക്കാര് തിക്കു ഇരയാ 

യിത്തീന്നു; 
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അവരുടെ കന്കമാക്കു ധിവാഹഗിീതം 

ഉണ്ടായതുമില്ല. 

അവരുടെ പുരേംഹിതന്മാര് വാഗകൊണ്ടു 

വീണ്ട; 

അവരുടെ ധിധവഖമാര് ധിലാപം കുഴിച്ച 

തുമില്ല. 

അലപ്പ്പോശ കുത്താവു ഉറകുണന്നു വരുന്ന 

വനെപ്പോലെയ്ും 

ധിഞ്ഞൂ കടിച്ചു അട്ടഹാസിക്ുന്ന വീരനെ 

പ്പ്ോോലെയും മുണന്നു. 

അവ൮വ൯ തന്െറ ശത്രുക്കളെ പുറകോട്ടു 

അടിച്ചുകുളഞ്ഞു; 

അവകു നിത്യനിന്ദ വരുത്തുകയും 

ചെയ്യൂ. 

എന്നാല് അവന് യോസേഫിനെറ ക്രടാ 

രത്തെ ത്യജിച്ചു; 

തിരഞ്ഞെടുത്തതു 

മില്ല. 

ര്ഫ്ഥു യിംഗോത്രത്തെ 

അവന യ്യെഫ്രദാഗോത്രത്തെയും 

താന് പ്രിയപ്പെട്ട സിയോ൯പവ്വതത്തെ 

യ്യും തിരഞ്ഞെടുത്തു. 

താ൯ സദാകാലത്തേകും സ്ഥാപിച്ചിരികു 

ന്ന ഭൂമിയെപ്പോലെയും 

സ്വഗ്ഗ്ോന്നതികളെ പ്രോലെയും അധവ൯ 

തനെറ ലിശുദ്ധമന്ദിരത്തെ പണിതു. 

അവ൯ തസെറ ദാസനായ ദാധിദിനെ 

തിരഞ്ഞെടുത്തു; 

ആട്ടി൯ന തൊഴുത്തുകളിതനിനു അവനെ 

വരുത്തി. 

തന്െറ ജനമായ യാക്കോബിനെയും 

തനെറ അവകാശമായ യിസായേലിനെയ്യം 

മേയിക്കേണ്ടതിന്നു അവന് അവനെ തള്ള 

യാടടുകളെ നോക്കുന്ന വേലയിതനിന്നു 

കൊണ്ടുവന്നു. 

അങ്ങനെ അവന് പരമാത്ഥഹ്ൃുദയത്തോ 

ടെ അവരെ മേയിച്ചു; 

കൈമിടൂുക്കോടെ അവരെ നടത്തി. 

(0 റ്വിഠ 
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നെ, സജിത്തനം. 

ആസാഫിനെറ ഒരു സങ്കിത്തനം. 

ദൈപമേ, ജാതികഠം നിന്െറ അവ 

കാശത്തിലേകു കടന്നിരികുന്നു; 

അവര് നിനെറ വിശുഭ്ധമന്ടിരത്തെ അശു 

ദ്ധമാകുകയുയം 

യെരൂശലേമിനെ കല്കുന്നുകളാക്ുകയ്യം 

ചെയ്യിരിക്ുന്നു. 

അവര് നിന്െറ ദാസന്മാരുടെ ശവങ്ങളെ 

ആകാശത്തിലെ പക്ഷികഠടകും 

നിന്െറ ധിശുദ്ധന്മാരുടെ മാംസത്തെ കാ 

ടടുളഗങ്ങഠാകും ഇരയായി കൊടുത്തിരി 

കുന്നു. 

അവരുടെ രക്തത്തെ ലെള്ളംപോലെ 

അവര് യെരൂശലേമിന്നു ചുററും ചിന്തി 

ക്കഉഞ്ഞു; 

അവരെ കുഴിച്ചിടുവാ൯ ആരും ഉണ്ടായി 

രുന്നതുമില്ല. 

ഞങ്ങഠാ ഞരങ്ങമൂടെ അയല്ല്ലാക്ു അപമാ 

നധും 

ചുറവുമുള്ള വക്കു നിന്ദയും പരിഹാസവും 

ആയിത്തീിന്നിരിക്ുന്നു. 

യഹോവേ, നീ നിത്യം കോപികുന്നതും 

നിമനെറ തിക്സണുത തിപോലെ ജ്വലികു 

ന്നതും എത്രത്തോളം? 

നിന്നെ അറിയാത്ത ജാതികമ്ടടെമേലും 

നിനെറ നാമം വിളിച്ചപേക്ഷിക്കാത്ത 

രാജ്യങ്ങളുല ടെമേലും 

നിനെറ ക്രോധത്തെ പകരേണമേ. 

അവര് യാക്കോബിനെ ധിഴചങ്ങിക്കളകയ്യം 

അവനെറ പുല്പുറത്തെ ശ്രു൬ മാകുകയും 

ചെയ്യൂവല്ലോോ. 

ഞങ്ങളൂടെ പ്ൂവൃന്മാരുടെ അകൂത്യങ്ങളെ 

ഞങ്ങസകു കണക്കിടരുതേ ; 

നിനെറ കരുണ ധേഗത്തില് ങ്ങളെ. 

മ്ദേതിരേല്ലമാറാകുട്ടെ ; 
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ഞങ്ങ ഏററവും എളിമപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. 

9 ഞങ്ങളുടെ രക്ഷയായ ഭദൈയമേ, 

നിനെറ നാമമഹത്വത്തിന്നായി ഞങ്ങളെ 

സഹായിക്കേണമേ; 

നിന്െറ നാമംനിമിത്തം ഞങ്ങളെ വിടു 

വിച്ചു 

ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങളെ പരിഹരിക്കേ 

ണമേ. 

10 അവരുടെ ദൈവം എവിടെ എന്നു ജാതി 

കഠം പറയുന്നതു എന്തിനു? 

നിനെറ ഓസന്മാരുടെ രക്തം ചിന്നിയ 

തിനെറ പ്രതികാരം 

ഞങ്ങറം കാങ്കെ ജാതികളുടെ ഇടയില് 

ധെളി പ്പെടുമാറാകട്ടെ. 

നിനെറ 

മുമ്പാകെ വരുമാറോകട്ടെ ; 

11 ബഭ്ധന്മാരുടെ ലീംഘശ്വാസം 

മരണത്തിന്നു ധിധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവരെ 

നീ നിനെറ മഹാശക്തിയാല് രക്ഷ്മിക്കേ 

ണമേ. 

18 കത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ അയല്ല്്ാര് നിന്നെ 

നിന്ദിച്ച നിന്ദയെ 

ഏഗിരട്ടിയായി അവരുടെ മാധ്വിടത്തി 

ലേക്കു പകരം കൊടുക്കേണമേ, 

13 എന്നാല് നിനെറ ജനവും നിസനെറ മേ 

ച്ല്പൃറത്തെ ആടുകളുമായ ആങ്ങാം 

എന്നേക്ും നിനക്കു സ്പ്ോത്രം ചെയ്യും. 

തലമുറതലമുറയോളം ഞങ്ങ നിന്െറ 

സ്മൂതിയെ പ്രസ്മാവിക്ും., 

൮ഠ. സജിത്തനം. 

സംഗീതപ്രമാണിക്കുു സാരസസാക്ഷ്യം 
എന്ന രാഗത്തില്: ആസാഫിസെറ 

ഒരു സങ്കീത്തനം. 

ആആട്ടി൯ക്രട്ടത്തെപ്പോലെ യോസേഫി 

നെ നടതൃതുന്നവനായി 

യിസ്രായേലിനെറ ഇടയനായ്യള്ളേ വേ, 

ചെധിക്കൊള്ളേ ണമേ; 

902 റിന്ന 80 

കെരൂബുകളിന്മേൽ അധിധഖസിക്കുന്നവ 

നേ; പ്രകാശിക്കേണമേ. 

എഫു യിമും ബെന്യാമിനും മനശ്ശെയും 5 

. കാഞ്ങെ 

നിന്െറ ലീയ്യബലം ഉണത്തി ഞങ്ങളുടെ 

രക്ഷെക്കായി വരേണമേ. 

ദൈധമേ, ഞങ്ങളെ യഥാസ്ഥാനപ്പെടു 3 

ത്തേണര്മേ; 

ഞങ്ങ രക്ഷപ്പെടേണ്ടതിന്നു തിരുമുഖം 

പ്രകാശിപ്പിക്കേണമേ. 

സൈവ ങ്ങളൂടെ ദൈവമായ യഹോവേ, 4 

നീ നിനെറ ജനത്തിനെറ പ്രാത്ഥനെക്കു 

നേരെ ഏത്രത്തോളം കോപിക്കും? 

നീ അവകു കണ്ണനീിരിനെറ അപ്പം തി $ 

ന്മാ൯ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ; 

അനവധി കണ്ണുനീര് അധക്കു കടിപ്പംനും 

കൊടുത്തിരിക്കുന്നു, 

നീ ഞങ്ങളെ ഞങ്ങളുടെ അയല്ലാക്ക വഗ 6 

ക്കാക്കിത്തികുന്നു; 

ഞങ്ങളുടെ ശത്രുക്കമ തമ്മില് പറഞ്ഞു 

പരിഹസികുന്നു. 

സൈവ്ൃയങ്ങളുടെ ഭദൈധമേ, ഞങ്ങളെ 7 

യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തേണമേ; 

ഞങ്ങഠം രക്ഷപ്പെടേണ്ടതിന്നു തിരുമുഖം 

പ്രകാശിപ്പിക്കേണമേ. 

നീ മിസ്രയീമില്നിന്നു ഒരു മുന്തിരിവള്ളി 8 

കൊണ്ടു വന്നു; 

ജാതികളെ നീക്കിക്കളഞ്ഞു അതിനെ 

നട്ടു. 

നീ അതിന്നു തടം എടുതു 9 

അതു വേരൂന്നി ദേശത്തു പടന്ന. 

അതിന്െറ നിഴണല്കൊണ്ടു പവ്വതങ്ങ 10 

മൂടിയിരുന്നു; 

അതിനെറ കൊെനമ്പുകഠം ടിപ്യദേഖദാരു 

ക്കാപോലെയും ആയിരുന്നു. 

അതു കൊമ്പുകളെ സമ്ദം വരെയും 11 

ചില്ലികളെ നദിവരെയും നീട്ടിയിരുന്നു. 

ഠിം 
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പറിപ്പാ൯ തക്കവണ്ണം 

നീ അതിനെറ വേലികളെ പൊളിച്ചുക 

ഉ ഞഞതു എന്തു 

കാട്ടുപന്നി അതിനെ മാന്തിക്കടു യയന്നു; 

വയലിലെ ശൂഗങ്ങര അതു തിന്നുകള 

യുന്നു. 

സൈവ്ൃയങ്ങളൂ.ടെ ദൈവമേ, തിരിഞ്ഞങുവ 

രേണമേോേ; 

സ്വഗ്ലത്തിരുനിന്നു നോക്കി കുടാക്ഷിച്ചു 

ഈ മുന്ത്രിരിവള്ളിയെ സന്ദശിക്കേണമമ. 

നിന്െറ വലങ്മൈ നട്ിട്ടുക്ളതിനെയും 

നീ നിനക്കായി വളത്തിയ തയ്യെയും വാ 

ലിക്കേണമേ. 

അതിനെ തി ഖെച്ചു ചുടുകയും ഖെട്ടിക്കള 

കയും ചെയ്യിരികുന്നു ; 

നിനെറ മുഖത്തിനെറ ഭത്സനത്താല് അ 

വര് നശിച്ചുപോകുന്നു. 

നിനെറ കൈ നിനെറ വലത്തുഭാഗത്തെ 

പുരുഷനെറമേല് 

നീ നിനക്കായി വമളത്തിയ മനുഷ്യ പുത്ര 

നെറമേല് തന്നേ യരിക്കട്ടെ. 

എന്നാല് ആകങ്ങഠ നിന്നെ വിട്ടു പിന്മാറു 

കയില്ല; 

ഞങ്ങളെ ജിധിപ്പിക്കേണമേ, എന്നാല് 

ങ്ങ നിനെറ നാമത്തെ ധിളിച്ചചേ 

ക്ഷികും. 

സൈ ങ്ങളലടെ ദൈവമായ യഹോവേ, 

ഞങ്ങളെ യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തേണമേ; 

ഒങ്ങമ രക്ഷപ്പെടേണ്ടതിന്നു തിരുമുഖം 

പ്രകാശിപ്പിക്കണമേ. 

പ൧. സജിത്തനം. 

സംഗീതപ്രമാണിക്കു; ഗത്മഥ് രാഗത്തിത; 

ആസാഫിനെറ ഒരു സങ്കീിത്തനം, 

നമജുടെ ബലമായ ഭൈവത്തിന്നു ഘോ 

ഷിപ്പി൯; 

വിന്, 

തപ്പും ഇമ്പമായയള്ള കിന്നരധും 

വിണയും ഏടുത്തു സംഗീതം തുടങ്ങു 

വിന്, 

അമാധാസ്വയിലും നമ്മുടെ ഉത്സവദിഖസ 

മായ 

പൊൌൊണ്ണമാസിയിലും കാഹളം മാതുധി൯. 

ഇതു യിസ്പായേലിന്നു ഒരു ചട്ടവും 

യാക്കോബി൯ന ഭൈധത്തിനെറ ഒരു പ്രമാ 

ണധും ആകുന്നു. 

മി സയിംദേശത്തിനെറ നേരെ പുറപ്പെട്ട 

പ്പോ 

ദൈവഖം അതു യോസഫിന്നു ഒരു സാ 

ക്ഷയ മായി നിയമിച്ചു; 

അധിടെ ഞാ൯ അറിയാത്ത ഒരു ഭാഷ 

കേട്ടു. 

ഞാ൯ അവനെറ തോളിതനിന്നു ചുമടു 

നീക്കി; 

അധവസെറ കൈക കൊട്ട വിട്ടു ഒഴിഞ്ഞു. 

കഷ്ടകാലത്തു നീ ധിള്ളിച്ചു, ഞാന് നിന്നെ 

വിടുവിച്ചു; 

ഇടിമുഗക്കുത്തിനെറ മറഖില്നിന്നു ഞാ൯ 

നിനകുത്തരമരുളി; 

മെരിബാധെള്ളത്തിങ്കത ഞാ൯ നിന്നെ 

പരീക്ഷിച്ചു. സേലാ. 

സെറ ജനമേ, കേഠക്ക, ഞാന് നിന്നോടു 

സാക്ഷ്യം പറയും. 

യിസ്രായേലേ, നി എനെറ വാകു കേട്ടെ 

ങ്കില് കൊള്ളായിരുന്നു. 

അന ദൈവം നിനകുണ്ടാകുരുതു; 

യാ൭താരു അന ദൈധത്തെയും നീ നമ 

സ്തൂരിക്കരുതു. 

മി സയിംദേശത്തുനിന്നു നിന്നെ കൊണ്ടു 

വന്ന 

യഹോവയായ ഞാന് നിന്െറ ദൈവം 

ആകുന്ന; 

൯ 

ഠിം 
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നിന്െറ വായ് വിസ്മാരത്തില് തുറക്ക; 

ഞാന് അതിനെ നിറെക്കും. 

എന്നാല് എനെറ ജനം എനെറ വാക്ക 

കേട്ടനസരിച്ചില്ല; 

യിസ്രായേല് എന്നെ ക്രട്ടാക്കിയതുമില്ല. 

അതുകൊണ്ടു അവര് സ്വന്ത ആലോചന 

പ്രകാരം നടക്കേണ്ടതിന്നു 

ഞാ൯ അവരെ ഹ്ൃദയകാഠിവ്ൃത്തിന്നു ഏ 

ല്പിച്ചുകള ഞു. 

അയ്യോ എനെറ ജനം എനെറ വാക്കു 

കേശക്കയും 

യിസ്റായേല് ഏസെറ വഥികളില് നടക്കു 

യ്യും ചെയ്തുവെങ്കില് കൊള്ളായിരുന്നു! 

എന്നാല് ഞാ൯ വേഗത്തില് അവരുടെ 

ശത്രുക്കളെ. ക്ിഴടക്കുമായിരുന്നു; 

അവരുടെ ധൈരികമളുടെ നേരെ എനെറ 

കൈ തിരിക്കുമായിരുന്നു. 

യഹോവയെ പകെക്കുന്നവര അധന്നു 

കീഗടങ്ങുമായിരുന്നു; 

എന്നാല് ഇവരുടെ ശുഭകാലം ഏന്നേകും 

നില്ലമായിരുന്നു. 

അവ൯ മേത്തരമായ കോതമ്പയകൊണ്ടു അ 

വരെ പോഷിപ്പിക്കുമായിരുന്നു; 

ആഏാ൯ പാറയില്നിന്നുള്ള തേ൯കൊട്ടെ 

നിനക്കു തൃഫ്ലിവരുത്തുമായിരുന്നു. 

പ൪൨., സജിത്തനം. 

ആസാഫിനെറ ഒരു സങ്കിത്തനം, 

ദൈപം ദേവസഭയില് നില്ലുന്നു; 

അവ൯ ദേവന്മാരുടെ ഇടയില് ന്യായം 

വിധിക്കുന്നു. 

നിങ്ങ എത്രത്തോളം നിതികേടായി ലി 

ധിക്കയും 

ടുകടന്മാരുടെ മുഖപക്ഷം പിടിക്കയും ചെ 

യ്ക്ക? സേലാ. 

ഏളിയവന്നും അനാഥനും ന്യായം പാലി 

ചുകൊടുപ്പി൯; 

[പ്ല റിം 

904 റബ 92, 83 

പിഡിതന്നും അഗതിക്ും നിതി നടത്തി 

ക്കൊടുപ്പിന. 

എളിയവനെയും ദരിദ്രനെയും രക്ഷിപ്പി൯; 

ടുക്ടൃന്മാരുടെ കയ്യിതനിന്നു അവരെ വിടു 

വിപ്പി൯. 

അവക്കു അറിവില്ല, ബോധധുമില്ല; 

അവര് ഇരുട്ടില് നടക്കുന്നു; 

ഭൂമിയുടെ അടിസ്ഥാനങ്ങഠ ഒക്കെയും ഇ 

ഉ കിയിരികുന്നു. 

നിങ്ങഠം ദേവന്മാര് ആകന്നു എന്നും 

നിങ്ങ ഒക്കെയും അത്ൃന്നതന്െറ പുത്ര 

ന്മാര് എന്നും ഞാന് പറഞ്ഞു. 

ഏങ്കിലും നിങ്ങ മന്ദഷ്യരെപ്പോലെ 

മരിക്ും; 

പ്രഭക്കന്മാരില് ഒരുത്തനെപ്പോലെ പട്ടു 

പോകും. 

ദൈവമേ, എഴുന്നേററു ഭൂമിയെ വിധി 

ക്കേണമേ; 

നീ സകലജാതികളെ യും അവകാശമാക്കി 

ക്കൊള്ളു മല്ലോ. 

പ൩. സജിത്തനം. 

ആസാഫിനെറ ഒരു സങ്കിത്തനം; 
ഒരു ഗീതം. 

ദൈവമേ, മിണ്ടാതെയിരിക്കരുതേ; 

ദൈധമേ, മൌനമായും സ്വസ്ഥമായും ഇ 

രിക്കരുതേ, 

ഇതാ, നിന്െറ ശത്രുക്കം കലഹിക്കുന്നു ; 

നിന്നെ പകെക്കുന്നവര് തല ഉയത്തുന്നു. 

അവര് നിനെറ ജനത്തിനെറ നേരെ 

ഉപായം വിചാരിക്കയും 

നിന്െറ ഗൃപൃന്മാരുടെ നേരെ ടൂരാലോച 

ന കഴിക്കയും ചെയ്യുന്നു. 

വരുധി൯, യിസ്രായേല് ഒരു ജാതിയായി 

രിക്കാതവണ്ണം നാം അവരെ മുടിച്ചുകള ക. 

അവരുടെ പേര് ഇനി ആരും ഓാക്കരുതു 

എന്നു അവര് പറഞ്ഞു. 
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ലോചിച്ചു, 

നിനക്കു വിരോധമായി സഖ്യത ചെ 

യ്യുന്നു. 

ഏദോമ്യ രുടെയും യിശ്ശൂയേല്യ രുടെയും ക്രടാ 

രങ്ങളും 

മോധബ്ലയരും ഹഗയ്യരും ക്രടെ, 

ഗഥഗെബാലും അരമ്മാദ്മംം അമാര്ലകും, 

ഫൊലിസ്പ്ു ദേശധും സോ൪നിധാസികളം; 

അശ്്രരും അവരോടു യോജിച്ചു; 

അവര് ലോത്തിനെറ മക്കക്കു സഫായ 

മായിരുന്നു. സേലാ. 

മിദ്യാന്യരോടു ചെയൂതു പോലെ അവരോ 

ട്ട ചെയ്യണമേ; 

കിശോ൯തോട്ടിങ്കല്ചെച്ച സിസരയോടും 

യാബിനോടും ചെയൂതു പോലെ തന്നേ. 

അവര് ഏ൯ദോരില്ധെച്ചുനശിച്ചുപോയി ; , 

അവര് നിലത്തിന്നു വള മായിത്തിന്നു. 

അധരുടെ കുലീനന്മാരെ ഓരേബ്', സേ 

ബ് എന്നവരെവപ്പോലെയും 

അവരുടെ സകലപ്രളക്കന്മാരെയും സേ 

ബഹ്, പല്ന്നാ ഏന്നവരെപ്പോലെയും 

) ആക്കേണമ. 

നാം ഭദൈധഖത്തിനെറ നിഖാസങ്ങളെ 

നമുക്കു അധകാശമാക്കിക്കൊള്ളുക എന്നു 

അവര് പറഞ്ഞുവല്ലോ. 

എനെെറ ദൈവമേ, അവരെ ചുഴലിക്കാ 

ററത്തെ പൊടിപോലെയും 

കാററതൃതു പാറുന്ന പതിര്പോലെയും ആ 

ക്കേണമേ, 

വനത്തെ ഒഫിപ്പിക്കുന്ന തിപോലെയും 

പവ്വതങ്ങളെ ചുട്ടുകള യുന്ന അഗ്നിജ്വാല 

) പോലെയ്യം 

നിനെറ കൊടുങ്കാററുകൊണ്ടു അവരെ 

പിത്തുടരേണമേ; 

നിന്െറ ചുഴലിക്കാററുകൊണ്ടു അവരെ 

ഭ്ൂരമിപ്പിക്കേണമേ, 

ധിം 

ന്വേഷിക്കേണ്ടതിന്നു 

നീ അവരുടെ മുഖത്തെ ലങ്യയാപൂണ്ണമാ 

ക്കേണമേ. 

അവര് എന്നേക്കും ലങ്യയിച്ചു ഭൂമിക്കയും 

നാണിച്ചു നശിച്ചുപോകയും ചെയ്യട്ടെ. 

അങ്ങനെ അവര് യഹോവ ഏന്നു നാമമു 

ള്ള നി മാത്രം 

സവ്വൃഭൂമികും മിതെ അത്യുന്നത൯ എന്നു 

അറിയും. 
നി 

പര, സജ്കിത്തനം. 

സംഗീതപ്രമാണിക്കു; ഗത്ഥ്യ രാഗത്തില് ; 

കോരഹ് പുത്രന്മാരുടെ ഒരു സങ്ജിത്തനം. 

സൈപൃങ്ങളുടെ യഹോവേ, 

തിരുനിവാസം എത്ര മനോഹരം! 

ഏനെറ ഉള്ളം യഹോവയുടെ പ്രാകാരങ്ങ 

ളെ വാഞ്ഞിച്ചു മോഹിച്ചപേകേന്നു; 

എന്െറ ഫ്കദയവധും എനെറ മാംസവും ജി 

വന്ുള്ള ദൈവത്തെ നോക്കി ഘ്ോഷാി 

കുന്നു. 

കുരികില് ഒരു വിടും, മിവല്പക്ഷി കുഞ്ഞു 

ങ്ങഠാകു ഒരു കരടും കണ്ടെത്തിയിരികുന്നു ; 

ഏൃുനെറ രജജാധും എനെറ ദൈവവുമായ 

സൈ ങ്ങടെ യഹോവേ, നിസെറ യാ 

ഗപീഠങ്ങളെ തന്നേ. 

നിന്െറ ആലയത്തില് വസിക്ുന്നവ൪ 

ഭാഗ്യ ഖാന്മാ൪; 

അവ൪ നിന്നെ നിത്യം സ്തൂതിച്ചുകൊണ്ടി 

രിക്കും. സേലാ, 

ബലം നിന്നില് ഉള്ള മര്മഷ്യ൯ ഭാഗ്യ ധാ൯; 

ഇങ്ങിനെയുള്ള വരുടെ മനസ്സിരു സിയോ 

നിലേക്ുള്ള പെരുവഴികഠം ഉണ്ടു, 

കണ്ണുനിത്താഴ്ണരയില്ക്രടി കടക്കുമ്പോഠം 

അവര് അതിനെ ജലാശയമാക്കിത്തികുന്നു. 

മുന്മഴയാല് അതു അനുഗ്രഹപൂണ്ണമായ്യി 

രുന്ന. 

17 

18 
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ലി 

10 

11 

12 

ളൂ 

അവർ മേല്ലൃമേല് ബലം പ്രാപിക്കുനഃ; 

എല്ലാവരും സീയോനില് ദൈവസന്നി 

ധിയില് ചെന്നെത്തുന്നു. 

സൈസ്നയ ങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോവേ, 

എനെറ പ്രാത്ഥന കേശക്കേണമേ; 

യാ$ക്കാബിനെറ ദൈവമേ, ചെധിക്കൊ 

ള്ളേണമേ. സ്വലാ. 

ഞങ്ങളൂടെ പരിചയായ ഭദൈധമേ, നോ 

ക്കേണമേ; 

നിനെറ അഭിഷിക്തനെറ മുഖത്തെ കടാ 

ക്ഷ്ക്കേണമേ. 

നിനെറ പ്രാകാരങ്ങളിത കഥിക്കുന്ന ഒരു 

ഭിവസം 

വേറെ ആയിരം ടിവസത്തെക്കാഠം ഉത്ത 

മമല്ലോ; 

ടൂഷ്ടയന്മാരുടെ ക്രടാരങ്ങളില് പാക്കുന്നതി 

നെക്കാഠ 

എനെറ ദൈവത്തിനെറ ആലയത്തില് 

വാതില് കാവല്ല്ാരനായിരിക്കുന്നതു എനി 

ക്കു ഏറെ ഇഷ്ടം. 

യഹോവയായ ദൈവം സുയ്യന്ദം പരിച 

യും ആകുന്നു; 

യഫോധ കൃപയും മഹത്വവും നല്ലന്നു ; 

നേരോടെ നടക്കുന്നവക്കു അവന ഒരു 

നന്മയും മുടക്കുകയില്ല. 

സൈ ങ്ങളുടെ യഹോവേ, 

നിന്നില് ആശ്രയിക്കുന്ന മന്ദ ഷ്യ൯ ഭാഗ്യ 

വാന. 

൮൫. സജീത്തനം, 

സംഗീതപ്രുമാണിക്കു; 
ലി 

കോരഹ് പുത്രന്മാരുടെ ഒരു സങ്ജിത്തനം. 

൮൮ ഹോലേ, നി നിന്െറ ദേശത്തെ കടാ 

ക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു; 

യാക്കേബിനെറ പ്രവാസികളെ തിരിച്ചു 

വരുത്തിയിരിക്ുന്നു. 

നിറ ജനത്തിനെറ അകൃത്യം നീ 

മോചിച്ചു; 

അധരുടെ പാപം ഒക്കെയും നി മൂടിക്ക 

മഞ്ഞു. 

നിസെറ ക്രോധം മുഴവനും നി അടക്കി 

ക്കളഞ്ഞു; 

നിനെറ ഉഗ്രകോപം നീ വിട്ടുതിരിഞ്ഞി 

സേലാ. 

രിക്കുന്നു. 

ഞങ്ങളുടെ രക്ഷയുടെ ദൈധമേ, ഞങ്ങളെ 

യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തേണമേ; 

ഞങ്ങളോടുള്ള നിന്െറ നീരസം മതിയാ 

ക്കേണമേ. 

നി എന്നും ഞങ്ങളോടു കോപികുമോ? 

തലമുറതലമുറയോളം നിന്െറ കോപ്പം 

ടിഛിച്ചിരിക്കുമോ? 

നിന്െറ ജനം നിന്നില് ആനറ്ടിക്കേ 

ണ്ടതിന്നു 

നി ഞങ്ങളെ വീണ്ടും ജീധിപ്പിക്കയി 

ല്ലയോ? 

യഫഹോധേ, നിനെറ ദയ ഞങ്ങളെ കാണി 

ക്കേണമേ; 

നിനെറ രക്ഷ ഞങ്ങഠകു നല്ലേണമേ. 

യഹോവയായ ദൈവം അരുളിച്ചെയ്യ 

ന്നതു ഞാ൯ കേരകും; 

അഖര് ഭോഷത്വത്തിലേകു വിണ്ടും തിരി 

യാതിരിക്കേണ്ടതിന്നു 

അവന്൯ തനെറ ജനത്തോടും തന്െറ ഭക്ത 

ന്മാരോടും സമാധാനം അരുളും. 

തിരുമഹത്വം നമുടെ ദേശത്തില് വസി 

ക്കേണ്ടതിന്നു 

അവനെറ രക്ഷ അവനെറ ഭക്തന്മാരോട്ട 

അടുത്തിരിക്കുന്നു നിശ്ചയം. 

ദയയും വിശ്വസ്തയും തമ്മില് എതിരേ 

ററിരിക്കുന്നു; 

നീതിയും സമാധാനവും തമ്മില് ചുംബി 

ച്ചിരിക്കുന്നു. 

വിശ്വസ്ത ഭൂമിയില്നിന്നു മുളെ കുന്നു ; 

നീതി സ്വഗ്ശത്തില്നിന്നു നോകുന്നു. 

യഹോവ നന നല്ലുകയും 

11 

12 
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നമ്മുടെ ദേശം ധിള ധുതരികയും ചെയ്യും. 

നിതി അവന്നു മുമ്പായി നടക്കയും 

അവനെറ കാല്ചുവടുകളൂടെ വഴി നോ 

കകഷ്യം ചെയ്യും. 

പന്ന. സജിത്തനം. 

ഓവീദിനെറ ഒരു പ്രാത്ഥന. 

യഹോധേ, ചെധി ചായിഃമക്കണമേ; 

എനികുത്തരമരുളേണമേ; 

ഞാന് എളിയവനും ഒരിദന്്ം ആകന്നു, 

എന്റെറ പ്രാണനെ കാക്കേണമേ; 

ഞാന് നിനെറ ഭക്തനാകുന്നു; 

എന്െറ ദൈവമേ, നിന്നില് ആശ്രയി 

കുന്ന അടിയനെ രക്ഷിക്കേണമേ. 

കത്താവേ, എടന്നാടു കൃപയുണ്ടാകേണമേ; 

ഇടവിടാതെ ഞാന് നിന്നോടു നിലധി 

ളികുന്നു. 

അടിയനെറ ശഉള്ളത്തെ സന്തോഷിപ്പി 

ക്കേണമേ; 

യഹോവേ, നിങ്കലേക്കു ഞാ൯ .എന്െറ 

ഉള്ളം ഉയത്തുന്നു. 

കത്താധേ, നീ നല്ലവനും ക്ഷമിക്കുന്ന 

വനും 

നിന്നോടട അപേക്ഷികുന്നവരോടൊക്കെ 

യ്യും മഹാദയാലുധും ആകുന്നു 

യഹോേ, ഏനെറ പ്രാത്ഥനയെ ചെധി 

ക്കൊള്ളേണമേ; 

എനെറ യാചനകളെ ത്രഭ്ധിക്കേണമേ. 

നീ എനിക്കുത്തരമരുമൂകയാല് 

ഏഎനെറ കക്ടദിവസത്തില് ഞാന് നിന്നെ 

വിളിച്ചപേക്ഷികുന്നു. 

കത്താധേ, ദേവന്മാരില് നിനക്കു തുല്യ 

നായയനില്ല; 

നിനെറ പ്രൃത്തികഠക്കു തുല്യമായ ഒരു 

പ്രവൃത്തിയുമില്ല. 

കുത്താവേ, നി ഉണ്ടാക്കിയ സകലജാതി 

കളം തിരുമുമ്പില് വന്നു നദസ്തുരികും; 

അവര നിന്െറ നാമത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തും. 

നീ! വലിയവനും അന്ദൂതങ്ങളെ പ്ര വത്തി 

കുന്നവന൯ുമല്ലോ; 

നീ മാത്രം ദൈവമാകുന്നു. 

യഹോധേ, നിനെറ വഴി എനികു കാ 

ണിച്ചുതരേണമേ; 

മ്രേന്നാല് ഞാന് നിനെറ സത്യത്തില് 

നടകും; 

നിന്െറ നാമത്തെ ഭയപ്പെടുവാ൯ ഏനെറ 

ഫ്ലദയത്തെ ഏകാഗ്രമാക്കേണമേ. 

ഏനന്െറ ദൈധമായ കുത്താധവേ, ഞാ൯ 

പൂണ്ണഫൃുടയത്തോടെ നിന്നെ സ്തുതിക്കും; 

നിനെറ നാമത്തെ ഏഎന്നേകും മഫത്വ 

പ്പേടുത്തും- 

എന്നോടുള്ള നിന്െറ ദയ വലിയതല്ലോ; 

നി ഏനെറ പ്രാണനെ അധമപാതാള 

ത്തിതനിന്നു രക്ഷ്മിച്ചിരികുന്നു. 

ദൈധമേ, അഹങ്കാരിക൦ എഏടന്നോടു എ 

തിത്തിരികുന്നു. 

ഘ്വോരന്മാരുടെ ക്രട്ടം എനികു പ്രാണ 

ഹാനി വരുത്തുവാന് നോകുന്നു. 

അവർ നിന്നെ ലക്ഷ്യ മാക്കുന്നതുമില്ല. 

നീയോ കത്താവേ, കരുണയും കൃപയും 

നിറഞ ഭൈധമാകന്നു; 

ഭീ്യക്ഷമയും മഹാദയയും ധിശ്വസൂതയു 

മുള്ള വ൯ തന്നേ. 

എങ്കലേക്കു തിരിഞ്ഞു ഏന്നോടു കൃപയു 

ണ്ടാകേണമേ; 

നിനെറ ദാസന്നു നിനെറ ശക്തി തന്നു, 

നിസെറ ദാസിയുടെ പുത്രനെ രക്ഷിക്കേ 

ണമേ. 

ഏന്നെ പകെക്കുന്നവ൪ കണ്ടു ലമ്കഹ്ണിക്കേ 

ണ്ടതിന്നു 

നയ്യെക്കായി ഒരു അടയാളം എനികു 

തരേണമേ; 

യഹോധേ, നി ഏന്നെ സഹായിച്ചു ആ 

ശ്വസിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു വല്ലോ. 

11 
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൮൭. സമ്മിത്തനം. 

കോരഹ് പുത്രന്മാരുടെ ഒരു സങ്കി 

ത്തനം; ഒരു ഗീതം. 

യഫഹഫോല വധിശുദ്ധപവ്വൃതത്തില് സ്ഥാപി 

ച്ച നഗരത്തെ, 

സിയോനെറ പടിധാതിലുകളെ തന്നേ, 

യാക്കോബിനെറ സകലനിവാസങ്ങളെ 

ക്കാളും അധികം സ്നേഹിക്കുന്നു. 

ദൈവത്തിനെറ നഗരമേ, നിന്നെക്കുറിച്ചു 

മഹത്വമുള്ള കായ്യങ്ങ അരുളിച്ചെയ്യി 

രിക്കുന്നു. സേലാ. 

ഞാ൯ എന്െറ പരിചയക്കാരുടെ ക്രൂട്ട 

ത്തില് രഹബിനെയും ബാബേലിനെയും 

ഫെലിസ്ക൪ം സോര്, കരശ് എന്നിവരെയ്യം 

പ്രസ്മാവിക്കും; ഇവ൯ അവിടെ ജനിച്ചു. 

ഇവന്ദം അധഖന്ദം അവിടെ ജനിച്ചു എന്നു 

സിയോനെകുറിച്ചു പറയും; 

അതുന്നത൯ തന്നേ അതിനെ സ്ഥാപി 

ച്ചിരിക്കുന്നു. 

യഹോവ വംശങ്ങളെ എഴുതുമ്പോഠ: 

ഇവ൯ അവിടെ ഒനിച്ചു എന്നിങ്ങനെ 

എണ്ണുംം ര്സലാ. 

എനെറ ഉറധുകഠം ഒക്കെയും നിന്നില് 

ആകുന്നു എന്നു 

സംഗീതക്കാരും നൃത്തം ചെയ്യുന്നവരും 

ഒരുപോലെ പറയും. 

പപ്പ, സമമിത്തനം. 

ഒരു ഗീതം; കോരഹ് പുത്രന്മാരുടെ 
ഒരു സങ്കീത്തനം; സംഗീതവ്രുമാണിക്കു; 
മഹലത്ത് രാഗത്തില് പ്രുതിഗാനത്തി 
ന്നായി എസ്രാഹൃയനായ ഹേമാനെറ 

ഒരു ധ്യാനം. 

൨൫)സെറ രക്ഷയുടെ ദൈവമായ യ 

ഹോ, 

908 റല 90, 98 

എസെറ പ്രാത്ഥന നിനെറ മുമ്പില് വരു 

മാറാകട്ടെ; 

എസനെറ നിലധിളിക്കു ചെധി ചായി 

ക്കേണമേ, 

എനെറ പ്രാണ൯ കക്ഷൃതകൊണ്ടു നിറ 

ഞ്ഞിരിക്കുന്നു ; 

എനെറ ജിവ൯ പാതാളത്തോട്ട സമി 

പ്പിക്കുന്നു. 

കുഴിയില് ഇറങ്ങുന്നവരുടെ ക്രട്ടത്തില് ഏ 

ന്നെ എണ്ണ്ിയിരിക്കുന്നു; 

ഞാ൯ തുണയില്ലാത്ത മനുഷ്യനെപ്പോലെ 

യാകുന്നു. 

ശവക്കുഥിയില് കിടക്കുന്ന ഹതന്മാരെ 

പ്പോലെ 

്േന്നെ മരിച്ചവരുടെ ക്രട്ടത്തില് ഉപേ 

ക്മ്മിച്ചിരിക്കുന്നു ; 

അവരെ നി പിന്നെ ഓക്ുന്നില; 

അവര് നിനെറ കയ്യില്നിന്നു അററുപോ 

യിരിക്കുന്നു. 

നി എന്നെ ഏററവും താണകഥിയിലും 

ഇരുട്ടിലും ആഴങ്ങളിലും ഇട്ടിരിക്കുന്നു. 

നിനെറ ക്രോധം .എസെറമേല് ഭാരമാ 

യിരിക്കുന്നു; 

നിനെറ എല്ലാതിരകളും കൊണ്ടു നീ എന്നെ 

വലെച്ചിരിക്കുന്നു. സേലാ. 

എനെെറ പരിചയക്കാരെ നീ ഏന്നോടു 

അകററി, 

ഏന്നെ അവക്കു ധെറ്ുപ്പാക്കിയിരികുന്നു ; 

പുറത്തിറങ്ങുവാ൯ു കഴിയാതവണ്ണം എന്നെ 

അടെച്ചിരിക്കുന്നു. 

എന്െറ കണ്ണു കഷ്ടൃതഹേതുവായി ക്ഷയി 

ചൂപോകുന്നു; 

യഹോവേ, ഞാന് ടിഖസംപ്രുതിയും നി 

ന്നെ ധിളിച്ചപേക്ഷിക്കയും 

എനറ കൈകളെ നിങ്കലേക്കു മലതൃതുക 

യ്യും ചെയ്യുന്നു. 

ഞാനു രാവും പകലും തിരുസന്നിധിയില് | നീ മരിച്ചവക്കു അത്ഭുതങ്ങള് കാണിച്ചു 

നിലവിളിക്ുന്നു; 

ധിം 

കൊടുക്കുമോ? 
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കുമോ? സേലാ, 

ശവക്കുഴിയില് നിന്െറ ഒയയെയ്ും 

വിനാശത്തില് നിന്െറ ധിശ്വസ്മൃതയെ 

യും വണ്ണിക്കു മോ? 

അന്ധകാരത്തില് നിനെറ അത്ഭുതങ്ങളും 

വി സ്മൂൃതിയയള്ള ഭേശത്തു നിനെറ നീതിയും 

ധഖെളിപ്പെടുമോ? 

ത്രേന്നാല് യഫഹോധേ, ഞാസ നിന്നോടു 

നില വിളിക്കുന്നു ; 

രാവിലേ എന്റെറ പ്രാത്ഥന തിരുസന്നി 

ധിയില് വരുന്നു. 

യഹോവ, നീ എനെറ പ്രാണനെ 

തള്ളിക്കള യുന്നതെന്തിനു 7 

നിന്െറ മുഖത്തെ എനിക്കു മറെച്ചവെകു 

ന്നതും എന്തിനു? 

ബാല്യംമുതല് ഞാ൯ അരിക്ഷനും മരിപ്പാ 

റായവനും ആകുന്ന; 

ഞാന നിനെറ ഘോരത്വങ്ങളെ സഹിച്ചു 

വലഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 

നിനെറ ഉഗ്രകോപം എനെറ മീതെ കയി 

ഞ്ഞിരികുന്നു ; 

നിന്െറ ഘോരത്വങ്ങം എന്നെ സംഹ 

രിച്ചിരിക്കുന്നു. 

അവ ഇടധിടാതെ വെള്ളംപോലെ 

എന്നെ ചുറരന്നു; 

അവ ഒരുപോലെ എന്നെ വളയുന്നു. 

ക്രട്രാളിയെയും നീ 

എന്നോടകററിയിരികുന്നു ; 

സ്റ്റേഹിതനെയും 

എനെറ പരിചയക്കാര് അന്ധകാര 

മത്രേ. 

പ൯. സജിത്തനം. 

എസ്ത്രാഫ്യനായ ഏഥാസനെറ 

ഒരു ധ്യാനം. 

യഹോവയുടെ കൃപകളെകുറിച്ചു ഞാ൯ 

എന്നേകും പാട്ടം; 

ധിം 

9090 സങ്കിത്തനങ്ങഗ ൮൯ 

സെറ വായ് 

കൊണ്ടു നിസനെറ ധിശ്വമ്പൂത അറിയികും. 

ഒയ എന്നേകും മുറെച്ചുനില്ലം മ്രേന്നു ഞാ൯ 

പറയുന്നു; 

നിന്െറ ധിശ്വസുതയെ നീ സ്വഗ്ഗത്തിരു 

സ്ഥിരമാക്കിയിരിക്കുന്തു. 

മ്േ൭൯റ വ്ൃതനോടു ഞാന് ഒരു നിയമധും 

തര്േനെറ ഓസനായ ദാധിടിനോടു സത്യ 

ധും ചെയ്യിരികുന്നു : 

നിനെറ സന്തതിയെ ഞാന ഏന്നേകും 

സ്ഥിരപ്പെടുത്തും; 

നിസൊ സിംഹാസനത്തെ തലമുറതല 

മുറയോളം ഉറപ്പിക്ും. സേലാ 

യഹോയേ, സ്വഗ്ലം നിനെറ അന്തൂത 

ങ്ങളെയും 

വിശുഭ്ധന്മാരുടെ സഭയില് നിനെറ ധി 

ശ്വസൂതയെയും സ്തൂതികും. 

സ്വഗ്ലത്തില് യഫോഖയോടു സദ്ടശനായ 

വ൯ ആര്? 

ദേഖപുത്രന്മാരില് യഹഫോധെക്കു തുല്യനാ 

യവ൯ ആര? 

ഭൈവഖം വിശുദ്ധന്മാരുടെ സംഘത്തില് 

ഏററവും ഭയങ്കരനും 

അവനെറ ചുറവുമുദ്ള ഏല്ലാവകും മീതെ 

ഭയല്പെടുവാ൯ യോഗ്യനും ആകുന്നു. 

സൈ്വയങ്ങദൂടെ ജൈധഖമായ യഹോേ, 

നിന്നെപ്പോലെ ബലവഃ൯ ആരുള്ളു? 

യഹോവേ; നിനെറ വിശ്വസ്ത നിന്നെ 

' ചുററിയിരികുന്നു. 

നീ സമ്ദ്ത്തിനെറ ഗവ്വൃത്തെ അടക്കി 

വാഴ്ചന്നു; 

അതിലെ തിരക൦ പൊങ്ങുമ്പോഠ നീ 

അവയെ അമതൃതുന്നു. 

നി രഹബിനെ ഒരു ഫതനെപ്പോലെ 

തകത്തു ; 

നിനെറ ബലമള്ള ഭൃജംകൊണ്ടു നിനെറ 

ശത്രുക്കളെ ചിതറിച്ചുകളഞ്ഞൂ. 

10 



11 

[2 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

സങ്ജിത്തനങ്ങര ൮൯ 

ആകാശം നിനകുള്ളതു, ഭൂമിയും നിനക്കു 

ള്ളതു; 

ഭൂതലധും അതിന്െറ പൂണ്ണുതയും നീ സ്ഥാ 

- പിച്ചിരിക്കുന്നു. 

ഭക്ഷിണോത്തരദിക്കുകളെ നീ സൃഷ്ടിച്ചി 

രിക്കുന്നു ; 

താബോരും ഹെമ്മോനും നിനെറ നാമ 

ത്തില് ആനന്ദിക്കുന്നു. 

നിനക്കു വിയ്യമുള്ളേോരു ഭൂജം ഉണ്ടു; 

നിന്െറ കൈ ബലമുള്ളതും നിനെറ വല 

ങ്കൈ ഉന്നതധും ആകുന്നു. 

നീതിയും ന്യായധും നിനെറ സിംഹാസ 

നത്തിനെറ അടിസ്ഥാനമാകന്നു; 

ദയയും വിശ്വസ്തയും നിനക്കു മുമ്പായി 

നടകുന്നു. 

ജയഘോഷം അറിയുന്ന ജനത്തിന്നു ഭാഗ്യം; 

യഹോദഖം, അവര് നിനെറ മുഖപ്രകാശ 

ത്അിര നടക്കും. 

അവര് ഇടവിടാതെ നിസനെറ നാമത്തില് 

ഘോകിച്ചുല്പസിക്കുന്നു; 

നിനെറ നീതിയില് അവര് ഉയന്നിരി 

ക്കുന്നു. 

നി അവരുടെ ബലത്തിനെറ മഹത്വമാ 

കുന്നു; 

നിനെറ പ്രസാദത്താല് ഞങ്ങളുടെ കൊമ്പു 

ഉയന്നിരിക്കുന്നു. 

നമ്മുടെ പരിച യഹോധെകുള്ളതും 

നമുടെ രാജാവു യിസ്രായേലിനെറ പരി 

ശുഭ്ധന്നുള്ള വനം ആകുന്നു. 

അന്നു നി ദശനത്തില് നിന്െറ ഭക്തന്മാ 

രോടു അരുളിച്ചെയുതു : 

ഞാന് ധിരനായ ഒരുത്തന്നു സഹായം 

നല്ലയകയും 

ജനത്തില്നിന്നു ഒരു പ്ൃതനെ ഉയത്ൃതുക 

യ്യും ചെയ്യും 

90 ഞാ൯ ഏഎനെറ ദാസനായ ദാധിദിനെ 

കണ്ടെത്തി; 

29) ൮05 899 

എനെറ ധിശുദ്ധതൈലംകൊണ്ടു അവനെ 

അഭിഷേകം ചെയ്യൂ. 

എനെറ കൈ അവനോടുക്രടെ സ്ഥിര 

മായിരിക്കും; 

ഏനെറ ഭൂജം അവനെ ബലപ്പെടുത്തും. 

ശത്രു അവനെ തേോല്പിക്കയില്ല; 

വഷള൯ അവനെ പിഡിപ്പിക്കയും ഇല്ല. 

ഞാ൯ അവന്െറ ധൈരികളെ അവനെറ 

മുമ്പില് തകുകും; 

അവനെ പകെകുന്നവരെ സംഹരിക്കും. 

എന്നാല് എനെറ വിശ്വസ്തയും ദയയും 

അവനോടുക്രടെ ഇരികും; 

എനെറ നാമത്തില് അവനെറ കൊമ്പു 

മയന്നിരിക്കും. 

അവനെറ കയ്യെ ഞാന് സമ്ദത്തി 

ന്രേലും 

അവനെറ വലങ്കയ്യെ നടികള ടെമേലും 

നീട്ടുമാറാക്കും. 

അവന് എന്നോടു: നി എനെറ പിതാലു, 

എനെറ ദൈവം, 

എനെറ രക്ഷയുടെ പാറ എന്നിങ്ങനെ 

ധിളിച്ചുപറയും. 

ഞാന അവനെ ആഭ്ജാതന്ദം 

ഭൂരാജാക്കന്മാരില് ത്രേക്ടനുമാകും. 

ഞാ൯ അവന്നു ഏനെറ !ഒയ എന്നേകും 

കാണിക്കും; 

എനെറ നിയമം അവന്നു സ്ഥിരമായി 

നില്ല. 

ഞാ൯ അവനെറ സന്തതിയെ ശാശ്വത 

മായും 

അവനെറ സിംഹാസനത്തെ ആകാശ 

മുള്ള കാലത്തോളധും നിലനിത്തും. 

അവനെറ പുത്രന്മാർ ഏനെറ ന്യായപ്ര 

മാണം ഉപേക്ഷിക്കയും 

എനെറ ധിധികളെ. അന്ുസരിച്ചുനട 

ക്കാതിരിക്കയും 

എനെറ ചട്ടങ്ങളെ ലംഘിക്കയും 

| 

റി 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 



33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

റ് 899 011 സഷിത്തനങ്ങര ൮൯ 

തേനെറ കല്പനകളെ പ്രുമാണിക്കാതിരി തനെറെറ അയല്ല്ലാക്കു അവന് നിന്ദ ആയി 

ക്കയും ചെയ്യാല് തീന്നിരിക്കുന്നു. 

ഞാ൯ അധരുടെ ലംഘനത്തെ വടി നി അവസെറ ധൈരികളുടെ വലങ്കയ്യെ 
ി 

കൊണ്ടും 

അവരുടെ അതകുത്യ ത്രേ ദണ്ഡനം കൊണ്ടും 

സന്ദംഭിക്കും. 0 

ഏങ്കിലും എനെറ ദയയെ ഞാ൯ അവങ്കല് | 

നിന്നു നിക്കിക്കള കയില്ല; । 

എന്െറ ധിശ്വസ്മതെകു ഭംഗം വരുത്തു 

കയുൃമില്ല. 

ഞാ൯ ഏഎനെറ നിയമത്തെ ലംഫ്വിക്കയോ 

മലനെറ അധരങ്ങളിരുനിന്നു പുറല്ലേട്ട 

തിന്നു ഭേദം വരുത്തുകയോ ചെയ്തയില്ലം 

ഞാന ഒരിക്കല് എനെറ ധിശുദ്ധിയെ 

ക്കൊണ്ടു സത്യം ചെയ്യിരിക്കുന്നു 

ദാവീദിനോടു ഞാനേ ഭോഷ്കു പറക 

യില്ല. 

അയധനെറ സന്തതി ശാശ്വതമായും 

അവനെറ സിംഹാസനം എന്െറ മുമ്പിത 

സൂയയനെപ്പോലെയും ഇരികും. 

അതു ചന്ദ്രനെപ്പേംലെയും 

ആകാശത്തിലെ ധിശ്വസ്മസാക്ഷിയെ 

പ്പോലെയ്യം 

എന്നേക്കും സ്ഥിരമായിരിക്കുംം സേലാ. 

ഏങ്കിലും നി ഉപേക്ഷിച്ചു തള്ളിക്കള കയും 

നിനെറ അഭിഷിക്തനോടു കോപിക്കയും 

ചെയ്യും 

നിനെറ ഓസനോടുള്ള നിയമത്തെ നി 

ധെറുത്തുകള ഞ്ഞു; 

അധസെറ കിരീടത്തെ നീ നിലത്തിട്ടു 

അശുുഭ്ധമാക്കിയിരികുന്നു. 

നി അവനെറ വേലി ഒക്കെയും പൊ 

ളിച്ചു; 

അവന്െറ കോട്ടകളെയും ഇടിച്ചുക 

ഞ്ഞും 

വഴിപോകുന്ന ഏല്ലാവരും അവനെ 

കൊള്ള യിടുന്നു; 

ഉയത്തി; 

അയനെറ സകലശത്രുക്കളെയും സന്തോ 

ഷിപ്പിച്ച. 

അവന്െറ വാഭളി൯ വായു ലയെ നി 

മടക്കി; 

യൃഭ്ധത്തില് അവനെ നിച്പമാറാക്കിയതു 

മില്ല. 

അവനെറ തേജസ്സിനെ നി ഇല്ലാതാക്കി; 

അവനെറ സിംഹാസനത്തെ നിലത്തു 

തള്ളിയിട്ടു. 

അവനെറ യൌധനകാലത്തെ നി ചുരുക്കി; 

നി അധനെ ലങ്യൂകൊണ്ടു മൂടിയിരി 

കുന്നു. സേലാ. 

യഫോദവ, നീ നിത്യം മറഞ്ഞുകള യുന്നതും 

നിനെറ ക്രോധം തീപോലെ ജ്വലിക്ു 

ന്നതും എത്രത്തോളം? 

എനസനെറ ആയ്യസ്സ ഏത്ര ചുരുക്കം എന്നു 

ഓക്കേണമേ; 

ത്രേന്തു മിത്ഥ്യാത്വത്തിന്നായി നി മനുഷ്യ 

പുത്രന്മാരെ ഒക്കെയും സ്തൃഷ്ടിച്ചു? 

ജിവിച്ചിരുന്നു മരണം കാണാതെയിരി 

കുന്ന മരുഷ്യ൯ ആര്? 

തനെെറ പ്രാണനെ പാതാളത്തിസെറ 

കയ്യില്നിന്നു ലിടുവികുന്നവനും ആരു 

ള്ളൂ? 

കത്താ3വ, നിന്െറ ധിശ്വസ്മ്തയില് നീ 

സേലാ. 

ദഓവിദിനോടു 

സത്യം ചെയു നിനെറ പണ്ടത്തെ കൂപ 

ക൦ എവിടെ ? 

കത്താലേ, അടിയങ്ങളുടെ നിദ്ദ ഓക്കേ 

ണമേ; 

എന്െറ മാധ്വിടത്തില് ഞാ൯ സകല 

മഹാജാതികളുടെയും നിന്ദ വഹിക്കുന്നതു 

തന്നേ 

43 

44 

40 

ക) 

€( 



സങ്ഭിത്തനങ്ങ ൯ 

51 യഹോവേ, നിന്െറ ശത്രുക്കഠ നിന്ദിക്കു 

നനുധല്ലേ; 

അവര് നിനെറ അഭിഷിക്തനെറ കാല 

ടികളെ നിന്ദിക്കുന്നു. 

92 യഹോവ എന്നൌന്നകും ധാഗ്ലപ്പെടുമാ 

റാകട്ടെ. ആമേന, ആമേന്. 

നാലാം പുസൂകം. 

൯൦. സങ്കിത്തനം. 

ദൈഖപുരുഷനായ മോശെയുടെ 
ഒരു പ്രാത്ഥന. 

കത്താധേ, നി തലമുറതലമുറയായി ഞ 

ങ്ങളുടെ സങ്കേതമായിരിക്കുന്നു; 

ഉ പവ്വൃതങ്ങഠം ഉണ്ടായതിന്നും 

നീ ഭൂമിയെയും ഭൂമണ്ഡലത്തെയും നിമ്മി 

ച്തിന്നും മുമ്പെ 

നീ അനാടിയായും ശാശ്വതമായും ദൈവം 

ആകുന്നു. 

3 ന് മത്യനെ പൊടിയിലേക്കു മടങ്ങിച്ചേ 

രുമാറാകുന്നു; 

മനുഷ്യ പൃത്രന്മാരേ, തിരികെ വരുധി൯ 

എന്നും അരുളിച്ചെയ്യന്നു. 

4 ആയിരം സംവത്സരം നിന്െറ ്ടഷ്ട്ിയിത 

ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞുപോയ ദിവസംപോ 

ലെയും 

രാത്രിയിലെ ഒരു യാമംപോലെയും മാത്രം 

ഇരികുന്നു. 

5 നീ അവരെ ഒഴുക്കിക്കളയുന്ന; അവര് 

ഉറക്കംപോലെ അത്രേ; 

അവര് രാവിലേ മുളെച്ചുവരുന്ന പുല്ല 

പോലെയാകുന്നു. 

6 അതു രാധിലേ തഴെച്ചുവളരുന്നു; 

വൈകുന്നേരം അതു അരിഞ്ഞു വാടി 

പ്പോകുന്നു. 

₹ ഞങ്ങ നിന്െറ കോപത്താല് ക്ഷയിച്ചും 

നിന്െറ ക്രോധത്താല് ഭൂമിച്ചുംപോകുന്നു. 

ഠിം 

912 വന്ന 90 

നീ ഞങ്ങളുടെ അകൃത്യങ്ങളെ നിനെറ 

മുമ്പിലും 

ഞങ്ങളൂടെ രഹസ്യ പാപങ്ങളെ. നിനെറ 

മുഖപ്രുകാശത്തിലും വെച്ചിരിക്കുന്നു. 

നിനെറ 

ക്രോധത്തിൽ കഴിഞ്ഞുപോയി; 

ഞങ്ങളൂടെ നാള കള്ളൊക്കെയും 

ഞങ്ങളുടെ സംവത്സരങ്ങളെ ഞങ്ങ ഒരു 

നെടു ധീപ്പുപോലെ കഴിക്ുന്നു, 

ഞങ്ങളുടെ ആയുഷ്ട്രാലം എഴുപതു സംവ 

ത്സരം; 

ഏ൭റ ആയാല് എനണ്ണതു സംവത്സരം; 

അതിനെറ പ്രുതാപം പ്രയാസവും ദുഃഖ 

ലുമത്രേ; 
അതു വേഗം തീരുകയും ഞങ്ങ പറന്നു 

പോകയും ചെയ്യുന്നു. 

നിനെറ കോപത്തിസെറ ശക്തിയെയും 

നിന്നെ ഭയപ്പെടുവാന്തക്കവണ്ണം 

നിനെറ ക്രോധത്തെയ്യം ഗ്രഹിക്കുന്നവ൯ 

ആര്? 

ങ്ങ ഞ്താനമുള്ളോരു ഹൃദയം പ്രാപി 

ക്കത്തക്കലണ്ണം 

ഞങ്ങടെ നാളുകളെ. ത്രേണ്ണവാ൯ ഞങ്ങ 

ളെ ഉപദേശിക്കേണമേ. 

മ്േത്ര 
ത്തോളം താമസം? 

യഹോവേ, മടങ്ങിവരേണമേ; 

അടിയങ്ങളോടു സഹതാപം തോന്ന 

ണമേ. 

കാലത്തു തന്നേ ങ്ങളെ നിനെറ ദയ 

കൊണ്ടു തൃപൃരാക്കേണമോേ; 

എന്നാല് ഞങ്ങളുടെ ആയ്യഷ്്ഠാലമൊക്കെ 

യും ഞങ്ങ ഘോഷിച്ചാനന്ദിക്ും. 

നീ ഞങ്ങളെ ക്ലേശിപ്പിച്ച ടിവസങ്ങഠക്ും 

ഞങ്ങ അനമത്ഥം അന്ദഭധിച്ച സംവത്സ 

രങ്ങരകും 

തക്കവണ്ണം ഞങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കേ 

ണമേ. 

നിനെറ ദാസനമകു നിന്െറ പ്രവൃത്തിയും 

10 

12 

19 

14 

15 

16 



14 

൭ 

യു 

ന്ന 

ക 
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അവരുടെ മക്കക്കു നിനെറ മഹത്വവും 

ഉവെളിപ്പെടുമാറാകട്ടെ. 

ഞങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോവയുടെ 

പ്രസാദം ഞങ്ങളുടെമേല് ഇരിക്കുമാറാ 

കട്ടെ ; 

ഞങ്ങളൂടെ കൈകളുടെ പ്രവൃത്തിയെ സാ 

ഭ്ധ്യ മാക്കി തരേണമേ; 

അതേ, ഞങ്ങളുടെ കൈകളുടെ പ്രവൃത്തി 

യെ സാഭ്ധ്യ മാക്കി തരേണ3മ. 

൯൧൧. സമദിത്തനം. 

അതയുന്നതരെറ മറധില് വസിക്കയും 

സവ്വൃശക്തനെറ നിഴലി൯കീഴില് പാക്ക 

യം ചെയ്യുന്നപ൯ 

യഹോവയെകുറിച്ചു: അവന് എനെറ 

സങ്കേതവും കോട്ടയും 

ഞാന് ആശ്രയികുന്ന എനെറ ദൈവവും 

എന്നു പറയുന്നു. 

അവന് നിന്നെ ധവേട്ടക്കാരനെറ കണി 

യിരനിന്നും 

നാശകരമായ മഹാമാരിയില്നിന്നും വിടു 

വികും. 

തനെറ തൂ വലുക കൊണ്ടു അവ൯ നിന്നെ 

മറെകും; 

അയനെറ ചിറകി൯ കിഴിൽ നീ ശരണം 

പ്രാപിക്കും; 

അവനെറ ധിശ്വസൂത നിനകു പരിച 

യും പലകയും ആകുന്നു, 

രാത്രിയിലെ ഭയത്തെയും 

പകല് പറക്കുന്ന അസ്ത്രുത്തെയും 

ഇരുട്ടിരു സഞ്ചരികുന്ന മഹാമാരി 

യെയും 

ഉച്ചെക്കു നശിപ്പിക്കുന്ന സംഹാരത്തെയും 

നിനക്ു പേടിപ്പാനില്ല. 

നിന്െറ വശത്തു ആയിരംപേരും 

നിനെറ വലത്തുവശത്തു പതിനായിരം 

പേരും ധിഴ്ചംം 

[൨ വിം 

] 
1 

| 
] 

[ 
[ 

] 

] 

] 

സങ്ജിത്തനങ്ങര ൯.൧ 

എങ്കിലും അതു നിനോട്ട അടുത്തുവരിക 

യില്ല. 

നിന്െറ കണ്ണുകൊണ്ടു തന്നേ നി നോക്കി 

ദുഷ്യന്മാക്കു വരുന്ന പ്രതിഫലം കാണും. 

യഹോവേ, നി ഏനെറ സങ്കേതമാ 

കനാ; 

നീ അതൃന്നതനെ നിന്െറ വാസസ്ഥല 

മാക്കിയിരിക്കുന്നു. 

ഒരു അനത്ഥധും നിനകു ഭധിക്കയില്ല; 

ഒരു ബാധയും നിന്െറ ക്രടാരത്തിന്നു 

അടുക്കയില്ല. 

നിന്െറ ഏല്ലാവഴികളിലും നിന്നെ കാ 

ക്കേണ്ടതിന്നു 

അവ൯ നിന്നെകുറിച്ചു തന്െറ ട്ടൂതന്മാ 

രോടു കപ്പിക്ും. 

നിനെറ കാൽ കല്ലില് തട്ടിപ്പോകാതിരി 

ക്കേണ്ടതിന്നു 

അധഖര് നിന്നെ കൈകളില് വഹിച്ചു 

കൊള്ളും. 

സിംഹത്തിന്മേലും അണലിമേലും നി 

ചവിട്ടും; 

ബാലസിംഫത്തെയും പെരുമ്പാമ്പിനെ 

യം നീ മെതിച്ചുകള യും. 

അവന് ഏന്നോടു പററിയിരിക്കയാല് 

ഞാ൯ അയധനെ ധിടുധികും; 

അവന് ഏഎനൊ നാമത്തെ അറികയാല് 

ഞാന് അവനെ ഉയത്തും, 

അവന് ഏന്നെ ധിളിച്ചപേക്ഷികും; 

ഞാ൯ അവന്നു ഉത്തരമരുളും; 

കഷ്ടകാലത്തു ഞാ൯ അവധനോടുക്രടെ 

ഇരികും; 

ഞാ൯ അവനെ വിടുവിച്ചു മഹത്വപ്പെ 

ടുരൂതും, 

ദിഫ്യായുസ്സുകൊണ്ടു ഞാ൯ അവന്നു തൃഫ്യി 

വരുത്തും; 

ഏനെറ രക്ഷ അയനാ കാണിച്ചുകൊ 

ടക്കം. 

1 15 

10 

12 

13 

14 

15 



സജ്ചീത്തനങ്ങള്ശ ൯൨, ൯൩. 

൯൨. സജ്ിത്തനം. 

ശബ്ബത്ത് നാഠരക്കുള്ള ഒരു ഗീതം; 

ഒരു സങ്കിത്തനം. 

യഹോവെക്ു സ്ോത്രം ചെയ്യന്നതും 

അതുന്നതനായുള്ളോധേ, നിനെറ നാമ 

ത്തെ കീത്തികുന്നതും 

പത്തു കമ്പിയുള്ള വാദിത്രംകൊണ്ടും വീ 

ണകൊണ്ടും 

ഗംഭീരസ്വരമുള്ള കിന്നരംകൊണ്ടും 

രാവിലേ നിസെറ ദയയെയും 

രാത്രിതോറും നിനെറ ധിശ്വസ്മതയെയും 

വണ്ണിക്കുന്നതും നല്ലതു. 

യഹോവേ, നിന്െറ പ്രവൃത്തികൊണ്ടു 

നീ എന്നെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നു; 

ഞാ൯ നിന്െറ കൈകളുടെ പ്രവൃത്തിക 

ളെക്കുറിച്ചു ഘോഷിച്ചുലുസിക്കുന്നു, 

യഫഹോേ, നിനെറ പ്രവൃത്തികഠം ഏത്ര 

വലിയവയാകുന്നു ! 

നിനെറ ധിചാരങ്ങഠം അത്യന്തം അഗാ 

ധമായവ തന്നേ. 

മുൃഗപ്രായനായ മനുഷ്യ൯ അതു അറിയു 

ന്നില്ല; 

മൂഡ൯ അതു ഗ്രഹിക്കുന്നതുമില്ല. 

ദൂഷ്ടന്മാ൪ പുല്ലുപോലെ മുളെ കുന്നതും 

നീതികേടു പ്രവത്തിക്കുന്നവരൊക്കെയും 

തഥെക്കുന്നതും 

എന്നേകും നശിച്ചുപോകേണ്ടതിന്നാകുന്നു. 

നീയോ, യഹോവ, എന്നേകും അത്യുന്ന 

തനാകുന്നു. 

യഹാധേ, ഇതാ, നിന്െറ ശത്രുക്കഠം, 

ഇതാ,നിസെറ ശത്രുക്ക ഠം നശിച്ചുപോകുന്നു; 

നീതികേടു പ്രവത്തികുന്ന ഏധരും ചിത 

റില്പ്യോകം. 

എങ്കിലും എനെറ കൊമ്പു നി കാട്ടുപോ 

ത്തിനെറ കൊമ്പുപോലെ ഉയതുതും; 

പുതിയ എണ്ണ എന്നെ തേപ്പിക്കുന്നു. 

ഠിം 

914 ലി 92, 98 

എനെെറ കണ്ണു എനെറ ശത്രുക്കളെ കണ്ടും 11 

ഏഎനെറ ചെവി ഏന്നാടു എതികുന്ന 

ടൂഷ്ലുമ്മികമെക്കുറിച്ചു കേട്ടും രസികും. 

നിതിമാ൯ പനപോലെ തമകെക്കും; 

ലചെബാനോനിലെ ദേവദാരുപോലെ വ 

ളരുംം 

യ3ഫാധവയുടെ ആലയത്തില് നടുതലയാ 13 

നമുടെ ദൈവത്തിനെറ ത്തം; 

തഴെക്കുംം 

വാഭ്ധക്ൃത്തിലും അവര് ഫലം കായിച്ചു 14 

കൊണ്ടിരികും ; 

അവര് പുള്ക്ടിവെച്ചും പച്ചപിടിച്ചും ഇ 

രികും, 

യഹോവ നേരുള്ള വ൯, അവന് എനെറ 15 

പാറ, അവനില് നിതികേടില്ല ഏന്നു 

കാണിക്കേണ്ടതിന്നു തന്നേ. 

൯൩, സങ്കിത്തനം. 

യ.ഹോലഖ വാഗ്ന്നു; അവന് മഹിമ ധരി 

ച്ചിരിക്കുന്നു ; 

യഹോവ ബലം ധരിച്ച അരെക്കു കെടി 

യിരിക്കുന്നു. 

ഭൂലോകം ഇളകാതെ ഉറെച്ചുനില്ലയന്നു, 

നിനെറ സിംഹാസനം പുരാതനമേ സ്ഥി 

രമായിരിക്കുന്നു ; 

നീ അനാദിയായുള്ള വ൯ തന്നേ. 

യഹോവേ, പ്രുവാഫങ്ങഠം ഉയത്തുന്നു; 

പ്രവാഹങ്ങഠം ശബ്ദും ഉയത്തുന്നു; 

പ്രവാഹങ്ങഠം തിരമാലകളെ മയത്തുന്നു. 

സമദത്തിലെ വന്തിരകളായ 

പെരുധഖെള്ള ങ്ങളുടെ മുഴക്കത്തെക്കാളും 

മുയരത്തില് യഹോവ മഹിമയുള്ള വ൯. 

നിനെറ സാക്ഷ്യങ്ങഗ എത്രയും നിശ്ചയ 

മുള്ള വ; 

യഹോേ, വിശുഭ്ധി നിന്െറ ആലയ 

ത്തിന്നു എന്നേകും ഉചിതം തന്നേ. 

ടാ 

൭ 
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റടപ്സ്ട 93 915 സങ്കിത്തനങ്ങര ൯൪: 

൯൪൨. സജിത്തനം. 

(ദ്വ മികാരത്തിനെറ ദൈവമായ യഹോ 

വേ, 

പ്രതികാരത്തിന്െറ ഭൈധമേ, പ്രകാശി 

ക്കേണമേ. 

ട്രമിയുടെ ന്യായാധിപതിയേ, എഴ്ചന്നേ 

ല്ലേണ3മഃ; 

ഡംഭികഠംക്ു നി പ്രതികാരം ചെയ്യേ 

ണമേ. 

യഹോവ, ദുഷ്ടന്മാര് എത്രത്തോളം, 

ടൂഷ്മന്മാര് ഏത്രത്തോളം ഘോഷിച്ചുല്ല 

സധികും? 

അവര് ശകാരിച്ചു ക്ഷ  സംസാരികുന്നു; 

നീതികേടു പ്രവത്തികുന്ന ഏവരും വമ്പു 

പറയുന്നു. 

യഹോവേ, അവര് നിന്െറ ജനത്തെ 

തകതൃതുകള യുന്നു ; 
നിന്െറ അവകാശത്തെ പിഡിപ്പിക്കുന്നു 

അവര് ധിധവയെയും പരദേശിയെയും 

കൊല്ലുന്നു ; 

അനാഥന്മാരെ അവര് ഫിംസിക്ുന്നു. 

യഹോവ കാണുകയില്ല എന്നും 

യാക്കോബ്ിനെറ ദൈവം ഗ്രഹിക്കയില്ലെ 

നും അവര് പറയുന്നു. 

ജനത്തില് ഉൃഗപ്രായരായവയരേ, ചിന്തിച്ച 

കൊമാവി൯; 

ഭോഷന്മാരേ, നിങ്ങശക്കു ഏല്പോഠ ബു 

ഭ്ധിവരും2 

ചെവിയെ നട്ടവ൯ കേശക്കുയില്ലയോ? 

കണ്ണിനെ നിമ്മിച്ചവ൯ കാണുകയില്ലയോ? 

ജാതികളെ ശിക്ഷിക്ുന്നവ൯ ശാസിക്ക 

യില്ലയോ? 

അവ൯ മശഭഷ്യക്കു ഞ്ഞോനം ഉപദേശിച്ചു 

കൊടുകുന്നില്ലയോ? 

മനുഷ്യരുടെ വിചാരങ്ങളെ മായ എന്നു 

യഹോവ അറിയുന്നു. 

യഹോവേ, മുക്ടുന്നു കഴി കുഴികുവലോളം 

അനത്ഥദിവസത്തില് നീ അവനെ ധി 

്രമ്പ്പിക്കേണ്ട തിന്നു 

നീ ശിക്ഷിക്കയും നിനെറ ന്യായപ്രമാ 

ണം നി ഉപദേശിക്കയും 

ചെയ്യുന്ന മരുഷ്യ്യ൯ ഭാഗ്യ ഡാ൯. ൧ 

യഹോവ തനെറ ജനത്തെ തള്ളിക്കളക 

യില്ല; 
തനെറ അവകാശത്തെ കൈധിടുകയു 

മില്ല. 

ന്യായധിധി നീതിയിലേക്കു തിരിഞ്ഞു 

വരും; 

പരമാത്ഥക്ലഒയമുള്ള വരൊക്കെയും അതി 

നോടു യോജിക്കും. 

ദുഷ്ണൃമ്മികമലടെ നേരെ ആര് ഏനിക്കു 

വേണ്ടി എഴുന്നേല്ലാ? 

നീതികേടു പ്രുവത്തികുന്നവരോടു ആ൪ 

മേനിക്ുധേണ്ടി ഏതിത്തുനില്ലം7 

യഹോവ ഏനിക്കു സഫായമായിരുന്നി 

ല്ലേജ്കില്ൽ 

മ്രേനെറ പ്രാണ൯ വേഗം മൌനധാസം 

ചെയ്യുമായിരുന്നു. 

എന്െറ കാല് വഴ്ചതുന്നു എന്നു ഞാ൯ പറ 

ഞ്ഞയപപ്പോഠം 

യഹോയേ, നിനെറ ദയ ഏന്നെ താങ്ങി. 

ഏനെറ ഉള്ളിലെ വിചാരങ്ങളുടെ ബഡ്ു 

ത്വത്തില് 

നിന്െറ ആശ്വാസനങ്ങം എനെറ പ്രാ 

ണനെ തഞല്പ്റിക്കുന്നു. 

നിയമത്തിനാ വിരോധമായി കക്ഷൃത നി 

മ്മിക്കുന്ന 

ഒക സിംഹാസനത്തിന്നു നിന്നോടു സഖ്യ 

തയ്യണ്ടാകുമോ? 

നീതിമാനെറ പ്രാണന്നു വിരോധമായി 

അവര് ക്രട്ടം ക്രടുന്നു; 

കററമില്ലാത്ത രക്തത്തെ അവര് ശിക്ഷെ 

ക്കു വിധിക്കുന്നു. 
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സങ്കീത്തനങ്ങ ൯൫, ൯൬ 910 റബ 95, 96 

എങ്കിലും യഹോധഖ എനിക ഗോപുരവും 

എനെറ ശരണശൈലമായ എന്െറ ദൈ 

വധും ആകുന്നു. 

അയന് അവരുടെ നിതികേടു അവരുടെ 

മേല് തന്നേ വരുത്തും; 

അവരുടെ ദൂക്കൃതയില് തന്നേ അവരെ 

സംഹരിക്കും; 

നമുടെ ദൈവമായ യഹോവ അവരെ 

സംഹരിച്ചുകള യും. 

൯൭. സമിത്തനം. 

വിരുപിന, നാം യഹോധെക്ക ഉല്ലസിച്ചു 

ഘോക്കിക്കു 

നമുടെ രക്ഷയുടെ പാറെക്കു ആപ്പിടുക. 

നാം സ്ോത്രത്തോടെ അഖനെറ സന്നിധി 

യില് ചെല്ലുക; 

സങ്ഭജീത്തനങ്ങളോടെ അധഖന്നു ഘോ 

കഷ്മിക്ക. 

യഹോവ മഹാഭദൈധമല്ലോ; 

അവന് സകലദേവധന്മാകും മീതെ മഹാ 

രാജാവു തന്നേ. 

ഭൂമിയുടെ അധോഭാഗങ്ങ.ശ അവന്െറ 

കയ്യില് ആകുന്നു; 

പവ്യതങ്ങളുടെ ശിഖരങ്ങളും അവന്നു 

ള്ള ൨. 

സമുദം അവന്നുള്ളതു; അവ൯ അതിനെ 

ഉണ്ടാക്കി; 

കരയെയും അ വനെറ കൈക മനഞ്ഞി 

രിക്കുന്നു. 

വരുധി൯, നാം വണങ്ങി നമയസ്തൂരിക്ക; 

നമ്മെ നിമ്മിച്ച യഹോവയുടെ മുമ്പില് 

മുട്ടുകുതുക. 

അവ൯ നമുടെ ദൈവമാകുന്നു; 

നാമോ അവന് മേയിക്കുന്ന ജനവധ്യം അവ 

സെറ കൈക്കലെ ആടുകളും തന്നേ. 

ഇന്നു നിങ്ങംം അവനെറ ശബ്ദും കേ 

കുന്നു വെങ്കില്, 

മെരീബയിലെപ്പ്പോലെയും മരുഭൂമിയില് 

മസ്സാനാളിലെപ്പോലെയും 

നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തെ കറഠിനമമക്കരുതു . 

അധിടെധെച്ചു നിങ്ങളുടെ പിതാക്ക 

ന്മാര് എന്നെ പരീക്ഷിച്ചു; 

എനെറ പ്രവൃത്തി അവർ കണ്ടിട്ടും 

എന്നെ ശോധന ചെയ്യൂ. 

നാല്പതു ആഴ്ടെ എനിക്കു ആ തലമുറയോടു 

നീരസം ഉണ്ടായിരുന്നു; 

അവര് തെററിപ്പ്യോകുന്ന ഫൃടയമുള്ളോരു 

ളനം എന്നും 

എനെറ വഴികളെ അറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്തവ 

രെന്നും ഞാ൯ പറഞ്ഞു. 

ആകയാല് അവര് എനെറ സ്വസ്ഥത 

 യിത പ്രുവേശിക്കയില്ലേന്നു 

ഞാ൯ എനെറ ക്രോധത്തിൽ സത്യം 

ചെയ്യു. 

൯൩. സജ്ിത്തനം. 

യഹോവെക്കു ഒരു പുതിയ പാട്ടു പാടു 

വി൯; 

സകലഭൂവാസികളുമായുള്ളോരേ, യഹോ 

വെക്കു പാടു വി൯. 

യഹോധെകു പാടി, അവന്െറ നാമ 

ത്തെ ലാഴ്ത്ധിനു; 

നാഥതോറും അവനെറ രക്ഷയെ പ്രസി 

ഭ്ധമാക്കുവിന൯. 

ജാതികളുടെ ഇടയില് അവനെറ മഫ 

ത്വയവും 

സകലവധംശങ്ങളുടെയും ഇടയില് അവ 

നെറ അത്ഭുതങ്ങളും വിവരിപ്പി൯. 

യഹോവ വലിയവരും ഏററധും സ്തൂത്യ 

നും ആകുന്നു; 

അവ൯ സകലടേവന്മാരെക്കാള്ം ഭയല്ലെ 

ടുഡാ൯ യോഗ്യന്. 

ജാതികളുടെ ഭേഖന്മാരൊക്കെയും മിത്ഥ്യഠ 

മൂത്തികളത്രേ ; 
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യഹോവയോ ആകാശത്തെ ഉണ്ടാക്കിയി 

രിക്കുന്നു. 

ബഘ്ണുമാനധും തേജസ്സും അവനെറ മു 

മ്പിലും 

ബലവും ശോഭയും അവനെറ വിശുദ്ധ 

മന്മിരത്തിലും ഉണ്ടു. 

ജാതികളുടെ കുലങ്ങളേ, യഹോവെക്കു 

കൊടുപ്പി൯; 

മഹത്വധും ബലധും യഹാവധെക്കു കൊടു 

പ്പി൯. 

യഛഹഫോധെക്കു അവന്െറ നാമത്തിന്നു 

തക്ക മഹത്വം കൊടുപ്പി൯; 

തിരുമുതകാഗ്ഗയുമായി അവനെറ പ്രാകാ 

രങ്ങളില് ചെല്ലൂവി൯. 

വിശൂഭ്ധധ്യസ്്രാലങ്കംരത്തോടെ യഹോവ 

൭യ നമസ്തൂരിപ്പി൯; 

സകലഭൂധാസികള്ലമായുള്ളോരേ, അധ 

നെറ മുമ്പില് നടുങ്ങുവിന൯. 

യഹോവ വാഴ്ചന്നു ഏന്നു ജാതികളുടെ ഇട 

യിത പറധി൯; 

ഭൂലോകധും ഇളകാതെ ഉറെച്ചുനില്ലുയന്നു; 

നേരോടെ ധി 

ധികം. 

ആകാശം സന്തോഷിക്കയും ഭൂമി ആന 

ന്ഭിക്കുയും 

സമുദധും അതിനെറ നിറെയധും മുഴങ്ങുക 

യ്യും ചെയ്യട്ടെ. 

വയലും അതിലുള്ള തൊക്കെയും ആഹ്ലാഭി 

അവന് ജാതികളെ. 

ക്കട്ടെ; 

അപ്പോഠം കാട്ടിലെ സകലവ്ൃക്ഷങ്ങളും 

മല്ലസിച്ചുഘോഷികും. 

യഹോവയുടെ സന്നിധിയില് തന്നേ: 

അവന് വരുന്തധഖല്ലോ; അവന് ടഭ്രമിയെ 

യിധിപ്പാ൯ വരുന്നു; 

അവന് ഭൂ3ലാകത്തെ നീതിയോടും 

ജാതികളെ വധിശ്വസ്മുതയോടുംക്രടെ ധി 

ധിക്ും. 

ഠിം 
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൯൭. സജിത്തനം. 

യ്ടുഫാവ വാഴ്ചേന്നു; ഭൂമി ഘോഷിച്ചാന 

ന്രിക്കുട്ടെ; 

ബഫ്ുട്വിപുകമൂം സന്തോഷിക്കട്ടെ. 

മേഘവും അന്ധകാരധും അവനെറ ചുററും 

ഇരിക്ുന്നു; 

നീതിയും ന്യായവും അവന്െറ സിംഹാ 

സനത്തിനെറ അടിസ്ഥാനമാകുന്നു. 

തീ അധന്നു മമ്പായി പോകുന്നതു; 

ചുററുമുള്ള അവന്െറ ധൈരികളെ ദഹി 

പ്പികുന്നു. 

അവനെറ മിന്നലുകഠം ഭൂതലത്തെ പ്രകാ 

ശിപ്പിക്ുന്നു; 

ഭൂമി കണ്ടു വിറെകുന്നു. 

യഹോവയുടെ സന്നിധിയില്, സവ്ൃഭൂമി 

യുടെയും കത്താധിനെറ സന്നിധിയിതം 

പവ്വതങ്ങഠ മെഴ്ുകുപോലെ ഉരുകുന്നു. 

ആകാശം അവനെറ നീതിയെ പ്രസിഭ്ധ 

മാകുന്നു; 

സകലജാതികളും അവന്െറ മഹത്വത്തെ 

കാണുന്നു. 

ധിഗ്രഹങ്ങളെ സേവിക്കയും 

ബിംബങ്ങളില് പ്രശംസിക്കയും 

ചെയ്യന്നവരൊക്കെയും ലജ്യയിച്ചുപോകം ; 

സകലദേവന്മാരുമായുള്ളോരേ, അവനെ 

നമസ്തൂരിപ്പി൯. 

സിയോന് കേട്ടു സന്തോകികുനഃ; 

യഹോവ, നിനെറ ന്യായധിധികഠം 

ഹേതുവായി 

യ്യെഫ്രുടാപുത്രിമാർ ഘോംഷിച്ചാനന്ദികുന്നു. 

യഹോയേ, നി സവ്ൃഭൂമികും മീതെ അ 

യന്ന 
സകലദേവന്മാകും മീതെ ഉയന്നവ൯ 

തന്നേ. 

യഹഫഹോധയെ സ്ന്റേഹികുന്നവരേ, രോഷ 10 

ത്തെ ധെറുപ്പി൯; 
തത്തെ 



സങ്കീത്തനങ്ങമ ൯൮, ൯൯ 

അവന് തനെറ ഭക്തന്മാരുടെ പ്രാണങ്ങ 

ളെ കാക്കുന്നു; 

ദുകടുന്മാരുടെ കയ്യില്നിന്നു അവരെ ധി 

ടടുവിക്കുന്നു. 

നീതിമാന്നു പ്രകാശധും 

പരമാത്ഥഫ്ലദയമുള്ള വക്കു സന്തോകധും 

ഉടികും. 

നീതിമാന്മാരേ, യഫോധയില് സന്തോ 

ഷ്മിപ്പി൯; 

അവന്െറ ലിശുഭ്ധനാമത്തിന്നു സ്നോത്രം 

ചെയ്തി൯. 

ന്പ്. സജിത്തനം. 

ഒരു സങ്കിത്തനം. 

യഹോവെക്കു ഒരു പുതിയ പാട്ടുപാടുവയി൯; 

അവ൯ അഅ്ഭതങ്ങളെ പ്രുവത്തിച്ചിരി 

ക്കുന്നു; 

അയനെറ വലങ്കായ്യും അവനെറ ധിശുഭ്ധ 

ഭജവും 

അവന്നു ജയം നേടിയിരികുന്നു. 

യഹോവ തെറ രക്ഷയെ അറിയിച്ചും 

ജാതികഠ കാഞ്ങകെ തനെറ നീതിയെ വെ 

ളിപ്പെടുത്തിയുമിരിക്കുന്നു. 

അവ൯ യിസ്പായേല്ഗൃഹത്തിന്നു തന്െറ 

ഒയയും വിശ്വസ്തയും ഒത്തിരിക്കുന്നു ; 

ഭൂമിയുടെ അറുതികളൊക്കെയും നമുടെ 

ദൈധത്തിനെറ രക്ഷ കണ്ടിരിക്കുന്നു. 

സകലഭ്രവാസികളുമായുള്ളോരേ, യഹോ 

ധെക്കു ആപ്പിടുവി൯; 

പൊട്ടിഷോക്ിച്ചു കീത്തനം ചെയ്ത്ി൯. 

കിന്നരത്തോടെ യഹോധെകു കീത്തനം 

ചെയ്ത്ി൯; 

കിന്നരത്തോട്ടം സംഗീതസ്വരത്തോടടം 

ക്രടെ തന്നേ, 

കാഫളങ്ങളോടും ശൂയ്യനാദത്തോടുംക്രടെ 

രാജാവായ യഹോവയുടെ സന്നിധിയില് 

ഷഘോഷില്പി൯) 

ഠിം 
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സമുദവും അതിന്െറ നിറെവും 

ഭൂതലധലും അതില് വസിക്കുന്നവരും മുഴ 

്ങട്ടെ. 

പ്രവാഹങ്ങം കൈകൊട്ടട്ടെ; 

പവ്വതങ്ങക ഒരുപോലെ യഹോവയുടെ 

മുമ്പാകെ ഉല്ലസിച്ചു ഷഘോക്കിക്കട്ടെ. 

അവ൯ ഭൂമിയെ വധിധിപ്പാ൯ വരുന്നു; 

ഭൂലോകത്തെ നീതിയോടും ജാതികളെ 

നേരോടുംശൂടെ വിധിക്കും. 

൯൯, സങ്കിത്തനം, 

യഹോവ പവാഴ്ചന്നു; ജാതികഠം വിറെ 

ക്കട്ടെ ; 

അവന് കെരുരുബുകമൂടെ മീതെ വസി 

ക്കുന്നു; ഭൂമി കുലുങ്ങട്ടെ. 

യഹോവ സീയോനില് വലിയവനും 

മീതെ ഉന്നതനും 

ആകുന്നു. 

അവ൯ പരിശുഭ്ധ൯ എന്നിങ്ങനെ 

സകലജാതികഠകും 

അവര് നിന്െറ മഹത്തും ഭയങ്കരധുമായ 

നാമത്തെ സ്മൂതിക്കട്ടെ. 

ന്യയതല്പരനായ രാജാധവിനെറ ബല 

ത്തെ 

നീ നേരോടെ സ്ഥിരമാക്കിയിരിക്കുന്നു ; 

നീ യാക്കോബില് നീതിയും ന്യായയും 

നടത്തിയിരിക്ുന്നു. 

നജുടെ ടൈവമായ യഹോവയെ പുക 

ധി; 

അവനെറ പാടപിഠത്തിങ്കല് നമസ്കരി 

ല്പി൯; 

അവ൯ പരിശുഭ്ധ൯ ആകുന്നു. 

അവന്െറ പുരരോഹിതന്മാരിത മോശെ 

യും അഹരോനും, 

അവനെറ നാമത്തെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കു 

ന്നവരില് ശമൂധേലും; 

ഇവര് യഹോവയോടു അപേക്ഷിച്ചു; 

അയന് അവക്ു ഉത്തരമരുളി. 
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രോടു സംസാരിച്ചു; 

അവര് അവനെറ സാക്ഷ്ൃങ്ങദും അവ൯ 

കൊടുത്ത ചട്ടവും പ്രമാണിച്ചു. 

ഞങ്ങടെ ഭൈധമായ യഹോവേ, നീ 

അധക്കത്തരമരുളി; 

നീ അവക്ു ക്ഷമ കാണികുന്ന ദൈവവും 

അധഖരുടെ പ്രവൃത്തികമക്കു പ്രതികാരക 

ദമം ആയിരുന്നു. 

നമുടെ ദൈവമായ യര്ഹാവയെ പുക 

ല്ലി; 

അവനെറ ധിശുഭ്ധപവ്വൃതത്തിരു നമസ്സ 

രിപ്പി൯; 

നമുടെ ദൈധമായ യഹോവ പരിശു 

ദ്ധനല്ലോ. 

൧൦൦0. സജിത്തനം. 

ഒരു സ്യോത്തസജിത്തനം. 

സകചഭൂധാസികളട മായയള്ളോരേ, യഹോ 

ഖെകു ആപ്പിടുധി൯. 

സ3ന്താഷത്തോടെ യഹോവയെ സേധി 

പ്പി൯; 
അവന്െറ സന്നിധി 

യിത വരുധി൯. 

യഹോധയ തന്നേ ഭൈധം എന്നറിധി൯; 

സംഗിീതത്തോടെ 

അവന് നമ്മെ ഉണ്ടാക്കി; നാം അവന്നു 

ള്ള വര ആകുന്നു; 

അവനെറ ജനലും അവന് മേയികുന്ന 

ആടുകളും തന്നേ. 

അവനെറ വാതിലുകളിരു സ്യോത്രത്തോടും 

അവനെറ പ്രാകാരങ്ങളില് സ്തൂതിയോടും 

ക്രടെ വരുപി൯; 

അധന്നു സ്യോത്രം ചെയ്യൂ അവന്െറ നാ 

മത്തെ വാഴ ധി൯. 

യഹോധ നല്പലവനല്ലേം 

അവന്െറ ദയ ഏഎന്നേകുമുള്ളതു; 

അയവനെറ ധിശ്വസ്ധത തലമുറതലമുറയാ 

യും ഇരികുന്നു. 

ധാഠാഥറ്ഠിം 

തത്തന്ന യരു 

൧൧0൧, സജിത്തനം. 

ഓധീടദിന്െറ ഒരു സങ്ജീത്തനം. 

ഞാ൯ ഭയയെയും ന്യായത്തെയും കുറിച്ചു 

പാടും; 
യഹോവേ, ഞാന് നിനക്കു കീത്തനം 

പാടും, 

ഞാന് നിഷ്കള അമാഗ്ഗത്തില് ശ്രഭ്ധവെകും; 

മ്േപ്പോഠം നീ എന്െറ അടുക്കല് വരും? 

ഞാ൯ എന്െറ ധിട്ടില് നിഷ്ഠങ്കഹൃ3യ 

ത്തോടെ പെരുമാറും. 

ഞാന് ഒരു നീചകായ്യം എന്െറ കണ്ണിന്നു 

മുമ്പില് ഖെകുകയില്ലു; 

ക്രമം കെട്ടവരുടെ പ്രവൃത്തിയെ ഞാ൯ 

വെറുകുന്നു; 

അതു എന്നോടു ചേന്നുപറരുകയ് ല്ല. 

വക്രഫ്ൃടയം എന്നോടു അകന്നിരികും; 

ദുക്ടു തയെ ഞാ൯ അറികയില്ല. 

ക്രടടുകാരനെകുറിച്ചു ഏഷണി പറയുന്ന 

വനെ ഞാന് നശിപ്പികും; 

തുന്നതഭാവധും നിഗമളഫഹ്ൃദയധും ഉള്ളവ 

നെ ഞാ൯ സഹിക്കയില്ല. 

ദേശത്തിലെ ധിശ്വസ്മന്മാർ ഏന്നോടു 

ക്രടെ വസിക്കേണ്ടതിന്നു 

മ്രേന്െറ ദുഷ്ടി അവരുടെമേല് ഇരി 

ക്കുന്നു; 

നിഷ്കു$ങ്കമാഗ്ുത്തില് നടകുന്നവന് ഏന്നെ 

ശുശ്ര്രൂക്കിക്കും. 

വഞ്ചന ചെയ്യുന്നവന് ഏനെറ ധീട്ടിരു 

വസിക്കയില്ല; 

കമോഷ്ട പറയുന്നവന് ഏനെറ മുമ്പില് 

മുറെച്ചനില്ലയില്ല,. 

യഹോവയുടെ നഗരത്തില്നിന്നു സകല 

ടുത്ുവൃത്തിക്കാരെയും ഛേടിച്ചുകള യേണ്ട 

തിന്നു 

ദേശത്തിലെ ദൂക്ടന്മാരെ ഒക്കെയും ഞാ൯ 

രാവിലേതോറും നശിപ്പികും. 
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൧൧0൨. സമ്കിത്തനം. 

അരിക്ടന്െറ പ്രാത്ഥന; അവ൯ 

ക്ഷീണിച്ചു യഹോധയുടെ മുമ്പാകെ തന്െറ 

സങ്കടത്തെ പകരുമ്ചോധ കഴിച്ചതു. 

യഹോവേ, എനെറ പ്രാത്ഥന കേ 

ക്കേണമേ;ഃ 

എനെറ നിലവിളി തിരുസന്നിധിയില് 

വരുമാറാകട്ടെ. 

കക്ടടിവസത്തില് നിന്െറ മുഖം ഏനിക്കു 

മറെക്കുരുതേ; 

നിസെറ ചെധി ഏങ്കലേക്കു ചായിക്കേ 

ണമേ; 

ഞാന പലിളിക്കുന്ന നാളില് വേഗത്തില് 

എനികുത്തരമരുളേ ണമേ. 

എനെറ നാളകഠം പുകപോലെ കഴിഞ്ഞു 

പോകുന്നു; 

എസെറ അസ്ധധികഠം തീക്കൊള്ളിപോലെ 

ധെന്തിരിക്കുന്നു . 

സെറ ഹദയം അരിഞ്ഞ പുല്ലുപോലെ 

ഉണങ്ങിയ്'രികുന്നു; 

ഞാ൯ ഭക്ഷണംകഴിപ്പാ൯ മറന്നുപോകുന്നു. 

എനെറ ഞരക്കത്തിനെറ ഒച്ഛനിമിത്തം 

എനെറ അസ്ഥികമ മാംസത്തോട്ട പ 

ററുന്നു. 

ഞാന മരുഭൂമിയിലെ വേഴാമ്പല് പോലെ 

ആകുന്നു; 
ശ്രു൬ സ്ഥലത്തെ മൂങ്ങാപോലെ തന്നേ. 

ഞാന ഉറക്കിളെ ച്ചിരിക്കുന്നു; 

വിട്ടിന്ുകളില് തനിച്ചിരിക്കുന്ന കുരികിത 

പോലെ ആകുന്നു. 

എനെറ ശത്രുക്കഠം ഇടധിടാതെ എന്നെ 

നിന്ദിക്കുന്നു ; 

എന്നോടു ചിറൃന്നവര എനെറ പേര് 

ചൊല്ലി ശപികുന്നു. 

ഞാ൯ അപ്പുംപോലെ ചാരം തിന്നുന്നു; 

എസെറ പാനിയത്തില് കണ്ണുനീര് കല 

ക്കുന്നു ; 3 
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നിസനെറ കോപവും ക്രോധവും ഹേതുവാ 

യിട്ടു തന്നേ; 

നി ഏന്നെ എടുത്തു ഏറിഞ്ഞുകളഞ്ഞു 

വല്ലോ. 

എനെറ ആയുസ്സു ചാഞ്ജുപോകുന്ന നിഴല് 

പോലെയാകുന്നു; 

ഞാ൯ പുല്ലുപോലെ ഉണങ്ങിപ്പേകേന്നു. 

നീയോ, യഹോവേ, എന്നേകുമുള്ള വ൯; 

നിസെറ നാമം തലമുറതലമുറയായി നില 

നില്ലുന്നു. 

നീ എഴുന്നേററു സിയോനോട്ട കരുണ 

കാണികും; 

അവളോടു കൃപ കാണിപ്പാനുള്ള കാലം, 

അതേ, അതിന്നു സമയം വന്നിരിക്കുന്നു. 

നിന്െറ ദാസന്മാക്ുു അവ്ടെ കല്ലുക 

ളോടു താല്പയ്യധും 
അവളുടെ പൂഴിയോടു അലിധും തോ 

ന്നുന്നു. 

യഹോഖ സിയോനെ പണികയും 

തനെറ മഹത്വത്തില് പ്രത ക്ഷനാകയും 

അവ൯ അഗതികളുടെ പ്രാത്ഥന കടാ 

ക്ഷ്മിക്കയും 

അവരുടെ പ്രാത്ഥന നിരസിക്കാതെയി 

രിക്കയും ചെയൂതുകൊണ്ടു 

ജാതികം യഹോവയുടെ നാമത്തെയും 

ഭൂമിയിലെ സകലരാജാക്കുന്മാരും നിന്െറ 

മഹത്വത്തെയും ഭയപ്പെടും. 

വരുവാനിരിക്കുന്ന തലമുറെക്കു വേണ്ടി 

ഇതു എഴുതിവെകും; 

സ്തൃഷ്ട്രിക്കപ്പെടുവാനുള്ള ജനം യഹോധഖ 

യെ സ്തുതിക്കും. 

യഫോവയെ സ്േവിപ്പാ൯ ജാതികളും 

രാജ്യങ്ങളും ക്രടിവന്നപ്പോഠം 

സീയോനില് യഹോവയുടെ നാമത്തെയും 

യെരൂശലേമിരു അവനെറ സ്റകൂതിയെയും 

പ്രസ്മാധിക്കേണ്ടതിന്നു 

ബഭ്ധന്മാരുടെ രുരക്കം കേമപ്പ്ാന്ം 
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മരണത്തിന്നു നിയമിക്കപ്പെട്ടവരെ വിടു 

വിപ്പാനും 

യഹോവ തനെറ വിശുദ്ധമായ ഉയര 

ത്തിരനിന്നു നോക്കി 

സ്വഗ്ശത്തിതനിന്നു ഭൂമിയെ തൃക്കണ്പാ 

ത്തുവല്ലോ. 

അവ൯ വഴിയില്വെച്ചു സെറ ബലം 

ക്ഷയിപ്പിച്ചു; 

അവന് ഏനെറ നാളുകളെ ചുരുക്കിയി 

രിക്കുന്നു. 

ദ്രേസൈറ ഭൈവമേ, ആയ്യസ്സിനെറ മഭ്ധ്യ 

തമില് ഏന്നെ എടുത്തുകളുയരുതേ എന്നു 

ഞാ൯ പറഞ്ഞു; 

നിനെറ സംവത്സരങ്ങമ തലമുറതലമുറ 

യായി ഇരികുന്നു. 

പൂവ്യകാലത്തു നീ ഭൂമിക്ു അടിസ്ഥാനമിട്ടു ; 

ആകാശം നിനെറ കൈകളുടെ പ്രപ്ല 

ത്തിയാകുന്നു. 

അവ നശികും നിയോ നിലനില്ലം; 

അവയെല്ലാം വ്ര്രുംപോലെ പഴകി 

പ്പോകും; 

ഉടുപ്പ്പോലെ നീ അവയെ മാററും; അവ 

മാറിപ്പോകയും ചെയ്യം. 

നീയോ അന നാകുന്നു; 

നിനെറ സംയഖത്സരങ്ങാ അവസാനിക്കു 

യ്യുമില്ല. 

നിന്െറ ഓസന്മാരുടെ മക്കം നിഭയം 

വസികും; 

അവരുടെ സന്തതി നിനെറ സന്നിധി 

യിൽ നിലനില്ല. 

൧൧0൩. സജിത്തനം. 

ദാധീിദിനെറ ഒരു സങ്ജിത്തനം. 

൫൯ മനമേ, യഹഫോധയെ വാ്ശൂ; 

ഏഎനെറ സ്വ്യ്യാന്തരംഗധുമേ, അവനെറ 

ധിശൂദ്ധനാമത്തെ ശ്ശ 

൯ മനമേ, യഹോവയെ വാഴ്ത്ത്? 

ധാഠാഥറ്ഠിം 

021 സങ്കജീത്തനങ്ങ. ൧0൩. 

അവനെറ മഉപകാരങ്ങര ഒന്നും മറക്ക 

രതു. 

അവന് നിനെറ അകൃത്യം ഒക്കെയ്യം 

മോചികുന്നു ; 

നിന്െറ സകലരോഗങ്ങളെ യും സെഖ്യ 

മാകുന്നു ; 

അവന് നിനെറ ജീവനെ നാശത്തില് 

നിന്നു ധിണ്ടെടുക്കുന്നു; 

അവന് ഒയയും കരുണയും നിന്നെ അ 

ണിയികുന്നു. 

നിനെറ യെൌയനം കഴഴകനെപ്പ്പോലെ 

പുതുകിവരഅക്കവണ്ണം 

അവന് നിനെറ ധായ്ത്, നന്മകൊണ്ടു 

തൃപ്യിവരുത്തുന്നു. 

യഫഹോധ സകലപിീഡിതന്മാകും ധേണ്ടി 

നീതിയും ന്യായവും നടത്തുന്നു. 

അവ൯ തനെറ വഴികളെ മോശെ 

യെയും 

തനെറ പ്രവൃത്തികളെ യിസ്പായേല്മക്ക 

ളെയും അറിയിച്ച. 

യഹോവ കരുണയും കൃപയും നിറഞ്ഞ 

വന് ആകുന്നു; 

ദിഘക്ഷമയും മഹാദയയ്യം ഉള്ള വ൯ തന്നേ, 

അവന് ഏല്ലായ്ക്യോഗ്ണം ഭത്സിക്കയില്ല 

മ്ലേന്നേകും കോപം സംഗ്രഫിക്കയ്യമില്ല. 

അവന് നമുടെ പാപങ്ങഠക്ു ഒത്തവണ്ണം 

നമ്മോടു ചെയ്യുന്നില്ല ; 

നമ്മുടെ അകൃത്യങ്ങധക്കു ഒത്തവണ്ണം ന 

മ്മോടു പകരം ചെയ്യുന്നുമില്ല. 

ആകാശം ഭൂമികുമീതെ ഉയന്നിരിക്കുന്നതു 

പോലെ 

അവന്െറ ദയ അവധവനെറ ഭക്തന്മാരോടു 

വലുതായിരികുന്നു. 

ഉദയം അസ്മമയത്തോടട അകന്നിരിക്കു 

ന്നതുപോലെ 

അവ൯ നമുടെ ലംഘനങ്ങളെ നമ്മോടു 

അകററിയിരികുന്നു. 
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അപ്പന്നു മക്കളോടു കരുണതോന്നുന്നതു 

പോലെ 

യഹോവെക്കു തന്െറ ഭക്തന്മാരോടു കുരു 

ണതോന്നുന്നു. 

അവന് നമുടെ. പ്രകൃതി അറിയുന്നു 

വജല്ലാ; 

നാം പൊടി എനം അവന് ഓാക്കുന്നു, 

മന്ദഷ്യനെറ ആയ്യസ്സു ലുല്ലപോലെയാ 

കുന്ന; 

വയലിലെ പൃപോലെ അവന് പൂകുന്ന. 

കാറു അതിന്മേല് അടിക്കുമ്പോ അതു 

ഇല്ലാതെപോകുന്നു; 

അതിനെറ സ്ഥലം പിന്നെ അതിനെ 

അറികയുമില്ല. 

യഹോവയുടെ ഒഭയരയോ എന്നും ഏന്നകും 

അയനെറ ഭക്തന്മാക്കും 

അവനെറ നീതി മക്കളുടെ മക്കഠകും 

ഉണ്ടാകും, 

അവനെറ നിയമത്തെ പ്രുമാണിക്കുന്ന 

വകും 

അവനെറ കുപ്പനകളെ ഓത്തു ആചരി 

കുന്ന വക്കും തന്നേ, 

യഹോവ തനെറ സിംഹാസനത്തെ സ്വ 

ശുത്തില് സ്ഥാപിച്ചിരിക്ുന്നു; 

അവനെറ രാജതവം സകലത്തെയും ഭരി 

ക്കുന്നു. 

അധഖനെറ വചനത്തിനെറ ശബ്ദും കേട്ടു 

അവയവസെറ ആമ്മ അനുസരിക്ുന്ന വി 

രന്മാരായി 

അവയനെറ ഒട്ടതന്മാരായുള്ളോരേ, യഹോ 

വയെ വാ ധി൯. 

അഖനെറ ജഇക്കം ചെയ്യുന്ന ശുശ്രൂഷക 

രായി | 

അവനെറ സകലസൈവ൮യ ങ്ങളു മായയള്ളോ 

രേ, യഹോവയെ വാ ധിന്; 

അവനെറ ആധിപത്യ ത്തിലെ സകല 

സ്ഥലങ്ങളിലുമുള്ള 

ഠിം 

022 റ ടണ്ണ്ടം 103 

അവന്െറ സകലപ്രവൃത്തികളു മേ,യഹോ 

വയെ വാഴ്സ ധി൯; 

എ൯ മനമേ, യഹോവയെ ധാക്ലൂതജ- 

ചാര്വ, സതിത്തനം. 

൪൫)൯ മനമേ, യഹോവയെ ല്ല; 

എന്െറ ദൈവമായ യഹോവേ, നി 

ഏററവും വലിയവന്; 

മഹത്വധും തേജസ്സും നീ ധരിച്ചിരിക്കുന്ന. 

വ്രും ധരിക്കുമ്പോലെ നീ പ്രകാശത്തെ 

ധരികുന്നു ; 

തിരശ്ശിലപോലെ നീ ആകാശത്തെ ധി 

രിക്കുന്നു. 

അവന് തനെറ മാളികകളു ടെ തുലാങ്ങളെ 

വെള്ളത്തിന്മേത നിരത്തുന്നു; 

മേഘങ്ങളെ തനെറ തേരാക്കി, കാററി൯ 

ചിറകിന്മേല് സഞ്ചരികുന്നു. 

അവ൯ കാററുകളെ തനെറ ഒ്ൂതന്മാരും 

അഗ്നിജ്വാലയെ തന്റെറ ശുശ്രൂ ഷകന്മാരും 

ആകുന്നു. 

അവന് ഭൂമിയെ അതൊരിക്കലും ഇളകി 

പ്പോകാത വണ്ണും 

അതിന്െറ അടിസ്ഥാനത്തിന്മേല് സ്ഥാ 

പ്പിച്ചിരികുന്നു. 

നീ അതിനെ ധ്ന്്രംകെൊണ്ടെന്നപോലെ 

ആഴികൊണ്ടു മൂടി; 

വെള്ളം പവ്ൃതങ്ങശക്കുമിതെ നിന്നു. 

അധ നിനെറ ശാസനയാല് ഓടിപ്പോയി; 

നിസെറ ഇടിമുഗക്കത്താത അവ ബദ്ധ 

പട്ടു -- 

മലകഠം പൊങ്ങി, താഴ്ണുരകഠം താണു - 

നീ അധെകു നിശ്ചയിച്ച സ്ഥലര്അക്കു 

വാങ്ങിപ്പോയി; 

ഭൂമിയെ മൂടുവാന് മടങ്ങിഖരാതിരിക്കേണ്ട 

തിന്നു 

നി അധെകു കടന്നുക്ൂടാത്ത ഒരു അതിര് 

ഇട്ടു. 
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അയ൯ മറലുകളെളെ താഴ്ണരകളിലേക്കു ഒഴ നീ ഇതു 

ക്നാ; 

അവ മലകളുടെ ഇടയില്ക്ൂടി ഒലികുന്നു. 

അചയിതനിന്നു വയലിലെ സകലമ്ൃഗ 

ഒദമ്മം കുടിഥരന്നു; 

കാട്ടുകഴുതകളും തങ്ങളൂടെ ദാഹം തികുന്നു. 

അധയ്ൃയടെ തിരങ്ങളില് ആകാശത്തിലെ 

വറയധകമ വസിക്കയും 

കൊമ്പുകളുടെ ഇടയില് പാടുകയും ചെ 

യുന്നു. 

അവന് തന്െറ മാളികകളില്നിന്നു മല 

കളെ നനെകുന്നു; 

ഭൂദ്കു നിന്െറ പ്രവൃത്തികളുടെ ഫല 

ആരാല് തൃപൃിവരുന്നു. 

അവന ശൂൃഗങ്ങശകു പുല്ലും 

മനുഷ്യ നെറ ഉപയോഗകത്തിന്നായി സ 

സ്യയും മുമെപ്പിക്കുന്നു; 

അവന് ഭൂമിയിരുനിന്നു ആഹാരവും 

മനുഷ്യ നെറ ഫൃടയത്തെ സന്തോഷിപ്പി 

കുന്ന വിഞ്ങും 

അവനെറ മുഖത്തെ മിനുകു വാ൯ മ്േണ്ണ്ണയും 

മന്മഷ്യ൭൯റ ഹൃദയത്തെ ബലല്പെടു 

തുതുന്ന അപ്പും ഉത്ഭവിപ്പികുന്നു. 

യഹോവയുടെ പവ്ൃക്ഷങ്ങമക്കു തൃപ്യിയ 

രുന്നു; 

അവ൯ നടിട്ടുള്ള ലെബാനോനിലെ ദേ 

വരാരുക്കഠകു തന്നേ. 

അധിടെ പക്ഷികുഠ ക്രടുണ്ടാകുന്നു ; 

പെരുഞാറെക്കു സരള വ്ൃക്ഷങ്ങഠ പാപ്പി 

ടമാകുന്നു. 

മയന്നമലകമ കാളൂാടുകഠകും 

വാറകമ കുഴിമുയലുകഠകും സങ്കേതമാ 

കുന്മ. 

അവധന് കാലനിണ്ണയത്തിന്നായി ചന്രരനെ 

നിയമിച്ചു; 

സൂയ്യന് തന്െറ അസ്ധൂമാനത്തെ അറി 

യ്യുന്നു. 

ധാഠാഥറ്ഠിം 

029 സങാിത്തനങ്ങഠം ൧൧൪: 

വരുത്തുന്നു; രാത്രി ഉണ്ടാ 

കുന്ന; ) 

അപപ്പ്ാഠ കാട്ടൂമൂഗങ്ങളൊക്കെയും സഞ്ചാ 

രം തുടങ്ങുന്നു. 

ബാലസിംഫങ്ങ൦ ഇരെക്കായി അലറുന്നു; 

അവ ദൈധത്തമോടു തങ്ങളുടെ ആഹാരം 

ചോടിക്ുന്നു. 

സൂയ്യന് ഉടികുമ്പോഠ അവ മടങ്ങുന്നു; 

തഞ്ങദൂടെ ഗുഫകളില് ചെന്നു കിടകുന്നു. 

മന്മ ഷ്യ ൯ തന്െറ പണിക പുറപ്പെടുന്നു; 

സന്ധ്യ വരെയുള്ള തനറെറ വേലെക്കായി 

തന്നേ. 

യഫോ്ഖ, നിനെറ പ്രവൃത്തികഠ ഏത്ര 

പെരുകിയിരിക്ുന്നു ! 

ജ്ഞാനത്തോടെ നി അവയെ ഒക്കെയും 

ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു; 

ട്രമി നിന്െറ സ്ൃഷ്ട്ികളാല് നിറഞ്ഞി 

രിക്ുന്നു. 

വിസ്മാരധും മുള്ള സമ്ദം 

അതാ കിടക്ുന്നു! 

വലിച്പധും 

അതില് സഞ്ചരികുന്ന ചെറിയതും വലി 

യതുമായ അസാജ് ജത്തുക്കമ ഉണ്ടു. 

അതില് കുല്പലുകമ ഓടുന്നു; 

അതിത കളിപ്പാ൯ നീ ഉണ്ടാക്കിയ ലിപ്യാ 

ഥാന ഉണ്ടു. 

തക്കസമയത്തു തിന കിട്ടേണ്ടതിന്നു 

ഇവ ഒക്കെയും നിന്നെ കാത്തിരികുന്നു. 

നീ കൊടുക്കുന്നതിനെ അഖ പെറുകുന്നു; 

തൃക്കൈ തുറകുമ്പോ൦ം 

അഖവക്കു നന്മകൊഴ്ടു തൃപ്യിവരുന്നു. 

തിരുമുഖത്തെ മറെകുമ്പോഗ അവ ഭൂമി 

ച്ൂപ്പോകുന്നു ; 

നീ അവയുടെ ശ്വാസം എടുക്കുമ്പോഠം 

അധവ ചത്തു. പൊടിയിലേകു തിരികെ 

ചേരുന്നു. 

നി നിനെറ ശ്വാസം അയക്കുമ്പോഠം 

110 

ി 

2 

4 

ളു? 

3। 

അവ സ്തൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നു; 
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നി ഭൂമിയുടെ മുഖത്തെ പുതുക്കുന്നു. 

യഹോവയുടെ മഹത്വം എന്നേകും നില്ല, 

മാറാകട്ടെ ; 

യഹോവ തനെറ പ്രവൃത്തികളില് സ 

ന്തോഷിക്കട്ടെ. 

അവന് ഭൂമിയെ നോക്കുന്നു, അതു യിറെ 

ക്കുന്നു; 

അവ൯ മലകളെ തൊടുന്നു, അവ പുക 

യയന്നു. 

എസെറ ആയുഷ്ട്രാലത്തൊക്കെയും ഞാ൯ 

യഹോവെക്കു പാടും; 

ഞാ൯ മരള്ളടത്തോളം എന്െറ ദൈവ 

ത്തിന്നു കീത്തനം പാട്ടും. 

എന്റെറ ധ്യാനം അവന്നു പ്രസാദകരമാ 

യിരിക്കട്ടെ ; 

ഞാ൯ യഹോവയില് സന്തോഷിക്കും. 

പാപികഠ ഭൂമിയില്നിന്നു മുടിഞ്ഞുപോ 

കട്ടെ; 

ടുക്കൂന്മാ൪ ഇല്ലാതെയാകട്ടെ ; 

എന്മനമേ, യഹോധയെ വാഴ; 

യഹോധഖയെ സ്കൂതിപ്പി൯. 

൧൧0൫. സജീത്തനം. 

യഹോവെക്കു സ്ോത്രംചെയ്ത്രി൯; ത൯ 

നാമത്തെ ലിളിച്ചപേക്ഷിപ്പി൯; 

അവനെറ പ്രവൃത്തികളെ ജാതികളുടെ 

ഇടയില് അറിയി പ്പി൯. 

അവന്നു പാടുടധി൯; അവന്നു കിത്തനം 

പാട്ടവി൯; 

അവനെറ സകല അആ്ഭതങ്ങളെ യൃയംകുറി 

ച്ച സംസാരിപ്പി൯. 

അവനെറ വിശുദ്ധനാമത്തില് പ്രുശംസി 

പ്പിനഃ 

യഹോധവയെ അന്വേകികുന്നവരുടെ 

ഹൃദയം സന്തോഷിക്കട്ടെ, 

യഹോവയെയും അവനെറ ബലത്തെയും 

തിരധി൯; 

ധാഠാഥറ്ഠിം 
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അവനെറ മുഖത്തെ ഇടവിടാതെ അന്വേ 

ഷിപ്പി൯. 

അവനെറ ദാസനായ അബ്രാഹാമിനെറ 

സന്തതിയും 

അയധ൯ തിരഞ്ഞെടുത്ത യാക്കോബി൯ മക്ക 

ഭൂ മായുള്ളോരേ, 

അവ൯ ചെയു അത്ജുതങ്ങളും അവസെറ 

അടയാളങ്ങളും 

അവനെറ ധായുടെ ന്യായധിധികളും 

ഓത്തു കൊഠധി൯. 

അയന് നജുടെ ദൈവമായ യഹോവഖ 

യാകുന്നു; 

അയനെറ ന്യായധിധികഠം സപവ്ൃഭൂമിയി 

ലും ഉണ്ടു, 

അവ൯ തനെറ നിയമത്തെ എന്നേകും 

താ൯ കല്പിച്ച വചനത്തെ ആയിരം തല 

മുറയോളധും കാക്കുന്നു. 

അവന അബ്രാഹാമിനോടു ചെയൂ നിയ 

മധുഠ 

യിസ്റ്റാക്കിനോടു 'ചെയു സത്യധും തന്നേ. 

അതിനെ അയന് യാക്കോബിന്നു ഒരു 

ചട്ടമായും 

യിസ്രായേലിന്നു ഒരു നിത്യനിയമമായും 

നിയമിച്ചു. 

നിനെറ അവധകാശത്തിനെറ ഓഫരി 

യായി 

ഞാ൯ നിനക്കു കനാ൯നദേശം തരും ഏന്ന 

രുളിച്ചെയ്യൂ. 

അവര് അന്നു എണ്ണത്തില് കുറഞ്ഞവരും 

ആ ചുരുങ്ങിയധഖരും 

അധിടെ പരദേശികളും ആയിരുന്നു. 

അലര് ഒരു ജാതിയെ ധിട്ടു മറെറാരു ജാ 

തിയുടെ അടുക്കലേക്കും 

ഒരു രാജ്യത്തെ വിട്ടു മറെറാരു ജനത്തി 

നെറ അടുക്കലേകും പോകും. 

11 

[2 

അവരെ പിഡിപ്പിപ്പാ൯ അവന് ആരെ 14 

യൂം സമ്മതിച്ചില്ല ; 
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അവരുടെനിമിത്തം അവന് രാജൂാക്കന്മാ। തനെറ ജനത്തെ പകെപ്പാനും തന്െറ 

രെ ശാസിച്ചു: 

എ൭൯റ അഭിഷിക്തുന്മാരെ തൊടരുതു, 

എനെറ പ്രവാചകന്മാക്കു ഒരു ദോഷവും 

ചെയ്യരുതു എന്നു പറഞ്ഞു. 

അവന് ദേശത്തു ഒരു ക്ഷാമം വരുത്തി; 

അപ്പമെന്ന കോലിനെ അശേഷം ഒടിച്ചു 

കളഞ്ഞു. 

അവക്ു മുമ്ഖായി അവന് ഒരാളെ അയച്ചു; 

യോസേഫിനെ അവര് ദാസനായി വി 

റഠുവല്ലേ. 

യഹോവയുടെ വചനം നിവ്ൃത്തിയാകയും 

അവന്െറ അരുളപ്പാടിനാല് അവന്നു 

ശോധന വരികയും ചെയ്യുവോളം 

അവര് അവനെറ കാലുകളെ വിലങ്ങു 

കൊണ്ടു ബെന്ധിക്കയും 

അവന് ജഇരിമ്പുചങ്ങലയില് കുടുങ്ങുകയും 

ചെയ്യൂ. 

രജോധു ആളയച്ചു അവനെ ധിടുധിച്ചു; 

ജാതികളുടെ അധിപതി അവനെ സ്വ 

തന്ദനാക്കി. 

അവനെറ പ്രഭക്കന്മാരെ മോകടപ്രകാരം 

7 ബന്ധിച്ചുകൊമ വാനും 

അവന്െറ മന്ത്രിമാക്കു ജ്ഞാനം ഉപദേ 

ശിച്ചുകൊടുപ്പാനും 

തന്െറ ഭവനത്തിന്നു അവനെ കത്താ 

വായും 

തനെറ സ്വ്വസമ്പത്തിന്നും അധിച്ചതി 

യായും നിയമിച്ചു. 

അപ്പ്പോഠ യിസ്റപ്ായേല് മിസ്രയിമിലേകു 

ചെന്നു; 
3 

യാക്കോബ് ഹാമിന്െറ ദേശത്തു വന്നു 

പാത്തു. 

ദൈവം ത൭൯റ ജനത്തെ ഏററവും വദഭ്ധി 

പ്പിക്കയും 

അവരുടെ വഖൈരികളെക്കാറ അവരെ 

ബലധാന്മാരക്കുകയും ചെയ്യൂ. 

ധാം 
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ഓസന്മാരോടു മുപായം പ്രയോഗിപ്പാനും 

അവ൯ അവരുടെ ഫ്ൃടയത്തെ മറിച്ചു 

കളഞ്ഞു. 

അവന തനെറ ദാസനായ മോശെയെയും 

താ൯ തിരഞ്ഞെടുത്ത അഹരോനെയും 

അയച്ചു. 

ഇവര് അവരുടെ ഇടയില് അധഖനെറ 

അടയാളങ്ങളും 

ഹാമിനെറ ദേശത്തു അത്ഭു തങ്ങദും കാ 

ണിച്ചു. 

അവന് ഇരു അയച്ചു ദേശത്തെ ഇരു 

ട്ടാക്കി ; 

അവര് അവന്െറ വചനത്തോടു മറുത്ത 

തുമില്ല. 
അവ൯ അവരുടെ ധഖെള്ളത്തെ രക്ത 

മാക്കി, 

അവരുടെ മത്സ്യങ്ങളെ. കൊന്നുകളഞ്ഞു. 

അവരുടെ ദേശത്തു തവള വ്യാപിച്ചു 

രാജാക്കന്മാരുടെ പള്ളിയറകളില് പോലും 

നിറഞ്ഞു. 

അവന് കപ്പിച്ചപ്പോഠ നായിച്ചയും 

അധഖരുടെ ദേശത്തെല്ലാം പേനും വന്നു; 

അവന് അവക്കു മഴെകു പകരം കലൃഗയും 

അവരുടെ ദേശത്തില് അഗ്നിജ്വാലയും 

അയച്ചു. 

അധവ൯ അവരുടെ മുന്തിരിവള്ളികളം 

അത്തിവ്വക്ഷങ്ങമും തകത്തു; 

അവരുടെ ദേശത്തിലെ പ്ൃക്ഷങ്ങദും നശി 

പ്പിച്ചു. 

അവന കപ്പിച്ചപ്പോഠം ധെട്ടുക്കിളിയും 

തുള്ളന്മം അനവധിയായി വന്നു, 

അവരുടെ ദേശത്തിലെ സസ്യം ഒക്കെയും 

അവരുടെ വയലിലെ വിളവും തിന്നുക 

ഉ ഞ്ഞു. 

അവ൯ അധരുടെ ഒേശത്തിലെ എല്ലാ 

കടിഞ്ളൂലിനെയും 

3 ( 

3) 

34 

35 

36 
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38 

9 

40 

41 

2 
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അവരുടെ സവ്വധിയ്യത്തി൯ ആട്ടഫല 

ത്തെയും സംഹരിച്ചു. 

അവ൯ അവരെ ഖെള്ളി യോട്ടം പൊന്നി 

നോടും ക്രടെ പുറപ്പെടുഖിച്ചു; 

അവരുടെ ഗോതൃങ്ങളില് ഒരു ബലഹി 

നനും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. 

അവര് പുറപച്ചെട്ടപ്പോഠം മിസ്രയിം സന്തോ 

ലം 
അവരെയുള്ള പേടി അവരുടെമേല് 

വിണിരുന്നു. 

അവ൯ തണലിന്നായി ഒരു മേഘം വി 

രിച്ചു; 

രാത്രിയില് ധെളിച്ചത്തിന്നായി തി നി 

രുത്തി, 

അധ൪ ചോടിച്ചുപ്പ്പോഠം അവന് കാടകളെ. 

കൊടുത്തു; 

സ്വഗ്ലീയഭോജനം കൊണ്ടും അവക്കു തൃപ്യി 

വരുത്തി. 

അയന് പാറയെ പിളന്നും വെള്ളം ചാടി 

പുറപ്പെട്ടു ; 
അതു ഉണങ്ങിയ നിലത്തുക്രടി നടിയായി 

ഒഴകി. 

അയന് തന്െറ ധിശുഭ്ധവചനത്തെയും 

തനെെറ ദാസനായ അബ്രാഹാമിനെയും 

ഓത്തു. 

അവ൯ തനെറ ജനത്തെ സാന്താഷ 

ത്തോടും 

താ൯ തിരഞ്ഞെടുത്തവരെ ഫഘോഷത്തോ 

ടടംക്രടെ പുറപ്പെടുവിച്ചു. 

അവര് തനെറ ചട്ടങ്ങളെ പ്രമാണിക്കയും 

തന്ദെറ ന്യായപ്രമാണങ്ങളെ ആചരിക്ക 

യ്യം ചെയ്യേണ്ടതിന്നു 

അവന് ജാതികളുടെ ദേശങ്ങളെ അവകു 

കൊടുത്തു; 

അവർ വംശങ്ങളുടെ അദ്ധ്വാനഫലം 

കൈവശമാക്കുകയും ചെയ്യൂ 

യഹോവയെ സൂതിപ്പി൯. 

ഠിം 

020 റബ 106 

൧0൩. സജിത്തനം. 

യ)ഫോധയയെ സ്തൂതിപ്പി൯; യഹോവെക്കു 

സ്ോത്രം ചെയ്ത്ി൯; 

അധഖന്൯ നല്പധനല്ലേം; 

അയവനെറ ദയ എന്നേകും ഉള്ളതു. 

യഫഹോധയുടെ വീിയ്യപ്രവൃത്തികളെ ആര് 

വണ്ണിക്കും? 

അയനെറ സ്തുതിയെ ഒക്കെയും ആര് ധി 

വരികും? 

ന്യായത്തെ പ്രമാണി ക്കുന്നവരും 

എല്ലായ്ക്യോഴ്ചം നീതി പ്രവത്തിക്കുന്നവന്ദം 

ഭാഗ്യ വാന്മാര്. 

യഹോവേ, നി തിരഞ്ഞെടുത്തവരുടെ 

നന്മ ഞാ൯ കാണേണ്ടതിന്നും 

നിന്െറ ജനത്തിനെറ സന്തോഷത്തിത 

സന്തോക്കിക്കേണ്ടതിന്നും 

നിനെറ അവകുാശത്തോടുക്രടെ പുകഗേ 

ണ്ടതിന്നും 

നിനെറ ജനത്തോടുള്ള കടാക്ഷപ്രുകാരം 

എന്നെ ഓത്തു, 

നിനെറ രക്മകൊണ്ടു ഏന്നെ സന്ദശി 

ക്കേണമേ. 

ഞങ്ങ ഞങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരെപ്പോ 

ലെ പ്പാവ്വം ചെയ്യൂ; 

ഞങ്ങ അക്ക വും ടൂക്ടൂതയ്യം പ്ര വത്തിച്ചു. 

ഞങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാർ മിസ്രയീമില് 

ഖെച്ചു നിന്െറ അആ്ആളതങ്ങളെ ഗ്രഹിക്കാ 

തെയ്യം 

നിനെറ മഹാദയയെ ഓാക്കാതെയും 

കടല്ല്ഛരയില്, ചെകങ്കടല്ലരരയിരുഖെച്ചു 

തന്നേ മത്സരിച്ചു. 

എന്നിട്ടും അവ൯ തനെറ മഹാശക്തി 

വെളി പ്പെടുത്തേണ്ടതിന്നു 

തനെറ നാമംനിമിത്തം അവരെ രക്ഷിച്ചു. 

അവന൯ ചെങ്കടലിനെ ശാസിച്ചു, അതു 

ഉണങ്ങി മപ്പായി; 
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അവന് അവരെ മരുഭൂമിയിരക്രടി ഏന്ന ഇങ്ങനെ അവര് തങ്ങളുടെ മഹത്വമാ 20 

പോലെ ആഴിയില്തക്ൂടി നടത്തി. 

അവന് പകയനെറ കയ്യില്നിന്നു അവ 

രെ രക്ഷിച്ചു; 

ശത്ുവിനെറ കയ്യില്നിന്നു അവരെ ധീ 

ണ്ടെടുത്തു. 

ഖെള്ളം അവരുടെ വൈരികളെ മൂടിക്ക 

ളഞ്ഞജു; 

അധഖരിൽ ഒരുത്തനും ശേഷിച്ചില്ല. 

അധ൪ അധവനെറ വചനങ്ങമ്ടെ ധിശ്വ 

സിച്ചു; 

അവന്നു സ്തൂതിപാടുകയ്യം ചെയ്യൂ. 

ഏങ്കിലും അവർ ധേഗത്മിത അവനെറ 

പ്രവൃത്തികളെ മറന്നു; 

അധനെറ ആലോചനെക്കു കാത്തിരു 

ന്നതുമില്ല. 

മരുഭൂമിയില് വെച്ചു അവര് ഏററവും മോ 

ഘി മു; 

നിജ്യനപ്രദേശത്തു അവ൪ ഭൈവത്തെ 

പരിക്ഷിച്ചു. 

അവര് അപേക്ഷിച്ചതു അവ൯ അവകു 

കൊടുത്തു; 

ങ്കിലും അവരുടെ പ്രാണന്നു ക്ഷയം 

അയച്ചു. 

പാളയത്തില്ധെച്ചു അധവ൪ മോശെ 

യോടും 

യഹോവയുടെ വിശുദ്ധനായ അഹരോ 

നോടും അസൂയപ്പെട്ടു. 

ഭൂമി പിളന്നു ദാഥാനെ ധിഴ്ചങ്ങി; 

ക്രട്ടത്തെയ്യം അബിരാമിനെറ മൂടിക്ക 

ഉഞ്ഞൂു. 

അവരുടെ ക്രട്ടത്തില് തി കത്തി; 

അഗ്നിജ്വാല ഒൂകൂന്മാരെ ദഫിപ്പിച്ചു 

കളഞ്ഞു. 

അവര് ഫഹോരേബിരധെച്ചു ഒരു കാളക് 

ട്ടിയെ ഉണ്ടാക്കി; 

വാതൃതുണ്ടാക്കിയ ധിഗ്രഹത്തെ നമസ്തൂരി ലു. 

ധാം 

യവനെ 

പുല്ലൂ തിന്നുന്ന കാളയോടു സൃശനമക്കി 

ത്തീത്തു. 

മിസയിമില് വലിയ കായ്യങ്ങളും 

ഫാമിനെറ ദേശത്തു അത്ഭതപ്രവൃത്തി 

കമം 

ചെങ്കടലിങ്കല്, ഭയങ്കരകായ്യങ്ങളൂം ചെയൂവ 

നായി 

തങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവായ ഭൈധത്തെ 

അവര് മറനാംകളഞ്ഞു. 

ആകയാല് അവരെ നശിപല്പിക്കുമെന്നു 

അവന൯ അരുമിച്ചെയു; 

അവനെറ പവ്ൃതനായ മോശെ, കോപ 

ത്തെ ശമിപ്പിപ്പാ൯ 

അവനെറ സന്നിധിയില് പിളപ്പിത 

നിന്നില്ലെങ്കിരു 

അയവ൯ അവരെ നശിപ്പിച്ചുകള യുമായി 

രുന്നു. 

അവര് മനോഹരദേശത്തെ നിരസിച്ചു; 

അവനസെറ വചനത്തെ വിശ്വസിച്ചതു 

മില്ല. 

അവര് തങ്ങളുടെ ക്രടാരങ്ങളില്ധെച്ച 

പിറുപിറുത്തു; 

യഹോവയുടെ വചനം കേശക്കാതെയി 

രുന്നു. 

അതുകൊണ്ടു അവന്: മരുഭൂമിയില് അ 

വരെ പിഴികുമെന്നും 

അധരുടെ സന്തതിയെ ജാതികളുടെ ഇട 

യില് നശിപ്പിക്കുമെന്നും 

അവരെ ദേശങ്ങളില് ചിതറിച്ചുകള യു 

മെന്നും 

അധകു വിരോധമായി തെറ കൈ ഉയ 

ത്തി സത്യംചെയ്യു. 

അനന്തരം അവര് ബാല്പെയോരിനോടു 

ചേന്നു; 

പ്രേതങ്ങഠരക്കുള്ള ബലികളെ തിന്നു. 
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ഇങ്ങനെ അവര് തങ്ങളൂടെ ക്രിയകളാത 

അവനെ കോപിപ്പിച്ചു; 

ചെട്ടെന്നു ഒരു ബാധ അവകു തട്ടി. 

അപ്പോം ഫീനെഹാസ് ഏളഴ്ചന്നേററു 

ശിക്ഷനടത്തി; 

ബാധ നിത്തലാകയുംചെയ്യൂ. 

അതു എന്നേകും തലമുറതലമുറയായി 

അവന്നു നിതിയായി എണ്ണ്ണിയിരിക്കുന്നു. 

മെരിബാധെള്ളത്തിങ്കലും അവര് അധ 

നെ കോപിപ്പിച്ചു; 

അവരുടെനിമിത്തം മോശെക്കും ദോഷം 

ഭവി ച്ചു. 

അവര് അയനെറ മനസ്സ്റിനെ കോപിപ്പി 

ചതു കൊണ്ടു 

അവ൯ അധരങ്ങളാല് അധിധവേകം 

സംസാരിച്ചപോയി. 

യഹോവേ തങ്ങളോടു നശിപ്പിപ്പാ൯ കല്പി 

പൃതൃപ്പോലെ 

അവര് ജാതികളെ നശില്പിചില്ല. 

അവര് ജാതികളോടു ഇടകലന്നു 

അവരുടെ പ്രവൃത്തികളെ പഠിച്ചു. 

അധഖരുടെ വിഗ്രഹങ്ങളെയും സേവിച്ചു; 

അവ അധക്കൊരു കണിയായിത്തിന്നു, 

പുത്രിമാ 

രെയും 

തങ്ങളുടെ പുത്രന്മാരെയും 

അവർ ഭൂതങ്ങഠംക്കു ബലികഴിച്ചു. 

അവര് കുററമില്ലാത്ത രക്തം, 

പുത്രീചുത്രന്മാരുടെ രക്തം തന്നേ ചൊ 

രിഞ്ഞു; 

അവരെ അവര് കനാ വിഗ്രഹങ്ങഠംകു 

ബലികഴിച്ചു, 

ദേശം രക്യപാതകംകൊണ്ടു അശുഭ്ധമാ 

യ്ക്രിന്നു. 

ഇങ്ങനെ അവര് തങ്ങളുടെ ക്രിയകളാത 

മലിനപ്പെട്ടു, 

തങ്ങളുടെ കമ്മങ്ങളുാല് പരസംഗം 

ചെയ്യൂ. 

ധാഠാഥറ്ഠിം 

028 0 106 

അതുകൊണ്ട യഹോധഖയുടെ കോപം 

തനെറ ജനത്തിനെറ നേരെ ജ്വലിച്ചു; 

അവന് തനെറ അവകാശത്തെ ധെറുത്തു. 

അവ൯ അധയരെ ജാതികളുടെ കയ്യിരു 

ഏപ്പിചചു; 
അധഖരെ പക്െച്ചവർ അവരെ ഭരിച്ചു. 

അവരുടെ ശത്രുക്കം അവരെ ഞെ 

രുക്കി; 

അവര് അവകു കീഥടങ്ങേണ്ടിവന്നു. 

പലപ്പോഴ്ചം അവ൯ അവരെ ധിടു 

വിച്ചു; 

എങ്കിലും അവര് തങ്ങളൂടെ ആലോചന 

യാല് അവനോടു മത്സരിച്ചു; 

തങ്ങളുടെ അകുത്യംനിമിത്തം അധോഗതി 

പ്രാപിച്ചു. 

എന്നാല് അവരുടെ നിലധിളി കേട്ട 

പ്പോ 

അവ൯ അവരുടെ കഷ്ടതയെ കടാ 

ക്ഷിച്ചു. 

അവ൯ അവധക്കായി തന്െറ നിയമത്തെ 

ഓത്തു ; 
തനെറ മഹാഭയപ്രുകാരം അനുതപിച്ചു. 

അവരെ ബദഭ്ധരാക്കി കൊണ്ടുപോയവ 

ക്കെല്ലാം 

അവരോടു കനിധു തോന്നുമാറാക്കി. 

ഞങ്ങളു ടെ ദൈവമായ യഹോധേ, ഞങ്ങ 

ളെ രക്ഷിക്കേണമേ; 

നിനെറ പവിശുഭ്ധനാമത്തിനു സ്്യോത്രം 

ചെയ്ത്ാനും നിനെറ സ്ത്കൂതിയില് പ്രശം 

സിപ്പാനും 

ജാതികമൂടെ ഇടയില്നിന്നു ഞങ്ങളെ 

ശേഖരിക്കേണമേ. 

യിസ്്ായേലിനെറ ഭൈലഖമായ യഹോവ 

എന്നാ എന്നേകും വാഴ്ണതപ്പെടുമാറാകട്ടെ; 

ജനമെല്ലംം ആമേ൯ ന്നു പറയട്ടെ. 

യഹോവയെ സ്തൂതിപ്പി൯, 
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അഞ്ചാം പുസ്ധ മഠം 

൧൧൭. സജിത്തനം. 

യ.ഹോവെകു സ്യോത്രം ചെയ്ത്തി൯; 

അവന്െറ ദയ 

മ്ലേധന്നക്കമുള്ളതു ! 
8 യഹോവ വൈരിയ്യടെ കയ്യില്നിന്നു വി 

അവന് നല്പവനല്ലോ 

ണ്ടെടുക്കയും 

കിഴക്കും പടിഞ്ഞാറും വടകും കടചിലും 

ഉള്ള 

3 ദേശങ്ങളില്നിന്നു ക്രട്ടിച്ചേക്കയും ചെയ്യൂ 

വരായ 

അവനെറ ധിമുക്തന്മാര് അങ്ങനെ പറ 

യട്ടെ. 

4 അവര് മരുഭൂമിയില് ജനസഞ്ചാരമില്ലാ 

ആ വഴിയില് ഉഗന്നുനടന്നു; 

പാപ്പാ൯ ഒരു പട്ടണലും അവര് കണ്ടെ 

ത്തിയില്ല. 

6 അവർ ധിശന്നും ദാഹിച്ചും ഇരുന്നു; 

അവരുടെ പ്രാണ൯ അവരുടെ ഉള്ളില് 

തളന്നു. 

6 അവര് തങ്ങളുടെ കഷ്ടതയില് യഹോധ 

യോടു നിലധിളിച്ചു; 

അവന് അവരെ അവരുടെ ഞെരുക്കങ്ങ 

ളില്നിന്നു ധിടുവി കു. 

29 

7 അവർ പാപ്പ്യാന്തക്ക പട്ടണത്തില് ചെ। 

ല്ലേണ്ടതിന്നു 

അവ൯ അവരെ ചൊല്വെയുള്ള വഥിയില് 

നടത്തി. 

8 അവര് യഹോവയെ അവന്െറ നന്മ 

യെച്ചൊല്ലിയും 

മനുഷ്യ പുത്രന്മാരില് ചെയൂ അത്ഭുതങ്ങളെ 

ച്ചൊല്ലിയും സ്തുതിക്കട്ടെ. 

8 അവന ആത്തിയുള്ള വന്നു തൃപ്യിവരുത്തു 

കയും 

ധിശപ്പുള്ളവനെ നന്ുമകൊണ്ടു നിറെകുക 

യും ചെയ്യുന്നു. 

ലിം 

സങ്കിത്തനങ്ങ ൧൧0൭ 

ദൈഖത്തിനെറ വചനങ്ങളോടു മത്സരി 1 

ക്കയും 

അതുന്നതനെറ ആലോചനയെ നിരസി 

ക്കയും ചെയ്യിട്ടു 

ഇരുളിലും അന്ധതമസ്സ്ിലും ഇരുന്നു 

അരിക്ടൃതയാലും ഇരിമ്പുചങ്ങലയാലും ബ 1 

ന്ധിക്കപ്പെട്ടവ൪ -- 

അവരുടെ ഫൃദയത്തെ അവന് കുക്യൃത 

കൊണ്ടു താഴ്ന; 

അവര് ഇടറിധീണു; സഹായിപ്പാ൯ ആ 

1; 

രുമുണ്ടായിരുന്നില്ല, 

അവര് തങ്ങളുടെ കഷ്ടതയില് യഹോവ 1: 

യോടു നിലവിളിച്ചു; 

അലന് അവരുടെ ഞെരുക്കങ്ങളില്നിന്നു 

അവരെ രക്ഷിച്ചു. 

ഞഅധവന്൯ അവരെ ഇരുട്ടില്നിന്നും അന്ധ 14 

തമഡ്ണിതനിന്നും പുറപ്പെടുവിച്ചു; 

അധയരുടെ ബന്ധനങ്ങളെ അറുത്തുകളഞ്ഞൂ. 

അവര് യഹോവയെ, അവഖനെറ നന്മയെ 

ച്ചൊല്ലിയും 

മനുഷ്യ പുത്രന്മാരില് ചെയൂ അത്ഭുതങ്ങളെ 

ച്ചൊല്ലിയും സ്തൂതിക്കട്ടെ. 

അവന് താക്രക്കതകുകളെ തകത്തു, 

ഇരിഖല്ചോടാമ്പലുകളെ മുറിച്ചുകള ഞ്ഞിരി 

കുന്ന, 

ഭോഷന്മാര് തങ്ങളുടെ ലംഘനങ്ങമ ഹേതു 

വായും 

തങ്ങളുടെ അകൃത്യങ്ങഠംനിമിത്തധും കഷ്ട 

പേട്ടു. 

അവകു സകലധിധഭക്ഷണത്തോടും വെ 

റുപ്പുതോന്നി; 

അവര് മരണവാതിലുകളോടു സമീപിച്ചി 

രുന്നു. 

അവര് തങ്ങടെ കഷ്ടതയില് യഹോവ 

യോടു നിലവിളിച്ചു; 

അവ൯ അവരെ അവരുടെ ഞെരുകുങ്ങ 

ളിരുനിന്നു രക്ഷിച്ചു. 
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അവന തസെറ വചനത്തെ അയച്ചു അ അവര് യഹോവയെ അവനെറ നന്യെ 

വരെ സെരഖ്യ മാക്ക്; 

അവരുടെ കുഴികളിതനിന്നു അവഖരെ 

ധിടുധിച്ചു. 

അഖർര യഹോവയെ അവഖവനെറ നന്മയെ 

ച്ചൊല്ലിയ്യം 

മനുഷ്യ പുത്രന്മാരില് ചെയു അത തങ്ങളെ 

ച്ചൊല്ലിയും സ്തൂതിക്കട്ടെ, 

അവര് സ്്യോത്രയാഗങ്ങളെ കഴിക്കയും 

സംഗിതത്തോടുക്രടെ അവനെറ പ്രവൃ 

ത്തികളെ വണ്ണിക്കയും ചെയ്യട്ടെ. 

കപ്പല് കുയറി സമുദത്തില് ഓടിയവര്, 

ചെയു, 

ധര്, 

ചെരുധഖെള്ള ങ്ങളില് വ്യാപാരം 

അവര് യഹോവയുടെ പ്രവൃത്തികളെ യും 

ആഴിയില് അധനെറ അആ്ദുതങ്ങളെയും 

കണ്ടു. 

അവന് കല്പിച്ചു കൊടുങ്കാററു അടിപ്പിച്ചു, 

അതു അതിലെ തിരകളെ. പൊങ്ങുമാ 

റാക്കി. 

അവര് ആകാശത്തിലേക്കു ഉയന്നു, 

ധിണ്ടും ആഴത്തിലേകു താണു, 

അവരുടെ പ്രാണന കുഷ്ടുത്താല് ഉരുകി 

പ്പോയി. 

അവര് മത്തനെപ്പോലെ തുള്ളി ചാഞ്ചാടി 

നടന്ന; 

അവരുടെ ബുഭ്ധി പൊയ്യ്യോയിരുന്നു. 

അവർ തങ്ങളൂടെ കുക്ടൃയയില് യഹോവ 

യോട്ടു നിലപധിളിച്ചു; 

അവന് അവരെ അവധഖരുടെ രെരുക്കങ്ങ 

ളില്നിന്നു യിടുഖിച്ചു. 

അവ൯ കൊടുങ്കാററിനെ ശാന്തമാക്കി; 

തിരമാലകമ അടങ്ങി. 

ശാന്തത വന്നതൃകൊണ്ടു അവര് സന്തോ 

മിച്ചു; 

അവര് ആഗ്രഹിച്ച തുറമുഖത്തു അവ൯ 

അവരെ എത്തിച്ചു. 

ഠിം 

ച്ചൊല്ലിയും 

മന്ദ ഷ്യ പുത്രന്മാരില് ചെയൂ അത്ഭുതങ്ങളെ, 

ച്ചൊച്ചിയും സമൂ സിക്കുട്ടെ. 

അവര് ജനത്തിനെറ സഭയില് അവനെ 

പുക്ഷ്ൂ്്യും 

മൂപ്പന്മാരുടെ സംഘത്തില് അവയനെസ്ധൂ 

തിക്കയും ചെയ്യടട്ട. 

നിധാസികളുടെ ടുക്കൃതനിമിത്തം 

താ൨൯ നദികളെ മരുഭൂമിയും 

നിരുറധുകളെ വരണ്ട നിലവും 

ഫലപ്രടമായ ഭൂമിയെ മഉവന്നിലധും 

ആക്കി. 

അയ൯ മരുഭൂമിയെ ജലതടാകവൃയം 

വരണ്ട നിലത്തെ നിരുറധുകളും ആക്കി. 

ലിശന്നവരെ അവ൯ അവിടെ പാപ്പിച്ച; 

അവര് പാപ്പാ൯ പട്ടണം ഉണ്ടാക്കുകയും 

നലം ധിതെക്കയും മുന്തിരി രത്താട്ടം നട്ടു 

ണ്ടാകുകയും 

സമൃദ്ധിയായി ഫലങ്ങളെ അനുഭവിക്കു 

യും ചെയ്യൂ. 

അവന് അന്ഗ്രഫികച്ചിട്ടു അവര് അത്യന്തം 

പെരുകി; 

അവരുടെ കുന്നുകാലികമ കുറഞ്ഞു3പോക 

വാ൯ അവന് ഇടവരുത്തിയില്ല. 

പിഡനധും കുക്ടൂതയും സങ്കടധും ഹേതു 

വായി 

അവര് പിന്നെയും കുറഞ്ഞു താണ 

പോയി, 

അവന് പ്രഭക്കന്മാരുടെമേല് നീട പകു 

രുകയും 

വഴിയില്ലാത്ത ശ്ര പ്രദേശത്തു അവരെ 

ഉഴലുമാറാക്ുകയും ചെയ്യുന്നു. 

അയ൯ ഒരിദനെ പീഡയില്നിന്നുയത്തി 

അവയവനെറ കുലങ്ങളെ ആട്ടി൯ക്രട്ടംപോ 

ല്വെയാക്കി, 

നേരുള്ള വര് ഇതു കണ്ടു സന്തോഷിക്ും; 
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നീതികെട്ടവര് ഒക്കെയും ധാസ്ക്യൊത്തും. 

ഞ്കോനമുള്ള വ൯ ഇവയെ ശ്രഭ്ധിക്ും; 

അധവര് യഹോവയുടെ കലഡവകമെ ചി 

ന്ത്തികും, 

൧0൮. സജിത്തനം. 

ഒരു ഗീതം; ഓധിടിനെറ ഒരു 
സങ്ധിത്തനം. 

ടെദൈഖമേ, ഏനെറ മനസ്സു ഉറെച്ചിര്ി 

കുന്ന; 

ഞാ൯ പാടും; എനെറ മനം കൊണ്ടു ഞാ൯ 

കിത്തനം പാടും. 

ധിണയും കിന്നരധുമായയള്ളോധേ, ഉണ 

രുവി൯; 

ഞാ൯ അതികാലത്തേ തുണരും. 

യഹോധേ, വംശങ്ങളുടെ ഇടയില് ഞാ൯ 

നിനകു സ്യോത്രം ചെയ്യും; 

ജാതികളുടെ മദ്ധ്യേ ഞാന് നിനകു കീത്ത 

നം പാട്ടം. 

നിന്െറ ദയ ആകാശത്തിന്നു മീതെ വലു 

താകുന്നു; 

നിനറെറ ഖിശ്വസ്മൂത മേഫങ്ങമമോമും എ 

തുന്നു. 

ദൈധമേ, നി ആകാശത്തിന്നു മിതെ 

മുയന്നിരിക്കേണമേ; 

നിന്െറ മഹത്വം സ്വ്ലൂഭൂമികും മീതെ 

തന്നേ. 

നിനകു പ്രിയമുള്ള വ൪ വിടുധിക്കുപ്പെടേ 

ണ്ടധിന്നു 

നിന്െറ വലമങ്മൈകൊണ്ടു രക്ഷ്ധിച്ചു ഞ 

ങ്ങധകുത്തരമരുളേണമേ. 

ദൈവം തന്റെറ ധിശുഭ്ധിയില് അരുളി 

ച്ചെയൂതു കൊണ്ടു 

ഞാന് ആനന്ദികും; ഞാ൯ ശെഖേമിനെ 

വിഭാഗിച്ചു സുമക്കാത്ത് താഗ്ലരയെ അമകും. 
8 ഗിലെയട് ഏനികുള്ളതു; മനശ്രെയും ഏ 

ന യയതരത്ത്തിനെ 

നിക്കള്ളതു; 

ഠിം 

991 -- സങ്ജിത്തനങ്ങഠ കാവ, ൧0൯ 

ഫ്ര യീം ഏനെെറ തലക്കോരികയും 

യെഫ്രുദാ എന്റെറ ചെങ്കേ:ലും ആകുന്നു. 

മോവാബ് എനിക്കു കഴുകുവാനുള്ള വട്ടട; 

ശ്ര ദോമിന്മേല് ഞാന് എനെറ ചെരിപ്പു 

ഏറിയ്യം ; 
ഫെലിസ്പ, ദേശത്തിന്മേല് ഞാ൯ ജയഘോ 

കഷം കൊള്ളും. 

മറല്പുള്ള നഗരത്തിലേക്കു ഏന്നെ ആര് 

കൊണ്ടു 3പാകും? 

ഏ3ദാമിലേക്കു എന്നെ ആര് വഴി നടത്തു 

ഒദൈവമേ, നി ങ്ങളെ തള്ളിക്കമഞ്ഞി 

ല്ുയോ? 

ഭൈധമേ, നി ഞങ്ങളുടെ സൈവ്യങ്ങ 

ളേ:ടുകൂടെ പുറപ്പെടുന്നതു മില്ല. 

വൈരിയുടെ നേരെ ഞങ്ങധക്ു സഹാ 

യം ചെയ്യ്യണമമ; 

മന്മഷ്യയ നെറ സഹായം ധ്ൃത്ഥമല്ലോം. 

ദൈവത്താല് നാം വീയ്യം പ്രവത്തികും; 

അവന് തന്നേ നമുടെ വൈരികള്ളെ മെ 

തിച്ചുകള യ്യും. 

൧0൯. സജിത്തനം. 

സംഗീതപ്രമാണിക്കു; ഓധിദിനെറ 
ഒരു സങ്കിത്തനം. 

വ്ര) നെറ പുകഴ്ണയായ ദൈവമേ, മൌന 

മായിരിക്കരുതേ. 

ടുക്ടുനെറ വായും വഞ്ചകനെറ വായും 

മേനെറ നേരെ തുറന്നിരിക്കുന്ന; 

ഭോഗ്ഗ്ുള്ള നാവുകൊണ്ടു അവര് ഏനന്നോടു 

സം സാരിച്ചിരിക്കുന്നു. 

അവര് ദ്വേഷ്ധാക്കുക കൊണ്ടു എന്നെ 

വളഞ്ഞു 

കാരണംക്രടാതെ എന്നോടു പൊരുതിരി 

ക്കുന്നു. 

മലേ൭൯റ സ്നേഹത്തിന്നു പകരം അവഖ൪ 

വൈരം കാണിക്കുന്നു; 

ഞാനേ: പ്രാത്ഥന ചെയ്യൂ കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. 
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നന്യെക്കു പകരം തിന്മയും സ്നേഹത്തിന്നു 

പകരം ദ്വേഷ്യം 

അവര് എന്നോടു കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. 

നി അവനെറമേല് ഒരു ടൂക്ടനെ നിയ 

" മിക്കേണമേ; 

എതിരാളി അവനെറ വലത്തുഭാഗത്തു നി 

ല്ലുട്ടെ. 

അവനെ ധിസ്മരിക്കുമ്പോശ അവ൯ കററ 

ക്കാരനെന്നു തെളിയട്ടെ ; 

അവനെറ പ്രാത്ഥന പാപ്പമായി തീരട്ടെ. 

അവനെറ നാളുക ചുരുങ്ങിപ്പോകട്ടെ; 

അവനെറ സ്ഥാനം മറെറാരുത്൯ ഏ 

ല്ലട്ടെ. 

അവനെറ മക്ക അനാഥനാരും 

അവന്െറ ഭായ്യ വിധവയും ആയിത്തി 

രട്ടെ, 

അവനെറ മക്കം അലഞ്ഞു തെണ്ടിനട 

ക്കട്ടെ ; 
തങ്ങളുടെ ശ്രു൬ ഭവനങ്ങളെ വിട്ടു ഇരന്നു 

ണടക്കട്ടെ. 

കടക്കാര൯ അവന്നുള്ളതൊക്കെയും കൊ 

ണ്ടുപോകട്ടെ; 

അന്യജാതിക്കാർ അവനെറ പ്രയത്തനഫ 

ലം കൊള്ള യിടട്ടെ. 

അവന്നു ദയ കാണിപ്പാ൯ ആരും ഉണ്ടാ 

കരുതേ, 

അവന്െറ അനാഥന്മാരോടു ആകും കൃപ 

തോന്നരുതേ. 

അവന്െറ സന്തതി മുടിഞ്ഞുപോകട്ടെ; 

അടുത്ത തലമുറയില് തന്നേ അവരുടെ 

പേര് മാഞ്ഞുര്പാകട്ടെ. 

അവനെറ പിതാക്കന്മാരുടെ അകൃത്യം 

യഹോവ ഓകുമാറാകടെ; 

അവനെറ അമ്മയുടെ പാപം മാഞ്ഞുപോ 

കയുമരുതേ, 

അവ ഏല്ലായ്ക്കയോഴും യഹോവയുടെ മുമ്പാ 

കെ ഇരിക്കട്ടെ; 

ഠിം 
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അവരുടെ ഓാമ്മ അവന് ഭൂമിയില്നിന്നു 

ഛേദിച്ചുകള യേണ്ടതിന്നു തന്നേ. 

അയധയ൯ ഒയ കാണിപ്പാന് മറന്നുകളഞ്ഞു 

വല്ലോ; 

എളിയവനെയും ഭദരിദനെയുയം മനംതക 

ന്നവനെയും മരണപയ്യന്തം ഉപടദ്ധിച്ച. 

ശാപം അവന്നു പ്രിയമായിരുന്നു; അതു 

അയന്നു ഭവിച്ചു; 

അനുഗ്രഹം അവന്നു അപ്രിയമായിരുന്നു ; 

അതു അവനെ ധിട്ടകന്നുപോയി. 

അവന് ഡസ്ദ്രുംപോലെ ശാപം ധരിച്ചു; 

അതു ധെള്ളംപോലെ അവനെറ ഉള്ളിലും 

എണ്ണപോലെ അവനെറ അസ്ഥികളിലും 

ചെന്ന. 

അതു അവന്നു പുതെക്കുന്ന വ്ന്ത്രുംപോ 

ലെയ്യം 

നിത്യം അരെകു കെട്ടുന്ന കച്ചപോലെയും 

ഇരിക്കട്ടെ, 

ഇതു എന്െറ എതിരാളികക്കും എനികു 

വിരോധമായി ദോഷം പറയുന്നവക്കും 

യഹോവ കൊടുക്കുന്ന പ്രതിഫലം ആകുന്നു. 

നീയോ കത്താവായ യഹോേ, നിന്െറ 

നാമത്തിന്നടുത്ത വണ്ണം എന്നോടു ചെയ്യേ 

ണമേ; 

നിന്െറ ദയ നചപ്പതാകകൊണ്ടു എന്നെ ധി 

ടടുവിക്കേണമേ. 

ഞാന് അരിക്കുനും ദരിദനും ആകുന്നു; 

എനെറ ഫൃദയം എനെറ ഉള്ളില് മുറി 

ഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 

ചാഞ്ഞു പോകുന്ന നിഗതപോലെ ഞാ൯ 

കടന്നു പോകുന്നു; 

ഒരു ഖെട്ടുക്കിളിയെപ്പോലെ എന്നെ ചാടി 

കുടുന്നു. 

എന്െറ മുഴങ്കാലുകഠ ഉപവാസംകൊണ്ടു 

ധിറെക്ുന്നു. 

൫൭൯റ ദേഹം പുക്ടിയിട്ടു ക്ഷയിച്ചിരി 

കുന്നു. 
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ഞാന് അവക്ു ഒരു നിന്ദയായ്യിന്നിരി | നിന്െറ സേനാടിവസത്തില് നിന്െറ 

കുനാ; | ജനം നിനകു സ്വമേധാഭഓനമായിരി 

ഏന്നെ കാണുമ്പോഠ അവര് തല കുലു കുന്നു; 

കുന്നു. | ധിശുഭ്ധവസ്ത്ര്രാലങ്കാരത്തോടുക്രടെ ഉഷസ്സ്ി 

ര്രേന്െറ ഭൈധമായ യഹോ3വ, എന്നെ ന്െറ ഉദരത്തില് നിന്നു 

സഹായിക്കേണമേ; | യൃവാക്കുളഠയ മഞ്ഞു നിനക്ു വരുന്നു. 

നിന്െറ ഒയെകു തക്കവണ്ണം ഏന്നെ നി മല്ലിസേഭെക്കിനെറ വിധത്തില് 

രക്ഷിക്കേണമേ. എന്നേകും ഒരു പൃരോഹിത൯ 

യഹോധേ, യതു നിന്െറ കൈ നന്നും | ഏന്നു യഹോവ സത്യം ചെയ്യൂ, അന്ത 

നീ ഇതു ചെയ്യൂ ഏന്നും അവര് അറിയ പിക്കയയമില്ല. 

ണ്ടതിന്നു തന്നേ, നിന്െറ വലത്തൃഭാഗത്തിരികുന്ന കത്താവയ 

അവര് ശപിക്കട്ടെ; നിയോ, അന്ദഗ്രഹി | തനെറ ക്രോധടിവസത്തില് രാജാക്കുന്മാ 

ക്കേണമേ; രെ തകത്തുകമളയ്യം. 

അവര് ഏതികുബ്ചോഠം ലജ്ഡ്ിച്ചുപോ | അവ൯ ജാതികളുടെ ഇടയില് ന്യായം 

കള്ളെ; വിധിക്കും; 

അടിയനോ സന്തോകികും ; അവന് എല്ലാടവും ശവങ്ങഠാകൊണ്ടു നി 

രരേനെറ ഏതിരാളികഠാ നിന്ദ ധരികും; റെകും; 

പുതെകും, വനെ തകത്തുകള യം. 

ഞാന് എനെറ വായ കൊണ്ടു യഹോവ അവന് വഗഴിയരികെയുള്ള തോട്ടില്നിന്നു 

യെ അത്യന്തം സൂയികും; കുടികും; 

അതേ, ഞാന് പുരുകരരത്തിന്െറ നടു | അതുകൊണ്ടു അവന് തല ഉയത്തും. 

ധില് അവനെ പുകസ: ിംു 

അവന് ഏളിയവനെ ശിക്ഷെകു ധിധികു ൧൧൧. സങ്കത്തനം. 

ന്നവരുടെ കയ്യിരുനിന്നു രക്ഷിപ്പം൯ | യഹോധയെ സ്തൂതിച്പി൯. 

അവന്െറ വലത്തുഭാഗത്തു നില്ലുന്നു. ഞാ൯ നേരുള്ളവരുടെ സംഘത്തിലും 

സഭയിലും 
$ ൧൧൦. സതിത്തനം. പൂണ്ണഫ്ൃയെത്തോടെ യഫോധെക്കു സേം 

ഓയീദിനെറ ഒരു സങ്കിത്തനം. ത്രം ചെയ്യം. 

യഹോധഖ ഏനെറ കത്താധിനോടു അരു യഹോവയുടെ പ്രവൃത്തിക൦ വലിയവയും 

ളിച്ചെയ്യുന്നതു :  അധഖയിത ഇക്ടമുള്ളവരൊക്കെയും ശോ 

ഞാ൯ നിന്െറ ശത്രുക്കളെ നിസെറ പാഒ ധന ചെയ്യേണ്ടിയവയും ആകനം, 

പീിഠരാകുധോളം | അവനെറ പ്രവൃത്തി മഹത്വധും തേജസ്സും 

നി എനെെറ വലത്തുഭാഗത്തിരിക്ക. ഉള്ളതു; 

അവനെറനിതി ഏന്നേകും നിലനില്ല,ന്നു. 

| 

പുതെപ്പു പുതെകുംപോലെ അ൨൪ ലങ്ബു അവന് ധിസ്പാരമായ ദേശത്തിനന്െറ തല 

നിന്െറ ബലമുള്ള ചെങ്കോല് യഹോധഖ 

സിയാനിരുനിന്നു നീട്ടും; 

നീ നിനെറ ശത്രുക്കളുടെ മദദ്ധ്യ വാഴ്ക. പകം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു; 

അവന് തനെറ അതങ്ങു ഒരു ജ്ഞാ 

ധിം 
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യഹോധഖ കൃപയും കരുണയും ഉള്ളവന് | നേരുള്ള വരുടെ തലമുറ അനുഗ്രഹിക്ക 

തന്നേ. 

തന്െറ ഭക്തന്മാക്ു അവ൯ ആഹാരം 

) കൊടുക്കുന്നു; 

അധവന് തനെറ നിയഥത്തെ എന്നേക്കും 

ഓകുന്നു. 

ജാതികളുടെ അവകാശം അവ൯സ്വജ 

നത്തിന്നു കൊടുത്തതില് 

തന്െറ പ്രവൃത്തികളുടെ ശക്തി അവക്ു 

പ്രസിദ്ധമാക്കിയിരിക്കുന്നു. 

അധഖനെറ കൈകളുടെ പ്രവൃത്തികഠം 

സത്യവും ന്യായവും ആകുന്നു; 

അധവനെറ പ്രമാണങ്ങറം എല്ലാം വിശ്വാ 

സ്യം തന്നേ, 

അവ എന്നെന്നേകും സ്ഥിരമായിരിക്കുന്നു ; 

അവ ധിശ്വസ്്തയോടും നേരരാടുംക്രടെ 

അനുക്ട്്ിക്കപ്പെടുന്നു. 

അവന് തനെറ ജനത്തിന്നു വീണ്ടെടുപ്പു 

അയച്ചു. 

തനെറ നിയമത്തെ എന്നേക്കുമായി കല്പി 

ച്ചിരിക്കുന്നു; 

അധഖനെറ നാമം ധിശുഭ്ധവും ഭയങ്കരവ്യം 

ആകുന്നു. 

യഹോവാഭക്തി ജ്ഞാനത്തിനെറ ആരം 

ഭമാകുന്ന; 

അവയെ ആചരിക്കുന്ന എല്ലാവക്കും നല്ല 

ബുഭ്ധി ഉണ്ടു; 
അവനെറ സ്മൂതി എന്നേകും നിലനില്ല,ന്നു. 

൧൧൨. സജിത്തനം. 

യഹോവയെ സ്തൂതിപ്പിന൯; 

യഹോവയെ ഭയല്ലെട്ടു, അവന്െറ കല്പ 

ൽ നകളിത 

ഏററവും ഇക്ടപ്പെടുന്ന മന്ഷ്യ൯ ഭാഗ്യ 

വാന്. 

അവഖനെറ സന്തതി ഭൂമിയില് ബലപ്പെ 

ട്ടിരിക്കും 

പ്പെട്ടാ. 

ഐശ്വയ്യവും സമ്പത്തും അവന്െറ വ 3 

ട്ടില് ഉണ്ടാകും; 

അവനെറ നിതി എന്നേകും നിലനി 

ല്ലന്നു. 

നേരുള്ള വക്കു ഇരുട്ടില് ധെളിച്ചം മുടി 4 

ക്കുന്നു; 

അവന് കൃപയും കരുണയും നീതിയും 

ഉള്ള വനാകുന്നു. 

കൃപതോന്നി വായ്ക്കുകൊടുക്കുന്നവ൯ ശുഭമാ 5 

യിരിക്കും; 

വ്യവഹാരത്തില് അവന് തനെറ കായ്യം 

നേടും. 

അവന് ഒരുനാളും കലുങ്ങിപ്പ്പോകയില്ല; 6 

നീതിമാ൯ എന്നേകും ഓമ്മയില് ഇരിക്കും. 

ടൂവ്ൃത്തമാനംനിമിത്തം അവന് ഭയപ്പടു 7 

കയില്ല; 

അവനെറ ഹൃദയം യഹോധയില് ആശ്ര 

യിച്ചുറെച്ചിരിക്കും. 

അവനെറ ഹൃദയം ഭയപ്പെടാതെ സ്ഥിര 8 

മായിരിക്കുന്നു; 

അവ൯ ശത്രുക്കളില് തന്െറ ആഗ്രഹം 

നിഖത്തിച്ചുകാണും. 

അവ൯ വാരി വിതറി ദരിദന്മാക്കു കൊട്ട 9 

കടന്നു; 

അവനെറ നിതി എന്നേകും നിലനി 

ല്ലംന്നു; 

അയധയനെറ കൊമ്പു ബഹുമാനത്തോടെ 

ഉയന്നിരിക്കും. 

ദുഷ്ടൂ൯ അതു കണ്ടു വ്യസനിക്കും; 10 

അവഖ൯ പല്ലകുടിച്ചു ഉരുകിപ്പോകും; 

ടടൂഷ്കുനൈറ ആശ നശിച്ചുപോകും. 

൧൧൩, സജിത്തനം. 

യഹോവയെ സ്തൂതിപ്പി൯; 

യഹോവയുടെ ദാസന്മാരേ, സ്റ്കൂതിപ്പി൯; 
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യ മഹോധയുടെ നാമത്ര സ്തൂതപ്പി൯. 

യര്ഹാവയുടെ നാമം വാഴ ല്പെടമരാറാകുട്ടെ 7 

ഇന്നുമുതൽ എന്നെന്നേകും തടന്ന. 

സൂഷ്യ നെറ മുടയംമുതൽ അസ്മമമാനംവരെ 

യഹോവയുടെ നാമം സ്തൂതിക്കുല്പെടുമാറാ 

കട്ടെ. 

യഹോവ സക്ചജാതികഠംകും മീെയ്യം 

അവനെ മഹത്വം ആ മാശത്തിന്നു മിമതെ 

യും ഉയന്നിരികുന്നു. 

ഉന്നതത്തില് അധി ഖസികുന്നവനായി 

നമ്മുടെ ഭൈധമായ യഹോധെകു സദ്ട 

ശ൯ ആരുള്ു ? 

ആകാശത്തിലും ഭൂമിയിലും ഉള്ളവ 

അവന് കുനിഞ്ഞു 3നാകുന്നു. 

അവന് ഏളിയധവനെ പൊടിയില്നിന്നു 

ക്ലേഴ്ഗ ന്നേല്പിക്കയ്യാ 

ഒരിദനെ കുപ്പയിതനിന്നു ഉയത്തുദയും 

ചെയ്യു, 

(വള ക്കന്മാരര.ടുക്ൂടെ, 

തന്െറ ജനത്തിനെറ പ്രടക്കന്മാരോടു 

ക്രടെത്ത മന്ന ഇരുത്തുന്നു. 

അവന് വിട്ടില് മച്ചിയായവളെ 

മക്കളുടെ അക്യായി സന്താഷചത്തോടെ 

വസിക്കുമാറാക്ടന്നേ. 

യഹോവയെ സ്റ്രൂ തിപ്പി൯. 

൧൧൪൨. സയിത്തനം. 

യിസാദയല് ദിസയീരില്നിന്നും 
യാക്കോബി൯ഗൃഹം അന്യഭാഷായുള്ള ഞാ 

തിയുടെ ഇടയിരല്നിന്നും പുറപ്പെട്ട പ്പാഠം 

യ്യെെഫ്രുദാ അവന്െറ യ'ശുഭ്ധമന്ദിരവും 

യിസ്സംയേല് അധഖസെറ ആധിപത്യ വുമാ 

യിത്തിന്നു. 

സമുദം കണ്ടു ഓടി; യോദ്ദാ൯ പിന് വാങ്ങി 

പ്പേ:യി. 

പവ്വതങ്ങഠം മുട്ടാടുകുളെ പ്പോലെയും 

കുന്നുകഠ കുഞ്ഞാടു കക്ടെ പ്പോലെയ്യം തുള്ളി. 

ഠിം 
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സമുദമമ, നി ഓടുന്നതെന്തു? 

യോദ്ദാമന, നീ പിന് ധാങ്ങുന്നതെന്തു? 

പവ്വ മങ്ങമള, നിങ്ങ മുട്ടാടുകക്ടെപ്പോ 

ലെയ്യം 

കുന്നുകളേ, നിങ്ങ കുഞ്ഞാടുകളെ പ്പോ 

ലെയ്യം തള്ളുന്നതു ഏന്തു? 

ഭൂമിയേ, നീ കത്താധിനെറ സന്നിധി 

യിത, 

യാക്കോബി൯ ഭദൈവത്തിനൊ സന്നിധി 

യില് വിറെക്ക. 

അവന് പാറയെ ജലതടാകവും 

തിക്കല്നെ നിരുറധയം ആക്കിയിരികുന്നു. 

൧൧ഴീം സമിത്തനം. 

രിതങ്ങധക്കല്ല യഹോവ, ഒങ്ങധകുല്ലം 

നിന്െറ ഭയയും വിശ്വസ്യ മയുംനിമിത്തം 

നിനെറ നാമത്തിന്നു തന്നേ മഹത്വം 

വരുത്തേണമേ. 

അവരുടെ ദൈവം ഇപ്പേഠഠ എധിടെ 

ുന്നു ജാതികഠം പറയുന്നതെന്ത്? 

നമുടെ മെദചമോ സ്വഗ്ത്തിരു ഉണ്ടു; 

തനിക്കു ഇക്ൃമുളക്ളുതൊക്കെയും അവ൯ 

ചെയ്യുന്ും 

അവരുടെ ധിഗഹങ്ങശ പൊന്നും ഖെ 

ള്ളിയയം ആകുന്നു; 

മര ഒബ്യരുടെ തമെക്വേല തന്നേ, 

അധഖെക്ു പായ്യണ്ടെക്ക്ലും സംസാരിക്കു 

ന്നില്ല; 

കണ്ണുണ്ടെ കിലും കാണുന്നില്ല, 

അധെക്കു ചെവയ്ൃണ്ടെങ്കഥും കേശക്കു 

ന്നില്ല; 
മൂകുണ്ടെ ങ്കിലും മണക്കുന്നില്ല. 

അവെകു കയ്യുണ്ടെ്ക!ലും റ്്ൂശികുന്നില്ല; 

കാലുണണ്ടെങ്കിലൂം നടക്കുന്നില്ല ; 

൭ മാണ്ട കൊണ്ടെ സംസാരിക്കുന്നതു മില്ല. 

അധയെ ഉണ്ടാക്കുന്നവര് അ വയെ്പപാ 

ലെയാകുന്നു; 

ത 

൭ 

ടം 
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അഖയില് ആശ്രയിക്കുന്ന ഏവന്ദം അ 

ങ്ങനെ തന്നേ, 

യിസ്രായേലേ, യഹോവയില് ആശ്രുയിക്ക; 

അവന അവരുടെ സഹായവും പരിച 

യ്യും ആകുന്നു, 

അഹദരോ൯ഗൃഹമേ, യഫഹോധഖയില് ആ 

ശ്രയിക്ക; 

അവന് അവരുടെ സഹായധും പരിച 

യും ആകുന്നു. 

യ ഹോവാഭക്തന്മാരേ, യഹോവയില് ആ 

ശ്രയിപ്പി൯; 
അവന് അവരുടെ സഹായവും പരിച 

) യും ആകുന്നു. 

യഹോവ നമ്മെ ഓാത്തിരിക്കുന്നു; അവ൯ 

അനുഗ്രഹിക്കും; 

യിസ്രായേല് ഗൃഹത്തെ അനുഗ്ര 

ഹികും; 

അവ൯ അഹരോ൯ഗൃഹത്തെ അശ്ശഗ്ര 

അവ൯ 

ഹികും. 

അവ൯ യഹോധാഭക്തന്മാരായ 

ചെറിയയരെയും വലിയവരെയും അന്ദ 

ഗ്രഫഹികും. 

യയഹാവ നിങ്ങളെ മേല്ലമേല് പഭ്ധിപ്പി 

ക്കട്ടെ ; 

നിങ്ങളെയും നിങ്ങളു ടെ മക്കളെ യും തന്നേ. 

ആകാശത്തെയും ഭൂമിയെയും ഉണ്ടാക്കിയ 

യഹോവയാല് 

നിങ്ങറം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവര് ആകുന്നു. 

സ്വഗ്ഗം യഹോവയുടെ സ്വഗ്ലമാകുന്നു; 

ഭൂമിയെ അവ൯ മന്ഷ്യയക്കു കൊടുത്തിരി 

ക്കുന്നു. 

മരിച്ചവരും മൌനതയില് ഇറങ്ങിയവര് 

ആരും 

യഫോവയെ സ്തൂതിക്കുന്നില്ല. 

നാമോ, ഇന്നുമുതല് എന്നേകും യഹോവ 

യെ വാഗ 

യഫോധയെ ന്തൂതിപ്പി൯. 

ഠിം 
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ഫഹ൧ന്നം സങ്കിത്തനം. 

യഹോവ എനെറ പ്രാത്ഥനയും യാചന 

കളം കേട്ടതു കൊണ്ടു 

ഞാ൯ അധനെ സ്ന്റേഫികുന്നു. 

അവ൯ തനെറ ചെവി ഏങ്കലേക്കു ചായി 

ചതു കൊണ്ടു 

ഞാ൯ ജിവകാലമൊക്കെയും അവനെ 

വിളിച്ചചേക്ഷിക്കും. 

മരണപാശങ്ങഠം എന്നെ ചുററി, പാതാള 

വേഭനകര ഏന്നെ പിടിച്ചു; 

ഞാന് കഷ്ടവും സങ്കടവും അനുഭവിച്ചു. 

അയ്യോ, യഹോവ, എ.സെറ പ്രാണനെ 

രക്ഷിക്കേണമേ 

എനു ഞാ൯ യഹോവയുടെ നാമം വിളി 

ച്ചപേക്ഷിച്ചു. 

യഹോവ കപ്പയും നീതിയും ഉള്ള വന്; 

നമ്മുടെ ദൈവം കരുണയുള്ള വന് തന്നേ. 

യഫോവ അല്പബുദ്ധികളെ പാലിക്കുന്നു; 

ഞാ൯ എളിരപ്പെട്ടു, അവ൯ എന്നെ 

രക്ഷി ച്ചു. 

എ൯ മനമേ, നി വിണ്ടും സ്വസ്ഥമായി 

രിക്കു; 

യഹോവ നിനക്കു ഉപകാരം ചെയ്യിരി 

ക്കുന്നു. 

നീ എനെറ പ്രാണനെ മരണത്തില് 

നിന്നും 

എനെെറ കണ്ണിനെ കണ്ണുനീരില്നിന്നും 

ഏനറെറ കാലിനെ വിഴ്ഗുയില്നിന്നും 

രക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു. 

ഞാ൯ ജിവരുള്ള വരുടെ ദേശത്തു 

യഹോവയുടെ മുമ്പാകെ നടക്ം, 

ഞാ൯ വലിയ കക്കൃുതയില് ആയി 

എന്നു പറഞ്ഞപ്പോ ഞാ൯ വിശ്വസിച്ചു. 

സകലമാമകഷ്യരും ഭോഷ്ട്ുപറയുന്നു 

ഏന്നു ഞാന് എസനെറ പരിഭ്രമത്തില് 

140 

പറഞ്ഞൂ. 
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ഭട 117, 118 

യ3ഹാധവ ഏഎനികു ചെയൂ സകലമപ 

കാരങ്ങനകും 

ഞാൻ അവന്നു ഏന്തു പകരം കൊ 

ടക്കം? 

ഞാന് രക്ഷയുടെ പാനപാത്രം എടുത്തു 

യഹോധയ്യടെ നാമം വിളിച്ച പേക്ഷികും. 

യഹോവെക്കു ഞാ൯ എനെറ നേച്ചകളെ. 

അവനെറ സകലജനധവും കാഞ്ചങെ ക 

ഗികും. 

തനെറ ഭക്തന്മാരുടെ മരണം 

യഹോവെക്കു വില യേറിയ മാകന്നു. 

യമഹാധ്വയ, ഞാ൯ നിനെറ ദാസ൯ ആ 

കന്നു; 

നിനെറ ദാസനും നിനെറ ഓസിയുടെ 

മകന്മം തന്നേ; 

നി ഏനന്െറ ബന്ധനങ്ങളെ അഴിച്ചിരി 

കുന്നു. 

ഞാ൯ നിനക്കു സ്യോത്രയാഗം കഴിച്ചു 

യഹോവയുടെ നാമം ധിളിച്ചപേക്ഷികും. 

യഹോധഖയുടെ ആലയത്തിനെറ പ്രാകാ 

രങ്ങള് ലും 

യെരൂശലേമേ, നിന്െറ നടുധിലും 

ഞാ൯ യഹോവെക്കു ഏനെറ നേച്ചകളെ. 

അവനെറ സകലജഭനധും കാങ്ങകെ ക 

ഴികും, 

യഹോവയെ സ്മൂതിപ്പി൯. 

൧൧൭൦ സജിത്തനം. 

സ്സകലജാതികളു മായ്യള്ളോരേ, യഹോധഖ 

യെ സ്തൂതിപ്പി൯; 

സകലധംശങ്ങളൂ മായുള്ളോരേ, അഖനെ 

പുകഷ്ല്ധി൯. 

നമ്മോടുള്ള അവനെറ ഭയ ഖലൂതായിരി 

ക്കുന്നു ; 

യഹോധഖയുടെ വിശ്വസ്ത ഏന്നേകും 

ഉള്ളതു. 

യഹോവയെ സ്റത്രൂതിപ്പി൯. 

ധാഠാഥ്ഠിം 

ലത്തെ നിന്നി ന്തി 

പം 

ന്തി 

__ 997 __. സഭ്കീത്തനങ്ങം ൧൧൭. ൭൧൮ 

൧ഥപം സജിത്തനം, 

യഹോധെക്ു സ്യ്യോത്രം ചെയ്ത്ിസ; അ 

വ൯നല്ലവനല്ലോ; 

അവനെറ ഒയ ഏന്നേകും ഉള്ളതു. 

അവനെറ ഒയ ഏന്നേകുമുള്ളതു 

എന്നു യാസ്പായേത പറയട്ടെ. 

അധനെറ ദയ ംഏന്നേക്ുമുള്ള തു 

മെന്ന അഹദരാന് ഗൃഹം പറയളട്ളെ. 

അവധനെറ ഒയ ഏഎന്നേകുമുള്ള തു 

മേന്നു യ ഹോവധാഭക്തുന്മാര പറയട്ടെ, 

ഞെരുക്കത്തില് ഞാന് യഹോധഖയെ ഖി 

ളിച്ചപേക്ഷിച്ചു, 

യഫഹോധഖ ഉത്തരമരുളി ഏന്നെ വിശാല 

സ്ഥലത്താക്കി. 

യഹോവ ഏനെറ പക്ഷത്തുണ്ടു; ഞാന് 

പേടിക്കയില്ല; 

മനുഷ്യയ൯ തന്നോടു എന്തു ചെയ്യം? 

ഏന്നെ സഹായികുന്നവരോട്ടക്രടെ യ 

ഹോവ ഏനെറ പക്ഷതൃതണ്ടു; 

ഞാന് എന്നെ പകെക്കുന്നവരെ കണ്ടു 

രസിക്കും. 

മനുഷ്യനില് ആശ്രുയിക്കുന്നതിനെക്കാഗ 

യഹോവയില് ആശ്രയിക്കുന്നതു നല്ലതു. 

പ്രഭ ക്കന്മാരിരു ആശ്രയിക്കുന്നതിനെ 

ക്കാഠാ 

യ ഫഹഫോധയില് ആശ്രുയിക്ുന്നതു നല്ലതു. 

സകലജാതികളും ഏന്നെ ചുററിവളഞ്ഞു; 

യഹോവയുടെ നാമത്തില് ഞാന് അവരെ 

ഛേഷദിച്ചുകളയയം. 

അവര് ഏന്നെ വളഞ്ഞു; അത, അവർ 

മ്േന്നെ വളഞ്ഞു; 

യഹോധയുടെ നാമത്തില് ഞാ൯ അവരെ 

ഛേടിച്ചുകമുയ്യം. 

അവര് തേനിച്ചപോലെ ഏന്നെ ചുററി 

വളഞ്ഞു; 

മുതീപോലെ അവര് കെട്ടുപോയി; 
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തരു ി്ന്തി 



സങ്കിത്തനങ്ങം ൧൧൯ 

യഹോവയുടെ നാമത്തില് ഞാ൯ അവരെ 

ഛേടിച്ചുകള യും. 

ഞാ൯ ധിഴഴവാ൯ തക്കവണ്ണം നീ ഏന്നെ 

തള്ളി; 

എങ്കിലും യ3ഹാവ എന്നെ സഹായിച്ചു. 

യഹോവ ഏനെറ ബലവും എന്െറ കീ 

ത്തനധവും ആകന്നു; 

അവന് എനിക രക്ഷയായും തീന്നു. 

ഉല്ലാസത്തി നെറയും ജയത്തിനെറയ്ും 

ഘോഷം നിതി മാന്മാരുടെ ക്രടാരങ്ങളില് 

ഉണ്ടു; 

യഹോവയുടെ വലങ്കൈ വീയ്യം പ്രവ 

ത്തികുന്നു. 

യഹോവയുടെ വലങ്കൈ ഉയന്നിരിക്കുന്നു; 

യഹോവയുടെ വലങ്കൈ വിയ്യും പ്രപ 

ത്തിക്ുന്നു. 

ഞാന് മരിക്കയില്ല; ഞാ൯ ജീവനോടെ 

യിരുന്നു 

യഹോധയ്യടെ പ്രവൃത്തികളെ വണ്ണിക്കും. 

യര്ഹാവ എന്നെ കഠിനമായി ശിക്ഷിച്ചു; 

എന്നാലും അവന് എന്നെ മരണത്തിന്നു 

ഏപ്പിച്ചിടില്ല. 
നീതിയുടെ വാതിലുകഠ എനിക്കു തുറന്നു 

തരുധി൯; 

ഞാന് അവയിരക്രടി കടന്ു യഹോ 

വെക്കു സ്പോത്രം ചെയ്യും. 

യഹോവയുടെ വാതില് ഇതു തന്നേ; 

നീ തിമാന്മാര അതിതക്രടി കടകും. 

നി എനിക്കുത്തരമരുളി എനെറ രക്മഷയാ 

യിത്തിന്നിരിക്കയാല് 

ഞാ൯ നിനക്കു സ്ന്ോത്രം ചെയ്യം. 

വിടുപണിയുയന്നവര് തള്ളിക്കള ഞ്ഞ കല്ല 

മൂലക്കല്ലാഷി തീന്നിരിക്കുന്നു. 

ഇതു യ3ഹാവയാല് സംഭവിച്ചു 

നമ്മുടെ ദൂഷ്ടിയില് ആഷശ്ചയ്യം ആയിരി 

ക്കുന്നു. 

94 ഇതു യഹോവ ഉണ്ടാക്കിയ ദിവസം; 

938 റ സ്സ്ഭ 119 

ഇന്നു നാം സന്തോഷിച്ചു ആനന്ദിക്ക. 

യഹോടഖ, ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കേണമേ; 

യഹോയവ, ഞങ്ങ ശക്കു ശുഭത നല്ലേണമേ. 

യഫഹഫോധഖയുടെ നാമത്തില് വരുന്നവന് 

വാഗ്ശപ്പെടവ൯; 

ഞങ്ങ യഹോവയുടെ ആലയത്തില് 

നിന്നു നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹികുന്നു. 

യഹോവ തന്നേ ദൈവം; അവ൯ നമുക്കു 

പ്രകാശം തന്നിരിക്കുന്നു; 

യാഥപിഠത്തിനെറ കൊമ്പുകളോളം 

യാഗപശുധിനെ കയരുകൊണ്ട കെട്ടു 

വി൯. 

ന്ി! എന്െറ ദൈവമാകുന്നു; ഞാന് നി 

നക്ക സ്യോത്രം ചെയ്യം; 

നീ എനെറ ഭദൈധമാകുന്നു; ഞാ൯ നിന്നെ 

൭ 

യഹോവെക്കു സ്ഫ്ോത്രം ചെയ്തി൯; അവന് 

നല്പവനല്ലേം; 

അവസെറ ഒയ എന്നേക്കും ഉള്ള താകുന്നു. 

൧൧൯. സജിത്തനം. 

ആലേഫ്. 

യഹോവയുടെ ന്യായപ്രമാണം അനുസ 

രിച്ചു 

നടപ്പില് നിഷ്കള ങ്കന്മാരായവർ ഭാഗ്യവാ 

ന്മാര്. 

അയനെറ സാക്ഷ്യങ്ങളെ പ്രമാണിച്ചു 

പുണ്ണഹുദയത്തോടെ അവനെ അന്വ 

കിക്കുന്നവര്൪ ഭാ: യാന്മാര്. 

അവര് നിതികേട്ട പ്രവത്തിക്കാതെ 

അ വനെറ വഗികളില്ത ന്ന നടകുന്നു. 

നിനെറ പ്രുമാണങ്ങളെ കൃത്യമായി ആച 

രിക്കേണ്ട മിന്നു 

നി അവയെ കല്പിച്ചുതന്നിരിക്കുന്നു. 

നിനറെറ ചട്ടങ്ങളെ ആചരിക്കേണ്ടതിന്നു 

എനെറ നടപ്പ സ്ഥരമായെജ;ല് കൊ 

ളായിരുന്നു. 
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കുന്നേടത്തോളം 

ഞാ൯ ലജ്യ്യിച്ചു പോകയില്ല. 

നിനെറ നീതിയുള്ള വിധികളെ പഠിച്ചിട്ടു 

ഞാ൯ പരമാത്ഥഫ്ഠദയത്തോടെ നിനകു 

സ്യോത്രം ചെയ്യം. 

ഞാന് നിനെ ചട്ടങ്ങളെ ആചരികും; 

എന്നെ അശേഷം മപേക്ഷിക്കരുതേ. 

യ്മ 
വബ്വേത്ത. 

ബാല൯ തനെറ നടപ്പിനെ നിമ്മലമാക്ു 

ന്നതു എങ്ങനെ? 

ടെ കപ്പനകളെ എനിക്കു മറെച്ചു 

ഗീമെ ല്. 

ജീവിച്ചിരിമക്കണ്ടതിന്നു അടിയന്നു നന്മ 

ചെയ്യണമേ; 

മ്രേന്നാല് ഞാ൯ നിനെറ വചനം പ്രമാ 

ണികും. 

നിന്െറ . ന്യായപ്രമാണത്തിലെ അത്ത 

ങ്ങളെ കാണണ്ടമിന്നു 

ദെണ്െറ കണ്ണുകളെ തുറക്കേണ3മ. 

ഞ്ഞ ൯ ഭൂമിയില് പരദേശിയാകുന്നു ; 

വെക്കരതാര്ത. 

നിന്െറ വചനപ്രകാരം അതിനെ സൂ। നിനെറ ധിധികമക്കായുള്ള നിയ്യധാ 

ക്മ്മ്ക്ുന്നതിനാല് തന്ന. ' 

ഞാന് പൂണ്ണഹുടയത്തോടെ നിന്നെ അ 

ന്വേഷി കുന്നു; 

നിന്െറ ക്പ്പനകഠം ധിട്ടനടപ്പാ൯ എനി 

ക്കു ഇടവരരുതേ. 

ഞാന് നിന്നോടു പാപം ചെയ്യാതിരി 

ക്രേണ്ടമിന്നു 

നിന്െറ വചനത്തെ ഫൃടയത്തിത സംഗ്ര 

ഹികുന്നു. 

യഹോവേ, നീ വാച്ഛല്പെട്ടവ൯; 

നിന്െറ ചട്ടങ്ങളെ മ്രേന്കുപദേശിച്ചു | 

തരേണമേ. | 

ഞാന് ഏനന്െറ അധരങ്ങ൦കൊണ്ടു 

നിന്െറ ധായുടെ ധിധികളെ ഒക്കെയും 

വണ്ണിക്കുന്നു. 

ഞാന സ്വ്വുസമ്പത്തിലും എന്നപോലെ 

നിനെെറ സാക്ഷ്യ ങ്ങദൂടെ വഴിയില് ആ 

നന്ദികുന്നു. 

ഞാ൯ നിനെറ പ്രമാണങ്ങളെ ധ്യഠനി 

ക്കയ്യം 

നിന്െറ വഴികളെ സൂക്ഷിക്കയും ചെ 

യ്യുന്നു. 

ഞാ൯ നിന്െറ ചട്ടങ്ങട്ടില് രസികും; 

നിന്െറ വചനത്തെ മറക്കയയുമില്ല. 

ഠിം 

ഞ്ഞ കൊണ്ടു 

എനെറ മനസ്സ തകന്സിരിക്കുന്നു. 

 നിനറെറ കപ്പനക ൭ വിട്ടുനടക്കുന്ന വരായി 

ശപിക്കപ്പെട്ട അഹങ്കാരികളെ നീഭസ്ധി 

| കുന്നു, 

| 
ലം അപമാനധും എടനാടു അക : 

റേറണമമ; 

ഞാന നിന്െറ സാക്ഷ്യങ്ങളെ പ്രമാണി 

കുന്നു. 

പ്രഭൂക്കന്മാരും ഇരുന്നു എനിക്കു വിരോധ 

മായി സംഭാഷികുന്നു ; 

എങ്കിലും അടിയ൯ നിന്െറ ചട്ടങ്ങളെ 

ധ്യാന്ക്കുന്നു. 

നിനെറ സാക്ഷ്യങ്ങം ഏന്െറ പ്രമോ 

ഭവും 

ഏഎനെെറ ആ ലോചനക്കാരും ആകന്നു. 

ഒാലെത്ത്. 

എസെറ പ്രാണ൯ പൊടിയോടു പററി 

യിരികുന്നു ; 

തിരുവചനപ്രകാരം എന്നെ ജിചിപ്പിക്കേ 

ണമമ, 

| ഏനെറ വഥികളെ ഞാന് പധിവരിച്ച 

പ്പോഠം നീ എനിക്കുത്തരമരുളി; 
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നിന്െറ ചട്ടങ്ങളെ എനിക്കുപദേശിച്ചുത 

. രേണമേ, 

നിനെറ പ്രമാണങ്ങളുടെ വഴി എന്നെ 

ഗ്രഹിപ്പിക്കേണമേ; 

എന്നാല് ഞാ൯ നിന്െറ അത്ജതങ്ങളെ 

ധ്യാനിക്കും. 

എസെറ പ്രാണ൯ വിഷാദംകൊണ്ടു ഉരു 

കുന്നു 

നിനെറ വചനപ്രുകാരം എന്നെ നിധി 

ത്തേണമമേ, 

ഭോഷ്ക്റിനെറ വഴി എന്നോടു അകറേറ 

) ണര്മ, 

നിന്െറ ന്യായപ്രമാണം എനിക്കു കൂപ 

യോടെ നല്ലേണമേ. 

വിശ്വസ്തതയുടെ മാഗ്ഗം ഞാ൯ തിരഞ്ഞെടു 

ത്തിരിക്കുന്നു ; 

നിനെറ ധിധികളെ ഏനെറ മുമ്പിത 

ധെച്ചിരിക്കുന്നു. 

ഞാന നിനെറ സാക്ഷ്യങ്ങളോടു പററി 

യിരിക്കുന്നു ; 

യഹോയേ, എന്നെ ലജ്യ്്ിപ്പിക്കരുതേ. 

നീ ഏനെറ ഹൃദയത്തെ ധിശാലമാക്കു 

മ്പോഗ 

ഞാ൯ നിനെറ കല്പനകളുടെ വഴിയില് 

രഓാടൂഠം 

൨0. 

യഹോവേ, നിനെറ ചട്ടങ്ങളുടെ വഴി 

എന്നെ ഉപദേശിക്കേണമേ; 

ഞാ൯ അതിനെ അലഖസാനത്തോളം പ്ര 

മാണിക്കും. 

ഞാ൯ നിനെറ ന്യായപ്രമാണം കാക്കേ 

ണ്ടതിന്നും 

അതിനെ പൂണ്ണഹൃുദയത്തോടെ പ്രമാണി 

ക്കേണ്ടതിന്നുംഎനിക്കുബുഭ്ധിനല്ലേണമേ. 

നിനെറ കല്പനകളുടെ പാതയിരു ഏന്നെ 

നടത്തേണര്മ 

ഞാ൯ അതില് ഇക്ടപ്പെടുന്നുവല്ലോ. 

ഭൂരാഭായത്തിലേക്കല്ല, നിന്െറ സാക്ഷ്യങ്ങ 

ളിലേക്കു തന്നേ 

എന്റെറ ഹദയം ചായുമാറാക്കേണമേ, 

വ്യാജത്തെ നോക്കാതവണ്ണം എനെെറ കണ്ണ 

കളെ തിരിച്ചു 

നിസെറ വഴികളില് ഏന്നെ ജിധിപ്പി 

ക്കേണമേ. 

നിന്നോടുള്ള ഭക്തിയെ വഭ്ധിപ്പിക്കുന്ന 

തായ 

നിന്െറ വചനത്തെ അടിയന്നു നിധ 

തആരിക്കേണമേ. 

ഞാന് പേടിക്കുന്ന നിന്ദയെ അകുററിക്കു 

ള യേണമേ; 

നിനെറ വിധികമ നല്ലുവയല്ലോ. 

ഇതാ, ഞാ൯ നിനെറ പ്രമാണങ്ങളെ വാ 

ഞ്ചിക്കുന്നു; 

നിനെറ നീതിയാൽ എന്നെ ജിീധിപ്പി 

ക്കേണമേ. 

വെൌം 

യഹോവേ, നിനെറ വചനപ്രകാരം 

നിനെറ ദയയും 

നിനെറ രക്ഷയും ഏങ്കലേക്കു വരുമാറാ 

കട്ടെ. 

ഞാ൯ നിമെറ വചനത്തില് ആശ്രയി 

ക്കുന്നതു കൊണ്ടു 

എന്നെ നിന്ദിക്കുന്നവനോട്ട ഉത്തരം പറ 

വാ൯ ഞാ൯ പ്രാപൃനാകും. 

ഞാന നിനെറ ധിധികരക്കായി കാത്തി 

രിക്കയാല് 

സത്യ തആതിനെറ വചനം എനെറ ഖായില് 

നിന്നു നിക്കിക്കള യരുതേ. 

അങ്ങനെ ഞാ൯ നിനെറ ന്യായപ്രമാണം 

ഇടയിടാതെ എന്നേക്കും പ്രമാണിക്കും. 

നിനെറ പ്രമാണങ്ങളെ ആരായ്യുന്നതു 

കൊണ്ടു 
ടന ടട ആ അത... ഷാം 
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ഞാ൯ ധിശാലതയില് നടകും. 

ഞാന് ലജങ്്ിക്കാതെ രാജാക്കന്മാരുടെ മു 

മ്പിലും 

നിനെറ സാക്ഷ്യങ്ങളെ കുറിച്ചു സംസാ 

രികും. 

ഞാ൯ നിനെറ കല്പനകളില് പ്രമോടി 

കടുന്ന; 

അവ എനിക്കു പ്രിയമായിരിക്കുന്നു. 

ഏനിക്കു പ്രിയമായിരിക്കുന്ന നിന്െറ ക 

പ്നകളിലേക്ച ഞാന് കൈകളെ ഉയ 

ത്തുന്നു; 
നിനെറ ചട്ടങ്ങളെ ഞാന് ധ്യാനിക്കുന്നു. 

സയി൯, 

നീ ഏന്നെ പ്രത്യശിക്കുമാറാക്കിയതു 

കൊണ്ടു 

അടിയനോടുള്ള വചനത്തെ ഒഓാക്കേ 

ണമേ. 

നിനെറ വചനം ഏന്നെ ജീധിപ്പിച്ചിരി 

ക്കുന്നതു 

ന്െറ കുക്ൃതയില് എനിക്കു ആശ്വാസ 

മാകുന്നു. 

അഹങ്കാരികഠാ എന്നെ അതൃന്തം പരി 

ഫസിച്ചു; 

ഞാനാ നിന്റെറ ന്യായപ്രമാണത്തെ വി 

ടടമാറീട്ടില്ല. 

യ 3ഹാധേ, പണ്ടെയുള്ള നിനെറ വിധി 

കളെ ഓത്തു 

ഞാ൯ എന്നെത്തന്നേ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നു. 

നിനെറ ന്യായപ്രമാണം ഉപേക്ഷികുന്ന 

ടുക്ടന്മാ൪നിമിത്തം 

എനിക്ക ഉഗ്രകോപം പിടിച്ചിരിക്കുന്നു. 

ഞാന് പരദേശിയായി പാകുന്ന വീട്ടില് 

നിന്െറ ചട്ടങ്ങര ഏഎന൯റ കീത്തനം 

ആകന്നു. 

യഹോവ, രാത്രിയില് ഞാന് തിരുനാമം 

ഓാക്കുന്നു ; 

ഠിം 

941 സങ്ധിത്തനങ്ങഠം ൧൧൯ 

നിനെറ ന്യായപ്രമാണം ഞാ൯ ആചരി 

കുന്നു. 

ഞാ൯ നിനെറ പ്രമാണങ്ങളെ അനുസ 

രികുന്നതു 

എനിക്കു വിഹിതമായിരിക്കുന്നു. 

ഹേത്ത്. 

യഹോലേ, നി ഏന്െറ ഓഹരിയാ 

കുന്നു; 

ഞാ൯ നിനെറ വചനങ്ങളെ. പ്രമാണി 

കും എന്നു ഞാ൯ പറഞ്ഞു. 

പൂണ്ണഹൃുടയര്ത്തോടെ ഞാന് നിനെറ ക്ല 

ചെക്കായി യാചികുന്നു; 

നിനെറ വാഗ്ദാനപ്രകാരം എന്നോടു കൃപ 

യയണ്ടാകേണമേ. 

ഞാ൯ ഏഎനെറ വഴികളെ വിചാരിച്ചു, 

ദേനെറ കാലുകളെ നിനെറ സാക്ഷ്യങ്ങ 

ളിചേക്കു തിരികുന്നു. 

നിന്െറ കപ്പനകളെ പ്രമാണി ക്കേണ്ട 

തിന്നു 

ഞാ൯ താമസിയാതെ ബഭ്ധപ്പെടുന്നു ; 

ടൂക്കന്മാരുടെ പാശങ്ങംം എന്നെ ചുററി 

യിരികുന്നു ; 

ഞാൻ നിനെറ ന്യായപ്രമാണത്തെ മറക്കു 

ന്നില്പതായും. 

നിന്െറ നീതിയുള്ള ന്യായധിധികഠം 

ഹേതുവായി 

നിനക്കു സ്പോത്രംചെയ്ത്കാ൯ ഞാ൯ അഭ്ധ 

രാത്രിയില് ഏളഴ്ുന്നേല്ലം. 

നിന്നെ ഭയപ്പെടുകയും നിനെറ പ്രമാണ 

ങ്ങളെ അനുസരിക്കയ്യം 

ചെയ്യുന്ന ല്ലാവക്കം ഞാ൯ ക്രട്ടാളിയാ 

കുന്നു. 

യഹോവേ, ഭൂമി നിന്െറ ഭഒയകൊണ്ടു 

നിറഞ്ഞിരികുന്നു ; 

നിനെറ ചട്ടങ്ങളെ മ്ദേനിക്ുപദേശിച്ചു 

തരേണമേ. 
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തേത്ത്. 

യഹോവേ, തിരുവചനപ്രകാരം 

നീ അടിയന്നു നന ചെയ്യിരിക്കുന്നു. 

നിന്െറ കല്പനകളെ ഞാന ധിശ്വസി 

ച്ചിരിക്കയാല് 

എനിക്കു നല്ല ബുഭ്ധിയ്യം പരിജ്ഞാനവും 

ഉപദേശിച്ചു തരേണമേ. 

കുക്ഷതയില് ആകുന്നതിന്നു മുമ്പെ ഞാ൯ 

തെററിപ്പായിു 

ഇപ്പോഗോ, ഞാന നിനെറ വചനത്തെ 

പ്രമാണിക്കുന്നു. 

നി നല്ലവനും നന്മ ചെയ്യുന്നവനും ആ 

കുന്നു; 

നിനെറ ചട്ടങ്ങളെ എനിക്കുപദേശിച്ചു 

തരേണമേ. 

അഹങ്കാരികഠ എന്നെക്കൊണ്ടു നുണ പറ 

ഞുണ്ടാക്കി ; 

ഞാനോ പുണ്ണഹൃദയത്തോടെ നിസെറ 

പ്രമാണങ്ങളെ അനുസരികും. 

അവരുടെ ഹൃദയം കൊഴ്യേപ്പുർപാലെ തടി 

ച്ചിരികുന്നു; 

ഞാനോ നിന്െറ ന്യായ്പ്രമ:ണത്തില് 

രസിക്കുന്നു, 

നിനെറ ചട്ടങ്ങഠ പഠില്പാ൯ തക്കവണ്ണം 

ഞാ൯ കഷ്ടതയില് ആയിരുന്നതു എനിക്കു 

ഗുണമായി. 

ആയിരം ആയിരം പൊ൯വെള്ളിനാണ്യ 

ത്തെക്കാധ 

) നിനെറ ഖവായിതല്നിനഅള്ള ന ന്യായപ്രമാണം 

3 

എനിക്ുത്തമം. 

യോട്. 

തൃക്കൈകമ എന്നെ സൃഷ്ടിച്ചണ്ടാക്കിയിരി 

നിന്െറ കുപ്പനകളെ പഠിപ്പാ൯ ഏനിക്കു 

പ പ 

ധാഠാഥ്ലിം 

തിരുവചനത്തില് ഞാ൯ പ്രത്യാശ ഖെച്ചി 

രിക്കയാല് 

 നിനെറ ഭക്തന്മാര് എന്നെ കണ്ടു സന്തോ 

ക്ിക്കുന്നു. 

യഹോവ, നിനെറ ധിധികഠം നിതിയു 

ക്ളവയെന്നും 

വിശ്വസ്തതയോടെ നി എന്നെ താഴ്സിയി 

രിക്കുന്നു എന്നും ഞാന് അറിയുന്നു. 

അടിയ നോടുള്ള നിനെറ വാശ:നപ്രകാരം 

നിനെറ ദയ എനെറ ആശ്വാസത്തിന്നാ 

യി ഭൂധിക്ുമാറാകട്ടെ. 

ഞാന ജിധിച്ചിരിക്കേണ്ടതിന്നു നിന്െറ 

കരുണ ഏനിക്കു വരുമാറാകട്ടെ ; 

നിനെറ ന്യായപ്രമാണത്തില് ഞാ൯ രസി 

ക്കുന്നു. 

അഹങ്കാരികഠ ഏന്നെ വെറുതെ മറിച്ചി 

ട്ടിരിക്കയാത ലജ്ട്ടിച്ചുപോകടെ; 

ഞാനോ നിനെറ കല്പനകളെ ധ്യാനി 

ക്കുന്നു. 

നിനെറ ഭക്തന്മാരും നിനെറ സാക്ഷ്യങ്ങ 

ളെ അറിയുന്നവരും 

എന്െറ അടുക്കല് വരട്ടെ. 

ഞാന് ലജ്യമിച്ചുപോകാതിരിക്കേണ്ടതിന്നു 

എനെറ ഹൃദയം നിന്െറ ചട്ടങ്ങളില് നി 

ഷ്മ ങ്കമായിരിക്കട്ടെ. 

കഫ്, 

ഞാ൯ നിസെറ രക്ഷയെ കാത്തു മൂച്ചി 

ക്കുന്നു; 

നിന്െറ വാഗ്ദാനം ഞാന് പ്രതീക്ഷിച്ച 

കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. 

എദ്പ്പാമ നി എന്നെ ആശ്വസിപ്പ്ിക്ും 

എന്നുധെച്ചു 

എന്െറ കണ്ണൂ നിന്െറ വാഗ്ദാനം കാത്തു 

ക്ഷിണികുന്നു. 

പുകയത്തു വെച്ച തുരുത്തിപോലെ ഞാ൯ 

ആകുന്നു. 
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മ്ലേങ്കിലൂം നിനെറ ചട്ടങ്ങളെ മറക്കുന്നില്ല. | ഞാ൯ ഒരുനാമൂം നിസെറ പ്രമാണങ്ങളെ 

അടിയനെറ ജിവകാലം ഏന്തുള്ളു ? 

ഏന്നെ ഉപദവിക്ുന്നവരോടു നി ഏ 

പ്പോഠം ന്യായചിധി നടത്തും? 

നിന്ദെറ ന്യായപ്രമാണത്തെ അനുസരി 

ക്കാത്ത 

ഈരഹങ്കാരിക൦ ഏനിക്കായി കുഴി കഴിച്ചി 

രികുന്നു. 

നിനെറ കുപ്പനകളെല്ലാം വിശ്വാസ്യ മാ 

കന്നു; 

അവര് ഏന്നെ ധെറുതെ ഉപടവധിക്ുന്നു; 

എന്നെ സഹായിക്കേണമമ. 

അവര് ഭൂമിയിത എന്നെ മിക്കധാറും മുടി 

ച്ചിരിക്കുന്നു; 

നിനെറ പ്രമാണങ്ങളെ ഞാന ഉ3പക്ഷി 

ച്വില്ലതായും. 

നിന്െറ ഒയെക്കു തക്കവണ്ണം എന്നെ ജില്. 

പ്പിക്കേണമേ; 

ഞാന് നിനെറ ഖായില്നിന്നുള്ള സാക്ഷ്യ 

ങ്ങളെ പ്രമാണിക്കും. 

ധ 
ലാമെൈദ. 

യഹോധലേ, നിനെറ വചനം 

സ്വഗ്ലത്തിര ഏന്നേക്കും സ്ഥിരമായിരി 

ക്കുന്നു. 

നിനെറ ധിശ്വമ്പൂത തലമുറതലമുറയോ 

ളം ഇരിക്കുന്നു; 

നീ ഭൂമിയെ സ്ഥാപിച്ചു, അതു നിലനി 

ല്ലയന്നും 

അവ ഇന്നുവരെ നിനെറ നിയമപ്രകാരം 

നിലനില്ല,ന്നു; 

സവ്വസ്ൃഷ്ട്രികടും നിന്െറ ഓസന്മാ 

രല്ലോ. 

നിനെറ സ്്രായപ്രമണേം ഏനെറ പ്രമോ 

ഒം ആയിരുന്നില്ലെങ്കില് 

ഞാ൯ ഏന്ടെറ കഷ്ടതയില് നശിച്ചുപാ 

കുമായിരുന്നു. 

ധിം 

മറക്കയില്ല; 

അവയെക്കൊണ്ടലല്ലോ നി ഏന്നെ ജിധി 

പ്പിച്ചിരിക്കുന്നതു. 

ഞാ൯ നിനക്കുള്ള വനത്രേ; എന്നെരക്ഷി 

ക്കേണമേ; 

ഞാ൯ നിനെറ പ്രമാണങ്ങളെ അന്വേ 

കാക്കുന്നു. 

ദുക്ടന്മാര എന്നെ നശിപ്പിപ്പാ൯ പതി 

യിരിക്കുന്നു ; 

ആാനോനിന്െറ സാക്ഷ്യങ്ങളെ ചിന്തിച്ച 

കൊള്ളൂ. 

സകലസമ്പൃത്തിക്കും ഞാ൯ അവസാനം 

കണ്ടിരികുന്നു; 

നിന്െറ കുപ്പനയോ അത്യന്തം ധിസ്പീണ്ണ 

മായിരികുന്നു. 

മേംം 

നിനെറ ന്യായപ്രമാണം ഏനിക്കു ഏത്ത 

യോപ്ര്രിയം; 

ഇടവിടാതെ അതു ഏനെറ ധ്യാനമാ 

കുന്നു, 

നിന്െറ ക്ലപ്പനകഠ എന്നെ എന്െറ 

ശത്രുക്കളെ ക്കാഠ ബുഭ്ധിമാനാകുന്നു; 

അവ ഏപ്പോഴും ഏനെറ പക്കൽ ഉണ്ടു. 

നിന്െറ സാക്ഷ്യ ങ്ങ എനെറ ധ്യാനമാ 

യിരിക്കകൊണ്ടു 

എനെെറ സകലഗൃരുക്കന്മാരിലൂും ഞാ൯ 

ബുഭ്ധിമാനാകുന്നു. 

നിനെറ പ്രമാണങ്ങളെ അനുസരിക്ക 

യ്്രാല് 

ഞാന് വയോധികന്മാരിലും വിവേകമേ 

റിയ വനാകുന്തു. 

നിന്റെറ വചനം പ്രമാണിക്കേണ്ടതിന്നു 

ഞാ൯ സകലടുമ്മാഗ്ഗത്തില്നിന്നും കാല് 

ധിലകുന്നു. 

നീ ഏന്നെ ഉപദേശിച്ചിരിക്കയാത 
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സങ്കിത്തനങ്ങറ ഛചഛ൯ 

ഞാ൯ നിനെറ ധിധികളെ വിട്ടുമാറി 

ട്ടില്ല. 
തിരുവചനം ഏനെറ അണ്ണ്ണാക്കിന്നു എത്ര 

മധുരം: 

അവ എന്െറ വായിക്കു തേനിലും നല്പതു 

നിന്െറ പ്രമാണങ്ങളാൽ ഞാ൯ വിധേ 

കമുള്ള വനാകുന്നു. 

അതുകൊണ്ടു ഞാ൯ സകലധ്യാജമാഗ്ലവും 

വെറുക്കുന്നു . 

ആ ൯. 

നിനെറ വചനം എനെറ കാലിന്നു 

ദീപധും 

എനെറ പാതെകു പ്രകാശധും ആകുന്നു. 

നിന്െറ നീതിയുള്ള വിധികളെ പ്രമാ 

ണിക്കുമെന്നു 

ഞാ൯ സത്യം ചെയ്യൂ; അതു ഞാ൯ നിവ 

ത്തിക്കും. 

ഞാ൯ മഹാക്കൃത്തിലായിരിക്കുന്നു ; 

യഹോവ, നിനെറ വാഗ്ദാനപ്രകാരം 

എന്നെ ജിധിപ്പിക്കേണമേ. 

യഹോധേ, എനെറ വായുടെ സ്വമേ 

ധാദാനങ്ങളില് പ്രുസാടിക്കേണമേ; 

നിനെറ വിധികളെ എനിക്കുപദേശി ച 

തരേണമേ. 

ഞാന് പ്രാണത്യാഗം ചെയ്ത്താ൯ എല്ലാ 

യ്ര്യോഴ്ചം ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നു ; 

എങ്കിലും നിനെറ ന്യായപ്രമാണം ഞാ൯ 

മറക്കുന്നില്ല. 

ദുഷ്ടന്മാർ എനിക്കു കണി ഖെച്ചിരി 

ക്കുന്നു; 

എന്നാലും ഞാന് നിനെറ പ്രമാണങ്ങളെ 

ഉപേക്ഷിക്കുന്നില്ല. 

ഞാ൯ നിനെറ സാക്ഷ്യങ്ങളെ ശാശ്വതാ 

വകാശമാക്കിയിരിക്കുന്നു ; 

അവ എനെറ ഫ്ലടയത്തിസെറ ആനന്ദ 

മാകുന്നും 

ദവസ 119 

നിന്െറ ചട്ടങ്ങളെ ഇടധിടാതെ എന്നേ 

ക്കും ആചരിപ്പാ൯ 

ഞാന് എനെറ ഹൃദയത്തെ ചായിച്ചിരി 

ക്കുന്നു. 

സ0മെക, 

ഇരുമനസ്സ്റഭ്ള വരെ ഞാ൯ വെറുക്കുന്നു; 

എന്നാല് നിന്െറ ന്യായപ്രമാണം എനി 

ക്കു പ്രിയമാകുന്നു. 

നി എനെറ മറധിടധും എനെറ പരി 

ചയും ആകന്ന; 

ഞാന് തിരുവചനത്തില് പ്രത്യാശ ഖെ 

ച്ചിരിക്കുന്നു. 

എനെെറ ദൈവത്തിനെറ കല്പനകളെ. 

ഞാന് പ്രുമാണിക്കേണ്ടതിന്മു 

ടുഷ്ടമ്മികകേ, എന്നെ ധിട്ടകന്നു പോകു 

വി൯. 

ഞാ൯ ജിീധിച്ചിരിക്കേണ്ടതിന്നു നി 

നെറ വചനപ്രകാരം ഏന്നെ താക്ങേ 

ണമേ; 

മ്രേനെറ പ്രത്യാശയില് ഞാ൯ ലങ്യ്മിച്ചു 

പോകരുതേ. 

ഞാന രക്ഷപ്പെടേണ്ടതിന്നു എന്നെ താ 

ങ്ങേണമേ; 

നിനെറ ചട്ടങ്ങളില് ഞാന് നിരന്തരം 

രസിക്കും. 

നിന്െറ ചട്ടങ്ങളെ വിട്ടുപോകുന്നവരെ 

ഒക്കെയും നി നിരസിക്കുന്നു; 

അവരുടെ വഞ്ചന വൃത്ഥമാകുന്നു. 

ഭൂമിയിലെ സകുലടുഷ്യന്മാരെയും നീ കീ 

ടത്തെപ്പോലെ നീക്കിക്കള യുന്നു; 

അതുകൊണ്ടു നിന്െറ സാക്ഷ്യങ്ങംം 

മ്രേനിക്ു പ്രിയമാകുന്നു. 

നിങ്കലുള്ള ഭയംനിമിത്തം എനെറ ഭേഫം 

രോമാഞ്ചം കൊള്ളുന്നു; 

നിനെറ വിധികഠംനിമിത്തം ഞാന് ഭയ 

പ്പേടുന്നു. 
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അയി. 

ഞാ൯ നീതിയും ന്യായവും പ്രവത്തി 

ക്കുന്നു; 

ന്െറ പീഡകനമാകു ഏന്നെ മ്ദേപ്പിച്ച 

കൊടുക്കരുതേ. 

അടിയ ന്െറ നന്രെകു വേണ്ടി ഉത്തര 

വാദിയായിരിക്കേണമേ; 

അപഫാങ്കാരിക. എന്നെ പിഡിപ്പിക്ക 

രുതേ. 

മേനെറ കണ്ണൂ നിനെറ രക്ഷയെയ്ും 

നിനെറ നീതിയുടെ വചനത്തെയും കാ 

ത്തിരുന്നു ക്ഷിണിക്കുന്നു. 

നിനെറ ഒയെകു തക്കവണ്ണം അടിയ 

നോടു പ്രധത്തിച്ചു 

നിന്െറ ചട്ടങ്ങളെ മ്രേനിക്കപദേശിച്ചു 

തരേണമേ. 

ഞാ൯ നിന്െറ ദാസന് ആകുന്നു; 

നിന്െറ സാക്ഷ്യങ്ങളെ ഗ്രഹിപ്പാ൯ 

എനിക്കു ബുദ്ധി നച്ചേണമേ. 

യഹോവേ, ഇതു നിനക്ു പ്രധത്തിപ്പം 

നുള്ള സമയമാകുന്നു; 

അവർ നിനെറ ന്യായപ്രമാണം ദുബ്ബല 

മാക്കിയിരിക്കുന്നു, 

അതുകൊണ്ടു നിനെറ കല്പനക൦ 

എനികു പൊന്നിലും, തങ്കത്തിലും അധി 

കം പ്രിയമാകുന്നു. 

ആകയാല് നിന്െറ സകലപ്രുമാണങ്ങ 

ഉം ഒത്തതെന്നു ത്േണ്ണി, 

ഞാ൯ സകലധ്യജമ:ഗ്ഗത്തെയും വെറു 

ക്കുന്നു. 

9 ൮൮, 

നിനെറ സാക്ഷ്യങ്ങഥ അതിശയകരമാ 

കയാല് 

ദ്രസെറ മനസ്സ അവയെ പ്രമാണി 

ക്കുന്നു. 
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നിനെറ വചനങ്ങളുടെ വികാശനം 

പ്രകാശപ്രുടം ആകുന്നു; 

അതു അപ്പബുഭ്ധികളെ ബുഭ്ധിമാന്മാരാ 

കന്നു. 

നിന്െറ കുപ്പനക ക്കായി വാഞ്ഞമിക്ക 

യാത 

ഞാന് എന൯െറ ധായ തുറന്നു കിഗെക്കുന്നു. 

തിരുനാമത്തെ സ്നേഹിക്ുന്നവക്കു ചെയ്യു 

ന്നതുപോലെ 

നി എങ്കലേക്ു തിരിഞ്ഞു എന്നോടു കൃപ 

ചെയ്യേണമേ. 

എന്െറ കാലടികളെ നിനെറ വചന 

ആധിര സ്ഥിരമാക്കേണമേ; 

യാതൊരു നീിതികേടും ഏന്നെ ഭരിക്ക 

രുതേ. 

മനുഷ്യന്െറ പിഡനത്തില്നിന്നു ഏ 

ന്നെ ധിടുചിക്കേണമേ; 

ഏന്നാല് ഞാ൯ നിന്െറ പ്രമാണങ്ങളെ 

അന്ുഃസരികും. 

അടിയനെറമേത നിന്െറ മുഖം പ്രകാ 

ശിപ്പിച്ചു 

നിസെറ ചട്ടങ്ങളെ മ്രേനിക്ുപദേശിച്ച 

തരേണമേ, 

അവര് നിനെറ ന്യായപ്രമാണത്തെ അ 

നുസരിക്കായ്ക്ക കൊണ്ടു 

എന്െറ കണ്ണ്ിിരനിന്നു ജലനടികുഠ ഒഴ്ച 

കന്നു. 

സാ൭൫െ. 

യഹോധേ, നി നിതിമാനാകുന്നു; 

നിനെറ ധിധിക൦ നേരുള്ളവ തന്നേ. 

നീ നീതിയോടും അത്ൃന്തധിശ്വസ്മ്ത 

യോടും ക്രടെ 

നിനെറ സാക്ഷ്യങ്ങളെ കപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. 

എനെറ വധൈരികഠ തിരുവചനങ്ങളെ 

മറക്കുന്നതു കൊണ്ടു 

തര്േനെറ എരിവു എന്നെ സംഹരികുന്ത. 
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അതുകൊണ്ടു അടിയന്നു അതു പ്രിയമാ 

കന്നു. 

ഞാന് അല്പനും നിന്ടിതനും ആകുന്നു; 

എങ്കിലും ഞാന് നിനെറ പ്രമാണങ്ങളെ 

മറക്കുന്നില്ലം 

നിന്െറ നീതി ശാശ്വതനിതിയും 

നിസെറന്യായപ്രുമാണം സത്യ ധുമാകുന്നു. 

കുകയും സങ്കടധും ഏന്നെ പിടിച്ചിരി 

ക്കുന്നു ; 

എങ്കിലും നിനെറ കല്പനകര എനെറ 

പ്രമോടമാകുന്നു. 

നിന്െറ സാക്ഷ്യങ്ങഠം എന്നേക്കും നിതി 

യ്യൂള്ള വ; 

ഞാ൯ ജിധിച്ചിരിക്കേണ്ടതിന്നു എനിക്കു 

ബുദ്ധി നല്ലേണമേ. 

[ 

ഒകാഥ. 

ഞാന് പൂണ്ണഫുദയത്തോടെ വിളിച്ചപേ 

ക്ഷിക്കുന്നു ; എനിക്കുത്തരം അരുളേ ണമേ; 

യഹോവേ, ഞാ൯ നിന്െറ ചട്ടങ്ങളെ 

പ്രമാണിക്കും. 

ഞാ൯ നിന്നെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്നു; എ 

ന്നെ രക്ഷിക്കേണമേ; 

ഞാ൯ നിന്െറ സാക്ഷ്യങ്ങളെ പ്രമാ 

ണിക്ും. 

ഞാ൯ ഉദയത്തിന്നു മുമ്വെ എഴന്നേററു 

പ്രാത്ഥിക്കുന്നു; 

നിനെറ വചനത്തില് ഞാ൯ പ്രത്യാശ 

ധെക്കുന്നു. 

തിരുവചനം ധ്യാനിക്കേണ്ടതിന്നു 

എനെെറ കണ്ണു യാമങ്ങളെ നോക്കിക്കൊ 

ണ്ടിരിക്കുന്നു. 

_-_ 940 - 

നിന്െറ ഒയെക്കുതക്കവണ്ണം എന്െറ അ 

പേക്ഷ കേശക്കേണമേ; 

യഹോജഷഖ, നിനെറ ന്യായപ്രകാരം ഏ 

ന്നെ ജിവിപ്പിക്കേണമേ. 

ധാഠാഥദ്ഠിം 
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രിക്കുന്നു; 

നിന്െറ ന്യായപ്രമാണത്തോടു അവര് 

അകന്നിരിക്കുന്നു. 

യഹോേ, നീ സമിപസ്ഥനാകുന്നു; 

നിന്െറ കുല്പനകഠം ഒക്കെയും സത്യം 

തന്നേ. 

നിനെറ സാക്ഷ്യങ്ങളെ നി എന്നേകും 

സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു. 

എന്നു ഞാന പണ്ടു തന്നേ അറിഞ്ഞിരി 

ക്കുനാ. 

യ 
രേശ. 

എനെറ അരിക്ഷൃത കടാക്ഷിച്ചു എന്നെ 

വിടുവിക്കേണമേ; 

ഞാ൯ നിനെറ ന്യായപ്രമാണത്തെ മറ 

ക്കുന്നില്ല. 

ഏഎനെറ ൮൮, ഹാരം നടത്തി എന്നെ ധി 

ണ്ടെട്ടക്കേണമേ; 

നിന്െറ വാഗ്ദാനപ്രകാരം എന്നെ ജിവി 

പ്പിക്കേണമേ. 

രക്ഷ ദുഷ്ടന്മാരോടു അകന്നിരിക്കുന്നു; 

അവര് നിനെറ ചട്ടങ്ങളെ അന്വേകി 

കുന്നില്ലല്ലോ. 

യഹോവ, നിനെറ കരുണ വലിയ 

താകുന്നു; 

നിന്റെ ന്യായപ്രകാരം എന്നെ ജീധിപ്പി 

ക്കേണമേ. 

എന്നെ ഉപടവധികുന്നവരും എനെറ 

വൈരികളും വള രെയാകുന്നു; 

എങ്കിലും ഞാ൯ നിനെറ സാക്ഷ്യങ്ങളെ 

വിട്ടുമാറുന്നില്ല. 

ഞാ൯ ഭരോഹികളെ കണ്ടു ൮ സനിച്ചു; 

അവര് നിന്െറ വചനം പ്രമാണിക്ക 

ന്നില്ലല്ലോ. 

നിനെറ പ്രമാണങ്ങഠം എനിക്കു എത്ര 

പ്രിയം എന്നു കുണ്ടു, 

നിന്െറ വചനം അതിധിശുഭ്ധമാകന്നു ; | ടൂഷ്ച്തയെ പിന്തുടരുന്നവര് സമീപിച്ചി 150 
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യഹോധേ, നിനെെറ ഒയെക്കു തക്കവണ്ണം | എന്െറ വഴികളെല്ലം നിന്െറ മുഖ്പാകെ 

മ്രേന്നെ ജിധിപ്പിക്കേണമേ. 

നിനെറ വചനത്തിന്െറ സാരം സത്യം 

തന്നേ; 

നിന്െറ നീതിയുള്ള വിധികര ഒക്കെയ്യം 

എന്നേക്കുമുള്ള ൮. 

ശീന്൯, 

പ്രഭക്കന്മാര വെറുതെ ഏന്നെ ഉപ 

വിക്കുന്ന; 

എങ്കിലും നിനെറ വചനംനിമിത്തം എ 

നെറ ഹൃദയം പേടിക്കുന്നു. 

വലിയ കൊള്ള കണ്ടുകിട്ടിയവനെ 

റ പ്പോലെ 

ഞാ൯ നിന്െറ വചനത്തില് ആനന്ദി 

ക്കുന്നു. 

ഞാന് കോഡു പകെച്ചു വെറുക്കുന്നു ; 

നിരെറ ന്യായപ്രമാണമോ ഏനിക്കു 

പ്രിയമാകുന്നു. 

നിന്െറ നീതിയുള്ള വധിധികഠനി 

മിഅം 

ഞാ൯ ഭിവസം ഏഴ പ്രാവശ്യം നിന്നെ 

സ്തൂതിക്കുന്നു. 

നിനെറ ന്യായ്പ്രമാണത്തോടു പ്രിയമു 

ഒുള വകു മഹാസമാധാനം ഉണ്ടു; 

അവക്കു വീഗ്ലെക്കു സംഗതി ഏതു 

മില്ല. 

യഫോേ, ഞാന് നിന്െറ രക്ഷയില് 

പ്രത്യാശ ധെക്കുന്നു 

നിന്െറ കപ്പനകളെ ഞാ൯ ആചരി 

ക്കും. 

എനെറ മനസ്സു നിന്െറ സാക്ഷ്യങ്ങളെ 

പ്രമാണിക്കുന്നു; 

അവ എനിക്കു അത്യന്തം പ്രിയമാ 

കുന്നു. 

ഞാ൯ നിനെറ പ്രമാണങ്ങളെയും സാ 

ക്ഷ്യങ്ങളെയും പ്രമാണിക്കുന്നു ; 

ഇരിക്കുന്നു. 

തൌ. 

യഹോേ, ഏനെറ നിലവിളി തിരുസ 

ന്നിധിയില് വരുമാറാകട്ടെ ; 

നിന്െറ വചനപ്രകാരം എനിക്കു ബുഭ്ധി 

നല്ലേണമേ. 

ഏനെറ യാചന തിരുസന്നിധിയില് 

വരുമാറാകളെ; 

നിനെറ ധാശ്ദാനപ്രകാരം എന്നെ ധിടു 

ധിക്കേണമേ. 

നിസെറ ചട്ടങ്ങളെ എനിക്കുപദേശിച്ചു 

തരുന്നതു കൊണ്ടു 

എനെറ അധരങ്ങാ സ്മൂയി പൊഴി 

ക്കട്ടെ. 

നിന്െറ കല്പനകഠം ഒക്കെയും നിയിയാ 

യിരിക്കയാല് 

മ്രേനെറ നാധു നിസെറ വാഗ്ദാനത്തെ 

ക്കേറിച്ചു പാടട്ടെ. 

നിന്െറ കപ്പനകളെ ഞാന് തിരഞ്ഞെടു 

ത്തിരിക്കയാല് 

നിന്െറ കൈ എനിക്കു തൂണയായിരി 

ക്കുട്ടെ, 

യഹോധഖ, ഞാന് നിനെറ രക്ഷെക്കായി 

വാഞ്ഞിക്കുന്നു ; 

നിനെറ ന്യായപ്രമാണം ന്െറ പ്ര 

മോടം ആന്നു. 

നിന്നെ സ്പൂതിക്കേണ്ടതിന്നു മേസെറ പ്രാ 

ണന് ജിധിച്ചിരിക്കട്ടെ ; 

നിന്െറ ധിധികുഠംം ഏനിക്കു തുണയാ 

യിരികുട്ടെ. 

ക:ണാതെപോയ ആടുപോലെ ഞാ൯ 

തെററിപ്പോയിരികുന്നു; 

അടിയനെ അന്വേഷിക്കേണമേ; നി 

നെറ കല്പനകളെ ഞാന് മറകു 

ന്നില്ല. 
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൧൨൦. സജീത്തനം. 

ആരോഹണഗിതം. 

൫)നെറ കഷ്ടതയില് ഞാ൯ യഹോധഖ 

യോടു നിലവിളിച്ചു; 

അവന് എനിക്കുത്തരം അരുളുകയും ചെയ്യൂ. 

യഹോ ഖേ, വ്യാജമുള്ള അധരങ്ങളെയും 

വഞ്ചനയുള്ള നാധിനെയും തടുത്തു എ 

നെറ പ്രാണനെ രക്ഷിക്കേണമേ. 

വഞ്ചനയ്ുള്ള നാധേ, നിനക്കു എന്തു 

വരും? 

നിനക്കു ഇനി എന്തു കിട്ടും 2 

വീരനെറ മൂച്ചയുള്ള അസ്ത്രങ്ങളും 

പ്ൂവത്തി൯ കനലും തന്നേ. 

ഞാ൯ മേശെക്കില് പ്രവാസം ചെയ്യുന്നതു 

കൊണ്ടും 

കേടാര്ക്രടാരങ്ങളില് പാകുന്നതു കൊണ്ടും 

എനിക്കു അയ്യോ കുഷ്ടം! 

സമാധാനദല്വേഷിദയാടുക്രടെ പാക്ുന്നതു 

എനിക്കു മതിമതിയായി. 

ഞാ൯ സമാധാനപ്രിയനാകുന്നു ; 

ഞാന് സംസാരിക്കുമ്പോഗോ അഖവര് കല 

ശല് തുടങ്ങുന്നു. 

൧൨൧. സജിത്തനം. 

ആരോഫണഗിതം. 

ഞാന എനെറ കണ്ണു പവ്യൃതങ്ങളിലേക്കു 

ഉയത്തുന്നു; 

എനിക്കു സഹായം എവിടെനിന്നു വരും 

എനസെറ സഹായം ആകാശത്തെയും ഭൂമി 

യെയും 

ഉണ്ടാക്കിയ യഹോധയിജംതനിന്നു വരുന്നു. 

നിനെറ കാല് വഴതുവാ൯ അവന സമ്മ 

തിക്കയില്ല; 

നിന്നെ കാക്കുന്നവ൯ മയങ്ങുകയുമില്ല. 

യിസ്രായേലിനെറ പരിപാലക൯ 

മയങ്ങുകയില്ല, ഒറങ്ങുകയുമില്ല. 
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യഹോവ നിനെറ പരിപാലക൯; 

യഹോവ നിന്െറ വലത്തുഭാഗത്തു നി 

നക്കു തണല്. 

വകര സൂയ്യനെങ്കിലും 

രാത്രി ചന്ദ്രനെങ്കിലും നിന്നെ ബാധിക്കു 

യില്ല. 

യഹോവ ഒരു ദോകുവും തട്ടാതവണ്ണം 7 

നിന്നെ പരിപാലികും. 

അയ൯ നിനെറ പ്രാണനെ പരിപാ 

ലികും. 

യഹോധ നിനെറ ഗമനത്തെയും ആഗമ 8 

നത്തെയും 

ഇന്നുമുതല് എന്നേകും പരിപാലിക്കും. 

൧൨൨. സങ്കിത്തനം. 

ദാധിടിനെറ ഒരു ആരോഫണഗിതാ. 

യഹോവയുടെ ആലയത്തിലേക്കു നമുകു 

പോകാം എന്നു 

അവര് എന്നോടു പറഞ്ഞപ്പോ ഞാ൯ 

സഭദന്തംക്കിച്ചു. 

യെരൂശലേമേ, ഞങ്ങളുടെ കാലുക ഠം 

നിന്െറ വാതിലുകശക്കകത്തു നില്ല,ന്നു. 

തമ്മില് ഇണക്കിയ നഗരമായി 

പണിതിരിക്കുന്ന യെരൂശലേമേ! 

അധിടേകു ഗോത്രങ്ങഠം, യഹോധയുടെ 

ഗോത്രങ്ങര തന്നേ, 

യിസ്രായേലിന്നു സാക്ഷ്യത്തിന്നായി 

യഹോവയുടെ നാമത്തിന്നു സ്നോത്രം ചെ 

യ്കാസ കയറിച്ചെല്ലന്നു. 

അധിടെ ന്യായാസനങ്ങ൦., 

ഓയീട് ഗൃഹത്തിന്െറ ന്യഠയാസനങ്ങഠം 

തന്നേ ഇരിക്കുന്നു. 

യെരൂശലേമിനെറ സമാധാനത്തിന്നായി 

പ്രാത്ഥിപ്പി൯; 

നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവര് സ്വൈരമായി 

രിക്കുട്ടെ. 

നിനെറ കൊത്തളങ്ങളില് സമാധാനവും 
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നിന്െറ അരമനകളില് സ്വൈരധും 

ഉണ്ടാകട്ടെ. 

ത്രേ൭ഒ൯റ സഹോദരന്മാരും ക്രട്ടാളികളും 

നിമിത്തം 

നിന്നില് സമാധാനം ഉണ്ടാകട്ളെ ഏന്നു 

ഞാ൯ പറയും. 

നമുടെ ദൈവമായ യഹോധഖയുടെ ആ 

ലയംനിമിത്തം 

ഞാന് നിന്െറ നന്മ അന്വേകികും. 

൧൨൩. സജിത്തനം, 

ആരോഫണഗിതം. 

സ്വശ്ത്തിരു പസിക്കുന്നവനായുള്ളോ 

വേ, 

നിങ്കലേക്ു ഞാ൯ ഏനെറ കണ്ണു ഉയ 

തൃതുന്നും 

ഓസന്മാരുടെ കണ്ണൂ യജമാനനെറ കയ്യി 

ലേക്ും 

ദാസിയുടെ കണ്ണു യജമാനത്തിയുടെ കയ്യി 

ലേക്കും എന്നപോലെ 

ഞങ്ങളുടെ കണ്ണൂ ഞങ്ങളുടെ ദൈവമായ 

യഹോധയിങ്കലേകു, 

അവസ ഞങ്ങളോട്ട കൃപചെയ്യുവാളം 

നോക്കിക്കൊണ്ടിരികുന്നു 

യഹോവേ, ഒങ്ങളോട്ട കൃപ ചെയ്യേ 

ണമേ, ഞങ്ങളോടു കൂവ ചെയ്യേണമേ; 

രങ്ങമ നിന്ദ സഹിച്ചു മടുത്തിരിക്കുന്നു. 

സുഖിയന്മാരുടെ പരിഹാസ്വധും 

അഹങ്കാരികളുടെ നിന്ദയും സഹിച്ചു 

ഞങ്ങളുടെ മനം ഏററവും മടുത്തിരികുന്നു. 

൧൨൪൭. സജ്കിത്തനം. 

ദാധിടിസനെറ ഒരു ആരോഹണഗീതം. 

യിപ്രംയേല് പറയേണ്ടതെന്തെന്നാര 

യഹോവ നമുടെ പക്ഷത്തില്ലായിരുന്ന 

ധെങ്കിര, 

2 മരുഷ്യര് നമ്മോടു ംമൃതിത്തപ്പോഠം, 
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യഹോവ നമുടെ പക്ഷത്തില്ലായിരുന്നു 

ഖെങ്കില്, 

അവരുടെ കോപം നമുടെനേരെ ജ്വലി 

ചു പ്പോ, 

അവര് നമ്മെ ജിപനോടെ ധിഴ്ചങ്ങിക്കള 

യുമായിരുന്നു; 

വെള്ളം നമ്മെ ഒഴ്ചക്കിക്കള യുമായിരുന്നു, 

നദി നമുടെ പ്രാണന്നു മീതെ കവധിയു 

മായിരുന്നു; 

പൊങ്ങിയിരുന്ന വെള്ളം 

നമുടെ പ്രാണന്നു മീതെ കവിയുമായി 

രുന്നു. 

നമ്മെ അവരുടെ പല്ലിന്നു ഇരയായി 

കൊടുക്കാഷ്ക്കു യാത 

യഹോധ ലാഴ്ഗപ്പെടുമാറാകട്ടെ. 

ലേട്ടക്കാരുടെ കണിയില്നിനു പക്ഷി 

യെന്നപോലെ 

നമുടെ പ്രാണന് ധഴ്ചതിപ്പോന്നിരികുന്നു; 

കണി പൊട്ടി നംം വഴ്ഴതിപ്പോന്നിരി 

കുന്നു. 

നമുടെ സഹായം ആകാശത്തെയും ഭൂമി 

യെയും 

ഉണ്ടാക്കിയ യഫോധയുടെ നാമത്തില് 

ഇരികുന്നു. 

൧൨൭, സജിത്തനം. 

ആരോഫണഗിതം. 

യയഹോധയിരല്ു ആശ്രയിക്കുന്നവര് കലു 

ങ്ങാതെ 

ന്നേകും നില്ല്ന്ന സിീയോ൯പവ്വതം 

പോലെയാകുന്നു. 

പവ്യതങ്ങാം യെരൂശലേമിനെ ചുററിയി 

രികുന്നു; 

യഹോവ ഇന്തമുതല് ഏന്നേകും തനെറ 

ജനത്തെ ചൂററിയിരികുന്നു. 

നീതിമാന്മാർ നിതികേടിലേക്കു കൈ നി 

ട്ടാതിരിക്കേണ്ടതിന്നു 
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ദുഷ്ടന്മാരുടെ ചെങ്കോല് നീതിമാന്മാരുടെ 

അവകാശത്തിന്മേല് ഇരിക്കയില്ല. 

യഹോവ ഗുണവാന്മാക്കും 

ഹൃുദയപരമാത്ഥികുഠക്കും നന്മ ചെയ്യേ 

ണമേ. 

ഏന്നാല് വള ഞവഴികളിലേക്കു തിരിയു 

ന്നവരെ 

യഹോവ ടു്ജുവൃത്തിക്കാരോടു കൂതട പോ 

കമാറാക്കട്ടെ, 

യിസ്പായേലിന്മേല് സമാധാനം വരുമാറാ 

കട്ടെ. 

൧൨൩. സജിത്തനം. 

ആരോഫണഗിതം. 

യഹോവ സിീയോനെറ പ്രവാസികളെ. 

മടക്കിവരുത്തിയപ്പോഠം 

രങ്ങമം സ്വപ്നം കാണുന്നവരെപ്പ്പോലെ 

ആയിരുന്നു. 

അന്നു ഞങ്ങളൂടെ വായില് ചിരിയും 

ഞങ്ങളുടെ നാധിന്മേല് ആപ്പും നിറഞ്ഞി 

രുന്നു. 

യഹോധഖ അധരില് വങ്കായ്യങ്ങളെ ചെ 

യ്മ്രിരിക്കുന്നു 

എന്ന ജാതികുൂടെ ഇടയില് അന്ന പ 

റഞ്ഞും 

യഫോധഖ ഞങ്ങളില് വങ്കായ്യങ്ങളെ ചെ 

യ്ക്ിരിക്കുന്നു ; 

അതു കൊണ്ടു ഞങ്ങഠം സന്തോഷിക്കുന്നു. 

യഹോേ, തെക്കെനാട്ടിലെ തോടുകളെ 

പ്പോലെ 

ഞങ്ങമൂടെ പ്രവാസികളെ മടക്കിവരു 

ത്തേണമേ. 

കണ്ണുനീരോടെ ധിതെക്കുന്നവ൪ 

ആപ്പ്പോടെ കൊയ്യം. 

വിത്തു ചുമന്ന കരഞ്ഞും ധിതെച്ചുംകൊണ്ടു 

നടകുന്നാ 

കററ ചുമന്നും ആത്തുംകൊണ്ടു വരുന്നു. 

ഠിം 
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൧൨൭. സജ്മിത്തനം. 

ശലോമോനെറ ഒരു ആരോഹണഥിതം. 

യ)ഹോധല ധിടു പണിയാതിരുന്നാല് 

പണിയുന്നവര് വൃഥാ അഭ്ധവാനിക്ുന്നു ; 

യഹോവ പട്ടണം കാക്കാതിരുന്നാല് 

കായല്ല്ലാര൯ വൃഥാ ജാഥരിക്കുന്നു. 

നിങ്ങ അതികാലത്തു എഴ്ുന്നേല്ലന്നതും 

നന്നാ താമസിച്ചു കിടപ്പാ൯ പോകുന്നതും 

കഠിനപ്രയത്നം ചെയ്യൂ മപജിീിക്കുന്നതും 

ൃത്ഥമത്രേ ; 

തനെറ പ്രിയന്നോ, അവന് അതു ഉറക്ക 

ത്തില് കൊടുക്കുന്നു. 

മക്ക, യഫഹോധഖ നല്ലന്ന അവകാശവും 

ഉദരഫലം, അവന് തരുന്ന പ്രതിഫലവും 

തന്നേ, 

വീരസെറ കയ്യിലെ അന്ത്രുങ്ങ ഏങ്ങ 

നെയോ 

അങ്ങനെയാകുനു യൊപ്വനത്തിലെ മ 

ക്കധം. 

അവയെക്കൊണ്ടു തന്െറ ആവനാഴിക 

നിറെച്ചിരിക്കുന്ന പുരുഷ൯ ഭാധ്യ വാ൯; 

നഗരവാതില്ലഛല്വെച്ചു ശത്രുക്കളോടു സം 

സാരിക്കുങ്ചോഠം 

അങ്ങനെയുള്ള വ൪ ലജ്മദ്യിച്ചു പോകയില്ല. 

൧൨പ. സജിത്തനം, 

ആരോഹണഗീതം. 

യഹേംഖയെ ഭയപ്പെട്ടു, അ വനെറ വഴി 

കളിത നടക്കുന്ന ഏവനും ഭാഗ്യ വാ൯; 

നിനെറ കൈകള്ടടെ അഭ്ധ്വാനഫലം നീ 

തിന്നും; 

നി ഭാഗ്യ വാ൯; നിനക്കു നന്മ വരും. 

നിന്െറ ഭായ്യ നിന്െറ വീട്ടിന്നകത്തു 

ഫലപ്രുടമായ മുന്തിരിവള്ളിപോലെയും 

നിനെറ മക്ക നിനെറ മേശെക്ു ചുററും 

ഒലിവുതെകഠപ്പോലെയും ഇരികും, 

പി 
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യഹോവാഭക്തനായ പുരുഷന് ഇങ്ങനെ 

അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനാകും. 

യഹോഖ സിമയാനിതനിന്നു നിന്നെ 

അനുഗ്രഹിക്കും; 

നിനെറ ആയ്യഷ്ത്രാലമൊക്കെയും നീ യെ 

രൂശലേമിനെറ നന്മയെ കാണും. 

നിനെറ മക്കമൂടെ മക്കളെയും നി കാണും. 

യിസ്വായേലിന്മേല് സമാധാനം ഉണ്ടാകട്ടെ. 

൧൨൯. സതിത്തനം. 

ആരോഹണഗിതം. 

യി സായേര പറയേണ്ടതെന്തെന്നാരു: 

അവര് ഏഎനെറ ബാല്യംമുതല് പലല്പോഴ്ചം 

എന്നെ ഉപധിച്ചു; 

അവര് നെറ ബാല്യംമുതര പല പ്പോഴ്ചം 

എന്നെ ഉപടധിച്ച; 

ങ്കിലും അവര് എന്നെ ജയിച്ചില്ല. 

ഉഗധുകാ൪ എന്റെറ മുതുകിന്മേല് ഉഴ്ഴതു; 

ഉഗവുചാലുകമടെ അവര് നിമത്തിരു കീറി. 

യഹോധ നിതിമാനാകന്നു; 

അവന് ടുൂഷ്ടന്മാരുടെ കയറുകള്ളെ അറുത്തു 

കളഞ്ഞിരികുന്നു. 

സീയോനെ പകെകുന്നവരൊക്കെയും 

ലജ്മിച്ച പി൯തിരിഞ്ങുപോകട്ടെ. 

വള രന്നതിന്നുമുമ്പെ ഉണങ്ങിപ്പോകുന്ന 

പുരപ്പുറത്തെ പുല്ലൂപാലെ അവര് ആ 

കട്ടെ, 

കൊയ്യുന്നവ൯ അതുകൊണ്ടു തന്െറ കൈ 

യാകുട്ടെ 

കററ കെട്ടുന്നവ൯ തന്ദെറ മാവ്വിടം ആ 

കട്ടെ നിറെക്കയില്ല. 

യഹോവയുടെ അനുഗ്രഹം നിങ്ങശക്കു 

ണ്ടാകുട്ടെ ; 

യഹോവയുടെ നാമത്തില് ഞങ്ങ നിങ്ങ 

മെ അയഗ്രഹിക്കുന്നു 

മേന്നിങ്ങനെ വഴിപോകന്നവര് പറയു 
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൧൩൦. സജ്കിത്തനം. 

ആദരോാഹണഗിതം. 

യഹോധലേ, ആശത്തില്നിന്നു ഞാ൯ നി 

ന്നേട്ട നിലധിളികുന്നു; 

കുത്താധേ, എനെറ പ്രാത്ഥന കേകക്കേ 

ണമേ; 

നിന്െറ ചെവി ഏനെറ യാചനകമക്കു 

ശ്രഭ്ധിച്ചിരി ക്കേണമേ. 

യഹോലേയ നീ അകൃത്യങ്ങളെ ഓമ്മ 

വെച്ചാത 

കത്താധേ, ആര് നിലനില്ല്ം7 

നിന്നെ ഭയപ്പെടുവാ൯ തക്ക 

വണ്ണം 

നിനെറ പക്കല് വിമോചനം ഉണ്ടു. 

മ്രേങ്കിലും 

ഞാ൯ യ ഹോധെക്കായി കാത്തിരികുന്ന ; 

രേനെറ ഉള്ളം കാത്തിരിക്കുന്നു; 

അവനെറ വചനത്തില് ഞാ൯ പ്രത്യാശ 

ധെച്ചിരികുന്നു. 

ഉഷസ്സിന്നായി കാത്തിരികുന്നവരെക്കാഠം, 

മുഷസ്സിന്നായി കാത്തിരിക്കുന്നവരെക്കാ൦ം 

മ്രേനെറ ഉള്ളം യഹോധെക്കായി കാത്തി 

രിക്കുന്നു. 

യിസ്രായേലേ, യഹോധയില് പ്രത്യാശ 

ഖെച്ചുകൊഠകു; 

യഹഫഹോവെകു കൃപയും 

അവനെറ പക്കല് ധാരാളം പീണ്ടെടുപ്പം 

ഉണ്ടു, 

അവന് യിസാമയലിനെ അവന്െറ 

അകൂത്യങ്ങളില്നിന്നൊക്കെയും ധീണ്ടെ 

ടൂക്ും. 

൧൩.൧൦ സജിത്തനം, 

ഓധിടിനൊ ഒരു ആരോഫണഗിതം. 

യ)ഫോധഖേ, എന്െറ ഫ്കടയം ഗയ്യിച്ചി 

രികുന്നില്ല; 

ന്നതുമില്ല. | ഞാ൯ നിഗഭിച്ചനടകുന്നില്ല; 

ധിം 
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എനെറ ബുഭ്ധിക്കെത്താത്ത വങ്കായ്യങ്ങ (യഹോമഖ, നീ നിനെറ ബലത്തിനെറ 8 

ളിലും 

അആദതവധികയങ്ങളിലും ഞാന ഇടപെടു 

ന്നതുമില്ല. 

ഞാ൯ എസെറ പ്രാണനെ താലോലിച്ചു 

മിണ്ടാതാക്കിയിരിക്കുന്നു; 

തനെറ അമ്മയുടെ അടുക്കല് മുലകടി 

മാറിയ പൈതല് എന്നപോലെ 

എനെറ പ്രാണ൯ എനെറ അടുക്കല് 

മുലകുടി മാറിയതു പോലെ ആകുന്നു. 

യിസ്രായേലേ, ഇന്നുമുതല് എന്നേക്കും 

യഹോവയില് പ്രത്യാശ ഒവച്ചുകൊഠക. 

൧൩൨. സങ്കിത്തനം. 

ആരോഹണഗീതം. 

യഫോേ, ദാധിദിനെയും 

അവന്െറ സകലകകൂതയെയും ഓക്കേ 

ണമേ. 

അവന യഹോവയോടു സത്യം ചെയ്യു 

യാക്കോബിനൊ വല്ലഭന്നു നേന്നതു എ 

ന്തെന്നാല്: 

ഞാ൯ യഹോവെക്കു ഒരു സ്ഥലം, 

യാക്കോബിസെറ വല്പഭന്നു ഒരു നിവാസം 

കണ്ടെതുതുംവരെ 

ഞാ൯ എനെറ ക്രടാരധിട്ടില് കടക്കയില്ല; 

എനെറ ശയ്യമേല് കയറി കിടക്കുകയുമില്ല. 

ഞാന എന്റെറ കണ്ണിന്നു ഉറക്കവും 

എന്െറ കണപോളെക്കു മയക്കധും കൊട്ട 

ക്കയില്ല. 

നാം എഫു ത്തയില് അതിനെകുറിച്ചു 

കേട്ടു 

വനപ്രദേശത്തു അതിനെ കണ്ടെത്തി 

യല്ലോ. 

നാം അവനെറ തിരുനിഖാസത്തിലേക്കു 

ചെന്നു 

അവസെറ പാദപിഠത്തിങ്കത നമമസ്തുരി 

ക്മുകം 

പെട്ടകധ്യമായി 

നിനെറ പധിശ്രാമത്തിലേക്കു എഴുന്നെ 

ള്ളേണമേ. 

നിനെറ പുരോഹിതന്മാര് നീതി ധരി 

ക്കയയം 

നിനെറ ഭക്തന്മാര് ഘോകിച്ചുല്പസിക്കയും 

ചെയ്യട്ടെ. 

നിനെറ ഓസനായ ദാധീിടി൯നിമിത്തം 

നിനെറ അഭികിക്തസെറ മുഖത്തെ തി 

രിച്ചുകള യരുതേ. 

ഞാ൯ നിനെറ ഉദരഫലത്തെ 

നിസെറ സിംഹാസനത്തില് ഇരുത്തു 

മെന്നും 

നിനെറ മക്ക എനെറ നിയമത്തെയും 

ഞാന് അവക്കു ഉപദേശിച്ച സാക്ഷ്യ ത്തെ 

യം പ്രമാണിക്കുമെങ്കിത 

അവരുടെ മക്കളും എന്നേക്കും നിസെറ 

സിംഹാസനത്തില് ഇരിക്കും എന്നും 

യഹോവ ദാധിടി നോടു ആണയിട്ടു സത്യം; 

അധഖന അതില്നിന്നു മാറുകയില്ല. 

യഹോവ സിയോനെ തിരഞ്ഞെടുക്കയും 

അതിനെ തനെറ വാസസ്ഥലമായി ഇച്ചി 

ക്കയും ചെയ്യൂ. 

അതു ഏന്നേകും ഏനെറ ധിശ്രാമം ആ 

കുന്ന; 

ഞാ൯ അതിനെ ഇച്ചിച്ചിരിക്കയാല് ഞാ൯ 

അവിടെ വസികും. 

അതിലെ ആഹാരം ഞാ൯ സമൂഭ്ധിയായി 

അയുഗ്രഹിക്കും; 

അതിലെ ഒരിദന്മാക്കു അപ്പംകൊണ്ടു തൃപ്യി 

വരുത്തും, 
അതിലെ പുരോഹിതന്മാരെയും രക്ഷ 

ധരിപ്പിക്കും; 

അതിലെ ഭക്തന്മാ൪ ഘോഷിച്ചുല്ുസിക്കും. 

അവിടെ ഞാ൯ ദാധിടിന്നു ഒരു കൊമ്പു 

മുളെ പ്പിക്കും; 

ധിം 
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എനെറ അഭിഷഷിക്തന്നു ഒരു ദീപം ഒരു 

ക്കിട്ടുമുണ്ടു. 

ഞാ൯ അയനെറ ശത്രുക്കളെ ലജ്പൂ ധരി 

പ്പിക്കും: 

അവന്െറ തലയിലോ കിരീടം ശോ 

ഭ്രികും, 

൧൩൩. സജിത്തനം. 

ഓധീിദിനെറ ഒരു ആരോഹണഗിതം. 

ഇതാ, സഹോഭരന്മാ൪ ഒത്തൊരുമിച്ചു 

വസിക്ുന്നതു 

മേത്ര മനോഹരധും ആ 

കുന്നു! 

ക്േത്ര ശ്തുഭധും 

അതു യസ്ത്രൂത്തിനെറ ധിദമ.മ്പിലേക്കു നി 

ണ്ടുകിടകുന്ന താടിയിലേകു, 

അഹരോനെറ താടിയിലേക്കു തന്നേ, ഒഴ്ണ 

കുന്നതായി 

അവന്െറ തലയിലെ ധിശേഷതൈലം 

പോലെയും 

സിയോന൯പവ്യതത്തില് പെയ്യുന്ന ഹെ 

മ്മോന്്യ മഞ്ജുപോലെയും ആകുന്നു; 

അധിടെയല്ലോ ഡയഹോധ അയധഗ്രഹവും 

ശാശ്വതമായുള്ള ജീവനും കല്പിച്ചിരികു 

ന്നതു. 

൧൩൪.. സജിത്തനം. 

ആരോഫണഗിതം. 

അല്ലയോ, രാത്രികാലങ്ങളില് യഹോധഖ 

യുടെ ആലയത്തില് നില്ലന്നവരായി 

യഹോഖയുടെ സകലദാസന്മാരുമായു 

ള്ളോരേ, യഹോവയെ വാഷ്്രധി൯. 

പിശുഭ്ധമന്ദിരത്തിങ്കലേക്കു കൈ ഉയത്തി 

യഹോവയെ വാഴ്ലൂ്ധി൯. 

ആകാശവും ഭൂമിയും മണ്ടാക്കിയ യ 

ഫോവ 

സിയോനില്നിന്നു നിന്നെ അയുഗ്രഹി 

കമാറാകട്ലെ. 

ഠിം 
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൧൩൫. സജിത്തനം., 

യഹോവയെ സ്മൂതിപ്പി൯; യഹോവയുടെ 

നാമത്തെ സൂതിപ്പി൯; 

അവനെ 

സ്മൂതിപ്പിന. 

യഹോവയുടെ ആലയത്തിലും 

യഹോവയുടെ ദാസന്മാരേ 

നജുടെ ദൈവത്തിന്െറ ആലയത്തി൯ 

പ്രാകാരങ്ങളിലും നില്ലയന്നവരേ, 

യഹോധയെ സ്തൂതിപ്പി൯; യഫോധ നല്ലു 

വന് അല്ലോ; 

അവന്െറ നാമത്തിന്നു കിത്തനം ചെ 

യ്റി൯; അതു മനേംഹരമല്ലോ. 

യഫോവ യാക്കോബിനെ തനിക്കാ 

യിട്ടും 

യിസ്രായേലിനെ തെറ നിക്ഷേപ്മാ 

യിട്ടും തിരഞ്ങെടുത്തിരിക്കുന്നു. 

യഹോവ വലിയവന് ഏന്നും നമുടെ 

കത്താവു 

ശ്രേഷ്ടന് ഏന്നും 

ഞാന അറിയുന്നു. 

സകല ഭേവന്മാരിലും 

ആകാശത്തിലും ഭൂമിയിലും സമുദങ്ങളിലും 

ല്ലാ ആഴങ്ങളിലും 

യഹഫഹഫോധ തനിക്കു ഇഷ്ടമുള്ള തൊക്കെയ്യം 

ചെയ്യുന്നു. 

അവന ഭൂമിയുടെ അററത്തുനിന്നു നിരാ 

വി പൊങ്ങുമാറാകുന്നു; 

അവന് മഴെക്കായി മിറ്നലുകളെ ഉണ്ടാ 

കുന്ന; 

തന്െറ ഭണ്ഡാരങ്ങളില്തനി ന്നു. കാററു പുറ 

പ്പേടുവിക്കുനു. 

അവന് മിസ്രയിമിലെ കടിഞ്ഞൂലുകളെ. 

മരുക്ഷ്യരെയും മുഗങ്ങളെയും ഒരുപോലെ 

സംഫരിച്ചു. 

മി്്യിമേ, നിന്െറ മദ്ധ്യേ അവന് ഫറ 

വോനെറമേലും 

അവനെറ സകലളത്യന്മാരുടെമേലും 
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അടയാളങ്ങളും അത്ഭുതങ്ങളും അയച്ചു. 

അവന് ധലലിയ ജാതികളെ. സംഹരിച്ചു; 

ബലമുള്ള രാജാക്കന്മാരെ നിഗ്രഹിച്ചു 

അമോയ്യരുടെ രാജാവായ സിഹോനെയും 

ബാശാ൯രാജാഖായ ഓഥിനെയും 

സകലകനാന്യ രാജ്യങ്ങളെയും തന്നേ. 

അവരുടെ ദേശത്തെ അവ൯ അവകാശ 

മായിട്ടൂ 

തനെറ ജനമായ യിസ്രായേലിന്നു അവകാ 

ശമായിട്ടു കൊടുത്തു. 

യ ഹഫോയവ, നിനെറ നാമം ശാശ്വതമായും 

യഹോേ, നിനെറ ജ്താപകം തലമുറ 

തലമുറയായും ഇരിക്കുന്നു. 

യഹോവ തനെറ ജനത്തിന്നു ന്യായപാ 

. ലനം ചെയ്യം; 

അവന് തനെറ ദാസന്മാരോടു സഹത 

പികും, 

ജാതികളുടെ വിഗ്രഫങ്ങം പൊന്നും ലെ 

ള്ളിയും 

മനുഷ്യരുടെ കൈധേലയും ആകുന്നു. 

അവെക്കു വായുണ്ടെങ്കിലും സംസാരികു 

ന്നില്ല ; 
കണ്ണുണ്ടെങ്കിലും കാണുന്നില്ല; 

അധഖെക്കു ചെധിയുണ്ടെങ്കിലും കേശക്കു 

ന്നില്ല; 
അവയുടെ വായില് ശ്വാസധുമില്ല, 

അവയെ ഉണ്ടാകുന്നവര് അവയെപ്പോ 

&  ചെയാകുന്നു; 

അവയില് ആശ്രയിക്കുന്ന ഏവനും അങ്ങ 

നെ തന്നേ, 

യഹോവയെ വാ 

ത്തു! 
അഹരോനെറ ഗൃഹമേ, യഹോധയെ ഖാ 

ത്തു: 

ലേധിഗൃഹമേ, യഹോവയെ വാഴ്ല; 

യിസ്രായേല്ഗൃഹമേ, 

യഹഛഹോവാഭക്തന്മാരേ, യഹോവയെ വാ 

ഴതവി൯- 

ഠിം 
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യെരൂശലേമില് അധിഖസിക്കുന്ന യ 91 

ഛഹോധ 

സിയോനിത്നിനു വഗ്ശേ പ്പെടുമാറാകട്ടെ. 

യഹോവയെ സ്മൂതിപ്പി൯. 

൧൩൩. സമീത്തനം. 

യഹോവെക്കു സ്ോത്രം ചെയ്ത്തി൯; 

അവന് നല്ലവനല്ലോ; അവന്െറ ഒയ 

എന്നേക്ുമുള്ളതു. 

ദൈധാധിദൈവത്തിനു സ്ോത്രം ചെ 

യ്കി൯; 

അവസെറ ദയ എന്നേകുമുള്ള തു. 

കത്താധികത്തായിന്നു സ്ോത്രം ചെയ്ത്ി൯; 

അവനെറ ഒയ എന്നേക്കുമുള്ള തു. 

ഏകനായി മഹാത്ഭതങ്ങളെ പ്രവത്തിക്ു 

ന്നഖന്നു -- 

അവസെറ ദയ എന്നേക്കുമുള്ള തൂ. 

ജ്താനത്തോടെ ആകാശങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കി 

യവന്നു -- 

അവനെറ ഒയ എന്നേകുമുള്ള തു, 

ഭൂമിയെ വെങള്ളത്തിന്മേല് വിരിച്ച 

വന്നു -- 

അവനെറ ടയ എന്നേകുമുള്ള തു. 

വലിയ ധെളിച്ചങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കിയ 

വന്നു -- 

അവനെറ ദയ എന്നേകുമുള്ളതു. 

പകല് വാഴ്ഴവാ൯ സൂയ്യനെയും -_ 

അവനെറ ഒയ എന്നേകുമുള്ള തു. 

രാത്രി വാഴവാ൯ ചന്ദ്രനെയും നക്ഷത്ര 

ങ്ങളെയും ഉണ്ടാക്കിയവന്നു -- 

അവനെറ ദയ എന്നേമുകുമുള്ള തു. 

മിസ്രയീമിലെ കടിഞ്ഞൂലുകളെ സംഹരി 

ചുവന്നു -- 

അവനെറ ഒയ എന്നേകുമുള്ളതു. 

അവരുടെ ഇടയില്നിന്നു യിസ്ധായേലി 11 

നെ പുറപ്പെടു ധിച്ചവന്നു -- 

അവനെറ ദയ എന്നേക്കുമുള്ള തു. 
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ബലമുള്ള കൈകൊണ്ടും നിട്ടിയ ഭജം 

കൊണ്ടും തന്നേ --- 

അവനെറ ദയ എന്നേകുമുള്ള തൂ. 

ചെങ്കടലിനെ രണ്ടായി ധവിഭാഗിച്ചവന്നു-- 

അവനെറ ദയ ഏനന്നകുമുള്ളതു. 

അതിനെറ നടു ധില്ക്രടിയി സായേലിനെ 

കടത്തിയ വന്നു -- 

അവനെറ ഒയ ഏന്നേകുമുള്ളതു. 

ഫറവോനെയും സൈന്യത്രെയും ചെങ്ക 

ടലിരു തള്ളി യിട്ടവന്നു -- 

അയധനെറ ഒയ എന്നേക്കുമുള്ള തു. 

തനെറ ജനത്തെ മരുഭൂമിയിതക്രടി നട 

ത്തിയ വന്നു -- 

അവന്െറ ഒയ എഎന്നേകുമുള്ളതു. 

മഹാരാജാക്കന്മാരെ സംഫരിച്ചവന്നു -- 

അവനെറ ദയ എന്നേക്കുമുള്ള ത. 

ക്രേഷ്ടരാജാക്ക ന്മാരെ നിഗ്രഹിച്ച വന്നു -- 

അവന്െറ ഒയ എനന്നകുമുള്ളതു. 

തഅയമായ്യരുടെ രാജാവായ സിഹോ 

നെയ്യും --- 

അവനെറ ഒയ ഏന്നേകുമുള്ള തു. 

ബാശാ൯രജാധായ ഓാഗിനെയ്യം -- 

അവനെറ ഒയ എന്നേകുമുള്ളതു. 

ഭേശത്തെ അവകാശമായി 

കൊടുത്തു --- 

അവധനെറ ഒയ ന്നേകുമുള്ളതു. 

അവരുടെ 

തന്െറ ഓസനായ യിസ്ധാമയലിന്നു അവ 

കാശമായി തന്നേ -- 

അയനെറ ഒയ ഏന്നകുമുള്ളതു. 

നമ്മുടെ താഗ്ഗയിര നമ്മെ ഓത്തവന്നു -- 

അധവനെറ ദയ ഏന്നേകുമുള്ളതൂ. 

നമുടെ വൈരികള്ടടെ കയ്യിതനിന്നു 

നമ്മെ ധിടുഖിച്ചവന്നു -- 

അവനെറ ദയ എനന്നേകുമുള്ള തു. 

സകലജഡത്തിന്നും ആഹാരം കൊടുക്കു 

ന്നവന്നു --- 
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ചെയ്ത്തിസ 

അവനെറ ഒയ എന്നേകുമുള്ളതു. 

൧൩൭. സജിത്തനം. 

ങ്വാഖബേല്നടികുുടെ തീരത്തു ഞങ്ങഠം 

ഇരുന്നു, 

സ്ീയോണെ ഓത്ത പ്പാ ഞങ്ങ കരഞ്ഞു. 

അതിനെറ നടുവിലെ അലരിവൃക്ഷങ്ങ 

ളിന്മേരു 

ഞങ്ങ ഞങ്ങളൂടെ കിന്നരങ്ങളെ തൂക്കി 

യിട്ടു. 

ഞങ്ങളെ ബഭ്ധരാക്കിക്കൊണ്ടു പോയവര്: 

സീിയോ൯ഗീതങ്ങളിരു ഒന്നു ചൊല്ലൂധി൯ 

മ്ലേന്ന പറഞ്ഞു ഗീ തങ്ങളെയും 

ഞങ്ങളെ പീഡിപ്പിച്ചവര് സന്തോഷത്തെ 

യും ഞങ്ങട ചോടിച്ച. 

ഞങ്ങ യഹോവയുടെ ഗീതം അന്യ ഭേശ 

ത്തു പാടുന്നതെങ്ങനെ? 

യെരൂശലേമേ, നിന്നെ ഞാന് മറക്കുന്നു 

ന്രേങ്കില് 

മ്യേനെറ വലങ്കൈ മറന്നു പോകട്ടെ. 

നിന്നെ ഞാന് ഓക്കാതെ പോയാല്, 

യെരൂശലേമിനെ ഏനെറ മുഖ്യസന്തോ 

കോത്തെക്കാഠം വിലമതിക്കാതെ പോയാതം 

മേണ൯െറ നായു അണ്ണാക്കിനോടു പററി 

ല്പോകട്ലെ. 

ഇടിച്ചകുളു വിസ, അടിസ്ഥാനംവരെ ര 

ത്.നെ ഇുടിച്ചുകള യി്.൯! 

മലേന്നിങ്ങനെ പറഞ്ഞ ക്ആോദാമ്ൃ ക്കായി 

യഹോധലേ, ഒയരൂശലേമിനെറ നാഥം 

ഓക്കേണമമ. 

നാശം അടുത്തിരികുന്ന ബാബേല്ചു 

ത്രിയേ, 

നീ ഞങ്ങളോടു ചെയുതു പോലെ നിന്നോടു 

ചെയ്യുന്നവ൯ ഭാഗ്യ വാന. 

തഅഅവസെറ ഒയ എന്നേക്ുമുള്ളതു. | നിന്െറ കഞ്ചൂുങ്ങളെ പിടിച്ച 

ധിം 
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വാന. 

ഛ൧൩.പ. സജിത്തനം. 

ഓവിടിനെറ ഒരു സങ്കിത്തനം, 

ഞാന്൯ പൂണ്ണഹൃുദയത്തോടെ നിനകു സ്നോ 

ത്രം ചെയ്യും; 

ദേവന്മാരുടെ മുമ്പാകെ ഞാ൯ നിന്നെ കി 

ത്തികും. 

ഞാ൯ നിനെറ ധിശുഭ്ധമന്ദിരത്തെ നോ 

ക്കി നമസ്കരിച്ച, 

നിനെറ ദയയും ധിശ്വസ്ൂമയുംനിമിത്തം 

തിരുനാമത്തിന്നു സ്ോത്രം ചെയ്യം; 

നിനെറ നാമത്തിന്നു മീതെ ഒക്കെയും നി 

നിനെറ വാഗ്ദാനം മഫിമപ്പെടുത്തിയിരി 

ക്കുന്നു. 

ഞാ൯ പലിളിച്ചപേക്ഷിച്ച- നാളില് നി എ 

നിക്ുത്തരം അരുളി; 

എനെറ ഉള്ളില് ബലം നല്ലി ഏന്നെ 

ധൈയ്യപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. 

യഹോവേ, ഭൂമിയിലെ സകലരാജുാക്ക 

ന്മാരും 

നിനെറ ധായി൯വചനങ്ങളെ. കേട്ടിട്ടു 

നിനക്കു സ്യോത്രം ചെയ്യും. 

അതേ, അവര് യഹോവയുടെ വഴികളെ. 

കുറിച്ചു പാടും; 

യഹോവയുടെ മഹത്വം വലിയതാകുന്നു 

വല്ലോ. 

യഹോവ ഉന്നതനെങ്കിലും താഴ്ടുയുള്ള വ 

നെ കടാക്ഷിക്കുന്നു ; 

ഗധ്യിയെയോ അവന് ട്ടരതുതുനിന്നു അറി 

യുന്നു. 

ഞാ൯ കഷ്ടതയുടെ നടുധിര നടന്നാലും 

നി എന്നെ ജിലിപ്പികും; 

എന്െറ ശത്രുക്കളുടെ ക്രോധത്തിന്നു നേ 

രെനീ കൈനീട്ടം; 

നിനെറ വലങ്മൈ ഏന്നെ രക്ഷ്ധികും. 

ധാഠാഥ്ലിം 

രുത്തും, 

യഹോവ, നിസെറ ദയ എന്നേക്കുമുള്ള തു; 

തൃക്കൈകളുടെ പ്രവൃത്തിയെ ഉപേക്ഷി 

ക്കരുതേ. 

൧൩൯. സങ്കിത്തനം. 

സംഗീതപ്രമാണിക്കു; ദാവീദിനെറ 

ഒരു സങ്കിത്തനം. 

യഹോധേ, നി എന്നെ ശോധന ചെയ്യൂ 

അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ; 

ഞാ൯ ഇരിക്കുന്നതും എഴുന്നേല്ലന്നതും നി 

അറിയുന്നു. 

എനെറ നിരൂപണം നീ ദ്ടരത്തുനിന്നു 

ഗ്രഹികുന്നു. 

എനെറ നടപ്പും കിടപ്പും നി ശോധന 

ചെയ്യുന്നു; 

എനെെറ വഴികളൊക്കെയും നിനക്കു മന 

സ്സ്ിലായിരിക്കുന്നു. 

യഹോവേ, നി മുഴവനും അറിയാതെ ഒരു 

വാക്കും എനെറ നാധിന്മേല് ഇല്ല. 

നി മുമ്പും പിമ്പും ഏന്നെ അടെച്ചു 

നിന്െറ കൈ ഏനെറമേല് ധെച്ചിരി 

ക്കുന്നു. 

ഈ പരിഞ്ഞാനം എനിക്കു അത്ൃത്ഭൃതമാ 

കുന്നു; 

അതു എനിക്കു ഗ്രഹിച്ചുക്രടാതവണ്ണം മന്ന 

തമായിരികുന്നു. 

നിനെെറ ആത്മാധിനെ ഒളിച്ചു ഞാന് ഏ 

വിടേക്ു പോകും? 

തിരുസന്നിധി വിട്ടു ഞാ൯ ഏധിടേകു 

രഓടടം? 

ഞാ൯ സ്വഗ്ലത്തില് കയറിയാല് നീ അ 

വിടെ ഒണ്ടു; 

പാതാളത്തില് എനെറ കിടക്കു വിരിച്ചാത 

നി അധിടെ ഉണ്ടു. 

ഞാ൯ മകസ്സി൯ ചിറക ധരിച്ചും 
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സമദത്തിനെറ അററത്തു ചെന്നുപാത്താല് 

10 അവിടെയും നിന്െറ കൈ ഏന്നെന 

| കത്തും, 

നിന്െറ വലങ്കൈ ഏന്നെ പിടികും, 

11 ഇരുട്ടു ഏന്നെ മൂടിക്കള യട്ടെ; . 

ധെളിച്ചം എനെറ ചുററും രാത്രിയായ്യിര 

മ്ലെ എന്നു ഞാന് പറഞ്ഞാല് 

18 ഇരുട്ടുപോലും നിനകു മറവായിരിക്കു 

യില്ല; 

രാത്രി പകല്പോലെ പ്രകാശികും; 

ഇരുട്ടും വെളിച്ചധും നിനക്കു ഒരുപോലെ 

തന്നേ. 

13 നിയല്ലോ ഏനെറ അന്തരംഗങ്ങളെ നി 

മ്മിച്ചതു; 
എനെറ അമ്മയുടെ ഉദരത്തില് നി ഏന്നെ 

മെടഞ്ഞു. 

14 ഭയങ്കരധും അതിശയവുമായി ഏന്നെ സ) 

മ്ജിച്ചിരിക്കയാല് 

ഞാന് നിനക്ു സ്യോത്രം ചെയ്യന്നു; 

നിന്െറ പപ്രവൃത്തികഠ അത്ഭുതകരമാ 

കന്മ; 

ഭഅാതു എന്െറ ഉള്ളം നല്ലവണ്ണം അറി 

യുന്നു. 

15 ഞാ൯ രഫസ്ധയത്തിത ഉണ്ടാക്കുപ്പെടുകയും 

ഭൂമിയുടെ അദധാഭാഗങ്ങളില് നിമ്മിക്ക 

പ്പെടുകയും ചെയൃപ്പോഠം 

ഏറ അസ്ഥിക്രടം നിനകു മറധായി 

രുന്നില്ല. 

16 ഞാ൯ പിണ്ഡാകാരമായിരുന്നപ്പോ നി 

നെറ കണ്ണൂ ഏന്നെ കണ്ടു; 

നിയമിക്കപ്പെട്ട നാടുകളില് ഒന്നും ഇല്ലാ 

തിരുന്നപ്പേഠം 

അവജെെല്ലാം നിന്െറ പുസ്തകത്തില് എഴു 

തിയിരുന്നു ; 

17 ഭൈവമേ, നിനെറ ധിചരരങ്ങഠം എനിക്കു 

എത്ര ഘനമായവ।! 

അവയുടെ ആകത്ൃതുകയും ഏത്ര വലിയതു! 

9297 സങ്കിത്തനങ്ങര ൧൪0 

അവയെ മ്ലേണ്ണ്ണി യാത മണലിനെക്കാഠ 

അധികം; 

ഞാ൯ ഉണരുമ്പോഠ ഇനിയും ഞാ൯ 

നിന്െറ അടുക്കരു ഇരികുന്നു. 

ദൈവമേ, നി ടടക്ുനെ നിഗ്രഹിച്ചെ 

കില് കൊള്ളായിരുന്നു; 

രക്തപ്പാതകുയാരര, എന്നെ ധിട്ടുപോക 

യിന്. 

അവര് ദേോഹമായി നിന്നെക്കുറിച്ചു സം 

സാരികുന്നു ; 

നിസെറ ശത്രുക്കമ നിന്െറ നാമം വൃഥാ 

എടുകുന്നു. 

യഹോര്ഖ, നിന്നെ പപപകെക്കുന്നവരെ 

ഞാന് പകെക്കേണ്ടതല്പയോ? 

നിന്നോടു ഏതിതൃതുനില്ല്യന്നവരെ ഞാ൯ 

വെറു മക്കണ്ടതല്ലയോ? 

ഞാ൯ പൂണ്ണദേവഷത്തോടെ അവരെ ദേവ 

ഷ്കികുന്നു ; 

അവരെ എന്െറ ശത്രുക്കളായി ്ലേണ്ണന്നു. 

ഭൈധമേ, എന്നെ ശോധന ചെയ്തു 

എനെറ ഫൃദയത്തെ അറിയേണമമ; 

മ്േന്നെ പരിക്ഷിച്ചു ഏനെറ നിനധുകളെ 

അറി 3യേണമേ. 

വൃയസനത്തിന്നുള്ള. മാഗ്ഗം ത്േന്നില് ഉണ്ടോ 

മേന്നു നോക്കി, 

ശാശ്വതമാഗ്ലത്തില് ഏന്നെ നടര്ത്തേ 

ണയമ. 

൧൪.൦0. സങ്കിത്തനം. 

സംഗീതപ്രമാണിക്ു; ദാവീടിനെറ 

ഒരു സങ്ജിത്തനം. 

യഹോവേ, ദുക്ടമനുഷ്യനെറ കയ്യില് 

നിന്നു ഏന്നെ ധിടുധിച്ചു 

സാഹസക്കാര നെറ പക്കല്നിന്നു ഏന്നെ 

പാലിക്കേണമേ. 

അവര് ഫ്ൃദയത്തില് അനത്ഥങ്ങഠ നിരൂ 

പികുന്നു; 

19 

21 

24 

ഠിം 
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അഖ൪ ഇടവിടാതെ യുഭ്ധത്തിന്നു കൂട്ടം | ഏഴന്നേല്ലാതവണ്ണം കുഴിയിലും ഇട്ടുകുള 

കൂടുന്നു. 
അവര് സപ്പൃംപോലെ തങ്ങളൂടെ നാധു 

കളെ ക്രപ്പിക്കുന്നു ; 

അവരുടെ അധരങ്ങമക്കു കിഴെ അണ 

ലിധിഷം ഉണ്ടു. സേലാ. 

ദൂഷ്ടടസെറ 

എന്നെ കാമക്കണമേ; 

യഹോവ, കയ്യിത്നിനു 

സാഹസക്കാരനെറ പക്കല്നിന്നു എന്നെ 

പാലിക്കേണമേ; 

അവര് എനെറ കാലടികളെ മറിച്ചുകള 

വാ൯ ഭാധിക്കുന്നു. 

ഗവ്വികഠം എനിക്കായി കണിയും കയറും 

മറെച്ചുവെച്ചിരിക്കുന്നു; 

വഴിയരികെ അവര് വല വിരിച്ചിരി 

ക്കുന്നു ; 

അവര് എനിക്കായി കുടുക്കുകറം ഖെച്ചിരി 

ക്കുനു. സേലാ. 

നി ഏനെറ ദൈധം എന്നു ഞാന് യഹോ 

വയോടു പറഞ്ഞു; 

യഹോവേ, എനെറ യാചനകളെ കേഠം 

ക്കേണമേ. 

എനെറ രക്ഷയുടെ ബലമായി കത്താവായ 

) യഹോവേ, 

യൂദ്ധദടിവസത്തില് നീ എന്െറ തലയില് 

ശിര്ര്രും ഇടുന്നു. 

യഹോവേ, ആഗ്രഹങ്ങളെ ദൂക്ടനെറ 

നച്ലരുതേ; 

നിഗമളിച്ചുപോകാതെയിരിക്കേണ്ടതിന്നു 

അവധനെറ ദൂരുപായം സാധിപ്പിക്കയും 

അരുതേ. സേലാം 

എന്നെ വളഞ്ഞിരിക്കുന്നവരുടെ തല 

യോ, -- 

അവരുടെ അധരങ്ങളുടെ രോഹം അവ 

രെ മൂടിക്കള യട്ടെ, 

തീക്കനല് അവരുടെമേല് ധിഴകട്ടെ; 

അവ൯ അവരെ തിയിലും 

ധിം 

യട്ടെ. 

വാധികഷ്ടാണക്കാര൯ ഭൂമിയില്, നിലനി 

ല്ലയില്ല; 
സുാഹസക്കാരനെ അനത്ഥം നായാടി 

ഉന്തുലനാശം വരുത്തും. 

യഫഹോഖ പീഡിതന്െറ ധൃവഹാരധും 

ഒരിദ്ന്മാരുടെ നായയും നടത്തും ഏന്നു 

ഞാന് അറിയുന്നു. 

അതേ, നീതിമാന്മാര് നിനെറ നാമത്തിന്നു 

സ്ലോത്രം ചെയ്യു, 

നേരുള്ളവര് നിന്െറ സന്നിധിയില് 

വസിക്ും. 

൧൪.൧. സജാിത്തനം. 

ദഓവിദിനെറ ഒരു സങ്കിത്തനം, 

യയഹോധേ, ഞാന് നിന്നെ വിളിച്ചപേ 

ക്ഷിക്കുന്നു; 

നെറ അടുക്കലേക്കു വേഗം വരേണമേ; 

ഞാ൯ നിന്നോടു അപേക്ഷികുമ്പോഠം 

എനെറ അപേക്ഷ കേഠടക്കണമേ. 

ഐെസെറ പ്രുംത്ഥന തിരുസന്നിധിയില് 

ധ്യൂപമായും 

എനെറ കൈകളെ മലത്തുന്നതു സന്ധ്യാ 

യാഗമായും തീരട്ടെ. 

യഹോവേ, എനെറ വായഡ്തു, ഒരു കാവല് 

നിത്തി, 

എനെെറ അഡരദ്വാരം കാക്കേണമേ. 

ടുത്ഭവൃത്തിക്കാരോടുക്രടെ ട്ൃത്തിക 

ളില് ഇടപച്ചെടടവാ൯ 

എസെറ ഫുടയത്തെ ടുഷ്യ്യായയത്തിന്നു ചാ 

യ്ക്കരരുതേ; 

അധഖരുടെ സ്വാടൂ ഭോജനം ഞാന് കശിക്ക 

യ്യമരുതേ, 

നീതിമാന് എന്നെ അടിക്കുന്നതു ദയ; 

അവന് എന്നെ ശാസിക്കുന്നതു തലെക്കു 

റ്റണ്ണ്ണാ 

11 

12, 

13 



10 

റാ 132, 143 

എനെറ തല അതിനെ പധിലക്കാതിരി 

ക്കട്ലെ; 
ഇനി അവര് ചെയ്യന്ന ടോഷങ്ങമക്കെ 

തിരെ മ്ൃനിക്കു പ്രാത്ഥന യയുള്ളു. 

അവരുടെ ന്യായോധിപന്മാരെ പാറമേല് 

നിന്നു തള്ളിയിടും; 

മുനെറ വാകുകു൦ ഇമ്പമുള്ള വയാകയാരു 

അവര് അവയെ കേശക്ും. 

നിലം മുഗ്ംതു മറിച്ചിട്ടിരിക്കുന്നതു പോലെ 

ഞങ്ങളൂടെ അസ്ഥികുറം പാതാളത്തിനെറ 

വാതില്ലല് ചിതറിക്കിടകുന്തു. 

കത്താവായ യഹോഖ, എന്റെറ കണ്ണു 

നിങ്കലേക്കു ആകുന്നു; 

ഞാന് നിന്നെ ശരണമാകുന്നു; ഏനെറ 

പ്രാണനെ ശൂകിക്കളയരുതേ. 

അവര് ഏഎഏനികു ധെച്ചിരികുന്ന കണി 

യിലും 

ടുത്ുൃത്തിക്കുരുടെ കടുക്ുകളിചും അക 

പ്പെടാതവണ്ണം ഏന്നെ കാക്കേണമേ. 

ഞാന് ഒഴിഞ്ഞു പോകഃമ്പാഗേകു 

ടുകൂന്മാര് സ്വന്തവലകളില് അകപ്പെടട്ടെ, 

൧൪൫-൨.. സങ്കിത്തനം. 

ഓധീടിനെറ ഒരു ധ്യാനം; 
അവന് ഗുഹയില് ആയിരുന്നപ്പോഠം 

കഗിച്ച പ്രാത്ഥന. 

ഞ്ഞാന് യഹോധഖയോടു മുറക്കെ നിലധി 

ളികുന്നു; 

ഞാന് ഉച്ചത്തില് യഹോധഖയാടു യാചി 

ക്കുന്നു. 

അവനെറ സന്നിധിയില് ഞാ൯ ഏനെറ 

സങ്കടം പകരുന്നു; 

മൃേണെറ കഷ്ടത ഞാ൯ അവനെ ബോധി 

പ്പിക്കനം. 
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മേനെറ ആത്മാവു എനെറ ഉള്ളില് വി | 

മോദിച്ചിരികുമ്പോഠം 

നീ എന്റെറ പാതയെ അറിയുന്നു. 

ധാഠാഥറ്ലിം 

സങ്കിത്തനങ്ങം ൧൪൭൨ ൭ ൧൪൩ 

ഞാന് നടകുന്ന പാതയില് അവര് ഏനിക്കു 

ഒരു കണി ഒളിച്ചുഖെച്ചിരികുന്നു. 

വലത്തോട്ടു നോക്കി കാണേണമേ; ന] 

ഏന്നെ അറിയുന്നവന് ആരുമില്ലരല്ലാ. 

ശരണം ഏഎനികു പോയ്യ്യോയിരികുന്നു; 

മ്േനെറ പ്രാണന്നു വേണ്ടി ആരും കരുതു 

ന്നില്ല. 

യഹോവേ, ഞാ൯ നിന്നോടു നിലവിളിച്ചു; 5 

നീ എനെറ സങ്കേതവും ജീവനുള്ള വരുടെ 

ഭേശത്തു 

എന്െറ ഓഹരിയും ആകുന്നു എന്നു ഞാ൯ 

പറഞ്ഞു. 

തന്െറ നിലധിമളികു ചെധിതരേണ3മ. 6 

ഞാന് ഏററവും ഏഎളിമപ്പെട്ടിരിക്ുന്നു; 

എന്നെ ഉപടധികുന്നവ൪ ഏന്നിലും ബല 

വാന്മാരാകയാര 

അവരുടെ കയ്യിതനിന്നു എന്നെ ധിടുധി 

ക്കഷേണമേ. 

ഞാ൯ നിന്െറ നാമത്തിന്നു സ്യോത്രം ചെ " 

യ്യ്യേണ്ടതിന്നു 

മ്രേനെറ പ്രാണനെ കാരാഗൃഹത്തില്നി 

ന്നു പറപ്പെടുധിക്കേണമേ; 

നി 

നിതിമാന്മാർ എന്െറ ചുററും വന്നുക്രടും. 

മ്ലേന്നോടു ഉപകാരം ചെയ്യിരിക്കയാത 

൧൪.൩.. സജിത്തനം. 

ഓയിദിനെറ ഒരു സങ്കിത്തനം, 

യ്യഹോവ, എന്െറ പ്രാത്ഥന കേട്ടു, ഏ 

ന്െറ യാചനകമശക്കു ചെധിതരേണമേ; 

നിന്െറ ധിശ്വസൂതയാലും നീതിയാലും 

എനിക്ുത്തരമരുളേണമേ, 

അടിയനെ നഠയധിസ്യാരത്തില് പ്രേ 2 

ശിപ്പ്ിക്കരുതേ; 

ജിവനുള്ളവന് ആരും തിരുസന്നിധി 

യില് നീതിമാനാകയില്ലല്ലോ. 

ശത്രു ഏനെറ പ്രാണനെ ഉപടിച്ചിരി 3 

കുന്നു; 



സങ്കിത്തനങ്ങ ൧൪൪ 

അവന് എന്നെ നിലത്തിട്ട തകത്തിരി 

കുടുന്നു; 

പണ്ടേ മരിച്ചവരെപ്പോലെ അധഖ൯ 

എന്നെ ഇരുട്ടിരു പാപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. 

ആകയാല് എസനെറ മനം എനെറ 

ഉള്ളില് വിഷാദിച്ചിരിക്കുന്നു; 

എനെറ എദയം എനെറ ഉള്ളില് സുംഭി 

ചിരിക്കുന്നു. 

ഞാ൯ പണ്ടത്തെ നാളുകളെ ഓാക്ുന്നു ; 

നിനെറ സകലപ്രവൃത്തികളെ യും ഞാ൯ 

്യാനിക്കുന്നു; 

നിന്െറ കൈകളുടെ പ്രവൃത്തിയെ ഞാ൯ 

ചിന്തിക്കുന്നു. 

ഞാന് എസെറ കൈകളെ നിങ്കലേക്കു മല 

ത്തുന്നു; 
വരണ്ട നിലംപോലെ എനെറ പ്രാണ൯ 

നിനക്കായി ഓഹിക്കുന്നു, സേലാം 

യഹോവ, വേഗം എനിക്കു ഉത്തരമരു 

ളേണമേ; 

നെറ ആത്മാവു കാംക്ഷിക്കുന്നു. 

ഞാന് കുഴിയില് ഇറങ്ങുന്നവരെപ്പ്യോലെ 

ആകാതിരിപ്പാ൯ 

നിനെറ മുഖത്തെ എനിക്കു മറെക്ക 

രുതേ. 

രാധിലേ നിനെറ ദയ എന്നെ കേരക്ുമാ 

റാക്കേണമേ; 

ഞാന നിന്നില് ആശ്രയിക്കുന്നുവല്ലോ; 

ഞാന് നടക്കേണ്ടുന്ന വഴി എന്നെ അറി 

യിക്കേണമേ; 

ഞാ൯ ഏഎനെറ ഉള്ളം നിങ്കലേക്കു ഉയത്തു 

ന്നുവല്ലോ. 

യഛഹോേ, എനെറ ശത്രുക്കളുടെ കയ്യിരു 

നിന്നു എന്നെ ധിടുപിക്കേണമേ; 

നിസനെറ അടുക്കല് ഞാ൯ മറവധിന്നായി 

വരുന്നു. 

10 നിനെറ ഇക്ടും ചെയ്പ്രാ൯ എന്നെ പഠിപ്പി 

ക്കേണമേ. 

ധിം 
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നീ എനെറ ദൈധമാകന്നുവല്ലോ; 

നിന്െറ നല്ല ആത്മാലു നേന്നിലത്തില് 

എന്നെ നടത്തുമാറാകട്ടെ, 

നിനെറ 

മ്ലേന്ന ജീവിപ്പിക്കേണമേ; 

യഹോവേ, നാമംനിമിത്തം 

നിനെറ നീതിയാൽ എനെറ പ്രാണനെ 

കക്ഷൃതയില്നിന്നു ഉഭ്ധരിക്കേണമേ. 

നിനെറ ദഒയയാല് എന്െറ ശത്രുക്കളെ 

സംഹരിക്കേണമേ; 

എനെറ പ്രാണനെ പീഡിപ്പിക്കുന്നവരെ 

ഒക്കെയും നശിപ്പിക്കേണമേ; 

ഞാ൯ നിസെറ ദഓസന്൯ ആകുന്നുവല്ലോ. 

൧ര്ധര... സങ്കിത്തനം. 

ദാധിടിനെറ ഒരു സജീത്തനം, 

4൫൫)നെറ പാറയാകുന്ന യഹോധഖ വാഗ്ണും 

പ്പേട്ടവ൯; 

അലന് യുദ്ധത്തിന്നു എന്െറ കൈക 

മെയ്യും 

പോരിന്നു ഏനെറ ധിരലുകളെയും അഭയ 

സിപ്പികുന്നു. 

എനനെറ ദയയും എനെറ കോട്ടയും 

എനെറ ഗോപുരധും എനെറ രക്ഷകന്മം 

എസനെറ പരിചയും ഞാ൯ ശരണമുക്കി 

യയവനും 

എനെറ ജനത്തെ എനിക്കു കീഴാക്കിത്ത 

രുന്നവനും അവന് തന്നേ, 

യഫോര്വേ, മനുഷ്യനെ നീ ഗണ്യ മാകു 

വാ൯ അവന് എന്തു? 

മത പുത്രനെ നി വിചാരിപ്പാ൯ അവ൯ 

എന്തുമാത്രം? 

മരുഷ്ട്യ൯ ഒരു ശ്വാസത്തിന്നു തുല്യ 

മത്രേ, 

അവനെറ ആയുഷ്ട്രാലം കടന്നുപോകുന്ന 

നിഥല് പോലെയാകുന്നു. 

യഹോവേ, ആകാശം ചായിച്ചു ഇറങ്ങി 

വരേണമേ; 
പം ക. 

൭ 
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പവ്യുതങ്ങഠം പുകയുവാ൯ തക്കവണ്ണം അ 

വയെ തൊടേണമേ. 

മിന്നലിനെ അയച്ച അവരെ ചിതറിക്കേ 

ണമേ; 

നിനെറ അസ്്രൂങ്ങഠം ഏയ്ൂ അവരെ തോ 

പ്പിക്കേണമേ. 

ഉയരത്തില്നിനും തൃക്കൈ നീട്ടി ഏന്നെ 

വിടുവിക്കേണമേ; 

പെരുധെള്ള ത്തില്നിന്നും അന്യ ജാതിക്കാ 

രുടെ കയ്യിതനിന്നും ഏന്നെ രക്ഷ്മിക്കേ 

ണമേ; 

അവരുടെ വായ് ഭോഷ്ട്ു സം സാരികുന്നു; 

അവരുടെ വലങ്കൈ ധ്യാജമുള്ള വലങ്കയ്യാ 

കുന്നു. 

ഭൈവമേ, ഞാന് നിനകു പുതിയോരു 

പട്ടേ പാടും; 

പത്തു കുമ്പിയുള്ള വീണകൊണ്ടു ഞാ൯ 

നിനക്ു കിത്തനം ചെയ്യും. 

നീ രാജാക്കന്മാക്കു ജയം നല്ലുകയും 

നിനെറ ഓസനായ ദാധിദിനെ ടോഷകു 

രമായ വാളിങ്കല്നിന്നു 

രക്ഷിക്കയും ചെയ്യുന്നു വല്ലോ. 

അ൬ ജാതിക്കാരുടെ കയ്യില്നിന്നു ഏന്നെ 

വിടുധിച്ചു രക്ഷിക്കേണമേ; 

അവരുടെ വായ് ഭോഷ്ടുു സംസാരിക്കുന്നു ; 

അവരുടെ വലങ്മൈ ധ്യാജമുള്ള വലങ്ക 

യ്യാകുന്നു. 

ഞങ്ങളുടെ പുത്രന്മാർ ബാല്യത്തില് തഴെ 

ചൂുവള രുന്ന തൈകഠപോലെയ്യം 

ആങ്ങള്ലടെ പുത്രിമാർ അരമനയുടെ മാതി 

രിയായി കൊത്തിയ മൂലത്തുണുകപോ 

ലെയും ഇരിക്കട്ടെ. 

ങ്ങളുടെ കുള പ്പുരകഠം വിലിധധാന്യം 

നച്ല,വാന്തക്കവണ്ണം നിറഞ്ഞിരിക്കുളെ. 

ഞങ്ങളൂടെ ആടുക ഞങ്ങളൂടെ പുല് പുറ 

ങ്ങളില് ആയിരമായും പതിനായിരമായും 

വെററുപെരുകട്ടെ. 

961 ൨.൭൭ സങ്ജിതഅ നങ്ങ ൧൪൫ 

ഞഞങ്ങദ്ുടെ കാളകുഠ ചുമടു .ചൃരക്കുട്ടെ ; 

മതില് തകക്ുന്നതും പടെക്കു പുറപ്പെട്ട 

ന്നതും ഞങ്ങമൂടെ വീഥികളില് നിലധി 

ളിയും ഇല്ലാതിരിക്കട്ടെ. 

ഈ സ്ഥിതിയില് ഇരിക്കുന്ന ജനം ഭാഗ്യമു 

ള്ളതുഃ 

യഹോവ ഭൈധമായിരിക്കുന്ന ജനം ഭാഗ്യ 

മുള്ളതു തന്നേ, 

൧൪.൫. സജിത്തനം. 

ഓധീദിസെറ ഒരു സങ്കിത്തനം. 

൨൫സെറ ദൈവമായ രാജാധേ, ഞാ൯ 

നിന്നെ പുകന്ത്തു? 

ഞാന് നിനെറ നാമത്തെ എന്നെന്നേകും 

ാഴ്്- 

നാഠതോറും ഞാന് നിന്നെ വാതു? 

ഞാ൯ നിനെറ നാമത്തെ എന്നെന്നേകും 

സ്മൂതികും. 

യഹോവ വലിയവനും അത്യന്തം സ്മൂതയ 

നം ആകന്നു; 

അവനെറ മഹിമ അഗോചരമത്രേ. 

തലമുറതലമുറയോടു നിന്െറ ക്രിയകളെ 

പുകഴ്തി 

വീയ്യപ്രവൃത്തികളെ പ്രുസ്യാ 

വികുംം 

നിന്െറ 

നിനെറ പ്രതാപത്തിനെറ തേജസ്സുള്ള 

മഹത്വത്തെയും 

നിന്െറ അത്രതകായ്യങ്ങളെയും ഞാ൯ 

ധ്യ :നിക്കും. 

മനുഷ്യര് നിനെറ ഭയങ്കരപ്രവൃത്തികളു 

ടെ ബലം പ്രസ്മാവികും; 

ഞാ൯ നിനെറ മഫിമയെ വണ്ണിക്കും. 

അവര് നിനെറ വലിയ നന്മയുടെ ഓാമ്മ 

യെ പ്രസിദ്ധമാകും ; 

നിനെറ നീതിയെക്കുറിച്ചു ഘോക്കിച്ചു 

ല്ൂസ്ധിക്കും. 

യഹോവ കൃപയും കരുണയ്യം 
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ദിഘക്ഷമയും മഹഫാദയയും ഉള്ള വ൯. 

യഹോവ എല്ലാവക്കും നല്ലവന്; 

തനെറ സകലപ്രവ്ൃത്തികളോടും അവന്നു 

കരുണ തോന്നുന്നു. 

യഹോവേ; നിസെറ സകലപ്രപ്ൃത്തികളം 

നിനക്കു സ്ോത്രം ചെയ്യം; 

നിനെറ ഭക്തന്മാര് നിന്നെ ലാഴ്ലൂ0- 

മരുക്യ പുത്രന്മാരോടു അവന്െറ വിയ്യ 

പ്രവൃത്തികളും 

അവനെറ രാജത്വത്തി൯തേജസ്സുള്ള മഹ 

ത്വധും പ്രസ്മാവിക്കേണ്ടതിന്നു 

അവര് നിനെറ രാജത്വത്തിനെറ മഹത്വം 

പ്രസിദ്ധമാക്കി 

നിന്െറ ശക്തിയെക്കുറിച്ചു സംസാരികും, 

നിനെറ രാജത്വം നിത്യ രാജത്വം ആ 

കുന്നു; 

നിന്െറ ആധിപത്യം തലമുറതലമുറയാ 

യി ഇരിക്കുന്നു. 

യഹോവ താ 

ങ്ങുന്നു ; 

കനിഞ്ഞിരിക്കുന്നവരെ ഒക്കെയും അധവ൯ 

ധിഴുന്നവരെ ഒക്കെയും 

ന്ദിവിതൃതുന്നു. 

എല്ലാവരുടെയും കണ്ണൂ നിന്നെ നോക്കി 

കാത്തിരിക്കുന്നു ; 

നീ തത്സമയത്തു അവക്കു ഭക്ഷണം കൊടു 

ക്കുന്നു. 

നീ തൃക്കൈ തുറന്നു 

ജീവനുള്ള തിന്നൊക്കെയും 

ണ്ടു തൃപ്യ്ിവരുത്തുന്നു. 

യഹോവ തനെറ സകലവധഴികളിലും നി 

പ്ര സാഒംകൊ 

തിമാനും 

തനെറ സകലപ്രവ്ൃത്തികളിലും ദയാലുധും 

ആകുന്നു. 

യഹോവ, തന്നെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്ന 

വക്കും, 

സത്യമായി തന്നെ ധിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്ന 

ഏവകും സമീിപസ്ഥനാകന്നു. 
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തനെറ ഭക്തന്മാരുടെ ആഗ്രഹം അവധവ൯ 

സാധി പ്പിക്കും; 

അവരുടെ നിലധിളി കേട്ടു അവരെ 

രക്ഷ്മിക്കും. 

യഫോധ തന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഏവരെയും 

പരിപാലിക്കുന്നു; 

മ്േന്നാല് സകലദൂഷ്ടന്മാരെയും അവസ ന 

ശിപ്പിക്കും. 

ഏനെറ വായ യഹോവയുടെ സ്റ്കൂതിയെ 

പ്രസ്മാധിക്കും; 

സകലജഡവും: അവനെറ ധിശുഭ്ധനാമ 

ത്തെ എന്നെന്നേക്കും വാഴ്ണടെ- 

൧൪.സം സമ്മിത്തനം. 

യഹോവയെ സ്റ്കൂതിപ്പി൯; 

എസ൯ മനമേ, യഹോവയെ സ്മൂതിക്ക. 

ജിവനുള്ളന്നും ഞാന് യഹോധയെ സ്ത 

തികും; 

ഞാന് ഉള്ള കാലത്തോളം എന്െറ ദൈധഖ 

ത്തിന്നു കിത്തനം ചെയ്യം. 

നിങ്ങമ പ്രഭൂക്കന്മാരില് ആശ്രയിക്കരുതൂ ; 

സഹായി പ്പാ൯ കഴിയാത്ത മനുഷ്യ പുത്ര 

നിലും അരുതു. 

അവനെറ ശ്വാസം പോകുന്നു; അവ൯ 

മണ്ണിലേക്കു തിരിയുന്നു; 

അന്ത തന്നേ അവസെറ നിരൂപണങ്ങഠം 

നശിക്കുന്നു. 

യാക്കോബിനെറ ദൈവം സഹായമായി 

തനെറ ദൈവമായ യഹോധഖയില് പ്രത്യാ 

ശയുള്ള വ൯ ഭാഗ്യ വാ൯. 

അവ൯ ആകാശവും ഭൂമിയും സമുദവധും 

അവയിലുള്ള സകലവും ഉണ്ടാക്കി; 

അവന് എന്നേക്കും വിശ്വസൂത കാക്കുന്നു. 

പീഡിതന്മാക്കു അവ൯ ന ന്യായം പാലിച്ചു 

കൊടുക്കുന്നു ; 

വിശപ്പുള്ള വകു അവധവ൯ ആഹാരം ന 

ല്ലന്നു; 
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യഹോധഖ ബദ്ധന്മാരെ അഗിച്ചുധിടുന്നു. അധ൯ ടുൂക്ടന്മാരെ നിലത്തോളും താ 

യഹോവ കുരുടനമാക്ു കാഴ്ഗു കൊടുക്കുന്നു ; 

യഹോവ കുനിഞ്ഞിരിക്കുന്നവരെ നിധി 

രുന്നു; 
യഫോവ നീതിമാന്മാരെ സ്നേഫിക്കുന്നു. 

യഹോവ പരദേശികളെ പരിപാലി 

ക്കുന്നു; 

അവധവ൯ അനാഥനെയും ധിധവയെയും 

സംരക്ഷണ ചെയ്യുന്നു ; 

മ്േന്നാല് ദുഷ്ടന്മാരുടെ വഴി അവന് മറി 

ചുകള യുന്നു. 

യഹോവ. ഏന്നേക്ും വാഴ്”ം; 

സിയോനേ, നിനെറ ഭൈവം തലമുറതല 

മുറയോളം തന്നേ, 

യഫോവയെ ഡ്ത്ൂതിപ്പി൯. 

൧൪൧൭. സജിത്തനം. 

യഹോധയെ നസ്തൂതിപ്പി൯; 

നമ്മുടെ ഭദൈധത്തിന്നു കീത്തനം പാട്ട 

ന്നതു നല്ലതു; 
അതു മനോഹരവും സ്റ്കൂതി മുചിതധും 

തന്നേ. 

യഹോവ യെരൂശലേമിനെ പണി 

യുന്നു; 
അവന് യിസ്രായേലിനെറ ഭൂകടന്മാരെ ക്രട്ട; 

ച്ചേക്ുന്നു. 

മനംതകന്നവരെ . അവ൯ സൌടഖ്യമാ 

കുകയും 

അവരുടെ മുറിധുകളെ കെട്ടുകയും ചെ 

യുന്നു. 

അവസ നക്ഷത്രങ്ങമുടെ ഏണ്ണം നോ 

ക്കുന്നു ; 

അവെക്കു ഒക്കെയും പേര് വിളിക്കുന്നു. 

നമുടെ കത്താധു വലിയവനും ശക്തിയേ 

റിയവന്ം ആകുന്ന; 

അവസെറ ലിവേകത്തിന്നു അന്ത്മില്ല. 

യഹോവ തമമ്ലുയുള്ള വനെ മുയത്തുന്നു; 

സ്യോത്രത്തോടെ യഹോവെക്കു പാടുധി൯; 

കിന്നരത്തോടെ നമുടെ ദൈവത്തിന്നു 

ം കിീത്തനം ചെയ്ത്ി൯! 

അവ൯ ആകാശത്തെ മേ.ംകൊണ്ടു 

മൂടുന്നു; 

കൂമിക്കായി മഗ ഒരുക്കുന്നു; 

അവധവ൯ പവ്വതങ്ങളിത പുല്ലു മുളപ്പി 

ക്കുന്നു. 

അവന് ശമൃഗങ്ങധക്കും കരയുന്ന കാക്കുക്കു 

ഞ്ഞൂഞ്ങ മക്കം 

അതതിസെറ ആഹാരം കൊടുകുന്നു. 

ണശ്പബലത്തില് അവന്നു ഇകും തോന്മ 

ന്നില്ല; 

പുരുഷസെറ മരരുക്കളില് പ്രസവിക്കുന്ന 

തുമില്ല. 

തന്നെ ഭയപ്പെടുകയും തനെറ ദയയില് 

പ്രത്യാശ വെക്കുകയും 

ചെയ്യുന്നവരില് യഹോവ പ്രസാദിക്കുന്നു . 

യെരൂശലേമേ, യഹോധയെ പുകഴ്സു? 

സീിയോനേ, നിസെറ ദൈവത്തെ സ്റ്റൂ 

തിക്കു. 

അവന നിനെറ വാതിലുകളുടെ ഓടാമ്പ 

ലുകളെ. ഉറപ്പിച്ചു 

നിസെറ അകത്തു നിന്െറ മക്കളെ അന്മ 

ഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നു. 

അവന നിസെറ ദേശത്തു സമാധാനം 

വരുത്തുന്നു; 

വിശേഷമായ കോതമ്പുകൊണ്ടു നിനക്കു 

തൃപ്യ്യി വരുതൃതുന്നു. 

അയധ൯ തസെറ ആങള്ത ഭൂമിയിലേകു ത്മ 

യൃക്കുന്നു ; 

അവനെറ വചനം അത് വേഗം ഓടുന്നു. 

അവധ൯ പഞ്ഞിപോലെ ഒഞ്ഞു പെയ്യി 

ക്കുന്നു; 

ചാരംപോലെ നീഹാരം ധിതറുന്നു. 
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സങ്കിത്തനങ്ങഥ ഛു:൮, ഛ൯ 

അധഖ൯ നിക്കട്ട കഷണംകഷണമായി 

. എറിയുന്നു; 

അവസെറ കുളി൪ സഫിച്ചുനില്ലന്നവ൯ 

ആര്? 

അവ൯ തനെറ വചനം അയച്ചു അവ 

യെ തുരുക്കുന്നു ; 

കാററു അടിപ്പിച്ചു ധെള്ളത്തെ ഒഴ്ച 

ക്കുന്നു. 

അവസ യാക്കോബിന്നു തനെറ വച 

നധും 

യിസ്രായേലിന്നു തന്െറ ചട്ടങ്ങളും വിധി 

കളും വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. 

അങ്ങനെ യാതൊരു ജാതിക്കും അവ൯ 

ചെയ്യിട്ടില്ല; 

അവനെറ വിധികളെ അവര് അറിഞ്ഞി 

ട്ടമില്ല. 

യഹോധയെ സ്ത്കൂതിപ്പി൯. 

൧൪-പ്വം സജിീിത്തനം. 

യഹോവയെ സ്മൂതിപ്പി൯; 

സ്വഗ്ലത്തില്നിന്നു യഹോവയെ സ്റ്ൂതി 

പ്പിസ; 

മന്നതങ്ങളില് അവനെ ഗന്തൂതിപ്പി൯. 

അവസെറ സകലള്ുതന്മാരുമായുള്ളേരേ, 

അവനെ സ്മൂതിപ്പി൯; 

അവനെറ സവ്വസൈന്് ധുമേ, അവനെ 

സ്മൂതിപ്പിന൯. 

സൂയ്ചന്ദ്രന്മാരേ, അവനെ സ്തൂതിപ്പി൯; 

പ്രകാശമുള്ള. 

ള്ളോധേ, അവനെ സ്തൂതിപ്പി൯. 

സകലനക്ഷത്രങ്ങളു മായു 

സ്വഗ്ലാധിസ്വഗ്ശധും ആകാശത്തിന്നു മി 

തെയുള്ള വെള്ളവും 

ആയുള്ളേോവേ, അവനെ സ്തൂതിപ്പി൯. 

അവസ കല്പിച്ചിട്ടു അവ സ്തൃക്ട്ടിക്കപ്പെടി 

രിക്കയാല് 

അവ യഹോധയുടെ നാമത്തെ സ്റ്തൂതി 

ക്കട്ടെ. 

ഠിം 

904 ദല 148, 149 

അവഖവ൯ അധഖയെ സദാകാലത്തേക്കും സ്ഥി 

രമാക്കി; 

ലംഫ്വിക്കരുതാത്ത ഒരു നിയമം ഖെച്ചൂമി 

രിക്കുന്നു. 

മ്രേല്ലാ ആഴികളു മായു 

ള്ളോയവേ, 

തിമിംഗലങ്ങളും 

ഭൂമിയില്നിന്നു യഹോയയെ സ്ത്കൂതിപ്പ്ി൯. 

തീയും കലൃഗയും ഹിമധും ആധിയും, 

അവസെറ വചനം അനുഷ്ടിക്കുന്ന കൊടു 

ങ്കാററും 

പവ്വ തങ്ങും സകലകുന്നുകള്ടം, 

ഫലവൃക്ഷങ്ങളും സകലടേപവ്വദാരുക്കള്ടം, 

മൃഗങ്ങളും സകലകന്നുകാലികളും, 

ഇഴജന്തുക്കളും പറവജാതികളും, 

ഭൂമിയിലെ രാജാക്കന്മാരും സകലവംശ 

ങ്ങളും, 

ഭൂമിയിലെ പ്രഭൂക്കന്മാരും സകലന്യായാ 

ധിപന്മാരും, 

യയവാക്കളൂം യുവതികളും, 

വൃഭ്ധന്മാരും ബാലന്മാരും, 

ഇവരൊക്കെയും യഹോവയുടെ നാമത്തെ 

സ്തൂതിക്കട്ടെ ; 

അധഖനെറ നാമം മാത്രം ഉയന്നിരിക്ുന്നതു. 

അവനെറ മഹത്വം ഭൂമിക്കും ആകാശത്തി 

നം മേലായിരികുന്നു. 

തന്നോടു അടുത്തിരിക്കുന്ന ജനമായി 

യിസ്രായേതമക്കളായ തനെെറ സകലഭക്ത 

ന്മാക്കും പുകഗ്ണയായി 

അധന൯ സ്വജനത്തിന്നു ഒരു കൊമ്പിനെ 

ഉയത്തിയിരിക്കുന്നു, 

യഹോവയെ സ്മൂതിപ്പി൯. 

൧൪.൯. സജിത്ത നം 

യഹോവയെ സ്തൂതിപ്പി൯; 

യഹോധെക്കു പൃതിയോരു പാട്ടും 

ഭക്തന്മാരുടെ സഭയില് അവനെറ സ്തുതി 

യ്യും പാട്ടവി൯, 

10 

12 

13 



൭ 

ഉടപ്സ്മ 150 

യിസ്രായേല് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയവനില് 

സന്നതോക്കിക്കട്ടെ ; 

സീയോനെറ മക്കഠം തങ്ങളുടെ രംജാധില് 

ആനന്ദികുട്ടെ. 

അവര് ന൬തആം ചെയ്യുകൊണ്ടു അധനെറ 

നാമത്തെ സ്മൂതിക്കട്ടെ; 

തപ്പിനോടും കിന്നരത്തോടും കരടെ അവ 

നനു കീത്തനം ചെയ്യട്ടെ. 

യഹോവ തനെറ ജനത്തില് പ്രസാടി 

ക്കുന്നു; 

താഥ്മയുള്ള വരെ അവ൯ രക്ഷകൊണ്ടു അ 

ലങ്കരിക്കും. 

ഭക്തന്മാര മഹത്വത്തില് ആനറ്ടി 

ക്കുട്ടെ; 

അവർ തങ്ങളുടെ ശയ്യകളില് ഘോഷിച്ചു 

ലുസ്സിക്കട്ടെ. 

അധഖരുടെ വായില് ദൈധവത്തിനെറ പു 

കഗ്സകുള്ടം 

കയ്യില് ഇരുധായ ലയുള്ള 

വാളും തുണ്ടായിരിക്കട്ടെം 

അവരുടെ 

ജാതിക ശക്കു പ്രതികാരവും വംശങ്ങധക്കു 

ശിക്ഷയും നടത്തേണ്ടതിന്നും 

അവരുടെ രാജാക്കന്മാരെ ചങ്ജങലകു 

ള്രാലും 

അവരുടെ പ്രഭക്കുന്മാരെ ഇരിമ്പുധില 

ഞ്ജുകളാലും ബന്ധിക്കേണ്ടതിന്നും 

ഐഴുതിയിരിക്കുന്ന വിധി അവരുടെമേല് 

നടത്തേണ്ടതിന്നും തന്നേ. 

ഠിം 

905 സങ്ജീത്തനങ്ങം ൧൫0 

അതു അധഖനെറ സവ്ൃഭക്തന്മാക്കും വെ 

മാനം ആകുന്നു. 

യഹോവയെ സ്റൂതിപ്പി൯. 

൧൭൦. സജിത്തനം. 

യ്ധഹോവയെ സ്ത്തിപ്പി൯; 

ദൈവത്തെ അവനെറ ധിശുദ്ധമന്മിര 

ത്തില് സ്മൂതിപ്പി൯; 

അവന്െറ ബലമുള്ള ആകാശധിതാന 

ത്തില് അവനെ സ്മൂതിപ്പി൯. 

അധനെറ ലീയ്യപ്രവൃത്തികകനിമിതം 

അവനെ സ്തൂതിപ്പിന൯; 

അവനെറ മഹിമാധിക്ൃത്തിന്നു തക്ക വണ്ണം 

അവനെ സ്തൂതിപ്പി൯. 

കാഹള നാഭത്തോടെ അവനെ സ്തുതിപ്പിന്; 

വീണയോട്ടം കിന്നരത്തോടും ക്രടെ അവ 

നെ സ്റൂതിപ്പി൯. 

തപ്പിനോടുടം നൃത്തത്തോടും ക്രടെ അവനെ 

സ്മൂതിചപ്പി൯; 

തന്ത്രിനാഒത്തോടും കഴലി നോടും ക്രടെ അ 

വനെ സ്മൂതിപ്പി൯. 

ഉച്ചനാഒമുള്ള കൈത്താളങ്ങളോടെ അല 

നെ സ്തരതിപ്പി൯; 

അതുൃച്ചനാമുള്ള കെത്താള ഞ്ങകോടെ 

അയനെ സ്മൂതിപ്പി൯. 

ജീവനുള്ള തൊക്കെയും യഹോവയെ സ്റ്കൂതി 

കട്ടെ; 

യഹോധയെ സ്ത്കൂതിപ്പി൯. 
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11 

1111. 1010൧1യട 

സദുശവാക്ൃങ്ങഠം 

ലര് അദ്യായം. 

തത്ത ദാധിദിനെറ 

മകനായ ശലോമോനെറ സദ്ൃശവാക്യ 

ങ്ങ, 

ത്താനവധും പ്രബോധനവും പ്രാപിപ്പാന്ും 

പിധേകവചനങ്ങളെ  ഗ്രഹില്പാനും 

പരിജ്ഞാനം, നീതി, ന്യായം, നേര് എ 

ന്നിവലെക്കായി പ്രബോധനം ലഭിപ്പാരും 

അല്പബുഭ്ധിക ക്കു സൂക്ട്ബുഭ്ധിയും 

ബാലന്നു പരിജ്ഞാനധും വകതിരിധും 

നല്ലവാനും 

ജ്ഞതോനി കേട്ടിട്ടു വിദ്ലാഭിപ്ഭ്ധി പ്രാപ്പി 

പ്പാന്ദം, 

ബുഭ്ധിമാ൯ സടൂുപദേശം സമ്പാടിപ്പാന്ദം 

സട്ടശ വാക്യങ്ങളും അലങ്കാരവചനങ്ങളു.ം 

ജ്ഞോനികളുടെ മൊഴികളും കുടങ്കഥകളും 

മനസ്സി ലാക്കുവാനും അവ ഉതകുന്നു. 

ആ 

രംഭമാകുന്നു ; 

യഹോവാഭക്തി ജഞാനത്തിനെറ 

ഭോഷന്മാരോ ജഞ്ഞാനധ്യം പ്രബോധനവും 

നിരസിക്കുന്നു. 

മകനേ, അപ്പസെറ പ്രബേ:ധനം കേശക്ക; 

അമ്മയുടെ ഉപദേശം ഉപേക്ഷ്മിക്കയുമരുതു. 

അധ നിസെറ ശിരസ്സിന്നു അലങ്കാരമാ 

ലയും 

നിനെറ കഴത്തിന്നു സരപ്പളിയും ആയി 

രികും, 

മകനേ, പാപികുഠ നിന്നെ വശീകരി 

ച്ലാല് വഴിപ്പെട്ടുപോകരുതു. 

ഞങ്ങളോടുക്രടെ വരിക; നാം രക്തത്തി 

ന്നായി പതിയിരിക്ക; 

നിദ്ദോഷിയെ കാരണം ക്രടാതെ പിടി 

പ്പാ൯ ഒളിച്ചിരിക്ക. 

പാതാളംപോലെ അവരെ ജീവനോ 

ടെഘ്യം 

കുഴിയില് ഇറങ്ങുന്നവരെപ്പോലെ അധ 

രെ സ്വ്യാംഗമായ്യം വിഴചങ്ങിക്കള ക. 

നമുക്കു വിലയേറിയ സമ്പത്തൊക്കെയും 

കിട്ടും; 

നമ്മുടെ വീടുകളെ കൊള്ളകൊണ്ടു നി 

റെക്കാം. 

നിനക്കു ഞങ്ങളോടുക്രടെ സമാംശം കിട്ടും; 

നമുക്കു ഏല്ലാവക്കും സഞ്ചി ഒന്നായിരികും; 

എന്നിങ്ങനെ അവര് പറഞ്ഞാല്, 

മകനേ, നി അവരുടെ വഴിക്കു പോക 

രുതൂ; 

നിനെറ കാല് അവരുടെ പാതയില് ഖെ 

ക്കുകയുമരുതു. 

അവരുടെ കാല് ദോഷം ചെയ്ക്കാ൯ ഓടുന്നു; 

രക്തം ചൊരിയിപ്പാസ അവര് ബദ്ധപ്പെ 

ടന്നു. 

പക്ഷി കാങ്ങകെ വല ധിരിക്കുന്നതു വൃത്ഥ 

മല്ലോ. 

അവര് സ്വന്തരക്തത്തിന്നായി പതിയി 

രിക്കുന്നു; 

സ്വന്തപ്രാണഹാനിക്കായി ഒളിച്ചിരി 

ക്കുന്നു. 

ദുരാഗ്രഹികളായ ഏവരുടെയും വഴിക 

അങ്ങനെ തന്നേ; 

അതു അവരുടെ ജീവനെ എടുത്തുകള 

യുന്നു. 

7 ഷി 

8 കെ. 

നി ്ജ്തി്ങ്ന്ന്നന്ന് ന്് നന്ന് 

ഠിം 
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28 

ഇഞാനമായവഠം വിഥിയില് ഘോഷചി 

ക്കുന്നു; 

വിശാലസ്ഥലത്തു സ്വരം കേഠപ്പിക്കുന്നു. 

അവമ ആരവമുള്ള തെരുക്കുമുടെ തലെ 

ക്കതനിന്നു ധിളിക്കുന്നു; 

നഗരദ്ധാരങ്ങളിലും നശഗരത്തിന്നകത്തും 

പ്രസ്മാധിക്കുന്നതു : 

ബുദ്ധിഹീനരേ, നിങ്ങഠം ബുദ്ധിഹീനത 

യില് രസിക്കയും 

പരിഹാസികളേ, നിങ്ങ പരിഹാസ 

ത്തില് സന്തോഷിക്കയും 

ഭോഷന്മാരേ, നിങ്ങ പരിങഞ്താനത്തെ 

ധെറുക്കയും ചെയ്യുന്നതു ഏത്രത്തോമം? 

ശാസനെകു തിരിഞ്ഞുകൊഠം 

വിന്; 

ഞാ൯ ഏന്റെറ മനസ്ത്സു നിങ്ങ കു പൊഴി 

ര൫െസെറ 

ചൂതരും; 

മുസനെറ വചനങ്ങഗം നിങ്ങളെ അറി 

യികും. 

ഞാ൯ വിളിച്ചിട്ടു നിങ്ങഠം ശ്രദ്ധിക്ക 

തെയ്യം 

ഞാ൯ കൈ നീട്ടിട്ടു ആരും ക്രട്ടാക്കാതെയും 

നിങ്ങ എന്െറ ആലോചന ഒക്കെയും 

ത്യജിച്ചകളുകയും 

മലേ൭൯റ ശാസനയെ ഒട്ടും അനുസരിക്കാ 

തിരിക്കുയും ചെയുതു കൊണ്ടു 

ഞാനും നിങ്ങളൂടെ അനത്ഥദിവസത്തില് 

ചിരിക്കും; 

നിങ്ങ ഭയച്പെടുന്നതു നിങ്ങഠാക്കു ഭധി 

ക്കുമ്പോഠ പരിഹസിക്കും. 

നിങ്ങഠം ഭയപ്പെടുന്നതു നിങ്ങശക്കു കൊ 

ടടൂങ്കാററു പോലെയും 

നിങ്ങുടെ ആപത്തു ചുഴലിക്കാററുപോ 

ലെയും വരുമ്പോ, 

കഷ്ടയധും സങ്കടവും നിങ്ങമശക്കു വരുമ്മോഠം 

തന്നേ. 

അപ്പോ അ ൪ ഏന്നെ വിളിക്കും; 

ധാഠാഥ്ഠിം 
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ഞാ൯ ഉത്തരം പറകയില്ല. 

ക്ശേന്നെ ജാഗ്രതയോടെ അന്വേഷിക്ും; 

കണ്ടെത്തുകയുയമില്ല. 

അവര് പരിങഞ്ഞാനത്തെ വെറുത്തല്ലോ; 

യഹോവയാേക്ഷിയെ തിരഞ്ഞെടുത്തതുമില്ല. 

അവര് എനെറ ആലോചന അനുസരി 

29 

30 

ക്കാതെ ം 

മ്േന്െറ ശാസന ഒക്കെയും നിരസിച്ചു 

കളഞ്ഞതു കൊണ്ടു 

അവർ സ്വന്തവഴിയുടെ ഫലം അന്മദഭ 

വിക്കയും 

തഞ്ങദ്ടൂടെ ആലോചനകളാല് തല്ലി പ്രാ 

പ്രിക്കയും ചെയ്യും. 

ബുദ്ധിഹീനരുടെ പിന്മാററം അവരെ 

കൊല്ലും; 

കോഷന്മാരുടെ നിശ്ചിന്ത അവരെ നശി 

പ്പികുും. 

എന്െറ വധാകു കേശകുന്നവനോ നിഭയം 

ചസിക്കുയും 

ഭോഷഭയം ക്രടാതെ സ്വൈരമായിരി 

ക്മയ്യം ചെയ്യം, 

൨. അഷശ്യ്യായം. 

മകനേ, ജ്ഞോനത്തിന്നു ചെധികൊടു 

ക്ഷ്യം 

ബോധത്തിന്നു നിനെറ ഫൃദയം ചായി 

ക്കയും ചെയ്യേണ്ടതിന്നു 

എസെറ വചനങ്ങളെ കൈക്കൊണ്ടു 

നെറ കപ്പനകളെ നിന്െറ ഉള്ളിരു 

സംഗ്രഹിച്ചാല്, 

നീ ബോധത്തിന്നായി വിളിച്ചു 

ഉയത്തുന്നു 

്ൃത്കിത, 

വിവേകത്തിന്നായി ശബ്ദം 

അതിനെ ധെള്ളിയെപ്പോലെ അന്വേ 

ക്കി ച 

നിക്ഷേപങ്ങളെ പ്പോലെ തിരയുന്ന ഏ 

ങ്കില്, 

31 

32 

33 
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നി! യഹോവാഭക്തി ഗ്രഹിക്കയും 

ദൈവധവപരിജ്തോനം കണ്ടെത്തുകയും 

ചെയ്യം. 

യഹോവയല്ലോ ഞ്ഞോനം നല്ലന്നതു ; 

അയനെറ ഖായില്നിന്നു പരി ജ്താനധും 

വിവേകവും വരുന്നു. 

അവന് നേരുള്ള വക്കു രക്ഷ സംഗ്രഹിച്ചു 

ധെക്കുന്നു; 

നിഷ്കള അകകമായി നടക്കുന്നവക്ക അവ൯ 

ഒരു പരിച തന്നേ, 

അധ൯ ന്യ്യായത്തിസെറ പാതകളെ കാ 

ക്കുന്നു; 
തനെറ വിശുഭ്ധന്മാരുടെ വഴിയെ സൂ 

ക്ഷിക്കുന്നു. 

അങ്ങനെ നീ നീതിയും ന്യായധും നേരും 

സകലസന്മാഗ്ഗവും ഗ്രഹിക്കും. 

ഞ്ഞോനം നിസെറ ഹൃദയത്തില് പ്രവേ 

ശിക്കും; 

പരിജ്ഞാനം നിസെറ മനസ്സ്സിന്നു ഇമ്പ 

മായിരിക്കും. 

വകുതിരിധു നിന്നെ കാകും; 

ധിധേകം നിന്നെ സൂക്ഷിക്കും. 

അതു നിന്നെ ഒുഷ്ടനെറ വഴിയില്നിന്നും 

ധികടം പറയുന്നവരുടെ ക്രട്ടത്തില്നി 

ന്നും ധിടുധിക്കും. 

അവര് ശരുട്ടുള്ള വഴികളില് നടക്കേ 

ണ്ടതിന്നു 

നേരെയുള്ള പാത വിട്ടുകളുകയും 

ഭോഷപ്രവൃത്തിയില് സന്തോഷിക്കയും 

ടൂക്ടസെറ വധികടങ്ങളില് ആനന്ദിക്കയും 

ചെയ്യുന്നു, 

അവര് വളഞ്ഞവഗിക്ു പോകുന്നവരും 

ചൊവ്വല്ലാത്ത പാതയില് നടക്ുന്നവരും 

ആകുന്നു, 

അതു നിന്നെ പരസ്ര്രിയുടെ കയ്യില്നിന്നും 

ചക്കരവാക്കെ പറയുന്ന അന്ൃസ്ത്രീയുടെ 

വശത്തുനിന്നും വിടുധഖിക്കും. 

ഠിം 
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അവ തസനെറ യൊൌധനകാന്തനെ ഉപേ 

ക്ഷിച്ചു 

തസെറ ദൈധത്തിനെറ നിയമം മറന്നു 

കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 

അവളൂടെ വിടു മരണത്തിലേക്കും 

അവളൂടെ പാതക പ്രേതന്മാരുടെ അടു 

ക്കലേക്കും ചാഞ്ഞിരികുന്നു. 

അവളൂടെ അടുക്കല് ചെല്ലുന്ന ഒരുആനും 

മടങ്ങിവരുന്നില്ല; 

ജീവനെറ പാതകളെ പ്രാപിക്കുന്നതുമില്ല. 

അതുകൊണ്ടു നി സജ്ചൂനത്തിനെറ വഴി 

യില് നടന്നു 

നീതിമാന്മാരുടെ പാതകളെ പ്രമാണിച്ചു 

കൊഠക. 

നേരുള്ള വര് ദേശ വസികും; 

നിഷ്കള അ്കന്മാര അതില് ശേഷിച്ചിരിക്കും. 

എന്നാല് ദുഷ്ടന്മാര് ദേശത്തുനിന്നു ഛേ 

ഭിക്കപ്പെടും; 

ദ്രോഹിക൦ അതില്നിന്നു നിമ്മൂലമാകും. 

൩. അഘ്ധ്യായം. 

മകനേ, എനെറ ഉപദേശം മറക്കരുതു ; 

നിസെറ ഫൃദയം ഏനെറ കല്പനകളെ 

കാതൃതുകൊള്ളട്ടെ, 

രവ ദീഘാായുസ്സും ജിവകാലധും 

സമാധാനവും നിനക്കു വഭധിപ്പിച്ചുതരും. 

ദയയും വിശ്വസ്തയും നിന്നെ ധിട്ടുപോ 

കരുതു; 

അവയെ നിന്െറ കഴുത്തില് കെട്ടി 

ക്കൊഗക; 

നിനെറ ഫഹൃദയത്തിനെറ പലകയില് ഐ 

ഴൃതിക്കൊധക. 

അങ്ങനെ നീ ദൈവത്തിന്നും മദ്മഷൃക്കും 

ബോഭ്ധ്യ മായ 

ലാവണ്യവും സല്ബുഭ്ധിയും പ്രാപിക്കും. 

പ്ൂണ്ണഫുദയത്തോടെ യഹോധയില് ആ 

ശ്രയിക്ക; 

1? 
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സ്വന്തധിധേകത്തിത മാന്നരുതു. 

നിന്െറ ഏല്ലാവഴികളിലും അവനെ നി 

നെച്ചുകൊഠക; 

അവസ നിനെറ പാതകുളേ നേരെ 

യാക്കും ; 

നിനകു തന്നേ നീ ജ്താനിയായ്യോന്നരുതു ; 

യഹോധയെ ഭയപ്പെട്ടു ദോഷം വിട്ടുമാറുക. 

അതു നിസെറ നാഭികു ആരോശഗ്യധും 

അസ്ഥിക പക്ക തണൂപ്പ്യം ആയിരികും. 

യഹോവയെ നിനെറ ധനംകൊണ്ടും 

ഏല്ലാവിള വിനെറയും ആദ്യ ഫഥലംകൊണ്ടും 

ബഗ്ുമാനിക്കു. 

അങ്ങനെ നിസെറ കള പ്പൂരകഠം സമൃദ്ധി 

യായി നിറയും; 

നിനെറ ചക്കകളിരു വിഞ്ഞജു കധിഞ്ഞൊ 

൧൭൦. 

മകനേ, യഹോധ്യുടെ ശിക്ഷയെ നിര 

സ്ധിക്കരുതു ; 

അവനെറ ശാസനയിങ്കല് മുഷ്കികയും അ 

രുതു. 

ചെയ്യുന്നതു 

പോലെ 

അപ്പ൯ന ഇകഷ്ടപുത്രനോടു 

യഹോവ താ൯ സ്നേഹികുന്നവനെ ശി 

ക്ഷമിക്കുന്നു. 

ഞാനം പ്രാപിക്കുന്ന മനുഷ്യനും 

വിധേകം ലഭിക്കുന്ന നരനും ഭാധൃ യാന്. 

അതിന്ദെറ സമ്പാദനം ഖെവെള്ളിയുടെ സ 

മ്വാദനത്തിലും 

അതിനെറ ലാഭം തങ്കത്തിലും നല്ലതു. 

അതു മുത്തുകളിലും വിലരയറിയതു 

നിന്െറ മനോഹരധസ്റ്രുക്കുംം ഒന്നും അ 

തിന്നു തല്ല മാകയില്ല. 

അതിന്െറ വലങ്കയ്യിര ഭീഫ്യായുസ്സം 

ഇടങ്കയ്യീരു ധനവധും മാനധും ഇരിക്ുന്നു. 

അതിനെറ ധഴികഠം ഇമ്പമുള്ള വഴികളും 

909 സദ്ൃശവാക്യഞ്ങഥ ൩ 

അതിനെ പിടിച്ചുകൊള്ളുന്നവക്കു അതു 

ജീവവൃക്ഷം; 

അതിനെ കരസ്ഥമാകുന്നവര്൪ ഭാധ്യധാ 

ന്മാര്. 

്താനത്താല് യഹോവ ഭൂമിയെ സ്ഥാ 

പിച്ചു 

ധിധേകത്താതല് അവന് ആകാശത്തെ 

ഉറപ്പിച്ചു. 

അവനെറ പരിങ്ഞാനത്താല് ആഴങ്ങറം 

പിളന്നു; 

മേഘ്ങ്ങഠ മഞ്ഞജുപൊഴിക്കുന്നു. 

മകനേ, അ്താനധും വകുതിരിധും കാത്തു 

കൊമക; 

അധ നിന്െറ ഒ്ുക്ണ്കിയിതനിന്ന മാറില്ലേ 

കരുതു. 

അധ നിനകു ജീവനും 

നിനെറ കുഴ്ഴത്തിന്നു അലങ്കാരവും ആ 

യിരികും, 

അങ്ങനെ നി നിഭയമായി വഴിയിൽ 

നടകും; 

നിന്െറ കാല് ഇടവുകയുമില്ല. 

നി കിടപ്പാ൯ പോകുബ്ചോഠം നിനക്കു 

പേടി ഉണ്ടാകയില്ല; 

കിടകുമ്പോശ നിസെറ ഉറക്കം സുഖകര 

മായിരികും. 

പെട്ടെന്നുള്ള പേടിഹേതുപായും 

ടൂക്ടന്മാക്കു വരുന്ന നാശംനിമിതധും 

നീ ഭയപ്പെടുകയില്ല. 

യപഫോയവ നിസനെൈറ ആശ്രയമായി 

രിക്ും; 

അവധവ൯ നിസെറ കാര കുടുങ്ങാതവഞ്ണം 

കാകും. 

നന്മചെയ്താ൯ നിനകു പ്രാപ്്ിയുള്ള പ്പോ 

അതിന്നു യോധഗ്യന്മാരായിരി കുന്നവകു 

ചെയ്യാതിരിക്കരുതു. 
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യരുതു 

കൂട്ടുകാര൯ സമീപേ നിഭയം വസിക്കു 

മ്പോഠം 

അവനെറനേരെ ദോഷം നിരൂപിക്കരുതു. 

നിനക്കു ഒരു ദോക്ഷധും ചെയ്യാത്ത മന്ദ 

ക്യ നോടു 

നീ ധെറുതെ ശഞ്ഞയിടരുതു . 

സാഹസക്കാരനോടു നിഅസൂയപ്പെടരുതു : 

അവനെറ വഥിക ഒന്മം തിരഞ്ഞെടുക്ക 

യുമരുതു. 

വക്രതയുള്ള വ൯ യഹോവെക്കു ധെറുപ്പാ 

കുന്നു; 

നീതിമാന്മാക്കോ അവന്െറ സഖ്യത ഉണ്ടു. 

യഫോധയുടെ ശാപം ടൂക്ടസെറ വീട്ടില് 

ഉണ്ടു ; 

നീതിമാന്മാരുടെ വാസസ്ഥലത്തെയോ 

അവന് അന്ധഗ്രഹിക്കുന്നു. 

പരിഹാസികളെ അവന് പരിഹസി 

ക്കുന്നു; 

ഏളിയവക്കോ അവന് കൂപ നല്ലുന്നു. 

ഞ്തോനികഠം ബ്ഫ്യുമാനത്തെ അവകാശ 

മാക്കും; 

ഭോക്ഷന്മാരുടെ ഉയച്ചയോ അവമാനം 

തന്നേ, 

൪..ം അഷ്ധ്യായം. 

മക്കളേ, അപ്പനെറ പ്രബോധനം കേട്ടു 

വിവേകം പ്രാപിക്കേണ്ടതിന്നു ശ്രദ്ധി 

പ്പി൯. 

ഞാ൯ നിങ്ങള്ക്കു സല്ബുഭ്ധി ഉപദേശിച്ചു 

തരുന്നു; 

എനെറ ഉപദേശം നിങ്ങ ഉപേക്ഷിക്ക 

രുതൂ. 

ഞാ൯ എനെറ അപ്പന്നു മകന്ദം 

എനെറ അമ്മെക്കു ഓമനയും ഏകപുത്രനും 

ആയിരുന്നു. 

ഠിം 

ഞഞതു: 

എനെറ വചനങ്ങളെ ഹൃദയത്തില് സംഗ്ര 

ഹിച്ചുകൊഠംക; 

എന്റെറ കല്പനകളെ പ്രമാണിച്ചു ജി 

വിക്കു. 

ജ്ഞാനം സമ്പാദിക്ക; വിവേകം നേടുക; 

മറക്കരുതു ; 

എനെറ വചനങ്ങളെ ലിട്ടുമാറുകയുമരുതു. 

അതിനെ ഉചേക്ഷമിക്കുരുതു; അതു നിന്നെ 

കാക്കും; 

അതില് പ്രിയം ധെക്കുക; അതു നിന്നെ 

സൂക്ഷിക്കും. 

ത്ഞാനം തന്നേ പ്രധാനം; ഞ്തോനം സമ്പാ 

ടിക്ക 

നിസെറ സകലസവ്പാല്യത്താലും വിവേകം 

നേട്ടക. 

അതിനെ ഉയത്തുക; അതു നിന്നെ 

ഉയത്തും; 

അതിനെ ആലിംഗനം ചെയ്യാരു അതു 

നിനക്കു മാനം വരുത്തും. 

അതു നിന്െറ തലയെ അലങ്കാരമാല 

അണിയിക്കും; 

അതു നിന്നെ ഒരു മഫത്വകിരിടം ച്ച 

ടിക്കും. 

മകനേ, കേട്ടു എനെറ വചനങ്ങളെ 

കൈക്കൊഠക; 

എന്നാല് നിനക്കു ദീഘ്യായുസ്സുണ്ടാകും. 

ജ്ഞോനത്തിനെറ മാഗ്ലം ഞാന് നിന്നെ ഉപ 

റ ദേശിക്കുന്നു ; 

നേരെയുള്ള പാതയില് ഞാ൯ നിന്നെ 

നടത്തുന്നു. 

നടക്കുമ്പോ നിസെറ കാലടിക്കു ഇടുക്കം 

വരികയില്ല; 

ഓടുമ്പോഠം നി ഇടറുകയ്യമില്ല. 

പ്രബോധനം മുറുകെ പിടിക്ക; വഖിട്ടുക 

ളൂ യരുതു; 
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അമിനെ കാത്തുകൊഠാക; അതു നിനെറ 

ജിവനല്ലോ. 

ദൂക്ടൂന്മാരുടെ പാതയില് നി ചെല്ലരുതു ; 

ദുജ്യുനത്തിനെറ വഴിയില് നടക്കയു 

മരുതു ; 

അതിനോടു അകന്നുനില്ല,; അതില് നട 

ക്കരുതു; 

അതു വിട്ടുമാറി കടന്നുപോക. 

അവർ മോഷം ചെയ്യിളല്ലാതെ ഉറങ്ങുക 

യില്ല; 
ഖല്ലവരെയും വിഴിച്ചിട്ടല്ലാതെ അവകു 

തുറക്കും വരികയില്ല. 

ടൂകൂതയ്യടെ ആഫാരം കൊണ്ടു അവര് ഉവ 

ജീവിക്കുന്നു ; 

ബലാല്ലചാരത്തിനെറ വിഞ്ഞു അവര് പാനം 

ചെയ്യുന്നു. 

നീതിമാന്മാരുടെ പാതയോ പ്രഭാതത്തി 

സെറ ധെളിച്ചം-പോലെ; 

അതു നട്ടുച്ചവരെ അധികമധികം ശോഭി 

ചുവരുന്നു. 

ദുകുന്മാരുടെ വഴി അന്ധകാരംപോലെ 

യാകുന്നു; 

മ്േതിങ്കല് തട്ടി വിഴ്ം എന്നു അവര് അ 

റിയയന്നില്ല. 

മകനേ, എനെറ വചനങ്ങമക്ു ശ്രദ്ധ 

തരിക; 

ഏനെെറ മൊഴികമനക്കു നിസെറ ചെധി 

ചായിക്കു, 

അധ നിനെറ ടൂക്ട്രിയില് നിന്നു മാറിപ്പോ 

കരുതു ; 

നിസെറ ഫൃദയത്തിനെറ നടുധില് അവ 

യെ സൂക്ഷിച്ചലെകുക. 

അവയെ കിട്ടന്നവക്ക അവ ജീവനും 

അധരുടെ സ്വ്യൃഭത്തിന്നും സൌഖ്യ 

വും ആകുന്നു. 

071 സദൃശവാക്യങ്ങമ ൭ 

ജീവന്െറ മത്ഭവം അതിതിനിന്നല്ലോ 

ആകുന്നതു. 

വായുടെ വക്രത നിങ്കതുനിന്നു നിക്കിക്ക 

ഉക; 

അധരങ്ങദൂടെ വികടം നിങ്കതനിന്നക 

റ൭ുക. 

നിനെറ കണ്ണൂ നേരെ നോക്കട്ടെ; 

നിന്െറ കണ്ണിമ ചൊപ്വലെ മുല്പോട്ടു മിഗി 

ക്കട്ടെ. 

നിന്െറ കാലുകളുടെ പാതയെ നിരപ്പാ 

ക്കുക; 

നിന്െറ ധഴികളെല്ലാം സ്ഥിരമായിരി 

ക്കളെ, 

തിരിയ 

രുതു; 

നിന്െറ കാലിനെ മോഷം വിട്ടകലുമാറാ 

ഇടത്തോട്ടോ വലത്തോട്ടോ 

ആക. 

൫൭൦ അഡ്ധ്യായം. 

മകനേ, വകതിരിധിനെ കാത്തുകൊ 

ള്ളേണ്ടതിന്നും 

നിന്െറ അധരങ്ങ൦ പരിത്തോനത്തെ 

പാലിക്കേണ്ട മിന്നും 

മ്െ൭൯െറ ജ്ഞാനത്തെ ശ്രഭ്ധിച്ചു 

എന്റ ബോധത്തിന്നു ചെധി ചായിക്കു. 

പരമ്ധ്രിയുടെ അധരങ്ങളില്നിന്നു തേ൯ 

ഇററിററു ധിഴ്ചന്നു; 

അധ്ള്ൂടെ അണ്ണാകു ഗ്ലേണ്ണുയെക്കാഠം ടട 

വാകുന്നു. 

പിന്നത്തേതിലോ അവ കാഞ്ഞിരം 

പേലൈ കൈപ്പും 

ഇരുവായ, ലവാഗാപാലെ മൂച്ചയും ഉള്ള 

വമ തന്നേ. 

അവളൂടെ കാലുകമര മരണത്തിലേക്കു ഇറ 

ങ്ങിച്ചെല്ലുന്നു ; 

838 സകലങാഗ്രതയോടുംക്രടെ നിനെറ ഫ്ലട | അവളൂടെ കാലടികഠ പാതാളത്തിലേക്കു 

യത്തെ കാത്തുകൊഠക; 

ധിം 

ഓടുന്നു. 

199 ₹ 
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ജീചസെറ മാഗ്ശത്തില് അവ ചെല്ലാത | നിനെറ നീരൊഴ്ചക്കുകഠം വിഥിയിലേക്കും 

വണ്ണം 

അവളുടെ പാതക അസ്ഥിരമായിരി 

ക്കുന്ന; അവ അറിയുന്നതുമില്ല. 

ആകയാല് മക്കളേ, എനെറ വാക്കു കേഠം 

പ്പിസ; 

എന്റെറ വായിലെ മൊഴികളെ പിട്ടുമാറ 

രുതു. 

നിനെറ വഴിയെ അവളോടട അകററുക; 

അവളൂടെ വീട്ടിസെറ വാതിലോടു അടു 

ക്കരുതും 

നിസനെറ യെരവനശക്തി അന്യ ന്മാക്കും 

നിസെറ ആണ്ടുക ക്രൂരന്നും കൊടുക്ക 

രുതൂ. 

കണ്ടവര് നിസെറ സമ്പത്തു തിന്നുകളയ 

രുതു; 

നിനെറ പ്രയത്നഫലം വല്പവനെറയും 

വിട്ടില് ആയ്യ്ോകരുതു. 

നിസെറ മാംസവും ദേഹവും ക്ഷയിച്ചിട്ടു 

നി ഒടുവില് നെടു വീപ്പിട്ടുകൊണ്ടു : 

അയ്യോ! ഞാ൯ പ്രബോധനം വെറു 

ക്കയും 

നെറ ഹൃദയം ശാസനയെ നിരസിക്ക 

യും ചെയ്യൂവല്ലോം 

എസെറ ഉപദേകഷ്ടാക്കന്മാരുടെ വാക്കു 

ഞാ൯ അന്ദസരിച്ചില്ല; 

എന്നെ പ്രബോധിപ്പിച്ചവക്കു ഞാ൯ ചെ 

യികൊടുത്തില്ല. 

സഭയുടെയും സംഷത്തിനെറയും മഭ്വ്യേ 

ഞാ൯ ഏകദേശം സകലടോഷത്തിലും 

അകപ്പെട്ടുപോയല്ലോ 

എന്നിങ്ങനെ പറഖാ൯ സംഗതിവര 

രുതു, 

നിനെറ സ്വന്തജലാശയത്തിലെ തണ്ണ്ണിരും 

സ്വന്തകിണററില്നിന്നു ഒഴ്കുന്ന ഖെ 

ള്ളധും കുടിക്ക. 

നിസെറ ഉറവയകഠം വെളിയിലേക്കും 

ഒഴുകിപ്പോകേണമോ? 

അവ നിനക്കും അന്ന്മാകും ക്രടെയല്ല 

നിനക്കു മാത്രമേ ഇരിക്കാഠു. 

നിസെറ ഉറധു അന്ഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടിരി 

ക്കട്ടെ ; 

നിന്െറ യെയവനത്തിലെ ഭായ്യയില് 

സന്തോഷിച്ചുകൊഠംക. 

ക്രെതുകമുള്ള പേടമാനരും മനോഹരമായ 

ഇള മാ൯പേടയുംപോലെ 

അധളുടെ സൂനങ്ങഗ എല്ലാകാലത്തും നി 

ന്നെ രമിപ്പിക്കട്ടെ ; 

അവളുടെ പ്രേമത്താല് ന്! എല്ലായ്ക്യോഴ്ചം 

മത്തനായിരിക്ക. 

മകനേ, നീ പര്രസ്ര്രിയെ കണ്ടു ഭൂമിക്കു 

ന്നതും 

അന്ന സ്ര്രിയുടെ മാറിടം തഴഴകുന്നതും എന്തു? 

മന്ദഷ്യസെറ വഴികഠം യര്ഹോധയുടെ 

ഭൂക്ട്ടിയില് ഇരിക്ുന്നു; 

അവനെറ നടപ്പു ഒക്കെയും അവ൯ രൂക്കി 

നോക്ുന്നു. 

ദുഇ നെറ അകൃത്യങ്ങള് അവനെ പി 

ടിക്കും; 

തനെറ പാപപപാശങ്ങളാല് അവന പിടി 

പെട്ടും. 

പ്രബോധനം കേനവ്ര്തായ്യരയാല് അവ൯ 

മരിക്കും; 

മഹാഭോഷത്വത്താല് അവ൯ വഴിതെഡി 

പ്പ്യോകം. 

൬൦ അദ്ധ്യായം. 

മകനേ, ക്രട്ടുകാരന്നു വേണ്ടി നി ജാമ്യം 

നില്ല്ൃയോ 

അന്വന്നു ധേണ്ടി കയ്യടിക്കയോ ചെയ്യിട്ടു 

ണ്ടെങ്കില്, 

നിനെറ വായിലെ വാക്കുകളാല് നി കുടു 

ങ്ങിപ്പോയി; 

21 

ഷി 
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നിനെറ വായിലെ മൊഴികമുാല് പിടി 

പെട്ടിരിക്കുന്നു, 

ആകയാല് മകനേ, ഇതുചെയ്യതു; നിന്നെ 

അന്നേ വിട്ടധിക്ക; 

കൂട്ടുകാരനെറ കയ്യില് നീ അകപ്പെട്ടു 

പോയല്ലേ; 

നീ ചെന്നു, താണു വീണു ക്രട്ടുകാരനോടു 

മുട്ടിച്ചപേക്കഷിക്കു. 

നിന്െറ കണ്ണിന്നു ഉറക്കും 

നിന്െറ കണ്ണിമെകു നിയും കൊടുക്കു 

രുതു. 

മാ൯ നായാഴ്ടകാരനെറ കയ്യില്നിന്നും 

പക്ഷി വേട്ടക്കാരനെറ കയ്യില്നിന്നും 

എന്നപോലെ നി നിന്നെത്തന്നേ വിടു 

വിക്കു. 

ഉറുമ്പിനെറ മടിയാ, അടുക്കല് ചെ 

ക; 

അതിനെറ വഴികളെ നോക്കി ലി 

പഠിക്ക. 

അതിന്നു നായകനും മേല്ധിചാരകഠും 

അധിപതിയും ഇല്ലാതിരുന്നിട്ടും 

വേനല്ല്ച്ലാലത്തു തനെറ ആഹാരം ഒരു 

ക്കുന്നു; 

കൊന്ത കാലത്തു തസെറ തിന് ശേഖരി 

കുന്നു. 

മടിയാ, നി എത്രനേരം കിടന്നുറങ്ങും? 

മ്േപ്പോഠം മറക്കത്തില്ുനിന്നെഴ്ുന്നേല്ലും?7 

കുറെക്രുടെ മറക്കും; കുറെക്രൂടെ നിദ; 

കുറെക്കൂടെ കൈടകെട്ടിക്കിടക്ക. 

അങ്ങനെ നിനെറ ദാരിദ്ദം വഴിപേക്ക 

നെപ്പോലെയും 

നിനെറ ബുദഭ്ധിമുട്ടു ആയുധപാണിയെ 

പ്പോലെയും വരും. 

നിസ്സാരനും ദൂഷ്ണുമ്മിയുമായവ൯ 

വായുടെ വക്ര തമയോടെ നടക്കുന്നു. 

അവ൯ കണ്ണിമെക്കുന്നു ; കാല് കൊണ്ടു പര 

ണ്ടുന്നു; 

ഠിം 

079 സദൃശ വാക്യങ്ങമ ൬ 

വിരല്കൊണ്ടു ആംഗ്യം കാണിക്കുന്നു. 

അവനെറ ഫദയത്തില് വക്രതയ്യുണ്ടു; 

അവ൯ ഏല്ലായ്ക്യോഴ്ം ദോഷം നിരൂപിച്ചു 

വഗക്കുണ്ടാക്കുന്നു 

അതുകൊണ്ടു അവനെറ ആപത്തു പെളെ 

ന്നു വരും; 

ക്ഷണത്തില് അവന് തകുന്നു പോകും; പ്ര 

തിശാന്തിയൃണ്ടാകയുമില്ല, 

ആറു കായ്യം യഹോവ ധെറുകുന്നു; 

രേ കായ്യ്യം അവന്നു അറെപ്പാകുന്നു : 

ഗവ്ൃമുള്ള കണ്ണും ധ്യാജമുള്ള നാധുയം 

കുററമില്ലാതആ രക്തം ചൊരിയുന്ന കയ്യും 

ടുരുപായം നിരൂപിക്കുന്ന എദയവധും 

ദോഷത്തിന്നു ബദ്ധപ്പെട്ടു ഓടുന്ന കാലും 

ഭോഷ്കു പറയുന്ന കുള്ള സ്സ്രാക്ഷിയും 

സഹോഒരന്മാരുടെ ഇടയില് വശഗകുണ്ടാ 

ക്ുന്നവയും തന്നേ. 

മകനേ, നിന്െറ അപ്പനെറ കുപ്പന 

പ്രമാണിക്ക; 

ഉപേക്ഷിക്കുയുമ 

രുതു. 

അതു ഏല്ലായ്ക്യോഴും നിന്െറ ഹൃദയത്തോടു 

അമ്മയുടെ ഉപദേശം 

ബന്ധിച്ചുകൊഠക; 

നിന്െറ കുഴ്ഴത്തില് അതു കെട്ടിക്കൊഠംക. 

നീ നടക്കുമ്പോ അതു നിനക്കു വഴിക 

ണിക്കും. 

നി ഉറങഞ്ങുമ്പോഠ അതു നിന്നെ കാക്കും; 

നീ ഉണരുമ്ചോഗ അതു നിന്നോടു സംസാ 

രിക്കും. 

കപ്പന ഒരു ദിപധും ഉപദേശം ഒരു ഖെ 

ളിച്ചധും 

പ്രബോധനത്തിനന്െറ ശാസനകഠം ജിവ 

സെറ മാഗ്ലധും ആകുന്നു. 

അവ ടുക്ൂസ്്രിയുടെ വശികരണത്തില് 

നിന്നും 

പരസ്ത്രിയുടെ ചക്കരവാക്കുകളില്നിന്നും 

നിന്നെ രക്ഷ്മികും, 

14 

15 

16 

1 

18 

19 

20 

21 

ഉള 

23 

24 
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2൭ 

26 

8൫ 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

അവളുടെ സെട്ദയ്യത്തെ നിനെറ എട 

യത്തില് മോഹിക്കരുതു; 

അവ കണ്ണിമകൊണ്ടു നിന്നെ വശികരി 

ക്കയുമരുതു. 

ധേശ്യാസ്ത്രിനിമിത്തം പ്പെരുക്കിത്തിന്നേ 

ണ്ടിവരും; 

ധ്ൃഭിചാരിണി ധിലയേറിയ ജിലനെ ലേ 

ട്ടുയാട്ടന്നു. 

ഒരു മനുഷ്യന്നു തനെറ വസ്ത്രം വെന്തു 

പോകാതെ 

മടിയില് തി കൊണ്ടുവരാമോ? 

ഒരുത്തന്നു കാല് പൊള്ളാതെ 

തീക്കനലിന്മേല് നടക്കാമോ? 

കൂട്ടുകാരനന്െറ ഭായ്യയുടെ അടുക്കല് ചെല്ലു 

ന്നവ൯ ഇങ്ങനെ തന്നേ; 

തഅഅരവളെ തൊടുന്ന ഒരുത്തന്നും ശിക്ഷ വ 

രാതെയിരിക്കയില്ല. 

കള്ള൯ വിശന്നിട്ടു വിശപ്പടക്കുവാ൯ മാത്രം 

കട്ടാത 

ആരും അധനെ നിരസിക്കുന്നില്ല. 

അധനെ പിടികിട്ടിയാല് അവ൯ ഏഴി 

രട്ടി മടക്കിക്കൊടുക്കാം; 

തസെറ പീട്ടിലെ വസ്റ്ുവക ഒക്കെയും 

കൊട്ടുക്കാം. 

സ്്രിയോടു വ്യഭിചാരം ചെയ്യുന്നവനോ, 

ബുദ്ധിഹിന൯; 

അങ്ങനെ ചെയ്യന്നവന സ്വന്തപ്രാണ 

നെ നശിപ്പിക്കുന്നു. 

പ്രഹരധും അപമാനവും അവന്നു ലഭികും; 

അവനെറ നിന്ദ മാഞ്ഞുപോകയുമില്ല. 

ജാരശങ്ക പുരുഷന്നു ക്രോധഹേതു വാകുന്നു; 

പ്രതികാരദിവസത്തിരു അവന ഇളെക്കു 

കയില്ല. 

അവസ യാതൊരു പ്രുതിശാന്തിയും കൈ 

ക്കൊള്ളു കയില്ല ; 

ത്ര സമ്മാനം കൊടുത്താലും അവ൯ 

തൃഹ്ലിച്ചെടുകയുമില്ല. 

ധിം 

൭ അദ്ധ്യായം. 

മകനേ. ഏനെറ വചനങ്ങളെ പ്രമാണിച്ചു 

ഏനെറ കല്പനകളെ നിസെറ മഉള്ളിരു 

സംഗ്രഹിച്ചുകൊമക. 

നി ജീചിച്ചിരിക്കേണ്ടതിന്നു എനെറ കല്പ 

നകളെയും ഉപദേശത്തെയും 

നിനെറ കണ്ണ്ണിനെറ കൃത്ണുമണിയെപ്പോ 

ലെ കാത്തൃകൊമക, 

നിനെറ ധിരലിന്മേല്ത അവയെ കെട്ടുക; 

ഹൃദയത്തിന്െറ പലകയില് എഴുതുക. 

ജഞാനത്തോടു; നി ഏനെറ സകഹോടര്ി 

എന്നു പറക; 

വിവേകത്തിന്നു സഖി എന്നു പേര് വി 

ളിക്കു. 

അവ നിന്നെ പരസ്്രിയുടെ കയ്യില് 

നിന്നും 

ചക്കരവാക്കു പറയുന്ന അന്ൃസ്ധ്രീയുടെ 

വശത്തുനിന്നും കാക്കും. 

ഞാ൯ എനെറ പിട്ടിന്െറ കിളിഖാതി 

ല്ലരത 

അഴിക്കിടയില്ക്രടി നോക്കിക്കൊണ്ടിരി 

ക്കു മ്പോഠ 

ഭോഷന്മാരുടെ ഇടയില് ഒരുത്തനെ കണ്ടു; 

യൊൌവ്വനക്കാരുടെ ക്രട്ടത്തില് ബുഭ്ധിഹി 

നനായോരു യുവാവിനെ കണ്ടറിഞ്ഞു. 

അയവ൯ വൈകുന്നേരം, സന്ധ്യാസമയത്തു, 

ഇരുട്ടും അന്ധകാരധുമുള്ള ഒരു രാത്രിയില്, 

അവളൂടെ വീട്ടിനെറ കോണിന്നരികെ 

വിഥിയില്ക്രടി കടന്നു. 

അവളുടെ വീട്ടിലേക്കുള്ള വഴിയെ നടന്നു 

ചെല്ലുന്നു. 

പെട്ടെന്നു ഇതാ, ധേശ്യാഖസ്ത്രൂം ധരിച്ചും 

ഏദയത്തില് ഉപായം പ്പൂണ്ടും ഉള്ളോരു 

സ്രീ അയധവനെ എതിരേററു വരുന്നു. 

അവഠ മോഹപരധഖശയും തന്നിഷ്ടക്കാര 

ത്തിയും ആകുന്നു; 
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വന്നാറെ 39 975 ടാം സദ്ൃശവധാക്യങ്ങ ൮ 

അവളൂടെ കാര വിട്ടിര അടങഞ്ങിയിരിക്കു 

യില്ല. 

ഇല്പ്പോശ അവളെ ധിഥിയിലും പിന്നെ 

വധിശാലസ്ഥലത്തും കാണാം; 

ഓരോ കോണിലും അവഠ പതിയിരി 

കുന്നു. 

അവഠം അവനെ പിടിച്ചു ചുംബിച്ചു, 

ലങ്മയക്രടാതെ അവനോടു പറയുന്നതു: 

മേനികു സമാധാനയാഗങ്ങ൦ ഉണ്ടായി 

രുന്നു; 

ഇന്ാ ഞാന് എന്റെറ നേച്ചകളെ കഴിച്ചി 

രികുന്നു. 

അതുകൊണ്ടു ഞാ൯ നിന്നെ കാണ്ടാ൯ 

ആഗ്രഹിച്ചു 
നിന്നെ ഏതിരേപ്പാ൯ പുറപ്പെട്ടു നിന്നെ 

കണ്ടെത്തിയിരികുന്നു. 

ഞാ൯ എനെറ കട്ടിലിന്മേല് പരഖതാനി 

കളും 

മിസരയിമൃയ ഏല്കൊണ്ടുള്ള വരിയ൯പടങ്ങ 

മൂം യിരിച്ചിരിക്കുന്നു. 

മൂറും അകിലും ലവംഗവധും കൊണ്ടു 

ഞാ൯ ഏഎനെറ മെത്ത സുഗന്ധമാക്കിയി 

രികുന്നു. 

വരിക; ധെളടകുംവരെ നമുകു പ്രേമ 

തആആ്കില് രമിക്കാം; 

കാമധിലാസങ്ങളാല് നമുക്കു സുഖിക്കാം. 

പുരുഷന് വിട്ടില് ഇല്ല; ട്ൂൂരയാത്ര പോ 

യിരികുന്നു; 

പണമടിശ്ശില ക്രടെ കൊണ്ടു പോയിട്ടുണ്ടു ; 

പെരണ്ണമാസിക്കേ വീട്ടില് വന്നെത്തുക 

യുള്ളൂ. 

ഇങ്ങനെ ഏറിയോരു ഇമ്പവാകുകളാല് 

അധഠം അധനെ വശീകരിച്ച 

അധരമാധുയ്യംകൊണ്ടു അവനെ നിബ 

ന്ധിക്കുന്നു. 

അറുക്ുകന്നെടത്തേക്കു കാളയും ചങ്ങലയി 

ലേകു ഭോഷനും പോകുന്നതു പോലെയും, 
നനനനനനനനാാാനനന്നത്തത്തത്തെ്ത്ഞ്തത്തെ മെ തുത്തത്തതതത്നതത്തതതതതതനതതതത്തയരയളതതതതതത്തെത്തത്തുത്തെത്തത്തെ 

പക്ഷി ജീവഹാനികുള്ള തെന്നറിയാതെ 

കണിയിലേക്ു ബദ്ധപ്പെടുന്നതുപോ 

ലെയും 

കരളില് അസ്ത്രം തറെക്കുഖോളം അവന് 

അവളൂടെ പിന്നാലെ ചെല്ലുന്നു. 

ആകയാല് മക്കളേ, എനെറ വാകു കേ 

പ്പി൯; 

എന്റെറ വായിലെ വചനങ്ങളെ ശ്രദ്ധി 

പ്പി൯. 

നിനെറ മനസ്സ അധമുടെ വഴിയിലേകു 

ചായരുതു ; 

അവളുടെ പാതകളിലേക്കു നി തെററി 

ച്വെല്ലുകയുമരുതു. 

അവ വിഴിച്ച ഹതന്മാർ അനേകര്; 

അവാ കൊന്നുകളഞ്ഞവ൪ര ആകെ വലി 

യോരു ക്രട്ടം ആകുന്നു. 

അവളൂടെ വിടു പാതാളത്തിലേകുള്ള 

വഴിയാകുന്നു; 

അതു മരണത്തിന്െറ അറകളിലേകു 

ചെല്ലുന്നു. 

വം അഘ്ധ്യായം. 

ഇഞ്താനമായവഖഠ൦ം വിളിച്ചപറയുന്നില്ല 

യോ? 

ബുഭ്ധിയായവഠം തനെറ സ്വരം കേഠം 

പ്പിക്കുന്നില്ലയോ? 

അവ വഴിയരികെ മേടുകളൂടെ മുകളില് 

പാതകഠ ക്രടുന്നേടത്തു നില്ലന്നു. 

അവ പടിവാതിലുകളുടെ അരികുത്തൃം 

പട്ടണവാതില്ലലും 

ശഗോചപുരദ്വാരത്തിങ്കലും ഫോകഷിക്ുന്നതു : 

പുരുഷന്മാരേ, ഞാ൯ നിങ്ങളോടു വിളിച്ച 

പറയുന്നു; 

തേനൊ സ്വരം മശ്മഷ്യ പുത്രന്മാരുടെ അ 

ടടക്കലേക്കു വരുന്നു. 

അപ്പബുഭ്ധികളേ, സൂക്ഷ ബുഭ്ധി ഗ്രഹിച്ചു 

കൊധാധി൯; 
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മൂഡന്മാരേ, ഡിധേകഫൃടയന്മാരാകുധി൯, 

കേഠപ്പ്ി൯, ഞാ൯ ഉതകൂക്ടമായതു സം 

സാരികും; 

എനറ അധരങ്ങളെ തുറക്കുന്നതു നേരി 

ന്നു ആയിരികും, 

എന്റെറ വായ് സത്യം സംസാരിക്കും ; 

ദുഷ്ടത എസനെറ അധരങ്ങമക്ുകു അറെപ്പം 

കുന്നു. 

എനെറ വായിലെ മൊഴി ഒക്കെയും നീ 

തിയാകുന്നു; 

അവയിൽ വക്രധും വികടധുമായതു ഒന്നു 

മില്ല. 

അവജെല്ലാം ബുദ്ധി മാന്നു തെളിവും 

പരിജ്ഞാനം ലഭിച്ചവക്കു നേരും ആ 

കുന്നു. 

ധെള്ളിയെക്കാഠ എനെറ പ്രബോധനവും 

മേത്തരമായ പൊന്നിനെക്കാഠം പരിജ്്താ 

നവും കൈക്കൊഠംധിന൯. 

അ്ഞാനം മുത്തുകളെക്കാര നല്താകുന്നു; 

മഃനോഹരമായതൊന്നും അതിന്നു തുല്യമാ 

കയില്ല. 

ജ്ഞോനം എന്ന ഞാ൯ സൂക്ക്ബുഭ്ധിയെ 

എെറ പാപ്പ്പിടമാക്കുന്നു ; 

പരിജ്ഞാനവും വകുതിരിധും ഞാ൯ കണ്ടു 

പിടിക്ുന്നു. 

യഹോവാഭക്തി ദോഷത്തെ ഖെറുക്കുന്ന 

താകുന്നു; 

ഡംഭം, അഹങ്കാരം, മൂമ്മാഗ്ും, വക്രതയുള്ള 

വായ് എന്നിവയെ ഞാന് പകെകുന്നു. 

ആലോചനയും പരിതയ്താനധും എനിക്കു 

) ള്ളതു; 

ഞാന് തന്നേ വിധേകം; എനിക്കു ധിയ്യ 

ബലം ഉണ്ട, 

ഞാ൯മുഖാന്തരം രാജാക്കന്മാര് വാഴ്ചേന്നു; 

പ്രളക്കുന്മാ൪ നീതിയെ നടത്തുന്നു. 

ഞാ൯മുഖാന്തരം അധിപതിമാരും പ്രധാ 

നികളും 

ഠിം 
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ഭൂമിയിലെ ന്യായാധിപന്മാരൊക്കെയും 

ആധിപത്യം നടത്തുന്നു. 

എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവരെ ഞാ൯ സ്ക്റേഹി 

കുന്ന; 

എന്നെ ജാഗ്രതയോടെ അന്വേഷികുന്ന 

വര് എന്നെ കണ്ടെത്തും. 

എസെറ പക്കല് ധനവും മാനവും 

പൃരാതനസമ്പത്തും നീതിയും ഉണ്ടു, 

എസെറ ഫലം പൊന്നിലും തങ്കത്തിലും 

എനെറ ആദായം മേത്തരമായ ധഖ്വെള്ളി 

യിലും നല്ലതു. 

എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവക്കു വസ്തൂവക അവ 

കാശമാക്കിക്കൊട്ടക്കയ്ുയം 

അവരുടെ ഭണ്ഡാരങ്ങളെ നിറെക്കയും 

ചെയ്യേണ്ടതിന്നു 

ഞാ൯ നീതിയുടെ മാഗ്ത്തിലും 

ന്യായത്തിനെറ വാതകളിലും നട 

ക്കുന്നു. 

യഹോവ പണ്ടുപണ്ടേ തനെറ വഴിയുടെ 

ആരംഭമായി, 

പ്രവൃത്തികളുടെ ആല്യരായി 

എന്നെ ഉള വാക്കി. 

തനെറ 

ഞാ൯ പുരാതനമേമ, ആദിയില് തന്നേ, 

ഭൂമിയുടെ മരല്പത്തിക്കു മുമ്ചെ നിയമിക്കു 

പെട്ടിരിക്കുന്നു. 

ആഴങ്ങ൦ം ഇല്ലാതിരുന്നപ്പേഠഠ ഞാ൯ 

ജുനിച്ചിരിക്കുന്നു; 

വെള്ളം നിറഞ ഉറധുകഠ ഇല്ലാതിരുന്ന 

പ്പോ തന്നേ, 

വവ്യൃതങ്ങളെ സ്ഥാപിച്ചതിന്നു മുമ്പെയ്ും 

കുനുകുഠക്കു മുമ്പെയും ഞാ൯ ജനിച്ചിരി 

ക്കൂന്നു, 

അവന് ഭൂമിയെയും വയലുകളെയും 

ഭൂതലത്തിനെറ പൊടിയുടെ തൂകയെയും 

ഉണ്ടാക്കിട്ടില്ലാത്ത സമയത്തു തന്നേ. 

അവ൯ ആകാശത്തെ ഒറപ്പിച്ചപ്പോ 

ഞാ൯ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു; 

[കി] | 
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അവ൯ ആഴത്തിനെറ മഉപരിഭാഗത്തു 

വൃത്തം വരെച്ചല്പോഴ്ചം 

28 അവന് മീതെ മേഫഞ്ങമ്ടെ ഉറപ്പിച്ചപ്പോഴ്ചം 

ആഴത്തിനെറ ഉറവുകഠം തടിച്ചപ്പോഴ്ം 

99 വെള്ളം അവനെറ കുപ്പനയെ അതിക്രമി 

ക്മാത വണ്ണം 

അവന് സമ്ദത്തിന്നു അ മിര് ധെച്ചപ്പോഴ്ം 

ട്രമിയയടെ അടിസ്ഥാനം ഇട്ടപ്പോഴ്ചം 

30 ഞാ൯ അവന്െറ അടുക്കല് ശിപ്പി ആയി 

രുന്നു ; 

ഇടധിടാതെ അവനെറ മുമ്പില് ധിനോ 

ഭിച്ചുകൊണ്ടു 

ദിനവ്വതി അവനെറ പ്രമോദ മായിരുന്നു. 

31 അയനെറ ട്രതലത്തില് ഞാന് ധിനോടിച്ചു 

കൊണ്ടിരുന്നു ; 

മ്രേട൯റ പ്രമോദം മനുഷ്യ പുത്രന്മാരോടു 

ക്രടെ ആയിരുന്നു. 

32 ആകയാല് മക്കള, എനെറ വാക്കു കേട്ടു 

കൊമധധവി൯; 

മ്രേനെറ വഴികളെ പ്രമാണിക്കുന്നവ൪ 

ഭാഗ വാന്മാര്. 

33 പ്രബേധധനം കേട്ടു ബുഭ്ധിമാന്മാരായിരി 

പ്പിന൯; 

അതിനെ ത്ൃജിച്ചുകളു യരുതു. 

34 ദിവസംപ്രതി ഏനെറ പടിവാതില്ല,ത 

ഓാഗരിച്ചും 

നെറ വാതില്ലൃട്ടമെ ക്കല് കാത്തുകൊണ്ടും 

ര്േനെറ പവാകു കേട്ടന൯ുസരിക്കുന്ന മനു 

്യ൯ ഭാഗ്യ വാ൯. 

99 ഏന്നെ കണ്ടെത്തുന്നവ൯ ജീവനെ കണ്ടെ 

തുന്നു; 
അവ൯ യഹോവയുടെ കടാക്ഷം പ്രാപി 

ക്കനു. 

38 എന്നോടു പിഴെക്കുന്നവനേഃ തനിക്കു പ്രാ 

ണഹാനി വരുത്തുന്ന; 

മ്േ൭ന്നെ ല്വേഷിക്കുന്നവരൊക്കെയും മരണ 

ത്തേ ഇച്ച്രികുന്നു. 

ധിം 

സഭൃശചാക്യഞ്ങാഥ ൯ 

൯, അദ്ധ്യായം, 

ഉാഞ്ഞാനമായവഠ തനിക്കു ഒരു വിടു 

പണിതു; 
അതിന്നു ഏഴ തൂണ് തിത്തു. 

അവാ ശൂഗങ്ങളെ അറുത്തു, വിഞ്ഞു കലക്കി, 

ത൭൯റ മേശ ചമയിച്ചുമിരിക്ുന്നു. 

അഖഠ തനെറ ദാസികളെ അയച്ചു 

പട്ടണത്തിലെ മേടകളില്നിന്നു വിളി 

ചുപറയിക്കുന്നതു : 

അപ്പബുഭ്ധിയായവ൯ ഇങ്ങോട്ടു വരട്ടെ; 

ബുദ്ധിഹീനനോടോ അവ പഠറയിക്കു 

ന്നതു: 

വരുധി൯, ഏനെറ അച്പം തിന്നുകയ്യം 

ഞാ൯ കുലക്കിയ വിഞ്ഞൂ കുടിക്കയും ചെ 

യ്റീ൯! 

ബുഭ്ധിഹീനര, ബുദ്ധിഹീനത ിട്ടു 

ജിധിച്പി൯ 

വിവേകത്തിനെറ മാഗ്ഗത്തതില് നടന്നു 

കൊമാധി൯. 

പരിഹാസിയെ ശാസികുന്നവ൯ ലജ 

സമ്പാടികുന്നു ; 

। മൂഷ്ഷനെ ഭത്സിക്കുന്ന വന്നു കുറ പറുന്നു. 

പരിഹാസി നിന്നെ പകെക്കാതിരിക്കേ 

ണ്ടതിന്നു അവനെ ശാസിക്കരുതു ; 

ജഞ്ഞോനിയ്യെ ശാസിക്ക; അവന് നിന്നെ 

സ്നേഹിക്കും. 

അഞാനിയെ പ്രബോധിപ്പിക്ക, അവന്െറ 

ഞാനം വഭ്ധികും ; 

നീതിമാനെ മപദേശിക്കം അവ൯ ധിള്യാ 

ഭിവ്ൃഭ്ധി പ്രാപികും. 

യഹോവാഭക്തി മ്തോനത്തിനെറ ആരം 

ഭവ്യം 

പരിശുഭ്ധനെകുറിച്ചുള്ള പരിങ്ഞോനം ധി 

വേകും ആകുന്നു 

ഞാ൯മുഖാന്തരം നിന്െറ നാളൂകഠം പെ 11 

രുകഠ 

123 
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നിനക്കു ദിഘ്വായുസ്സു ഉണ്ടാകും. 

നി ജ്ഞാനിയാകന്നുലവെങ്കില് നിനക്കുലേ 

ണ്ടി തന്നേ ഞ്ഞാനിയായിരിക്കും; 

പരിഹസിക്കുന്നു എങ്കിലോ, നീ തന്നേ 

സഹിക്കേണ്ടിവരും. 

ഭോഷത്വമായവഗര മോഹപരധശയായി 

രിക്കുന്നു; 

അവയവം ബുദ്ധിഹിനത തന്നേ, ഒന്നും അ 

റിയയന്നതുമില്ല. 

തങ്ങളുടെ പാതയില് നേരെ നടക്കുന്നവ 

രായി 

കടന്ു പോകുന്നവരെ വിളിക്കേണ്ടതിനു 

അവ പട്ടണത്തിലെ മേടകളില് 

തന്െറ ധിട്ടുവാതില്ല്ഛല്, ഒരു പീഠത്തി 

ന്മേല് ഇരിക്കുന്നു. 

അല്പബൂദ്ധിയായവ൯ ഇങ്ങോട്ടു വരട്ടെ ; 

ബുഭ്ധിഹീനനോടോ അവഠ പറയുന്നതു : 

മോഷ്ടിച്ച വെള്ളം മധുരവും 

ഒളിച്ചുതിന്നുന്ന അല്പും രുചികരവും ത 

കന്നു, 

ഏങ്കിലും മുതന്മാര് അവിടെ ഉണ്ടെന്നും 

അവളുടെ വിരുന്നുകാര് പാതാള ത്തിനെറ 

ആത്തില് 

ഇരിക്ുന്നു എന്നും അവന് അറിയുന്നില്ല. 

൧൦൦ അദ്ധ്യായം. 

ശരലോമോനെറ സദ്ടശവാക്യങ്ങഠം. 

ജ്ഞാനമുള്ള മക൯ അപ്പുനെ സന്തോഷി 

പ്പിക്കുന്നു ; 

ഭോഷനായ മകന അമ്മെക്കു വ്യസനഫേ 

തു വാകുന്നു. 

ടൂഷ്ടടുതയാല് സപ്പദിച്ച നിക്ഷേപങ്ങ൦ 

ഉപകരിക്ുന്നില്ല; 

നീതിയോ മരണത്തില്നിന്നു വിട്ടി 

കടന്നു. 

യഹോവ നീതിമാനെ പട്ടിണി കിടത്തു 

കയില്ല; 

ധാഠാഥ്ലിം 
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ടൂക്കുന്മാരുടെ കൊതിയോ അവ൯ തള്ളിക്ക 

ള യുന്നു. 

മടിയുള്ള കൈകൊണ്ടു പ്രവത്തിക്കുന്നവ൯ 

ഒരിദനായ്യിരുന്നു; 

ഉത്സാഹിയുടെ കയ്യോ സമ്പത്തുണ്ടാക്കുന്നു. 

ധേനല്ല്ഛാലതുതു ശേഖരിച്ചധെക്കുന്നവ൯ 

ബുഭ്ധിമാ൯; 

കൊ കാലത്തു ഉറങ്ങുന്നവനോ നാണം 

കെട്ടവ൯. 

നീതിമാനെറ ശിരസ്സിന്മേല് അന്ദഗ്രഫ 

ങ്ങഠ വരുന്നു; 

എന്നാല് ദുഷ്ടന്മാരുടെ വായെ സാഹസം 

മൂടുന്നു. 

നീതിമാന്െറ ഓമ്മ അനുഗ്രഹിക്കല്പലെട്ടതു ; 

ടൂഷ്ടന്മാരുടെ പേരോ കെട്ടുപോകും. 

ജ്ഞാനഹൃദയന്൯ കല്പനകളെ കൈക്കൊ 

ടുന്നു; 

വിടടുവായനായ ഭോഷ നോ ധിണുപോകു. 

നേരായി നടക്കുന്നവന് നിഭയമായി നട 

ക്കുന്നു; 

നടപ്പില് വക്രതയുള്ള വനോ ധെളിപ്പെട്ടു 

വരും. 

കണ്ണുകൊണ്ടു ആംഗ്യം കാട്ടുന്നപ൯ ടൂഃഖം 

വരുതൃതുന്നു; 

തുറന്നു ശാസിക്കുന്നവനോ സമാധാനം 

ഉണ്ടാക്കുന്നു. 

നീതിമാനെറ വായ് ജിവനെറ ഉറവധാ 

കുന്നു. 

ഏന്നാല് ഒുഷ്ടുന്മാരുടെ വായെ സാഹസം 

മൂടുന്നു. 

പക വഴക്കുക ക്കു കാരണം ആകുന്നു; 

സ്നേഹമോ, സകലലംഘനങ്ങളെയും 

മൂടുന്നു. 

ധിവേകിയുടെ അധരങ്ങളില് ജ്ഞാനം 

ഉണ്ടു; 

ബുഭ്ധിഹീനനന്െറ മുതുകിന്നേ വടി 

കൊള്ളാ. 
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ഇക്താനികഠര പരിടത്തോനം അടക്കിധെ 

ക്കുന്നു ; | 

ഭോഷനെറ ലായോ അടുത്തിരിക്കുന്ന 

നാശം | 

ധനവാനെറ സമ്പത്ൃതൃ, അവന്നു ഉറല്പ 

ള്ളോരു പട്ടണം; 

എളിയവരുടെ നാശമോ അവരുടെ ദാരി 

ടം തന്നേ, 

നീതിമാന്െറ സമ്പാദ്യം ജിവഹേതുവും 

ദുകനെറ ആദായം പാപകാരണധും ആ | 

കുന്നു. 

പ്രബോധനം പ്രമാണിക്കുന്നവ൯ ജിപ 

മാഗ്ലത്തില് ഇരിക്കുന്നു ; 

ശാസന ത്യജിക്കുന്നവനോ ഉഴന്നുനട 

ക്കുന്നു. 

പക മറെച്ചുധെക്കുന്നവ൯ പപൊളിവാ 

യന; 

ഏഷണി പറയ്ുന്നവ൯ ഭോഷന്. 

വാക്കു ചെരുകിയാല് ലംഘനം ഇല്ലാതി 

രിക്കയില്ല ; 

അധരങ്ങളെ അടക്ുന്നവനോ ബുദ്ധി 

മാന്. 

നീതിമാനെറ നാലു മേത്തരമായ ഖെെള്ളി; 

ടൂക്ടുന്മാരുടെ ഫുദയമോ നിസ്സാരം. 

നീതിമാന്െറ അധരങ്ങ പലരെയും | 

പോഷിപ്പിക്കും; 

ഭോഷന്മാരോ ബുദ്ധിഹിനതയാല് മരി 

ക്കുന്നു. 

യഹോവയുടെ അയുഗ്രഹത്താരു സമ്പത്തു 

ണ്ടാകുന്നു ; 

അഭ്ധ്വാനത്താല് അതിനോടു ഒന്നും ക്രടു 

ന്നില്ല. 

ദോഷം ചെയ്യുന്നതു ഭോഷന്നു കളിയാകുന്നു ; 

ഇഞ്താനം വിവേകികു അങ്ങനെ തന്നേ. 

ടൂക്ൂ൯ പേടിക്കുന്നതു തന്നേ അവന്നു 

ഭവികും; 

നീതിമാന്മാരുടെ ആഗ്രഹമോ സാധികും. 

ഠിം 

ചുഗലിക്കാററു കടന്നു പോകുമ്പോമ ടൂഷ്ട൯ 

ഇല്ലാതെയായി; 

നീിതിമാനോ ശാശ്വതമായ അടിസ്ഥാനം 

ഉള്ള വന്. 

ചൊറുക്ക പല്ലിന്നും പുക കണ്ണ്ിന്നും ആകു 

ന്നതുപോലെ 

മടിയന് തന്നെ അയക്കുന്നവകു ആകുന്നു. 

യഹോവാഭക്തി ആയുസ്സിനെ ടീഘമാ 

കുന്നു; 

ദൂക്ടന്മാരുടെ സംവത്സരങ്ങളോ കുറഞ്ഞു 

പോകും. 

നീതിമാന്മാരുടെ പ്രത്യാശ സന്തോഷമാ 

കന്നു; 

ദുഷ്ടന്മാരുടെ പ്രതിക്ഷെ ക്കോ ഭംഗം വരും. 

യഹോധഖയുടെ വഴി നേരുള്ളവന്നു ഒരു 

ഗ്ഗ; 
ടുവ്ൃത്തിക്കാക്കോ അതു നാശകരം. 

നീതിമാ൯ ഒരുനാളും കുലുങ്ങിപ്പോകയില്ല 

ദുഷ്ടന്മാരോ ദേശത്തു വസിക്കയില്ല. 

നീമിമാനെറ വായ് ജ്തോനം മുളെപ്പി 

ക്കുന്നു ; 

വക്രതയുള്ള നാധോ ഛേടിക്കപ്പെടും. 

നീതിമാനെറ അധരങ്ങഠം പ്രസാഭകരമാ 

യതു അറിയുന്നു; 

ദുഷ്ടന്മാരുടെ വായോ വക്രതയുള്ള താകുന്നു. 

ല്ല അഡ്ധ്യായം, 

കള്ള ത്തുലാസ്സറു യഹോവെക്കു വെറുപ്പു; 

ഒഅപടിയോ അവന്നു പ്രസാദം. 

അഹങ്കാരം വരുമ്പാഠ ല്യൂയും വരുന്നു; 

താഥ്ലൂയയള്ള വരുടെ പക്കലോ ജ്ഞാനമുണ്ടു. 

നേരുള്ള വരുടെ നിഷ്ഠുളങ്കത്വം അവരെ 

വഴിനടത്തും; 

ദോഹികളുടെ വികടമോ അവരെ നശി 

പ്പിക്ും. 

ക്രേോധദിപസത്തില് സമ്പത്തു ഉപകരി 

ക്കന്നില്ല ; 
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മരണത്തില്നിന്നു ധിടുഖലി 

ക്കുന്നു. 

നിഷ്കള ങ്കമ൯റ നീതി അവസെറ വഴിയെ 

ചൊപ്വയാക്കും; 

ടുകനോ തന്െറ ക്ടുതകൊണ്ടെ വീണു 

പോകും, 

നേരുള്ളവരുടെ നിതി അവരെ വിടു 

വികും; 

ദോഹികളേഠ തങ്ങളൂടെ ദോഫത്താത പി 

ട്ടിപെട്ടം, 

ദൂഷ്ട൯ മരികുമ്പോര അവനെറ പ്രതിക്ഷ 

നശിക്കുന്നു ; 

നിതികെട്ടവരുടെ ആശെക്ു ഭംഗം 

വരുന്നു. 

നീതിമാ൯കകഷ്ടുത്തില്നിന്നു രക്ഷപ്പെടുന്നു ; 

ദൂഷ്ക൯ അവന്നു പകരം അകപ്പെടുന്നു. 

വഷളന് വായ്കൊണ്ടു ക്രട്ടുകാരനെ നശി 

പ്പിക്കുന്നു; 
നിതിമാന്മാരോ പരി ജ്ഞാനത്താല് ധിടു 

വിക്കപ്പെടുന്നു. 

നീതിമാന്മാര് ശുഭമായിരിക്കുമ്പോഠ പട്ട 

ണം സന്തോഷികുന്നു ; 

ടുക്ക്ന്മാർ നശിക്കുമ്പോഠം ആപ്പുധിളി 

ഉണ്ടാകുന്നു. 

നേരുള്ള വരുടെ അന്ഗ്രഹം കൊണ്ടു പട്ട 

ണം അഭയം പ്രാപിക്കുന്നു ; 

ടൂഷ്ടന്മാരുടെ വായ്യ്കൊണ്ടോ അതു ഇടിഞ്ഞു 

പോകുന്നു. 

കൂട്ടുകാരനെ നിന്ദിക്കുന്നവ൯ ബുദ്ധിഹീ 

ന൯; 

വിവേകമുള്ള വനോ മിണ്ടാതിരിക്കുന്നു. 

ഏഷണി ക്കാരനായി നടകുന്നവ൯ രഫ 

സ്വം ധെളിപ്പെടുതുുന്നു; 

വിശവസ്മമാനസനോ കായ്യും മറെച്ചുവെ 

ക്കുന്നു. 

പരിപാലനം ഇല്ലാത്തേടതുതു ജനം അ 

ധോഥതി പ്രാപിക്കുന്നു ; 

ധിം 

980) 0മ്അനം 11 

മന്ത്രിമാരുടെ ബഫ്ുത്വത്തി ലോ രക്ഷയുണ്ടു. 

അവന്ന്നു ധേണ്ടി ജാമ്യം നില്ല്ന്നവ൯ അ 

ത്യന്തം വൃയസനികും! 

ജാമ്യം നിപ്പാ൯ പോകാത്തവനോ നിഭ 

യനായി രിക്കും. 

ലാധണ്ദയമുള്ള സ്ത്രി മാനം രക്ഷിക്കുന്നു ; 

ധിക്രമന്മാ൪ സമ്പത്തു സൂക്ഷികുന്നു. 

ദയാലൂഖായവന സ്വന്തപ്രാണന്നു നന്മ 

ചെയ്യുന്നു; 

ക്രൂരനോ സ്വന്തജഡത്തെ ഉപജടധിക്കുന്നു. 

ടൂഷ്ടടന൯ വ്ൃഥാലാഭം ഉണ്ടാക്കുന്നു; 

നീതി വിതെക്കുന്നവന്നോ ധാസ്മുവമായ 

പ്രതിഫലം കിട്ടും. 

നീതിയില് സ്ഥിരപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവ൯ ജി 

വനെ പ്രാപിക്കുന്നു; 

ദോഷത്തെ പിന്തുടരുന്നവനോ തനെറ 

മരണത്തിന്നായി പ്രുവത്തിക്കുന്നു. 

വക്രബുദ്ധികശ യഹോവെക്കു ഖെറുപ്പു; 

നിഷ്ടുമ ങ്കമാഗ്ഗികമേോ അവന്നു പ്രസാദം. 

ദുഷ്മന്നു ശിക്ഷ വരാതിരിക്കയില്ല എന്നതി 

നനു ഞാന് കയ്യടിക്കാം; 

നീതിമാന്മാരുടെ സന്തതിയോ രക്ഷിക്കു 

പ്പേടും. 

വഡിലേകമില്ലാത്ത ഒരു സുന്ദരി 

പന്നിയുടെ മൂക്കില് പൊ൯മൂക്കുത്തി 

പോലെ. 

നീതിമാന്മാരുടെ ആഗ്രഹം നന്മ തന്നേ; 

പ്രതീക്ഷയോ ക്രോധ 

മത്രേ. 

ഒരുത്ത൯ വാരിധിതറിട്ടും വഭ്ധിച്ചുവ 

ടൂ്ടൃന്മാരുടെ 

രുന്നു; 

മറെറാരുത്ത൯ ന്യായ ധിരുഭ്ധമായി ലോഭി 

ച്ഛിട്ടും ഒഞഞരുക്കമേയുള്ളു. 

ഒരദായ്യമാനസ൯ പുക്ടടി പ്രാപിക്കും; 

തണുപ്പ്ിക്ുുന്നവന്നു തണുപ്പ കിട്ടും. 

ധാനം പൂട്ടിയിട്ടു കൊണ്ടിരികുന്നവനെ 

ജനങ്ങ ശപിക്കും; 
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അതു വില്ലയന്നവനെറ തലമേലോ അന | ടൂഷ്ടന്മാര് പ്രാണഹാനിവരുത്തുവാ൯ പറ 

ഗ്രഹം വരും. 

നയ്യെക്കായി ഉത്സാഹിക്ുന്നവ൯ രഞ്ജന 

സമ്പാദിക്കുന്നു; 

തിന്മയെ തിരയുന്നവന്നോ അതു തന്നേ 

) കിട്ടും. 

തനെറ സമ്പത്തില് ആശ്രയിക്കുന്നവ൯ 

വിഴ്ംം; 

നിതിമാന്മാരോ പച്ചയിലപോലെ 

തഴെക്കും. 

സ്വഭവനത്തെ വലെക്കുന്നവനെറ അന്ദ 

ഭവം വായ്യവത്രേ; 

ഭോഷന് ജ്താനഫൃദയന്നു ദാസനായ്യിരും. 

നിതിമാനാ ജീവവൃക്ഷം പ്രതിഫലം; 

ഇ്താനിയായവ൯ ഹദയങ്ങളെ നേടുന്നു. 

നീതിമാന്നു ഭൂമിയില് പ്രതിഫലം കിട്ടുന്നു 

എങ്കില് 

ടൂഷ്ടന്നും പാപിക്കും എത്ര അധികം? 

൧൨. അദ്ധ്യായം, 

(ധപ്വബോധനം ഇക്കപ്പെടുന്നവന് പരി 

്തോനം ഇക്ടപ്പെടുന്നു ; 

ശാസന വെറുക്കുന്നവനോ മൂഗപ്രായ൯. 

ഉത്തമ൯ന യഹോവയോടു പ്രസാദം പ്രാ 

പിക്ുന്നു; 

ടൂരുപായിക്കോ അവന ശിക്ഷ വിധി 

ക്കുന്നു. 

ഒരു മനുഷ്യന്ദം ടുഷ്ടൃതകൊണ്ടു സ്ഥിര 

പ്പെടുകയില്ല; 
നീതിമാന്മാരുടെ വേരോ ഇളകിപ്പോക 

യില്ല. 

സമമത്ഥു മുള്ള സ്ര്രി ഭത്താധിന്നു ഒരു കിരീടം; 

അവനെറ അസ്ഥി 

കഠാകു 9വത്വം, 

നാണംകെട്ടവളോ 

നീതിമാന്മാരുടെ വിചാരങ്ങ൦ ന്യായം; 

ടുക്ടൂന്മാരുടെ നിരൂപണങ്ങളോ ചതി 

വത്രേ. 

ഞ്ഞോക്ുന്നു ; 

നേരുള്ളവരുടെ വാക്കോ അവരെ വിടു 

യികുന്നു. 

ദുഷ്ടന്മാർ മറിഞ്ഞു വിണ്ട ഇല്ലാതെയാകം; 

നീതിമാന്മാരുടെ ഭവനമോ നിലനില്ല,. 

മനുഷ്യ൯ തെറ ബുദ്ധിക്കു ഒത്തവണ്ണം 

ശ്ാഹ്ധിക്കല്പെടുന്നു; 

വക്രബുഭ്ധിയോ നിന്ദിക്കപ്പെടുന്നു. 

മാ ഭാവം നടിച്ചിട്ടും ഉപജിീവനത്തിന്നു 

മുട്ടുള്ള വനെക്കാഠം 

ലഫുവായി മതിക്കപ്പെട്ടിട്ടും ഒരു ഭൃത്യ നുള്ള 

വന് ത്രേക്ട൯ ആകുന്നു. 

നീതിമാ൯ തന്െറ ഉഗത്തിനെറ പ്രാണാ 

ന്ഭവം അറിയുന്നു; 

ടൂക്ടന്മാരുടെ മുള്ള മോ ക്രൂരമത്രേ. 

നിലം കൂഷ്കി ചെയ്യുന്നവന്നു ആഹാരം 

സമൂഭ്ധിയായി കിട്ടും; 

നിസ്സാരന്മാരെ പി൯ചെചല്ലുന്നവനോ ബു 

ഭ്ധിഹീനന്൯. 

ദുഷ്൯ ദോക്കികളടടെ കുവച്ച ആഗ്രഹി 

ക്കുന്നു; 

നീതിമാന്മാരുടെ വേരോ ഫലം നല്ലുന്നു. 

അധരങ്ങളുടെ ലംഘനത്തിൽ വല്ലാത്ത 

കണിയുണ്ടു; 

നീതിമാനോ കുഷ്യൃത്തില് നിന്നു ഒഴിഞ്ഞു 

പോരും. 

തന്െറ വായുടെ ഫലത്താല് മന്ഷ്യ൯ 

നന്മ അനുഭവിച്ച തൃപൃനാകും; 

തനെറ കൈകളുടെ പ്രവൃത്തിക്കു തക്കവ 

ണ്ണം അവന്നു കിട്ടും. 

ഭോകുന്നു തനെറ വഴി ചൊപ്വായ്യോ 

ന്നുന്നു; 

ഇ്താനിയോ ആലോചന കേട്ടനുസരി 

ക്കുന്നു. 

ഭോഷനെറ നീരസം തല്ക്ഷണം വെളി 

പ്പേടുന്നു ; 
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“ സദ്ൃശധാകൃങ്ങഗം ൧൨൩. 

വിലേകമുള്ളധനോ ലജ്ചു അടക്കിധെ 

കുന്നു, 

സത്യം പറയുന്നവ൯ നീതി അറിയി 

കടന്നു; 

കള്ള സ്സാക്ഷിയോ വഞ്ചന അറിയിക്കുന്നു. 

വാമ കൊണ്ടു കുതുതുംപോലെ മൂച്ചയായി 

സംസാരിക്കുന്നവര് ഉണ്ടു; 

ജ്തോനികളുടെ നാലോ സുഖപ്രദം. 

സത്യം പറയുന്ന അധരം എന്നേക്കും 

നിലനില്ലം; 

വ്യാജം പറയുന്ന നാവോ മാത്രനേരത്തേ 

ക്കേയുള്ളു. 

ദോഷം നിരൂപികുന്നവരുടെ ഫ്ൃദയ 

ത്തില് ചതിവു ഉണ്ടു; 

സമാധാനം ആലോചിക്കുന്നവക്കോ സ 

ന്താഷം ഉണ്ടു, 

നിതിമാന്നു ഒരു തിന്മയും ഭവിക്കയില്ല; 

ദുക്ടടന്മാരോ അനത്ഥംകൊണ്ടു നിറയും. 

ധ്യജേമുള്ള അധരങ്ങ. യഹോവെക്കു 

വെറുപ്പു; 

സത്യം പ്രവത്തിക്കുന്നവരോ അവന്നു 

പ്രസാദം. 

വിലേകമുള്ള മന്മഷ്യ൯ പരിഞഞഞോനം അ 

ടക്കിവെകുന്നു ; 

ഭോഷന്മാരുടെ ഫഎദയമോ ഭോഷത്വം 

പ്രസിദ്ധമാക്കുന്നു. 

ഉത്സാഹികളുടെ കൈ അധികാരം ന 

ടത്തും; 

മടിയനോ ഉരഥിയധവേലെക്കു പോകേണ്ടി 

വരും. 

മനോധ്യയസനം ഹേതു വായി മനുഷ്യന്െറ 

മനസ്സിടിയുന്നു; 

ഒരു നല്ലവധാക്കോ അതിനെ സന്തോഷി 

പ്പിക്കുന്നു. 

നീതിമാന് കൂട്ടുകാരന്നു വഴികാട്ടിയാകുന്നു ; 

ടുഷ്മന്മാരുടെ വഴിയോ അവരെ തെററി 

08 ചം ക്് 10 13 

മടിയ൯ ഒന്നും വേട്ടയാടിപ്പിടിക്കുന്നില്ല; 27 

ഉത്സാഹമോ മന്മഷ്യയന്നു വിലയേറിയ സ 

മ്പത്താകുന്നു. 

നീതിയുടെ മാഗ്ഗത്തില് ജിവനുണ്ടു ; 98, 

അതിസെറ പാതയില് മരണം ഇല്ല. 
്ി 

൧൩. അഡ്ധ്യായം, 

ഇ്താനമുള്ള മകന് അപ്പനെറ പ്രബോ 

ധനാഫലം; 

വരിഹാസിയോ ശാസന കേട്ടന്ദസരി 

കുന്നില്ല. 

തന്െറ വായുടെ ഫലത്താല് മനുഷ്യ൯ | 

നന്മ അനുഭധികും; 

ദ്രോഹികളുടെ ആഗ്രഹമോ സാഹസം 

തന്നേ 

വായെ കാത്തുകൊള്ള നനവ൯ പ്രാണനെ 3 

സൂക്ഷിക്ുന്നു; 

അധരങ്ങളെ പിളകുന്നവന്നോ നാശം 

ഭവധികും, 

മടിയ൯ കൊതിച്ചിട്ടും ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ല 4 

മുത്സാഹികളുടെ പ്രാണന്നോ പുക്ട്ടിയു 

ണ്ടാകും. 

നീിതിമാ൯ ഭോഷ്കു വെറുക്കുന്നു; $ 

ടൂക്ഷനോ ലങ്പ്യും നിന്ദയും വരു 

തൃതുന്നു, | 

നീതി സന്മാഗ്ലിയെ കാക്കുന്നു; 6 

ടൂഷ്ഷൃതയോ പാപിയെ മറിച്ചുകള യുന്നു, 

ഒന്നും ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടും ധനികന് ഏന്നു നടി 7 

ക്കുന്നവന് ഉണ്ടു; 

വളരെ ധനം തുണ്ടായിട്ടും ഒരിദ൯ എന്നു 

നടികുന്നവനും ഉണ്ടു. 

മനുഷ്യ നെറ ജീവന്നു മറുവില അവനെറ 8! 

സമ്പത്തു തന്നേ; 

ദരിദനോ ഭീഷണിപോലും കേഠക്കേണ്ടി 

വരുന്നില്ല. 

നീതിമാനെറ വെളിച്ചം പ്രകാശിക്കുന്നു; 

നടക്കുമാറാകുന്നു. | ടൂഷ്കന്മാരുടെ വിള ക്കോ കെട്ടുപോകും. 

ധാഠാഥറ്ഠിം 



10 

11 

12 

19 

14 

18 

17 

0 

നാ 14 സദൃശ വാക്യങ്ങ ൧൪: 

അഫങ്കാരം കൊണ്ടു ധിധാദം മാത്രം ഉണ്ടാ | ഭോഷന്മാകു ക്രട്ടാളിയായവനോ വ൮ൃയസനി 

കുന്നു; 

ആലോചന കേശക്കുന്നവരുടെ പക്കലോ 

ജ്ഞാനം ഉണ്ടു. 

അന്യായമായി സമ്പാദിച്ച ധനം കുറഞ്ഞു 

കുറഞ്ഞു പോകും; 

അഭ്ധ്വാനിച്ചു സമ്പാടിക്കുന്നവനോ വ 

ഭ്ധി ച്ച പഭ്ധിച്ചു വരും. 

ആശാധിളംബനം ഫഎടയത്തെ ക്ഷിണി 

പ്പിക്കുന്നു; 

ഇ ച്ച്യാനിപ്പത്തിയോ ജിവപ്പക്ഷം തന്നേ. 

വചനത്തെ നിദ്ടികുന്നവ൯ അതിന്നു 

ഉത്തരധാടി; 

കപ്പനയെ ഭയവ്പെടുന്നവനോ പ്രതിഫലം 

പ്രാപികുന്നു. 

ജ്ഞാനിയുടെ ഉപദേശം ജിവസെറ ഉറ 

വാകുന്നു; 

അതിനാല് മരണത്തിനെറ കണികളെ 

ഒഴിഞ്ഞുപോകും. 

സല് ബുഭ്ധിയാല് രഞ്ജനയുണ്ടാകുന്നു ; 

ടോഹിയുടെ വഴിയോ ടൂഘടം, 

സൂക്കബുദ്ധിയുള്ള ഏവനും പരിജ്ഞാന 

ത്തോടെ പ്രുവത്തിക്കുന്നു ; 

ഭോഷനോ തന്െറ ഭോഷത്വം വിടത്തു 

കാണിക്ുന്തു. 

ദുഷ്ടുദ്ൂത൯ ദോഷത്തില് അകപ്പെടുന്നു; 

ധിശ്വസ്മനായ സ്ഥാനാപചതിയോ സുഖം 

നല്ലുന്നു. 

പ്രബോധനം ത്ൃജിക്കുന്നവന്നു ഭാരിയ 

വും ലര്ഹൂയയും വരും; 

ശാസന ക്രടടാകുന്നവന്നോ ബഫ്ുമാനം 

ലഭിക്കും. 

ഇ ച്ചാനി്ൃത്തി മനസ്സ്ിന്മ മധുരമാകുന്നു; 

ഭോഷന്മാക്ു ഭോഷം പധിട്ടകലുന്നതോ 

വെറുപ്പു. 

ഞ്ഞോനികളോടുക്രടെ നടക്കു നീയും ജ്ഞാ 

നിയാകും; 

ക്കേണ്ടിവരും, 

ടോഷം പാപികളെ പിന്തുടരുന്നു; 

നിതിമാന്മാക്കോ നന്മ പ്രതിഫലമായി 

വരും. 

ഗുണവാ൯ മക്കളുടെ മക്കഠക്ു അവകാശം 

വെച്ചേക്കുന്നു ; 

പാപിയുടെ സമ്പത്തോ നീതിമാന്നു ലേ 

ണ്ടി സംഗ്രഹിക്കപ്പെടുന്നു. 

സാധുക്കളുടെ കൂക്കി വളരെ ആഹാരം 

നല്ലുന്നു ; 

എന്നാല് അന്യായം ചെയ്യിട്ടു നശിച്ചു 

പോകുന്നവരും ഉണ്ടു, 

വടി ഉപയോഗിക്കാത്തവന്൯ന് തനെറ മക 

നെ പക്കെകുന്നത; 

അയധനെ സ്നേഹിക്കുന്നവനോ ചെറുപ്പ 

ത്തിലേ അവനെ ശിക്ഷിക്കുന്നു. 

നീതിമാ൯ വേണ്ടുവോളം ഭക്ഷിക്കുന്നു; 

ദുഷ്ടന്മാരുടെ വയറോ ധിശന്നു കൊണ്ടി 

രിക്കും. 

൧൪... അഡഗ്റ്യായം. 

സ്ര്ികളില് ഞഞാനമുള്ള വ തനെറ 

വീടു പണിയുന്നു; 

ഭേഷേത്വമുള്ള വളേഠ അതു സ്വന്തകൈക 

ാല് പൊളിച്ചുകള യുന്നു. 

നേരായി നടക്കുന്നവ൯ യഹോവധാഭക്ത൯; 

നടപ്പില് വക്രതയുള്ളവനോ അവനെ 

നിന്ദിക്കുന്നു. 

ശഭോകനെറ വായില് ഡാംഭത്തിനെറ പടി 

യ്ൃണ്ടു; 

ജ്ഞാനികളുടെ അവഡരങ്ങ ളോ അവരെ 

കാതൃുതു കൊള്ളുന്നു. 

കാളകഠം ഇല്പാത്തെടത്തു തൊഴുത്തു വെടി 

കൂട്ളതു; 

കാള യുടെ ശക്തികൊണ്ടോ വളരെ ആദാ 

യം ഉണ്ടു, 
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വിശ്വസ്മസാക്ഷി ഭോഷ്ട്ല പറകയില്ല; 

കള്ള സ്സ്രാക്ഷിയോ ഭോഷ്ണു നിശ്വസിക്കുന്നു. 

പരിഹാസി ജ്ഞാനം അന്വേഷിച്ചിട്ടും 

കണ്ടെത്തുന്നില്ല; 

പരിജ്ഞാനം വിധലേകമുള്ള വന്നോ എ 

പ്പം. 

മൂഡനെറ മുമ്പില്നിന്നു മാറിപ്പോക; 

പരി ജ്തോനമുള്ള അധരങ്ങഠ നി! അവ 

നില് കാണുകയില്ല. 

വഴി തി.രിച്ചറിയുന്നതു ധിധേകിയുടെ 

ഇ്ഞോനം ; 

ചതികുന്നതോ ഭോഷന്മാരുടെ ഭോഷത്വം, 

ഭോഷന്മാരെ അകൂത്യയാഗം പരിഹസി 

കുന്നു ; 

നേരുള്ള വക്കോ തമ്മില് പ്രിതി ഉണ്ടു. 

ചലഒയം സ്വന്തട്ടഃഖത്തെ അറിയുന്നു ; 

അതിന്െറ സന്തോഷത്തിലും അന൬൯ 

ഇടപ്പെടുന്നില്ല, 

ദുഷ്ടന്മാരുടെ വീട്ട മുടിഞ്ഞുപോകും; 

നീതിമാനെറ ക്രടാരമോ തഴെക്കും. 

ചിലപ്പ്യോഠം ഒരു വഴി മനുഷ്യന്നു ചൊവ്വാ 

യി തോന്നും; 

അതിസെറ അവസാനമോ മരണവധി 

കഠ അതത്രേ. 

ചിരിക്കുമ്ചോഠം തന്നേയും ഫ്ൃദയം ട്ട3ഖി 

[ ച്ചിരിക്കാം; 

സന്തോഷത്തിനെറ അവസാനം ടൂഃ ഖമാ 

കയുമാം. 

ഹൃദയത്തില് വിശ്വാസത്യാഗമുള്ള വന്നു 

തനെറ നടപ്പിത മടുപ്പുവരും; 

നല്ല മനുഷ്യന്നോ തനെറ പ്രപ്ൃത്തിയാല് 

തന്നേ തൃപ്യിവരും, 

അപ്പബുഭ്ധി ഏതു വാകും വിശ്വസിക്കുന്നു; 

സൂക്ട്ബുദ്ധിയോ തന്െറ നടപ്പു സൂക്ഷി 

ചുകൊള്ളു ന്നു. 

ഞ്ഞോനി ഭയപ്പെട്ടു ദോഷം അകുററി നട 

ക്കുന്നു; 

ധാഠാഥറ്ഠിം 

ഭോഷനോ ധിക്കാരംപൂണ്ടു നിഭയനായി 

നടക്കുന്നു. 

മുനകോപി ഭോഷത്വം പ്രവത്തിക്കുന്ന; 

ടൂരുപായി ദ്വേഷിക്കപ്പെടും. 

അപ്പബുഭ്ധികാം ഭോഷത്വം അവകാശ 

മാക്കിക്കൊള്ളുന്നു; 

സൂക്ക്രബൃഭ്ധികളേം പരിജ്ഞാനം അണി 

യുന്നു. 

ടൂജയയനം സജ്്നത്തിനെറ മുമ്പിലും 

ടുക്ടന്മാർ നീതിമാന്മാരുടെ വാതില്ലുലും 

വണങ്ങിനില്ലയന്നു. 

ഭരിദനെ ക്രട്ടുകാര൯പോലും പകെക്കുന്നു; 

ധനവധാന്നോ വളരെ സ്നേഹിതന്മാ൪ ഉണ്ടു. 

കൂട്ടുകാരനെ നിന്ദിക്കുന്നവ൯ പാപം ചെ 

യുന്നു; 
എീളിയവരോടു കൃപ കാണിക്കുന്നവനോ 

ഭാഗ്യവാന്. 

ദോഷം നിരൂപിക്കുന്നവര് ഉഗന്നുപോക 

ന്നില്ലയോ? 

നന്മ നിരൂപിക്കുന്നവക്കോ ദയയും വിശ്വ 

സതയും ലഭിക്കുന്നു. 

എല്ലാതൊഴിലും കൊണ്ടു ലാഭം വരും; 

അധരചവ്വണംകൊണ്ടോ ഞശെരുക്ക 

മേ വരൂ. 

ട്തോനികളുടെ ധനം അവക്ു കിരീടം; 

മുഡന്മാരുടെ ഭോഷത്വമോ ഭോഷത്വം 

തന്നേ, 

സത സാക്ഷി പ്രാണരക്ഷ ചെയ്യന്നു; 

ഭോഷ്കു നിശ്വസിക്കുന്നപനോ വഞ്ചന 

ചെയ്യന്നു. 

യഹോവാഭക്തുന്നു ദൃഡധൈധയ്യം ഉണ്ടു; 

അവനെറ മക്കഠംകും ശരണം ഉണ്ടാകും, 

യഹോവാഭക്തി ജിവനെറ മുറവാകുന്നു; 

അതിനാല് മരണത്തിനെറ കണികകളെ. 

ഒഗിഞ്ഞുപോകും. 

പ്രജാബാഹ്ുല്യം രാജാവിന്നു ബഹുമാനം; 

ജാനയനതയോ പ്രഭ വിന്നു നശേം. ള് (൭ 
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മു൯കോപിയോ ഭോഷത്വം ഉയതുൃതുന്നു. 

ശാന്തമനസ്സു ദേഹത്തിന്നു ജിവ൯; 

അസൂയയോ അസ്ഥികമാക്കു ദവത്വം. 

എളിയ വനെ പിഡിപ്പിക്കുന്നവസ൯ അധ 

നെറ സ്രഷ്ടാവിനെ നിന്ദിക്കുന്നു; 

ഒരിദനോടു കൃപകാണിക്കുന്നവപനോ അവ 

നെ ബഫ്രുമാനിക്കുന്നു. 

ദൂക്ടന്നു തന്െറ ടൂഷ്ടൃതയാല് ധിഴ്ഗു വരുന്നു; 

നീതിമാന്നോ മരണത്തിലും പ്രത്യ ശയുണ്ടു. 

വിധേകമുള്ള വനെറ ഹൃദയത്തില് ഓ്ഞോ 

നം അടങ്ങിപ്പാക്ുന്നു ; 

 മൂഡന്മാരുടെ അന്തരംഗത്തില് ഉള്ളതോ 

ധെളിപ്പെട്ടു വരുന്നു. 

നീതി ജാതിയെ ഉയതരുതുന്നു; 

പാപമോ വംശങ്ങരക്ു അപമാനം. 

ബുഭ്ധിമാനായ ദംസന്നു രാജായിന്െറ 

പ്രീതി ലഭിക്കുന്നു ; 

നാണംകെട്ടവന്നോ അവനെറ കോപം 

നേരിടുംം 

൧൫. അദ്ധ്യായം. 

മൃുടുവംയ ഉത്തരം ക്രോധത്തെ ശമിപ്പി 

ക്കുന്ന; 

കഠിനവാക്കോ കോപത്തെ ജ്വലിപ്പി 

ക്കുന്നു. 

ഇഞാനിയുടെ നാധു നല്ല പരിടഞ്ഞോനം 

പ്രസ്മാഖിക്കുന്നു ; 

മൂഡന്മാരുടെ വായോ ഭോഷത്വം പൊഴി 

ക്കുന്നു. | 

യഹോവയുടെ കണ്ണൂ എല്ലാടവും ഉണ്ടു; 

ആകാത്രവരെയും നല്ലവരെയും നോക്കി 

ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. 

നാധിനെറ ശാന്തത ജീവവ്ലക്ഷം; 

അതിനെറ വക്രതയോ മനോവയ സനം. 

ഭോഷന് അപ്പനെറ പ്രബോധനം നിര 

സിക്ന്നു; 

ധാഠാഥ്ലിം 
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ഭീഘക്ഷമയുള്ള വ൯ മഹാബുഭ്ധിമാ൯; ശാസനയെ ക്രട്ടാകുന്നപനോ ലിധേക്ി 

യായ്യരീരും. 

നിതിമാനെറ ധിട്ടില് വളരെ നിക്ഷേപം 

ഉണ്ടു ; 

ദുഷ്ടനെറ ആദായത്തിലോ അനത്ഥം. 

ഞാനികളുടെ അധരങ്ങമ പരി ജ്ഞാനം 

വിതറുന്നു; 

മൂഡന്മാരുടെ ഫുദയമോ നേരുള്ളതല്ല. 

ദുഷ്ടന്മാരുടെ യാഗം യഹോവെക്കു ഖെ 

രമ്ലൂു? 

നേരുള്ള വരുടെ പ്രാത്ഥനയോ അവന്നു 

പ്രസാദം. 

ദുഷ്ന്മാരുടെ വഴി യഹോധെക്കു വെറുപ്പു; 

എന്നാല് നീതിയെ പിനത്തുടരുന്നവനെ 

അവ൯ സ്നേഹിക്കുന്നു. 

സന്മാഗ്ലം ത്യജിക്കുന്നവന്നു കഠിനശിക്ഷ 

വരും; 

ശാസന വഖെറുകുന്നവ൯ മരിക്കും. 

പാതാള വും നരകവും യഫോധയുടെ ദൃഷ്ടി 

യിത ഇരിക്കുന്നു; 

മനുഷ്യ പുത്രന്മാരുടെ ഫ്ൃദയങ്ങം ഏത്ര 

അധികം! 

പരിഹാസി ശാസന ഇക്ടപ്പെടുന്നില്ല; 

ജ്തോനികളുടെ അടുക്കല് ചെല്ലുന്നതുമില്ല. 

സന്തോഷമുള്ള ഹൃദയം മുഖപ്രസാദമുണ്ടാ 

കുന്നു; 

ഫൃദയത്തിലെ ധ്യസനംകൊണ്ടോ ധൈ 

യ്യം ക്ഷയിക്കുന്ന. 

വിവേകമുള്ള വസെറ ഹൃദയം പരിജ്ഞാ 

നം അന്വേഷിക്കുന്നു ; 

മൂഡന്മാരുടെ വായോ ഭോഷത്വം ആച 

രികുന്നു. 

അരിക്ടസെറ ജീവനാഠം ഒക്കെയും കഷ്ട 

കാലം; 

സന്തു ഹൃദയന്നേ നിത്യം ഉത്സവം. 

ബഡ്ഗു നിക്ഷേപധും അതിനോടുക്രടെ 

കക്ടതയും ഉള്ള തിനെക്കാഠം 
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യഹോധാഭക്തിയോടുക്രടെ അപ്പധനം 

ഉള്ളതു നന്നു. 

ദ്വേഷമുള്ളെടത്തെ തടിപ്പിച്ച കാളയെ 

ക്കാഠ൦ 

സ്ന്റേഹമുള്ളെ ടത്തെ ശാകഭോജനം നല്ലതു. 

ക്രോധമുള്ള വ൯ കലഹം ഉണ്ടാക്കുന്നു ; 

ടിഫൃക്ഷമയുള്ളവനോ കലഹം ശമിപ്പി 

ക്കുന്നു. 

മടിയനെറ വഴി മുള്ട വേലിപോലെയാ 

കന്നു; $ 

നീതിമാന്മാരുടെ പാതയയോ പെരുവഴി 

തര്ന്ന, 

ഓഞാനമുള്ള മക൯ അപ്പനെ സന്തോഷി! 

പ്പിക്കുന്നു; 
മൂഡ്ധനോ അമ്മയെ നിന്ടികുന്നു. 

ഭോഷത്വം ബുദ്ധിഹിനന്നു സന്തോഷം; 

വിധേകിയോ ചൊപ്പായി നടകുന്നു. 

ആലോചന ഇല്ലാഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശങ്ങംം സാ 

ധിക്കാതെപോകുന്നു; 

ആലോചനക്കാരുടെ ബഫ്ൃത്വത്താലോ 

അവ സാധിക്കുന്നു. 

താ൯ പറയുന്ന ഉത്തരം ഹേതുവായി 

മശഷ്യയന്നു സര്ന്താകുംം വരും; 

തക്കസമയത്തു പറയുന്ന വാക്കു ഏത്ര 

മനോഹരം! 

ബുഭ്ധിമാനെറ ജീചയാത്ര മേലോട്ടാകുന്നു; 

കീഴെയുള്ള പാതാള ത്തെ അവ൯ ഒഗിഞ്ഞു 

പേകും, 

അഹങ്കാരിയുടെ ലിടടു യഹോവ പൊളി 

ചൂമളയ്യം; 

വിധലയുടെഅതിരോഅവന൯മറപ്പികും. 

ട്രുപായങ്ങ൦ യഹോവെക്കു ഖെറുച്ഛുഃ 

ഒയാധാക്കോ നിമ്മലം, 

ടുരാഗ്രഹി തന്െറ ഭവനത്തെ വലെകുന്നു; 

കോഴ ധെറുക്കുന്നവനോ ജിധിച്ചിരികും. 

നീതിമാ൯ മനസ്സില് ആലോചിച്ചു ഉത്തരം 

പറയുന്നു; 
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ടൂക്ടന്മാരുടെ വായോ ദോഷങ്ങളെ പൊ 

രിക്കുന്നു. 

യഫോവ ടൂഷ്ടന്മാരോടു അകന്നിരിക്കുന്നു; 

നീതിമാന്മാരുമട പ്രാത്ഥനയോ അവ൯ 

കേതക്കുന്നു. 

കണ്ണി സെറ ശോഭ ഹൃദയത്തെ സന്തോഷി 

പ്പിക്കുന്നു; 
നല്ല വത്തമാനം അസ്ഥികളെ തണപ്പി 

ക്കുന്നു. 

ജി വാത്ഥമായ ശാസന കേഠക്കുന്ന ചെവി 

യുള്ള വ൯ 

ജ്തോനികളുടെ മദ്ധ്യേ വസിക്ും. 

പ്രബോധനം തൃ ജിക്കുന്നവ൯ തനെറ 

പ്രാണനെ നിരസിക്ുന്നു; 

ശാസന കേട്ടനുസരികുന്നവനോ ധിലവേ 

കം സമ്പാദികുന്നു. 

യഫഹോധാഭക്തി ്തോനോപദേശമാകുന്നു; 

മാനത്തിന്നു വിനയം മുന്നോടിയാകുന്നു, 

ഹ൧ന്നം അഘ്ധ്യായം. 
[യു 

ഹ്ൃടയത്തിലെ നിരൂപണങ്ങ൦ംം മനുഷയ 

ന്നുള്ള വ; 

നാധിനെറ ഉത്തരമോ യഹോവയാല് 

വരുന്നു. 

മനുക്യ്യന്നു തന്െറ വഴികളൊക്കെയും 

ധെടിപ്പായി തോന്നുന്നു; 

യഹോവധയോ ആത്മാക്കളെ ശൂക്കിനോ 

ക്കുനാ, 

നിനെറ പ്രവൃത്തികളെ യഹോവെക്കു 

സമപ്പിക്കു 

എന്നാല് നിനെറ ഉദ്ദേശങ്ങശ സാധിക്കും. 

യഹോവ സകലത്തെയും തനെറ ഉദ്ദേശ 

ത്തിന്നായി ഉണ്ടാക്കിയിരിക്ുന്നു; 

ടുമ്ടുനെയും 

ക്രടെ. 

അനത്ഥദിവസത്തിന്നായി 

ഗവ്വമു്ള ഏവനും യഹോവെക്കു വെ 

9 

30 

31 

3 

നിയം തിനി 

ധാരം 
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അവന്നു ശിക്ഷ വരാതിരിക്കയില്ല ഏന്ന 

തിന്നു ഞാന് കയ്യടിക്കുന്നു. 

ദയയും ലിശ്വസ്തയുംകൊണ്ടു അകൃത്യം | 

പരിഹരിക്കപ്പെടുന്നു ; 

യഹോവഖാഭക്തികൊണ്ടു മനുഷ്യര് ദോഷ 

ത്തെ ധിട്ടകലുന്നു. 

ഒരുത്തനെറ വഴികഠം യഹോവെക്ു ഇഷ്ട 

മായിരിക്കുമ്പോഠം 

അവന് അവനെറ ശത്രുക്കളെയും അവ 

നോടു ഇണക്കുന്നു. 

ന്യായരഹിതമായ വലിയ വരധിനെ 

ക്കാ 

നീതിയോടെയുള്ള അല്പം നല്പതു. 

മരു ഷ്യ നെറ ഹൃദയം തന്െറ വഴിയെ 

നിരൂപികുന്നു; 

അധവനെറ കാലടികളെയോ 

ക്രമപ്പെടുതുതുന്നു. 

യഹോവ 

രാജാധിനന്െറ അധരങ്ങളില് അരുളപ്പാ 

ടുണ്ടു; 

ന്യായവിധിയില് അവന്െറ വായ് പി 

ഴെകുന്നതുമില്ല. 

ഒത്ത ഖെവെള്ളിക്കോലും ത്രാസും യഫോവെ 

കുകുള്ള വ; 

സഞ്ചിയിലെ പടി ഒക്കെയും അവന്െറ 

പ്രവൃത്തിയാകുന്നു. 

ഖെറുപ്പു; 
നീതികൊണ്ടല്ലോ സിംഹാസനം സ്ഥിര 

പ്പേടുന്നതു 

നീതിയുള്ള അധരങ്ങ രാജാക്കന്മാകുു 

പ്രസാദം; 

നേർ പറയുന്നവനെ അധഖര് സ്നേഹി 

ക്ഷന്നു. 

രാജാവിന്െറ ക്രോധം മരണടള്തന്നു 

തുല്യ; 

്താനമുള്ള. മനുഷ്യ നോ അതിനെ ശമി 

പ്പിക്ും. 

ഠിം 

ടൂക്ടുത പ്രുവത്തിക്കുന്നതു രാജാക്കന്മാക്കു 
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രാജാധിനെറ മുഖപ്രകാശത്തില് ജീവ൯ 

ഉണ്ടു, 

അധഖനെറ പ്രസാദം പിന്മഴെകുള്ള മേഘം 

പോലെയാകുന്നു. 

തങ്കത്തെക്കാര ഞഞാനത്തെ സമ്പാടിക്കു 

ന്നതു എത്ര നല്ലതു! 
വെള്ളിയെക്കാഠ വിവേകം സമ്പാദികു 

ന്നതു ഏത്ത ഉത്തമം! 

ദോഷം അകററിനടക്കുന്നതു നേരുള്ളവ 

രുടെ ചെരുധഴി; 

തന്െറ വഴി സൂക്ഷിക്കുന്നവ൯ തന്െറ 

പ്രാണനെ കാതു കൊള്ളു ന്നു. 

നാശത്തിന്നു മുമ്പെ ഗവ്ലം; 

വിക്ലെക്കു മുമ്പെ ഉന്നതഭാവം. 

ഗവ്വികളോടുക്രടെ കവച്ച പങ്കിടുന്നതി 

നെക്കാഠഠ 

താശ്ലൂയയള്ള വരോടുക്രടെ താശ്ശുയുള്ള വനഃ 

യിരിക്കുന്നതു നല്ലതു. 

തിരുവചനം പ്രുമാണിക്കുന്നവ൯ നന്മ 

കണ്ടെത്തും; 

യഹോധയില് ആശ്രയിക്കുന്നവ൯ ഭാഗ്യ 

വാ൯, 

ജ്തോനഫ്ടദയന ധിവേകി ഏന്നു വിളിക്ക 

പ്പെടു; 

അധരമാധുയ്യം വിദ്യയെ പഭ്ധിപ്പി 

കുടന്ന, 

വിവേകം ധിധേകിക്കു ജിവനെറ ഉറവഖാ 

കുന്നു; 

ഭോഷന്മാരുടെ പ്രുബോധനമോ ഭോഷാ 

ത്വം തന്നേ. 

ഇ്തോനിയുടെ ഹൃദയം അവസെറ വായെ 

പഠിപ്പിക്കുന്നു; 

അവനെറ അധരങ്ങമക്കു വില്ല വഭ്ധി 

പ്പിക്കുന്നു. 

ഇമ്പമുള്ള വാകു തേ൯കുട്ടയാകുന്നു ; 

മനസ്സിന്നു മധുരവും അസ്ഥികഠാക്കു ഓക്ഷ 
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സട്ടശ വാക ങ്ങഗം ൧൭ 

ചിലപ്പോ ഒരു വഴി മനുഷ്യന്നു ചൊവ്വാ | നാണംകെട്ട 

യി തോന്നുന്നു; 

അതിന്െറ അധഖസാനമോ മരണവഴി 

ക അത്രേ. 

പണിക്കാരനെറ വിശപ്പു അവനെക്കൊണ്ടു 

പണി ചെയിക്കുന്നു ; 

അവന്െറ വായ് അവനെ അതിന്നായി 

നിബ്ബന്ധിക്കുന്നു. 

നിസ്സ്ാരമന്മഷ്യ൯ പാതകം എന്ന കുഴി 

കുഥിക്കുന്നു ; 

അവനെറ അധരങ്ങളിൽ കത്തുന്ന തീ 

ഉണ്ടു. 

വക്രതയുള്ള മനുഷ്യ ൯ വഴക്കു ഉണ്ടാക്കുന്നു ; 

ഏഷണിക്കാരന് മിത്രങ്ങളെ ഭേദിപ്പികുന്നു. 

സാഹസക്കാര൯ ക്ൂട്ടുകാരനെ വശീകരി 

ക്കയും 

കൊള്ളരുതാത്ത വഴിയില് നടത്തുകയും 

ചെയ്യുന്നു. 

കണ്ണു അടെക്കുന്നവ൯ വക്രത നിരൂപി 

കുന്നു; 

പ്പു കടിക്കുന്നവ൯ ദോഷം നിവത്തി 

കുന്നു, 

നരെച്ച തല ശോഭയുള്ള കിരിടമാകുന്നു; 

നീതിയുടെ മാഗ്ശത്തില് അതിനെ പ്രാപി 

ക്കാം, 

ദിഘൃക്ഷമയ്ുയള്ള വ൯ യുഭ്ധവിരനിലും 

ജിതമാനസ൯ പട്ടണം പിടിക്കുന്നവനി 

ലും ശ്രേഷ്ട൯. 

ചീട്ടു മടിയില് ഇടുന്നു; 

അതിന്െറ ധിധാനമോ യഹോവയാ 

ലത്രേ. 

൧൭. അദ്ധ്യായാ. 

കലഹത്തോടുക്രടി ഒരു വീടു നിറയെ 

യാഗഥഭോജനത്തിലും 

സ്വസ്ഥതയോടുക്രടി ഒരു കഷണം ഉണ 

ങ്ങിയ അപ്പം ഏററവും നല്ലതു. 

ധിം 
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നായ ദാസ൯ കത്തൃത്വം നടത്തും; 

സഹോദരന്മാരുടെ ഇടയില് അവകാശം 

പ്രാപിക്ുും, 

വെള്ളികു പുടം, പൊന്നിന്നു മൂശ; 

ഫുദയങ്ങളെ ശോധന ചെയ്യുന്നവനോ 

യഹോവ. 

ടൂഷ്ടുമ്മി നീതികെട്ട അധരങ്ങശക്കു ശ്രഭ്ധ 

കൊടുക്കുന്നു ; 

വ്യാജം പറയുന്നവ൯ വകാളത്വമുള്ള നാ 

യിന്നു ചെധികൊടുക്കുനു. 

ഭരിദനെ പരിഹസിക്കുന്നവ൯ അവന്െറെറ 

സ്രഷ്ട്രാവിനെ നിറ്ടിക്കുന്നു; 

ആപത്തില് സന്തോഷിക്കുന്നവന്നു ശിക്ഷ 

വരാതിരിക്കുയില്ല. 

മക്കള്ട ടെ മക്കം വൃഭ്ധന്മാകു കിരീടമാകുന്നു; 

മക്കളടെ മഹത്വം അവരുടെ അല്പുന്മാര 

തന്നേ. 

സുഭാക്കിതം പറയുന്ന അധരം ഭോഷുന്നു 

രയാധ് രല്ല; 

ധ്യാജമു്ള അധരം ഒരു പ്രഭവിന്നു ഏ 

ങ്ങനെ? 

സമ്മാനം വാഞങ്ങുന്നവന്നു അതു രത്നമാ 

യി തോന്നും; 

അതു ചെല്ലുന്നെടത്തൊക്കെയും കായ്യം 

സാധി ഒഒടം. 

സ്ന്റേഫം തേടുന്നവ൯ ലംഘനം മറെച്ചു 

വെകുന്നു; 

കായ്യം പാട്ടാക്കുന്നവനോ മിത്രങ്ങളെ ഭേടി 

പ്പിക്കന്നു. 

ഭോഷനെ ൭൭൨൮ അടിക്കുന്നതിനെക്കാഥ 

ബുഭ്ധിമാനെ ഒന്നു ശാസിക്കുന്നതു ത്ധി 

കം ഫലി 59൦, 

മത്സരക്കാര൯ ദോഷം മാത്രം അനേ. കി 

ക്ഴന്നു; 

ക്രൂരനായേരരു ടൂതനെ അവനെറ വേരെ 

അയ ഒം. 

മകനെറമേല് ബുഭ്ധിമാ 

നിം തി 

യത. ച ___.. 
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മൂഡനെ അവനെറ ഭേഷേത്വത്തില് ഏതി 

രിടുന്നതിനെക്കാഠ 

കുട്ടിക കാണാതെപോയ കരടിയെ എ 

തിരിടുന്നതു ഭേദം. 

ഒരുത്തന് നന്യെക്കു പകരം തിന്മ ചെയ്യ 

ന്നു എങ്കില് 

അവര൯റ ഭവനത്തെ തിന്മ വിട്ടുമാറുക 

യില്ല. 

കലഹത്തിനെറ ആരംഭം മടധെട്ടി ലെ 

ള്ളം ധിടുന്നതുപോലെ; 

ആകയാൽ കലഫമാകം മുമ്പെ തക്കം നി 

ത്തിക്കള ക. 

ദുക്നെ നിതികരിക്കുന്നവദും നീതിമാ 

നെ കുററം ധിധിക്കുന്നവന്ും 

രണ്ടുചേരും യഹോവെക്കു വെറുപ്പു. 

മൂഡന്നു ബുദ്ധിയില്ലാതിരിക്കെ 

ഇ്തോനം സമ്പാടിപ്പാ൯ അവനെറ കയ്യില് 

ദപ്യം എന്തിനു 

സ്നേഹിതന് എല്ലാകാലത്തും സ്നേഹിക്കുന്നു ; 

അനത്ഥകാലത്തു അവ൯ സഹോദരനാ 

യിരുന്നു. 

ബുഭ്ധിഹിനനായ മന്ഷ്യ൯ കയ്യടിച്ചു 

കൂട്ടുകാരന്നു വേണ്ടി ജാമ്യം നില്ലുന്നു, 

കുലഫപ്രിയ൯ ലംഘനപ്രിയസ ആ 

കുന്നു; 

പടിവാതില് പൊക്കത്തില് പണിയുന്ന 

വ൯ ഇടിധു ഇ ച്ചിക്കുന്നു. 

വക്രഹൃദയമുള്ള വ൯ നന്മ കാണുകയില്ല; 

വികടനാധുള്ളവ൯ ആപത്തില് അക 

പ്പെടും. 

ഭോഷനെ ജനിപ്പിച്ചവന്നു അതു ഖേദകാ 

രണമാകും; 

മൂഡനെറ അപ്പന്നു സന്തോഷം ഉണ്ടാകു 

യില്ല. 

സന്തുഷ്ടടഹുദയം നല്ലോരു ഓഷധമാ 

കുന്നു; 

തകന്ന മനസ്സോ അസ്ഥികളെ മണക്കുന്നു. 
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ടൂഷ്ട൯ ന്യായത്തിനെറ വഴികളെ മറി 

ക്കേണ്ടതിന്നു 

വാ 

ങ്ങുന്ന. 

ജ്തോനം ബുദ്ധിമാനെറ മുമ്പില് ഇരിക്കുന്നു ; 

ഒളിച്ചകൊണ്ടു വരുന്ന സമ്മാനം 

മൂഡനെറ കണ്ണ്ണോ ഭൂമിയുടെ അറുതികളി 

ലേക്കു നോകുന്നു. 

മൂഡനായ മകന് അപ്പന്നു വ്യസനവും 

തന്നെ പ്രസവധിച്ചവരക്കു കൈപ്പും ആ 

കുന്നു. 

നിതിമാന്നു പിഴ കപ്പിക്കുന്നതും 

അടിക്കു 

ന്നതും നന്നല്ല. 

ത്രേഷ്ടുന്മാരെ നേര്നിമിത്തം 

വാക്കു അടക്കിധവെകുന്നവ൯ പരി ജ്ഞാന 

മുള്ള വ൯; 

ശാന്തമാനസന ബുദ്ധിമാ൯ തന്നേ. 

മിണ്ടാതിരുന്നാല് ഭോഷനെപ്പോലും മ്ഞോ 

നിയായും 

അധരം അടെച്ചുകൊണ്ടാല് വധിധേകി 

യായ്യം ണ്ണം. 

൧൮൮൦ അദ്ധ്യായം. 

കൂട്ടം യിട്ടു നടക്ുന്നവ൯ സ്വേ ച്ചുയെ അ 

ന്വേഷിക്കുന്നു ; 

സകലങ്ഞോനത്തോടും അവ൯ കയക്കുന്നു. 

തനെറ മനസ്സു ധെളിച്ചെടുതുന്നതില് 

അല്ലാതെ 

മുഡന്ന ബോധത്തില് ഇക്ടമില്ല. 

ദുഷ്ട്നോടുക്രടെ അപമാനവും 

ദുഷ്ട്ഠീത്തിയോടുക്രടെ നിന്ദയും വരുന്നു. 

മന്ദഷ്യ ന്െറ വായിലെ വാക്കു ആഴമുള്ള 

വെള്ളവും 

ജ്ഞാനത്തിനെറ ഉറവു ഒഴ്ചക്കുള്ള തോട്ടം 

ആകുന്നു. 

നീതിമാനെ ന്യായവിസ്മാരത്തില് തോ 

പ്പിക്കേണ്ടതിന്നു 

ദൂക്ടുസെറ പക്ഷം പിടിക്കുന്നതു നന്നല്ല. 
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മൂഡനെറ അധരങ്ങഠം വഗക്കിന്നു ഇടയാ 

ക്കുന്നു; 

അവന്െറ ലായ് തല്ല വിളിച്ചുവരുത്തുന്നു. 

മൂഡനെറ വായ് അവന്നു നാശം; 

അവനെറ അധരങ്ങശ അവനെറ പ്രാ 

ണന്നു കണി. 

ഏഷണിക്കാരനെറ വാക്കു സ്വാടൂഭോജനം 

പോലെയിരികുന്നു; 

അതു വയററിനെറ അറകളിലേക്കു ചെ 

ലുന്നു. 

വേലയില് മടിയനായവ൯ 

മുടിയനെറ സഹോദരന്. 

യഹോവയുടെ നാമം ബലമുള്ള ഗോപുരം; 

നിതിമാ൯ന അതിലേക്കു ഓടിച്ചെന്നു അഭ 

യംപ്രാപിക്കുന്നു. 

ധനവാന്നു തനെറ സമ്പത്തു ഉറപ്പുള്ള 

പട്ടണം; 

അതു അവന്നു ഉയന്ന മതില് ആയി 

തോന്നുന്നു. 

നാശത്തിനു മുഖ മന്മഷ്വ സെറ ഫൃദയം 

നിഗളിക്കുന്നു ; 

മാനത്തിന്നു മുമ്പെ താഗ്ശൂ. 

കേമകുംമുമ്പെ ഉത്തരം പറയ്ുന്നവന്നു 

അതു ഭോഷത്വധും ലജ്്ൂയും ആയ്യിരുന്നു. 

പുരുഷന്െറ ധീരത അവധനെറ ഭീനത്തെ 

സഹിക്കും; 

തകന്ന മനസ്സിനെയോ ആകു സഹിക്കാം? 

ബുഭ്ധിമാനെറ ഹൃദയം പരിജ്ഞാനം സ 

മ്പാടിക്കുന്നു ; 

ജ്ഞാനികളുടെ ചെധി പരിജ്ഞാനം അ 

ദ്വേക്കികുന്നു. 

മന്ദഷ്യ൯ ധെക്കുന്ന കാഴ്ണയാല് അവന്നു 

പ്രവേശനം കിട്ടും; 

സന്നിധിയില് അവസ മഹാന്മാരുടെ 

ചെല്ലുവാ൯ ഇടയാകും. 
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എന്നാല് അയനെറ പ്രതിയോഗി വന്നു 

അവനെ പരിശോധിക്ും. 

ചിട്ടു തക്കങ്ങളെ തീക്കയും 

ബലധവാന്മാരെ തമ്മില് ലേറുപെടുത്തുക 

യും ചെയ്യുന്നു. 

ദോഹിക്കപ്പെട്ട സഹോടദര൯ ഉറപ്പുള്ള 

പട്ടണത്തെക്കാഠ മൂജ്പുയനാകുന്നു; 

അങ്ങനെയുള്ള പിണക്കം അരമനയുടെ 

ഓടാമ്പല് പോലെ തന്നേ, 

വായുടെ ഫലത്താല് മരുഷ്യസെറ ഉദരം 

നിറയും; 

അധരങ്ങളുടെ വിള വൃകൊണ്ടു അവന്നു 

തൃപ്യ്രിവരും. 

മരണവും ജീവനും നാധിനെറ അധികാ 

രത്തില് ഇരികുന്നു; 

അതില് ഇക്ടപ്പെടുന്നവര അതിനെറ 

ഫലം അനുഭവിക്കും, 

ഭായ്യയെ കിട്ടുന്നവന്നു നന്മ കിട്ടുന്നു; 

യഫോധയോടു പ്രസാദം ലഭിച്ചുമിരിക്കുന്നു, 

ദരിദ൯ യാചനാരിതിയില് സംസാരി 

ക്കുന്നു; 

ധനധഖാനോ കഠിനമായി ഉത്തരം പറ 

യുന്നു. 

വളരെ സ്നറേഹിതന്മാരുള്ള മനുഷ്യന്നു 

നാശം വരും; 

എന്നാല് സഹോദരനെക്കാളൂം പററുള്ള 

സ്ന്റേഹിതന്മാരും ഉണ്ടു. 

൧൯, അദ്ധ്യായം. 

വികടംധരം ഉള്ള മുഡനെക്കാഠ്ര 

പരമാത്ഥതയില് നടക്കുന്ന ദരിദ൯ ഉത്ത 

മ൯, 

പരി ജ്ഞാനമില്ലാത്ത മനസ്സ്റ നന്നല്ല; 

തത്രപ്പെട്ടു കാല് വെക്കുന്നവനോ പിഴെച്ചു 

പോകന്നു, 

തന്െറ അന്വയം ആള്യം ബോധിപ്പിക്കു മനുഷ്യന്െറ ഭോക്ഷത്വം അവനെറ വഴി 

ന്നവ൯ നിതിമാ൯ എന്നു തോന്നും; യെ മറിച്ചുകള യുന്നു; 
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അയവസനെറ പഫുടയമോ യഹോവയോടു 

മുഷിഞ്ഞുപോകുന്നു. 

സമ്പത്തു സ്ന്റേഹിതന്മാരെ വഭ്ധിപ്പിക്കുന്നു; 

എളിയവനോ കൂട്ടുകാരനോടു അകുന്നിരി 

ക്കുന്നു. 

കുള്ള സ്സാക്ഷിക്കു ശിക്ഷ വരാതിരിക്കയില്ല; 

ഭോഷ്കു നിശ്വ സിക്കുന്നവ൯ ഒഗിഞ്ഞജുപോ 

കയ്ൃമില്ല. 

പ്രഭവിനെറ പ്രീതി സമ്പാടിപ്പാ൯ പ 

ലരും നോകുന്നു ; 

ഓനം ചെയ്യുന്നവന്നു ഏവനും സ്നേഫിതന്൯. 

ഭരിദനെറ സഹോദരന്മാരെല്ലാം അവ 

നെ പകെക്കുന്നു, 

അവന്െറ സ്നേഹിതന്മാർ ഏത്ര അധികം 

അകന്നനില്ലയം 2 

അവന് വാക തിരയുമ്പോഗേക്കു അവരെ 

കാണാനില്ല. 

ബുഭ്ധി സമ്പാദിക്കുന്നവ൯ തന്െറ പ്രാണ 

നെ സ്നേഹിക്കുന്നു; 

ബോധം കാത്തുകൊള്ളന്നവന് നന്മ പ്രാ 

പിക്കും, 

കള്ള സ്സ്റാക്ഷിക്ുകു ശിക്ഷ വരാതിരിക്കയില്ല ; 

ഭോഷ്കു നിശ്വസിക്കുന്നവ൯ നശിച്ചു 

പോകും. 

സുഖജീവനം ഭോഷന്നു യോഗ്യമല്ല; 

പ്രഭൂക്കന്മാരുടെ മേല് കത്തൃത്വം നടത്തുന്ന 

തോ ഭാസന്നു എങ്ങനെ? 

വിവേകബുഭ്ധിയാല് മനുഷ്യന്നു ദീഘക്ഷമ 

വരുന്നു; 

ലംഘനം ക്ഷമിക്കുന്നതു അവന്നു ഭൂഷണം. 

രാജാവിസെറ ക്രോധം സിംഹഥജുംന 

ത്തിന്നു തുല്യം; 

അവനെറ പ്രസാദമോ പുല്ലിന്മേലുള്ള 

മഞ്ഞുപോലെ. 

മൂഡനായ മകന് അപ്പന്നു നിഭാശ്യം; 

ഭായ്യയുടെ കലമ്പല് തീരാത്ത ചോച്ച 

പോലെ, 

ധിം 
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ഭവനവും സമ്പത്തൃം പിതാക്കന്മാര് ഖെ 

്ചേക്കന്ന അവകാശം; 

ബുദ്ധിയുള്ള ഭായ്യയോ യഹോവയുടെ 

ഓനംം 

മടി ഗാഡനിദയില് പലിഴിക്കുന്നു; 

അലസചിത്തന് പട്ടിണികിടകും. 

കല്പന പ്രമാണിക്കുന്നവ൯ പ്രാണനെ 

കാക്കുന്നു ; 

നടപ്പ സൂക്ഷിക്കാത്തവനോ മരണശിക്ഷ 

അന്ദഭധിക്കും. 

മളിയവനോടു കൂപ കാട്ടുന്നവ൯ യഹോ 

വെക്കു വായ്്യ കൊടുക്കുന്നു; 

അവന് ചെയു നമ്യമെക്ു അവന് പകരം 

കൊടുക്കും. 

പ്രത്യാശയുള്ളെ ടത്തോളം നിനെറ മകനെ 

ശിക്ഷിക്ക; 

എങ്കിലും അവനെ കൊല്ലൂഡാ൯ തക്കവണ്ണം 

ഭാവിക്കരുതു. 

മു൯കോപി പിഴ കൊടുക്കേണ്ടിവരും; 

നീ അവനെ ധിടുവിച്ചാല് അതു പിന്നെ 

യും ചെയ്യേണ്ടിവരും. 

പിന്നത്തേതില് നി ജ്ഞാനിയാകേണ്ടതിന്നു 

ആലോചന കേട്ടു പ്രബോധനം കൈ 

ക്കൊഠക. 

മനുഷ്യന്െറ ഹൃദയത്തില് പല വിചാര 

ങ്ങളും ഉണ്ടു; 

യഫോവയുടെ ആലോചന൪യോ നിവ്വ 

ത്തിയാകും. 

മന്മഷ്യ൯ തന്െറ മനസ്സുപോലെ ദയ കാ 

ണിക്കും; 

ഭോഷ്കു പറയുന്നവനെക്കാഠം ദരിദ൯ ഉത്ത 

മ൯. 

യഹോവാഭക്തി ജിവഹേതുകമാകുന്നു; 

അതുള്ള വന് തൃപൃനായി വസികും; 

അനത്ഥം അവന്നു നേരിട്ടുകയില്ല. 

മടിയ൯ തന്െറ കൈ തളികയില് വൃ 

തുന്നു; 
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വായിലേക്കു തിരികെ കൊണ്ടുവരിക 

യില്ല. 

പരിഹാസിയെ അടിച്ചാല് അല്പബുദ്ധി । 

വിവേകം പഠികും; 

ബുദ്ധിമാനെ ശാസിച്ചാല് അവന് പരി 

ഞാനം പ്രാപിക്കും. 0 

അപ്പനെ ഹേമിക്കയും അമ്മയെ ഓടിച്ചു 

കളകയും ചെയ്യുന്നവ൯ 

ലജ്ഹൂയും അപമാനവും വരുതൃതുന്ന മകനാ 
| 
| 

പരിമ്തോനത്തിനെറ വചന 

കുന്നു. 

മകനേ, 

ങ്ങളെ. 

വിട്ടുമാറേയെതിന്നുള്ള ഉപദേശം കേക്കു 

ന്നതു മതിയാക്കുക. 

നിസ്സാരസ്ധാക്ഷി ന്യയേത്തെ പരിഹസി 

ക്കുന്നു ; 

ടുക്കുന്മാരുടെ വായ് അകൂത്ൃത്തെ വിഴ്ച 

ങ്ങുന്ന. | 
പരിഹാസികഠംക്കായി ശിക്ഷാവിധിയും | 

മൂഡന്മാരുടെ മുതുകിന്നു തല്ലും ഒരുങ്ങിയി . 

രികുന്നു. 
] 
4 

൨. അദ്ധ്യായം. 
[ 

വിഞ്ജു പരിംാസിയും മ്യം കലഹക്കാ। 

രനും ആകുന്നു, 

അതിനാല് ചാഞ്ചാടിനടക്കുന്ന ആരും 

്തോനിയാകയില്ല. 

രാജാവിന്െറ ഭിഷണം സിംഹഗജ്ലുനം 

പോലെ; | 

അവനെ കോപിപ്പിക്കുന്നവ൯ തനെറ। 

പ്രാണനോടു ദോഹം ചെയ്യുന്നു. 

വ്യവഹാരം ഒഗിഞ്ഞിരിക്കുന്നതു പുരുഷന്നു 

മാനം; 

എന്നാല് ഏതു ഭോഷനും ശണ്ഇക്രടും. 

മടിയ൯ ശിതംനിമിത്തം ഉഗാതിരിക്കുന്നു; 

കൊയ കാലത്തു അവന ഇരകുംു ഒന്നും 

കിട്ടുകയുമില്ല. 

9092 ൨൨. ഥമ 20 

മന്ഭഷ്ച്യനെറ ഫ്ൃദയത്തിലെ ആലോചന 

ആഴമുള്ള വെള്ളം; 

വിവേകമുള്ള പുരുഷനോ അതു കോരി 

എടുക്കും. 

മിക്ക മനുഷ്യരും തങ്ങളോടു ദയാലുവായ 

ഒരുത്തനെ കാണും; 

എന്നാല് വിശ്വസ്പൂനായ ഒരുത്തനെ ആര് 

കണ്ടെത്തും? 

പരമാത്ഥതയില് നടക്കുന്നവ൯ നീതി 

മാ൯; 

അവനെറ ശേക്ംം അവനെറ മക്കളും 

ഭാഗ വാന്മാ൪. 

ന്യായാസനത്തില് ഇരിക്കുന്ന രാജാവു 

തനെറ കണ്ണുകൊണ്ടു സകലദോഷത്തെ 

യും പേററിക്കള യുന്നു. 

ഞാ൯ എനെറ ഹൃദയത്തെ ശുഭ്ധീകരിച്ചു 

പാപം ഒഴിഞ്ഞു നിമ്മലനായിരിക്കുന്നു 

എന്നു ആകു പറയാം? 

രണ്ടു തരം തൂക്കവും രണ്ടു തരം അളവും 

രണ്ടും ഒരുപോലെ യഫോവെക്ു ഖധറ്ുപ്പ. 

ബാല്യത്തിലെ ക്രിയകളാല് തന്നേ ഒരു 

തഅനെറ പ്രവൃത്തി 

വെടിപ്പും നേരുമുള്ളതാകുമോ ഏന്നു അ 

റിയാം. 

കേശക്കുന്ന ചെധി, കാണുന്ന കണ്ണൂ, 

ഇ വ രണ്ടും യഹോവ ഉണ്ടാക്കി. 

ഭരിദനാകാതെയിരിക്കേണ്ടതിനാ നിദ്രാ 

പ്രിയനാകരുതൂ; 

നീ കണ്ണൂ തുറക്ക; നിനക്കു ധേണ്ടുധോളം 

ആഹാരം ഉണ്ടാകും. 

വിലെക്ു വാങ്ങുന്നവ൯ ചിത്തചിത്ത എന്നു 

വറയുന്നു; 

വാങ്ങി തനെറ ഖഴികു പോകുമ്പോഗോ 

അയധവ൯ പ്രശംസിക്കുന്നു. 

പൊന്നും അനവധി മുത്തുകളും ഉണ്ടല്ലോ; 

പരി ജ്ഞാനമുള്ള അധരങ്ങളോ വിലയേ 

റിയ ആഭരണം. 

ധാഠാഥദ്ഠിം 
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അന്യന്നു വേണ്ടി ജാമ്യം നില്ലന്നവസെറ 

വസ്ത്രും എടുത്തൃുകൊഠാക; 

അ ജാതിക്കാരന്നു ധേണ്ടി ഉത്തരധാടി 

ആകുന്നവനോടട പണയം വാങ്ങുക. 

ധ്യാജത്താല് നേടിയ ആഹാരം മന്ഷ്യയന്നു 

മധുരം; 

പിന്നത്തേതിലോ അവന്െറ വായില് 

ചരല് നിറയും. 

ഉദ്ദേശങ്ങള് ആലോചനകൊണ്ടു സാധി 

ക്കുന്നു; 

ആകയാല് ഭരണസാമത്ഥു ത്തോടെ യുദ്ധം 

ചെയ്തു. 

നദുണയനായി നടക്കുന്നവന് രഹസ്യം 

വെളിപ്പെടുത്തുന്നു; 

ആകയാല് ധിടട വായനോട്ട ഇടപെടരുതു 

തആആരെങ്കിലും അപ്പനെയോ അമ്മയെയോ 

ടടുഷ്കിച്ചാത 

അവന്െറ ധിളക്കു ക്രരിരുട്ടില് കെട്ടു 

പ്വോകും, ! 

ഒരു അവകാശം ആദിയില് ബദ്ധപ്പേട്ടു 

കൈധഖശമാക്കാം; 

അതിനെറ അവസാനമോ അന്ശഗ്രഹിക്ക 

പ്പെട്ടിരിക്കയില്ല. 

ഞാ൯ ദോഷത്തിന്നു പ്രതികാരം ചെയ്യു 

മെന്നു നീ പറയരുതു ; 

യഹോവയെ കാത്തിരിക്കു; അവന് നി 

ന്നെ രക്ഷ്മിക്കും. 

രണ്ടു തരം തൂക്കം യഹോവെക്കു വെറുപ്പു; 

കള്ളത്തുലാസും കൊള്ള രുതൂ. 

മര്ഷ്യ സെറ ഗതികഠം യഹോവയാല് 

നിയമിക്കപ്പെടുന്നു; 

പിന്നെ മനുഷ്യന്നു തനെറ വഴി എങ്ങ 

നെ ഗ്രഹിക്കാം? 

ഇതു നിധേദിതം"” ഏന്നു തത്രപ്പെട്ടു 

നേരുന്നതും 

നേന്നശേഷം നിരൂപിക്കുന്നതും മന്ദഷ്യയ 

ന്നു ഒരു കണി. 

ഠിം 
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ഞ്ഞോനമുള്ള രാജാവു ദുഷ്ടന്മാരെ പേററി 

ക്കള യുന്നു ; 

അ വരുടെമേല് അവ൯ മെതിയണ്ടി ഉരു 

ടുന്നു. 

മദ്ഷ്വ ന്െറ ആത്മാധു യഹോവയുടെ 

ദീപം; 

അതു ഉദരത്തിനെറ അറകളെ ഒക്കെയും 

ശോധനചെയ്യുന്നു. 

ദയയും വിശ്വസ്മുതയും രാജാവിനെ കാ 

കുന്നു; 

ദയകൊണ്ടു അവ൯ തനെറ സിംഫഹാസ 

നത്തെ മുറപ്പ്ിക്കുന്നു. 

യൌവനക്കാരുടെ ശക്തി അവരുടെ പ്ര 

ശംസ; 

വൃഭ്ധന്മാരുടെ നര അവരുടെ ഭൂഷണം. 

ഉദരത്തിനെറ അറകളിലേകു ചെല്ലുന്ന 

തല്ലും 

പൊട്ടി പ്പോകത്തക്ക അടിയും ലോഷത്തെ 

അടിച്ചുവാരിക്കള യുന്നു. 

൨൧. അദ്ധ്യായം. 

രാഭാവിനൊ ഫദയം 

കയ്യില് നീത്തോടു കണക്കെ ഇരി 

യഹോവയുടെ 

ക്കുന്നു; 

തനിക്ു ഇക്യമുള്ളേടത്തേക്കൊക്കെയും അ 

വ൯ അതിനെ തിരിക്കുന്നു. 

മന്ദഷ്യയ നെറ വഴി ഒക്കെയും അവന്നു 

ചൊല്പായിത്തോന്നുന്നു; 

യഹോധഖയോ പഫ്ൃദയങ്ങളെ തൂക്കിനോ 

ക്കുന്നു. 

നീതിയും ന്യായധും പ്രവത്തിക്കുന്നതു 

യഹോവെക്കു ഫഹനനയാഗത്തെക്കാധ 

ഇക്ടും. 

ഗവ്വമുള്ള കണ്ണും അഹങ്കാരഫ്ൃടയധ്യം 

ദുകടന്മാരുടെ ദീിപധും പാപം തന്നേ. 

ഉത്സാഹിയ്യടെ വിചാരങ്ങശ സമൂദ്ധിഹേ 

തുകങ്ങഥ ആകുന്ന; 
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ബഭ്ധപ്പാടുകാരൊക്കെയും ബുദഭ്ധിമുട്ടിലേ 

ക്കത്രേ ബഭ്ധപ്പെടുന്നതു 

കള്ള നാധുകൊണ്ടു ധനം സമ്പാദിക്കുന്നതു 

പഠിപ്പോകുന്ന ആവിയാകുന്നു; 

അതിനെ അന്വേഷിക്കുന്നവർ മരണ 

ത്തെ അന്വേഷിക്കുന്നു. 

ദുക്ടൂന്മാരുടെ സാഹസം അവക്കു നാശ 

ഹേതു വാകുന്നു; 

ന്യായം ചെയ്ത്കാ൯ അവക്കു മനസ്സ്സില്ലല്ലോ. 

അകുത്യ ഭാരം ചുമക്കുന്നവനെറ വഴി വള 

ഞ്ഞിരിക്കുന്നു ; 

നിമ്മലനെറ പ്രവൃത്തിയോ ചൊപ്പുള്ളതു 

തന്നേ. 

ശണ്ണക്രടുന്ന സ്ര്രിയോടുക്രടെ പൊതുയി 

ടില് പാകുന്നതിനെക്കാ 

മേല്പുരയുടെ ഒരു കോണില് പാക്കുന്നതു 

ടഷ്ടാനെറ മനസ്സു ദോഷത്തെ ആഗ്രഹി 

ക്കുന്നു; 

അവന്നു ക്രട്ടുകാരനോടു ദയ തോന്നുന്നതു 

മില്ല. 

പരിഹാസിയെ ശിക്ഷിച്ചാല് അല്പബുദ്ധി 

ജ്ഞാനി യായ്യിരും; 

ഇക്താനിയെ ഉപദേശിച്ചാല് അവ൯ പരി 

ജ്ഞാനം പ്രാപിക്കും. 

നിതിമാനായവ൯ ദുഷ്ടടനെറ ഭവനത്തി 

ന്മേല് ഒക്കിധെക്കുന്നു; 

ടുക്ടന്മാരെ നാശത്തിലേക്കു മറിച്ചകള 

യുന്നു. 

എളിയവസെറ നിലധിളിക്കു ചെധി 

പൊത്തിക്കള യുന്നവ൯ 

താനും വിളിച്ചപേക്ഷിക്ുകും; ഉത്തരം ലഭി 

ക്കയില്ല. 

രഹസ്യത്തില് ചെയ്യുന്ന ദാനം കോപ 

ത്തെയും 

മടിയില് കൊണ്ടുവരുന്ന സമ്മാനം ഉഗ്ര 

കോപത്തെയും ശമിപ്പിക്കുന്നു. 

ഠിം 
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ന്യായം പ്രവത്തിക്കുന്നതു നീതിമാന്നു സ 

ന്തോഷവും 

ദുത്ുവൃത്തിക്കാക്കു ഭയങ്കരവും ആകന്നു. 

വധിവേകമഗ്ഗം വിട്ടു നടക്കുന്നപ൯ 

മൂതന്മാരുടെ ക്രട്ടത്തിര വിശ്രമിക്കും. 

ഉല്ലാസപ്രിയ൯ ഒരിദനായ്യിരും; 

വിഞ്ഞജും തൈലവും പ്രരിയപ്പെടുന്നവ൯ 

ധനവഖാനാകയില്ല. 

ടുഷ്൯ നിതിമാന്നു മറുവിലയാകും; 

ദോഹി നേരുള്ള വക്കു പകരമായ്യീരും. 

ശണ്ണയും ുശ്്ലീലവുമുള്ള സ്ത്രീയോടുകൂടെ | 

പാകുന്നതിലും 

നിജ്യനപ്രദേശത്തു പോയി പാകുന്നതു 

നല്ലതു. 

ജ്ഞാനിയുടെ പാപ്പിടത്തില് വിലയേറിയ 

നിക്ഷേപവും തൈലവും ഉണ്ടു; 

മൂഡ്ധനോ അവയെടുവ്യയം ചെയ്യുക യുന്നു. 

നീതിയും ഒയയും പിത്തുടരുന്നവ൯ 

ജീവനും നീതിയും മാനവും കണ്ടെത്തും. 

ജ്ഞാനി ധിരന്മാരുടെ പട്ടണത്തില് കയ 

റുകയും 

അതിസനെറ ആശ്രയമായ കോട്ടയെ ഇടി 

ചുകളകയും ചെയ്യുന്നു. 

വായും നാധും സൂക്ഷിക്കുന്നവ൯ 

തനെറ പ്രാണനെ കഷ്ടങ്ങളില്നിന്നു 

സൂക്ഷിക്കുന്നു. 

നിഗള ധും ഗവയയധും ഉള്ള വന്നു പരിഹാസി 

എന്നു പേര; 

അവന് ഗവ്വത്തിനെറ അഹങ്കാരത്തോടെ 

പ്രവത്തിക്കുന്ന. 

മടിയനെറ കൊതി അവന്നു മരണഹഛേതു; 

വേലചെയ്താ൯ അവന്െറ കൈകമ മടി 

ക്കുന്നുവല്ലോ. 

ചിലര് നിത്യം അത്യാഗ്രഹത്തോടെ ഇരി 

ക്കുന്നു ; 

നിതിമാനോ ലോഭിക്കാതെ കൊടുത്തുകൊ 

ണ്ടിരിക്കുന്ന. 
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ടുക്ഷന്മാരുടെ ഫനനയാഗഥം ധഖെറുപ്പാകുന്നു; കടം 

അവന് ടൂരാന്തരത്തോടെ അതു അപ്പി 

ചാല് എത്ത അധികം! 

കള്ള സ്സ്രാക്ഷി നശിച്ചുപോകും; 

ശ്രഭ്ധിച്ചുകേശക്കുന്നവന്നോ ഏപ്പോഴ്ചം സം 

സാരിക്കാം. 

ദുഷ്ടന് മുഖധാക്യ കാണിക്കുന്നു; 

നേരുള്ളവനോ തനെറ വഴി നന്നാ 

കടന്നു, 

യഹോധെക്കെതിരെ ജ്ഞാനധുമില്ലം 

ബുഭ്ധിയയമില്ല, ആലോചനയ്യമില്ല. 

കുതിരയെ യുഭ്ധടിപസത്തേക്കു ചമയി 

ക്കുന്നു ; 

ജയമോ യഹോവയുടെ കൈധഖശത്തിലി 

രിക്കുന്നു. 

൨൨. അബഡ്ധ്യായം. 

അനവഖധിസമ്പത്തിലും സല്കീത്തിയും 

ലെള്ളിയിലും പൊന്നിലും കൃപയും നല്ലതു. 

ധനവാനും ഒരിദന്ദം തമ്മിരു കാണുന്നു 

അവരെ ഒക്കെയും ഉണ്ടാക്കിയവ൯ യഹോ 

വ തന്നേ. 

വിവേകമുള്ള വ൯ അനത്ഥം കണ്ടു ഒളിച്ചു 

കൊള്ളു നഃ; 

അപ്പബുഭ്ധികളേോ നേരെ ചെന്നു ചേത 

പ്പേടുന്നു. 

താക്ശെക്കും യഹോധാഭക്ഷിക്കും ഉള്ള പ്ര 

തിഫലം 

ധനവും മാനധും ജീിവന്ദം ആകുന്നു. 

വക്രനെറ വഴിയില് മുള്ളും കുടുക്കും ഉണ്ടു; 

തനെറ പ്രാണനെ സൂക്ഷിക്കുന്നവ൯ അ 

വയോടു അകന്നിരിക്കട്ടെ. 

ബാല൯ നടക്കേണ്ടുന്ന വഴിയില് അവ 

നെ അഭയ സിപ്പിക്ക; 

അവന് വൃഭ്ധനായാലും അതു ിട്ടൂമാറുകു 

യില്ല. 

ധനഖാന് ദരിടന്മാരെ ഭരിക്കുന്നു; 

ധാഠാഥറ്ഠിം 

995 സദ്ടശ വാക്യ ങ്ങഗ ൨൨. 

മേടികുന്നവ൯ കടം കൊട്ടകുന്ന 

വന്നു ദാസന്. 

നീതികേട്ട വിതെക്കുന്നവ൯ ആപത്തു 

കൊയ്യും; 

അവനെറ കോപത്തിനെറ വടി ഇല്ലാ 

തെയാകും. 

ദയാകടാക്ഷമുള്ളവ൯ അയഗ്രഹിക്ക 

പ്പേടും 
അവന് തനെെറ ആഹാരത്തില്നിന്നു അ 

ഗതിക്കു കൊടുക്കുന്നുവല്ലോ. 

പരിഹാസിയെ നിക്കിക്കളക ; അപ്പ്പോഠം 

പിണക്കം പോഷ്്ക്കൊള്ളം; 

കലഹവും നിന്ദയും നിന്നുപോകും. 

ഹൃദയശുദ്ധി ഇക്ടല്പെടുന്നവന്നു അധര 

ലാവണ്യം ഉണ്ടു; 

രാജാഠു അവനെറ സ്ന്റേഹിത൯. 

യഹോധയുടെ കണ്ണൂ പരി ജ്ഞാനമുള്ള വ 

നെ കാക്കുന്നു; 

ദോഹികളുടെ വാക്കോ അവന് മറിച്ചുക 

ള യുന്നു. 

വെളിയില് സിംഹം ഉണ്ടു, 

വീഥിയില് എനിക്കു ജീവഹാനി വരും 

എന്നു മടിയന് പറയുന്നു. 

പരസ്ത്രീയുടെ വായ് ആഴമുള്ള കുഴി ആ 

കുന്നു; 

യഹോവയാല് ത്ൃജിക്കപ്പെട്ടവ൯ അതില് 

വിഴും. 

ബാലന്െറ ഫദയത്തോടു ഭോഷത്വം പ 

ററിയിരിക്കുന്നു; 

ശിക്ഷെകുള്ള വടി അതിനെ അവനില് 

നിന്നു അകററിക്കള യും, 

ആദായം ഉണ്ടാക്കേണ്ടതിന്നു എഏളിയവനെ 

പിഡിപ്പിക്കുന്നവനും 

ധനവാന്നു കൊടുക്കുന്നവനും മുട്ടൂള്ളഒവനാ 

യ്ക്രീരും. 

ഞ്ഞോനികളൂടെ വചനങ്ങളെ ചെധി ചായി 

ഹു കേശകുക; 
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എനെറ പരി ്ഞാനത്തിന്നു മനസ്സലെ 

ക്കുക. 

അവയെ നിനെറ ഉള്ളില് സൂക്ഷിക്കു 

ന്നതും 

നിന്െറ അധരങ്ങകളിത അവ ഒക്കെയും 

ഉറെച്ചിരിക്കുന്നതും മനോഹരം. 

നിന്െറ ആശ്രയം യഫോധഖയില് ആയി 

രിക്കേണ്ടതിന്നു 

ഞാന് ഇന്നു നിന്നോടു, നിന്നോടു തന്നേ, 

ഉപദേശിച്ചിരിക്ുന്നു. 

നിന്നെ അയച്ചധകു നി നേരുള്ള മ൮ു 

പടി കൊണ്ടുപോകേണ്ടതിന്നു 

നിനക്കു നേരുള്ള മറുപടിയുടെ നിശ്ചയം 

അറിയിച്ചുതരുവാ൯ 

ആലോചനയും പരിജ്ഞാനവും അടങ്ങി 

യ സാരസംഗതികളെ 

ഞാ൯ നിനക്കു ഏഎഴ്ചതീട്ടുണ്ട ല്ലാ. 

എളിയവനോടടു അവ൯ എളിയവയനാക 

കൊണ്ടു കവച്ച ചെയ്യരുതു; 

അരിക്ടനെ പടിധാതില്ലല് വെച്ച പി 

ഡിപ്പിക്കയും അരുതു. 

യഹോവ അവരുടെ വ്യവഹാരം നടത്തും; 

അവരെ കൊള്ളയിട്ടവരുടെ ജീവനെ 

കൊള്ളയിടും. 

കോപശിലനോടു സഖിത്വമരുതു ; 

ക്രോധമുള്ള മന്ഷ്യനോടുക്രടെ നടക്കയും 

അരുതു, 

നീ അവനെറ വഴികളെ പഠിപ്പാന്ം 

നിന്െറ പ്രാണ൯ കണിയിൽല് അകപ്പെടു 

വാനും സംഗതി വരരുതു. 

നി കയ്യടിക്കുന്ന വരുടെ കൂട്ടത്തിലും 

കടത്തിന്നു ജാമ്യം നില്ല്യന്നവരുടെ ക്രൂട്ട 

ത്തിലും ആയ്യ്യോകരുതു. 

വീട്ടുവാ൯ നിനക്കു വകയില്ലാതെ വന്നിട്ടു 

നിനെറ കീഴിത്നിന്നു നിനെറ മെത്ത 

എടുത്തുകളവാ൯ ഇടവരുതൃതുന്നതു എ 

ന്ത്ിന്ദ? 

ധാഠാഥ്ലിം 
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നിനെറ പിതാക്കന്മാര് ഇട്ടിരികുന്ന 

പണ്ടത്തെ അതിര് നി മാററരുതു . 
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നി കാണുന്നു വോ? 

അവയ൯ രാജാക്കന്മാരുടെ മുമ്പില് നില്ല; 

നിചന്മാരുടെ മുമ്പില് അ൨.൯ നില്ലയില്ല. 

൨൩. അദ്ധ്യായം. 

നി അധിപതിടയോടുക്ൂടെ ഭക്ഷണ 

ത്തിന്നു ഇരികുമ്പോര 

നിനെറ മുമ്പില് ഇരിക്ുന്നവ൯ ആരെന്തു 

കരുതിക്കൊക. 

നീ ഭോജനപ്രിയ൯ ആകുന്നുവെങ്കിര 

നിനെറ തൊണ്ജെക്ടു ഒരു കുത്തി ധെച്ചു 

കൊഠക. 

അവനെറ സ്വാടദടൂഭോജനങ്ങളെ കൊതി 

ക്രതു; 

അവ വഞ്ചിക്കുന്ന ഭോജനമല്ലോ. 

ധനധാനാകേണ്ടതിന്നു പണിപ്പെടരുതു; 

അതിന്നായുള്ള ബുദ്ധി പിട്ടുകളക. 

നിരെറ ദ്ടക്ട്മി ധനത്തിന്മേല് പതിക്കു 

ന്നതു എന്തിനു 

അതു ഇല്ലാതെയായ്ക്ക്കോകുമല്ലോ. 

കഴുക൯ ആകാശത്തേകു എന്നപോലെ 

അതു ചിറകെടുതുതു പറന്നുകളയും. 

കണ്ണുകടിയുള്ള വനെറ അപ്പം തിന്നരുതു; 

അധനെറ സ്വാടൂഭോജ്യങ്ങളെ ആഗ്രഹി 

ക്കയയമരുതു. 

അധ൯ തനെറ മനസ്സിരു കണക്കു കൂട്ടു 

ന്നതുപോലെ ആകുന്നു; 

തിന്നു കുടിച്ചു കൊരക എന്നു അവ൯ 

നിന്നോടു പറയും; 

അധഖനെറ ഹൃദയമോ നിനക്കു അനുക്രല 

മല്ല. 

നീ തിന്ന കഷണം ഛ്മട്ടിച്ചുപോകും; 

നിന്െറ മാധുയ്യവാക്കു നക്ടമായെന്നും 

വ൮വരും. 

പ പ്പം വ 
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ഭോഷ൯ കേരഠക്കെ നീ സംസാരിക്കരുതു ; 

അവന് നിനെറ പലാക്കുകളുടെ ഞ്തഞോന 

ത്തെ നിരസിച്ചുകള യും. 

പണ്ടേയുള്ള അതിര് നിക്കരുതു; 

അനാഥന്മാരുടെ നിലം ആക്രമിക്കയുമ 

രുതു. 

അധരുടെ പ്രതികാരക൯ ബലധഖാനല്ലേ; 

അവക്കു നിന്നോടുള്ള വ്യവഹാരം അധ൯ 

നടത്തും. 

ിനെറ ഫ്ദയം പ്രബോധനത്തിന്നും 

നിന്െറ ചെധി പരി ഞ്ഞാനവചനങ്ങ൦ 

ക്കും സഥപ്പിക്ക, 

ബലേന്നു ശിക്ഷ കൊടുക്കാതിരിക്കരംതു ; 

വടികൊണ്ടു അടിച്ചാല് അവന് ചത്തു 

പോകയില്ല. 

പടികൊണ്ടു അവനെ അടികുന്നതിനാല് 

നി അവനെറ പ്രാണനെ പാതാള ത്തില് 

നിന്നു ധിടു ലിക്കും. 

മകനേ, നിസെറ ഹൃദയം ഞ്ഞോനത്തെ 

പഠിച്ചാല് 

എനെറ ഫൃദയധും സന്തോഷിക്കും. 

നിന്െറ അധരം നേര് സംസാരിച്ചാല് 

എന്െറ അന്തരംഗങ്ങഠ ആനന്ദിക്കും. 

നിനെറ എദയം പാപികളോടു അസ്മൂയ 

പ്പെടരുതു ; 

നീ ഏല്ലായ്ക്യോഴ്ചം യഫോധാഭക്തിയോടി 

രിക്ക. 

ഒരു പ്രതിഫലം ഉണ്ടാകും നിശ്ചയരു 

നിന്െറ പ്രത്യാശെക്കു ഭംഗം വരികയുമില്ല. 

മകനേ, കേട്ടു ജ്ഞാനം പഠിക്ക; 

നിനെറ ഫ്ൃദയത്തെ നേഖൃഴിയില് നട 

ത്തിക്കൊഗമക, 

നി ധിഞ്ഞു കടിക്കുന്നവരുടെ ക്രട്ടത്തിലും 

മാംസഭോജനപ്രിയരുടെ ഇടയിലും ഇരി 

ക്കരുതു. 

കുടിയനും അതിഭക്ഷകുനും ഒര് ഒരായ്യിരം; 

നിടാലുത്വം പഴന്തുണി ഉടുക്കുമാറാകും. 

ധാഠാഥറ്ഠിം 
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നിന്നെ ജനിപ്പിച്ച അപ്പനെറ വാക്കു 

കേഠക്ക; 

നിനെറ അമ്മ പവ്ൃദ്ധയായിരിക്കുമ്ചോധ 

അവളെ നിന്ദിക്കരുതു . 

നി സത്വം വില്ലൃയല്ല വാങ്ങുകയത്രേ ലേ 
ണ്തു; 

ഇ്ഞാനവും പ്രബോധനവും വിവേകവും 

അങ്ങനെ തന്നേ. 

നിതിമാനെറ അപ്പ൯ ഏററധും ആന 

ന്ടികും; 

ഞഞോനിയ്യടെ ജനക൯ അവനില് സന്തോ 

ക്മിക്കും. 

നിന്െറ അമ്മയപ്പന്മാർ സന്തോഷിക്കട്ടെ ; 

നിന്നെ പ്രസധിച്ചവഠം ആനന്ദിക്കട്ടെ. 

മകനേ, നിന്െറ ഹൃദയം ഏനിക്കു തരിക; 

ഏസെറ ധഖഴി നിനെറെറ കണ്ണിന്നു ഇമ്പമാ 

യിരിക്കട്ടെ. 

വേശ്യാസ്ധ്ി ആഴമുള്ള കഥിയും 

പരസ്ര്രി ഇടുക്കമുള്ള കിണറും ആകുന്ന. 

അവാ പിടിച്ചുപറിക്കാരനെപ്പോലെ 

പതിയിരിക്കുന്നു ; 

മന്ദഷ്യ രില് ദോഹികളെ. പഭ്ധിപ്പിക്കുന്നു. 

ആക്ുകക്ടം, ആകു സങ്കടം, ആകു കലഹം? 

ആകു ആവലാതി, ആകു അനാധശ്യ 

മായ മുറിവുകഠം, ആക്കു കണച്ചവപ്പു* 

വീഞ്ഞു കുടിച്ചുകൊണ്ടു നേരം ധൈകിക്ു 

ന്നവകും 

മദ്യം രുചിനോക്കുവാ൯ പോകുന്നവകും 

തന്നേ. 

ധിഞ്ഞു ചുവന്നു പാത്രത്തില് തിള ഞുന്നതും 

രസമായി ഇ റക്ുന്നതും നി നോക്കരുതു. 

ഒടുക്കം അതു സപ്പുംപോലെ കടികും; 

അണലിപോലെ കൊത്തും. 

നിന്െറ കണ്ണു പരസ്ത്ര്ികളെ നോക്ും; 

നിന്െറ ഹൃദയം വക്രത പറയും. 

നീ നടുക്കടലില് ശയിക്കുന്നവനെപ്പോ 

ലെയ്യം 
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പാമരത്തിസെറ മുകളിരു ഉറങ്ങുന്നവനെ 

പ്പ്യോലെയും ആകും. 

അവര് എന്നെ അടിച്ചു, എനിക്കു നൊ 

ന്തില്ല; 
അവര് എന്നെ തല്ലി, ഞാ൯ അറിഞ്ഞതു 

മില്ല. 

ഞാ൯ എപ്പോഠം ഉണരും? ഞാ൯ ഇനി 

യും അതു തന്നേ തേടും എന്നു നി പറയും. 

൨൨... അദ്ധ്യായം. 

ദുക്ഷൂന്മാരോടു അസ്മൂയപ്പെടരുതു ; 

അവരോടുക്രടെ ഇരില്പാ൯ ആഗ്രഹിക്കു 

യുമരുതു. 

അവരുടെ ഫ്ൃടയം സാഹസം ചിന്തി 

ക്കുന്നു ; 

അവരുടെ അധരം വേണ്ടാതനം പറ 

യുന്നു. 

്തോനം കൊണ്ടു ഭവനം പണിയുന്നു; 

വിധേകംകൊണ്ടു അതു സ്ഥിരമായി 

വരുന്നു. 

പരി ജ്താനംകൊണ്ടു അതിനെറ മുറിക 

ളില് 

വിലയേറിയതും മനോഹരവുമായ സകല 

സമ്പആം നിറഞ്ഞുവരുന്നു, 

ജ്ഞോനിയായ പൃരുഷ൯ ബലധഖാനാകുന്നു ; 

പരി ജ്ഞാനമുള്ളവ൯ ബലം വഭ്ധിപ്പി 

ക്കുന്നു. 

ഭരണസാമത്ഥു ത്തോടെ നീ യുഭ്ധം നട 

ത്തി ജയിക്കും; 

മന്ത്രിമാരുടെ ബഫ്രത്വത്തില് രക്ഷയുണ്ടു. 

ജ്ഞാനം ഭോഷുന്നു അതുന്നതമായിരി 

ക്കുന്നു; 

അവന് പട്ടണവാതില്ല,ല് വായ് തുറക്കു 

ന്നില്ല. 

ദോഷം ചെയ്ത്ാ൯ നിരൂപിക്കുന്നപനെ 

ദുഷ്ണുമ്മി എന്നു പറഞ്ഞുവരുന്നു. 

ഭോഷനെറ നിരൂപണം പാപം തന്നേ; 

ഠിം 

പരിഹാസി മന്ദഷ്യക്ു വെറ്ുപ്പാകുന്നു. 

കഷ്ടകാലത്തു നി കുഴഞ്ഞജുപോയാല് 

നിനെറ ബലം കഷ്ടം തന്നേ. 

മരണത്തിന്നു കൊണ്ടുപോകുന്നവരെ ധി 

ടിക്ക; 

കുലെക്കായി വിറെച്ചു ചെല്ലുന്നവരെ രക്ഷി 

പ്രാസ നോക്കുക. 

ങ്ങശ അറിഞ്ഞില്ലല്ലോ ഏന്നു നി പറ 

ഞ്ഞാല് 

ഹൃദയങ്ങളെ രൂക്കിനേക്കുന്നവന് ഗ്രഹി 

 ക്കയില്ലയോ? 

നിസെറ പ്രാണനെ കാക്കുന്നവ൯ അറിക 

യില്ലയോ? 

അവന മഷകഷ്യൃന്നു പ്രവൃത്തിക്കു തക്കവ 

ണ്ണം പകരം കൊടുക്കയില്ലയോ? 

മകനേ, തേ൯തിന്നുക; അതു നല്പതല്ലോ; 

തേങ്കട്ട നിനെറ അണ്ണാക്കിന്നു മധുരമരത്രേ. 

ജ്ഞാനവും നിന്െറ ഹ്ൃദയത്തിന്നു അങ്ങ 

നെ തന്നേ എന്നറികു 

നീ അതു പ്രാപിച്ചാല് പ്രതിഫലം 

ഉണ്ടാകും; 

നിനെറ പ്രതൃഠശെകു ഭംഗം വരികയുമില്ല. 

ദുഷ്ടാ, നി നിതിമാനെറ പാപ്പ്പിടത്തിന്നു 

പതിയിരിക്കരുതു ; 

അവനെറ ധിശ്രാമസ്ഥലത്തെ നശിപ്പി 

ക്കയയമരുതു . 

നീതിമാ൯ ഏഴ്ചപ്രാവശ്യം ധിണാലും ഏഴു 

ന്നല്ല; 

ദുക്ഷന്മാരോ അനത്ഥത്തില് നശിച്ചപോകും. 

നിസെറ ശത്രു പിഴ്ണമ്ചോഠം സന്തോഷിക്ക 

രതു; 

അവന ഇടറുമ്പോ൦ നിന്െറ ഫലടയം 

ആനന്ദിക്കരുതു. 

യഹോവ കണ്ടിട്ടു അവന്നു ഇക്ടൂക്കേടാകു 

വാന്ദം 

തനെറ കോപം അവങ്കല്നിന്നു മാററി 

ക്കള വാനും മതി. 
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ടരവൃത്തിക്കാരനിമിത്തം മുക്കിയരുതു ; 

ദൂഷ്ടന്മാരോടു അസൂയപ്പെടുകയയം അരുതു. 

മോകിക്കു പ്രതിഫലമുണ്ടാകയില്ല; 

ടൂക്ടനെറ ധിളകു കെട്ടുപോകും. 

മകനേ, യഹോവയെയും രാജാവിനെയും 

ഭയപ്പെടുക; 

മത്സരികളോടു ഇടപെടരുതു. 

അവരുടെ ആപത്തു പെട്ടെന്നു ധരും; 

രണ്ടു കൂടടക്കും വരുന്ന നാശം ആരറി 

യ്യുന്നു ? 

ഇവയും ജ്ഞാനികളുടെ വാകയങ്ങ. 

ന്യായ ധിസ്മാരത്തില് മുഖദാക്ഷിണ്യം ന 

ന്നല്ല. 

ദുഷ്യനോടു നീ നിതിമാ൯ എന്നു പറയുന്ന 

വനെ 

ജാതിക൦ ശപിക്കയും വംശങ്ങര വെറു 

ക്കുകയും ചെയ്യം. 

അയനെ ശാസിക്കുന്നവക്കോ നന്മ ഉ 

ണ്ടാകും; 

നല്ലോരനുഗ്രഹം അവരുടെമേല് വരും. 

നേരുള്ള ഉത്തരം പറയുന്നവ൯ 

അധരങ്ങളെ ചുംബനം ചെയ്യുന്നു. 

വെളിയില് നിനെറ വേല ചെയ്തു; വയ 

ലിരു എല്ലാം തീകുകു; 

പിന്നെത്തേതില് നിനെറ ധീടു പണി 

യുക. 

കാരണം ക്രടാതെ ക്രട്ടുകാരന്നു വിരോധ 

മായി സാക്ഷിനില്ലരുതു ; 

നിനെറ അധരംകൊണ്ടു ചതിക്കയും അ 

രുതു. 

അവന് ഏന്നാടു ചെയുതൃപോലെ ഞാ൯ 

അവനോടു ചെയ്യുമെന്നും 

ഞാ൯ അവനു അവനെറ പ്രവൃത്തിക്കു 

പകരം കൊടുക്കും ഏന്നും നീ പറയരുതു. 

ഞാ൯ മടിയനെറ കണ്ടത്തിന്നരികെയ്യം 

ബുഭ്ധിഹിനനെറ മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിന്നു 

സമീപെയ്യം ക്രടി പോയി 

9 സദൃശവാക്യങ്ങൾ ൨൫ 

അധിടെ മുള്ള പടന്ന പിടിച്ചിരിക്കുന്നതും 

തൂവ നിറഞ്ഞു നിലം മൂടിയിരിക്കുന്നതും 

അതിനെറ കുന്മതില് ഇടിഞ്ഞുകിടക്ക 

ന്നതും കണ്ടു, 

ഞാ൯ അതു നോക്കി വിചാരിക്കയും 

അതു കണ്ടു ഉപദേശം പ്രാപിക്കയും 

ചെയ്യൂ. 

കുറ്റെക്രുടെ ഉറക്കം, കറ്റെക്രകൂടെ നിദ, 

കുറ്റെക്ടുടെ കൈ കെട്ടി കിടക്ക. 

അങ്ങനെ നിന്െറ ദാരിദ്ം വഴിപോ 

ക്കനെപ്പോലെയും 

നിന്െറ ബുഭ്ധിമുട്ടു ആയയധപാണിയെ 

പ്പോലെയും വരും. 

൨൫. അദ്ധ്യായം, 
[| രു 

ഇ വയും ശലോമോനെറ സദൃശവധാക്ൃങ്ങഠം; 

ഹിസ്ത്റീയാവിനെറ 

ആദൂകഠം അധയെ ശേഖരിച്ചിരിക്കുന്നു. 

യെ ഫ്രുദാരാജാധായ 

കായ്യയം മറെച്ചുവെക്കുന്നതു ഭൈഖത്തിനെറ 

മഹത്വം; 

കായ്യം ആരായുന്നതോ രാജാക്കന്മാരുടെ 

മഹത്വം. 

ആകാശത്തിസനെറ ഉയരധും ഭൂമിയുടെ ആ 

ഗവും 

രാജക്കന്മാരുടെ ഹൃദയവും അഗോചരം. 

വെള്ളിയിതുനിന്നു കീടം നിക്കിക്കള 

ഞ്ഞാല് 

തട്ടാന്നു ഒരു ഉരുപ്പടി കിട്ടും. 

രാജസന്നിധിയില്നിന്നു ദുഷ്ടനെ നിക്കി 

ക്കള ഞ്ഞാല് 

നിതിയാല് 

സ്ഥിരപ്പെടും. 

അയവനെറ സിംഹാസനം 

രാജസന്നിധിയില് വനമ്പു കാണിക്കരുതു ; 

മഹാന്മാരുടെ സ്ഥാനത്തു നില്ലുയും അ 

രുതൂ. 

നീ കണ്ടിരുന്ന പ്രഭവിനെറ മുമ്പില് 

നിനക്കു താഴ്ച ഭവിക്ുന്നതിനെക്കാഠം 
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ഇധിടെ കയറിവരിക ഏന്നു നിന്നോടു 

പറയുന്നതു നല്ലതു. 

ബദ്ധപ്പെട്ടു വയ വഹാരത്തിന്നു പുറപ്പെട 

രുതു ; 

അല്ലെങ്കില്; ഒടുക്കം ക്രട്ടുകാര൯ നിന്നെ 

ലജ്്മിപ്പിച്ചാല് നി എന്തു ചെയ്യും. 

നിന്െറ വഴകു ക്രട്ടുകാരനുമായി പറഞ്ഞൂ 

രമിക്കു 

എന്നാല് മറെറാരുത്തനെറ രഹസ്യം ഖെ 

ളിപ്പെടുത്തരുതു. 

കേഠക്കുന്നവ൯ നിന്നെ നിന്ദിപ്പാനും 

നിനക്കു തീരാത്ത അപമാനം വരുധഖാനും 

ഇടവരരുതു. 

തക്കസമയത്തു പറഞ്ഞ ലാക്കു 

വെള്ളിത്താലത്തില് പെൌൊ൯നാരങ്ങാ 

പോലെ. 

കേട്ടനുസരികുന്ന കാതിന്നു ജ്താനിയാ 

യോരു ശാസക൯ 

പൊൌനകട്ടക്കനും തങ്കംകൊണ്ടുള്ള ആഭര 

ണവും ആകുന്നു. 

ധിശവസ്മനായ ദ്ൂുത൯ തന്നെ അയക്കുന്ന 

വക്കു 

കൊയ കാലത്തു ഫഹിമത്തിനെറ തണ്ടപ്പ 

പോലെ; 

അവന് യജമാനന്മാരുടെ ഉള്ളം തണല്പ്ി 

ക്കുന്നു, 

ഓനങ്ങളെച്ചൊല്പി വെറുതെ പ്രശംസി 

ക്കുന്നവ൯ 

മഴയില്ലാത്ത മേഷ്വധും കാററുംപോലെ 

യാകുന്നു. 

ദീഘക്ഷാന്തികൊണ്ടു ന്യായാധിപന്നു സ 

മ്മതം വരുന്നു; 

മൂടു വായുള്ള നാധ്യ അസ്ഥിയെ നുറുക്കുന്ന. 

നിനക്കു തേ൯ കിട്ടിയാല് ധേണ്ടുന്നതേ 

ഭൂജ്ക്കാധു; 
അധികം നിറഞ്ഞിട്ടു ഛട്ടിപ്പം൯ ഇടവര 

രുതൃം 

ധാഠാഥറ്ഠിം 

1000 1010൭ 2൭ 

ക്രട്ടുകാര൯ നിന്നെക്കൊണ്ടു മടുത്തു നിന്നെ 

വെറുക്കാതെയിരിക്കേണ്ടതിന്നു 

ക്രട്രെക്കുടെ ചെല്ല 

രുതു. 

കൂട്ടുകാരന്നു വിരോധമായി കള്ളസ്സാക്ഷ്യം 

അവസെറ വിട്ടില് 

പറയുന്ന മരുഷ്യ൯ 

ക്രത്ത അമ്പും ആ 

കുന്നു. 

മുട്ടികയും വാളും 

കഷ്ടകാലത്തു വിശ്വാസപാതകനെ ആ 

ശ്രയിക്കുന്നതു 

മുറിഞ്ഞ പല്ലും തുളുക്കിയ കാലുംപോലെ 

ആകനു. 

വിക്കാദമുള്ള പൃദയത്തിന്നു പാട്ടു പാടുന്ന 

൮൯ 

ശീതകാലത്ൃതു ൨ സൂം കുളയുന്നതുപോ 

ലെയ്യം 

യ വക്ഷാരത്തിന്മേല് ചൊറുക്ക പകരുന്നതു 

പോലെയ്യം ആകുന്നു. 

ശത്രുവിന്നു വിശക്കുന്നു എങ്കില് അവന്നു 

തിന്മാ൯ കൊടുക്ക; 

ദാഫിക്കുന്നു എങ്കില് കുടിപ്പാ൯ കൊടുക്കു. 

അങ്ങനെ നി അവനെറ തലമേൽ തിക്ക 

നല് കുന്നികും; 

യഹോവ നിനക്ു പ്രതിഫലം നചല്കയും 

ചെയ്യം, 

വടതിക്കാററു മഴ കൊണ്ടുവരുന്നു; 

ഏഷക്ചണി വാക്കു കോപഭാവത്തെ ജനിപ്പി 

ക്കുന്നു. 

ശണ്ഇക്രടുന്ന സ്ര്രീയോടുക്രടെ ചൊതുധി 

ടില് പാകുന്നതിനെക്കാ 

മേല്പുരയുടെ ഒരു കോണില്. പാകുന്നതു 

നല്ലതു. 

ഭഓഹഫമുള്ള വന്നു തണ്ണ്ിര് കിട്ടുന്നതും 

ദൂരദേശതുനിന്നു നല്ല വത്തമാനം വരു 

ന്നതും ഒരു3പാലെ. 

ദുഷ്ടടനെറ മുമ്പില് കലുങ്ങിപ്പോയ നീതി 

മാ൯ 

3 

259 

98 



21 

98 
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കലങ്ങിയ കിണററിന്നും മലിനമായ മറ | എല്ലാവരെയും മുറിവേപ്പിക്കുന്ന വില്ലാ 10 

വിന്നും സമം. 

തേ൯ ഏറെ കുടിക്കുന്നതു നന്നല്ല; 

പ്രയാസമുള്ള തു ആരായുയന്നതോ മഹത്വം. 

ആത്മസംയമം ഇല്ലാത്ത പുരുഷ൯ 

മതില് ഇല്ലാതെ ഇടിഞ്ഞുകിടകുന്ന പട്ട 

ണംപ്പോലെയാകുന്നു. 

6൨. 

വേനതകാലത്തു ഹിമധും കൊയ കാല 

ത്തു മഴയും എന്നപോലെ 

ഭോഷന്നു ബഹുമാനം പൊരുത്തമല്ല. 

കുരികിരല് പാറിപ്പോകുന്നതും ഥിവല്പക്ഷി 

പറന്നുപോകുന്നതും പോലെ 

കാരണം ക്രടാത്ത ശാപം പറവുകയില്ല. 

കുതിരെക്കു ചമ്മടി, ക ഴുതെകു കട് ഞാണ്, 

മൂഡനന്മാരുടെ മുതുകിന്നു വടി. 

നീയും മുഡഗനെപ്പോലെ ആകാതിരിക്കേ 

ണ്ടതിന്നു 

അവന്െറ ഭോഷത്വംപോലെ അവനോടു 

ഉത്തരം പറയരുതു. 

മൂഡാന്നു താന് ജ്ഞോനിയെന്നു തോന്നാ.തി 

രിക്കേണ്ടതിന്നു 

അവന്െറ ഭോഷത്വത്തിന്നു ഒത്തവണ്ണം 

അയനോടു ഉത്തരം പറക. 

മൂഡനെറ കൈധശം വത്തമാനം അയ 

ക്ഷന്നവ൯ 

സ്വന്തകാല് മുറിച്ചുകളുകയും അന്യായം 

കുടിക്കയും ചെയ്യുന്നു. 

മൂഡന്മാരുടെ വായിലെ സദൃശവാക്യം 

മുടന്തനെറ കാല് ഞുാന്നുകിടകുന്നതു 

പോലെ. 

മൂഡന്നു ബഗ്യുമാനം കൊടുക്കുന്നതു 

കുധവിണയില് കല്ല കെട്ടി മുറുക്കുന്നതു 

പോലെ. 

മൂഡന്മാരുടെ വായിലെ സദ്ടശഖാക്വം 

മത്തനെറ കയ്യിലെ മുള്ളു പോലെ. 

ഠിം 
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ള്ളിയും 

മൂഡനെ ക്രലികു നിത്തുന്നവന്ദം 

കണ്ടവരെ ക്രലിക്കു നിതൃതുന്നവരും ഒരു 

പോലെ. 

നായി ഛട്ടിച്ചതിചേക്കു വിണ്ടും തിരിയു 

ന്നതും 

മൂഡ൯ തെറ ഭോഷത്വം ആധവത്തിക്കു 

ന്നതും ഒരുപോലെ. 

തനിക്കുതന്നേ ജ്തോനിയെന്നു തോന്നുന്ന 

മനുഷ്യനെ നീ കാണുന്നുഖോ? 

അവയനെക്കറിച്ചുള്ള തിനെക്കാള്ലം മൂഡനെ 

ക്കുറിച്ചു അധികം പ്രത്യാശയുണ്ടു. 

വഴിയില് കേസരി ഉണ്ടു, തെരുക്കളില് 

സിംഹം ഉണ്ടു 

എന്നിങ്ങനെ മടിയ൯ പറയുന്നു, 

കതകു ചുഗിക്കുററിയില് എന്നപോലെ 

കിടക്കയില് തിരി 

യൂന്നു. 

മടിയ൯ തന്െറ കൈ തളികയില് ൨ 

ത്തുന്നു; 

വായിലേക്കു തിരികെ കൊണ്ടു വരുന്നതു 

മടിയ൯ തനെെറ 

അവന്നു പ്രയാസം. 

ബുഭ്ധിയോടെ പ്രതി ധാദിപ്പാ൯ പ്രാപി 

യ്യള്ള ഏഗഴ്രപേരിലും 

താ൯ ജ്ഞാനി എന്നു മടിയന്നു തോന്നുന്നു. 

തന്നെ സംബന്ധിക്കാത്ത വഴക്കില് ഇട 

പെടുന്നവ൯ 

വഴിയേ പോകുന്ന നായയുടെ ചെധിക്കു 

പിടിക്കുന്നപനെല്പ്ോലെ. 

കൂട്ടുകാരനെ വഞ്ചിച്ചിട്ടു 

അതു കളി ഏന്നു പറയുന്ന മന്ന ക്യ൯ 

തീക്കൊള്ളികളൂം അമ്പുകളും മരണവും 

മ്േറിയയന്ന ഭ്രാന്തനെല്ല്യോലെയാകുന്നു. 

വിറകു ഇല്ലാഞ്ഞാൽ തി കെട്ടുപോകും; 

നുണയന് ഇല്ലാഞ്ഞാൽ വഴകും ഇല്ലാതെ 

ബ്യാകം, 
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കുരി കനലിന്നും 

പോലെ 

വഗഥക്കുകാര൯ കലഹം ജ്വലിക്കുന്നതിന്നു 

കാരണം, 

ഏഷ്ഷണിക്കാരനെറ വാക്കു സ്വാഭൂഭോജനം 

പോലെ, 

അതു വയററിസെറ അറകളിലേക്കു ചെ 

ലന്നു. 

സ്നേഹം ജ്വലിക്കുന്ന അധരവും ടൂക്ടഹൃട 

യവും 

ധവെള്ളിക്കിടം പൊതിആ മണ്കുടം പോ 

ലെയാകുന്നു. 

വകെക്കുന്നവ൯ അധരംകൊണ്ടു വേഷം 

ധരിക്കുന്നു; 

ഉള്ളിലോ അവ൯ ചതിവൃയ സംഗ്രഹിച്ചു 

വെക്കുന്നു. 

അവന് ഇമ്പമായി സംസാരിക്കുമ്പോ 

അവനെ പലിശ്വസിക്കരുതു ; 

അവന്െറ ഹൃദയത്തില് ഏഴ വെറുപ്പു 

ഉണ്ടു. 

അവനെറ പക കപടംകൊണ്ടു മറെച്ചു 

ഖെച്ചാലും 

അവനെറ ട്ടക്ഷത സഭയുടെ മുമ്പില് വെ 

ളിപ്പെട്ടുവരും. 

കുഴി കഴിക്കുന്നവ൯ അതില് വിഴ്ചം; 

കല്ലു മരുട്ടുന്നവനെറമേല് അതു തിരിഞ്ഞു 

രുമൂം. 

ഭോഷ്കു പറയുന്ന നാവു അതിനാല് തക 

ന്നവരെ ദ്വേഷിക്കുന്നു; 

മുഖസ്തുതി പറയുന്ന വായ് നാശം വരു 

ത്തുന്ന. 

൨൭൦ അഷ്ഡ്യായം. 

നാളത്തെ ദിവസംചൊല്പി പ്രശംസിക്ക 

രുതു; 

ഒരു ദിവസത്തില് എന്തെല്ലാം സംഭവി 

ക്കും എന്നു അറിയുന്നില്ലല്ലോ. 

ധാഠാഥ്ലിം 

ധിറക തീകും എന്ന നിന്െറ വായല്ല മറെറാരുത്ത൯, 

നിനെറ അധരമല്ല ലേറൊരുത്ത൯ നി 

ന്നെ സ്മൂതിക്കട്ടെ. 

കല്ലു ഘേനമുള്ളതും മണല് ഭാരമുള്ളതും 

ആകുന്നു; 

ഒരു ഭോഷനെറ നീരസമോ ഇവ രണ്ടി 

ലും ഘനമേറിയതു. 

പ്രളയവും 

ആകുന്നു; 
ജാരശങ്കയുടെ മുമ്പിലോ ആകു നില്ലാം? 

ക്രോധം കോപം ട് 

മറഞ്ഞ സ്നേഹത്തിലും തുറന്ന ശാസന നല്ല. 

സ്ന്റേഹിത൯ വരുതുതുന്ന മുറിവുകഠം വിശ്വ 

സതയുടെ ഫലം; 

ശത്രുധിനെറ ചുംബനങ്ങളോ കണക്കി 

ലധികം. 

തിന്നു തൃപൃനായവ൯ തേ൯കുട്ടയും ചവി 

ട്ടിക്കള യുന്നു ; 

വിശപ്പുള്ള വന്നോ കൈപ്പുള്ള തൊക്കെയും 

മധുരം. 

കൂടു വിട്ടലയുന്ന പക്ഷിയും നാടു വിട്ടുഴ 

ലുന്ന മരുഷ്യയനും ഒരുപോലെ. 

തൈലവും ധ്മൂപധും എദയത്തെ സന്തോ 

ഷ്മിപ്പിക്കുന്നു ; 

ഫൃദ്യാലോചനയുള്ള സ്നറേഹിതനെറ മാധു 

യവും അങ്ങനെ തന്നേ. 

നിന്െറ 

സ്നറേഫിത നെയും ഉപേക്ഷിക്കരുതു; 

സ്ന്റേഹിതനെയും അപ്പസനെറ 

തന്െറ കഷ്ടകാലത്തു സഹോദരന്െറ 

വിട്ടിത പോകയും അരുതു; 

ദൂരത്തെ സഹോടരനിലും സമീപത്തെ 

അയല്ല്ലാര൯ നല്ലതു. 

മകനേ, എന്നെ നിന്ടിക്കുന്നവനോടു 

ഞാന ഉത്തരം പറയേണ്ടതിന്നു 

നീ! ജ്ഞാനിയായി ഏനെറ ഫ്ൃടയത്തെ 

സന്തോഷിപ്പ്പിക്കു. 

പിധേകമുള്ള വ൯ അനത്ഥം കണ്ടു ഒളിച്ചു 

കൊള്ളുന്നു ; 
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അപ്പബുഭ്ധികമ്ലോ നേരെ ചെന്നു ചേത 

പെടുന്നു. 

അന്ൃന്നുധേണ്ടി ജാമ്യം നില്ല്യന്നവസനെറ 

വരം എടുത്തുകൊഠംക; 

പരസ്ത്രിക്ക ധേണ്ടി ഉത്തരധാദിയാകുന്ന 

വനോടു പണയം വാങ്ങുക. 

അതികാലത്തു ഏഴ്ഴന്നേററു സ്നേഹിതനെ 

ഉച്ചത്തില് അയഗ്രഹിക്കുന്നവന്നു അതു 

ശാപമായി എണ്ണപ്പെടും. 

ചെരുമഴയുള്ള ദിവസത്തില് ഇടധിടാത്ത 

ചോച്ചയും 

കലഛക്കാരത്തിയായ സ്ര്ര്യയം ഒതപോലെ. 

അവളെ ഒതുക്കുവാ൯ നോകുന്നവ൯ കാ 

ററിനെ ഒതുകുവാ൯ നോകുന്നു; 

അവന്െറ വലങ്കൈകൊണ്ടു ്രേണ്ണയെ 

പിടിപ്പാന് പോകുന്നു. 

ഇരിവബ്പു ഇരിമ്പിന്നു മൂച്ചക്ൂട്ടുന്നു ; 

മദ്മഷ്യന മനുഷ്യന്നു മൂച്ചക്രട്ടുന്നു. 

അത്തി കാകുന്നവ൯ അതിനെറ പഴം 

തിന്നും; 

യജമാനനെ സൂക്ഷിക്കുന്നവ൯ ബ്ഫ്രുമാ 

നിക്കപ്പെടും. 

വെള്ളത്തില് മുഖത്തിന്നൊത്തവണ്ണം മുഖ 

ത്തെ കാണുന്നു; 

മനുഷ്യ൯ തനെറ ഫൃദയത്തിന്നൊത്തെഖ 

ണ്ണം മന്മഷ്ട്യനെ കാണുന്നു. 

പ്പാതളത്തിന്നും നരകത്തിന്നും ഒരിക്കലും 

തൃപ്യിവരുന്നില്ല; 

മ്മഷ്യ നെറ കണ്ണിന്നും ഒരിക്കലും തൃഫ്യി 

വരുന്നില്ല. 

വെള്ളിക്കു പുടധും പൊന്നിന്നു മൂശയും 

ശോധന 

മന്മഷ്യ ന്നോ അവനെറ പ്രശംസ. 

ഭോഷനെ ഉരലില് ഇട്ടു മലക്കകൊണ്ടു 

അധില്പോലെ ഇടിച്ചാലും 

ഭോഷത്വം അവന്െറ ിട്ടുമാറുക 

യില്ല. 

ഠിം 
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ട്ടാ. 

സദ്ടശവാക്യങ്ങം ൨൮ 

നിന്െറ ആടുകളുടെ അവസ്ഥ അറി 

വാന് ജാഗ്രതയായിരിക്ക; 

നിനെറ കുനനുകാലികളില് നന്നായി മുഷ്ടി 

ലവെക്കുക. 

സമ്പത്തു ഏന്നേകും ഇരിക്കുന്നതപ്പല്ലോ; 

കിരിടം തലമുറതലമുറയോളം ഇരിക്കുമോ? 

ലുലു ചെത്തി കൊണ്ടു പോകുന്നു; ഇളമ്പു 

ലൂ മുളെച്ചുവരുന്നു; 

പവ്വുതങ്ങളിലെ സസ്യങ്ങളെ ശേഖരി 

കുന്നു. 

കുഞ്ഞാടുക൦ നിനക്കു ഉടുപ്പിന്നും 

കോലാടുക നിലത്തിനെറ വിലെക്കും 

ഉതകംം 

കോലാടുകളുടെ പാല് നിന്െറ ആഹാര 

ത്തിന്നും 

നിന്െറ ഭവനക്കാരുടെ അഫോവ്ൃത്തികും 

നിന്െറ ദാസിമാരുടെ ഉപജീ വനത്തി 

ന്നും മതിയാകും, 

൨൮. അദ്ധ ഷ്യായം. 

ത്ആൃരും ഓടിക്കാതെ ദുഷ്ടന്മാര് ഓടില്ലോ 

കുന്നു; 

നിതിമാന്മാരോ ബാലസിംഹംപോലെനി 

ഭയമായിരിക്കുന്നു. 

ദേശത്തെ അതിക്രമംനിമിത്തം അതിലെ 

പ്രഭക്കന്മാർ പലരായിരിക്കുന്നു ; 

ബൂഭ്ധിയും പരിജ്ഞാനവും ഉള്ള വര്മുഖാ 

ന്തരമോ അതിനെറ ധ്യയസ്ഥ ദീഘമായി 

നില്ലന്നു. 

അഗതികളെ പിഡിപ്പിക്കുന്ന ദരിദ൯ 

വിളവിനെ ധെച്ചേക്കാതെ ഒഴ്ചക്കിക്കള 

യ്യുന്ന മഴപോലെയാകുന്നു. 

ന്യായപ്രമാണത്തെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നവര് 

ദുഷ്ടനെ പ്രശംസികുന്നു; 

ന്യായപ്രമാണത്തെ കാക്കുന്നവരോ അവ 

രോട്ട ഏതികുന്നു. 

ദൂക്ടന്മാർ ന്യായം തിരിച്ചറിയുന്നില്ല ; 

ത നം 

3 

24 

25 

26 
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യഹോധവയെ അന്വേഷിക്കുന്നവരോ സ 

കലവും തിരിച്ചറിയുന്നു. 

തെറ വഴികളില് വക്രനായി നടക്കുന്ന 

ധന ധാനെക്കാധ 

പരമാത്ഥതയില് നടക്കുന്ന ഒരിദ൯ ഉത്ത 

മന, 

ന്യായപ്രമാണത്തെ പ്രമാണിക്കുന്നവ൯ 

ബുദ്ധിയുള്ള മക൯; 

അതിഭക്ഷകന്മാക്കു സഖിയായവനോ അ 

പ്പനെ അപമാനികുന്നു. 

പലിശയും ലാഭവും വാങ്ങി സമ്പത്തു വഭ്ധി 

പ്പിക്കുന്നവ൯ 

അഗതികകളോടു കൃപാലുവായവന്തു വേണ്ടി 

അതു രശേഖരിക്കുനതു. 

ന്യായപ്രമാണം കേശക്കാതെ ചെധി തി 

രിച്ചുകള ഞ്ഞാല് 

അധഖനെറ പ്രാത്ഥന തന്നേയും വെറ്ുപ്പാ 

കുന്നു. 

നേരുള്ള വരെ ഒുമ്മാഗ്ഗത്തിലേക്കു തെററി 

കുന്നവ൯ 

താ൯ കുഴിച്ച കുഗിയില് തന്നേ വിഴ്ചം; 

നിഷ്ക്ുളങ്കന്മാരോ നന്മ അവകാശ 

മാകും. 

ധനധാന്൯ന് തനിക്കുതന്നേ ജ്താനിയായി 

ത്തോന്നുന്നു; 

ബുദ്ധിയുള്ള അഗതിയോ അഖധനെ ശോ 

ധന ചെയ്യുന്നു. 

നീതിമാന്മാര് ജയഘോഷം കശഗിക്കുമ്പോര 

മഹോത്സവം; 

ടൂക്ടൂന്മാ൪ ഉയന്നവരുമ്ചോഴോ ആളുക 

ഒളിച്ചുകൊള്ളു ന്നു. 

തനെറ ലംഘനങ്ങളെ മറെകുന്നവന്നു 

ശുഭം വരികയില്ല; 

അവയെ ഏററുപറഞ്ഞു ഉപേക്ഷിക്കുന്ന 

വന്നോ കരുണ ലഭികും. 

14 എല്ലോഴം ഭയത്തോടിരിക്കുന്ന മനുഷ്യ൯ 

ഭാഗ്യ വാ൯; | അത്യാഗ്രഹഫമുള്ള വ൯ വഴക്കുണ്ടാക്കുന്നു ം 

1 004 ന്ന 2൭൫ 

ഹൃദയത്തെ കഠിനമാകുന്നവനോ അന 

ത്ഥത്തില് അകപ്പെടും. 

അഗതികളില് കത്തൃത്വം നടത്തുന്ന ടുഷ്ടട൯ 

ഗജ്ജ്യിക്കുന്ന സിംഹത്തിന്നും ഇരതേട്: 

നടക്കുന്ന കരടികും തുല്യ൯. 

ബുഭ്ധിഹീനനായ പ്രഭ മഹാപിഡകന്ദം 

ആകുന്നു; 

ദപ്യാഗ്രഹം യെറുക്കുന്നവനോ ടീഘായു 

സ്സ്സോടെ ഇരിക്കും. 

രക്തപാതകഭാരം ചുരക്ുന്നവ൯ കുഴിയി 

ലേക്കു ബഭ്ധപ്പെടുഠ; 

അവനെ ആരും തടുക്കരുതു. 

നിഷ്ണുളങ്കനായി നടക്കുന്നവന് രക്ഷിക്കു 

പ്പേടും; 

നടപ്പില് വക്രതയുള്ളവനോ പ്പെട്ടെന്നു 

പീഴ്ം. 

നിലം കൂഷിചെയ്യുന്നവന്നു ആഹാരം സ 

മുഭ്ധിയായി കിട്ടും; 

നിഡസ്സാരന്മാരെ പി൯ചെല്ലുന്നവനോ ധേ 

ണ്ടു വോളം ദാരിദ്രം അനുഭവിക്ും. 

വിശ്വസ്പുരു ഷന് അനുഗ്രഫസസ്മുണ്ണ൯; 

ധനധാനാകേണ്ടതിന്നു ബഭ്ധപ്പെടുന്നവ 

- ന്നോ ശിക്ഷ വരാതിരിക്കയില്ല. 

മുഖദാക്ഷിണ്യം കാണിക്കുന്നതു നന്നല്ല; 

ഒരു കഷണം അപ്പത്തിന്നായും മനു ഷ്യ൯ 

അന്യായം ചെയ്യം, 

കണ്ണുകടിയുള്ള വ൯ ധനവഖാനാകുവാന് ബ 

ദ്ധപ്പെടുന്നു, 

ബുദ്ധിമുട്ടു വരുമെന്നു അവന് അറിയു 

ന്നതുില്ലം, 

ചക്കരഖാകു പറയുന്നവനെക്കാ൦ 

ശാസിക്കുന്ന വന്തു പിന്നിടു പ്രീതി ലഭി 3൭൦. 

അപ്പനോടോ അമ്മയോടോ പിടി.മൂപ 

റി.ിട്ടു 

അതു അക്രമമല്ല എന്നു പറയുന്നവ൯ നാ 

15, 
| 
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യഹോവയില്, ആശ്രുയിക്കുന്നവനോ പു | നീതിമാ൯ അഗതികളുടെ കായ്യം അറി 

ടി പ്രാപിക്കും. യുന്നു ; 

സ്വന്തഹ്ൃദയത്തില് ആശ്രുയിക്കുന്നവന് | ടൂകനോ പരി ഞ്ഞോനം ഇന്നതെന്നു അറി 

മൂഡ്ഥ൯; യ്മന്നില്ല,. 

ജ്ഞാനത്തോടെ നടക്കുന്നവനോ രക്ഷി । പരിഹാസികഠ പട്ടണത്തില് കോപാ 

കുപ്പെടും. ഗ്നി ജ്വലിപ്പികുുന്നു ; 

ദരിദന്നു കൊടുക്കുന്ന വന്നു കുറെച്ചര ഉണ്ടാ | മ്തോന കളോ ക്രോധത്തെ ശമിപ്പിക്കുന്നു. 

കയില്ല; | ഇഞഞാനിക്കും ഭോഷന്നും തമ്മില് വാഗ്വാദം 

കണ്ണു അടെച്ചുകള യുന്നവന്നോ ഏറിയോരു ഉണ്ടായിട്ടു 

ശാപ്പം ഉണ്ടാകും. | അവന് കോപിച്ചാലോ ചിരിച്ചാലോ ശമ 

ദുഷ്ടന്മാർ മയന്നുവരുമ്പോഠം ആമൂകഠം നം വരികയില്ല. 

ഒളിച്ചുകൊള്ളുന്നു; | രക്തപാതകന്മാ൪ നിഷ്കളങ്കനെ ദ്വേഷി 

അവര് നശിക്കുമ്പോഴോ നിതിമാന്മാ൪ കുന്നു; 

വഭ്ധിക്കുന്നു. | നേരുള്ളവരോ അധസെറ പ്രാണരക്ഷ 

അന്വേകിക്കുന്നു. 

൨൯. പ മൂഡ൯ തന്െറ കോപത്തെ മുഴുവനും 

കൂടെക്കൂടെ ശാസന കേട്ടിട്ടും ശാറ്ം കാ വെളി പ്പെടുതുുന്നു ; 

ണിക്കുന്നവ൯ | ജ്ഞാന യോ അതിനെ അടക്കി ശമിപ്പി 

നീക്കുപോക്കില്ലാതെ പെട്ടെന്നു നശിച്ചു ക്കുന്നു. 

പോകും. | അധിപതി ന്൯ണ കേഠപ്പ്രാ൯ തുടങ്ങി 

നീതിമാന്മാർ വര്ഭ്ധികുമ്പോഠം ജനം സ യാല് 

ന്തോക്കിക്കുന്നു; | അവന്െറ ഭൃത്യന്മാര് ഒക്കെയും ടൂക്ടന്മാ 

ദുക൯ ആധിചത്യം നടതുുമ്പോഴോ രാകും. 

ജനം നെടു ിപ്പിടുന്നു. | ദരിദന്ദം പിഡകനും തമ്മില് എയി൪പെ 

ഞ്ഞോനത്തില് ഇക്ടപ്പെടുന്നവന് തന്െറ ടുന്നു; 

അപ്പനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നു; | ഇരുവരുടെയും കുണ്ണ യഫോധ പ്രകാശി 

ധേശ്യകമളോടു സഹവാസം ചെയ്യുന്നവ പ്പിക്കുന്നു. 

നോ തസെറ സമ്പത്തു നശിപ്പിക്കുന്നു. അഗതിക ക്കു വിശ്വസൂതയോടെ ന്യായ 

രാജാവു ന്യായപാലനത്താല് രാജ്യത്തെ പലേനം ചെയ്യുന്ന 

നിലനിതുതുന്നു; | രാജാധിനെറ സിംഹാസനം എന്നേക്കും 

നികുതി പഭ്ധിപ്പിക്കുന്നപനോ അതിനെ സ്ഥിരമായിരികും. 

കൂട്ടുകാരനോടു മുഖസ്തുതി പറയുന്നപ൯ തന്നിക്കൃത്തിന്നു വിട്ടിരുന്ന ബാലനോ 

നശിപ്പിക്കുന്നു. വടിയും ശാസനയും ജ്ഞാനത്തെ നല്ലുന്നു ; 

അവനെറകാലിന്നു ഒരു വല ധിരി അമ്മെകു ലജ്യൂ വരുതൃതുന്നു. 

കുന്നു. | ടൂഷ്ടന്മാര് പെരുകുമ്പോഠം അതിക്രമം 

ദൂഷ്ടുമ്മി തനെറ ലംഘനത്തിൽ കുട്ടങ്ങുന്നു ; പവവെരുകന്നു; 

നിതിമാനോ ഫ്വോഷിച്ഛാനന്ടിക്കുന്നു. നീതിമാന്മാരോ അവരുടെ ധിഴ്സ കാണും. 
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സദ്ൂശവാകൃങ്ങമ ൩ഠ 

നിനെറ മകനെ ശിക്ഷിക്ക; അവ൯ 

നിനക്കു ആശ്വാസമായ്യിരും; 

അവ൯ നിന്െറ മനസ്സിന്നു പ്രമോദം 

വരുതൃതും. 

ലെളിപ്പാടു ഇല്ലാത്തെടത്തു ജനം മയ്യാദ 

വിട്ടു നടക്കുന്നു; 

ന്യായപ്രമാണം കാത്തുകൊള്ളു നവനോ 

ഭാഗ വാന്. 

ദാസനെ ഗുണീകരിപ്പാ൯ വാക്കു മാത്രം 

പോരാ; 

അവന് അമു ഗ്രഹിച്ചാലും ക്രട്ടാകുകയി 

ല്ലല്ലോ. 

വാക്കില് ബദ്ധപ്പാടുള്ള മന്ഷ്്യനെ നീ 

കാണുന്നുവോ? 

അവനെക്കാഠ മൂഡനെക്കുറിച്ചു അധികം 

പ്രത്യാശയുണ്ടു. 

ഓസനെ ബാല്യംമുതല് ലാളിച്ചുവളത്തു 

ന്നവനോടു 

അവന് ഒടുക്കം ദുശ്ശാഠ്യം കാണിക്ും. 

കോപമുള്ള വ൯ വഴക്കണ്ടാകുന്നു ; 

പഭ്ധി 

പ്പിക്കുന്നു. 

ക്രോധമുള്ളവ൯ അതിക്രമം 

മന്മഷ്യ സെറ ഗവ്യം അവനെ താഴ്സിക്ക 

ളയ്യം; 

മനോധിനയമുള്ളവനോ മാനം പ്രാപി 

ക്കം. 

കള്ളനുമായി പടം ക്രടുന്നപ൯ സ്വന്ത 

പ്രാണനെ പകെകുന്നു; 

അവ൯ സത്യ വാചകം കേഠക്കുന്നു; ഒന്നും 

പ്രസ്മാഖിക്കുന്നില്ലതാനും. 

മാനുഷഭയം ഒരു കണി ആകുന്നു; 

യഹോധയില് ആശ്രുയിക്കുന്നവനോ രക്ഷ 

പ്രാപിക്കും. 
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രല്ലൂഃ 

സന്മാഗ്ലി ദുക്ടന്മാക്കും ഖെറുപ്പ. 

൩൦. അദ്ധ്യായം. 
മി 

യ്യാക്കേയുടെ മകനായ ആഗ്രരിനെറ 

വചനങ്ങഠ; ഒരു അരുളപ്പാടു; 

ആ പുരുഷന്െറ വാകൃമാധിതു : 

ദൈവമേ, ഞാ൯ അദ്ധ്വാനിച്ചു, 

ദൈവമേ, ഞാ൯ അഭ്ധവാനിച്ചു ക്മയിച്ചി 

രികുന്നു. 

മൃഗപ്രായ 

നത്രേ; 

ഞാ൯ സകലമനുഷ്യരിലും 

മാനുഷാബുഭ്ധി എനിക്കില്ല. 

ഞാന് ജ്ഞാനം അഭയ സിച്ചിട്ടില്ല; 

വപരിശുദ്ധനായവനെറ പരിജ്ഞാനം ഏ 

നിക്കില്ല. 

സ്വഗ്ശത്തില് കയറുകയും ഇറങ്ങിവരിക 

യും ചെയൂവ൯ ആര്? 

കാററിനെ തെറ മുക്ട്ടിയ്.ത പിടിച്ചട 

ക്കിയവ൯ ആര? 

വെള്ളങ്ങളെ ധ്ര്രുത്തില് കെട്ടിയവ൯ 

ആര്? 

ഭൂമിയുടെ അറുതികളെ യൊക്കെയും നിയ 

മിച്ചവ൯ ആര്? 

അവനെറ പേരെന്തു? അവന്െറ മക 

നെറ പചെ൪ ഏന്തു? നിനക്കറിയാമോ? 

ദൈധഖത്തിനെറ സകലവചനമവും ശുദ്ധി 

ചെയുൂതാകുന്നു ; 

തന്നില് ആശ്രയിക്കുന്നവക്കു അവ൯ പരി 

ച തന്നേ, 

അവനെറ വചനങ്ങളോടു നി ഒന്നും 

ക്രട്ടരുതു, 

അനേകര് അധിപതി യുടെ മുഖപ്രസാദം | അവന് നിന്നെ ധിസ്ൂരിച്ചിട്ടു നീ കുള്ള 

അന്വേഷിക്കുന്നു; 

മന്മഷ്യന്െറ ന്യായധിധിയോ യഹോവ 

യ്യാല് വരുന്നു. 

ധിം 

നാകുവാ൯ ഇട വരരുതു. 

രണ്ടു കായ്യം ഞാ൯ നിന്നോട്ട അപേ, 

ക്ഷ്മികുന്നു ; 
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ജീിവപയ്യന്തം അവ ഏനിക്കു നിഷേധി 

ക്കരുതേ: 

വ്യാജവും ഭോഷ്ട്ും ഏന്നോടു അകറേറ 

ണമേ; 

ദാരിദ്ര്യവും സവ്പത്തും ഏനിക്കു തരാതെ 

നിത്യല്ലത്തി തന്നു എന്നെ പോഷിപ്പി 

ഭക്കണമേ, 

ഞാ൯ തൃഡൃനായിത്തീന്ിട്ടു: യഹോധഖ 

ആര് എന്നു നിന്നെ നിഷേധിപ്പാനും 

ഒരിടനായിത്തീന്നിട്ടു മോക്ട്ടിച്ചു എനെറ 

ഭൈധത്തിനെറ നാമത്തെ തീണ്ടിപ്പാരും. 

സംഗതി വരരുതേ. 

ദാസനെക്ുറിച്ച യജമാനനോടു ഏഷണി 

പറയരുതു ; 

അവന് നിന്നെ ശപിപ്പാനും നി കുററക്കാ 

രനായിത്തിരുധാന്ദം ഇടവരരുതൂ. 

അപ്പനെ ശപിക്കയും അമ്മയെ അയുഗ്ര 

ഹിക്കാതിരിക്കയും ചെയ്യുന്നോരു തലമുറ! 

തഞ്ങഠരകു തന്നേ നിമ്മലരായിത്തോന്നുന്ന 

വരും 

അശുദ്ധി കഴ്ചകിക്കള യാത്തവരുമായോരു 

തലമുറ! 

അയ്യയ്യാ ഈ തലമുറയുടെ കണ്ണുകഠം എത്ര 

ഉയന്നിരിക്കുന്നു -- 

അവരുടെ കണ്ണ്ിമക ത്ര പൊളങ്ങിയി 

രിക്ുന്നു --- 

എളിയവരെ ഭൂമിയില്നിന്നും 

ദരിദരെ മന്മഷ്യരുടെ ഇടയില്നിന്നും 

തിന്നുകള വാ൯ തക്കവണ്ണം 

മുമ്പല്ല വാളായും അണപ്പല്ല കത്തിയായും 

ഇരികുന്നോരു തലമുറ! 

കന്നട്ടെക്കു: തരിക, തരിക എന്ന രണ്ടു 

പുത്രിമാര് ഉണ്ടു; 

ഒരിക്കലും തൃപ്യിവരാത്തതു മൂന്നുണ്ടു; 

മതി ഏന്നു പറയാത്തതു നാലുണ്ടു : 

പാതാമ ധും വന്ധ്യയുടെ ഗഭപാത്രവും 

വെള്ളം കുടിച്ചു തൃപ്യിവരാത്ത ഭൂമിയും 

ഠിം 
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മതി എന്നു പറയാത്ത തിയും തന്നേ. 

അപ്പനെ പരിഹസിക്കയും 

അമ്മയെ അനുസരിക്കാതിരിക്കയും ചെ 

യ്യുന്ന കണ്ണിനെ 

തോട്ടരികത്തെ കാക്കു കൊത്തിപ്പറിക്കയും 

കഴ്ണകി൯കുഞ്ഞൂങ്ങഥ തിന്നുകയും ചെയ്യും. 

എനിക്കു അതിധിസ്കയമായി തോന്നുന്നതു 

ലലൂന്നുണ്ടു ; 

എനിക്കു അറിഞ്ഞുക്രടാത്തതു നാലുണ്ടു : 

ആകാശത്തു കഴ്ുകനെറ വഴിയും 

പാറമേല് സപ്പത്തിനെറ വഴിയും 

സമുദമഭ്ധ്ധയ കപ്പലിനെറ വഴിയും 

ക൬കയോടുക്രടെ പുരുഷനെറ വഴിയും 

തന്നേ. 

ധ്യഭിചാരിണിയുടെ വഴിയും അങ്ങനെ 

തന്നേ; 

അവ തിന്നു വായ് തുടെച്ചിട്ടു 

ഞാ൯ ഒരു ദോഷധും ചെയ്യിട്ടില്ലെന്നു പ 

റയുന്നു. 

മൂന്നിനെറ നിമിത്തം ഭൂമി വിറെകുന്നു; 

നാലിനെറ നിമിത്തം അതിന്നു സഹിച്ചു 

ക്രടാ: 

ദാസ൯ രാജാവായാല് അധഖനെറ നിമി 

ത്തധും 

ഭോഷന് തിന്ത തൃപൃനായാല് അധവനെറ 

നിമിത്തവും 

ധിലക്ഷണെക്ക വിവാഹം കഥിഞ്ഞാല് 

അവളുടെ നിമിത്തവും 

ദാസി യജമാനത്തിയുടെ സ്ഥാനം പ്രാപി 

ചാല് അവളുടെ നിമിത്തവും തന്നേ. 

ഭൂമിയില് എത്രയും ചെറിവയെങ്ജിലും 

അത്യന്തം ഞ്ഞോനമുള്ള വയായിട്ടു നാലുണ്ടു : 

ഉറുമ്പു ബലഹിനജാതി എങ്കിലും 

അതു വേനല്ലച്ലാലത്തു ആഹാരം സമ്പാദിച്ചു 

വെക്കുന്നു. 

കുഴിമുയല് ശക്തിയില്ലാത്ത ജാതി എങ്കിലും 

അതു പാറയില് പാപ്പിടം ഉണ്ടാക്കുന്നു. 
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ഖെട്ടക്കിളിക്കു രാജാധില്ല എങ്കിലും 

അതൊക്കെയും അണിയണിയായി പുറ 

പ്പേടുന്നു. 

പല്ലിയെ കൈകൊണ്ടു പിടിക്കാം എങ്കിലും 

അതു രാജാക്കന്മാരുടെ അരമനകളില് 

പാക്കുന്നു. 

ചന്തമായി നടകൊള്ളു ന്നതു മൂന്നുണ്ടു; 

ചന്തമായി നടക്കുന്നതു നാലുണ്ടു : 

മുഗങ്ങളിരുഖെച്ചു ശക്തിയേറിയതും 

ഒന്നിന്നും വഴിമാറാത്തതുമായ സിംഹവും 

നായാട്ടുനായും ദകുലാട്ടു കൊററരും 

സൈന്യ സമേതനായ രാജാവും തന്നേ. 

നി നിഗളിച്ചു ഭോഷത്വം പ്രവത്തിക്കയോ 

ദോഷം നിരൂപിക്കയോ ചെയ്യുപോയെ 

ങ്കില് 

കൈകൊണ്ടു വായ പൊത്തിക്കൊഠാംക, 

പാല് കുടഞ്ഞാല് വെണ്ണണയുണ്ടാകും ; 

മൂക്കു ഞെക്കിയാല് ചോര വരും; 

കോപം ഇളക്കിയാല് വഗക്കുണ്ടാകും. 

൩.൧. അദ്ധ്യായം. 

ലെമുവേതരാജാവിസെറ വചനങ്ങാ; 

അവനെറ അമ്മ അവന്നു ഉപദേശിച്ചു 

കൊടുത്ത അരുളപ്പാടു. 

മകനേ, ഏന്തു? ഞാ൯ പ്രുസധിച്ച മക 

നേ എന്തു? 

എനെറ നേച്ചകളുടെ മകനേ, ഏന്തു? 

സ്റ്റ്രിക ക്കു നിന്െറ ബലത്തെയും 

രാജാക്കന്മാരെ നശിപ്പിക്കുന്നവകു നിന്െറ 

വഴികളെയും കൊടുക്കരുതു. 

വീഞ്ഞു കുടിക്കുന്നതു രാജാക്കന്മാക്കു കൊള്ള 

രുതു; 

ലെമൂധേലേ, രാജാക്കന്മാക്കു അതു കൊള്ള, 

രുതു; 
മമ്മ സക്തി പ്രഭക്കന്മാകു കൊള്ള രുതൂ. 

അവർ കുടിച്ചിട്ടു നിയമം മറന്നുപോക 

വനും 

ഠിം 

അരിക്കൃന്മാരുടെ ന്യായം മറിച്ചുകള വാന്ദം 

ഇടവരരുതു . 

നശിക്ുമാറായിരിക്കുന്ന വന്നു മദ്യ ധും 

മനോയ്യ സനമുള്ള വന്നു വിങ്ങും കൊ 

ടക്ക. 

അധവ൯ കുടിച്ചിട്ടു തന്െറ ദാരിദ്ദം മറ 

ക്കയും 

തനെറ അരിക്ടുത ഓക്കാതിരിക്കയും ചെ 

യ്യട്ടെ. 

ഉരമന്നു വേണ്ടി നിനെറ വായ് തുറക്ക; 

ക്ഷയിച്ചുപോകുന്ന ഏവരുടെയും കായ്യയ 

ത്തില് തന്നേ. 
ി 

നിസെറ ഖായ തുറന്നു നീതിയോടെ ൬൭ 

യം വിധിക്ക; ൂ 

എളിയവന്നും ഒരിദന്നും ന്യായപാലനം 

ചെയ്തുകൊടുക്ക. 

സാമത്ഥു മുള്ള ഭായ്യയെ ആകു കിട്ടും? 

അവളുടെ വില മുത്തുകളിലും ഏറും. 

ഭത്താധിനെറ ഫൃദയം അവളെ ധിശ്വ 

സിക്കുന്നു; 

അവനെറ ലാഭത്തിന്നു ഒരു കുറധുമില്ല. 

അവഠം തസെറ ആയ്യഷ്ക്ലാലമൊക്കെയും 

അവന്നു തിന്മയല്ല നന്മ തന്നേ ചെയ്യുന്നു. 

അവ ആട്ടുരോമധും ചണവ്യം സമ്പാ 

ടിച്ചു 
താല്പയ്യത്തോടെ കൈകൊണ്ടു വേല ചെ 

യ്യുന്നു. 

അവ കച്ചവടക്കപ്പത പോലെയാകുന്നു; 

ദൂരത്തുനിന്നു ആഹാരം കൊണ്ടുവരുന്നു, 

അവാം നന്നരാധിലേ ഏഎഴ്ചന്നേററു, വിടി 

മുള്ള വകു ആഹാരവും 

വേലക്കാരത്തികഠക്കു ഓഹരിയും കൊടു 

ക്കുന്നു. 

അവ ഒരു നിലത്തിന്മേല് ഭൂഷ്ട്രിഖെച്ചു 

അത്ത മേടിക്കുന്നു ; 

കൈനേട്ടംകൊണ്ടു അവാം ഒരു മുന്തിരി 

ത്തോട്ടം ഉണ്ടാക്കുന്നു. 

9 
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കയ്യം 

ഭൂജുങ്ങളെ ശക്തികരിക്കയും ചെയ്യന്നു. 

തനെറ വ്യാപാരം ആദായമുള്ള തെന്നു 

അധ ഗ്രഫിക്കന്നു; 

അധകടെ ധിളകു രാത്രിയില് കെട്ടുപോ 

കന്നതുമില്ല. 

അവ ധിടുആലെക്കു കൈ നീട്ടുന്നു ; 

അവമൂടെ ധിരൽല് കതിര് പിടി 

ക്കുന്നു. 

അധഠം തന്െറ കൈ, ഏളിയവധക്കു തുറ 

കുന്നു; 

ഒരിദന്മാരുടെ അടുക്കലേക്കു കൈ നീ 

ടുന്നു. 

തനെറ ധീട്ടുകാരെച്ചൊല്ലി അവഠം ഹിമ 

ത്തെ പേടിക്കുന്തില്ല; 

അധമ ടെ ീട്ടിലൂള്ള വക്കൊക്കെയും ചുവ 

ല്യുകയിളി ഉണ്ടല്ലോ. 

അവഠം തനിക്കു പരവതാനി മണ്ടാ 

ക്കുന്നു; 

ശണപടവും അവളൂടെ 

മുടുപ്പ. 
ദേശത്തിലെ മൂപ്പന്മാരരോടുക്രടെ ഇരിക്ക 

ധൂവസ്ത്രും 

മ്പോസ 

അവളുടെ ഭത്താധു പട്ടണയാതില്ലല് പ്ര 

സിദ്ധനാകുന്നു. 

ഉണ്ടാക്കി വി 

ല്ലുന്നു; 

അവഠാ ശണഡസ്ത്രൂം 

പ്പിക്കുന്നു. 

ബലവും മഹിമയും അവമുടെ ഉടുല്ലു; 

ഭാവികാലം ഓത്തു അവ പുഞ്ചിരിയി 

ടന്നു. 

അധമ ജ്ഞാനത്തോടെ വായ് തുറകുന്നു; 

ഒയയുള്ള ഉപദേശം അവ്ളുടെ നാധി 

ന്നമേത ഉണ്ടു, 

വീട്ടുകാരുടെ ചെരുമാററം അവ സൂക്ഷി 

ചനോകുന്നു ; 

വെറുതെ ഇരുന്നു അഹോവൃത്തി കഴിക്കു 

ന്നില്ല. 

അവളൂടെ മക്കഠ ഏഴുന്നേററു അവളെ 

ഭാഗ്യവതി ഏന്നു പുക; 

അവളുടെ ഭത്താധും അവളെ പ്രുശംസി 

കുന്നതു : 

അനേകം തരുണികഠ സാമത്ഥ്യം കാണി 

ച്വിട്ടൂണ്ടു ; 

നീയോ അവരെല്ലാവരിലും ത്രേഷ്ടയായി 

രികുന്നു. 

ലാവണ്യം വ്യാജധും സ്വെന്ദയ്യം വ്യത്ഥവും 

ആകുന്നു; 

യഹോധാഭക്തിയുള്ള സ്ത്രിയോ പ്രശംസി 

ക്കപ്പെടും. 

അവളൂടെ കൈകളുടെ ഫലം അവക്കു 

കൊടുപ്പി൯; 

അവളുടെ സ്വന്തപ്രവ്ൃത്തികഠ പട്ടണ 

വാതില്ല,ല് അവളെ പ്രശംസിക്കട്ടെ. 
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തായി യാതൊന്നും ഇല്ല. 

151൧511൭ 

സഭാപ്രസംഗി 

൧ അഡ്ധ്യായാ. 

ീ൯യ൭ലേമിചെ രാജാവായി ദാധീ | കുറിച്ച പിന്നത്തേതില് വരുവാനുള്ള വ 

ദിന൯െറ മകനായ സഭാപ്രസംഗിയുടെ 

വചനങ്ങഥ. 

ഹാ മായ, മായ എന്നു സഭാപ്രസംഗി 

പറയുന്നു; ഹാ മായ, മായ, സകലവും മാ 

യയത്രേ. സൂയ്യന്നു കിഗില് പ്രയത്നിക്കുന്ന 

സകലപ്രയത്തത്താലും മനുഷ്യന്നു എന്തു 

ഒരു തലമുറ പോകുന്നു; മറെറാരു ലാഭം? 

തലമുറ വരുന്നു; ഭൂമിയോ എന്നേകും നി 

ല്ലുന്നു. സൂയ്യ൯ മദിക്കുന്ന; സൂയ്യ൯ തി, 

മിക്കുന്നു; ഉടിച്ച സ്ഥലത്തേക്കു തന്നേ ബ കണ്ടിട്ടുണ്ടു; 

ഭ്ധപ്പെട്ടു ചെല്ലുന്നു. കാററു തെക്കോട്ടു 

ചെന്നു വടക്കോട്ടു ചുററിവരുന്നു; അങ്ങ 

നെ കാററു ചുററിച്ചുററി തിരിഞ്ഞജുകൊ 

ണ്ടു പരിവത്തനം ചെയ്യുന്നു, സകലനടി 

കളും സമുദത്തിലേക്കു ഒഴ്ഴകിലിഴ്ചന്നു; 

ഒഴുകിപിഴുന്ന ഇടശേക്കു പിന്നെയും 

പിന്നെയും ചെല്ലുന്നു. സകലകായ്യങ്ങ 

ഭം ശ്രമാവഹങ്ങളാകുന്നു; മനുഷ്യ൯ പറ 

ഞ്ഞാല് തീരുകയില്ല; കണ്ടിട്ടു കണ്ണിന്നു 

തൃപ്യ്യി വരുന്നില്ല; കേട്ടിട്ടു ചെഖി നിറ 

യൂന്നതുമില്ല. ഉണ്ടായിരുന്നതു ഉണ്ടാകുവാ 

നുള്ളതും, 

ഒളതും ആകുന്നു; സൂയ്യന്നു കീഥില് പൃതു 

ഇതു പുതിയതു 

എന്നു പറയത്തക്കവണ്ണം വല്ലതും ഉണ്ടോ? 

ചെയ്യുകഴിഞ്ഞതു ചെയ്ത്ാനു 

നമുക്കു മുമ്പെ, പണ്ടത്തെ കാലത്തു തന്നേ 

അതുണ്ടായിരുന്നു. പുരാതനജനത്തെക്കു 

റിച്ചു ഓമ്മയില്ലല്ലോു വരുവാനുള്ള വരെ 
രയി ൧... ശയം... ത്തം ഷും ഷം രായം-തയംയയം നയംഷ്ശംാംതംംംയയംുയംമംം-യയഗയംശംംംയമയയയിലലംഘിംഎംംംഘം ലുലിയ യം തയായി പയം 

എന്നിട്ടും സമുദം നിറയുന്നില്ല; നടികം 

ക്കും ഓമ്മയയണ്ടാകയില്ല, 

സഭാപ്രസംഗിയായ ഞാ൯ യെരൂശ 

ലേമില് യിസ്രായേലിന്നു രാജാവായിരുന്നു. 

ആകാശത്തി൯ കീഴിൽ സംഭധികുന്നതൊ 

ക്കെയും ്ഞോനത്തോടെ ആരാഞ്ഞറിയേ 

ണ്ടതിന്നു ഞാ൯ മനസ്സുഖെച്ചു; ഇതു ലൈ 

വം മനുഷ്യക്കു കഷ്ടുപ്പെടുധാ൯ കൊടുത്ത 

ന: കകഷ്ടപ്പംടു തന്നേ. സൂയ്യന്നു കീഴെ 

നടക്കുന്ന സകലപ്രവൃത്തികളടം ഞാ൯ 

അവയൊക്കെയും മായയ്യം 

വൃഥാപ്രയത്തധും അത്രേ. വളവുള്ളതു 

നേരെ ആക്കുവാ൯ വഹിയാ; കുറവുള്ളതു 

ലേണ്ണിത്തികെപ്പാനും വഹിയാ. ഞാ൯ 

മനസ്സില് ആലോചിച്ചുപറഞ്ഞതു: യെരു 

ശലേമില് ഏനികു മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന ഏല്ലാ 

അധികം ജ്ഞാനം ഞാ൯ 

ഏനെറ ഫ്ലദയം 

്തോനവും അറിവും ധാരാളം പ്രാപിച്ചി 

വരെക്കാളൂം 

സമ്പാടിച്ചിരികുന്നു ; 

രിക്കുന്നു. ജ്താനം ഗ്രഹഫിപ്പാനും ഭ്രാന്തും 

ഭോക്ത്വധും അറിവാനും ഞാന് മനസ്സു 

ഖെച്ചു; ഇതും വൃഥാപ്രയത്നമെന്നു കണ്ടു. 

ജ്തോനബാഹഫ്ഹുല്യത്തില് വ്ൃസനബാഗ്ഗ 

ല്യം ഉണ്ടു; അറിധു പഭ്ധിപ്പിക്കുന്നപ൯ 

ടൂഃഖധും വഭ്ധിപ്പിക്ുന്നു. 

അദ്ധ്യായം. 

ഞാന് എന്നോടു തന്നേ പറഞ്ഞു: വരിക, 

ഞാന് നിന്നെ സന്തോഷംകൊണ്ടു പരി 
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നാടിനെ 2 

എന്നാല് അതും മായ തന്നേ, ഞാ൯ 

ചിരിയെക്ുറിച്ച അതു ഭ്രാന്തു എന്നും 

സന്തോഷത്രക്കറിച്ചു അതുകൊണ്ടെന്തു 

ഫലം എന്നും പറഞ്ഞു. മനുകൃയക്കു ആ 

കാശത്തി൯ കീഴെ ജീവപയ്യന്തം ചെയ്താന് 

നല്പതു ഏതെന്നു ഞാന് കാണുവോളം 

എന്െറ ഹൃദയം എന്നെ ഞ്ഞോനത്തോടെ 

നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കെ, ഞാന് എനെറ 

ദേഹത്തെ വിഞ്ഞജുകൊണ്ടു സന്തോഷിപ്പി 

പ്പാശരം ഭോഷത്വം പിടിച്ചുകൊഠംവാനും 

ര്രേനെറ മനസ്സില് നിരൂപിച്ചു. ഞാ൯ 

മഹാപ്രവൃത്തികളെ ചെയ്യൂ; എനിക്കു അര 

മനകളെ പണിതു; മുന്തിരിത്തോട്ടങ്ങളെ 

ഉണ്ടാക്കി. ഞാ൯ തോട്ടങ്ങളെയും ഉട്യാ 

നങ്ങളെയും ഉണ്ടാക്കി; അവയില് സകല 

വിധ ഫലവ്പക്ഷങ്ങളെയും നട്ടു. പ്ൃക്ഷം 

ഖെച്ചുപിടിപ്പിച്ചിരുന്ന തോപ്പു നനെ 

പ്പാ൯ കുളങ്ങളും കഴിപ്പിച്ചു. ഞാ൯ ദാസ 

ന്മാരെയും ഭഓസിമാരെയും വിലെക്കു വാ 

ങ്ങി; ധിട്ടിരു ജനിച്ച ദാസന്മാരും എനിക്കു 

ണ്ടായിരുന്നു; 

മുമ്പു ഉണ്ടായിരുന്ന ഏവരിലും അധികം 

യെരൂശലേമില് എനിക്കു 

ആടുമാടുകളായ ബഫ്ഹുസവ്പതതു എനി 

ക്കുണ്ടായിരുന്നു. ഞാ൯ വെള്ളിയും പൊ 

ന്നും രാജുക്കന്മാക്കും സംസ്ഥാനങ്ങശക്കും 

ഉള്ള ഭണ്ഡാരവും സ്വരൂപിച്ചു; സംഗീത 

ക്കാരെയും സംഗിതക്കാരത്തികമ്ളെയും 

മരുഷ്യരതടെ പ്രമോദമായ അനവധി 

സ്ര്രിജനത്തെയും സമ്പാടിച്ചു. ഇങ്ങനെ 

ഞാന്, എനിക്ുമുമ്പു യെരൂശലേമില് ഉണ്ടാ 

യിരുന്ന എല്ലാവരിലും മഹാനായിത്തീന്നു 

അഭില്ൃദ്ധി പ്രാപിച്ചു; ഞ്ഞോനധും എന്നില് 

കൂറെച്ചുനിന്നു. എനെറ കണ്ണ ആഗ്രഹി 

ചുതൊന്നും ഞാ൯ അതിന്നു നിഷേധി 

ച്വില്ല; ഏഎനെറ ഫ്ൃഭയത്തിന്നു ഒരു സ 

ന്തോഷവും വിലക്കിയില്ല; എന്െറ സകല 

പ്രയത്തധുംനിമിത്തം ഏനെറ ഫടയം സ 
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ന്തോഷിച്ചു; എനെറ സകലപ്രയത്തത്തി 

ലും ഏനിക്കുണ്ടായ അനുഭവം ഇതു തന്നേ. 

ഞാ൯ എനെറ കൈകളുടെ സകലപ്ര 

വ്ൃത്തികളെയും ഞാ൯ ചെയ്ത്ാ൯ ത്രുമി 

ച്ച സകലപരി ശ്രമങ്ങളെയും നോക്കി; 

എല്ലാം മായയും വൃഥാപ്രുയത്നധും അത്രേ; 

സൂയ്യന്െറ കീഴില് യാതൊരു ലാഭധും 

ല്ല ഏന്നു കുണ്ടും, 

്രാത്തും ഭോഷത്വവും നോക്കുവാ൯ തിരി 

ഞാ൯ ഞ്ഞോനവും 

ഞു; രാജാവിന്െറ ശേഷം വരുന്ന മനു 

ഷ്യ൯ റിന്തു ചെയ്യാ? പണ്ടു ചെയ്യതു 

തന്നേ. വെളിച്ചം ഇരുളിനെക്കാര ത്രേ 

ഷ്ൃമായിരിക്കുന്നതു പോലെ ജ്ഞാനം ഭോഷ 

ത്വത്തെക്കാഠം ശ്രേക്ടമായിരിക്കുന്നു എനു 

ഞാ൯ കണ്ടു, ഇഞാനിക്കു തലയില് 

കണ്ണൂണ്ട; ഭോക്ക൯ ഇരുട്ടില് നടക്കുന്നു; 

ഏന്നാല് അവക്കു ഏല്ലാവക്കും ഗതി ഒന്നു 

തന്നേ എന്നു ഞാ൯ ഗ്രഹിച്ചു. ആക 

യാല് ഞാ൯ എന്നോടു: ഭോഷന്നും 

എനിക്കും ഗതി ഒന്നു തന്നേ; പിന്നെ 

ഞാന് എന്തിന്നു അധികം ജ്താനം സമ്പാ 

ദിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു; ഇതും മായയത്രേ 

മേന്നു ഞാന് മനസ്സില് പറഞ്ഞു. ഭോഷ 

നെക്കറിച്ചാകട്ടെ ്തോനിയെകുറിച്ചാക 

ട്ടെ ശാശ്വതമായ മാമ്മയില്ല;; വരുംകാ 

ലതുതു അവരെ ഒക്കെയും മറന്നു പോകം; 

അയ്യോ ഭോഷന് മരിക്കുന്നതു പോലെ 

ജ്തോനിയും മരിക്കുന്നു! അങ്ങനെ സൂയ്യന്നു 

കീഴെ നടകുന്ന കായ്യം എനിക്കു അനി 

ക്യമായതു കൊണ്ടു ഞാ൯ ജീവനെ ധെറുത്തു; 

എല്ലാം മായയും വ്ൃഥാപ്രയത്തവും അത്തേ. 

സൂയ്ന്നു കീഴെ ഞാ൯ പ്രയത്നിച്ച പ്രയ 

ത്നം ഒക്കെയും ഞാ൯ വെറുത്തു ഏനെറ 

ശേഷം വരുധാനിരിക്കുന്ന മരക്യയന്നു 

ഞാ൯ അതു വെച്ചേക്കേണ്ടിവരുമല്ലോ. 

അവന് ജ്താനിയായിരികുമോ, ഭേഷനാ 

യിരിക്കുമോ? ആക്കറിയാം₹? എന്തായാലും 
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ഞാ൯ സൂയ്യന്നു കീഴെ പ്രയത്തിച്ചതും 

ജ്ഞാനം ധിമങ്ങിച്ചതും ആയ സകല 

അഖവന അധി 

അതും മായ അതത്രേ. 

പ്രയത്നഫലത്തിന്മേലും 

കാരം പ്രാപിക്കും. 

ആകയാല് സൂയ്യന്നു കീഴെ പ്രയത്തിച്ച 

സവ്ൃപ്രയത്നത്തെക്കുറിച്ചും ഞാ൯ ഏസെറ 

ഫൃദയത്തെ നിരാശപ്പെടുത്തവാ൯ തുടങ്ങി, 

ഒരുത്ത൯ ജ്ഞാനഭത്തോടടും അറിവോടും 

സാമത്ഥ്യ ത്തോടും ക്രടെ പ്രയത്തിക്കുന്നു; 

എങ്കിലും അതില് പ്രുയത്തിക്കാത്ത ഒരു 

ത്തന്നു അവന് അതിനെ അവകാശമായി 

വെച്ചേക്കേണ്ടിവരുന്നു; അതും മായയ്യം 

വലിയ തിന്മയും അത്രേ. സൂയ്യന്നു കീഥെ 

പ്രയത്നിക്കുന്ന സകലപ്രയത്നംകൊണ്ടും 

ഹുദയപരി ശ്രമം കൊണ്ടും മനുഷ്യന്നു എന്തു 

ഫലം? അവനെറ നാളുകാഠം ഒക്കെയും 

ദുഃ ഖകരധും അവനെറ കഷ്ടപ്പാടു വ്യസ 

നകരമധും അല്ലോ; രാത്രിയിലും അവന്െറ 

ഫൃദയത്തിന്നു സ്വസ്ഥതയില്ല; അതും 

മായ അത്രേ. തിന്നു കടിച്ചു തന്െറ 

പ്രയത്നത്താൽ സുഖം അന്ദഭധിക്കുന്നതല്ലാ 

തെ മനുഷ്യന്നു മറെറാരു നന്മയുമില്ല; 

അതും ദൈധവത്തിനെറ കയ്യില്നിന്നുള്ളതു 

എന്നു ഞാ൯ കണ്ടു. അവന് നല്ലിട്ടല്ലാതെ 

ആര് ഭക്ഷിക്കും? ആര് അന്ദഭധികും? 

ഇഞ്ഞാനധും അറിവും സന്തോഷവും കൊടു 

കുന്നു; പാപിക്കോ ദൈവം തനികു 

പ്രസ്ധാദമുള്ള വന്നു അനുഭവമാകുവാ൯ തക്ക 

വണ്ണം ധനം സമ്പാടിക്കയും സ്വരൂപി 

ക്കയും ചെയ്ത്രാനുള്ള കഷ്ടപ്പാടു കൊടുക്കുന്നു. 

അതും മായയും വൃഥാപ്രയത്തധവും അതത്രേ. 

൩, അദ്ധ്യായം, 

ഫ്ലീല്ലാററിന്നും ഒരു സമയമുണ്ടു; ആകാ 

ശത്തി൯ കീഴുള്ള സകലകായ്യത്തിന്നും 

ജനിപ്പാ൯ ഒരു കാലം, 
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മരിപ്പാ൯ ഒരു കാലം; നടുധാ൯ ഒരു 

കാലം, നട്ടതു വറിപ്പാ൯ ഒരു കാലം; 

കൊല്ലുവാ൯ ഒരു കാലം, സെടഖ്യമാക്കു 

വാ൯ ഒരു കാലം; ഇടിച്ചുകളുവാ൯ ഒരു 

കാലം, പണിവാ൯ ഒരു കാലം; കര 

വാ൯ ഒരു കാലം, ചിരിപ്പാ൯ ഒരു കാലം; 

വിലപിപ്പം൯ ഒരു കാലം, നൃത്തം ചെ 

യ്കാ൯ ഒരു കാലം; കല്ലു പെറുക്കിക്കള 

വാന് ഒരു കാലം, കല്ലൂ പെറുക്കിക്രട്ടുവാ൯ 

ഒരു കാലം; ആലിംഗനം ചെയ്യ്യാ൯ ഒരു 

കാലം, ആലിംഗനം ചെയ്യാതിരിപ്പാ൯ 

ഒരു കാലം; സമ്പാദിപ്പാ൯ ഒരു കാലം, 

നക്യമാക്കുവാ൯ ഒരു കാലം; സുക്ഷിച്ചു 

ധെപ്പാ൯ ഒരു കാലം, ഏറിഞ്ഞുകള വാ൯ 

ഒരു കാലം; കിറുവാ൯ ഒരു കാലം, തുന്നു 

വാ൯ ഒരു കാലം; മിണ്ടാതിരിച്പാ൯ 

ഒരു കാലം, സംസരരിപ്പാ൯ ഒരു കാലം; 

സ്റ്റേഹിപ്പാ൯ ഒരു കാലം, ല്വേഷിപ്പാ൯ 

ഒരു കാലം; യുദ്ധത്തിന്നു ഒരു കാലധും 

സമാധാനത്തിന്നു ഒരു കാലവും ഉണ്ടു. 

പ്രയത്തിക്കുന്ന വന്നു തനെറ പ്രയത്നം കൊ 

ണ്ടു എന്തുലാഭം? ദൈവം മന്ദഷ്യക്കു കഷ്ട 

പ്പെടുവാ൯ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കഷ്ടപ്പാടു 

ഞാ൯ കണ്ടിട്ടുണ്ടു. അവന് സകലവും 

അതതിസെറ സമയത്തു ഭംഗിയായി ചെയ്യൂ 

ധെച്ചിരിക്കുന്നു; എങ്കിലും ദൈവം ആടി 

യേടന്തം ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയെ ഗ്രഹി 

പ്രാ൯ അവക്ു കഴിവില്ല. ജീവപയ്യന്തം 

സന്തോഷിക്കുന്നതും സുഖം അന്ഭധി 

ക്കുന്നതും അല്ലാതെ ഒരു നന്മയും മ്മ 

ഷ്യക്കു ഇല്ല ഏന്നു ഞാന് അറിയുന്നു. 

ഏതു മനുഷ്യനും തിന്നു കുടിച്ചു തസെറ 

സകലപ്രയത്നംകൊണ്ടും സുഖം അന്ദഭ 

വിക്കുന്നതും ദൈവത്തിസെറ ദാനം ആ 

കുന്നു. ദൈധം പ്രുവത്തിക്കുന്നതൊക്കെ 

യും ശാശ്വതം എന്നു ഞാ൯ അറിയുന്നു; 
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ന്ന 4: 

അതിനോടു ഒന്നും കൂട്ടുവാനും അതില് 

നിന്നു ഒന്നും കുറെപ്പാനും കഥിയുന്ന 

തല്ലു; 

തിന്നു ദൈധം അതു ചെയ്യിരിക്ുന്നു. 

മനുഷയ ര തന്നെ ട്രയപ്പെടേണ്ട 

ഇ പ്പോഴ്ള്ള തു പണ്ടുണ്ടായിരുന്നു; ഉണ്ടാകു 

വാരുള്ളതും മുമ്പു ഉണ്ടായിരുന്നതു തന്നേ; 

കഗിഞ്ഞുപോയതിനെ ദൈധം പിണ്ടും 

അന്വേഷിക്കുന്നു. പിന്നെയും ഞാ൯ 

സൂയ്യന്നു കീഴെ ന്യായത്തിനെറ സ്ഥലത്തു 

ന്യായക്കേടും നീതിയുടെ സ്ഥലത്തു നീതി 

കേടും കണ്ടു. ഞാന് എന്െറ മനസ്സില്: 

ഭൈവം നീതിമാനെയും ഒൂഷ്ടടനെയും നാ 

യം ലിധിക്കും; സകലകായ്യത്തിന്നും സക 

ലപ്രവ്ൃത്തിക്കും ഒരു കാലം ഉണ്ടല്ലോ ഏന്നു 

വിചാരിച്ചു. പിന്നെയും ഞാ൯ മനസ്സില് 

വിചാരിച്ചതു: ഇതു മനുഷ്യര്നിമിത്ത 

മത്രേ; ഭടൈധം അവരെ ശോധനകഴി 

ക്കേണ്ടതിന്നും തങ്ങ ശമൂഗങ്ങാം മാത്രം 

നേന്നു അവര് കാണേണ്ടതിന്നും തന്നേ. 

മന്മഷ്ൃയക്കു ഭവിക്കുന്നതു മൂഗങ്ങശക്കും ഭവി 

ക്കുന്നു; രണ്ടിന്നും ഗതി ഒന്നു തന്നേ; അതു 

മരിക്കുന്നതു പോലെ അവനും മരികുന്നു; 

രണ്ടിന്നും ശ്വാസം ഒന്നത്രേ; മനുഷ്യന്നു 

മൃഗത്തെക്കാശ വിശേഷതയില്ലു; സകല 

വും മായയല്ലേോ, എല്ലും ഒരു സ്ഥലത്തേക്കു 

തന്നേ പോകുന്നു; എല്ലാം പൊടിയില് 

നിന്അണ്ടായി, എല്ലാം വിണ്ടും പൊടിയാ 

ഷ്ലിരുന്നു. മനുഷ്യരുടെ ആത്മാധു മേ 

ലോട്ടു പോകുന്നുവോ? മൃഗങ്ങളുടെ ആ 

ത്മാവു കീഥോട്ടു ഭൂമിയിലേക്കു പോകുന്നു 

വോ? ആക്കറിയാം? അതുകൊണ്ടു മനു 

ഷ്യ൯ തനെറ പ്രവൃത്തികള് ത സന്തോ 

ക്കിക്കുന്നതല്ലാതെ മറെറാരു നന്മയുമില്ല 

എന്നു ഞാ൯ കണ്ടു; അതു തന്നേ അവ 

നെറ ഓഹരി; തന്െറ ശേഷം ഉണ്ടാകു 

വാനിരിക്കുന്നതു കാണ്മാന് ആര് അവനെ 

മടക്കിവരുത്തും? 

ഠിം 
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൪... അഭ്ധ്യായാ. 

പിന്നെയും ഞാന് സൂയ്യന്നുകീഥെ നടക്കു 

ന്ന പിഡനങ്ങളെ യെല്ലാം കണ്ടു; പിഡി 

തന്മാ൪ കൂനിരെഗ്ചക്കുന്നു ; അവക്കു ആ 

ശ്വാസപ്രദ൯ ഇല്ല; അവരെ പിഡിപ്പി 

ക്കുന്നവരുടെ കയ്യാല് അവര് ബലാല്ല്ലാരം 

അനുഭധിക്ുന്നു; എന്നിട്ടും ആശവാസപ്ര 

ദ൯ അവക്കില്ല. ആകയാല് ഇപ്പോഠം 

ജീവനോടിരിക്കുന്ന ജിവനുള്ള വരെക്കാഠം 

മുമ്പെ തന്നേ മരിച്ചപോയിരിക്കുന്ന മുത 

ന്മാരെ ഞാ൯ പ്രശംസിച്ചു. ഈ രണ്ടു 

വകക്കാരെക്കാളും ഇതുവരെ ജനിക്കാത്ത 

വനും സൂയ്യന്നുകീഴെ നടക്ുന്ന ടു 

ത്തിയെ കാണാത്തവന്ദമായ മരുഷ്യ൯ ഭാ 

ഗൃവാ൯. സകലപ്രയത്തധും സാമത്ഥ്യമു 

ള്ള പ്രവൃത്തി ഒക്കെയും ഒരുവന്നു മററവ 

നോടുള്ള അസ്ൂയയിതനിന്നുള വാകുന്നു 

നന്നു ഞാ൯ കണ്ടു; അതും മായയും വൃഥാ 

പ്രയത്നധും അത്രേ. മൂഡന് കയ്യം കെട്ടി 

യിരുന്നു സ്വന്തമാംസം തിന്നുന്നു. രണ്ടു 

കയ്യും നിറയ അഭ്ധവാനധും വൃഥാപ്രയത്ത 

വും ഉള്ളതിനെക്കാര ഒരു കൈ നിറയ 

വിശ്രാമം അധികം നല്തു. ഞാ൯ പി 

ന്നെയും സൂയ്യന്നു കീഴെ മായ കണ്ടു. ഏകാ 

കിയായ ഒരുത്തനണ്ടു; അ വന്നു ആരുമില്ല, 

മകനില്ല, സഹോദരനും ഇല്ല; ഏങ്കിലും 

അധഖനെറ പ്രയത്തത്തിന്നു ഒന്നിനും അ 

വസാനമില്ല ; അവനെറ കണ്ണിന്നു സബ്ഖ 

തൃതു കണ്ടു തൃപ്യിവരുന്നതുമില്ല; ഏന്നാല് 

താന് ആകു ഖേണ്ടി പ്രയത്തിച്ചു സുഖാന൯ു 

ഭവം തൃജിക്കുന്നു? ഇതും മായയും വല്ലാത്ത 

കഷ്ടപ്പാടും അത്രേ. ഒരുവനെക്കാമ ഇ 

രുവ൪ ഏറെ നല്ലതു; അവക്കു തങ്ങടെ 

പ്രയത്നത്താൽ നല്ല പ്രതിഫലം കിട്ടുന്നു. 

ധിണാല് ഒരുവന് മറേറവനെ ഏഴ്ചന്നേ 

പ്പിക്കും; ഏകാകി ധിണാലോ അവനെ 
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എഴ്ണന്നേപ്പിപ്പാ൯ ആരുമില്ലായ്ക്ക കൊണ്ടു അ 

വന്നു അയ്യോകഷ്ടും! രണ്ടുമപര് ഒന്നിച്ചു 

കിടന്നാല് അവക്കു കുളിര് മാറും; ഒരു 

ത്തന തന്നേ ആയാലോ എങ്ങനെ കുളി൪ 

മാറും? ഒരുത്തനെ ആരെങ്കിലും ആക്ര 

മിച്ചാല് രണ്ടുപേക്കും അവനോടു ഏതി 

ത്തുനില്ല്ാം; 

അററു പോകയില്ല. പ്രബോധനം കൈ 

മുപ്പിരിച്ചരടു വേഗത്തില് 

മൂഡന്ദമായ ഒരു 

രാജാധിനെക്കാഠം ഒരിദനും ഞോനിയുമായ 

ഒരു ബാലന് കൊള്ളാം, അവ൯ മറോ 

വനെറ രാജ്യത്തില് ഒരിദനായി ജനി 

ഷ്ലിട്ടും രാജാവായി വാണേണ്ടതിന്നു കാരാ 

ഗൃഹത്തില്നിന്നു വരുന്നു. മറേറവന്നു 

പകരം എഴുന്നേററ ബാലനെറ പക്ഷം 

സൂയ്യന്നുകീഴെ സഞ്ചരിക്കുന്ന ജീവനുള്ള 

വര് ഒക്കെയും ചേന്നിരിക്കുന്നതു ഞാ൯ 

കണ്ടു. 

ഒക്കെയും തലവനായിരുന്നു; എങ്കിലും പി 

അവന അസംഖ്യയ ജനത്തിന്നു 

ന്നെയുള്ളവര് അയനില് സന്തോക്ടിക്ക 

യില്ല. അതും മായയ്യം വൃഥാപ്രയത്തധും 

അത്രേം 

൫. അഷഘ്ഡ്യായം. 

ദൈപാലയത്തിലേക്കു പോകുമ്പോഠം 

കാല് സൂക്ഷിക്ക; മൂഡന്മാർ യാഗം അപ്പി 

ക്ുന്നതിനെക്കാഠ അടുത്തുചെന്നു കേശക്ള 

ന്നതു നല്തു; പരി ഞഞോനമില്ലായ്ക്കു യാലല്ലോ 

അവര് ദോഷം ചെയ്യുന്നതു. അതിലേ 

ഗത്തില് ഒന്നും പറയരുതു; ഭൈധസന്നി 

ധിയില് ഒരു വാക്കു ഉച്ചരിപ്പാ൯ നിനെറ 

ഹൃദയം ബഭ്ധപ്പെടരുതു; ദൈവം സ്വഗ്ഗ 

ത്തിലും നി ഭൂമിയിലും അല്ലോ; ആകയാല് 

നിനെറ 

കക്ടാപ്പാടിന്െറ ആധിക്യംകൊണ്ടു സ്വ 

പ്ലഡും 

വാക്ുു ചുരുക്കമായിരിക്കട്ടെ. 

വാക്കു പെരുപ്പം കൊണ്ടു ശഭോഷ്ച 

ദൈവത്തി 

ധിം 
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ന്നു നേച്ച നേന്നാല് കഴിപ്പാ൯ താമസി 

കരുതു; മൂഡന്മാരില് അവന്നു പ്രസാദ 

മില്ല; നീ നേന്നതു കഴിക്കു. നേന്നിട്ടു 

കഥിക്കാതെയിരികുന്നതിനെക്കാശ നേരാ 

തെയിരിക്കുന്നതു നല്ൃതു. നിന്െറ വായ് 

നിനെറ ഭേഹത്തിനു പാപകാരണമാക 

രുതു; അബദ്ധവശാല് വന്നുപോയി എന്നു 

നീ ട്ൂൂതനെറ സന്നിധിയില് പറകയും 

അരുതു; ദൈവം നിനെറ ധാക്കുനിമിത്തം 

കോപിച്ചു നിനെറ കൈകളുടെ പ്രവൃ 

ത്തിയെ നശിപ്പിക്കുന്നതു എന്തിനു? സ്വ 

പ്ലബഫ്ുത്വത്തിലും വാകുപെരുപ്പത്തിലും 

വൃത്ഥത ഉണ്ടു; നീയോ ദൈവത്തെ ഭയ 

പ്പെടുക. 

ഒരു സംസ്ഥാനത്തു ദരിടനെ പിഡി 

പ്പിക്കുന്നതും നീതിയും ന്യായവും എടുത്തു 

കളയുന്നതും കണ്ടാല് നി ധിസ്കയിച്ചുപോ 

കരുതു; ഉന്നതന്നു മീതെ ഒരു മുന്നതനും 

അവക്കുമീതെ അതുന്നതനും ജാഗരിക്ുന്നു. 

കൃഷിതപ്പരനായിരിക്കുന്ന ഒരു രാജാവു 

ദേശത്തിന്നു എല്ലാററിലും ഉപകാരമായി 

രികും. 

ദൃ പ്രിയന്നു ദ്യം കിട്ടിട്ടും ഐശ്വ 

യ്യപ്രിയന്ന ആദായം കിട്ടിട്ടും തൃപ്്യി വരു 

ന്നില്ല. അതും മായ അത്രേ. ധസ്മുവക 

ചെരുകുമ്പോര അതുകൊണ്ടു ഉപജിയി 

ക്കുന്നവരും പെരുകുന്നു; അതിനെറ ഉട 

മസ്ഥന്നു കണ്ണുകൊണ്ടു കാണുകയല്ലാതെ 

മറെറത്തു പ്രയോജനം? ധേലചെയ്യുന്ന 

മനുഷ്യ൯ അപ്പമോ അധികമോ ഭക്ഷിച്ചാ 

ലും അവനെറ ഉറക്കം സുഖകരമാകുന്നു ; 

ധനഖാനെറ സകൂദ്ധിയോ അയധനെ ഉറ 

ങങുവാന് സമ്മതികുന്നില്ല. സൂയ്യന്നുകീഴെ 

ഞാ൯ കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു വല്ലാത്ത തിന്മയു 

ണ്ടു; ഉടമസ്ഥ൯ തനിക്കു അനത്ഥത്തിന്നാ 

യിട്ടു സൂക്ഷിച്ചുവെക്കുന്ന സവ്പതൃു തന്നേ 

ആ സബ്ത്തു നിഭാഗ്യ വശാല് നശിച്ചു 
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പോകുന്നു; അവന്നു ഒരു മക൯ ജനിച്ചാല് 

അവന്െറ കയ്യില് ഒന്നും ഉണ്ടാകയില്ല. 

അവന് അമ്മയുടെ ഗഭത്തില്നിന്നു പുറ 

്പേട്ടുവന്നതുപോലെ നഗ്നനായി തന്നേ 

തനെറ മടങ്ങിപ്പോകം; പ്രയത്തത്തി 

നെറ ഫലമായിട്ടു അവന് കയ്യില് ഒരു 

വസ്തുവും 

ഒരു വല്ലാത്ത തിന്മ തന്നേ; അവ൯ വന്ന 

കൊണ്ടുപോകയില്ലു. അതും 

തുപോലെ തന്നേ പോകുന്നു; അവന്െറ 

വൃഥാപ്രയത്നത്താരു അവന്നു എന്തു പ്ര 

യോജനം? അവനെറ ജീവകാലം ഒക്കെ 

യൂം ഇരുട്ടിലും ൮൮ സനത്തിലും ടീനത്തിലും 

ക്രോധത്തിലും കഥഴിയ്യന്നു. ഞാ൯ ശുഭധും 

ഭംഗിയയമായി കണ്ടതു: ദൈവം ഒരുത്തന്നു 

കൊടുക്കുന്ന ആയ്യഷ്ട്രാലമൊക്കെയും അ 

വ൯ തിന്നു കുടിച്ചു സൂയ്യന്നു കീഴെ താ൯ 

പ്രയത്നിക്കുന്ന തസെറ സകലപ്രയത്ത 

ത്തിലും സുഖം അന്ഭധിക്ുന്നതു തന്നേ; 

അതല്ലോ അവനെറ ഓഹരി. ഭദൈധഖം 

ധനവും ഏശ്വയ്യധും അതു അന്ദഭവിച്ചു 

തന്െറ ഓഹരി ലഭിച്ചു തസെറ പ്രയത്ന 

ത്തില് സന്തോഷിപ്പാ൯ അധികാരധും 

കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഏതു മനുഷ്യന്നും അതു 

ദൈവത്തിനെറ ദാനം തന്നേ. ദൈധം 

അവന്നു ഫ്ുടയസന്തോഷം അരതളുന്നതു 

കൊണ്ടു അവ൯ തനെറ ആയുഷ്കാലം 

ഏറെ ഓക്ുകയില്ല. 

ന്നം അദ്ധ്യായാം 
6. 

സ്മൂയന്നു കിഥെ ഞാ൯ കണ്ടിരികുന്ന 

ഒരു തിന്മ ഉണ്ടു; അതു മദ്മഷ്യക്കു ഭാരമു 

ഒളതാകുന്നു. ദൈവം ഒരു മനുഷ്യന്നു 

ധനവും ഐെശ്വയ്യധും മാനധും നല്ലുന്നു; 

അവന് ആഗ്രഹിക്ുുന്നതിന്നു ഒന്നിന്നും 

അവന്നു കുറവില്ല; എങ്കിലും ത്മതു അനു 

ഭയിപ്പാ൯ ദൈവം അവന്നു അധികാരം 

കൊടുകുന്നില്ല; ഒരു അവ്ൃയനത്രേ അതു 

ധിം 
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അനുഭധിക്കുന്നതു ; അതു മായയും വല്ലാത 

വ്യാധിയും തന്നേ, ഒരു മരുഷ്യ൯ രമ 

മക്കളെ. ജനിപ്പിക്കയും ഏറിയ സംധത്സ 

രം ജയിച്ചു ഭിഘ്യായുസ്സായിരിക്കയും ചെ 

യിട്ടും അവന് നന്മ അനുഭവിച്ചു തുവൃ 

നാകാതെയും ഒരു ശവസംസ്ക്കാരം പ്രാപി 

ക്കാതെയും പോയാല് ഗഭം അലസി പ്പോയ 

പിണ്ഡം അയനെക്കാഠ നന്നു എന്നു ഞാ൯ 

പറയുന്നു. അതു മായയില് വരുന്നു; അ 

ന്ധകാരത്തിലേക്കുു പോകുന്നു; അതിനെറ 

പേര് അന്ധകാരത്തില് മറഞ്ഞിരിക്ുന്നു. 

സൂയ്യയനെ അതു കണ്ടിട്ടില്ല അറിഞ്ഞിട്ടുമില്ല; 

മറേറവനെക്കാഥ അധികം ധിശ്രാമം 

അതിന്നുണ്ടു. അവധ൯ ഇരരായിരത്താണ്ടു 

ജീപിച്ചിരുന്നിട്ടും നന്മ അനുഭവിച്ചില്ലെ 

അകില് എല്ലാവരും ഒരു സ്ഥലത്തേക്കല്ലയോ 

പോകുന്നതു? മരുഷ്ച്യനെറ പ്രയത്നമൊ 

ക്കെയും അവന്െറ വായ്ക്രവണ്ടിയാകുന്നു; 

എങ്കിലും അഖധനെറ കൊതിക്ു മതി വരു 

ന്നില്ല. മൂഡനെക്കാഠ ജ്താനിക്കു ഏന്തു 

വിശേ ക്ചതയുള്ള ? പരി ജ്ഞാനമുള്ള സാധു 

വിന്നു ജീവനുള്ള വരുടെ മുമ്പില് നടക്കു 

അഭി 

ലാഷത്തിനെറ സഞ്ചാരത്തെക്കാഠ കണ്ണി 

ന്നതില് എന്തു ധവിശേഷതയ്യള്ളൂ 2 

നെറ നോട്ടം നല്ലതു; അതും മായയും വൃഥാ 

പ്രയത്തധും അത്രേ. 

ഒരുത്തന് എന്തു തന്നേ ആയിരുന്നാലും 

അവന്നു പണ്ടേ തന്നേ പേര്വധിളിച്ചിരി 

ക്കുന്നു; മനു ഷ്യ൯ എന്താകും എന്നു വിധി 

ചൂമിരിക്കുന്നു; തന്നിലും ബലമേറിയഖ 

നോടു വഡാദിപ്പാ൯ അവന്നു കുഥിവില്ല. 

മായയെ വഭ്ധിപ്പിക്കുന്ന വാക്ക ചെ 

രുകിയാലും മമ്ദഷ്യന്നു എന്തു ലാഭം? 

മനുഷ്യനെറ ജീധിതകാലേത്തു, അവ൯ 

നിഴല്പോലെ കഴിച്ചുക്രട്ടുന്ന ധ്യത്ഥമാ 

യുള്ള ആയുഷ്റ്രാലത്തൊക്കെയും അവന്നു 

നലന്താകുന്നു നല്ലതു ഏന്നു ആക്കറിയാം₹ 
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അവനെറ ശേഷം സൂയ്യന്നുകീഥെ ഏന്തു 

സംഭവികും എന്നു മനുഷ്യനോടു ആ൪ 

അറിയിക്ും9 

ഒം അദ്ധ്യായം 

നല്ല പേര് സുഗന്ധതൈലത്തെക്കാളും 

മരണദിവസം ജനനദിവസര്രെക്കാളും 

ഉത്തമം, വിരുന്നുധിട്ടില് പോകുന്നതി 

നെക്കാസ ധിലാപഭവനത്തില്ത പോകു 

ന്നതു നല്ലതു; അതല്ലോ സകലമനുഷ്യ 

രുടെയും അവസാനം; ജിധിച്ചിരിക്കുന്ന 

വ൯ അതു ഹൃദയത്തില് കരുതിക്കൊള്ളൂം. 

ചിരിയെക്കാഠ വ്യസനം നല്ലതു; മുഖം 

വാടിയിരിക്കുമ്പോഠം ഫഎടയം സുഖമായി 

രിക്കും. ജ്ഞാനികളുടെ ഫ്ുദയം വിലാപ 

ഭവനത്തില് ഇരിക്കുന്നു; മൂഡന്മാരുടെ 

ഹൃദയമോ സന്തോഷഭവനത്തിലത്രേ. 

മുഡനെറ ഗീതം കേശക്കുന്നതിനെക്കാഠം 

ഇഞ്ഞാനിയയുടെ ശാസന കേശക്കുന്നതു മന 

ഷൃന്നു നല്ലതു. മൂഡനെറ ചിരി കലത്തി 

സെറ കീഴെ കുത്തുന്ന മുള്ളിനെറ പൊടു 

പൊടുപ്പുപോലെ ആകുന്നു; അതും മായ 

അത്രേ. കോഴ ജ്ഞാനിയെ പൊട്ടനാ 

ക്കുന്നു; ക്രൈക്രൂലി ഹൃദയത്തെ കെടുത്തു 

കളയുന്നു. ഒരു കായ്യത്തിനെറ ആരംഭ 

ത്തെക്കാഅതിനെറ അവസാനം നല്പതു; 

ഗവ്വുമാനസനെക്കാഠ ക്ഷമാമാനസന്൯ ത്രേ 

ഷ്മൂന. 

നിരസം ഉണ്ടാകരുതു; മൂഡന്മാരുടെ മാ 

നിനെറ മനസ്സില് അത്ര ധേഗം 

യിര അല്ലോ നീരസം വസിക്കുന്നതു. 

പണ്ടത്തേകാലം ഇ പ്പോഗത്തേതിനെക്കാഠ 

നന്നായിരുന്നതിന്െറ കാരണം ഏന്തു എ 

നനു നി ചോടിക്കരുതു; നി അങ്ങനെ ചോ 

ഭിക്കുന്നതു ജ്ഞോനമല്ലല്ലോ. ജ്ഞാനം ഒരു 

അവഖകാശംപോലെ നല്ലതു; സകലഭൂവാ 

സികമശക്കും അതു ബഫഹുധിശേഷം. ജ്ഞാ 

നം ഒരു ശരണം, ദവ്ൃയധും ഒരു ശരണം; 

(0 വിം 
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്തോനമോ ഞ്ഞോനിയുടെ ജീവനെ പാലി 

ക്കനാ; ഇതത്രേ പരിഞ്ഞാനത്തിനന്െറ 

വിശേഷത. ദൈവത്തിനെറ പ്രവൃത്തി 

യെ നോകുക; അവ൯ വളെച്ചതിനെ നേ 

രെയാക്കുവാ൯ ആകു കഴിയും? സുഖകാ 

ലതുതു സുഖമായിരിക്ക; അനത്ഥകാലത്തോ 

ചിന്തിച്ചുകൊഠംക: മനുഷ്യ൯ തസെറ ശേ 

മോം വരുവാനുള്ള തൊന്നും ആരാഞ്ഞറിയാ 

തെയിരിക്കേണ്ടതിന്നു ദൈവം രണ്ടീനെ 

യ്യും ഉണ്ടാക്കിയിരികുന്നു . 

ഞാന് ഏഎനെറ മായാകാലത്തു ഇതൊ 

ക്കെയയം കണ്ടു: തന്െറ നീതിയില് നശിച്ചു 

പോകുന്ന നീതിമാ൯ ഉണ്ടു; തനെറ മുട 

തയില് ഒീഘ്യായുസ്സായിരിക്കുന്ന ടൂഷ്ടുനും 

ഉണ്ടു. അതിനിീതിമാനായിരിക്കരുതു; അ 

തിജഞ്തോനിയായിരിക്കയും അരുതു; നിന്നെ 

അതിടുക്യൃ 

നായിരിക്കരുതു ; മൂഡനായിരിക്കയുമരുതു ; 

നി എന്തിന്നു നശിപ്പിക്കുന്നു? 

കാലത്തിന്നു മുമ്പെ നി എന്തിന്നു മരിക്കുന്നു? 

നീ ഇതു പിടിച്ചുകൊണ്ടാത കൊള്ളം; 

അതിങ്കല്നിന്നു നിനെറ കൈ വലിച്ചു 

കള യരുതു; ദൈവഭക്ത൯ ഇവ ഏല്ലാ 

ററില്നിന്നും ഒഗിഞ്ഞുപോരും. ഒരു പ 

ട്ടണത്തില് പത്തു ബലശാലികമ ഉള്ളതി 

നെക്കാഠം ജ്ഞാനം ജ്ഞാനി.ക്കു അധികം 

ബലം. പാപം ചെയ്യാതെ നന്മ മാത്രം 

ചെയ്യുന്ന ഒരു നീതിമാന്ദം ഭൂമിയില് ഇല്ലം 

പറഞ്ഞുകേശക്കുന്ന സകലവാക്കിന്നും നി 

ശ്രഭ്ധകൊടുക്കരുതു; നിന്െറ ഭാസ൯ 

നിന്നെ ശപിക്കുന്നതു നീ കേശക്കാതിരി 

ക്കേണ്ടതിന്നുതന്നേ. നിയും പല പ്രാവ 

ശ്യം മററുള്ളവരെ ശപ്പിച്ചപ്രുകാരം നിന 

ക്കു മനോബോധമുണ്ടല്ലോ. 

ഇതൊക്കെയും ഞാ൯ ഞ്ഞോനം കൊണ്ടു 

പരിക്ഷിച്ചനോക്കി; ഞാസ ജ്ഞാനം സ 

ഒിക്കുമെന്നു ഞാ൯ പറഞ്ഞു; എന്നാരു 

അതു എനിക്ു ല്രൂരമായിരുന്നു, ഉള്ളതു ള്ൂര 
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വും അത്യ ഗാധധും ആയിരിക്കുന്നു; അതു 

കണ്ടെതുതുവാ൯ ആക്കു കഴിയും? ഞാ൯ 

തിരിഞ്ഞു, അറിയാനും പരിശോധിപ്പാനും 

ജ്തോനവും യുക്തിയും അന്വേഷിപ്പാശും 

ടൂ ത ശഭോക്ചത്വമെന്നും മൂഡത ഭ്രാന്തു ഏ 

ന്നും ഗ്രഹിപ്പാരും മനസ്സുഖെച്ചു. മരണ 

ത്തെക്കാഠ കൈപ്പ്രായിരിക്കുന്ന ഒരു കയ്യേം 

ഞാ൯ കണ്ടു : ഹൃദയത്തിൽ കണികളും വല 

കളും കയ്യില് പാശങ്ങൂം ഉള്ള സ്്രിയെ 

തന്നേ; ഭൈധത്തിന്നു പ്രസാദമുള്ള വ൯ 

അവളെ ഒഗിഞ്ഞു രക്ഷഖ്ലെടും; പാപിയോ 

അവളാല് പിടിപെട്ടം. കായ്യം അറിയേ 

ണ്ടതിന്നു ഒന്നോടൊന്നു ചേത്ൃതു പരിശോ 

ധിച്ചുനോക്കിട്ടു ഞാ൯ ഇ താകുന്നു കണ്ടതു എ 

നനു സഭാപ്രസംഗി പറയുന്നു: ഞാ൯താ 

'പല്യമായി അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു 

വെങ്കിലും കണ്ടുകിട്ടാത്തതു: ആയിരംപേ 

രില് ഒരു പുരുഷനെ ഞാ൯ കണ്ടെത്തി എ 

ങ്കിലും ഇത്രയും പേരില് ഒരു സ്ര്്രിയെ കണ്ടെ 

ത്തിയില്ല എന്നതത്രേ. ഒരു കായ്യം മാത്രം 

ഞാ൯ കണ്ടിരിക്കുന്നു: ദൈവം മന്മഷ്യനെ 

നേരുള്ള വനായി സ്തൃഷ്ടരിച്ചു; അവരോ അ 

നേകും സൂത്രങ്ങളെ അന്വേഷിച്ചു വരുന്നു. 

൮വം അദ്ധ്യായം. 

ഇഞ്ഞാനിക്ു തുല്യനായിട്ടു ആരുള്ളു ? കായ്യ 

ത്തിസെറ ചെംരുര അറിയുന്നവ൯ ആര്? 

മന്മഷ്യ സെറ ജ്ഞാനം അവനെറ മുഖത്തെ 

പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നു; അവനെറ മുഖത്തെ 

കാഠിന്യം മാറിപ്പോകുനു. ദൈഖസന്നി 

ധിയിരു ചെയു സത്യം ഓത്തിട്ടു രാജാധി 

നെറ കല്പന പ്രമാണിച്ചുകൊള്ളേണം 

ന്നു ഞാന പ്രുബോധിപ്പിക്കുന്ന. നീ 

അവധസെറ സന്നിധി ധിട്ടുപോകുവാ൯ 

ബഭ്ധപ്പെടരുതു; ഒരു ദുഷ്്യായ്യത്തിലും ഇട 

പെടരുതു; അവ൯ തനിക്ു ഇഷ്ടമുള്ളതൊ 

ക്കെയും ചെയ്യുമല്ലോ. രാജകല്പന ബല 
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മുള്ളതു; നി ഏന്തു ചെയ്യന്നു എന്നു അവ 

നോടു ആര് ചോദികും? കല്പന പ്രമാ 

ണിക്കുന്നവന്നു ഒരു ദോഷവും സംഭവി 

ക്കയില്ല; ജ്ഞാനിയുടെ ഫൃുദയം കാലത്തെ 

യും ന്യായത്തെയും വിധേചിക്കുന്നു. സകല 

കായ്യത്തിന്നും കാലും ന്യായവും ഉണ്ടല്ലോ; 

മഠ്ദഷ്യസെറ അരിക്കൃത അവന്നു ഭാരമാ 

യിരിക്കുന്നും സംഭധില്പാനിരിക്കുന്നതു അ 

വ൯ അറിയുന്നില്ലല്ലോ; അതു എങ്ങനെ 

സംഭധികും ഏന്നു അവനോടു ആര് അറി 

യിക്കും? ആത്മാധിനെ തടുപ്പാ൯ ആ 

ത്മാവിന്മേത അധികാരമുള്ള ഒരു മദ്ഷ്യ 

നൂമില്ല; മരണദിവസത്തിന്മേൽ അധി 

കാരമുള്ള വന്ദമില്ലു യുദ്ധത്തില് സേവാ 

വിമോചനവുമില്ല; ടൂക്കുത ദുഷ്ടന്മാരെ 

ലിടു വിക്കയുമില്ല. ഇതൊക്കെയും ഞാ൯ 

കണ്ടു; മനുഷ്യന്നു മനുഷ്യയനെറമേല് അ 

വരെറ ദോഷത്തിന്നായി അധികാരമുള്ള 

കാലത്തു സ്ൂയ്യന്നു കീഴെ നടക്കുന്ന സകല 

പ്രവൃത്തിയിലും ടൂഷ്ടരിഖെച്ചു. 

ടൂക്ടന്മാർ അടക്കം ചെയ്യപ്പെട്ടു വിശ്രാമം 

ഞാ൯ 

പ്രാപിക്കുന്നതും നേര് പ്രവത്തിച്ചവ൪ 

വിശുഭ്ധസ്ഥലം ിട്ടുപോകേണ്ടിവരിക 

യം പട്ടണത്തില് മറക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യി 

രിക്കുന്നതും ഞാ൯ കണ്ടു; അതും മായ അത്രേ. 

ടുത്ജുവൃത്തിക്ുള്ള ശിക്ഷാധിധി തല്ക്ഷണം 

നടക്കായ്ത്ു കൊണ്ടു മനുഷ്യർ ദോക്കം ചെ 

യമുന ധൈയ്യല്പെടുന്നു. പാപി ആറു പ്ര 

വശ്യംഭോഷം ചെയ്തുയും ദീഫ്യായുസ്സോടെ 

ഇരിക്കയും ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും ദൈഖത്തെ 

ഭയപ്പെടുന്ന ഭക്തന്മാക്കു നന്മ വരുമെന്നു 

ഞാന നിശ്ചയമായി അറിയുനം. എന്നാല് 

ദുക്ടന്നു നന്മ വരികയില്ല; അവ൯ ദൈ 

വത്തെ ഭയപ്പെടാഡ്ത്യാല് നിഴല്പോലെ 

അവനെറ ആയുസ്സു ദിഘമാകയില്ല. ഭൂമി 

യില് നടക്കുന്ന ഒരു മായ ഉണ്ടു; നിതിമാ 

ന്മാകു ടൂഷ്ടന്മാരുടെ പ്രവൃത്തിക്കു യോഗ്യ 
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മായതു ഭവിക്കുന്നു; ടൂഷ്ടന്മാക്കു നീതിമാന്മാ 

രുടെ പ്രവൃത്തിക്കു യോഗ്യമായതും ഭധി 

ക്കുന്നു; അതും മായ അത്രേ എന്നു ഞാ൯ 

പറഞ്ഞു. ആകയാൽ ഞാ൯ സന്തോഷ 

ത്തെ പ്രശംസിച്ചു; തിന്നു കുടിച്ചു സന്തോ 

ഒ്മിക്കുന്നതല്ലാതെ മനുഷ്യന്നു സൂയ്യനെറ 

കീഴില് മറെറാരു നന്മയയമില്ലല്ലോ;ു ദൈ 

വം സൂയ്യനെറ കീഴില് അവന്നു നല്ലുന്ന 

ആയുഷ്ട്ഠാലതുതു അവനെറ പ്രയത്നത്തിത 

അവനോടുക്രടെ നിലനില്ലന്നതു ഇതു 

മാത്രമേയ്യക്ളു . 

കാണ്മാനും -- മന്ഷ്യന്നു രാധും 

ഭൂമിയില് നടക്കുന്ന കായ്യം 

പകലും 

കണ്ണ്ണിത ഉറക്കം വരുന്നില്ലല്ലോ -- ഞ്ഞോനം 

ണ്ബസ്സ് 

പ്പോ സൂയ്യനെറ കീഴില് നടക്കുന്ന പ്ര) 

ഗ്രഹിപ്പാന്ും ഞാ൯ ഖെച്ച 

വൃത്തി ആരാഞ്ഞറിധാ൯ മന്ഷ്യയന്നു കഥി 

വില്ല എന്നിങ്ങനെ ഞാ൯ ദൈവത്തിന്െറ 

സകലപ്രവൃത്തിയെയും കണ്ടു; മനുഷ്യ്യ൯ 

എത്ര പ്രയാസപ്പെട്ടു അന്വേഷിച്ചാലും 

അതിനെ ഗ്രഹിക്കയില്ല; ഒരു ങ്ഞാനി 

തന്നേയും അതിനെ ഗ്രഹിപ്പാ൯ നിരൂപി 

ച്ലാല് അവന്നു സാധിക്കയില്ല. 

൯. അദ്ധ്യായം. 

ഇതൊക്കെയും, നീതിമാന്മാരും ്ഞോനി 

കളും അവരുടെ പ്രവൃത്തികളും ദൈവ 

ത്തിനെറ കയ്യില് ഇരിക്കുന്നു എന്നുള്ള തൊ 

ക്കെയും തന്നേ, ശോധന ചെയ്ത്ാ൯ ഞാ൯ 

മനസ്സുധെച്ചു; 

കട്ടെ ഒന്നും മന്ഭഷ്ച്യ൯ അറിയുന്നില്ല; 

സ്ന്റേഹമാകട്ടെ ദേവേഷമാ 

സവ്വവയം അവരുടെ മുമ്പില് ഇരിക്കുന്നു 

താന്ുംം എല്ലാവക്കും എല്ലാം ഒരുപോലെ 

സംഭവിക്കുന്നു; നീതിമാന്നും മൂഷ്ടനും നല്ല 

വന്നും നിമ്മലന്നും മലിനന്നും യാഗം കഴി 

ക്മുന്നവന്നും യാഗം കഗിക്കാത്തവന്നും ഒരേ 

പാപ്പിയും ഗതി വരുന്നു; നല്ലവനും 

ആണ പേടിക്കുന്നവനും ആണയിട്ടുന്ന 

ധിം 

വനും ഒരുപോലെ ആകുന്നു. എല്ലാ 

വക്കും ഒരേ ഗതി വരുന്നു ഏന്നുള്ളതു 

സൂയനെറ ക്ഥില് നടക്കുന്ന എല്ലാററിലും 

ഒരു തിന്മയത്രേ; മനുഷ്യരുടെ ഹൃദയ 

ത്തിലും ദോഷം നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന; ജിഖ 

പയ്യന്തം അവരുടെ ഫദയത്തില് ഭ്രാന്ത 

ഉണ്ടു; അതിസെറ ശേഷമോ അവർ മരി 

ചുവരുടെ അടുക്കലേക്കു പോകുന്നു. ജിപി 

ച്ചിരികുന്നവരുടെ ക്രട്ടത്തില് ഉള്ള വന്നൊ 

ക്കെയും പ്രത്യാശയുണ്ടുറു ചത്ത സിംഹ 

ത്തെക്കാ ജിവന്ള്ള നായ് നല്ലതല്ലേ. 

ജി ധിച്ചിരിക്കുന്നവര് തങ്ങ മരികും എന്ന 

റിയുന്ന; മരിച്ചവരോ ഒന്നും അറിയു 

ന്നില്ല; മേലാല് അവക്കു ഒരു പ്രതിഫല 

വും ഇല്ല; അവരെ ഓാമ്മ വിട്ടുപോകുന്നു 

വല്ലോ. അവരുടെ സ്നേഹവും ട്വേഷ്ഷ 

വും അസൂയയും നശിച്ചുപോയി; സ്ൂയ്യന്നു 

കീഴെ നടക്കുന്ന യാതൊന്നിലും അവക്കു 

ഇനി ഒരിക്കലും ഓഹഫരിയില്ല. 

നീ ചെന്നു സന്തോഷത്തോടുക്രടെ 

അപ്പം തിന്നുക; ആനന്ദഹൃുദയത്തോടെ 

വീഞ്ഞു കുടിക്കു; ദൈവം നിന്െറ പ്രവൃ 

ത്തികളില് പ്രുസാടിച്ചിരിക്കുന്നു വല്ലോ. 

നിന്െറ വനം എല്ലായ്ക്യോഴ്ചം വെള്ളയാ 

യിരിക്കട്ടെ; നിനെറ തലയില് എണ്ണ കുറ 

യാതിരിക്കുട്ടെ. സൂയ്യന്നു കീഴെ അവ൯ 

നിനക്കു നല്ല്ിയിരിക്കുന്ന മായയായുള്ള 

ആയുഷ്ട്രാലത്തൊക്കെയും നീ സ്നേഹി 

കുന്ന ഭായ്യയോടുക്രടെ മായയായുള്ള 

നിന്െറ ആയുകഷ്യ്ാലമെല്ലാം സുഖിച്ചു 

അതല്ലോ ഈ ആയ്ുസ്സിലും 

സൂയസെറ കീഴില് നീ ചെയ്യുന്ന പ്രയത്ന 

കൊശക; 

ത്തിലും നിനക്കുള്ള ഓഹരി. ചെയ്ത്ാ൯ 

നിനക്കു സംഗതി യരുന്നതൊക്കെയും 

ശക്തിയോടെ ചെയ്തു; നീ ചെല്ലുന്ന പാതാ 

ളത്തില് പ്രവൃത്തിയോ, സൂതൂമോ, അറി 

വോ, ജ്ഞാനമോ ഒന്നും ഇല്ല. 
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പിന്നെയും ഞാന് സൃൂയ്യന്നു കീഴെ 

കണ്ടതു: വേഗതയുള്ള വര് ഓട്ടത്തിലും 

ഖിരന്മാർ യൃഭ്ധത്തിലൂും നേടുന്നില്ല; 

ഇക്താനികഠക്ക ആഹാരധും വിവേകി 

കാഠഠകു സമ്പത്തും സാമത്ഥുയ മുഭ്ള വകു 

പ്രീതിയും ലഭിക്കുന്നില്ല; അവക്കൊക്കെ 

യ്യും കാലധും ഗതിയും അരേ ഭവിക്കു 

ന്നതു. മനുഷ്യ൯ തെറ കാലം അറി 

യുന്നില്ലല്ലോ; വല്ലാത്ത വലയില് പിടി 

പെടുന്ന മത്ധ്യങ്ങളെ പ്പോോലെയും കണി 

യില് അകപ്പെടുന്ന പക്ഷികളെ പ്പോ 

ലെയും മനുഷ്യര്, പ്പെട്ടെന്നു വന്നുക്ര 

ടുന്ന ഒൂഷ്ട്ഠാലത്തു കുണിയില് കുടുങ്ങിപ്പോ 

കുന്നു. 

ഞാ൯ സൂയ്യന്നു കീഴെ ഇങ്ങനെയും 

ഇ്താനം കണ്ടു; അതു എനിക്കു വലുതായി 

തോന്നി; ചെറിയോരു പട്ടണം 

തുണ്ടായി രുന്നു; അതിത മനുഷ്യര് ചുരുക്ക 

മായിരുന്നു; വലിയോരു രജോവു അതി 

സെറ നേരെ വന്നും അതിനെ നിരോ 

ധിച്ചും അതിന്നെതിരെ വലിയ കൊത്ത 

ങ്ങ പണിതു. എന്നാല്, അധി 

ടെ സാധുധായോരു ജ്ഞാനി പാത്തി 

രുന്നു; അവന് തനെറ ജ്ഞാനത്താല് 

എങ്കിലും ആ 

ഓത്തില്ല. 

പട്ടണത്തെ രക്ഷിച്ചു; 

ആരും 

ഇഞഞാനം ബലത്തെക്കാമ നല്ലതു തന്നേ, 

സാധുമന്മഷ്യനെ 

എങ്കിലും സാധുധിനെറ ജ്ഞാനം തൂ ക്ഷി 

കരിക്കച്പെടുന്നു; അവനെറ വാക്കു 

ആരും ക്രട്ടാക്ുന്നതുമില്ല ഏന്നു ഞാ൯ 

പറഞ്ഞു. 

മൂഡാന്മാരെ ഭരികുന്നവനെറ അട്ടഹാ 

സത്െരക്കാഠം സാവധാനത്തില് പറയുന്ന 

ഇ്ഞാനികളു ടെ വചനങ്ങഠ നല്പതു. യൃഭ്ധാ 

ഞാനം നല്ലതു; എ 

ന്നാരു ഒരൊററ പാപ്പി വളരെ നന്മ 

യുധങ്ങളെക്കാളും 

നശിപ്പിച്ചുകള യുന്നു. 

ധിം 

സഭാപ്രസംഗി ൧0 

൧൭. അഡ്ധ്യായം. 

വിത്ത ഇച്ച തൈലക്കാരനെറ തൈലം 

നറ്േമാറാകുന്നു; അപ്പഭോഷ്ചത്വം തോന 

മാനങ്ങളെ ക്കാം ഘനമമേറുന്നു. ജ്ഞാനി 

യ്യടെ ബുഭ്ധി അവനെറ വലത്തുഭാഗത്തും 

മൂഡനെറ ബുദ്ധി അവനെറ ഇടത്തൃുഭാഗ 

ത്തും ഇരിക്കുന്നു. ഭോഷന നടക്കുന്ന വഴി 

യിത അവനെറ ബുഭ്ധി ക്ഷയിച്ചുപോ 

കുന്നു; താ൯ ഭോഷന് എന്നു ഏല്ലാവകും 

ലെളിവാക്കും. അധിപതിയുടെ കോപം 

നിനെറ നേരെ പൊങ്ങുന്നു എങ്കില് നീ 

നിന്െറ സ്ഥലം ധിട്ടുമാറരുതു; ക്ഷ്മാന്തി 

മഹാപാതകങ്ങളെ ചെയ്യാതിരിപ്പാ൯ കാ 

രണമാകും. അധിപതിയുടെ പക്കൽ 

നിന്നു പുറപ്പെടുന്ന തെററുപോലെ ഞാ൯ 

മൂഡ 

ന്മാർ ശ്രേഷ്ടുപടഖിയില് എത്തുകയും ധ 

സൂയ്യന്നു കീഴെ ഒരു തിന്മ കണ്ടു; 

നവാന്മാർ താണനിചയില്ത ഇരിക്കയും 

ചെയ്യുന്നതു തന്നേ. ഓസന്മാര് കതിരപ്പു 

റത്തിരിക്കുന്നതും പ്രഭക്കന്മാർ ദാസന്മാരെ 

പ്പോലെ കാല്നടയായി നടകുന്നതും 

ഞാന് കണ്ടു. കുഥി കഥികുന്നവ൯ അ 

തില് പവിഴം; മതില് പൊളിക്കുന്നവനെ 

പാമ്പു കുടിക്കും. കല്ലൂ ഖെട്ടുന്നവന്നു അതു 

കൊണ്ടു ദണ്ഡം തട്ടും; വിറകു കിറുന്നവന്നു 

അതിനാല് ആവത്തു വരും. ഇരിമ്പായു 

ധം മൂച്ചയില്ലാഞ്ഞിട്ടു അതിനെറ വായ ല 

തേക്കാതിരുന്നാല് അവന അധികം ശക്തി 

പ്രയോഗിക്കേണ്ടിധരും; ്തോനമോ, 

കായ്യസിദ്ധിക്കു ഉപയാഗമുള്ള താകുന്നു. 

മന്ത്രപ്രയോഗം ചെയ്യുംമുമ്പെ സ്പ്പം കുടി 

ച്രാല് മന്ത്രധവാദിയെ വിളിച്ചിട്ടു ഉപകാര 

മില്ല. ജ്ഞാനിയുടെ വായിലെ വാക്കു ലാ 

വണ്യമുഭ്ളതു; മുഡ്ധനെറ അധരമോ അവ 

നെത്തന്നേ നശിപ്പിക്കും. അധഖനെറ 

വായിലെ ഖാക്കുകളുടെ ആരംഭം ഭോഷ 
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ത്വവും അയനെറ സംസാരത്തിസെറ 

അവസാനം ല്ലാത്ത ഭ്രാന്തും തന്നേ. 

ഭോഷന് വാക്കുകളെ വഭ്ധിപ്പിക്കുന്നു;ു സം 

ഭധിപ്പാനിരിക്കുന്നതു മനുഷ്യ൯ അറിയു 

ന്നില്ല; അവസെറ ശേഷം ഉണ്ടാകുവാ൯ു 

ഒ്ളതു ആര് അവനെ അറിയിക്കും? പട്ട 

ണത്തിലേകു പോകുന്ന വഴി അറിയാത്ത 

മൂഡന്മാർ തങ്ങളുടെ പ്രയത്നത്താൽ ക്ഷി 

ണിച്ചുപോകുന്നു. ബാലനായ രാജാവും അ 

തികാലത്തു ഭക്ഷണം കഥികുന്ന പ്രഭക്ക 

ന്മാരും ഉള്ള ദേശമേ, നിനക്കു അയ്യോ 

ക്യാ! 

പാനത്തിന്നല്പല ബലത്തിനും വേണ്ടി മാത്രം 

കുലീനപൃത്രനായ രാജാധും മദ്യ 

തക്കസമയത്തു ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന പ്രഭ 

ക്കന്മാരും ഉള്ള ദേശമേ, നിനക്കു ഭാഗ്യ: 

മടിധുകൊണ്ടു മേല്ലര വീണാപോകുന്നു; 

കൈകളുടെ ആലസ്യംകൊണ്ടു വിട്ട ചോ 

രുന്നു, സന്തോകത്തിന്നായിട്ടു വിരുന്നു 

കഥിക്കുന്നു;ു ധിഞ്ഞു ജീവനെ ആനസദ്ിപ്പി 

ക്കുന്നു; ഒവ്യമോ സകലത്തിന്നും മൃതകുന്നു. 

നിസെറ മനസ്സില്പോലും രാജാവിനെ 

ശപിക്കരുതു ; നിനെറ ശയനഗൃഫത്തില് 

ഖെച്ചുപോലും ധനവാനെ ശപിക്കരുതു ; 

ആകാശത്തിലെ പക്ഷി ആ ശബ്ദും കൊ 

ണ്ടപോകവലാന്ദം പറവജാതി ആ കായ്യം 

പ്രസിദ്ധമാകു വാന്ദം മുതി. 

൧൧൦ അഡ്ധ്യായാം, 

നിനെറ അപ്പത്തെ ധെള്ളത്തിന്മേല് ഏ 

റിക; ഏറിയനാഠ കഗിഞ്ഞിട്ടു നിനക്കു 

അതു കിട്ടും. ഒരു ഓഹരിയെ എഴായി 

ട്ടോ എട്ടായിട്ടോ വിഭാഗിച്ചുകൊഠംക; ഭൂമി 

യില് എന്തു അനത്ഥം സംഭവധികും എന്നു 

നീ അറിയുന്നില്ലല്ലോ. മേഘം വെള്ളം 

കൊണ്ടു നിറഞ്ഞിരുന്നാല് ഭൂമിയില് ചെ 

ല്്യേ 

വീണാല് ധിണെടത്തു തന്നേ കിടക്ും. 

വൃക്ഷം തെക്കോട്ടോ വടക്കോട്ടോ 
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കാററിനെ ലിചാരിക്കുന്നവ൯ ധിതെക്കു 

യില്ല; മേഘങ്ങളെ നോക്കുന്നവ൯ കൊെയ്ക്കു, 

യില്ല. 

നും ഗഭിണിയുടെ ഉദരത്തില് അസ്ഥി 

കാററിനെറ ഗതി എങ്ങോട്ടെ 

കമ ഉരു വായ്ക്ുരുന്നതു എങ്ങനെ എന്നും 

നീ അറിയത്തേതു പോലെ സകലവും ഉണ്ടാ 

കുന്ന ദൈധഖത്തിനെറ പ്രവൃത്തികളെ നി 

അറിയ്യന്നില്ല. രാധിലേ നിനെറ വിത്തു 

വിതെക്ക; വൈകന്നേരത്തും നിനെറ 

കൈ ഇളെച്ചിരിക്കരുതു; ഇതോ, അതോ, 

ഏതു സഫലമാകും എന്നും രണ്ടും ഒരു 

പോലെ നന്നായിരിക്കുമോ എന്നും നി 

അറിയുന്നില്ലല്ലോ. വെളിച്ചം മനോ 

ഹരവും സൂയ്യനെ കാണുന്നതു കണ്ണിന്നു 

ഇമ്പധുമാകുന്നു. മനുഷ്യ൯ ബഹഫുകാലം 

ജിവിച്ചിരിക്കുന്നു എങ്കില് അവ൯ അതില് 

ഒക്കെയും സന്തോഷിക്കട്ടെ; എങ്കിലും അ 

ന്ധകരകാലം ടീഘമായിരിക്കും എന്നും 

അവന് ഒഓാത്ൃതുകൊള്ളട്ടെ; വരുന്നതൊ 

ക്കെയയും മായ അതത്രേ. 

യൌവനക്കാരാ, നിന്െറ യൌവന 

ത്തില് സന്തോഷിക്കുു; യെൌവനകാല 

ത്തില് നിനെറ ഫഎദയം ആനന്ദികുട്ടെ ; 

നിനക്കു ഇഷ്ടമുള്ള വഴികളിലും നിനക്കു 

ബോധിച്ചഖണ്ണവും നടന്നുകൊമക;ു ഏ 

ന്നാല് ഇവ ഒക്കെയും നിമിത്തം ദൈ 

വം നിന്നെ ന്യായ ധിസ്മാരത്തിലേക്കു വരു 

ആം എന്നറിക. ആകയാല് നിന്െറ 

ഹൃദയത്തിരുനിന്നു വ്യസനം അകററി, 

നിനെറ ദേഹത്തില്നിന്നു തിന്മ നിക്കി 

ക്കളക; ബാല്യയും ൭യൌെവനധും മായ 

അത്തേ, 

വം അദ്ധ്യായം. 

നിന്െറ യെവനകാലത്തു നിന്െറ 

സ്രക്ട്രാധവിനെ ഓാത്തുകൊഠംക; ടൂട്ടി 

സങ്ങശ വരികയും ഏനിക്കു ഇക്ടമില്ല 

ധിം 



ന്നി 1 

എന്നു നീ പറയുന്ന കാലം സഥീപിക്കയും 

സൂയ്യനും വെളിച്ചവും ചന്ദ്രനും നക്ഷത്ര 

ഇരുണ്ടുപോകയും 

മേഘ്ൃങ്ങറഠാ 

ങ്ങളും മഗ പെയ്യു 

ശേഷം മടങ്ങിവരികയും 

ചെയ്യുംമുമ്വെ തന്നേ, അന്നു വീട്ടുകാവ 

ല്ല്രാ൪ര വിറെകും; ബലവാന്മാര് കനിയും; 

അരെക്കുന്നവര് ചുരുക്കമാകയാല് അട 

ങ്ങിയിരികും; 

നോക്കുന്നവ൪ര അന്ധന്മാരാകം; 

കിളി ധാതിലുകളില്ക്ൂടി 

തെരു 

വിലെ കുതകുക അടയും; അരെകുന്ന 

ശബ്ദം 

ത്തിങ്കല്, ഉണന്ദപോകം; 

മന്ദമാകും; പക്ഷിയുടെ ശബ്ദ 

പാട്ടുകാര 

ത്തികഠം ഒക്കെയും തളരുകയും ചെയ്യം; 

അന്നു അവര് കയററത്തെ പേടികും; 

വഴിയില് ഭിതിക ഉള്ളതായി തോ 

ന്നും; ബദാംവ്ൃക്ഷം പൂക്കും; തുള്ള൯ ഇഥ 

ഞ്ഞുനടകും;ു രോചനക്ുരു ഫലിക്കാ 

തെ വരും; മനുഷ്യ൯ തന്െറ ശാശ്വത 

ഭവനത്തിലേക്കു വിച്ചാപം 

കഴിക്കുന്നവര് വീഥിയില് ചുററി സഞ്ച 

രികും. 

പോകം ി 

അനു പെള്ളിച്ചരട്ട അററു 

പോകും പൊ൯കിണ്ണം തകരും; ഉറധി 

അകലെ കുടം ഉടയും; കിണററിങ്കലെ ചക്രം 

തകരും. പൊടി പണ്ടു ആയിരുന്നതു 

പോലെ ഭൂമിയിലേക്കു തിരികെ ചേരും; 

ആത്മാവു അതിനെ നല്ല്ലിയ ഭൈ 

ത്തിനെറ അടുക്കലേക്കു മടങ്ങിപ്പോകും, 

ി 
തത്തി സു 

1 021 സഭാപ്രസംഗി ൧൨ 

ഹാ മായ, മായ, സകലവും മായ അതത്രേ 

എന്നു സഭാപ്രസംഗി പറയുന്നു, സഭാ 

പ്രസംഗി ജ്താനിയായിരുന്നതു ക്രൂടാ 

തെ അധഖന്൯ ജനത്തിന്നു പരിജ്ഞാനം 

ഉപദേശിച്ചുകൊടുക്കയും ചിന്തിച്ച ശോ 

ധനകഴിച്ചു അനേകം സദ്ദശവാകും 

ചമെക്കയും ചെയ്യു. ഇമ്പമായുള്ള വാ 

മ്േഗ്തിയിരിക്കുന്ന 

വയ്യം സത്യ മായുള്ള വചനങ്ങളും കണ്ടെ 

ക്കുകടം നേരായി 

തതവാ൯ സഭാപ്രസംഗി ഉത്സാഹിച്ചു. 

ഒ്തോനികളൂടടെ വചനങ്ങറാ മുടിങ്കോല് 

പോലെയ്യം, സഭാധിപന്മാരുടെ വാ 

ക്കുക തറെച്ചിരിക്കുന്ന ആണികറഥം 

പോലെയും ആകനഃ; അധവ ഒരു ഇട 

യനാല് തന്നേ നല്ലംപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. 

മ്വേന്നാല് എനെറ മകനേ, പ്രബോധനം 

കൈക്കൊഠക; പുസുകം ഓരോന്നുണ്ടാ 

കുന്നതിന്നു അവസാനമില്ല; അധികം 

പഠികുന്നതു ശരീരത്തിന്നു ക്ഷിണം 

തന്നേ. 

എല്ലാററിനെറയും സാരം കേഠാക്കുക; 

ദൈവത്തെ ഭയപ്പെട്ടു അവസെറ കുപ്പന 

കളെ പ്രമാണിച്ചുകൊഠംക; അതു ആകുന്നു 

സകലമരുഷ്ൃക്കും ധേണ്ടുന്നതു. ദൈവം 

നല്ലതും തീയതുമായ സകലപ്രവ്ൃത്തിയെ 

യും സകലരഫസ്ൃങ്ങളു മായി ന്യായധിസ്മാ 

രത്തിലേകു വരുത്തുമല്ലോ. 

10 

11 

12 

19 

14 



1111 ടപ്പ വ ട്ടം 

ഉത്തമഗിതം 
____ --യ;-- ------- 

ഹം അഘ്ധ്യായം. 

€.൪.ംംമോനെറ ഉത്തമഗീതം. 

അവന തനെറ അധരങ്ങളാല് എന്നെ 

ചുംബിക്കട്ടെ ; 

നിനെറ പ്രേമം വീഞ്ഞിലും രസകരമാ 

കുന്ന. 

നിന്െറ തൈലം സെരരഭ്യ മായതു ; 

നിന്െറ നാമം പകന്ന തൈലംപോലെ 

ഇരികുന്നു; 

അതുകൊണ്ടു കന്യകമാ൪ നിന്നെ സ്നേഹി 

ക്കുനാ, 

നിനെറ പിന്നാലെ എന്നെ വലിക്കു നാം 

ഓടിപ്പോക; 

രാജാവു ഏന്നെ പള്ളിയറകളിലേക്കു 

കൊണ്ടു വന്നിരികുന്നു ; 

ഒങ്ങഠം നിന്നില് ഉല്ല സിച്ചാനന്ദികും; 

നിനെറ പ്രേമത്തെ വധിഞ്ഞിനെക്കാറര 

ശ്രാഘികും; 

നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നതു ഉചിതം തന്നേ. 

യെരൂശലേംപുത്രിമാരേ, ഞാന് കറുത്ത 

വമ എങ്കിലും 

കേളായ്യക്രടാരങ്ങളെ പ്പോലെയും 

ശലോമോനെറ തിരശ്ശ്ലീലകളെ പ്പോലെ 

യും അഴകുള്ള വര ആകുന്നു. 

എഏനികു ഇരുനിറം പററിയിരിക്കയാലും 

ഞാ൯ ധെയില് കൊണ്ടു കറുത്തിരിക്ക 

യാലും 

എന്നെ തുറിച്ചുനോക്കരുതു. 

എന്െറ അമ്മയുടെ പുത്രന്മാർ എന്നോടു 

കോപിച്ചു, 

എന്നെ മുന്തിരിത്തോട്ടങ്ങ കു കാവലാക്കി; 

ഠിം 

എസെറ സ്വന്തമുന്തിരിത്തോട്ടം ഞാ൯ 

കാത്തിട്ടില്ലതാനും, 

നെറ പ്രാണപ്രിയനേ, പറഞ്ഞുതരിക: 

നീ ആടുകളെ മേയിക്കുന്നതു ഏവിടെ? 

ഉച്ചെക്കു കിടതുതുന്നതു ഏവിടെ? 

നിസനെറ ചങ്ങാതിമാരുടെ ആടിനക്രട്ട 

ങ്ങഠാക്കരികെ 

ഞാ൯ മുഖം മൃൂടിയവളെ പ്പോലെ ഇരിക്കു 

ന്നതു എന്തിനു? 

സ്ര്രിീകളില് അതിസുന്ദരിയേ, നീ അറി 

യുന്നില്ലെങ്കില് 

ആടുകളുടെ കാല്തചുവടു തുടന്നുചെന്നു 

ഇടയന്മാരുടെ ക്രടാരങ്ങളുടെ അരികെ 

നിനെറ കുഞ്ഞാടുകളെ മേയിക്ക. 

ഏനെറ പ്രിയേ, ഫറധോനെറ രഥ 

ത്തിന്നു കെട്ടുന്ന 

പെണ്കുതിരയോടു ഞാ൯ നിന്നെ ഉപമി 

ക്കേന്ന. 

നിനെറ കവധിഠംത്തടങ്ങം രത്നാവലി 

കൊണ്ടും 

നിന്െറ കഴ മുത്തുമാലകൊണ്ടും ശോ 

ഭിച്ചിരിക്ുന്നു. 

രങ്ങാം നിനക്കു ധെള്ളിമണികളോടു 

ക്രടിയ 
സുവണ്ണസരപ്പളി ഉണ്ടാക്കിത്തരാം. 

രാജായു ഭക്ഷണത്തിന്നിരിക്ുമ്പോഠാ 

എന്െറ ജടാമാംസി സുഗന്ധം പുറപ്പെടു 

ചിക്ുന്നു. 

എനെറ പ്രിയ൯ എനിക്കു സ്മൂനങ്ങളുടെ 

ഭ്ധ്യേ 

കം 



കിടക്കുന്ന മൂറി൯കെട്ടുപോലെയാകുന്നു. । അവന്െറ വലങ്കൈ മ്ആന്നെ ആശ്ദേഷ്കി 

14 

16 

1 

ടി 

മു റ് 5൭ 2 പം ചാ. 

എനെറ പ്രിയ൯ എനിക്കു ഏ൯ഥെദി 

മുന്തിരിത്തോട്ടങ്ങളിലെ 

മയിലാഞ്ചിപ്പൂക്കുലപോലെ ഇരിക്കുന്നു. 

േനെെറ പ്രിയേ, നി സുന്ദരി, നീ സു 

ന്ദരി തന്നേ; 

നിനെറ കണ്ണൂ പ്രാധവിനെറ കണ്ണുപോലെ 

ഇരിക്കുന്നു. 

എനെറ പ്രിയനേ, നീ സുന്ദരന്, നി, 

മനോഹര൯; 

നമുടെ കിടക്കയും പച്ചയാകുന്നു. 

നമുടെ ധിട്ടിനെറ ഉത്തരം ദേവദാരുധും 

കഴ്ചക്കോല് സരള വൃക്ഷവും ആകന്നു. 

൨. അഘ്ധ്യായം. 

ഞാ൯ ശാരോനിലെ പനിനീര്ലുക്കുധും 

താഴ്റരരകളിലെ താമരപ്പൂവും ആകുന്നു. 

മുള്ള കളുടെ ഇടയില് താമരപോലെ 

ക൬ കമാരുടെ ഇടയില് എനെറ പ്രിയ 

ഇരിക്ുന്നു. 

കാട്ടുമരങ്ങളുടെ ഇടയില് ഒരു നാരകം 

പോലെ 

യൌവനക്കാരുടെ ഇടയില് എന്െറ പ്രി 

യ൯ ഇരികുന്നു; 

ഞഅതിസെറ നിഴലില് ഞാ൯ അതിമോദ 

ത്തോടെ ഇരുന്നു; 

അതിനെറ പഴം ഏനെറ രുചിക്കു മധുര 

മായിരുന്നു, 

അവന് എന്നെ വിഞ്ഞുവീട്ടിലേക്കു കരട്ടി 

ക്കൊണ്ടു ചെന്നു; 

എന്െറ മിതെ അവന് പിടിച്ചിരുന്ന 

കൊടി സ്നേഹമായിരുന്നു. 

ഞാ൯ പ്രേമപരവശയായിരിക്കയാല് 

മൂന്ത്ിരിയട തന്നു എന്നെ ശക്തീകരിപ്പി൯; 

നാരങ്ങാ തന്നു ഏന്നെ തണപ്പിപ്പി൯. 

। 6 അവന്െറ ഇടങ്കൈ എനെറ തലയി൯ 

കിഗെ ഇരിക്കട്ടെ; 

ഠിം 

ഉത്തമഥിതം ൨ 

ക്കട്ടെ. 

യെരൂശലേംപുത്രിമാരേ, വയലിലെ ചെ 

റുമാന്ദകളാണ, പേടമാന്ദകളാണ., 

പ്രേരത്തിന്നു ഇക്ടമാകുവോളം 

ഉണത്തുകയുമ 

രുതു. 

അതാ, എനെറ പ്രിയനെറ സ്വരം! 

അതിനെ തഇളക്കരുതു, 

അവന് മലകളിന്മേല് ചാടിയും കുന്നുക 

ളി ന്മേല് കുതിച്ചും കൊണ്ടു വരുന്നു. 

എന്െറ പ്രിയ൯ ചെറുമാനിന്മം കലക്കു 

ടടികും തുല്യന്; 

ഇതാ, അവ൯ നമ്മടെ മതില്ല, പുറമേ 

നില്ലുന്നു; 

അവ൯ കിളിവാതിലൂടെ നോകുന്നു; 

അഗിക്കിടയില്ക്രടി ഉളിഞ്ഞുനോകുന്നു. 

എഐനെറ പ്രിയ൯ ഏന്നോടു പറഞ്ഞതു: 

എനെറ പ്രിയേ, ഏഴ്ുന്നേല്ല; ഏസെറ 

സുന്ദരി, വരിക. 

ശീതകാലം കഴിഞ്ഞു; മഗയും മാറില്പോയ 

ല്ലോ. 

പൃള്കുങ്ങക ഭൂമിയില് കാണായ്ക്കരുന്നു ; 

വള്ളിത്തല മുറിക്കുംകാലം വന്നിരിക്ുന്നു ; 

കറുപ്രാവിനെറ ശബ്ദവും നമ്മുടെ നാട്ടില് 

കേശകുന്നു. 

അത്തിക്കായ്ക്കു ഠം പഴ്ചക്കുന്നു ; 

മുന്തിരിവള്ളി പൂത്തു സുഗന്ധം വീശുന്ന ; 

ഏനെറ പ്രിയേ, ഏഴുന്നേല്ല; എനെറ 

സുന്ദരി, വരിക. 

പാറയയടെ പിളപ്പ്ിചും കടുത്തൂക്കിനെറ 

മറധിലും ഇരിക്കുന്ന ഏനെറ പ്രാവേ, 

ഞാന് നിനെറ മുഖം ഒന്നു കാണട്ടെ; 

നിനെറ സ്വരം ഒന്നു കേശക്കട്ടെ; 

നിസെറ സ്വരം ഇമ്പമുള്ളതും മുഖം സൌ 

ന്യ്യമുള്ള തും ആകുന്നു. 

ഞങ്ങളൂടെ മുന്തിരിത്തോട്ടങ്ങം പൂത്തിരി 

ക്കയാല് 

10 

11 

12 

13 

14 

15 



ചെറുകുറുക്കന്മാരെ തന്നേ പിടിച്ചുതരു 

വി൯, 

16 എന്റെറ പ്രിയ൯ എനികുള്ള വ൯; ഞാ൯ 

1 

അവന്നുള്ള വഗ; 

അവന് താമരകളുടെ ഇടയില് ആടുമേ 

യുന്നു. 

വെയിലാറി, നിഴല് കാണാതെയാകു 

വോളയ 

എന്െറ പ്രിയനേ, നി മടങ്ങി ദൂഘടപവ്വ 

തങ്ങളിലെ 

ചെറുമാനിന്നും കുലക്കുട്ടിക്കം തുല്യനായി 

രിക്ക. 

൩. അദ്ധ്യായം. 

രാത്രിസമയത്തു ഏനെറ കിടക്കയിത 

ഞാ൯ എനെറ പ്രാണപ്രിയനെ അന്വേ 

കിച്ചു; 

ഞാ൯ അവനെ അന്വേഷിച്ചു; കണ്ടില്ല 

താനം. 

ഞാ൯ എഴുന്നേററു നഗരത്തില് സഞ്ച 

രിച്ചു 

വീഥികളിലും വിശാലസ്ഥലങ്ങളിലും ഏ 

നെറ പ്രാണപ്രിയനെ അന്വേഷികും 

എന്നു ഞാന് പറഞ്ഞു; 

ഞാ൯ അവനെ അന്വേഷിച്ചു; കണ്ടില്ല 

താനും. 

നഗരത്തില് സഞ്ചരിക്കുന്ന കാവല്ല:൪ 

എന്നെ കണ്ടു 

പ്രാണപ്രിയനെ 

ന്നു ഞാ൯ അധഖരോടു ചോടിച്ചു. 

എനെറ കണ്ടുവോ 

അവരെ വിട്ടു കുറെ അങ്ങോട്ടു ചെന്ന 

പ്പോ ഠം 

ഞാന എനെറ പ്രാണപ്രിയനെ കണ്ടു; 

ഞാ൯ അവനെ പിടിച്ചു, എന്െറ അമ്മ 

യുടെ വിട്ടിലേകും 

എന്നെ പ്രസവധിച്ചവളുടെ അറയിലേക്കും 

കൊണ്ടു വരുന്നതുവരെ അവനെ ധിട്ടില്പ. 

യെരൂശ ലേംപൃത്രിമാരേ, ചെറുമാനകളാ 

ണ, പേടമാനുകുളാണ, 

പ്രേമത്തിന്നു ഇക്ഷമാകു3വാളം അതിനെ 

ഇളക്കരുതു ഉണത്തൂകയുമരുതു. 

മൂറും കുത്തുരുക്കധും കൊണ്ടും 

കച്ചവടക്കാരനെറ സകലധിധ സുഗ 

ന്ധചുണ്ണങ്ങംകൊണ്ടും 

പരിമള പ്പേട്ടിരിക്കുന്ന പുകത്തൂണപോലെ 

മരുഭൂമിയിതനിന്നു കയറിവരുന്നോരി 

ധവ൯ ആര? 

അതു ശലോമോനെറ പല്ലക്കു തന്നേ; 

യിസ്രായേല് ധിരന്മാരില് അറുപതു ധീര 

ന്മാര് അതിനെറ ചുററും ഉണ്ടു, 

അധരെല്ലാവരും വാളെടുത്ത യുഭ്ധസ്മ 

ത്ഥന്മാ൪; 

രാത്രിയിലെ ഭയംനിമിത്തം ഓരോരു 

ത്ത൯ അരെക്കു വാഗ കെട്ടിയിരിക്കുന്നു. 

ശലോമോ൯രാജാലയ ചെബാനോനിലെ 

മരം കൊണ്ടു 

തനിക്കു ഒരു പല്ലക്കു ഉണ്ടാക്കി, 

അതി നെറ മേക്കട്ടിക്കാല് അഖ൯ വെള്ളി 

കൊണ്ടും 

ചാരു പൊന്നു കൊണ്ടും ഇരിപ്പിടം രക്താം 

ബരംകൊണ്ടും ഉണ്ടാക്കി ; 

അതിന്െറ അന്തഭാഗം യെരൂശലേം 

പുത്രിമാരുടെ പ്രേമം കൊണ്ടു 

വിചിത്രഖചിതമായിരിക്ുന്നു. 

സീിയോന്൯പുത്രിമാരേ, നിങ്ങ പുറപ്പെട്ടു 

ചെന്നു 

ശലോമോ൯രജായിനെ അവനെറകല്യാ 

ണദിവസത്തില്, 

അവനെറ ഫുദയത്തിനെറ ആനന്ദദിവ 

സത്തില് തന്നേ, 

അവനെറ അമ്മ അവനെ ധരിപ്പിച്ച 

കിരിടത്തോടുക്രടെ കാണ്ടി൯. 

റം ചി 
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൪... അദ്ധ്യായം. 

എന്റെറ പ്രിയേ, നീ സുന്ദരി; നി സുന്ദ 

രി തന്നേ; 

നിന്െറ മൂടുപടത്തി൯ നടുവെ നിനെറ 

കണ്ണ 
പ്രാവി൯ കണ്ണപോലെ ഇരികുന്നു; 

നിനെറ തലമുടി ഗിലെയാട് മലഞ്ചരി 

വില് 

കിടക്കുന്ന കോലാട്ടിന ക്രടംപോലെയാ 

കുന്നു. 

നിന്െറ പല്ല, രോമം കത്രിച്ചിട്ടു കുളിച്ചു 

കയറിവരുന്ന 

ആടുകള്ളെ പ്പോലെ ഇരിക്കുന്നു; 

അവയില് ഒന്നും മച്ചിയായിരിക്കാതെ 

ഏല്ലാം ഇരട്ട പ്രസവിക്കുന്നു. 

നിന്െറ അധരം കടുഞ്മുവപ്പുന്തുതപോ 

ലെയും 

നിന്െറ വായ് മനോഹരവും ആകുന്നു; 

നിന്െറ ചെന്നികഠ നിനെറ മൂടുപട 

ത്തി൯ ഉള്ളില് 

മാതളപ്പഴത്തി൯ ഖണ്ഡംപോലെ ഇരി 

കടന്നു, 

നിനെറ കഴുത്തു ആയുധശാലയായി പ 

ണിതിരികുന്ന ഓധിദി൯ ഗോപുരത്തോട്ട 

ഒക്കും; 

അതില് ആയിരം പരിച ശൂക്കിയിരി 

കുന്നു; 

അവ ഒക്കെയും വിരന്മാരുടെ പരിച 

തന്നേ, 

നിന്െറ സ്മൂനം രണ്ടും താമരെക്കിടയില് 

മേയുന്ന 

ഇരട പിറന്ന രണ്ടു മാ൯കുട്ടിക കു സമം. 

വെയിലാറി നിഴല് കാണാതെയാകു 

വോളം 

ഞാ൯ മൂറി൯മലയിലും കുത്തുരുക്കക്കുന്നിലും 

ചെന്നിരിക്കാം. 

ധാഠാഥ്ലിം 

1025 ഉത്തമഗിതം രഃ 

എനെറ പ്രിയേ, നി സവ്വാംഗസു ? 

ന്ദരി; 

നിന്നില് യാതൊരു ഉരനധും ഇല്ല. 

കാന്ത, ലെബാനോനെ വിട്ടു എന്നോ 8 

ടുക്രടെ, 

ലെബാനോനെ ധിട്ടു ഏന്നോടുക്രടെ വ 

രിക; 

അമാനാമുകളും ശെനീര് ഹെമ്മേം൯ കൊ 

ടൂമുടികളും ഗുഹകളും 

പുള്ളിപ്പുലികളുടെ പവ്ൃതങ്ങളും വിട്ടുമപാ 

രിക. 

മൃേനെറ സഹോദരി, ഏനെറ കാന്തേ, 9 

സിംഫങ്ങളുടെ 

നി ഏനെറ എദയത്തെ അപഹരിച്ചിരി 

കുന്ന; 

ഒരു നോട്ടംകൊണ്ടും കുഴ്ചത്തിലെ മാല 

കൊണ്ടും 

നി എനെറ ഫൃടയത്തെ അപഫഹരിച്ചിരി 

ക്കുന്നു. 

എന്െറ സഹോദരി, ഏനെറ കാന്തേ, 10 

നിനെറ പ്രേമം ഏത്ര മനോഹരം! 

വിഞ്ഞിനെക്കാ നിനെറ പ്രേമധും 

സകലധിധസുഗന്ധവഗ്ഗത്തെക്കാഠം നി 

നെറ തൈലത്തിനെറ പരിമളധും എത്ര 

രസകരം! 

അല്ലയോ കാന്ത, നിനെറ അധരം തേന 11 

കട്ട ചൊഴിക്കുന്നു; 

നിസെറ നാധി൯ കീഴില് തേനും പാലും 

ഉണ്ടു; 

നിനെറ വഖസ്ത്രുത്തിനെറ വാസന ലെബം 

നോനെറ വാസനപോലെ ഇരികുന്നു. 

എനെറ സഹോദരി, എന്െറ കാന്ത 12 

കെട്ടി അടെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു തോട്ടം, 

അടെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു നിരുറധു, 

മുദയിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കിണറു. 

നിനെറ ചിനെപ്പുകഠം വിശിക്കടഫലങ്ങ 13 

മളോട്ട ക്രടിയ മാതള ത്തോട്ടം; 

മയിലാഞ്ചിയോടുക്രടെ പ 
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14 ജടാമാംസിയയം കുങ്കുമവും, വയയും ലവം | കറുനിരകഠ രാത്രിയില് പെയ്യുന്ന തുള്ളി 

ഗവും, 

സകലധിധ കുത്തുരുക്കവ്ൃക്ഷങ്ങളും, 

൪ അകിലും സകലപ്രധാനസുശന്ധ 

വഗ്ഗധും തന്നേ. 

15 നി തോട്ടങ്ങഗക്കു ഒരു നിരുറധുംം, വററി 

16 

പ്പോകാത്ത കിണറും 

ലെബാനോനിതല്നിന്നു ഒഴ്ചകന്ന ഒഴ്ണക്കു 

കളം തന്നേ. 

വടതിക്കാറേറ ഉണരുക; തെന്നിക്കാറേറ 

വരിക; 

എസെറ തോട്ടത്തില് നിന്നു സുഗന്ധം ധി 

ശേണ്ടതിന്നു 

അതിന്മേല് ഉരതുകു 

എസെറ പ്രിയ൯ തെറ തോട്ടത്തില് 

വന്നു 

അതിലെ ധിശിക്ടഫലം ഭൂജിക്കട്ടെ. 

൫. അദ്ധ്യായം. 

൨൫)നെറ സഹോദരി, എസെറ കാന്തേ, 

ഞാ൯ എനെറ തോട്ടത്തിൽ വന്നിരികുന്നു ; 

ഞാന് എനെറ മൂറും സുഗന്ധധഗ്ശധും പെ | 

വുക്കി; 

ഞാ൯ എനെറ ത൯കുട്ട തേനോടുക്രടെ 

തിന്നും 

ഇരിക്കുന്നു; 

സ്നറേഹിതന്മാരേ, തിന്നുവി൯; പ്രിയരേ, 

കടിച്ചു മത്തരാകുധി൯! 

ഞാന് ഉറങ്ങുന്നു എങ്കിലും എസെറ ഹൃദയം 

ഉണന്നിരിക്കുന്നു. 

വാതില്ലയത മുട്ടുന്ന ഏനറെറ പ്രിയനെറ 

സ്വരം: 

എന്െറ സഹോടരി, ഏനെറ പ്രിയേ, 

എനെറ പ്രാവേ, എനെറ നിഷ്കള ങ്കേ, 

തുറകുകാഃ 

എനെറ ശിരസ്സു മഞ്ഞുകൊണ്ടും 

ധാഠാഥദ്ഠിം 

എന്റെറ ധിഞ്ഞ പാലോടുക്രടെ കുടിച്ചും 

കൊണ്ടും നനെഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 

എസെറ അങ്കി ഞാ൯ മരരിയിരികുന്നു; 

അതു വിണ്ടും ധരിക്കുന്നതു എങ്ങനെ ? 

ഞാ൯ കാലുകളെ കഴ്ചകിയിരിക്കുന്നു ; 

അവയെ മലിനമാക്കുന്നതു എങ്ങനെ? 

എനെറ പ്രിയ൯ ദ്വാരത്തില്ക്രടി കൈ 

നീട്ടി; 
എനെറ ഉള്ളം അവനെകച്ചപൊല്പി ഉരുകി 

പ്പോയി. 

എനെറ പ്രിയന്നു തുറക്കേണ്ടതിന്നു ഞാ൯ 

മ്െഴ്ഴന്നേററു; 

എനെറ കൈ മൂറും, എനെറ വിരല് 

മൂറി൯ തൈലവും 

തഴ്ണതുപിടികളിന്മേല് പൊഴിച്ച. 

ഞാന് എനെറ പ്രിയന്നു ധേണ്ടി തുറന്നു 

എനെറ പ്രിയനോ പൊയ്ക്കുള ഞ്ഞിരുന്ന; 

അവന് സംസാരരിച്ചപ്പോ ഞാ൯ ധിവ 

ശയായിരുന്നു; 

ഞാ൯ അന്വേഷിച്ച അവനെ കണ്ടില്ല; 

ഞാ൯ അവനെ വിളിച്ചു; അവ൯ ഉത്തരം 

പറഞ്ഞില്ല, 

നശരത്തില് ചുററി സഞ്ചരിക്കുന്ന കാവ 

ല്ലച്ാര ഏന്നെ കണ്ടു; 

അവര് ഏന്നെ അടിച്ചു, മുറിധേപ്പിച്ചു; 

മതില്കായല്ല്ാർ എനെറ മൂടുപടം എടു 

തുകുളഞ്ഞു. 

യെരൂശലേംപൃത്രിമാരേ, നിങ്ങ എനെറ 

പ്രിയനെ കണ്ടെങ്കിരു 

ഞാ൯ പ്രേമപരവശയായിരികുന്നു എന്നു 

അധഖനോടു അറിയിക്കേണം 

എന്നു ഞാന് നിങ്ങളോടു ആണയിടുന്നു. 

സ്റ്രീകളില് അതിസുന്ദരിയായുള്ളോവേ, 

നിന്െറ പ്രിയന്നു മററു പ്രിയന്മാരെക്കാഠം 

എന്തു വിശേകഷ്കതയുള്ളൂ? 

നീ ഇങ്ങനെ ഞങ്ങളോടു ആണയിടേണ്ട 

തിന്നു 

[ചി 
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നിനെറ പ്രിയന്നു മററു പ്രിയന്മാരെക്കാഠം 

മ്ലേത്തു വിശേഷതയുള്ള ? 

എനെെറ പപ്രിയ൯ ധെണ്ടയും ചുവപ്പും 

ഉള്ള വ൯, 
പതിനായിരംപേരില് അതിശ്രേക്ട൯ 

തന്നേ; 

. അധഖനെറ ശിരസ്സു അതിവിശേഷമായ 

തങ്കം; 

അവനെറ കറുനിരകഠം ചുരുണ്ടും 

കാക്കയെപ്പോലെ കറുത്തും ഇരികുന്നു. 

അവനെറ കണ്ണ നദീത്തോടുകളുടെ അരി 

കത്തുള്ള പ്രാധുകഠാക്ു തൂല്യം; 

അതു പാലുകൊണ്ടു കഴ്ഴകിയതും ചേച്ച 

യായി പതിച്ചതും ആകന്നു. 

അധനെറ കധിംം സുഗന്ധസസ്ങ്ങളുടെ 

തടമും 

നഠുന്നതൈകളുടെ വാരവും, 

അവസെറ അധരം താമരപ്പൂഡുംപോലൈ 

ഗുരിക്കുന്നുഃ 

അതു മൂറി൯തൈലം പൊഴിച്ചുകൊണ്ടി 

രികുന്നു. 

അധനെറ കൈക ഗോമേഒകം പതി 

ചിരിക്കുന്ന സ്വണ്ണനാള ങ്ങ; 

അയധനന്െറ ഉദരം നീലരത്നം പതിച്ച ദന്ത 

നിമ്മിതം. 

അവനെറ തുട തങ്കച്ചുവട്ടില് നിത്തിയ 

പ. ണണ്; 

അവന്െറ രൂപം ലെബാനേോനെ 

പ്പോലെ, 

ടേവദാരുപോലെ തന്നേ ഉതകൂഷ്ടുമാ 

കന്നു. 

മധൂരമു 

ള്ളതുഃ; 

അവന്െറ വധായ് ഏററവും 

അവന സ്വ്യാഗസുന്ദര൯ തന്നേ; 

യെരൂശലേംമുത്രിമാരേ, ഇവനത്രേ ഏ 

നെറ പ്രിയ൯; 

ഇവനത്രേ ഏസനെറ സ്നേഹിതന്. 

ധിം 
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ന്നം അഡ്ധ്യായം. 

സ്്രികളില് അതിസുറ്ദരിയായുള്ളേംലേം 

നിസെറ പ്രിയ൯ എധിടെ പോയിരി 

ക്കുന്ന? 

നിനെറ പ്രിയ൯ ഏതു വഴികു തിരിഞ്ഞി 

രിക്ുന്നു 2 

ഞങ്ങ നിന്നോടുക്രടെ അവനെ അന്വേ 

ക്കിക്കാം. 

തോട്ടങ്ങളില് മേയിപ്പാനും താമരല്ലൂക്കളെ. 

പറിപ്പാരും 

എെറ പ്രിയ൯ തനെറ തോട്ടത്തില് 

സുഗന്ധസസ്യങ്ങളുടെ തടങ്ങളിലേക്കു ഇ 

റങ്ങിപ്പോയിരിക്ുന്നു. 

ഞാ൯ എനെറ പ്രിയന്നുള്ള വം; ഏനെറ 

പ്രിയ൯ എനികുള്ള വ൯; 

അവന് താമരകളടെ ഇടയില് മേ 

യന്ന. 

എനെറ പ്രിയേ, നി തിസ്സ്രാപേംലെ സൌ 

ന്യ്യമുള്ള വഠം; 

യെരൂശലേംപോലെ മനോഹര, 

കൊടികളോടു കൂടിയ സൈന്യംപോലെ 

ഭയങ്കരം 

നിനെറ കണ്ണ ന്ലേങ്കല്നിന്നു തിരിക്ക; 

അതു എന്നെ ഭ്ൂമിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ; 

നിന്െറ തലമുടി ഗിലെയാദ് മലഞ്ചരി 

വില് 

കിടകുന്ന കോലാട്ടി൯ക്രടടം പോലെയാ 

കുന്നു. 

നിനെറ പല്ല കളിച്ചു കയറിവരുന്ന 

ആടുകളെ പ്പോലെയിരികുന്നു; 

അവയില് ഒന്നും മച്ചിയായിരിക്കാതെ 

എല്ലാം ഇരട്ട പ്രസവികുന്നു. 

നിനെറ ചെന്നികമ നിന്െറ മൂടുപടത്തി 

നെറ ഉള്ളില് 

മാതളപ്പഴത്തിന്െറ ഖണ്ഡംപോലെ ഇരി 

ക്കുന്നു. 
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10 

11 

12 

കളും 

അസാംഖ്യം ൭൬ കമാരും ഉണ്ടല്ലോ. 

മ്രേനെറ പ്രാധും എനെറ നിഷ്ക്കുള ങ്കയുമായ 

വളോ ഒരുത്തി മാത്രം; 

അവഗ തനെറ അമ്മെക്കു ഏകവു 

ത്രിയും 

തന്നെ പ്രസ ധിച്ചവഠംക്കു ഓമനയും ആ 

കുന്നു; 

ക കുമാര അവളെ കണ്ടു ഭാഗ്യവതി എ 

ന്നു ലാഗേ 

രായ്ഞികളും വെപ്പാട്ടികളം ക്രടെ അവ 

മെ പുകല 

അരുണോദയം പോലെ ശോഭയും 

ചന്ദ്രനെപ്പോലെ സ്വെന്ദയ്യധും സൂയ്യനെ 

പ്പോലെ നിമ്മലതയ്യം 

കൊടികളോടു ക്രടിയ സൈനയംപോലെ 

ഭരയങ്കരത്വധും ഉടള്ളോരിവര ആര്? 

ഞാ൯ തോട്ടിന്നരികെയുള്ള സസ്യങ്ങളെ 

കാണേണ്ടതിന്നും 

മുന്തിരിവള്ളി തളിക്കയും മാതള നാരകം 

ക്കയും ചെയ്യുവോ എന്നു നോക്കണ്ട 

തിന്നും 

അക്രരോത്തതോട്ടത്തിലേക്കു ഇറങ്ങി 

ച്ചെന്നു, 

എനെറ അഭിലാഷം ഹേതുവായി ഞാ൯ 

അറിയാതെ എനെറ പ്രഭൂജനത്തി൯ രഥ 

ങ്ങളുടെ ഇടയില് എത്തി. 

ഒ. അഡ്ധ്യായം. 

മടങ്ങിവരിക, ശ്രുലേംകാരത്തി!, മടങ്ങി 

വരിക; 

ഞങ്ങ നിന്നെ ഒന്നു കണ്ടുകൊള്ളേട്ടെ, 

മടങ്ങിവരിക, മടങ്ങിവരിക; 

നിങ്ങ മഹനയി മിലെ നൃത്തത്തെപ്പോലെ 

ശ്രുലേംകാരത്തിയെ കാണ്മാ൯ ആഗ്രഹി 

കുന്നതു എന്തിന്നു? 

ധിം 

കാല് എത്ത മനോഹരം! 

നിന്െറ ഉരുണ്ട നിതംബം തട്ടാനെറ 

പണിയായ ഭൂഷണംപോലെ ഇരിക്കുന്നു. 

നിന്െറ നാഭി, വട്ടത്തിലുള്ള പാനപാത്രം 

പോലെയാകുന്നു ; 

അതിതു, കലക്കിയ വിഞ്ഞു ഇല്ലാതിരിക്കു 

ന്നില്ല; 
നിനെറ മുദരം താമരപ്പൂ ചൂററിയിരിക്കുന്ന 

കോരതമ്പുക്ൂമ്പാരംപോലെ ആകന്നു. 

നിനെറ സൂനം രണ്ടും ഇരട്ട പിറന്ന രണ്ടു 

മാ൯കുട്ടികമക്കു സമം. 

നിന്െറ കഴുത്തു ദന്തഗോപൃരംപോ 

ലെയും 

നിനെറ കണ്ണ ഹെശ്രേോനില് ബാത്ത് 

റബ്ബവീംവാതില്ലലേ കളങ്ങളെ പ്പോലെയും 

നിന്െറ മൂക്കു ദമ്മേശെക്കിന്നു നേരെ 

യുള്ള 

ലെബാനോനഗോപുരംപോലെയും ഇരി 

ക്കുന്നു. 

നിന്റ ശിരസ്സു കമ്മേല് പോലെയും 

നിന്െറ തലമുടി രക്താംബരംപോലെയും 

ഇരിക്ുന്നു; 

രാജാധു നിനെറ കുന്തളങ്ങളാല് ബഭ്ധനാ 

യിരിക്കുന്നു. 

പ്രിയേ, പ്രേമഭോഗങ്ങളില് നീ എത്ര 

സുന്ദരി, ഏത്ര മനോഹര! 

നിനെറ ശരിരാകൃതി പനർയാടും 

നിനെറ സ്മൂനങ്ങഠ മുന്തിരിക്കലയോടും 

[ ഒക്കുന്നു ! 

ഞാ൯ പനമേല് കയറും; അതിനെറ മടല് 

പിടിക്കും എന്നു ഞാ൯ പറഞ്ഞു. 

നിനെറ സ്ൂനങ്ങഠം മുന്തിരിക്കുലപോ 

ലെയ്യം 

നിനെറ മുക്കിനെറ വാസന നാരങ്ങയുടെ 

വാസനപോലെയും ആകട്ടെ. 

നിനെറ അണ്ണ്ാക്കോ മേത്തരമായ ധീഞ്ളു. 
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അതു എനെറ പ്രിയന്നു മൃുടുപാനമായി 

അധരത്തിലും പല്ലിലുംക്രടി കടക്കുന്നതും 

ആകുന്നു. 

ഞാന എനെറ പ്രിയന്നുള്ള വു; 

അവനെറ ആഗ്രഹം എനന്നോടാകന്നു. 

പ്രിയാ, വരിക; നാം ഖവെളിംപ്രദേശത്തു 

പോക; 

നമുക്ക ഗ്രാമങ്ങളില് ചെന്നു രാപാക്കാം. 

അതികാലത്തു എഴുന്നേററു മുന്ത്ിരിത്തോ 

ട്ടങ്ങളിരു പോയി 

മുന്തിരിവള്ളി തളിത്തു പൂ വിടരുകയും 

മാതളനാരകം പൂക്കയും ചെയ്യുവോ എന്നു 

നോക്കാം; 

അധിടെയെച്ചു ഞാ൯ നിനക്കു ഏസെൌ 

പ്രേമം തരും. 

ലടൂഭായ്യ്യഴം സുഗന്ധം വീശുന്നു; 

നമ്മുടെ വാതില്ലഛല് സകലധിധധിശി 

ക്ടഫലധും ഉണ്ടു ; 
നെറ പ്രിയാ, ഞാ൯ നിനക്കായി പഥ 

യതും ലൃതിയതും സംഗ്രഹിച്ചിരികുന്നു. 

൮. അദ്ധ്യായം. 

നി സെറ അമ്മയുടെ മുലകുടിച്ച സ 

ഫോദര൯ ആയിരുന്നുവെങ്കില്! 

ഞാ൯ നിന്നെ ധെളിയില് കണ്ടു ചുംബി 

ക്കുമായിരുന്നു; 

ആരും എന്നെ നിന്ദിക്കയില്ലായിരുനനു. 

നീ എനിക്കു ഉപദേശം തരേണ്ടതിന്നു 

ഞാന് നിന്നെ അമ്മയുടെ വീട്ടില് ക്രട്ടി 

ക്കൊണ്ടു പോകുമായിരുന്നു ; 

സുഗന്ധധഗ്ഗം ചേത്ത വിഞ്ഞും ഏന്െറ 

മാതളപ്പഴത്തി൯ ചാറും 

ഞാ൯ നിനക്കു കുടിപ്പാ൯ തരുമായിരുന്നു. 

അവസെറ ഇടങ്കൈ എന്െറ തലയി൯ 

കീിഗെ ഇരിക്കട്ടെ; 

അവനെറ വലങ്മൈ എന്നെ ആദ്രേക്കി 

ക്കട്ടെ. 

യെരൂശലേംപുത്രിമാരേ, പ്രേമത്തിന്നു 

ഇഷ്ട മാകുവോളം 

അതിനെ ഇളക്കരുതു ഉണത്തു കയുമരുതു 

എനാ ഞാ൯ നിങ്ങളോടു ആണയിട്ടപേ 

ക്ഷിക്ുന്നു. 

മരുഭൂമിയില്നിന്നു തനെറ പ്രിയന്െറ 

മേല് 

ചരോിക്കൊണ്ടു വരുന്നോരിവം ആര്? 

നാരകത്തിനുചുവട്ടില് വെച്ചു ഞാ൯ നി 

ന്നെ ഉണത്തി; 

അവിടെവെച്ചല്ലോ നിന്െറ അമ്മ നി 

ന്നെ പ്രസധിച്ചതു; 

അവിടെവധെച്ചല്ലോ നിന്നെ ചെററവ൦ 

ക്കു ഈററുനോധു കിട്ടിയതു. 

ഏന്നെ ഒരു മുദമോതിരമായി നിന്െറ 

ഫൃദയത്തിന്മേലും 

ഒരു മുദമോതിരമായി നിനെറ ഉജത്തി 

ന്നമേലും ഖെച്ചുകൊള്ളേ ണമേ; 

പ്രേമം മരണംപോലെ ബലമുള്ളതും 

പത്തിവ്രതശജ്ം പാതാളംപോലെ കുടുപ്പ 

മുള്ളതും ആകുന്നു; 

അതിസെറ ജ്വലനം അഗ്നിജ്വലനധും 

ഒരു ദിവ്യ ജ്വാലയും തന്നേ. 

ഏറിയ ധെള്ളങ്ങ പ്രേമത്തെ കെട്ട 

പ്രാ൯ന പോര; 

നദികമ അതിനെ മുക്കിക്കള കയില്ല. 

ഒരുത്ത൯ തനെറ ഗൃഹത്തിലുള്ള സവ്വൃസ 

മ്പത്തും 

പ്രേമത്തിന്നു വേണ്ടി കൊടുത്താലും അവ 

നെ നിന്ദിച്ചുകള യും. 

നമുക്കു ഒരു ചെറിയ പെങ്ങഠം ഉണ്ടു; 

അവരക്ക സ്മൂനങ്ങഠ വന്നിട്ടില്ല; 

നമുടെ പെങ്ങശക്കു കല്യാണം പറയുന്ന 

നാളിരു 

നാം അവധക്കു വേണ്ടി എന്തുചെയ്യും? 

അവ ഒരു മതില് എങ്കില് അതിന്മേൽ 

ഒരു വവെള്ളിമകടം പണിയാമായിരുന്നു; 
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കൊണ്ടു അടെക്കാമായിരുന്നു. 

10 ഞാന് മതിലും എനെറ സൂനങ്ങഥ ഗോ 

പുരങ്ങംപോലെയും ആയിരുന്നു; 

അന്നു ഞാ൯ അവനെറ ട്ടക്ക്കിയില് സമാ 

ധാനം പ്രാപിച്ചിരുന്ന. 

11 ശലോമോന്നു ബാല്ഹാമോനില് ഒരു മു 

ന്തിരിത്തോട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു; 

ആ മുന്തിരിത്തോട്ടം അവ൯ കായല്ല്ലാരെ 

രേപ്പിചു 
അതിന്െറ പാട്ടമായിട്ടു, ഓരോരുത്ത൯ 

ആയിരം പണം ധിതം കൊണ്ടുവരേണ്ടി 

യിരുന്നു. 

കൈവശം ഇരിക്കുന്നു ; 

ശലോമോനേ, നിനക്കു ആയിരധും 

ഫലം കാകുന്നവകു ഇരുനൂറും ഇരി 

ക്കേട്ടെ . 

ഉദ്യാനനിയാസിനിയേ, 13 | 

സഖിമാ൪ നിനെറ സ്വരം ശ്രഭ്ധിച്ചു 

കേശക്കുന്നു ; 

അതു എന്നെയും കേധപ്പ്ിക്കേണമേ. 

മ്രേസെറ പ്രിയാ, നി പരിമളപവ്യൃതങ്ങ 14 

ളിലെ 

ചെറുമാനിന്നും കലകുട്ടിക്കും തുല്യനായി 

ഓടിപ്പോക. 

[ട ൧൧! 

യെശയ്യാപ്രവാചകനെറ പുസ്തകം 

പം അഘ്ധ്യായം, 

ത൫്൭ുംംംസം൯൦ മകനായ യെശ 

യ്യവ്യേ ഒയ്യെഫ്രുദാരാങാക്കന്മാരായ മസ്സ്ി 

യാവും യോഥാം, ആഹാസ് , യെഹിസ്തി 

യാധു എന്നിവരുടെ കാലത്തു യ്യെഫ്രുദയെ 

യും യെരൂശലേമിനെയും പററി ദശിച്ച 

9 ദശനം. ആകാശമേ, കേഷക്ക; ഭൂമിയേ, 

ചെധിതരിക; യഹോവ അരുളിച്ചെ 

യ്യുന്നു: ഞാ൯ മക്കളെ പോററിധളത്തി; 

അവരോ എന്നോടു മത്സരിച്ചിരിക്കുന്നു. 

98 കാള തനെറ ഉടയവനെയും കഴുത തനെറ 

പുല്ചൊട്ടിയെയും അറി 

യുന്നു; യിസ്രായേലോ അറിയുന്നില്ല; എ 

യജുമാനനെെറ 

4 നെറ ജനം ഗ്രഹിക്കുന്നതുമില്ല. അയ്യോ 

ഠിം 

പാപമുള്ള ജാതി! അകൂത്യ ഭാരം ചുമക്കുന്ന 

ജനം! ടുത്ുവൃത്തിക്കാരുടെ സന്തതി! വഷാ 

കായി നടക്കുന്ന മക്ക! അവര് യഹോ 

വയെ ഉപേക്ഷിച്ചു യിസ്രായേലിനെറ 

മാറിക്കള ഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇനി നിങ്ങളെ 5 

അടിച്ചിട്ടു എന്തു? നിങ്ങ അധികം അ 

പരിശുദ്ധനെ നിരസിച്ചു പുറകേട്ട 

| 

ധികം പിന്മാറുകേയുള്ളൂ; തല മുഴ്ുവന്ദം 

ദീനധും ഹൃദയം മുഴചവന്ദം രോഗവും പ്പി 

ടിച്ഛിരിക്കുന്നു. അടിതൊെട്ടു മുടിചരെ 6 | 

ഒരു സുഖധും ഇല്ല; മുറിവും ചതവും പഴ 

ത്ത വ്രണവും മാത്രമേ ഉള്ളു; 

ഞെക്കി കഴ്കിട്ടില്ല, വെച്ചുകെട്ടീടില്ല, 

അവയെ 
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എണ്ണുപ്യരട്ടി ശമിപ്പിച്ചിട്ടുമില്ല. നിങ്ങ 

മൂടെ ദേശം ശ്രൂ൬ മായി നിങ്ങളുടെ പട്ട 

ണങ്ങഠം തിക്കിരയായി; നിങ്ങ കാഞ്ങെ 

അന്യ ജാതിക്കാര് നിങ്ങളൂടെ നാടു തിന്നു 

കളയുന്നു; അതു അ ജാതിക്കാ മുന്തൂല 

നാശം ചെയുതുപേലേ ശ്രുപ്യ മായിരി 

ക്കുന്നു. സിയോ൯പുത്രി, മുന്തിരിത്തോട്ട 

ത്തിലെ കുടില് പോലെയും ധെള്ള രിത്തോ 

ട്ടത്തിലെ മാടംപോലെയും നിരോധിച്ച 

പട്ടണംപോലെയും ശേഷിച്ചിരികുന്നു. 

സൈവ്യങ്ങളൂ.ടെ യഫഹോധവ നമുക്കു അത്ൃ 

പ്മായോരു ശേക്കിപ്പു ഖെച്ചിരുന്നില്ലെ 

കില് നാം സൊദോംപോലെ ആകുമായി 

രുന്ു; ഗൊമോറെക്കു സദൃശമാകുമായി 

രുന്നു. 

സൊടോംഅധിപതികളേ, യഹഫോധഖ 

യുടെ വചനം കേറഠാപ്പി൯; ശൊമോറ 

ജനമേ, നമുടെ ദൈധത്തിനെറ നായേ 

പ്രമാണം ശ്രഭ്ധിച്ചുകൊ്റി൯. നിങ്ങ 

മുടെ ഹനനയാഗങ്ങളുടെ ബാഫ്ഹുല്യം 

എനിക്കു ഏന്തിനദു എന്നു യഹോധഖ 

! അരുളിച്ചെയ്യുന്നു; മുട്ടാടുകളെ.ക്കൊണ്ടുള്ള 

ഹോമയാഗവും തടിപ്പിച്ച ഉഗങ്ങമുടെ 

മേഭസ്സും കൊണ്ടു എനിക്കു മതി വന്നിരി 

ക്നാ; കാളകളൂടെധയാ കുഞ്ഞാടുകളുടെ 

യോ കോലാട്ടു കൊറഠറന്മാരുടെയോ രക്തം 

ൃനിക്കു ഇക്ടൂമല്ല. നിങ്ങ എന്െറ 

സന്നിധിയില് വരുമ്ചോം എനെറ പ്രാ 

കാരങ്ങളെ ചവിട്ടുവാ൯ ഇതു നിങ്ങളോടു 

ചോടിച്ചതു ആ൪? ഇനി നിങ്ങ ധ്യത്ഥ 

ധൂപം 

എനിക്കു ധെറുപ്പാകുന്നു ; അമാധാസ്വയും 

മായുള്ള കാഴഗ്ണു കൊണ്ടു വരരുതു ; 

ശബ്ബത്തും സഭായോഗം ക്രടുന്നതും -- നി 

തികേട്ടം ഉത്സവയോഥവും എനിക്കു സ 

ഫിച്ചുശ്രടാ. നിങ്ങളുടെ അമാധാസ്യക 

ളെയും ഞാന് വഡെറു 

കുന്നു; അവ എനിക്കു അസഹ്യം; ഞാ൯ 

ഉത്സവങ്ങളെയും 

ധാഠാഥ്ലിം 
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അധ സഹിച്ചു മുഷിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. നി 

ഞ്ങാം കൈമലത്തുമ്പോ൦ ഞാ൯ എന്റെറ 

കണ്ണ മറെച്ചുകമുയ്യം; 

തന്നേ പ്രാത്ഥന കഴിച്ചാലും ഞാ൯ കഠം 

നിങ്ങ എത്ര 

കയില്ല; നിങ്ങളൂടെ കൈ രക്തംകൊണ്ടു 

നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. നിങ്ങളെ കഴകി 

ഖെടിപ്പാകുചി൯; നിങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തി 

കളുടെ ഓോഷത്തെ എനെറ കണ്ണിന്ദുമ്പിത 

നിന്നു നിക്കിക്കള വിന്; 

ന്നതു മതിയാക്കുവി൯. നന്മ ചെയ്താ൯ 

തിന്മ ചെയ്യ 

പഠിപ്പി൯; ന്യായം അന്വേഷിപ്പിന; 

പീഡിപ്പികുന്നവനെ നേധ്ൃഴിക്കാക്കുവി൯, 

അനാഥന്നു ന്യായം നടത്തിക്കൊടുപ്പി൯; 

വിധധെക്കു ധേണ്ടി വ്യവഹരിപ്പി൯. 

വരുലി൯, നമുക്കു തമ്മില് പഖാദിക്കാം 

എന്നു യഹോവ അരുളിച്ചെയ്യന്നു; നിങ്ങ 

മൂടെ പാപങ്ങഠ കടുഞ്ചുവപ്പായിരുന്നാലും 

ഫിരംപോലെ പവ്വെള്ുക്കും; രക്താംബരം 

പോലെ ചുധപ്പായിരുന്നാലും പഞ്ഞിപോ 

ലെ ആയിത്തിരും. നിങ്ങമ മനസ്സ വെച്ചു 

കേട്ടു സരിക്കുന്നുവെങ്കിരു ദേശത്തിലെ 

നന്മ അനുഭധികും. മറുത്തു മത്സരി 

ക്കുനാ എങ്കിലോ, നിങ്ങ വാളിന്നിരയാ 

യ്യീരും; യഹോവയുടെ വായ് അരുളി 

ച്ചെയ്യിരിക്കുന്നു. 

ധിശ്വസ്നഗരം വേശ്യയായി തിന്നി 

രിക്കുന്നതു ഏങ്ങനെ! അതില് ന്യായം 

നിതി വസിച്ചിരുന്നു; 

നിനെറ 

വെള്ളി കീടമായും നിന്െറ ധിഞ്ഞു ഖെ 

നിറഞ്ഞിരുന്നു; 

ഇല്പ്യോഥോ കലപാതകന്മാര്. 

ള്ളം ചേന്നും ഇരിക്കുന്നു. നിന്െറ പ്രഭ 

ക്കന്മാര് മത്സരികഠ; കള്ളന്മാരുടെ കൂട്ടാ 

ളികഠ തന്നേ; അവര് ഒക്കെയും സമ്മാന 

പ്രിയരും പ്രതിഫലം കാംക്ഷികുന്നവരും 

ആകുന്നു; അവര് അനാഗഥന്നു ന്യായം നട 

ത്തിക്കൊടുക്കുന്നില്ല; വിധവഖയുടെ വ്യവ 

ഹാരം അവരുടെ അടുക്കല് വരുന്നതുമില്ല. 
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അതുകൊണ്ടു യിസ്ായേലിനെറ വല്ുഭ 

നായി സൈവ്ൃങ്ങളുടെ യഹോവയായ 

കുത്താവു അരുളിച്ചെയ്യുന്നു: ഹാ, ഞാ൯ 

എന്െറ വൈരികളോടു പകധിട്ടി എ 

നെറ ശത്രുക്കളോടു പ്രതികാരം നടത്തും. 

ഞാ൯ ഏനെറ കൈ നിനെറ നേരെ 

തിരിച്ചു നിന്െറ കീടം തീരെ ഉരുക്കിക്ക 

ളുകയും നിന്െറ ധെള്ളിയം ഒക്കെയും 

നീക്കിക്കളുകയും ചെയ്യുംം ഞാ൯നിനെറ 

ന്യായാധിപന്മാരെ ആദിയിങ്കല് എന്ന 

പോലെയും നിസെറ ആലോചനക്കാരെ 

ആരംഭത്തിങ്കൽ ഏന്നപോലെയും ആകും; 

അതിനെറശേകും നി നിതിചുരം ഏന്നും 

വിശ്വസ്മനഗരം എന്നും വിളിക്കപ്പെടും. 

സീയോ൯ ന്യായത്താലും അതില് മനം 

തിരിയുന്നവ൪ര നിീതിയാലും വീണ്ടെട്ടക്ക 

പ്പെടും. എന്നാല് അതിക്രമിക രക്കും 

പാപികരക്കും ഒരുപോലെ നാശം ഭധി 

ക്കും; യഹോവയെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നവര് 

മുടിഞ്ജുപോകും. നിങ്ങഠം താല്പയ്യം ഖെ 

ച്ചിരുന്ന കരുധേലകങ്ങളെ ക്കുറിച്ചു നാണി 

ക്കും; നിങ്ങ തിരഞ്ഞെടുത്തിരുന്ന തോട്ട 

നിങ്ങ ങ്ങരശനിമിത്ത്ം ലജ്യ്ിക്കും. 

ഇല പൊഴിഞ്ഞ കരുധവേലകംപോലെയും 

വെള്ളമില്ലാത്ത തോട്ടംപോലെയും ഇ 

രികും. ബലധവാ൯ ചണനാരുപോലെ 

യ്യം അധവനെറ പണി തില്പ്യൊരിപോ 

ആകും; 

ല്ലാതെ രണ്ടും ഒരുമിച്ച വെന്തു പോകും. 

ലെയും കെടുത്തുവാ൯ ആരുമി 

൨. അഡ്ധ്യായം. 

ത്തമോസിനെറ മകനായ യെശയ്യാധു 

യെഫ്രുദയെയും യെരൂശലേമിനെയും പ 

റഠി ഒശിച്ച വചനം. 

അന്ത്യകാലത്തു യഹോവയുടെ ആലയ 

മുള്ള പവ്വതം പവ്വൃതങ്ങളു ടെ ശിഖരത്തില് 

സ്ഥാപിതമധും കുനുകമകു ഥിതെ ഉന്നത 
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വുമായിരിക്ുകും; സകലജാതികളും അതി 

ലേക്കു ഒഴ്ചകില്ലെല്ലും. അനേകവംശ 

ങ്ങളും ചെന്നു: വരുധിന്൯, നമുക്കു യഹോ 

വയുടെ പവ്വൃതത്തിലേകു, യാക്കോബി൯ 

ദൈവത്തിന്െറ ആലയത്തിലേകു കയ 

റിച്ചെല്പാം; അവന് നമുക്കു തന്െറ വഴി 

കളെ ഉപദേശിച്ചുതരികയും നാം അധ 

ചെയ്യം 

സിയോനിതനിനം ഉപ 

നെറ പാതകളില് നടക്കയും 

എന്നു പറയഞയ്യം. 

ദേശധും യെരൂശലേമില്നിന്നു യഹോധഖ 

യുടെ വചനവും അവസ പുറപ്പെടും. 

ജാതികളുടെ ഇടയില് ന്യായം ധിധിക്ക 

യും ബഡ്ുവംശങ്ങഥകു വിധികപ്പിക്കയും 

ചെയ്യും, അവർ തങ്ങളുടെ വാള്ക്ുളെ 

കൊഴ്ചക്കളാഠായും കുന്തങ്ങളെ വാക്കത്തിക 

ളരായയം അടിച്ചുതിക്കും; ജാതി ജാതിക്കു 

നേരെ വാളോങ്ങുകയില്ല; അവര് ഇനി 

യൃഭ്ധം അഭ്യസിക്കയും ഇല്ല. 

യാക്കോബ് ഗൃഹമേ, വരുധി൯; നമുക്കു 

യഹോവയുടെ ധെളിച്ചത്തില് നടക്കാം. 

ന്നാല് നി യാക്കോബ് ഗൃഹമായ നി 

നെറ ജനത്തെ തള്ളിക്കള ഞ്ഞിരിക്കുന്നു ; 

അവര് പൂവ്ൃദേശക്കാരുടെ മയ്യാദകളാല് 

നിറഞ്ഞും ഫെലിസ്കൃരെപ്പോലെ പ്രശ്ര 

ക്കാരായും അ൬ജാതിക്കാരോടു കയ്യടിച്ച 

വരായും ഇരിക്കുന്നു. അവരുടെ ദേശ 

തുു വെള്ളിയും 

ക്കുന്നു; 

പൊന്നും നിറഞ്ഞിരി 

അവരുടെ നിക്ഷേപങ്ങമക്ക 

കണക്കില്ല; അധരുടെ ദേശത്തു കുതി 

രക നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന; അവരുടെ 

രഥങ്ങഠക്ും ന്രേണ്ണമില്ല. അധഖരുടെ ദേ 

ശത്തു ധിഗ്രഹങ്ങശ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ; 

സ്വധിരല്കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ കൈപ്പണി 

യെ അവർ നമസ്തൂരിക്കുന്നു. മരുഷ്യ൯ 

വണങ്ങുന്നു, പുരുഷ൯ കുനിയുന്നു; ആക 

യാല് നീ അവരോടു ക്ഷമിക്കരുതേ. 

യഹോവയുടെ ഭയങ്കരത്ചംനിമിത്തവും 10 
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അവനെറ മഫിമയുടെ പ്രഭനിമിത്തധും 

നീ പാറയില് കടന്ു മണ്ണില് ഒളിച്ചു 

കൊഠംക. മനുഷ്യരുടെ നിഗളിച്ച കണ്ണൂ 

താഴ്ഴം; പുരുഷന്മാരുടെ ഉന്നതഭാവം കുനി 

യും; യഹോവ മാത്രം അന്നാളില് ഉന്നത 

നായിരിക്കും. സൈവൃങ്ങളൂടെ യഹോ 

വയുടെ നാഥ ഗവ്വധും ഉന്നതഭാവധും 

തുള്ള എല്ലാററിന്നേലും നിഗള മുള്ള ഏല്ലാ 

ററിന്മേലും വരും; അവ താണുപോകും. 

ലെബാനോനിലെ പൊക്കധും ഉയരവും 

ഉള്ള സകലദേവദാരുക്കളിന്മേലും ബാ 

ശാനിലെ എല്ലാകരുവേലകങ്ങളിന്നേലും 

ഉയന്നിരിക്കുന്ന സകലപവ്യതങ്ങളിന്മേ 

ലൂം 

ഉന്നത മായ 

ഉയരമുള്ള ഏല്ലാകുന്നുകളിന്മേലും 

സകലഗോപുരത്തിന്നേലും 

ഉറപ്പുള്ള എല്ലാമതിലിന്മേലും എല്ലാ 

തശീശ് കപ്പലിന്മേലും മനോഹരമായ സ 

കലശ്ൃംഗാരഗോപുരത്തിന്മേലും വരും. 

അപ്പ്ോോഠം മനുഷ്യസെറ ഗവ്യം കനിയും; 

പുരുഷന്മാരുടെ ഉന്നതഭാവം താഴ്ച; 

യഹോവ മാത്രം അന്നാളില് ഉന്നതനായി 

രിക്കും, മിത്ഥ്യാമൂത്തികളോ അശേഷം 

ഇല്ലാതെയാകും. യഹോവ ഭൂമിയെ നടു 

ക്കുവാ൯ എഴ്ചന്നേല്ലമ്പോഗ അവര് അവ 

നെറ 

നെറ മഹിമയ്യടെ പ്രടനിദിത്തവും പാറ 

ഭയങ്കരത്വംനിമിത്തവും അവ 

കളുടെ ഗുഹകളിലും മണ്ണിലെ പോതു 

കളിലും കടക്കും. യഹോവ ഭൂമിയെ 

നടുക്കുവം൯ ഏഴുന്നേച്ലഛമ്പോഠ അവ 

നെറ ഭയങ്കരത്വംനിമിത്തവും അധ 

സെറ മഹിമയുടെ പ്രഭനിമിത്തധും പാറ 

കടടൂടെ ഗഹ്വരങ്ങളിലും പൊട്ടിയ പാറ 

കളുടെ വിള്ളലുകളിചും കടക്കേണ്ടതിന്നു 

തങ്ങ. നമസ്തൂരിപ്പാ൯ വെള്ളികൊണ്ടും 

പൊന്നുകൊണ്ടും ഉണ്ടാക്കിയ മിത്്യമൂ 

ത്തികളെ. മദ്ഷ്യ൪ ആ നാളില് തുരപ്പ 

നെലിക്ും നരിച്ചിറിന്നും ഏറിഞ്ഞുകള യും. 
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ഗിഖി൯; അവനെ ഏന്തു ധിലമമതില്പാ 

നുള്ളു? 

൩. അദ്ധ്യായം. 

സൈപ്ൃങ്ങളു ടെ യഹോധയായ കുത്താ 

വു യെരൂശലേമിരുനിന്നും യെഫ്രുദയില് 

നിന്നും ആധാരവും ആശ്രയവും, അപ്പം 

എന്ന ആധാരമൊക്കെയും വെള്ളം എന്ന 

ആധാരമൊക്കെയും ധിര൯, യോദ്ധാവും 

ന്യായാധിപതി, പ്രവാചകന്, പ്രശ്ശൂ ക്കാ 

ര൯, മൂപ്പ൯, അമ്വതുപചേക്ു അധി 

പതി, മാന്യ൯, മന്ത്രി, കൌശലപ്പണി 

ക്കാര൯, മന്ത്രവാദി ഏന്നിവരെയും 

നീക്കിക്കളയും. ഞാ൯ ബാലന്മാരെ അ 

വക്കു പ്രഭൂക്കുന്മാരാക്കി വെക്കും; ശിശുക്ക൦ 

അധരെ വാഴ്യം. ഒരുവന് മറെറാരുധ 

നെയും ഒരാമ തെറ ക്രട്ടുകാരനെയും 

ഇങ്ങനെ ജനം അന്നോയം പീഡിപ്പി 

ക്കും; ബാലന് വൃഭ്ധനോടും നീച൯ മാന) 

നോടും കയക്കും. ഒരുത്ത൯ ത൯െറ പി 

തൃഭവനത്തിലെ സഹോടരനെ പിടിച്ചു: 

നിനക്കു മേലങ്കിയുണ്ടു; നി ഞങ്ങളുടെ അ 

ധിപതി ആയിരിക്കുു ഈ ശ്രു൬ ശിക്യൃം 

നിസെറ കൈവശം ഇരിക്കട്ടെ എന്നു പ 

അവന് അന്നു കൈ മയത്തി 

ക്കൊണ്ടു : വൈദ്യ നായി രിപ്പാ൯ ര്േനിക്കു 

മനസ്സില്ല; എനെറ പീിട്ടില് ആഹാരവു 

മില്ല, വസ്രൂധുമില്ല; എന്നെ ജനത്തിന്നു 

അധിപതിയാക്കുരുതു എന്നു പറയും. യ 

ഹോധയുടെ തേജസ്സുള്ള കണ്ണ്ണിന്നു വെറു 

പൂതേന്നേവാ൯ തക്കവണ്ണം അവരുടെ 

നാവുകളും പ്രവ്ൃത്തികമും അവന്നു ധിരോ 

ധമായിരിക്കയാല് യെരൂശലേം ഇടിഞ്ഞു 

പോകും; യ്യെഫ്രുടാ വിണപോകും, അധ 

രുടെ മുഖഭാവം അവകു ധിരോധമായി 

സാക്ഷികരിക്കുന്നു; അവര് സൊദദോംപോ 
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ലെ തങ്ങമ്ടൂടെ പാപത്തെ പരസ്യ മാക്കുന്നു ; 

അതിനെ മറെക്കുന്നതുമില്ല; അവക്കു അ 

യ്യ്യോ ക്ഷ്യം! 

ദോഷം വരുത്തുന്നു. നീതിമാനെകുറിച്ചു: 

അവര തങ്ങരുക്കു തന്നേ 

അവന്നു നന്മവരും എന്നു പറധി൯; തങ്ങ 

ടെ പ്രവൃത്തികളുടെ ഫലം അവര് അനു 

ഭവിക്കും. ദുക്ടുന്നു അയ്യോകകഷ്ടം! അവ 

നു ദോഷം വരും; അവന്െറ പ്രവൃത്തിക 

മൂടെ ഫലം അവനും അന്ദഭയധികും. 

നെറ ജനമോ, കുട്ടിക അവരെ പി 

ഡിപ്പിക്കുന്നു; സ്ര്പരികഠഠ അവരെ വാഴ്ചന്നു; 

എനെറ ജനമേ, നിന്നെ നടത്തുന്നവ൪ 

നിന്നെ വഴിതെററിക്കുന്നു; നീ നടക്കേ 

ണ്ടുന്ന വഴി അവര് നശിപ്പിക്കുന്നു. യ 

ഹോവ ൮ വഹരിപ്പാ൯ എഴ്ഴന്നേററു വം 

ശങ്ങളെ വിധിപ്പാ൯ നില്ല്ന്നു. യഹോ 

വ തനെറ ജനത്തിന്െറ മൂപ്പന്മാരോടും 

പ്രഭക്കന്മാരോടും ന്യായ ധിസ്മാരത്തില് പ്ര 

ലേശികും; നിങ്ങഠം മുന്തിരിത്തോട്ടം തി 

നുകളഞ്ഞു; എളിയലവരോടു കവന്നെടട 

എ 

സെറ ജനത്തെ തകത്തൃകള വാനും എളി 

ത്തതു നിങ്ങളുടെ ധിടുകളിര ഉണ്ടു; 

യവരെ ടൂഃഖിപ്പിപ്പാനും നിങ്ങള്ക്കു എന്തു 

കായ്യം എന്നു സൈസ്യ ങ്ങു ടെ യഹോഖ 

യായ കത്തായിനെറ അരുളപ്പാടു, 

യഹോയ പിന്നെയും അരുളിച്ചെയൂ 

തെത്തെന്നാല്: സീയോ൯പുത്രിമാ& നിഗ 

ളിച്ചു കഴ്ഠതുതു നീട്ടിയും ഗ്ലേറികണ്ണിട്ടുംകൊൌ 

ണ്ടു സഞ്ചരിക്കയും തത്തിത്തത്തി നടക്കയും 

കാല്.കൊണ്ടു ചിലമ്പൊലി കേശപ്പിക്കയും 

ചെയ്യുന്നു. ഇതുനിമിത്തം യഹോഖ സി 

യോ൯പുത്രിമാരുടെ, നെറുകെക്കു ചൊറി 

പിടിപ്പികും; യഫോല അവരുടെ ഗുഹൃപ്ര 

ദേശങ്ങളെ നഗ്നമാക്കും. അന്നു കത്താവു 

അവരുടെ കാർച്ചിലമ്പുകളു ടെ അലങ്കാരം, 

അയരുടെ നെററിപ്പട്ടം, ചന്ദ്രക്കല, കാ 

തില, കടകം, കവണി,, തലപ്പാവു, കാല് 

1 024. ന്ധി 4 

തള, പട്ടുകച്ചം പരിമളപ്പെട്ടി, തകിട്ടു 

കരടും 

വസ്ത്രും, മേലാട, ശാല്ലാ, ചെറുസഞ്ചി, 

മോതിരം, മൂക്കുത്തി, 

ദപ്പണം, ക്ഷോമപടം, കുല്ലാധു, മൂടുപടം 

എന്നിവ നീക്കിക്കളയും. അഭപ്പാ സുഗ 

ന്ധത്തിന്നു പകരം മുഗ്ലന്ധധും അരക്കച്ചെക്കു 

പകരം കയറും പുരികഗലിന്നു പകരം ക 

കാണ്ടിയും ഉടയാടെക്കു പകരം രട്ടും സൌ 

ന്ദയ്യത്തിന്നു പകരം കരിധാളിപ്പും മണ്ടാ 

കും. നിസനെറ പുരുഷന്മാര് വാളിനാലും 

നിനെറ വിരന്മാർ യുദ്ധത്തിലും വീഴം. 

അതിനെറ വാതിലുകം വിലപിച്ചു ദുഃഖി 

കും; അതു ശ്രു൬ മായി നിലത്തു കിടക്ും, 

രാ. അദ്ധയയം. 
ഠ് 

അനു ഏഴ; സ്ത്്രീകഠം ഒരു പുരുഷനെ 

പിടിച്ചു: ആങ്ങം സ്വന്തംവകകൊണ്ടു 

അഹോവൃത്തി കഴിക്കയും സ്വന്തവസ്ര്ൂം 

നിന്െറ 

പേര്മാത്രം ഞങ്ങധക്കു ഇരിക്കട്ടെ; ഞങ്ങ 

ധരിക്കയും ചെയ്യുകൊള്ളം; 

ളുടെ നിന്ദ നിക്കിക്കുയേണമമേ ഏന്നു 

പറയും. 

അന്നാളില് യഹോവയുടെ മുഭ ഭംഗി 

യും മഹത്വധും ഉള്ളതും ഭൂമിയുടെ ഫലം 

യിസ്ധ്ായേലിലെ രക്ഷിതഗണത്തിന്നു മഹി 

മയും അഗകും ഉള്ളതും ആയിരിക്കും. കത്താ 

മു ന്യായധിധിയുടെ കാററുകൊണ്ടും ദഹ 

നത്തിനെറ കാററു കൊണ്ടും സിയോ൯പു 

ത്രിമാരുടെ മലിനത കഴ്ടകിക്കളകയും യെ 

രൂശലേമിനെറ രക്തപാതകം അതിന്െറ 

നടുധില്തനിന്നു നിക്കി ധെടിപല്പാക്ുകയും 

സീയോനില് മിഞ്ചിയിരി 

ക്കുന്നവനും യെരൂശലേമില് ശേഷിച്ചിരിക്കു 

ചെയ്യുശേഷം 

ന്നവനും, ഇങ്ങനെ യെരൂശലേമില് ജീവ 

നുള്ള വരുടെ ക്രട്ടത്തില് പേര് ഏഴ്തിയി 

രിക്കുന്ന ഏവന്ദം തന്നേ, വിശുഭ്ധ൯ എന്നു 

വിളിക്കപ്പെടും. യഹോധഖ സിയോ൯പ 
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രണ 

€ 

വിവി 

വൃൃതത്തിലെ സകല വാസസ്ഥലത്തിന്മേലും 

അതിലെ സഭായോഗങ്ങളിന്മേലും പകലി 

നനു ഒരു മേഷ്വധും പൃകയ്യം രാത്രികു അ 

ഗ്നിജ്വാലയുടെ പ്രകാശധും സൃഷ്ട്ടിക്കും; 

സകലതേജസ്സിന്നും മീതെ ഒരു വിതാനം 

ഉണ്ടായിരിക്കും. പകുത,, വെയില് കൊ 

ള്ളാതിരിപ്പാ൯ തണലായും കൊടുങ്കാററും 

മഗയും തട്ടാതിരിപ്പാ൯ സങ്കേതധും മറവി 

ടവുമായും ഒരു ക്രടാരം ഉണ്ടായിരികും. 

൫. അദ്ധ്യായം. 

ഞരാ൯ എനെറ പ്രിയതമന്നു അവനെറ 

മുന്തിരിത്തോട്ടത്തെകുറിച്ചു മേനെറ പ്രി 

യ൯െറ പാട്ടു പാടും; ഏനെെറ പ്രിയതമ 

ന്നു ഏററവും ഫലവത്തായോരു കുന്നി 

ന്മേല് ഒരു മുന്തിരിത്തോട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു. 

അവന് അതിന്നു വേലി കെട്ടി, അതിലെ 

കല്ലു പെറുക്കിക്കള ഞ്ഞു, അതില് നല്പവക 

മുന്തിരിപള്ളി നട്ടു, നടു വിരു ഒരു ഗോചു 

രം പണിതു, ഒരു ചക്കും ഇട്ടു; മുന്തിരിങ്ങ 

കാ്ത്ും എന്നു അവന് കാത്തിരുന്നു ; കായി 

ചുതോ കാട്ടുമുന്തിരിങ്ങയത്രേ, ആകയാല് 

യ്യെഫ്രുദാപൃ 

രുഷന്മാരും ആയുള്ളോരേ, എനികും എ 

യെരൂശലേംനിവാസികളും 

നെറ മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിന്നും മഭ്ധ്ധ്യേ യി 

ധിപ്പി൯. ഞാ൯ എനെറ മുന്തിരിത്തോ 

ട്ടത്ത്ില് ചെയ്യിട്ടുള്ള തല്ലാതെ ഇനി അ 

തിരു എന്തു ചെയ്ത്ുാനുള്ട്ടു ? മുന്തിരിങ്ങ കാ 

യ്ക്മെന്നു ഞാ൯ കാത്തിരുന്നാറെ അത്തു 

കാട്ടുമുന്തിരിങ്ങ കായിച്ചതു എന്തു! ആക 

യാര വരുധി൯; ഞാ൯ ഏനെറ മുന്തിരി 

ത്തോട്ടത്തോടു ഏന്തു ചെയ്യും എന്നു നിങ്ങ 

ളോടു അറിയിക്കാം; ഞാന് അതിന്െറ 

വേലി പൊളിച്ചുകളയും; അതുതിന്നുപോ 

കും; ഞാന് അതിനെറ മതിരു ഇടിച്ചുക 

ളയും; അതു ചിട്ടി മെതിച്ചു പോകും. 

ഞാ൯ അതിനെ ശ്രുന്യ മാക്കും; അതു വള്ളി 

ധിം 
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ത്തല മുറിക്കാതെയും കിക്കെക്കാതെയും ഇ 

രികും; പറക്കാരയയം മുള്ളും അതില് മുമെ 

ക്കും; അതില് മഴ പെയ്യിക്കരുതെന്നു ഞാ൯ 

മേഘങ്ങളോടു കപ്പിക്കും. സൈന്ൃങ്ങളു. 

ടെ യഹോധയുടെ മുന്തിരിത്തോട്ടം യിസ്ാ 

യേതഗൃഹധും അവസെറ മനോഹരമായ 

നടുതല യെഫ്രുദാപുരുഷന്മാരും ആകുന്നു; 

അവ൯ ന്യായത്തിന്നായി കാത്തിരുന്നു ; 

ന്നാല് ഇതാ, അന്യായം! നീതിക്കായി 

നോക്കിയിരുന്നു; എന്നാല് ഇതാ, ഭീതി! 

തങ്ങമ മാത്രം ദേശമഭ്ധ്ധേ പാക്കത്തക്കു 

വണ്ണവും മററാക്കും സ്ഥലം ഇല്ലാതാകുധോ 

ഉധും വീടോടു വീടു ചേക്കുകയും വയ 

ലോടു വയല് ക്രട്ടുകയും ചെയ്യന്നവക്കു അ 

യ്യോ കക്ഷം! 

ങ്ങളുടെ യഹോവ അരുളിച്ചെയൂതു: വലി 

ഞാന് കേടക്കെ സൈ൮യ 

യതും നല്ലതുമായിരിക്കുന്ന പല ധിടുകമ്ടം 

ആം. പാപ്പില്ലാതെ ശ്ര മാകും നിശ്ചയം. 

പത്തു കാണി മുന്തിരിത്തോട്ടത്തില്നിന്നു 

ഒരു ബത്തും ഒരു ഹോമര് വിത്തില്നി 

ന്൯ ഒരു ഏഫയും മാത്രം കിട്ടും. അതി 

കാലത്തു എഴ്ചന്നേററു മദ്യം തേടി ഓടു 

കയും വീഞ്ഞു കുടിച്ചു മത്തരായി സന്ധ്യാ 

സമയത്തു ധൈകി ഇരിക്കയും ചെയ്യുന്ന 

വക്കും അയ്യോ കക്ടടം! അവരുടെ വിരുന്നു 

കളിര കിന്നരധും വീണയും തപ്പും കുഴലും 

വിഞ്ഞും ഉണ്ടു; എന്നാരു യഹോവയുടെ 

പ്രവൃത്തിയെ അവര് നോക്കുന്നില്ല, അവ 

നെറ കൈധേലയെ ധിചാരിക്കുന്നതുമില്പ. 

അങ്ങനെ ഏനെറ ജനം അറിധവില്ലായ്ക്കു 

യാല് പ്രവാസത്തിലേക്കു പോകുന്നു; അ 

വരുടെ മാമ്യന്മാ൪ പട്ടിണികിടകുന്നു ; 

അവരുടെ ജനസമൂഹം ദാഹത്താല് വര 

ണ്ടുപോകുനു. അതുകൊണ്ടു പാതാളം 

തൊണ്ട തൃറന്നു, ധിസ്മാരമായി വായ' പിള 

ന്നിരിക്കുന്നു; അവരുടെ മഹിമയും ആര 

വധവും ഘോഷവും അവയില് ഉല്പസിക്ു 
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ന്നവരും അതിഃലക്കു ഇറങ്ങിപ്പോകുന്നു. ന്യായപ്രമാണത്തെ ഉപേക്ഷിച്ചു, യിസ്രാ 

അങ്ങനെ മന്ഭഷ്യ൯ കുനിയുകയും പുരു 

ഷ൯ വണങ്ങുകയും നിഗളികളുടെ കണ്ണ 

താഴ്ചകയുയം ചെയ്യും, എന്നാല് സൈവ്യ 

ങ്ങളുടെ യഹോധ ന്യായധിധിയില് ഉന്ന 

തനായിരിക്കയും പരിശുഭ്ധടൈവം നി 

തിയിൽ തന്നെത്താ൯ പരിശുഭ്ധനായി 

കാണിക്കയും ചെയ്യം. അപ്പ്യോഠ കുഞ്ഞാ 

ട്ടകമ മേച്ചത പുറത്തെന്നപോലെ മേയും; 

പുഷ്ടിയുള്ള വരുടെ ശ്രുന് പ്രദേശങ്ങളെ 

സഞ്ചാരികഠം അനുഭ ധിക്കും. 

വ്യാജപാശം കൊണ്ടു അകൂുത്യത്തെയ്യം 

വണ്ടിക്കയ റുകൊണ്ടു എന്നപോലെ പാപ 

ത്തെയും വലിക്കയും അവന ബദ്ധപ്പെട്ടു 

തെറ പ്രവൃത്തിയെ വേഗത്തില് നിധ 

ത്തിക്കട്ടെ; കാണാമല്ലോ; യിസ്പായേ 

ലി൯ പരിശുദ്ധനെറ ആലോചന അടു 

തുതുവരട്ടെ; നമുക്കു അറിയാമല്ലോ എന്നു 

പറകഴയ്യം ചെയ്യുന്നവക്കു അയയ്യോ കുഷ്ടം! 

തിയ്ഷെക്കു നന്മ എന്നും നന്രെക്കു തിന്മ 

എന്നും പേര് പറകയും ഇരുട്ടിനെ വെളി 

ചുവും തവളിച്ചത്തെ ഇരുട്ടും ആക്കുകയും 

ക്രൈപ്പിനെ മധുരധും മധുരത്തെ കൈപ്പും 

ആക്കുകയും ചെയ്യുന്നവക്കു അയ്യോ കഷ്ടം: 

തങ്ങസ്തൃതന്നേ ്ഞാനികളായും തങ്ങും 

തന്നേ ധിധേകികളായയം തോന്നുന്നവക്കു 

അയ്യോ കുഷ്ടം! വിഞ്ഞു കടിപ്പാ൯ വീര 

ന്മാരും മദ്യം കലത്തു വാന് ശ്രുരന്മാരും ആ 

യൂള്ള വക്കും സമ്മാനംനിമി ത്തം ദുഷ്ടനെ 

നിതികരിക്കയും നിീതിമാനെറ നിതിയെ 

ഇല്ലാതാകുകയും ചെയ്യുന്നവക്കും അയ്യോ 

കക്മൂഠ ! 

തിന്നുകളകയും വൈക്കോല് ജ്വാലയാല് 

അതുകൊണ്ടു തീനാവു താള ടിയെ 

ദഹിച്ചുപോകയും ചെയ്യുന്നതുപോലെ അ 

വരുടെ വേരു കെട്ടുപോകും; അവരുടെ 

പുന്ജ്ാ പൊടിപോലെ പറന്നുപോകും; 

അവര് സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോധയുടെ 

ധിം 

യേലി൯ പരിശുദ്ധനെറ വചനത്തെ നി 

ന്രിച്ചുകള ഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അതുനിമിത്തം 

യഹോധഖയുടെ കോപം തനെറ ജനത്തി 

നെറനേരെ ജ്വലിക്കും; അവ൯ അവരു 

ടെനേരെ കൈ നീട്ടി അവരെ ദണ്ഡില്പി 

കും; അപ്പ്പോശ മലകഠം വിറെക്കയും അ 

വരുടെ ശവങ്ങഠം വിഥികമുടെ നടുധില് 

ചവറു പോലെ ആയിത്തിരുകയും ചെയ്യം; 

ഇതെല്ലാംകൊണ്ടും അവനെറ കോപം അ 

ടങ്ങാതെ അവസെറ കൈ ഇനിയും നിട്ടി 

യിരികും. അധവ൯ ദൂരത്തുള്ള ജാതിക 

൭ 

6 

ക്കു ഒരു കൊടി ഉയത്തി, ഭൂമിയുടെ അററ 

തുനിന്നു അവരെ ചൃൂളകുത്തി വിളിക്കും; 

അവര് ബരഭ്ധപ്പെട്ടു വേഗത്തില് വരും. 

അധഖരിതല് ഒരുത്തനും ക്ഷിണിക്കയോ ഇട 

റുകയോ ചെയ്കയില്ല; ഒരുത്തനും ഉറക്കം 

തൂങ്ങുകയില്ല, മറങ്ങുകയുമില്ല; അവരുടെ 

അരക്കച്ച അഴികയില്ലം, ചെരിപ്പൂഡാവു 

പൊട്ടുകയുമില്ല, അവരുടെ അമ്പു ക്രതതും 

വില്ല എല്ലാം കലെച്ചും ഇരിക്കുന്നു; അവ 

രുടെ കുതിരകളുടെ കുളമ്പു തീക്കല്ലുപോ 

ലെയും അവരുടെ രഥചക്രം ചുഴലിക്കാ 

ററുപോലെയും തോന്നും, അധരുടെ ഗ 

ജനം സിംഹത്തിനേറതൃപോലെ ഇരി 

ക്കും; അവര് ബാലസിംഹങ്ങളെ പ്പോലെ 

ഗജ്്ലിക്കും; അവര് അലറി, ഇര പിടിച്ചു 

കൊണ്ടുപോകും; ആരും ധിട്ടധിക്കയും 

ഇല്ല. അന്നാളില് അവര് കുടലിസെറ 

അലച്ചപോലെ അവധരുടെനേരെ അല 

വും; ദേശത്തു നോക്കിയാല് ഇതാ, അന്ധ 

കാരധും കഷ്ടതയും തന്നേ; അതിന്റെറ 

മേഘങ്ങളില് ധെളിച്ചം ഇരുണ്ടുപോകുംം 

൬. അദ്ധ്യായം. 

ഉസ്സ്ീയാരാജായു മരിച്ച ആണ്ടില് കത്താ 

വു, ഉയന്നും പൊങ്ങിയുമുമ്ള സിംഹാസന 

റ് 
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ആ്ലില് ഇരികുന്നതു ഞാന് കണ്ടു; അവ 

ന്െറ വസ്ത്രത്തിനെറ വിമൂന്പുകമ മന്ദിര 

ത്തെ നിറച്ചിരുന്നു. സാറാഫുകര അധ 

ന്നു ചുററും നിന്നു; ഓരോരു അന്നു ആറാവറു 

ചിറകുണ്ടായിരുന്നു; രണ്ടുകൊണ്ടു അവര് 

മുഖം മൂടി; രണ്ടുകൊണ്ടു കാത മൂടി; രണ്ടു 

കൊണ്ടു പറന്നു. ഒരുത്തനോടുട ഒരുത്തന്: 

സൈ ങ്ങളുടെ യഹോവ പരിശുഭ്ധസ, 

പരിശുഭ്ധ൯, പരിശുഭ്ധ൯;ു സവ്വഭൂമിയും 

അവനെറ മഹത്വചംകൊണ്ടു നിറഞ്ഞിരി 

കുന്നു എന്നു ആത്തുപറഞ്ഞജു. അവര് ആ 

കുന്ന ശബ്ദുത്താര മഉമ്മരപ്പടികളുടെ അടി 

സ്ഥാനങ്ങഠ കുലുങ്ങി, ആലയം പുക്കൊ 

ണ്ടു നിറഞ്ഞു. അപ്പോം ഞാന്: എനികു 

അയ്യോ കഷ്ടം ; ഞാന് നശിച്ചു; ഞാന് ശുഭ്ധി 

യില്ലാത്ത അധരങ്ങറം ഉള്ളോരു മനുഷ്യന്; 

ശുഭ്ധിയില്ലാത്ത അധരങ്ങം ഉള്ള ജന 

ത്തിനെറ നടുവിത വസിക്കുന്നു; എന്െറ 

കണ്ണ സൈവ ങ്ങളു ടെ യഹോവയായ രാ 

ജാധിനെ കണ്ടുവല്ലോ എന്നു പറഞ്ഞു. 

അപ്പോ സാറാഫുകളിത ഒരുത്തന് യാ 

ഗപീഠത്തില്നിന്നു കൊടില്കൊണ്ടു ഒരു 

തിക്കനല് എടുത്തു കയ്യില് പിടിച്ചുകൊണ്ടു 

ഐസനന്െറ അടുക്കല് പറന്നുവന്നു, അതു 

നെറ വായ്ക്കു തൊടുയിച്ചു: ഇതാ, ഇതു 

നിനെറ അധരങ്ങളെ തൊട്ടതിനാല് നി 

നെറ അകൃത്യം നീങ്ങി നിനെറ പാപ 

ത്തിന്നു പരിഹാരം വന്നിരിക്കനാ എന്നു 

പറഞ്ഞും 

യക്കേണ്ടു? ആര് നമുക്കു വേണ്ടി പോകും? 

അനന്തരം: ഞാന് ആരെ അ 

എന്നു ചോടിക്കുന്ന കത്താധിനെറ ശബ്ദം 

കേട്ടിട്ടു: അടിയ൯ ഇതാ, അടിയനെ അ 

യക്കേണമേ ഏന്നു ഞാ൯ പറഞ്ഞു. അ 

പ്പോശ അവ൯ അരുളിച്ചെയൂതു : നി ചെ 

നനു, ഈ ജനത്തോടു പറയേണ്ടതു: നി 

ങ്ങ കേട്ടുകൊണ്ടിട്ടും തിരിച്ചറികയില്ല; 

നിങ്ങ കണ്ടുകൊണ്ടിട്ടും ഗ്രഹിക്കയുമില്ല. 

ഠിം 

1097 യെശയ്യാവു ൭ 

ഈ ജനം 

ചെധികൊണ്ടു കേശക്കയോ ഫദയംകൊ 

കണ്ണുകൊണ്ടു കാണുകയോ 

ണ്ടു ഗ്രഹിക്കയോ മനസ്സ്റതിരിഞ്ഞു സൌ 

ഖ്യം പ്രാപിക്കയോ ചെയ്യാതെ ഇരിക്കേ 

ണ്ടതിന്നു നി അവരുടെ ഫൃടയം തടിപ്പി 

ക്കയും അവരുടെ ചെധി മന്ദമാകുകയ്ും 

അവരുടെ കണ്ണൂ അടെച്ചുകള കയും ചെയ്തു. 

കുത്താധേ, ഏത്രത്തോളം? എന്നു ഞാ൯ 

ചോദിച്ചതിന്നു അവ൯: പട്ടണങ്ങംം 

നിവാസികളില്ലാതെയും വിടുക ആളി 

ല്ലാതെയ്യം ശ്രൂന്യ മായി ദേശം തീരെ പാഴാ 

യിപ്പ്യോകയും യഹോവ മനുഷ്യരെ ഒര 

തു അകററീട്ടു ദേശത്തിനെറ നടുടധിത 

വലിയോരു നിജ്യുനപ്രദേശം ഉണ്ടാകയും 

ചെയ്യധോളം തന്നേ എന്നു ഉത്തരം പറ 

ഞ്ഞു. 

ശേക്കിച്ചാല് അതു വിണ്ടും നാശത്തിന്നു 

അതില് ഒരു ദശാംശം എങ്കിലും 

ഇരയായ്യീരും; ഏങ്കിലും കരിമരധും കരു 

ലേലവും വെട്ടിയിട്ടാല് അവയുടെ കുററി 

ശേഷിച്ചിരിക്കന്നതു പോലെ ധിശുഭ്ധസ 

ന്തതി ഒരു കുററിയായി ശേഷികും. 

൭൦ അഡ്ധ്യായം. 

൭സ്സ്ീയാവിനെറ മകുനായ യോഥാമി 

നെറ മകനായി യ്യെഫ്രടാരാജാവായ 

ആഫാസിനെറ കാലത്തു അരാമ രാജാ 
ച 

വായ രെസിനും രെമല്യാധിനെറ മക 

നായി യിസ്രായേല്രാജാവായ പേക്കഫ്ം 

യെരൂശലേമിനെറ നേരെ യുദ്ധം ചെ 

യ്കാ൯ പുറപ്പെട്ടുവന്നു അതിനെ പിടി 

പ്രാ൯ അവക്കു കഴിഞ്ഞില്ലതാനും. അരാം 

എഫു യീമിനോടട യോജിച്ചിരിക്കുന്നു ഏന്നു 

ദാധിട് ഗൃഹത്തിന്നു അറിധുകിട്ടിയപ്പോഠം 

അവനെറ ഫ്കടയധും അവന്െറ ജനത്തി 

നെറ ഹൃദയവും കാട്ടിലെ വ്ൃക്ഷങ്ങമ കാ 

ററുകൊണ്ടു ഉലയ്യമ്പോലെ ഉലഞ്ഞുദപായി. 

അപ്പോ യഹോവ യെശയ്യാധോടു അരു 
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ളിച്ചെയുതെന്തെന്നാല്: നിയും നിനെറ 

മക൯ ശെയാ൪-യാശ്രുബും അലക്കുകാര 

നെറ വയലിലെ പചെരുവഴിക്കല് മേലെ 

ക്കുളത്തിനെറ നീര്൪പാത്തിയുടെ അററത്തു 

ആഹാസിനെ എതിരേല്പാ൯ ചെന 

അവനോടു പറയേണ്ടതു: സൂക്ഷിച്ചു 

കൊഠംക; സാവധാനമായിരിക്ക; പുകയു 

നന ഈ രണ്ടു മുറിക്കൊള്ളിനിമിത്തം, 

അരാമിസെറയും രെസിന്ദെറയും രെമല്യാ 

വി൯ മകുനെറയും ഉഗ്രകോപംനിമിത്തം 

നി ഭയപ്പെടരുതു; നിനെറ ധബൈധയ്യം ക്ഷ 

യിച്ചുപോകയുമരുതു. നാം യ്ര്രദയുടെ 

നേരെ ചെന്നു അതിനെ വിഷമിപ്പിച്ചു 

മതില് ഇടിച്ചു കടന്നു തബെയലിനെറ 

മകനെ അധിടെ രാജാവായി വാഗിക്കേ 

ണം എന്നു പറഞ്ഞു അരാമും എഫ്ര യിമും 

രെമല്യാധിനെറ മകനും നിനെറ നേ 

രെ ടൂരാലോചന ചെയ്തു കൊണ്ടു യഹോ 

വയായ കത്താധു ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചെ 

യ്യുന്നു: അതു നടക്കയില്ല, സാധിക്കയുമില്ല. 

അരാമിന്നു തല ദമ്മേശെക; ഒമ്മേശെക്കി 

നു തല രെസി൯; അറുപത്തഞ്ചു സംവ 

ത്സരത്തിന്നകം എഫു യിം ജനമായിരിക്കാ 

തവണ്ണം തകന്നുപോകം. എഫ്രു യിമിന്നു 

തല ശമയ്യ;ു ശമയ്യ്യേക്കു തല രെമല്യാധി 

നെറ മക൯; നിങ്ങശക്കു വിശ്വാസം 

ഇല്ലെങ്കില് സ്ഥിരവാസവുമില്ല. യഹോ 

വപിന്നെയും ആഹാസിനോട്ട: നിനെറ 

ദൈവമായ യഹോവയോടു താഴെ പാ 

താളത്തിലോ മീതെ ഉയരത്തിലോ ഒരു 

അടയാളം ചോദിച്ചുകൊഠാക എന്നു കല്പി 

ച്ചതിന്ന ആഹാസ് : ഞാ൯ ചോളിക്ക 

യില്ല, യഹോധയെ പരീക്ഷിക്കയും ഇല്ല 

എന്നു പറഞ്ഞു. അതിന്നു അവന് പറ 

ഞതു: ഓാവീദ് ഗൃഹമേ, കേഷപ്പി൯; മനു 

ഷ്യരെ മുഷിപ്പിക്കുന്നതു പോരാഞ്ഞിട്ടോ 

നിങ്ങ എന്െറ ദൈധത്തെക്രുടെ മുഷി 

ഠിം 

പ്പിക്കുന്നതു? അതുകൊണ്ടു കത്തായു ത 

ന്നേ നിങ്ങമക്കു ഒരു അടയാളം തരും; 

കന്യക ഗഭിണിയായി ഒരു മകനെ പ്ര 

സവിക്കും; അവന്നു ഇമ്മാനുവേല് ഏന്നു 

പേര് വിളിക്കും. തിന്മ തള്ളി നന്മ തിര 

ഞുടുപ്പാ൯ പ്രായമാകുംവരെ അധവ൯ 

തൈരും തേനുംകൊണ്ടു ഉപജിധികും. 

തിന്മ തള്ളി നന്മ തിരഞ്ഞെുടുപ്പാ൯ന ബാല 

ന്നു പ്രായമാകും മുമ്പെ, നി ധെറുക്കുന്ന 

രണ്ടു രാജുക്കന്മാരുടെയും ഭേശം ഉപേക്ഷി 

ക്കപ്പെട്ടിരിക്കും. യഹോധഖ നിനെറമേ 

ലും നിന്െറ ജനത്തിന്മേലും നിനെറ പി 

തൃഭവനത്തിന്മേലും എഫ്ഥ, യീം യെഫ്രുദയെ 

വിട്ടുപിരിഞ്ഞ നാഠാമുതത വന്നിട്ടില്ലാ 

ത്തൊരു കാലം വരുത്തും; അശ്ശ്ലരരജോ 

ഖിനെ തന്നേ. 

അന്നാളില് യഹോധ മിസ്രയീമിലെ 

നടികളുടെ അററത്തുനിന്നു കൊതുകിനെ 

യ്യും അശ്ൂ൪ ദേശത്തുനിന്നു തേനിച്ചയെ 

യം കൃ൭കുത്തി വിളികും. അവരക്കെയും 

വന്നു ശ്രു൬ മായ താഴ്ുരകളിലും പറല്പി 

ഉപ്പുകമിലും എല്ലാമുഠഠപടപ്പുകളിലും ഏല്ലാ 

മേച്ചല് പുറങ്ങളിലും പററും. അന്നാ 

ളില് കുത്താവു നടിക്കു അക്കരെനിനു 

ക്രലിക്ു വാങ്ങിയ ക്ഷെൌരക്കത്തികൊണ്ടു, 

അശ്ശൂര്രാജാധിനെക്കൊണ്ടു തന്നേ, തല 

യും കാലും ക്ഷൌരം ചെയ്യും; അതു താടി 

യും ക്രടെ നീക്കും. അന്നാളില് ഒരുത്തസ൯ 

ഒരു പശുക്കിടാധിനെയും രണ്ടു ആട്ടിനെ 

യം വളത്തും. അധയെ കനന്നു കിട്ടുന്ന 

പാലിനെറ പെരുപ്പം കൊണ്ടു അവ൯ 

തൈരു തന്നേ കൊററുകഴികും; ദേശത്തു 

ശേഷിച്ചിരികുന്ന ഏവരുടെയും ആഹാരം 

തൈരും തേനും ആയിരികും. 

അന്നാളില് ആയിരം ധഖെവെള്ളിക്കാശു 

ധിചയുള്ള ആയിരം മുന്തിരിവള്ളി ഉണ്ടാ 

യിരുന്ന സ്ഥലമൊക്കെയും മുള്ളും പറക്കാ 

17 

18 

ത്തു 

ന ് തിനന്നത്താത് ങെ  ന്്ി 

90 

21 

നി 
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രയും പിടിച്ചുകിടക്കും. ദേശമൊക്കെ 

യും മുള്ളും പറക്കാരയും പിടിച്ചുകിടക്കു 

ന്നതിനാൽ മന്യ അമ്പും ധില്ലും ഏടു 

ത്തുകൊണ്ടു മാത്രമേ അധിടേകു ചെല്ലുക 

യുള്ള . തൂമ്പാകൊണ്ടു കിളെ ച്ചുവന്ന എല്ലാ 

മലകളിലും മുള്ളും 

ചിട്ടു ആരും പോകയില്ല; അതു കാളകു 

പറക്കാരയും ചേടി 

ളെ അഥിച്ചുധിടുവാനും ആടുകഠം ചവി 

ട്ടിക്കള വാനും മാത്രം ഉതകും, 

൮. അദ്യായം. 

യഹോധ എന്നോടു കല്പിച്ചതു: നീ ഒരു 

വലിയ പലക ഏടുത്തു, സാമാ അക്ഷര 

ത്അിത: മഹേ൪-ശാലാല് ഹാശ -ബസ് എ 

നനു ഏഴ്തുക. ഞാന് ഉരരിയാപയരോഫി 

തനെയും യെബെരെഖ്യാധയി൯ മകനായ 

സഖയ്യാലെയ്ും ഏഎനിക്ു ധിശ്വസ്പൂസാക്ഷി 

കളാക്കി വെക്കും. ഞാ൯പ്രവാചകിയു 

ടെ അടുക്കല് ചെന്നു; അവം. ഗഭം ധരിച്ചു 

ഒരു മകനെ പ്രസവിച്ചു. യഹോവ 

എന്നോടു: അവന്നു മഹേര്-ശാലാത ഹാ 

ശ്-ബസ് ഏന്നു ചേര്വിളിക്ക; ഈകുട്ടി 

കു അപ്പാ, അമ്മേ ഏന്നു ധിളിപ്പാ൯ പ്രാ 

യമാകുംമുമ്പെ ഒമമ്മശെക്കിലെ ധനവും 

ശമയ്യയിലെ കൊള്ളയും അക്്ല൪രാജാധി 

നെറ അടുക്കടലക്ു എടുത്തുകൊണ്ടു പോ 

കും എന്നരുളിച്ചെയ്യൂം യഹോധ പ്പിന്നെ 

യ്യും എന്നോടു അരുളിച്ചെയൂതെന്തെന്നാല് 

ഈ ജനം സാധധാനത്തോടെ ഒഴുകുന്ന 

ശീലോഹാധെള്ളത്തെ നിരസിച്ചു രെസി 

നിലും രെമല്യാധി൯മകനിലും സന്തോ 

കികുന്നതു കൊണ്ടു, അതുകാരണത്താല് 

തന്നേ, യഹോധ നദിയിലെ ബലമേറിയ 

പെരുധെള്ള ത്തെ, അക്ര൪രാജാധിനെയും 

അവനെറ സകലമതഛത്വത്തെയും തന്നേ, 

അവരുടെ മേല് വരുത്തും; അതു അതി 

നെറ ഏല്ലാതോടുകളിലൂം പൊങ്ങി അതി 

ഠിം 
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നെറ എല്ലാകുരകളെയും കധിഞ്ഞൊഴ്ഴചകം. 

അതു യ്യഹ്ദയിലേക്കു കടന്നു കവിഞ്ഞൊ 

ഗകി കുഴ്ഴത്തോളം എത്തും; അതിനെറ 

വിടന്ന ചിറക, ഇമ്മാ വേലേ, നിന്െറ 

ദേശത്തിനെറ ധിതിയെ മൂടും. 

ജാതികളേ , കലഫി പ്പി൯; തകുന്നു പോ 

കവി൯! 

രേ, ശ്രദ്ധിച്ചകൊഠംവി൯; അര കെട്ടി 

സകലള്ലരടിക്കുകാരുമായുള്ളോ 

ക്കൊഠധി൯ ; തകന്നു പോകവി൯, അര 

കെട്ടിക്കൊരധി൯, തകന്നുപോകധി൯. 

കരടി ആലോചിച്ചുകൊഠംവി൯; അതു 

നിക്കൂലമായിത്തീരും; കായ്യം പറഞ്ഞുറെ 

പ്പി൯; സാദ്ധ്യം ഉണ്ടാകയില്ല; ദൈവം 

ഞൃങ്ങര്ളോടുക്രടെ ഉണ്ടു. യദ്ഹോവവ ബല 

മുള്ള കൈകൊണ്ടു എന്നെ പിടിച്ചു ത്രേ 

ന്നോടു അരുമളിച്ചെയ്യു ഞാ൯ ഈ ജുനത്തി 

നെറ വഴിയിൽ നടക്കാതെയിരിക്കേണ്ട 

തിന്നു എനികു മുപദേശിച്ചുതന്നതെന്തെ 

ന്നാല്: ഈ ജനം ക്രട്ടുകെട്ടു ഏന്നു പറയു 

ന്നതിന്നൊക്കെയും കൂട്ടുകെട്ടു എന്നു നി 

ങ്ങ പറയരുതു; അവര് ഭയപ്പെടുന്നതി 

നെ നിങ്ങഠം ഭയപ്പെടരുതു, ഭൂമിച്ചുപോ 

കയുമരുതു . 

വയെ ശുഭ്ധീകരിപ്പി൯; അവ൯ തന്നേ 

സൈവ ങ്ങളുടെ യഫോ 

നിങ്ങളുടെ ഭയവും നിങ്ങളുടെ ഭീതിയും 

ആയിരിക്കട്ടെ. എന്നാല് അവ൯ ഒരു 

ധിശുഭ്ധമന്ദിരമായിരിക്കും; എങ്കിലും യി 

സ്രായേല്ഗൃഹത്തിന്നു രണ്ടിന്നും അവ൯ 

ഒരു ഇടച്ചകകല്ലം തടങ്ങല്പാറയും യെത്രു 

ശലേംനിധാസിക രക്കു ഒരു കുടടകും 

കണിയും ആയിരികും. പലരും അതി 

ന്മേരു തട്ടിധലീണു തകന്നുപോകയ്ും 

കണിയില് കുടുങ്ങി പിടിപെടുകയും 

ചെയ്യം. 

സാക്ഷ്യം പൊതിഞ്ഞുകെട്ടുക; ഏനെറ 

ശിഷ്യന്മാരുടെ ഇടയില് ഉപദേശം മുട 

യിട്ടു വെക്കുക. ഞാനോ യാക്കോബ് ഗൃഹ 

12 

13 

106 

117 



18 

19 

20 

21 

ടി 
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ത്തിന്നു തന്െറ മുഖം മറെച്ചുകളുഞഞയഹോേ 

വെക്കായി കാത്തിരിക്കയും പ്രത്യാശിക്കയയം 

ഇതാ, ഞാനും യഹോവ എനിക്കു 

സിയോ൯പവ്വതത്തില് 

ചെയ്യും, 

തന്ന മക്കളും 

അധിചസിക്കുന്ന സൈന് ങ്ങളുടെ യഹോ 

വയാല് യിസ്രായേലില് അടയാളങ്ങളും 

അത്ഭുതങ്ങളും ആയിരിക്കുന്നു. ധെളിച്ച 

പ്രാടന്മാരോടും ചിലെക്കുകയും ജപ്പിക്കു 

കയും ചെയ്യുന്നവരായ ലക്ഷണധാടിക 

കളോടും അരുളപ്പാടു ചോടിപ്പി൯ എന്നു 

അവർ നിങ്ങളോട്ട പറയുന്നുധെങ്കിത -- 

ജനം തങ്ങളുടെ ദൈവധതത്തോടല്പയോ ചോ 

ടിക്കേണ്ടതു? ജീവനുള്ള വക്കു വേണ്ടി മരി 

ചവരോടോ ചോടിക്കേണ്ടതു? ഉപദേ 

ശത്തിന്നും സാക്ഷ്യത്തിന്നും വരുധി൯! 

അലവ൪ ഈ വാക്കുപോലെ പറയുന്നില്ല 

യെങ്കില്. _- അവക്കു അരുണോദയം ഉണ്ടാ 

വലഞ്ഞും 

കടന്ന പാകം; 

അധര് ഏററവും 

ദേശത്തുക്രടി 

അവക്കു വിശക്കുമ്പോശ അവർ മുഷിഞ്ഞു 

കയില്ല. 

വാശന്നും 

തങ്ങളുടെ രാജാധിനെയും തങ്ങളുടെ 

ദൈവത്തെയും ശപ്പിച്ചു മുഖം മേലോട്ടു 

തിരിക്കും. അലര് ഭൂമിയില് നോക്കു 

മ്പോഠ കക്ഷൃതയും അന്ധകാരധും സങ്കട 

മുള്ള തിമിരധും കാണും; ക്രരിരുട്ടിലേക്കു 

അവരെ തള്ളിക്കള യും. 

൯. അദ്ധ്യായം. 

്രീന്നാല് കഷ്ടതയില് ഇരുന്ന ദേശ 

ത്തിന്നു തിമിരം നില്ലൃയി ല്ല; പണ്ട അവ൯ 

സെബൂലൃ൯ദേശത്തിന്നും നഫ്മൂലിദേശ 

ത്തിന്നും ഹീനത വരുത്തിയെങ്കിലും പി 

ന്നത്തേതില് അവന കടല്വഗിയായി 

യോദ്ദാന്നക്കരെയുള്ള ജാതികളുടെ മണ്ഡ 

ലത്തിന്നു മഹത്വം വരുത്തും, ഇരുട്ടില് 

നടന്ന ജനം വലിയോരു ധവെളിച്ചും കണ്ടു; 

അന്ധതമസ്സുള്ള ദേശത്തു പാത്ത വരുടെ 

ധിം 

വ്3വ്വിു 9 

മേല് പ്രുകാശം ശോഭിച്ചു. 

പ്പിചിടില്ലാത്ത ജാതിയെ വഭ്ധിപ്പിക്കുന്നു ; 

അവര് നിനെറ സന്നിധിയില് സന്തോ 

ക്കികുന്ന സന്തോഷം കൊയ്തു കാല 

ത്തിലെ സന്തോഷംപോലെയും കൊള്ള 

പങ്കിടുമ്പോഠ ആനന്ദികുന്നതുപോ 

ആകുന്നു. 

നുകവും അവനെറ ചുമലിലെ കോലും 

ലെയും അവന് ചുമക്കുന്ന 

അവനെ ദണ്ഡിപ്പിക്കുന്നപനെറ വടിയും 

മിദ്യാനെറ നാളിലെപ്പോലെ നി ഒടിച്ചു 

കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഒച്ചയോടെ ചധിടി 

നടക്കുന്ന യോദഭ്ധാവിനെറ ചെരിപ്പൊ 

ക്കെയും രക്തം പിരണ്ട വസ്ധ്ൂധും വിറക 

പോലെതിക്കു ഇരയായിത്തിരുംം നമകു 

ഒരു ശിശു ജനിച്ചിരികുന്നു; നമുക്കു ഒരു 

മക൯ നല്ലപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു; ആധിപത്യം 

അവസെറ തോളില് ഇരികും; അവനാ 

അത്ജഭുതമന്ത്രി, വീരനാം ദൈവം, നിത്യ 

പിതാധു, സമാധാനപ്രള എന്നു പേര് 

വിളിക്കപ്പെടും; അവനസെറ ആധിപത്യ 

ത്തിനെറ വദ്ധനെക്ുകും സമാധാനത്തിന്നും 

അവസാനം ഉണ്ടാകയില്ല; ദാവീടിനെറ 

സിംഹാസനത്തിലും അവന്െറ രാജത്വ 

ത്തിലും ഇന്നുമുതല് എന്നെന്നേകും അ 

നിതി 

യോടും ക്രടെ സ്ഥാപിച്ചു നിലനിത്തും; 

വ൯ അതിനെ ന്യായത്തോടും 

സൈ, ങ്ങളൂടെ യഹോവയുടെ തിക്ത 

അതിനെ നിവധത്തിക്കും. കത്താധുയാ 

ക്കോബില് ഒരു വചനം അയച്ചു; അതു 

യിസ്രായേലിന്മേല് ധിണും ഇരിക്കുന്നു. 

ഇക്ട്ടികുകഠം വിണുപോയി എങ്കിലും ഞു 

ങ്ങഠം ഖെട്ടുകല്ലുകൊണ്ടു പണിയും; കട്ട 

ത്തികളെ ധെട്ടിക്കളഞ്ഞു ഏങ്കിലും ഞു 

ങ്ങ അവെക്കു പകരം ദേവദരുക്കമെ 

നട്ടുകൊള്ളും 

ച്ൂടയ' ഗവ്വ ത്തോടുംക്രടെ പറയുന്ന ഐഡ 

എന്നിങ്ങനെ ഡംഭത്തോടും 

യീമും ശമയ്യന്നിഖാസികളുമായ ജനമൊ 
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ക്കെയും അതു അറിയും. അതുകൊണ്ടു 

യഹോവ രെസിന്െറ ധൈരികളെ. അ 

വനെറ നേരെ ഉയത്തി, അവനെറ ശത്രു 

ക്ളൈ ഇളക്കിധിട്ടിരികുന്നു. അരാമ്യ൪ 

കിഥകും ഫെലിസ്ക ൪ പടിഞ്ഞാറും തന്നേ; 

അവര് യിസായേലിനെ ഖായ പിളന്നു 

വിഴ്ചങ്ങിക്കളുയും. ഇതെല്ലാംകൊണ്ടും അ 

വനെറ കോപം അടങ്ങാതെ അവന്െറ 

കൈ ഇനിയും നിട്ടിയിരിക്കും, ഏന്നിട്ടും 

തുനം തങ്ങളെ അടിക്ുന്നവങ്കലേകു തിരി 

യുന്നില്ല; സൈന്ങ്ങളുടെ യഹോവയെ 

അന്വേ ഷികുന്നതു മില്ല. അതുകൊണ്ടു 

യഹോവ യിസ്പായേലിരുനിന്നു തലയും 

വാലും പനമ്പട്ടയ്യം പോട്ടപ്പുല്ലം ഒരു 

ദിവസത്തില് തന്നേ ഛേദിച്ചുകളയും. 

മൂപ്പനും മാന്യ പുരുഷനും തന്നേ തല; 

അസത്യം ഉപദേശിക്കുന്ന പ്രവാചകന 

തന്നേ വാല്. ഈ ജനത്തെ നടത്തുന്ന 

വ൪ അവരെ തെററിച്ചുകള യുന്നു; അധ 

രാല് നടത്ത്പെടുന്നവര് നശിച്ചുപോ 

കുന്നു. അതുകൊണ്ടു കത്താവു അവരുടെ 

യെൌയനക്കാരിത സന്തോഷിക്കുയില്ല; 

അവരുടെ അനാഥന്മാരോടും വിധവമാ 

രോടും അവന്നു കരുണ തോന്നുകയുമില്ല; 

മ്ലേല്പാവരും വഷളന്മാരും ഒുഷ്ടുമ്മികളം 

ആകുന്നു; ഏല്ലാധായും ഭോഷത്വം സംസാ 

രിക്കുന്നു. ഇതു എല്ലാംകൊണ്ടും അവനെറ 

കോപം അടങ്ങാതെ അവനെറ കൈ 

ഇനിയും നിട്ടിയിരിക്കും. ടുക്ടൃത തി 

പോലെ ജ്വലിക്ുന്നു;ു അതു പറക്കാരയും 

മുള്ളം ദഹിപ്പിക്കുന്നു; വനത്തിലെ പള്ള 

ക്കാടുകളിത കതുതുന്നു; പുകത്തുണ്മകളായി 

ഉരുണ്ടു പൊങ്ങും. 

യഹോധയുടെ കോപംനിമിത്തം ദേശം 

സൈന ങ്ങളുടെ 

ഒഹിച്ചുപോയിരികുന്നുു ജനവും തിക്കു 

ഇരയായിരിക്ുുുന്നു; ഒരുത്തനും തന്െറ 

സഹോദരനെ ആടദരികുന്നില്ല. ഒരു 

ഠിം 
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ത്ത൯ വലത്തുഭാഗം കടിച്ചുപറിച്ചിട്ടും 

വിശന്നിരികും;ു ഇടത്തുഭാഗധും തിന്നും; 

തൃപ്യിവരികയുമില്ല;; ഓരോരുത്തന് താന്താ 

സെറ ഭജത്തിനെറ മാംസം തിന്നുകള 

യുന്നു. 

ഫുയിം മനശ്ശേയെയും തന്നേ; അവ൪ 

മനശ്ശെ ഏഫ്ര യിമിനെയും എ 

ഇരുവരും യ്യെഹ്രുഭെക്കു വിരോധമായിരി 

ക്കുന്നു. ഇതരതെല്ലാംകൊണ്ടും അവനെറ 

കോപം അടങ്ങാതെ അധസെറ കൈ 

ഇനിയും നിട്ടിയിരിക്കും. 

൧, അരഭ്ധ്യായം. 

ദൂരിദന്മാരുടെ ന്യായം മറിച്ചുകള വാനും 

ഏനെറ ജനത്തിലെ എളിയവരുടെ'അവ 

കാശം ഇല്ലാതാക്കുവാനും വിധവമാര് ത 

ങ്ങഠാകു കൊള്ള യായ്യിരുവാനദ്ദം അനാഥ 

ന്മാരെ തങ്ങസശക്കു ഇരയാക്കുവാനും തക്ക 

ണ്ണം 

വക്കും അനത്ഥം എഴുതിവെക്കുന്ന എഴുത്തു 

നീതികെട്ട ചട്ടം നിയമിക്കുന്ന 

കാക്കും അയ്യോ കക്ടം! സന്ദശനദിവസ 

ത്തിലും ട്ലൂരതുതുനിന്നു വരുന്ന ധിനാശത്തി 

ങകലും നിങ്ങ ഏന്തു ചെയ്യും? സഫായത്തി 

ന്നായിട്ടു നിങ്ങ ആരുടെ അടുക്കല് ഓടി 

പ്പോകും? നിങ്ങലുടെ മഹത്വം നിങ്ങഠം 

എധിടെ ഖെച്ചുകൊള്ളും? അയ ബദ്ധ 

ന്മാരുടെ കിഴെ കുനികയും ഹതന്മാരുടെ 

കിഴെ വിഴ്ചകയും ചെയ്ക്കേയുള്ളൂ.. ഇതെല്ലാം 

കൊണ്ടും അവനെറ കോപം അടങ്ങാതെ 

അവനെറ കൈ ഇനിയും നിട്ടിയിരികും. 

എനെറ കോപത്തിനെെറ കോലായ അ 

ര്ൂരിന്നു അയ്യോ കഷ്ടം! അവരുടെ കയ്യി 

ലെ വടി എനെറ ക്രോധം ആകുന്നു. ഞാ൯ 

അവനെ അശുഭ്ധമായോരു ജാതിക്കു നേ 

രെ അയകും; എനെറ ക്രോധം വഹികുന്ന 

ജനത്തിന്നു വിരോധമായി ഞാ൯ അവന്നു 

കല്പന കൊടുകും; അവരെ കൊള്ളയിടു 

വാനും കവച്ച ചെയ്ത്ാന്ും തെരുവീഥിയി 
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ലെ ചെളിയെപ്പ്പോലെ ചവിട്ടിക്കള വാനം 

തന്നേ. അവനോ അങ്ങനെയല്ല നിരൂ 

പിക്കുന്നതു; തനെറ ഫൃദയത്തില് അങ്ങ 

നെയല്ല വിചാരിക്കുന്നതു; നശിപ്പിപ്പാനും 

അനേകം ജാതികളെ ഛേദിച്ചു കള വാന്ദമ 

ത്രേ അവനെറതാല്പയ്യം. അവന് പറ 

യയുന്നതു: എനെറ പ്രളക്കന്മാര് ഒക്കെയും 

രാജാക്കുന്മാരല്ലയോ? കല്ലോ കുക്കെമി 

ശിനെപ്പോലെയല്ലുയോ? ഹമാത്ത' അപ്പാ 

ദിനെപ്പോലെയല്ലയോ? ശമയ്യ ദമ്മേ 

ശെക്കിനെപ്പോലെയല്ലുയോ? യെരൂശ 

ലേമിലും ശമയ്യയിലും ഉള്ള വയെക്കാഠം 

വിശേഷമായ ബിംബങ്ങറം ഉണ്ടായിരുന്ന 

മിത്ഥ്യാമൂത്തികളു ടെ രാജ്യങ്ങളെ എന്െറ 

കൈ ഏത്തിപ്പിടിച്ചിരിക്കെ, ഞാ൯ ശമ 

യ്യയോടും അതിലെ മിത്ഥ്യാമൂത്തികളോടും 

ചെയൂതുപോലെ ഞാന് യെരൂശലേമി 

നോടും അതിലെ ധിഗ്രഹങ്ങളോടും ചെയ്തു 

യില്ലയോ? 

അതുകൊണ്ടു കത്താധയു സീയോന൯പപവ്വ 

തത്തിലും യെരൂശലേമിലും തനെറ പ്രവൃ 

ത്തിയൊക്കെയും തിത്തശേഷം, ഞാ൯ അ 

ശ്ൂരാജാധിനെറ അഹങ്കാരത്തിനെറ ഫ 

ലത്തെയും അവനെറ ഉന്നതഭാധത്തി 

നെറ മഹിമയെയ്ും സന്ദശിക്കും. എനെറ 

കയ്യുടെ ശക്തികൊണ്ടും എന്െറ ജ്ഞാനം 

കൊണ്ടും ഞാന് ഇതു ചെയ്യു; ഞാന് ബു 

ഭ്ധിമാ൯; ഞാ൯ ജാതികളുടെ അതിരുക 

ളെ മാററുകയും അവരുടെ ഭണ്ഡാരങ്ങളെ 

കവന്നുകള കയും പരാക്രമിയെപ്പോലെ 

സിംഫാസനസ്ധഥന്മാരെ താഴ്സ യം ചെ 

യിരിക്കുന്നു. എനെറ കൈ ജാതികളുടെ 

ധനത്തെ ഒരു പക്ഷിക്രൂടിനെപ്പോലെ 

ത്രേത്തിപ്പിടിച്ചു; ഉചേക്ഷിച്ചുകളഞ്ഞ മുട്ട 

കളെ ശേഖരിക്ുന്നതു പോലെ, ഞാ൯ സ്വ 

ഭൂമിയെയും ക്രട്ടിച്ചേതുു; ചിറകു അനക്കു 

ചിലെക്കുക കയോ ചുണ്ടു തുറക്കുകയോ 

ധാഠാഥറ്ഠിം 
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യോ ചെചെയ്ത്ാ൯ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല 

തന്ന അവ൯ പറയുന്നുവല്ലോ, ധെട്ടു 

ന്നവനോട്ട കോടാലി വമ്പു പറയുമോ? 

വലിക്കുന്നവനോടു ഇരച്ചവാഠ വലിപ്പം 

കാട്ടുമോ? അതോ, പിടിക്കുന്നവനെ 

വടി പൊക്കുന്നതു പോലെയും മരമല്ലാത്ത 

വനെ കോല് പൊന്തിക്കുന്നതു പോലെ 

യ്യാ ആകനം. 

ങ്ങളുടെ യഫോധയായ കുത്താഠമു അവ 

അതുകൊണ്ടു സൈവ 

സെറ പുക്ടന്മാരുടെ ഇടയില് ക്ഷയം 

അയകും; അവനെറ മഹത്വത്തി൯ കിഴെ 

തികുതുുംപോലെ ഒന കുത്തും. യിസ്രാ 

യേലിനെറ ധെളിച്ചം ഒരു തിയായും 

അവനെറ പരിശുഭ്ധ൯ ഒരു ജ്വാലയായും 

ഇരികും; അതു കുത്തി, ഒരു ടിവസംകൊ 

ണ്ടു അവനെറ മുള്ളം പറക്കാരയും ദഹി 

പ്പിച്ചകളുയും. 

നെറയും തോട്ടത്തിനെറയും മഹത്വത്തെ 

അവന് അധവനെറ കാട്ടി 

ലേഫിദേഹധുമായി നശിപ്പിക്കും; അതു 

ഒരു രോഗി ക്ഷയിച്ചു പോകുന്നതുപോലെ 

യിരിക്കും. 

ചിരിക്കുന്ന വ്ൃക്ഷങ്ങഠം ചുരുക്കം ആയിരി 

അവനെറ കാട്ടില് ശേഷി 

കും; ഒരു ബാലന്നു അവയെ എണ്ണ്ണി എ്റഗ്ഗ 

താം. അന്നാളില് യിസ്രായേലില് ശേക്കി 

ച്ചവരും യകക്കോബ് ഗൃഹത്തിലെ രക്ഷി 

തഗണമവും തങ്ങമടെ അടിച്ചവനെ ഇനി 

ആശ്രയിക്കാതെ, യിസ്രായയലിനെറ പരി 

ശുഭ്ധനായ യഹോവയെ പരമാത്ഥമായി 

ആശ്രയിക്കും. 

വരും (ശെയാ൪-യാശ്രുബ് ) ; യാക്കോബി 

ഒരു ശേഷിപ്പു മടങ്ങി 

നെറ ശേഷിപ്പു വീരനാം ഭൈവത്തിങ്ക 

ലേകു മടങ്ങിവരും. യിസ്രായേലേ, നി 

നെറ ജനം കടല്ല്ൃരയിലെ മണല് പോലെ 

ആയിരുന്നാലും അതില് ഒരു ശേഷിപ്പു 

മാത്രം മടങ്ങിവരും; നീതിയെ പ്രവഹിക്കു 

ന്നതായോരു സംഹാരം നിണ്ണയിക്കപ്പെ 

ട്ടിരിക്കുന്ു. ഏങ്ങനെ എന്നാല് സൈ 
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നയങ്ങളുടെ യഹോവയായ കത്താധു സ്വ 

ഭൂമിയുടെയും മഭ്ധ്ധയ നിണ്ണയിക്കപ്പെട്ട സം 

ഹാരം വരുത്തുംം അതൃകൊണ്ടു സൈന്യ 

ങ്ങളുടെ യഹോവയായ കത്താവയ ഇപ്ര 

കാരം അരുളിച്ചെയുന്നു: സീയോനില് വ 

സിക്കുന്ന ഏഎസെറ ജനമേ, അശ്ശ്ല൪ വടി 

കൊണ്ടു നിന്നെ അടിക്കയും മിസ്രയീമിലെ 

വിധത്തില് നിസെറനേരെ ചൂരല് ഓങ്ങു 

കയും ചെയ്യാലും നീ അവനെ ഭയല്ലെ 

ടേണ്ടാ. ഇനി കുറഞ്ഞോന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടു 

എ൭൯റ ക്രോധവും അവരുടെ സംഹാര 

ത്തോടെ എന്െറ കോപവും തീന്നു പോകും. 

ഓറേബ് പാറെക്കരികെ ധെച്ചുള്ള മിദ്യാ 

നെറ സംഹാരത്തില് എന്നപോലെ സൈ 

നൃങ്ങദുടെ യഹോവ അവനെറ നേരെ 

ഒരു ചമ്മട്ടിയെ പൊകും; അവന് തസനെറ 

വടി സമുദത്തിന്മേല് നീട്ടും; മിസ്രയീമില് 

ചെയൂതുപോലെ അതിനെ ഓങ്ങും. അ 

ന്നാളില് അവന്െറ ചുമട്ട നിനെറ തോ 

ളില്നിന്നും അവന്െറ നുകം നിനെറ 

കഴുത്തില് നിന്നും നീങ്ങിപ്പോകം; പൃക്ടി 

നിമിത്തം നകം തകന്നുപോകം. അവ൯ 

അയ്യാത്തില് എത്തി, മിഗ്രോനില്ക്രടി 

കടന്നു; മികുമാശില് തനെറ പടക്കോപ്പു 

ഖെച്ചിരിക്കുന്നു. അവര് ചുരം കടന്നു; 

ഗേബയില് രാപത്തേ; റാമാ നടുങ്ങുന്നു ; 

ശെൌലിസെറ ഗിബെയാ ഒാടിപ്പോയി. 

ഗല്ലീംപുത്രീ, 
ലയേശേ, ശ്രഭ്ധിച്ചകേധക്ക; അനാഥോ 

ഉറക്കെ നിലധിളിക്കു 

ത്തേ, ഉത്തരം പറക. മഭ്ദേനാ ഒട്ടം 

തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു; ഗെബീംനിഖാസി 

കര ഒാട്ടത്തിന്നു വട്ടംക്രട്ടുന്നു. താന്നു 

അവന നോബില് താമസികും;; യെരൂ 

ശലേംഗിരിയായ സിയോ൯ചുത്രിയുടെ പ 

വൃൃതത്തിനന്െറ നേരെ അവന് കൈ കുലു 

കുന്നു. സൈവ്ൃങ്ങളുടെ യഹോവയായ 

കത്തായു കൊമ്പുകളെ ഭയങ്കരമ:യി മുറി 

1042 [ണി യെശയ്യ്യാധയ ൧൧ 

ചുകളയുയംു പൊക്കത്തില് വളന്നവയെ 

അവന് ധെട്ടിയിടുകയും ഉയന്നവയെ താ 

കയും ചെയ്യും. 

പള്ള ക്കാടുകളെ 

അവന് വനത്തിലെ 

ഇരിമ്പായുധം കൊണ്ടു 

ധെട്ടിക്കളയും; ലെബാനോനും ബലവഖാ 

സെറ കയ്യാല് ധിണുപോകും. 

൧൧൦ അദ്ധ്യായം. 

ഏന്നാല് യിശ്ശായിയുടെ കുററിയില്നിന്നു 

ഒരു മുള പൊട്ടി പുറപ്പെടും; അവന്െറ 

വേരുകളില്നിന്നുള്ള ഒരു കൊമ്പു ഫലം 

കായികും. അവനെറമേല് യഹോവയുടെ 

ആത്മാവു ആവഖസിക്കും; ജ്തോനത്തിനെറ 

യും വിവേകത്തിനെറയും ആത്മാവു, ആ 

ലോചനയുടെയ്യം ബലത്തിസെറയും ആ 

ത്മാവു, പരിജ്ഞതാനത്തിനെറയും യഹോ 

തന്നേ. വാഭക്ത്മിയുടെയും ആത്മാവു 

അവനെറ പ്രമോദം യഹോവാഭക്തി 

യില് ആയിരികും; അവ൯ കണ്ണുകൊണ്ടു 

കാണുന്നതുപോലെ ന്യായപാലനം ചെയ്തു 

യില്ല; ചെധികൊണ്ടു കേശക്കന്നതു പോ 

ലെ ധിധിക്കയുമില്ല. അവ൯ ദരിടന്മാ 

ക്കു നീതിയോടെ ന്യായം പാലിച്ചുകൊടു 

ക്കയും ദേശത്തിലെ സാധുക്കഠക്കു നേരോ 

ടെ ധിധികല്പിക്കയും ചെയ്യും; തന്െറ 

വായ് എന്ന വടികൊണ്ടു തഅഅവന് ഭൂമിയെ 

അടികും ; തസെറ അധരങ്ങള ടെ ശ്വാസം 

കൊണ്ടു ദുഷ്ടനെ കൊല്ലം. നീതി അവ 

നെറ നടുക്കെട്ടും വിശ്വസ്മത അവന്െറ 

അരക്കച്ചയും ആയിരിക്കും. ചെന്നായി 

കുഞ്ഞാടിനോട്ടക്രടെ പാകും; പുള്ളിപ്പുലി 

കോലാട്ടുകട്ടിയോടുക്രടെ കിടക്കും; പശു 

ക്കിടാവും ബാലസിംഹവും തടിപ്പിച്ച മൃഗ 

വും ഒരുമിച്ച പാക്കും; ഒരു ചെറിയകുട്ടി 

അവയെ നടത്തും. പശു കരടിയോടു 

കരുടെ മേയും; അവയുടെ കുട്ടികഠം ഒരു 

മിച്ചുകിടക്ും “സ്പിംഹം കാള എന്നപോലെ 

കം. 

കം. 
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യെശയ്യാവു ൧൨, ൧൩ 1044 ദധി 19, 13 

വൈക്കോല് തിന്നും. മുലകുടിക്കുന്ന ശിശു ചു ഏഴ കൈധഴികളാക്കി ചെരിപ്പു നന 

സപ്പത്തിനെറ പോതിങ്കല് കളിക്ും; 

മുലകുടി മാറിയ പൈതല് അണലിയുടെ 

പൊത്തില് കൈ ഇടും. സമ്ട്ദം വെള്ളം 

കൊണ്ടു നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നതു പോലെ ഭൂമി 

യഹോവയുടെ പരിജ്ഞാനം കൊണ്ടു പൂണ്ണ 

മായിരിക്കയാല് എനെറ ധിശുഭ്ധപവ്വത 

ത്തില് എങ്ങും മുരു ദോഷമോ നാശമോ 

ആരും ചെയ്തയില്ലം 

ഞ്ങമക്കു കൊടിയായി നില്ലന്ന യിശ്ശായി 

അന്നാളില് വംശ 

വേരായവനെ ജാതികമ അന്വേഷിച്ചു 

വരും; അവനെറ ധിശ്രാമസ്ഥലം മഹ 

ത്വമുള്ള തായിരിക്കും. അന്നാളില് കുത്താ 

വു തന്െറ ജനത്തില് [ശേഷിച്ചിരിക്കുന്ന 

ശേകിപ്പിനെ അശ്ശ്ൂരിരനിന്നും മിസ്റയി 

മില്നിന്നും പത്രോസില്നിന്നും ക്രശില് 

നിന്നും ഏലാമില്നിന്നും ശിനാരില്നി 

ന്നും ഫമാത്തില്നിന്നും സമദത്തിലെ ദ്വി 

പുകളില്നിന്നും ലിണ്ടു കൊവാ൯ രണ്ടാം 

പ്രാവശ്യം കൈ നീട്ടും. അവ൯ ജാതികഠം 

ക്കു ഒരു കൊടി ഉയത്തി, യിസ്രായേലിനെറ 

ഭൂരക്കന്മാരെ ചേക്കുകയും യെഫ്രുദയുടെ 

ചിതറിപ്പോയവരെ ഭൂമിയുടെ നാലു ദിക്കു 

കളില് നിന്നും ഒന്നിച്ചുക്ൂട്ടുകയും ചെയ്യും. 

എഫു യിമിനെറ അസ്മൂയ നീങ്ങിപ്പോകും; 

യ്െഫ്രദയെ അ സഹ്ൃപ്പെടുത്തുന്നവ൪ ചേ 

ദിക്കപ്പെടും; എഫ്യിം 

അസൂയപ്പെടുകയില്ല; യെഫ്രുദാ എഫ യി 

യെഫ്രുദദയാടു 

മിനെ അസഫ്യപ്പെടുതുതുകയുമില്ല. അവര് 

പടിഞ്ഞാറു ഫെലിസ്തു രുടെ മലഞ്ചരിധി 

ന്രേത ചാടും; കിഗക്കുള്ളവരെ ഒക്കെയും 

കൊള്ള യിട്ടും; എദോമിന്മേലും മോവാബി 

ന്മേലും കൈ ധെക്കും;യ അമ്മോന്യര അധ 

രെ അന്ദസരിക്കും. യഹോധ മിസയിം 

കടലിനെറ നാധിന്നു ഉന്തുലനാശം വരു 

ത്തും; അവന ഉക്ത്കുക്കാറേറാടുക്രടെ നടി 

യൂടെ മീതെ കൈ ഓങ്ങി അതിനെ അടി 

ഠിം 

യാതെ കുടക്കുമാറാക്കും. മിസ്രയിമിത 

നിന്നു പുറപ്പെട്ട നാളില് യിസ്രായേലിന്നു 

ണ്ടായിരുന്നതു പോലെ, അതശ്്ൂരില്നിന്നു 

അവന്െറ ജനത്തില് ശേഷിക്കുന്ന ശേ 

ദോിപ്പിന്നു ഒരു ചെരുവഴിയുണ്ടാകും. 

൧൨. അദ്ധ്യായം. 

അന്നാളില് നി പറയുന്നതു എന്തെന്നാല്: 

യഹോവേ, നി എന്നോടു കോപിച്ചു നി 

സെറ കോപം മാറി, നീ എന്നെ ആശ്വ 

സിപ്പിച്ചിരിക്കയാല് ഞാ൯ നിനക്ു സ്നോ 

തരം ചെയ്യുന്നു. ഇതാ, ദൈവം എനെറ 

രക്ഷ; യഹോവയായ യാഹ് ഏനെറബ 

ലവും എന്െറ ഗീതധും ആയിരിക്കുകൊ 

ണ്ടും അവന്  ഏനെറ രക്ഷയായ്യിന്നിരി 

ക്കകൊണ്ടും ഞാ൯ ഭയപ്പെടാതെ ആശ്ര 

യികും. അതുകൊണ്ടു നിങ്ങഠം സന്തോ 

കഓത്തോടെ രക്ഷയുടെ ഉറധുകളില്നിന്നു 

ധവെള്ളം കോരും. അന്നാളില് നിങ്ങ 

പറയുന്നതു: യഹോവെക്കു സ്ോത്രം ചെ 

യ്കി൯; അവനെറ നാമത്തെ വിളിച്ചപേ 

ക്ഷിപ്പി൯; ജാതികളുടെ ഇടയില് അവ 

ന്െറ പ്രവൃത്തികളെ അറിയിപ്പി൯; അവ 

നെറ നാമം ഉന്നതമായിരിക്കുന്നു എന്നു 

പ്രസ്മാധിപ്പി൯. 

നം ചെയ്ത്തി൯; അവന് ത്രരേക്ടമായതു ചെ 

യഹോധെക്കു കിത്ത 

യ്ക്ിരിക്കുന്നു; ഇതു ഭൂമിയില് എല്ലാടവും 

പ്രസിദ്ധമായ്ക്കുരട്ടെ. സിയോ൯നിവാസി 

കളേ, യിസ്രായേലിനെറ പരിശുഭ്ധ൯ 

നിങ്ങളുടെ മഭ്ധ്യേ വലിയവനായിരിക്ക 

യാല് ഘോഷിച്ചുല്പസിപ്പി൯. 

൧൩. അദ്ധ്യായം. 

ആമോസിനെറ മകനായ യെശയ്യാധയു 

ബാബേലിനെക്ുറിച്ചുദശിച്ച പ്രവാചകം: 

മൊട്ടുക്കുന്നിന്മേല് കൊടി ഉയത്ുു ധി൯; , 
ക്ഷ് 
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അവർ പ്രഭക്കുന്മാരുടെ വാതിലുകശക്കക 

ത്തു കടക്കേണ്ടതിന്നു ശബ്ദും ഉയത്തി അവ 

രെ കൈ കാട്ടി വിളിപ്പി൯. 

നെറ ധിശുഭ്ധീികരിക്കപ്പെട്ടവരോടു ക 

പ്പിച്ച, ഗവ്വത്തോടെ മല്ഛസിക്കുന്ന എന്െറ 

ധിരന്മാരെ ഞാ൯ എനെറ കോപത്തെ 

നിവത്തിക്കേണ്ടതിന്നു വിളിച്ചിരിക്ുന്നു. 

ബഹുജനത്തിനെറ ഘോഷംപോലെ പ 

വ്ൃതങ്ങളില് പുരുഷാരത്തിനെറ ഒരു 

ഘോഷം! ക്രടിയിരികുന്ന ജാതികളുടെ 

രാജ്യങ്ങളുടെ ആരവം! സൈവൃയങ്ങളുടെ 

യഹോവ യുഭ്ധസൈന്യത്തെ പരിശോ 

ധിക്കുന്നു. ദേശത്തെ ഒക്കെയും നശിപ്പി 

പ്പാ൯ ടൂരദേശത്തുനിന്നും ആകാശത്തി 

നെറ അററത്തൃനിന്നും യഹോധയും അ 

ചനെറ കോപ്പത്തിന്െറ ആയ്യധങ്ങദൂം 

വരുന്നു. യഹോവയുടെ ദിവസം സമി 

പിച്ചിരിക്കകൊണ്ടു മുറയിടുധി൯; അതു 

സ്വ്വശക്തങ്കത്നിന്നു സവ്യനാശംപോലെ 

വരുന്നു. അതുകൊണ്ടു ഏല്ലാകെകമളും 

തളന്നപോകം; സകലഹൃദയധും ഉരുകി 

പ്പ്യോകം. അധര് ഭ്ൂമിച്ചുപോകം; വേദ 

നയും ദുഃഖവും അവകു പിടിപെടും; നോ 

വു കിട്ടിയ സ്്റിയെപ്പോലെ അവര് വേട 

നപ്പെടും; അധ൪ അന്നോയം തുറിച്ചു 

നോകും;; അവരുടെ മുഖം ജ്വലിച്ചി 

രിക്കും. ദേശത്തെ ശ്രുൃമാക്കുവാനും 

പാവികളെ അതില്നിന്നു മുടിച്ചുകള വാ 

ദും യഹോവയുടെ ദിവസം ക്രൂരമായിട്ടു 

ക്രോധത്തോടും അതികോപ ത്തോടുംക്രടെ 

വരുന്നു. ആകാശത്തിലെ നക്ഷത്രങ്ങളും 

നക്ഷത്രരംശികും പ്രകാശം തരികയില്ല; 

സൂ്യ൯ മദയത്തിങ്കല് തന്നേ ഇരുണ്ടുപോ 

കം ;ചന്രരന് പ്രകാശം നച്ചുകയയമില്ല. ഞാ൯ 

ഭൂതലത്തെ ദോഷംനിമിത്തവും ടൂക്ടൃന്മാരെ 

അവരുടെ അകൃത്യംനിമിത്തവും സന്ദശി 

ക്കും; അഹങ്കാരികളുടെ ഗവ്യത്തെ ഞാ൯ 
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ഇല്ലാതാകും; ഉഗ്രന്മാരുടെ നിഗളത്തെതാ 

ട്ര: ഞാ൯ ഒരു പുരുഷനെ തങ്കത്തെക്കാ 

മം ഒരു മനുഷ്യനെ ഒ:ഫീര്തങ്കത്തെക്കാളൂം 

ടൂല്ലഭമാക്കും. അങ്ങനെ ഞാ൯ ആകാശ 

ത്തെ നടുങ്ങുമാറാകും; സൈ൬ങ്ങളൂടെ 

യഹോവയുടെ ക്രോധത്തിലും അവനെറ 

ഉഗ്രകോപത്തിസെറ നാളിലും ഭൂമി അതി 

നെറ സ്ഥാനത്തുനിന്നു ഇളകിപ്പോകും. 

ഓടിച്ചുിട്ട ഇള മാനിനെപ്പോലെയും ആ 

രും ക്രട്ടിച്ചേക്കാത്ത ആടുകളെ പ്പോലെയും 

അവര് ഒംരോരുത്തന താന്താനെറ ജാതി 

യൂടെ അടുക്കലേക്കു തിരിയും; ഓരോരു 

ത്തന താന്താനെറ സ്വദേശത്തിലേക്കു 

ഓടിപ്പേകം. കണ്ടുകിട്ടുന്നവനെ ഒക്കെ 

യം കത്തിക്കൊല്ലം; പിടിപെടുന്നവനൊ 

ക്കെയയം വാളാല് വിഴ്ം. അവര്കാങ്ങെ 

അവരുടെ ശിശുക്കളെ. അടിച്ചു തകത്തുക 

ളയ്യം; അവരുടെ ധിടുകളെ കൊള്ള യിട്ടും; 

അവരുടെ ഭായ്യമാരെ അപമാനികും. 

ഞാ൯ മേദ്യരെ അവക്കു വിരോധമായി 

ഉണത്തും; അവര് ധെള്ളിയെ കായ്യമാക്കു 

കയില്ല; പൊന്നില് അവക്കു താല്പയ്യു 

മില്ല. അവരുടെ ധില്ലുകഠം യുവാക്കളെ 

തകത്ത്തുകളയ്യം; ഗഭഫലത്തോടു അവക്കു 

കരുണ തോന്നുകയില്ല; പൈതങ്ങളെയും 

അവ൪ ആദരിക്കയില്ല. രാജ്യങ്ങളുടെ 

മഹത്വപയും കല്ല യരുടെ പ്രശംസാലങ്കാര 

വുമായ ബാബേല്, ദൈവം സൊദോമി 

നെയും ഗൊമോറയെയ്ും മറിച്ചുകള ഞതതു 

പോലെ ആയിത്തിരും. അതില് ഒരുനാളും 

കുടിപാപ്പുണ്ടാകുയില്ല ; തലമുറതലമുറയോ 

ളം അതില് ആരും വസിക്കയുമില്ല; അറ 

ബിക്കാര൯ അവിടെ ക്രടാരം അടിക്ക 

യില്ല; ഇടയന്മാർ അധിടെ ആടുകളെ. 

കിടത്തുകയും ഇല്പ. മരുമൂഗങ്ങഗ അധി 

ടെ കിടകും; അധരുടെ ധിടുകളിരു മൂങ്ങാ 

നിറയും; ഒട്ടകപ്പക്ഷികഠം അധിടെ പാ 
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കും; ഭൂതങ്ങള് അവിടെ നൃത്തംചെയ്യും. 

അവരുടെ അരമനകളില് ചെന്നയ്ക്കുളും 

അവരുടെ മനോഹരമറടിരങ്ങളില് കുറു 

നരികളും ഓളിയിടും; അതിനെറ സമയം 

അടുത്തിരിക്കുന്ന; അതിന്െറ കാലം ദീിഘി 

ച പോകയില്ല. 

൧൪. അദ്ധ്യായം. 

യ.ഹോവ യാക്കോബിനോടു മനസ്സലി 

ഞു യിസ്രായേലിനെ വീണ്ടും തിരഞ്ഞെ 

ടുത്തു സ്വദേശത്തു അധഖരെ പാപഫ്റ്റികും; 

അ ജാതിക്കാരും അവരോടു യോജിച്ച | 

യാക്കോബ് ഗൃഹത്തോടു ചേന്നുകൊള്ളും. 
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ജാതികഠ അവരെ ക്രട്ടി അവരുടെ 

സ്ഥലരതത്തേക്കു കൊണ്ടുവരും; യിസ്രായേല് 

ഗൃഹം അവരെ യഫോധയുടെ ദേശത്തു 

ഓസന്മാരായും ദാസിമാരായും അടക്കി 

ക്കൊള്ളും ; തങ്ങളെ ബഭ്ധന്മാരാക്കിയധ്വരെ 

തങ്ങളെ. അധ൪ ബദ്ധന്മാരാകുകയ്യം 

പിഡിപ്പിച്ചവരെ വാഴ്ചകയും ചെയ്യം. 

യഹോവ നിനെറ ധ്യസനധും നിന്െറ 

കഷ്ടതയും നി ചെയ്യേണ്ടിവന്ന നിന്െറ 

കഠിനടാസ്യ ധും നീക്കി നിനക്കു വിശ്രാമം 

നല്ല്ന്ന നാളില് നി ബാബേല്രാജാ 

ധിനെകുറിച്ചു ഈ പാട്ടു ചൊല്ലും: പി 

ഡിപ്പികുന്നവ൯ എങ്ങനെ ഇല്ലാതെ 

യായി! സ്വണ്ണനഗരം ഏങ്ങനെ മുടിഞ്ഞു 

പോയി! യഹോവ ഒുക്കന്മാരുടെ വടി 

യും വാഴ്ചന്നവരുടെ ചെങ്കോലും ഒടിച്ചുക 

ളഞ്ഞു. 

ധത്തോടെ അടിക്കയും ആകും തടുതുുക്ര 

വംശങ്ങളെ ഇടവിടാതെ ക്രോ 

ടാത്ത ഉപദവത്താല് ജാതികളെ കോപ 

ത്തോടെ ഭരിക്കയും ചെയൂവനെ തന്നേ. 

സവ്ൃഭൂമിയും യിശ്രമിച്ച സ്വസ്ഥമായിരി 

ക്കുന്നു; അവര് ആരതൃുപാടുന്നു.. സരള 

വൃക്ഷങ്ങളും ലെബാനോനിലെ ദേവദാരു 

ക്കളും നിന്നെകുറിച്ചു സന്തോഷിച്ചു: നീ 
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വിണുകിടന്നതുമുതത ഒരു വെട്ടുകാരനും 

ഞങ്ങളൂടെ നേരെ കയറിവരുന്നില്ല എന്നു 

പറയുന്നു. നിനെറ വരവിങ്കല് നിന്നെ 

എതിരേപ്പാ൯ താഴെ പാതാളം നിന്െറ 

നിമിത്തം ഇളകിയിരിക്കുന്നു; അതു 

നിന്നെച്ചൊല്ലി സകലഭൂപാലന്മാരുമായ 

പ്രേതന്മാരെ ഉണത്തുകയും ജാതികളുടെ 

സകലരാജാക്കന്മാരെയും സിംഹഫാസനങ്ങ 

ളില്നിന്നു എഴ്ചന്നേപ്പിക്കയും ചെയ്യിരി 

ക്കുന്നു. അവരൊക്കെയും നിന്നേട്ട: 

നീയും ഞങ്ങളെ പ്പോലെ ബലഹീനനാ 

യോ? നിയും രങ്ങധശക്ു തുല്യനായ്യീന്നു 

വോ? ഏന്നു പറയും, നിനെറ ആഡാം 

ബരധും ധാദ്യഘോഷവും പാതാളത്തി 

ലേക്കു ഇറങ്ങിപ്പോയി; നിന്െറ കീഴെ 

പുഴുക്കളെ ധിരിച്ചിരിക്ുന്നു; ക്ൂമികമ 

നിനക്കു പുതെപ്പായിരിക്കുന്നു. അരു 

ണോദയപൃത്രനായ ശുക്രാം നി ഏങ്ങനെ 

ആകാശത്തുനിന്നു വിണു! ജുതികളെ 

താക്ക ഞവനേ, നി എങ്ങനെ ധെ 

ട്ടേററു നിലത്തു ധീണു! €ഞാ൯ സ്വഗ്ഗ 

ത്തില് കയറും; എനെറ സിംഹാസനം 

ദൈവത്തിന്െറ നക്ഷത്രങ്ങശക്കു മീതെ 

ധെക്കും; ഉത്തരദിക്കിനെറ അആതൃത്തി 

യില് സമാഗമപവ്വുതത്തിന്മേല് ഞാ൯ 

ഇരുന്നരുളം; ഞാ൯ മേഷമോന്നതങ്ങശക്കു 

മീതെ കയറും; ഞാ൯ അതൃന്നത നോടു 

സമനാകും?” എന്നല്ലോ നി ഹൃദയത്തില് 

പറഞ്ഞതു. എന്നാല് നി പാതാളത്തി 

ലേക്കു, നാശക്രപത്തിനെറ അടിയിലേക്ു 

തന്നേ വിഴും. നിന്നെ കാണുന്നവര് 

നിന്നെ ഉററുനോക്കി: ഭൂമിയെ നടുകു 

കയും രാജ്യങ്ങളെ കുലുക്കുകയും ഭൂതല 

ത്തെ മരുഭൂമിപോലെ ആക്കുകയും അതി 

ലെ പട്ടണങ്ങളെ ഇടിച്ചുകളുകയും തനെറ 

ബഭ്ധന്മാരെ ധിട്ടിലേകു അഗിച്ചധിടാ 

തെയിരിക്കയും ചെയൂവ൯ ഇവനല്പയോ 

12, 



18 

19 

20 

21 

82 

29 

24 

99 

ന്നു നിരൂപികും. 

ദവി 15 

ജാതികളുടെ സകച 

രാജാക്കന്മാരും ഒട്ടൊഴിയാതെ താന്താ 

ന്െറ ഭവനത്തില് മഹത്വത്തേോടെ കിട 

നനുറഞ്ങുന്നു. നിന്നെയോ നിന്ദ്യ മായോരു 

ചുള്ളിയെപ്പോലെയും വാംകൊണ്ടു കുത്തേ 

ററു മരിച്ചു കുഴിയിലെ കല്ലുകളോമും ഇറ 

ങ്ങിയവരെക്കൊണ്ടു പൊതിഞ്ഞിരിക്കുന്ന 

വനായി ചപവിട്ടിമെതിച്ച ശവംപോലെ 

യും നിന്െറ കല്ലറയില്നിന്നു എറിഞ്ഞു 

കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു. നി നിസനെറ ദേശ 

ത്തെ നശിപ്പിച്ചു, നിന്െറ ജനത്തെ കൊ 

നനുകുളഞ്ഞതുകൊണ്ടു നിനക്കു അവരെ 

പ്പോലെ ശവസംസ്താരം ഉണ്ടാകയില്ല; 

ദൂകടന്മാരുടെ സന്തതിയുടെ പേര് ഏന്നും 

നിലനില്ലയില്ല. അവന്െറ മക്കഠ എഴു 

ന്നേററു ഭൂമിയെ കൈവശമാക്കുകയും 

ഭൂതലത്തിനെറ ഉപരിഭാഗത്തെ പട്ടണ 

ഞ്ങഗംകൊണ്ടു നിറെക്കയയം ചെയ്യാതിരി 

ക്രേണ്ടതിന്നു അവക്കു അവരുടെ പിതാ 

ന്മാരുടെ അകൂത്യംനിരിത്തം ഒരു കുല 

നിലം ഒരുക്കിക്കൊഠംവി൯. ഞാ൯ അ 

വക്കു വിരോധമായി മ്ദേഴ്ണ ന്നല്ല എന്നു 

സൈസ്പയ ങ്ങളുടെ യഹോധ അരുളിച്ചെ 

യ്യുന്നു; ബാബേലിരുനിന്നു ചേരിനെയും 

ശേഷിപ്പിനെയും പുത്രനെയും പെത്ര 

നെയും ഛേദിച്ചുകളയും എന്നു യഹോവ 

അരുളി ച്ചെയ്യുനു. ഞാ൯ അതിനെ മുള്ള൯ 

പന്നിയുടെ അവകാശധും നീ൪പ്പ്ൊയ്തകു 

കളം ആകും; ഞാ൯ അതിനെ നാശത്തി 

ന്െറ ച്ലുകൊണ്ടു തൂതുതുവാരും ഏന്നും 

സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോധ അരുളിച്ചെ 

യ്യുന്നു. 

ണയിട്ടു അരുളിച്ചെയ്യന്നതു: ഞാന് ധിചചാ 

സൈന ങ്ങളുടെ യഹോവ ആ 

രിച്ചതുപോലെ സംഭധികും; ഞാ൯ നി 

ണ്ണയിച്ചതുപോലെ നിവ്ൃത്തിയാകും. എ 

നെറ ദേശത്തുവെച്ചു ഞാ൯ അക്ര്രരിനെ 

തകുകും;; എന്െറ പവ്വതങ്ങളില്വധെച്ചു 

1047 __ യെശയ്യാവു ൧൫ 

അവനെ ച്യിട്ടിക്കള യും; അങ്ങനെ അവ 

നെറ ദുകം അവരുടെ മേല്നിന്നു നീങ്ങും; 

അവനെറ ചുമടു അവരുടെ തോളില് 

നിന്നു മാറിഃപ്പാകും. സ്വ്ൃഭൂമിയെയും 

കുറിച്ചു നിണ്ണയിച്ചിരിക്കുന്ന നിണ്ണയം ഇതാ 

കുന്നു; സകലജാതികളുടെയും മേല് നീട്ടി 

യിരിക്കുന്ന കൈ ഇതു തന്നേ. സൈസന്ങ്ങ 

ടൂടെ യഹോധ നിണ്ണയിച്ചിരിക്കുന്നു; അതു 

ടൂബ്ബലമാക്കുന്നവനാ൪? അവന്െറ കൈ 

നീട്ടിയിരികുന്നു;ു അതു മടക്കുന്നവനാര്൪? 

ആഹാസ് രാജാധുയ മരിച്ച ആണ്ടില് 

ഈ പ്രവാചകമുണ്ടായി; സകലഫൈലി 

സ്ത്രദേശധുമായുള്ളേധേ, നിന്നെ അടി 

ച്ചവനെെറ വടി ഒടിഞ്ഞിരിക്കകൊണ്ടു 

നീ സന്തോഷിക്കേണ്ടാ; സപ്പത്തിനെറ 

വേരില്നിന്നു ഒരു അണലി പുറല്ലേടും; 

അതിനെറ ഫലം, പറക്കുന്ന അഗ്നിസപ്പ 

മായിരിക്കും. എളിയവരുടെ ആളല്ജാത 

ന്മാര് മേയും; ദരിദന്മാര് നിഭയമായി 

കിടകും; എന്നാല് നിനെറ വേരിനെ 

ഞാ൯ ക്ഷാമംകൊണ്ടെ മരിക്ുമാറാകും; 

നിനെറ ശേഷിപ്പിനെ അവ൯ കൊല്ലം. 

നില വാതിലേ, അലറുക; പട്ടണമേ, 

വിളിക്ക; സകലഫെലാസ്ത്യടേശധുമായു 

ള്ളോമഖ, നീ അലിഞ്ഞുപോയി; വടക്കു 

നിന്നു ഒരു പുക ഖരുന്നു; അധഖനെറ 

ഗണങ്ങളിരു ഉഗന്നുനടക്കുന്ന ഒരുത്തനും 

ഇല്ല. 

പടിയോ: യഹോധഖ സിയോനെ സ്ഥാപി 

ജാതികളുടെ ടൂതന്മാക്കു കിട്ടുന്ന മറു 

ച്ചിരിക്കുന്നു; അധിടെ അവസനെറ ജന 

ത്തിലെ അരിക്കന്മാര് ശരണം പ്രാപി 

ക്കം എന്നത്രേ. 

൧൫. അദ്ധ്യായം. 

മോധാബിനെക്ുറിച്ചുള്ള പ്രവാചകം: 

ഒരു രാത്രിയില് മോധാബിലെ ആര്പട്ട 

ണം നശിച്ചു ശ്ര മായിപ്പോയിരികുന്നു; 
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ഒരു രാത്രിയില് മോഖാബിലെ കിര്പട്ട 

ണം നശിച്ചു ശ്ര മായി പ്പായിരിക്കുന്നു. 

ബയിത്തും ടിബോനും കരയേണ്ടതിന്നു 

പ്ജാഗിരികളില് കയറിപ്പേയിരിക്ുന്നു; 

നെബോധിലും മേദെബയിലും മോവാ 

ബ് നിലധിളിക്കുന്നു; അവരുടെ തലയൊ 

ക്കെയും മൊട്ടയടിച്ചും താടിയൊക്കെയും 

കത്രിച്ചും ഇരിക്കുന. അവരുടെ വീഥി 

കളില് അവര രട്ടൂടുത്തു നടക്കുന്നു; അവ 

രുടെ പുരമുകളിലും വിശാലസ്ഥലങ്ങളിലും 

ഏല്ലാവരും മുറയിട്ടു കരയുന്നു. ഹെശ്ശോ 

നും എലെയാലെയും നിലവിളിക്കുന്നു ; 

അവരുടെ ഒച്ച യഹസ് വരെ കേരക്കുന്നു ; 

അതുകൊണ്ടു മോവാബിസെറ ആയുയധപാ 

ണികഠം അലറുന്നു; അവനെറ പ്രാണസ൯ 

അവനെറ ഉള്ളില് നടുങ്ങുന്നു. എനെറ 

ഹൃദയം മോധാബിനെക്കുറിച്ചു നിലധിളി 

ക്കുന്നു; അതിലെ കുലിനന്മാഭ സോധഖാരി 

ലേക്കും ഏഎഗ്ലുത്ത് ശെളീശീയയിലേക്കും ഓ 

ടിപ്പോകന്നു; ലമൂഹീത്തിലേക്കുള്ള കയററ 

ത്തില് ക്രടി അവർ കരഞ്ഞും കൊണ്ടു കയറി 

ച്ലെല്ലുന്നു ; ഹോരോനയിമിലേകുള്ള വഴി 

യില് അവര് നാശത്തിനെറ നിലവിളി 

കൂട്ടുന്നു. 

ണ്ടിരിക്കുന്നു;ു അതുകൊണ്ടു പുല്ലൂണങ്ങി, 

നിദ്രീമിലെ ജലാശയങ്ങാം വര 

ഇളന്പല്ല വാടി, പച്ചയായതൊക്കെയും 

ഇല്ലാതെയായിരിക്കുന്നു. ആകയാല് അ 

വര് സ്വരൂപിച്ച സമ്പത്തും സംഗ്രഹിച്ചു 

ഖെച്ചതും അലരിത്തോടിന്നക്കരെക്കു എടു 

ത കൊണ്ടുപോകുന്നു. നിലവിളി മോ 

വാബിനെറ അതൃത്തികളെ ചുററിയിരി 

ക്കുന്നു; അലച്ച എഗ്ലയിംവരെയും ക്രക്കല് 

ബേ൪-ഏലിംവരെയും എത്തിയിരിക്ുന്നു. 

ദീമോനിലെ ജലാശയങ്ങഠ രക്തംകൊണ്ടു 

നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന; ഞാ൯ ടിീമോനെറമേല് 

മോധബോില് ഇതിലധികം വരുത്തും; 

നിന്നു ചാടിപ്പോയവരുടെമേലും ദേശ 

ഠിം 
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ത്തില് ശേഷിച്ചവരുടെമേലും ഞാ൯ ഒരു 

സിംഹത്തെ വരുത്തും. 

ഹ൧ന്നം അസഡ്ഡ്യായാ. 

നിങ്ങ ദേശാധിപതിക്കു വേണ്ടിയുള്ള 

കുഞ്ഞാടുകളെ സേലയിതനിന്നു മരുഭൂമി 

വഴിയായി സിയോ൯പൃത്രിയുടെ പവ്യത 

ത്തിലേക്കു കൊടുത്തയച്പി൯. മോവാ 

ബിനെറ പുത്രിമാര് ക്രടു വിട്ടലയുന്ന 

പക്ഷികളെ പ്പോലെ അന്നോനെറ കുടധു 

കളില് ഇരിക്കും. ആലോചന പറഞ്ഞ 

തരിക; മഭ്ധ്യസ്ഥം ചെയ്തു; നിന്െറ നിഗ 

ലിനെ നട്ടുച്ചെക്കു രാത്രിയെപ്പോലെ ആ 

ക്കുക; ഭ്ൂഷ്ടന്മാരെ ഒളിപ്പിക്കു; അലഞ്ഞു 

നടക്കുന്നവനെ കാണിച്ചുകൊടുക്കരുതു. 

മോവാബിനെറ ഭ്ൂഷ്ടന്മാര് നിന്നോടു 

ക്രടെ പാത്തു കൊള്ളട്ടെ; കുവച്ചക്കാരന്െറ 

മുമ്പില് നീ അവക്കു ഒരു മറഖലായിരിക്കു; 

എന്നാല് പിഡക൯ ഇല്ലാതെയാകും; 

കവച്ച അവസാനിക്ും; ചധിട്ടിക്കള യന്ന 

വര് ദേശത്തുനിന്നു മുടിഞ്ഞുപോകും. 

അങ്ങനെ ദയയാല് സിംഹാസനം സ്ഥിര 

മായ്ത്ുരും; അതിന്മേല് ദായീദിനെറ ക്രടാ 

രത്തില്നിന്നു ഒരുത്തന് ന്യായപാലനം 

ചെയ്യും ന്യായതല്പരനായും നീതി നടത്തു 

വാ൯ ധേഗതയുള്ള വനായും നേരോടെ 

ഇരിക്കും. ആങ്ങ൦ മോവാബിനെറ ഗവ്വ 

കെരക്കുറിച്ചു കേട്ടിട്ടുണ്ടു ത അവന മഹാ 

ഗവ്വിയാകുന്നു; അവനെറ നിശഗമള ത്തെയും 

ഡംഭത്തെയും ക്രോധത്തെയും ധ്ൃത്ഥപ്ര 

ശംസയ്െയും കുറിച്ചും കേട്ടിട്ടുണ്ടു. അതു 

കൊണ്ടു മോവാബിനെപ്പററി മോധാബ് 

തന്നേ മുറയിടും;; എല്ലാവരും മുറയിടും; 

കി൪-ഫരേശെത്തിനെറ മുന്തിരിയടകളെ 

ക്കുറിച്ചു നിങ്ങ കേധലം ഒുഃഖിതന്മാരാ 

യി ധിലപികും. ഹെശ്രോ൯വയലുകളും 

ശിബ്ദു യിലെ മുന്തിരിവള്ളിയും ഉണങ്ങി 

[ പം] 

മം. 
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ക്കിടക്കുന്നു; അതിലെ മേത്തരമായ വള്ളി  ശ്രൂ൬ ക്രമ്പാരമായ്യിരും. അരോവേര്പ 

യെ ജാതികളുടെ പ്രഭക്കന്മാ൪ ഒടിച്ചുകള | ട്ടണങ്ങഠം നിജ്യുനമായിരിക്കുന്നു; അവ 

ഞ്ജ; അതു യസേര്വരെ നിണ്ടു മരുഭൂമിയി | ആട്ടി൯ക്രട്ടങ്ങഠക്കു ആയിരിക്കും; ആരും 

ലോളം പടന്നിരുന്നു; അതിന്െറ ശാഖകഠ്ര പേടിപ്പിക്കാതെ അവ അവിടെ മേഞ്ഞൂകി 

പടന്നു കടല് കടന്നിരുന്നു. അതുകൊണ്ടു ടക്കം. എഡ്രുയിമില് കോട്ടയും ദമ്മേശെ 

ഞാ൯ യസേരിനോടുക്രടെ ശിബ്ദുയിലെ ക്കില് രാജത്വവും ഇല്ലാതെയാകും; അരാ 

മുന്ത്ിരിവള്ളിയെക്ുറിച്ചു കരയും; ഹെ മില് ശേഷിച്ചവര് യിസായല്മക്കളുടെ 

ശ്രോനേ, എഏലെയാലേ, ഞാ൯ നിന്നെ മഫത്വംപോലെയാകം എന്നു സൈറ്യങ്ങ 

എസനെറ കണ്ണുനീരുകൊണ്ടു നനെക്ും;  മൂടെ യഹോവ അരുളിച്ചെയ്യന്നും 

നിന്െറ ധേനല്ലനികമക്കും നിന്െറ അന്നാളില് യാക്കോബിനെറ മഹത്വം 

കൊയ്ക്കിന്നും പോര്ധിളി നേരിട്ടിരിക്കുന്നു. ക്ഷയികും;; അവനെറ ദേഹവുക്ട്ടി മെലി 

സന്തോഷവും ആനന്ദധയം ധിള നിലത്തു ഞ്ഞപോകാ. അതു കൊയ്തു കാര൯ ധിള. 

നിന്ന പോയ്ക്യോയിരിക്കുന്നു; മുന്തിരി ചേതൃതുപിടിച്ച കൈകൊണ്ടു കതിരുകളെ 

ത്തോട്ടങ്ങളില് പാട്ടില്ല, മല്ലാസഘോഷ |, കൊയ്യുംപോലെയും ഒരുത്തന് റെഫായിം 

മില്ല; ചവിട്ടുകാക ചക്കുകളില് മുന്തി താഗ്ലരയില് കുതിരുകളെ പെറുക്കുംപോ 

രിങ്ങാ ചവിട്ടുകയുമില്ല; മുന്ത്ിരിക്കൊയ്യുി ലെയും ആയിരിക്കും. ഒലിവു തല്ലമ്ചോഠം 

നെറ ആപ്പുധിളി ഞാന് നിത്തിക്കളഞ്ഞി വൃക്ഷാഗ്രത്തില് രണ്ടുമൂന്നു കാദയാ ഫലവ്വ 

രികുന്നു. അതുകൊണ്ടു എന്െറ ഉള്ളം ക്ഷത്തിനെറ കൊമ്പുകളില് നാലഞ്മു കാ 

മോവാബിനെക്കുറിച്ചം ഏസെറ അന്ത യോ ഇങ്ങനെ കാലാ വറിപ്പാ൯ ചിലതു 

രംഗം കീ൪-ഹേരെശിനെക്കറിച്ചും കിന്ന  ശേഷിച്ചിരിക്ും എന്നു യിസ്രായയലിനെറ 

രംപോലെ മുഴങ്ങുന്നു. പിന്നെ മോധാബ് | ദൈവമായ യഹോയ അരുളിച്ചെയ്യന്നു. 

പൂജാഗിരിയില് ചെന്ന പാടുപെട്ടു ക്ഷേ അന്നാളില് മന്ുഷ്യ൯ തനെറ ക്രൈപ്പ 

തൃത്തിര പ്രു:ത്ഥിപ്പാ൯ കടന്നാല് അവ൯ | ണിയായ ബലിപീഠങ്ങളിലേക്കു തിരിയാ 

കൃതാത്ഥനാകയില്ല. ഇതാകുന്നു യഹോവ | തെയും തന്െറ ധിരലുകളാല് ഉണ്ടാക്കിയ 

പണ്ടു തന്നേ മോധാബിനെക്കറിച്ച അരുളി | അശേരാധിഗ്രഹങ്ങളെയും സൂയയസൂംഭങ്ങ 

ച്ചെയയൂ വചനം. ഇപ്പോഠം യഹോവ | ളെയും നോക്കാതെയും തനെറ സ്രഷ്യ്യാ 

അരുളിച്ചെയുന്നതോ; ക്രലിക്കാരനെറ ആ | ധിങ്കലേക്കു തിരികയും അവനെറ കണ്ണ 

ണ്ടുപോലെയുള്ള മൂന്നു ആണ്ടിന്നകം മോ 

വാബിനെറ മഹത്വം അവനെറ സവ്വമ | കയും ചെയ്യും. അന്നാളിത അവനെറ മറ 

ഹാപുരുഷരരത്തോടും ക്രടെ തുച്ഛ്രീകരിക്ക | പ്പുള്ള പട്ടണങ്ങ അമോയ്യരും ഫിവ്യരും 

പ്പേടും; അവന്െറ ശേഷിപ്പു അത്ൃപ്പധും | യിസ്രായേല്മക്കളടടെ മുമ്പില്നിന്നു ഉപേ 

അഗബ്ദയവും ആയിരിക്ും, ക്ഷിച്ചുപോയ നിജ്യുനദേശംപോലെയാ 

൧൭. അബഡ്ധ്യായം. രക്ഷയുടെ ദൈവത്തെ നി മറന്നു നിനെറ 

ദമ്മേശെക്കിനെകുറിച്ചുള്ള പ്രവാചകം: | ബലമുള്ള പാറയെ ഓക്കാതെയിരിക്കകൊ 

ഇതാ, ഭമ്മേശെക ഒരു പട്ടണമായിരിക്കാ | ണ്ടു നി മനോഹരമായ തോട്ടങ്ങളെ ഉണ്ടാ 

ത്തന തം വാ യ ന് ടി ന യ; 

തവണ്ണും നീങ്ങിപ്പേംയിരികുന്നു; അതു | ക്കി അവയില് അതന് ദേശത്തുനിന്നുഒല 
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വള്ളികളെ നടുന്നു. നടുന്ന ദിവസത്തില് 

നി അതിന്നു വേലി കെട്ടുകയും രാധിലേ 

നിനെറ നടുതല പൂക്ഷമാറാക്കുകയും ചെ 

യ്യുന്നു; എങ്കിലും കഠിനമായ മുറിധും തീരാ 

ആ പ്യസനവധും തട്ടുന്ന ദിവസത്തില് 

ടെ പോഴയ്യ്യോകും. അഭ്യ്യാ, അനേക 

ജാതികളുടെ മുഴക്കം; അവര് ക്ടലിനെറ 

മുഴക്കം പോലെ മുഴങ്ങുന്നു! അയ്യോ, വംശ 

ങ്ങളുടെ ഇരെച്ചല്! അവർ പെരുധവെള്ള 

ങ്ങളുടെ ഇരെച്ചത്്. പോലെ ഇരെക്കുന്നു. 

വംശങ്ങഠ പെരുവെള്ള ങ്ങളുടെ ഇരെച്ചല് 

പോലെ ഇരെക്ന്നു; എങ്കിലും അവ൯ അ 

വരെ ശാസികും യ അദപ്പാഠ അവര് ട്ടര 

ത്തേക്കു ഓടിപ്പോകം; കാററിന്മുമ്പില് പ 

വ്ൃതങ്ങളിലെ പതിര്പോലെയും കൊട്ട 

കാററി൯മുമ്പില് ചുഗന്നുപറക്കുന്ന ചൊടി 

പോലെയും പാറിപ്പപോകും. സന്ധ്യാസമ 

യത്തു ഇതാ, ഭീതി! പ്രഭാതത്തിന്നു മുമ്പെ 

അവന ഇല്ലാതെയായി! ഇതു നമ്മെ കൊ 

ള്ള യിടുന്നവരുടെ ഓഹരിയും നമ്മോടു 

പിടിച്ചപറിക്കുന്നവരുടെ പങ്കും ആകുന്നു. 

൧൮. അഡഘ്ധയ യം 

അയോ. ക്രശിലെ നദികരക്കരികെ ചി 

റക കിരുകിരുക്കുന്നതും കടല്വഗിയായി 

വെള്ളത്തിന്യേല് ഞാങ്ങണകൊണ്ടുള്ള തോ 

ണികളില് ദൂതന്മാരെ അയക്കുന്നതും ആയ 

ദേശമേ! ശീഷ്രുദൂതന്മാരേ, നിങ്ങ 

ദിഫ്യകായന്മാരും ശൂടുചമ്മികളു മായ ജാതി 

യ്യുടെ അടുക്കരു, ആരംഭംമുതല് ഇനുവ 

രെ ഭയങ്കരമായി രിക്കുന്ന ജാതിയുടെ അടു 

ക്കത,, അളക്കുന്നതും ചപവിട്ടിക്കള യുന്നതും 

നദിക ഠം ദേശത്തെ ധിഭാഗിക്കുന്നതു മായ 

ജാതിയുടെ അടുക്കരു തന്നേ ചെല്ലുവിന്. 

ഭൂതലത്തിലെ സവ്വനിഖാസികളും ഭൂമി 

യില് പാക്കുന്നവരും ആയുള്ളോരേ, പവ്വ 

തത്തിന്മേല് കൊടി ഉയത്തുമ്പോഗം, നി 

ഠിം 
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ങ്ങഠം നോക്കുവി൯; കാഹമും ഈതു മ്പോഠം 

കേദപ്പിസം യഹോവ എന്നോടു ഇപ്രകാ 

രം അരുളിച്ചെയ്യു: വെയില് തെളിഞ്ഞു 

മുകുമ്പോഠ, കൊയ്തു കാലത്തെ ഉളന്ത്തുത്തിത 

മേഘം മഞ്ഞു പൊഴിക്കുമ്പോഠ, ഞാ൯ 

എനെറ നിവാസത്തില് സ്വസ്ഥമായി 

നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും. കൊയ്ക്കരിന്നു 

മുമ്പെ, മൊട്ടിട്ടു കഥിഞ്ഞു, പൂ പൊഴിഞ്ഞു, 

മുന്തിരിങ്ങാ മുക്കുമ്പോസ, അവന അരി 

വാധകൊണ്ടു വള്ളി മുറിച്ചു ചില്ലി ചെത്തി 

ക്കളയ്യം. അതു ഒക്കെയും മലയിലെ കുഴ 

കിന്നും ഭൂമിയിലെ ഉൃഗത്തിന്നും ഇട്ടുകള 

യം കഴുകു അതുകൊണ്ടു വേനല് കഴിക്കും; 

ഭൂമിയിലെ സകലകൂഗവയും അതുകൊണ്ടു 

വഷം കഴിക്കും. ആ കാലത്തു ദിഘകായനാ 

രും മൂടൂചമ്മികളും ആയ ജാതി, ആരംഭം 

മുതല് ഇന്നുവരെ ഭയങ്കരമായിരിക്കുന്ന 

ജാതി, അമകുന്നതും ചധിട്ടിക്കള യുന്നതും 

നദിക ദേശത്തെ ധിഭാഗിക്കുന്നതു മായ 

ജാതി തന്നേ, സൈവ്ൃങ്ങളുടെ യഹോധ 

യ്യടെ നാമമുള്ള സ്ഥലമായ സിയോന്പവ്വ 

യഭൃഹാ തത്തിലേക്കു സൈന്യങ്ങളുടെ 

വെക്കു തിരുമുല്ക്കാഗ്ഗ കൊണ്ടുവരും. 

൧൯. അദ്ധ്യായം. 

മിസ്രയീമിനെക്കറിച്ചുള്ള പ്രവാ.ചകം: 

യഹോവ ലേഗതയുള്ളോരു മേഘത്തെ 

വാഹനമാക്കി മിസയിമിലേക്കു വരുന്നു; 

അപ്പോം മിസ്രയീമിലെ മിത്്യ മൂത്തികഠം 

അവനെറ സന്നിധിയിങ്കല് നടുങ്ങുക 

യും മിസ്രയിമിനെറ എടയം അതിന്െറ 

ഉള്ളില് ഉരുകുകയും ചെയ്യും. ഞാ൯ മിസ 

യിമ്യരെ മിസ്രയിമ്യരോടു കലഫിപ്പിക്കും; 

അവര് ഓാരോരുത്തന താന്താനെറ സ 

ഹോദരനോട്ടും ഓാരോരുത്ത൯ താന്താ 

നെറ ക്രട്ടുകാരനോടും പട്ടണം പട്ടണ 

ത്തോടും യ്മൂഭ്ധം രാജ്യം രാജ്യത്തോടും 

ഗി 
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ചെയ്യും. മിസ്രയിമിനെറ ചൈതനം 

അതിനെറ ഉള്ളില് ഒഗിഞ്ഞജുപോകും; 

ഞാന അതിനെറ ആലോചനയെ നശി 

പ്പിക്കും; അപ്പോം അവർ മിത്ഥ്യാമൂത്തിക 

ളോടും മന്ത്രവാടികളോടും വെളിച്ചപ്പാട 

ന്മാരോടും ലക്ഷണം പറയുന്നധവരോടും 

ത്രുളപ്പാടു ചോടികും, ഞാ൯ മിസ്യി 

മുരെ ഒരു ക്രൂരയജമാനനെറ കയ്യില് ഏ 

പ്പികും; ഉഗ്രനായ ഒരു രാജാധയ അവ 

രെ ഭരിക്കും എന്നു സൈ൮യങ്ങദ്ലടെ യ 

ഹോവയായേ കുത്താവു അരുളിച്ചെയുന്നു. 

സമുടത്തില് വെള്ളം ഇല്ലാതെയാകും; നദി 

വററി ഉണങ്ങിപ്പോകും. നദികഠകു നാ 

ററം പിടികും; മിസ്രയിമിലെ തോടുകഠം 

വററി ഉണങ്ങും; ഞാങ്ങണയും വേഴധുയം 

വാടിപ്പ്പോകം. നടിക്കരികെയും നടീതി 

രതുും തുള്ള പൃല്പധുറങ്ങളും നദിതിരത്തു 

ധിതെച്ചതൊക്കെയും ഉണങ്ങി പറന്നു ഇ 

ല്ലോൊതെപോകും. മി൯പിടികുന്നവ൪ 

വിലപിക്കും; നദിയില് ചൂണ്ടല് ഇടു 

ന്നവരൊക്കെയും ദ്ടൂഃഖികും;; വെള്ളത്തില് 

ചികി 

ലെടിപ്പാക്കിയ ചണം കൊണ്ടു വേല ചെ 

വല ധിശുന്നവ൪ ധികാടിക്കും. 

യക്യന്നവരും വെള്ളത്തുണി നെയ്യുന്നവരും 

ലജ്ഡ്യിച്ചരപോകം. രാജ്ൃത്തിസെറ തൂണു 

കളായിരിക്കുന്നവ൪ തകന്നുപോകും; ക്രലി 

വേലക്കാർ മനോധ്യസനത്തോടെയിരി 

കും. സോവനിലെ പ്രള ക്മന്മാര കേവലം 

ഭോഷാംന്മാരത്രേ; ഫറവോനെറ ജതാനമേ 

റിയ മന്ത്രിമാരുടെ ആലോചന ഭോഷത്വ 

മായി തീന്നിരിക്കുന്നുടു ഞാന് ജ്ഞാനിക 

ഭളൂടെ മക൯, പുരാതനരാജാക്കുന്മാരുടെ 

മക൯ എന്നിപ്രകാരം നിങ്ങാം ഫറധോ 

നോടു പറയുന്നതു എങ്ങനെ? നിന്െറ 

ഓ്ഞോനികഠ ഏവിടെ? അവര് ഇപ്പോ 

നിനക്കു പറഞ്ഞുതരട്ടെ; സൈന്യ 

ങ്ങടെ യഹോധ മിസ്രയിമിനെക്കറിച്ചു 

(ഠാഥറ്ഠിം 
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നിണ്ണയിച്ചതു അവര് ഏഎന്നെന്നു ഗ്രഹി 

ക്കട്ടെ. സോവനിലെ പ്രഭക്കന്മാര ഭോഷ 

ന്മാരയ്യീന്നിരിക്കുന്നു; നോഫിലെ പ്രഭ 

ക്കന്മാര വഞ്ചിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു; ല് 

യിമിലെ ഗോത്രങ്ങളുടെ മൂലക്കല്ലായിരി 

ക്കന്നവ൪ അതിനെ തെററിച്ചുകളഞ്ഞു. 

യഹോവ അതിന്െറ നടുവില് മനോധി 

ഭൂമം പകന്നു; ലഫരിപിടിച്ചവ൯ തന്െറ 

ഛദ്ദിയിരു ചാഞ്ചാടിനടക്കുന്നതു പോലെ 

അവര് മിസ്രയിമിനെ അതിനെറ സകല 

പ്രവൃത്തിയിലും തെററിനടക്കുമാറാക്കിയി 

രിക്കുന്നു. തലയോ 

പോട്ടപ്പ ല്ലാ 

ഒരു പ്രവൃത്തിയും മിസ്രയീമിന്നുണ്ടായിരി 

ഖാലോ പനമ്പട്ട 

യോ നിവ്വഹിക്കേണ്ടുന്ന 

ക്ഷയില്ലം അന്നാളില് മിസ്രയിമര് സ്ത്രീ 

കക്ക തുല്യരായിരിക്കും; സൈന്൬ങ്ങളു 

ടെ യഹോവ അവരുടെ നേരെ കൈ 

ഓഞങ്ങുന്നതുനിമിത്തം അവര് പേടിച്ചു 

വിറെക്കും. യ്യെഫ്രദാദേശം മിസ്രയിമിന്നു 

ഭയങ്കരമായിരിക്കും; അതിന്െറ പേര് 

പറഞ്ഞു കേശക്കുന്നവരൊക്കെയും സൈ 

നയങ്ങളുടെ യഹോവ അതിന്നു ധിരരോ 

ധമായി നിണ്ണ്യിച്ച നിണ്ണയംനിമി 

ആം ഭയപ്പെടുംം അന്നാളിൽ മിസ്രയീം 

ദേശത്തുള്ള അഞ്ചു പട്ടണങ്ങം കനാ൯ 

ഭാഷ സംസാരിച്ച സൈവൃങ്ങളുടെ യ 

ഫോധയോടു സതൃം ചെയ്യും; ഒന്നിന്നു 

സൂയ്യനഗരം (ഈ ഹഹേരെസ്) എന്നു 

പേര് വിളിക്കപ്പെടും. അന്നാളില് മിസ 

യിംദേശത്തിനെറ നടുവിരല് യഹോലെ 

ക്കു ഒരു യാഗപീഠധും അതിന്െറ അത 

ത്തിയില് യര്ഹോധെകു ഒരു തൂണും ഉണ്ടാ 

യിരികും. അതു ദിസ്യിംദേശതുതു സൈ 

നങ്ങളുടെ യഹോവെക്കു ഒരു അടയാള ധും 

ഒരു സാക്ഷ്യവും ആയിരികും;; പീഡക 

ന്മാ൪നിമിത്തം അവര് യഹോവയോടു 

നിലധിളികും; അവന് അവക്കു ഒരു 
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രക്ഷകനെ അയക്ുംറു അവ൯ പൊരുതു 

അവരെ വിട്ടധിക്കും. അങ്ങനെയഹോ 

വ മിസ്രയിമിന്നു തന്നെ ധെളിപ്പെടുത്തുക 

യമം മിസ്രയീമ്യര് അന്നു യഹോവയെ അ 

റിഞ്ഞ യാഗധും വഴിപാടും കഴിക്കയും 

യഹോവെക്കു ഒരു നേച്ച നേന്നു അതിനെ 

നിവത്തിക്കയും ചെയ്യും. യഹോധമിസ്ര 

യിമിനെ അടിക്കും; അടിച്ചിട്ടു അവ൯ 

വിണ്ടും അവരെ സ്വൌഖ്പ മാകും; അവ൪ 

യഹോവയിങ്കലേക്കു തിരികയും അവ൯ 

അവരുടെ പ്രാത്ഥന കേട്ടു അവരെ സൌ 

ഖ്യമാക്കുകയും ചെയ്യും. അന്നാളില് മിസ്്ര 

യിമിതനിന്നു അക്രൂരിലേക്കു ഒരു പെരു 

വഴി ഉണ്ടാകും; അഭ്്രയ൪ മിസ്രയിമിലേക്ം 

മിസ്രയിമ്യ൪ അത്ത്ൂരിലേക്കും ചെല്ലം; മിര 

യിമ്യ൪ അശ്രുയ്യരോടുക്രടെ ആരാധന 

കഗികുംം അന്നാളില് യിസ്രായേല് ഭൂമി 

യുടെ മദ്ധ്യ ഒരു അനുഗ്രഹമായി മിധ്രയി 

മിനോട്ടും അത്തൂരിനോടും ക്രടെ മുന്നാമ 

തായിരിക്കും. സൈവൃങ്ങളുടെ യഹോ 

വ അവരെ അനുഗ്രഹിച്ചു: എന്െറ ജന 

മായ മിസ്രയിമും എന്െറ കൈകളുടെ 

പ്രവൃത്തിയായ അശ്്രരും എന്െറ അവകാ 

ശമായ യിസ്രായേലും അനുഗ്രഹിക്കരപ്പടു 

മാറാകട്ടെ എന്നു അരുളിച്ചെയ്യും, 

൨, അദഷദ്ധ്യായം: 

ത്ആ്ശ്ശരരാജാവായ സഗ്ഗോസെറ കല്പന 

പ്രകാരം തത്താ൯ അശ്ശേഠടിലേക്കു ചെന്നു 

അശ്ശോടിനോടു യൃഭ്ധംചെയ്യു അതിനെ 

പിടിച്ച ആണ്ടില്, ആകകാലത്തു തന്നേ, 

യഹോവ ആമോസിനെറ മകനായ 

യെശയ്യാവോട്ട: നി ചെന്നു നിന്െറ അ 

രയില്നിന്നു രട്ടൂശില അഗിച്ചുവെച്ചു കാ 

ലില്നിന്നു ചെരിപ്പും ഉരരിക്കളക എന്നു 

കപ്പിച്ചു; അവ൯ അങ്ങനെ ചെയ്യൂ നഗ്ന 

നായും ചെരിപ്പിടാതെയും നടന്നു. പി 

ഠിം 
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ന്നെ യഫോവ അരുളിച്ചെയുതു : എനെറ 

ദാസനായ യെശയ്യാവു മിസയിമിന്നും ക്ര 

ശിന്നും അടയാള വും അആദതവും ആയിട്ടു 

മൂന്നു സംവത്സരം നഗ്നനായും ചെരിപ്പി 

ടാതെയും നടന്നതുപോലെ, അരക്്ര൪രാ 

ജാവ മിസ്രയിമില്നിന്നുള്ള ബഭ്ധന്മാരെ 

യും ക്രശില്നിന്നുള്ള പ്രവാസികളെയും 

ആബാലവൃഭ്ധം മിസ്രയിമിനെറ ലങ്ജ്ലെ 

ക്കായിട്ടു നഗ്നന്മാരും ചെരി പ്പിടാത്തവരും 

ആസനം മറെക്കാത്തവരും ആയി പിടി 

ച്ുകൊണ്ടു പോകും. അങ്ങനെ അവര് 

തങ്ങളുടെ പ്രത്യാശയായിരുന്ന ക്രശും തങ്ങ 

ളുടെ പുകഴ്ണയായിരുന്ന മിസ്രയിമുംനിമി 

ത്തം ഭൂമിച്ചു ലജ്ഹ്യിക്കും. ഈകടല്ലൃരയി 

ലെ നിഖാസികമ അന്നു: അശ്്രകരാജാധി 

നെറ കയ്യില്നിന്നു വിടു വിക്കപ്പെടുവാ൯ 

സഹായത്തിന്നായി നാം ഓടിച്ചെന്നിരുന്ന 

നമമുടെ പ്രുത്യാശ ഇങ്ങിനെ ആയല്ലേം; 

ഇനി നാം എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടും ഏന്നു 

പറയ്യം. 

൨൧൦ അദ്ധ്യായം. 

സ്ധമൃദതിരത്തെ മരുഭൂമിയെക്കുറിച്ചുള്ള 

പ്രവാചകം: തെക്കു ചുഴലിക്കാററു അ 

ടിക്കുന്നതു പോലെ, അതു മരുഭൂമിയില്നി 

ന്നു ഭയങ്കരദേശത്തുനിന്നു തന്നേ, വരുന്നു! 

കഠിനമായോരു ദശനം എനിക്കു വെളി 

പ്പേട്ടിരിക്കുന്നു; ദോഹി ദ്രോഹം ചെയ്യുന്ന; 

കവച്ചക്കാര൯ കവച്ച ചെയ്യുന്നു. ഏലാമേ, 

കയറിച്ചെല്ലുക; മേദ്യയേ, നിരോധിച്ചു 

കൊഠാംകു; അതിനെറ ഞരക്കമൊക്കെയും 

ഞാ൯ നിത്തിക്കളയും. അതുകൊണ്ടു 

എനെറ അരയില് വേദന നിറഞ്ഞിരി 

ക്കുന്നു; നോധു കിട്ടിയ സ്ര്ര്യടെ നോവു 

പോലെയുള്ള വേദന ഏന്നെ പിടിച്ചിരി 

ക്കുന്നു; എനിക്കു ചെധി കേട്ടുക്രടാത വണ്ണം 

ഞാ൯ അതിധേടനപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു; കണ്ണ 
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കാണാതയണ്ണം ഞാ൯ പരിഭ്ൂമിച്ഛചിരി 

ക്കുന്നു. എനെറ ഫ്ലദയം പതറുന്നു; ഭീതി 

മ്േന്നെ ഭൂമിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു; ഞാ൯ കാം 

ക്ഷിച്ച സന്ധ്യാസമയം അവന് എനിക്കു 

വിറയലാക്കിത്തിതൃതു. മേശ ഒരുക്കുവി൯; 

പരവതാനി ധിരിപ്പി൯; ഭക്ഷിച്ച പാനം 

ചെയ്തി൯; പ്രഭക്കന്മാരേ, ഏഴ്ചന്നേല്പി൯; 

പരിചെക്കു എണ്ണ പൃശുധി൯. കത്താവു 

എന്നോടു: നീ ചെന്നു ഒരു കാവല്ല്ലാരനെ 

നിത്തിക്കൊഠക ; അവ൯ കാണുന്നതു അ 

റിയിക്കട്ടെ. ഇരരണ്ടിരണ്ടായി വരുന്ന 

കുതിരപ്പടയെയും കുഴ്ുതപ്പുടയെയും ഒട്ട 

കപ്പടയെയും കാണുമ്പോ അവന് ഖേഫ്ഹ 

ശ്രദ്ധയോടെ ശ്രഭ്ധിക്കട്ടെ ഏന്നു കപ്പിച്ച. 

അവന് ഒരു സിംഹംപോലെ അലറി; 

കുത്താവേ. ഞാ൯ പകല് ഇടധിടാതെ 

കാവതനില്ലുന്നു; രാത്രി മുഴുവനും ഞാ൯ 

കാവല് കാത്തൃകൊണ്ടിരുന്നു. ഇതാ, ഒരു 

കൂട്ടം കുതിരച്ചേവക൪; ഇരരണ്ടിരണ്ടായി 

കുതിരപ്പട വരുന്നു ഏന്നു പറഞ്ഞു. വിണു, 

ബാബേല് ധിണ! അയിലെ ദേധന്മാരു 

ടെ ലിഗ്രഹങ്ങളൊക്കെയും നിലത്തു വിണു 

തകന്നുകിടക്കുന്നു ഏന്നും അവ൯ പറഞ്ഞു. 

സെറ മെതിയേ, എനെറ കളത്തിലെ 

ധാന്യ മേ, യിസ്പായേലിന്െറ ദൈവമായ 

സൈ ങ്ജങമുടെ യഹൊധഖ അരുളിച്ചെയ്യു 

ഞാന കേട്ടിട്ടുള്ളതു നിങ്ങളോടു അറിയി 

ച്ചിരികുന്നു. ടൂമയെക്ുറിച്ചുള്ള പ്രവാ 

ചകം: കാവല്ല്ാരാ, രാത്രി എന്തായി? 

കാവല്ല്ലാരാ, രാത്രി എന്തായി? എന്നു ഒരു 

ത്൯ സേയിരിതനിന്നു എന്നോടു വിളി 

ചൂചോടിക്കുന്നു. അതിന്നു കാവല്ലാര൯: 

പ്രഭാതധും രാത്രിയും വന്നിരിക്കുന്നു; നി 

ങ്ങഠംക്ക ചോദിക്കേണമെങ്കില് ചോടിച്ചു 

കൊഠാധിസ൯; 

പറഞ്ഞു. 

അരബിദേശത്രെകുറിച്ചുള്ള പ്രവാ 

പോയിധരുധി൯ ഏന്നു 

ധാഠാഥറ്ഠിം 

ചകും: ദേടാ൮യരുടെ സാത്ഥഗണങ്ങളാ 

യ്യുള്ളോരേ, നിങ്ങ അരബിയിലെ കാ 

ട്ടില് രാപാപ്പ്പി൯. തേമാദേശനിയധാസി 

കളേ, നിങ്ങ ഭാഫിച്ചിരിക്കുന്നവന്നു 

വെള്ളം കൊണ്ടേചെല്ലുധി൯; ഓടിപ്പോക 

ന്നവരെ അപ്പവുമായി ചെന്നു എതിരേ 

പ്ലി൯. അവർ വാളിനെ ഒഴിഞ്ഞു ഓടി 

പ്പോകുന്നവരാകുന്നു; മരരിയ വാളിനെയും 

കലെച്ച ധില്ലപിനെയും യൃഭ്ധത്തിനെറ കൊ 

ടൂമയെയ്യം ഒഴിഞ്ഞു ഓടുന്നവർ തന്നേ. 

കുത്താവു ഇപ്രുകാരം എന്നോടു അരുളി 

ച്ചെയ്യു: ക്രലിക്കാരനെറ ആണ്ടുപോലെ 

യ്യുള്ള ഒരു ആണ്ടിന്നകം കേദാരിസെറ 

മഹത്വം ഒക്കെയും ക്ഷയിച്ചുപോകും; 

കേടായ്യരില് ധീരന്മാരായ ധില്ലാളികളുടെ 

ക്രട്ടത്മ്ിര ശേക്കിക്ുന്നവര് ചുരുക്കമായി 

രികും; യിസ്ധായേലിനെറ ഭൈവമായ 

യഫോവയല്ലോ അരുളിച്ചെയ്യിരികുന്നതു. 

൨൨. അഡ്്യായം. 

ദുശനത്താഴ്ണുരയെക്ുറിച്ചുള്ള പ്രവാചകം: 

നിങ്ങഠം എല്ലാവരും ധിടുകളുടെ മുകളിത 

കയറേണ്ടതിന്നു നിങ്ങഠക്കു എന്തു ഭധിച്ചു? 

അയ്യയ്യോ, കോലാഹലം നിറഞ്ഞും ആരവപൂ 

ണ്ണമായും ഇരികുന്ന പട്ടണമേ! ഉല്പസിത 

നഗരമേ! നിനെറ ഹതന്മാർ വാളാല് 

കൊല്ലപ്പെട്ടചരല്ല, പടയില് പട്ടുപോയ 

വരും അല്പ. നിസെറ അധിപതിമാ൪ 

എല്ലാവരും ഒരുപോലെ ഓാടിപ്പോോയിരി 

ക്കുന്നു; അവര ധില്പില്ലാത്തവരായി ബ 

ന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു; നിന്നില് മുണ്ടായി 

രുന്ന വരൊക്കെയും ട്രൂരത്തു ഓടി പ്പായിട്ടും 

ഒരുപോലെ ബഭ്ധരായിരിക്കുന്നു. അതു 

കൊണ്ടു ഞാ൯ പറഞ്ഞതു: ഏന്നെ നോക്ക 

രുതു;ു ഞാ൯ കൈപ്പോടെ കരയട്ടെ; എ 

നെറ ജനത്തിനെറ നാശ്രെച്ചൊല്ലി 

എന്ന ആശ്വസിപ്പിപ്പാ൯ ബഭ്ധപ്പെട 
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കത്താധിങ്കല്നിന്നു ഒശനത്താഴ്ണരയില് 

പരാഭവവും സംഹാരവും പരിഭ്രമധുമു 

ള്ളോരു നാഗ വരുന്നു; മതിലുകളെ ഇടി 

൧ുകള യുന്നതും മലകളോടു നിലധയിളിക്കു 

ന്നതും ആയ നാഠ തന്നേ. ഏലം, കാ 

ലാളും കുതിരപ്പടയും ഉള്ള സൈന്യത്തോ 

ടടക്രടെ ആവനാഴിക എടുക്കയും കീ൪ പരി 

ചയുടെ ഉറ നീക്കുകയും ചെയ്യും അങ്ങ 

നെ നിന്െറ മനോഹരമായ താഴ്സരകഠം 

രഥങ്ങ൦ംകൊണ്ടു നിറയും; കുതിരപ്പട വാ 

തില്ലല് അണിനിരത്തും, അവന് യ്യെഫ്രു 

ദയുടെ മൂടുപടം നിക്കിക്കളഞ്ഞ; അനു 

നിങ്ങ വനഗൃഹത്തിലെ ആയുധധഗ്ഗ 

ത്തെ നോക്കി, ഭഓധിടി൯ നഗരത്തിന്െറ 

ഇടിധുകമ അനവധിയെന്നു കണ്ടു; താഗ 

ത്തെ കുളത്തിലെ ധെള്ളം കെട്ടിനിത്തി, 

യെരൂശലേമിലെ ധിടുക൦ എണ്ണി, മതില് 

ഉറപ്പിപ്പാ൯ വീടുകളെ. പൊളിച്ചുകളഞ്ഞു. 

പഴയ കുളത്തിലെ ധെള്ളം സ്മൂക്ഷിപ്പാ൯ 

രണ്ടു മതിലുകളുടെ മഭ്ധ്യ ഒരു ജലാശയം 

ഉണ്ടാക്കി; എങ്കിലും അതു വരുത്തിയവങ്ക 

ലേക്കു നിങ്ങ തിരിഞ്ഞില്ലം പണ്ടു പണ്ടേ 

അതു നിരൂപിച്ചവനെ ഓത്തതുമില്ല. 

അന്നു സൈവ്ൃങ്ങളുടെ യഹോലയായ ക 

തആരാധു കരച്ചലിന്നും വിലാപത്തിന്നും മൊ 

ട്ടുയടിക്കുന്നതിന്നും രട്ടൂടുക്കുന്നതിന്നും വിളി 

ചുപ്പ്പോര ആനനദ്ദധും സന്തോഷവും കാള 

അറുക്കുക, ആടവുക്ുക, ഇറച്ചിതിന്നുക, 

വീഞ്ഞു കുടിക്ക! നാം തിന്നുക, കുടിക്ക; 

നാളെ മരിക്കുമല്ലോ എന്നിങ്ങനെ ആയി 

രുന്നു. സൈവൃങ്ങലൂടെ യഹോവ എനി 

ക്കു ധെളിപ്പെടുത്തിത്തന്നതു: നിങ്ങഠം 

മരിക്കുംവരെ ഈ അകൃത്യം നിങ്ങഥക്കു മോ 

ചിക്കപ്പെടുകയില്ല എന്നു സൈവ ങ്ങളുടെ 

യഹോവയായ കുത്താധു അരുളിച്ചെയ്യന്നു. 

സൈ ങ്ങളുടെ യര്ഹാധ്വയായ ക 

ധാഠാഥ്ഠിം 
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സൈ ങ്ങളുടെ യഹോവയായ തആമധുയ ഇപ്രകാരം കപ്പികുന്നു : 

വ്വ 22 

നി 

ചെന്നു ഭണ്ഡാരപതിയും രാജധാനി വി 

ചാരകന്ദമായ ശെബ്ദയയെ കണ്ടു പറ 

യേണ്ടതു: നീ എന്താകുന്നു ഈ ചെയ്യു 

ന്നതു? നിനക്കു ഇവിടെ ആരുള്ളു ? ഇവി 

ടെ നീ കല്ലറ ഡെട്ടിക്കുന്നതു ആക്കായിട്ടു!? 

ഉയന്നോരു സ്ഥലത്തു അവ൯ തനിക്കു ഒരു 

കല്ലറ ധെട്ടിക്കുന്നു; പാറയില് തനിക്കു 

ഒരു പാപ്പിടം കൊത്തിയുണ്ടാക്കുന്നു. എ 

ടോ, നിന്നെ യഹോവ ശൂക്കിയെടുത്തു 

ചൂഴററി എറിഞ്ഞുകളയും. അവ൯ നിന്നെ 

ഒരു പന്തുപോലെ വിശാലമായോരു ദേശ 

ത്തിലേക്കു മഉരുട്ടിക്കള യും; നിന്െറ യജമാ 

നെറ ഗൃഹത്തിന്െറ ലജ്ഹുയായുള്ളോ 

വേ, അധിടെ നീ മരിക്കും; നിനെറ 

മഹത്വമുദ്ള രഥങ്ങളും അവധിടെയാകും. 

ഞാ൯ നിന്നെ നിനെറ മുല്യോോഗത്തിര 

നിന്നു നിക്കിക്കളയും; നിസെറ സ്ഥാന 

ത്തനിന്നു അവന നിന്നെ പറിച്ചുകളയും. 

അന്നാളില് ഞാന ഫില്ൃച്യാധിനെറ മക 

നായി എന്െറ ദാസനായ എല്യാക്കീ' 

മിനെ വിളിക്കും. അവനെ ഞാന നി 

നെറ അങ്കി ധര്പ്പിക്കം; നിന്െറ കച്ച 

കൊണ്ടു അവനെ അര കെട്ടും; നിനെറ 

അധികാരം ഞാ൯ അവനെറ കയ്യില് 

ഏല്പിക്കും; അവ൯ യെരൂശലേംനിവാസി 

കഠമക്കും യ്യെഹ്രുഭാഗൃഹത്തിന്നും ഒരു അ 

പ്രനായിരിക്കും. ഞാ൯ ദാധീദ് ഗൃഹത്തി 

നെറ താക്കോല് അവസെറ തോളില് 

ധവെകും; അവ൯ തുറന്നാല് ആരും അടെ 

ക്കുകയില്ല ; അവ൯ അടെച്ചാല് ആരും തുറ 

ക്ുകയുമില്ല. ഉറപ്പുള്ള സ്ഥലത്തു ഒരു 

ആണിപോലെ ഞാ൯ അവനെ തറെകും; 

അവ൯ തനെറ പിതൃഭവനത്തിന്നു മഹ 

ത്വമുള്ളോരു സിംഹാസനം ആയിരികും. 

അവര് അവനെറമേല് അവനെറ പിതൃ 

ഭവനത്തിനെറ സകലമഹത്വത്തെയും 
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വിവി 2൭3 

സന്തതിയെയും പ്രജയെയയം കിണ്ണംമുതത 

തുരുത്തിവരെയുള്ള സകലധിധ ചെറു 

പാത്രങ്ങളെയും ശൂക്കിയിടും. അന്നാ 

ളില് മറപ്പുളള സ്ഥലത്തു തറെച്ചിരുന്ന 

ആണി ഇമകി പ്പോകും എന്നു സൈസ്വഞങ്ങ 

മൂടെ യഹോവ അരുളിച്ചെയ്യന്നു ; അതു 

മുറിഞ്ഞുവിഴ്ഴുകയും അതിന്മേലുള്ള ഭാരം 

തകന്നുപോകയും ചെയ്യം; യഹോധവയല്ലോ 

അരുളിച്ചെയ്യിരികുന്നതു. 

൨൩. അംഷ്യ്യായം, 

സോരിനെക്ുറിച്ചള്ള പ്രവാചകം: 

തശിശ് കപ്പലുകളേ, മുറയിടുവി൯; ഒരു 

വീടും ശേഷിക്കാതവണ്ണധും പ്രവേശനം 

ഇല്ലാതവണ്ണവും അതു ശ്രുന്യ മായിരികുന്നു; 

കിത്തിംഭേശത്തുധെച്ചു അവക്കു അറിവു 

കിട്ടിയിരിക്ുന്നു. സമദതിരനിവാസി 

കേ, മിണ്ടാതെയിരിപ്പി൯; സമുദസ 

ഞ്ചാരം ചെയ്യുന്ന സിദോന് വത്തകന്മാ൪ 

നിന്നെ പരിപൂണ്ണയാക്കിയല്ലോ. വലിയ 

ലെള്ളത്തിന്മേല് സിഹോര്പ്രദേശത്തെ 

കൃക്കിയും നിലനടിയിങ്കലെ കൊഷ്ം അ 

തിന്നു ആദായമായ്ത്ുന്നു; അതു ജാതികളുടെ 

ചന്ത ആയിരുന്നു. സിദോനേ, ലജ്്യി 

ച്ചുകൊദക; ഏനിക്കു നോധു കിട്ടിട്ടില്ും 

ഞാ൯ പ്രുസധിച്ചിട്ടില്ല, ബാലന്മാരെ 

പോററീട്ടില്ല, കന കുമാരെ വള ത്തീട്ടുമില്ല 

മ്േന്നു സമം, സമുടമുഗ്ഗം തന്നേ, പറ 

ഞ്ജിരികുന്നു. സോരിനെറ വത്തമാനം 

മിസ്രയീമില് ഏത്തുമ്പോഠം, അവര് ആ 

വത്തമാനത്താല് ഏററധും വ്യസനിക്കും. 

തശ്ീശിലേക്ു കടന്നുചെല്ലുധി൯; സമു 

തീരനിവാസികളേ, മുറയിടുവി൯. പുരാ 

തനമായി പണ്ടേയുള്ള നിങ്ങളുടെ ഉല്ല 

സിതനഗരം ഇതാകന്നുധോ? സ്വന്ത 

കാല് അതിനെ ട്ദൂരതു പ്രവാസം ചെ 

യ്യാൻ വഹിച്ചു കൊണ്ടുപോകും. കിരിടം 

ധാഠാഥദ്ഠിം 
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ന്യം നം ടാ യ ത്താ 

ഒഖയെശയ്യാധയ ൨൩. 

നല്ലുന്നതും വത്തകന്മാര് പ്രഭൂക്കന്മാരും 

ധ്യാപാരികുമ ഭൂമിയിലെ മഹാന്മാരുമായു 

ഒളതുമായ സോരിനെക്കുറിച്ചു അതു നിണ്ണ 

യിച്ചതാ൪? സകലമഹത്വത്തിനെറയും 

ഗവ്യത്തെ അശുദ്ധമാക്കേണ്ടതിന്നും ഭൂമി 

യിലെ സകലമഫാന്മാരെയും അപമാനി 

ക്കേണ്ടുതിന്നും സൈവ്ൃങ്ങളുടെ യഹോവ 

അതു നിണ്ണയിചിരിക്കുന്നു. തശിശ' പു 

ത്രിയേ, ഇനി ബന്ധനമില്ലായ്ക്കുയാല് നി 

നിലനദിപോലെ നിന്െറ ദേശത്തെ 

കവധിഞ്ഞൊഴുകുക. അവന് സമദത്തി 

ന്മേല് കൈ നീട്ടി, രാജ്യങ്ങളെ നടുക്കി 

യിരിക്കുന്നു; യഹോവ കനാനെക്കറിച്ച 

അതിന്െറ കോട്ടകളെ നശിപ്പിപ്പാ൯ 

കല്പന കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ബലാല്ലച്ഛാരം 

അനുഭധിച്ച ക൬കയായ സിദോന്ചുത്രീ, 

ഇനി നി ഉല്പസിക്കയില്ല; എഴുന്നേററു 

കിത്തീിമിലേക്കു കടന്നുപോകു; അധിടെ 

യം നിനക്കു സ്വസ്ഥത ഉണ്ടാകയില്ല എനു 

അവ൯ കപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇതാ, കല്ല 

യരുടെ ദേശം! ഈജുനം ഇല്ലാതെയായി; 

അശ്രൂ൪ അതിനെ മരുമൂഗങ്ങഠക്കായി നി 

യമിച്ചുകളുഞ്ഞു; അവ൪ തങ്ങളൂടെ കാവല് 

മാളികുകളെ പണിതു അതിലെ അരമന 

കളെ ഇടിച്ചു, അതിനെ ശ്രു൬ ക്രമ്ധാര 

മാക്കിത്തിതൃതു. തശിീശ് കുപ്പലുകളേ, മുറ 

യിടുധി൯; നിങ്ങളുടെ കോട്ട ശ്ര മായി 

പ്പോയല്ലോ. 

രാജായിനെറ കാലത്തിന്നൊത്ത ഏഴപതു 

അന്നാളില് സോര്, ഒരു 

സംവത്സരത്തേകു മറന്നുകിടക്കും; ഏഴു 

പതു സംവത്സരം കഴഞ്ഞിട്ടു സോരിന്നു 

വേശ്യയുടെ പാട്ടുപോലെ സംഭധികും: 

മറന്നു കിടന്നിരുന്ന ധേശ്യയേ, 

ധിണയെടുതുു പട്ടണത്തില് ചുററിന 

ടക്ക; 

നിന്നെ ഓമ്മ വരേണ്ടതിന്നു 

നല്ല രാഗം മീട്ടി വളരെ പാട്ടു പാടുക. 
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യ യ്യ ൨൨൨൨൨ യ 

യെശയ്യാധു ൨൪: 

എഴ്ഴപതു സംവത്സരം കഴിഞ്ഞിട്ടു യഹോവ 

സോരിനെ സന്മശിക്കും; അപ്പ്യോഠം അതു 

തനെെറ ആദായത്തിന്നായി തിരിഞ്ഞു, 

ഭൂമിയിലെ സകലലോകരാജ്യങ്ങളോടും 

വേശ്യാവൃത്തി ചെയ്യും. എന്നാല് അതി 

നെറ ധ്യംപാരധും ആദായവും യഫഹോ 

ധെക്കു വിശുഭ്ധം ആയിരികും; അതിനെ 

നിക്ഷേപിക്കയോ സ്വരൂപിച്ചവെക്കയോ 

ചെയ്തുയില്ല; അതിനെറ ധ്യാപ്പാരം യഹോ 

വയുടെ സന്നിധിയില് വസിക്കുന്നവക്കു 

മതിയായ ഭക്ഷണത്തിന്നും മോടിയുള്ള 

ഉൂടുപ്പിന്നുമായി മുതകും. 

൨൪... അഘ്ധ്യായം. 

യയഹോധ ഭൂമിയെ നിജ്യുനധും ശ്രൂന ധും 

ആക്കി കിമ്മല് മറിക്കയും അതിലെ നി 

വാസികളെ. ചിതറിക്കയും ചെയ്യും. ജന 

ത്തിന്നും പുരോഹിതന്നും, ദാസന്നും യജ 

മാനന്നും, ദാസിക്കും യജമാനത്തിക്കും, കൊ 

ഒല ന്നവന്നും ധില്ല്ന്നവന്നും, കുടം കൊടു 

ക്കുന്നവന്നും കടം വാങ്ങുന്നവന്നും, പലിശ 

വാങ്ങുന്നവന്നും പലിശ കൊടുക്കുന്നവന്നും 

ഒരുപോലെ ഭവിക്കും. ഭൂമി അശേഷം 

നിജ്യയുനമായും കവച്ചയായും പോകും; 

യഹോവയല്ലോ ഈ വചനം അരുളിച്ചെ 

യ്യിരിക്കുന്നതു. ഭൂമി ടൂടഖിച്ചു വാടിപ്പോ 

കുന്നു; ഭൂതലം ക്ഷയിച്ചു വാടിപ്പോകുന്നു; 

ഭൂമിയിലെ ഉന്നതന്മാര് ക്ഷിണിച്ചുപോകുന്നു. 

ഭൂമി അതിലെ നിധാസികളാല് മലിന 

മായിരിക്കുന്നു; അവര് പ്രമാണങ്ങളെ 

ലംഘിച്ച ചട്ടത്തെ മറിച്ചു നിത്യനിയമ 

ത്തിന്നു ഭംഗം വരുത്തിയിരിക്കുന്നു. അതു 

കൊണ്ടു ഭൂമി ശാപഗ്രസ്മുമായി അതില് 

പാക്കുന്നവര് ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുന്നു; അതു 

കൊണ്ടു ഭൂവാസികമ ദഫിച്ചുപോയി ചുരു 

മുതു 

വിഞ്ഞു ടഃ ഖിക്കുന്നു ; മുന്തിരിവള്ളി വാടുന്നു; 

ക്കം പേര് മാത്രം ശേഷിച്ചിരിക്കുന്നു. 

ഠിം 
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സന്തുക്ടമാനസന്മാരൊക്കെയും നെടുധി 

പ്പിടന്നു. 

പോകുന്നു; ഉല്പസിക്കുന്നവരുടെ ഘോഷം 

തപ്പുകളുടെ ആനന്ദം നിന്നു 

തീന്നു പോകുന്നു; കിന്നരത്തിന്െറ ആന 

ന്ദം ഇല്ലാതെയാകുന്നു. അവര് പാട്ടു 

പാടിക്കൊണ്ടു വിഞ്ഞു കടിക്കയില്ല;ു മട്യം 

കുടിക്കുന്നവക്കു അതു കൈപ്പായിരികും. 

ശ്ര൬ പട്ടണം ഇടിഞ്ഞുകിടക്കുന്നു; ആകും 

കടന്നു കരടാത വണ്ണം ഏല്ലായിടും അടഞ്ഞു 

പോയിരിക്കുന്നു. വിഞ്ഞില്ലായ്ക്കുയാല് ധീഥി 

കളില് നിലവിളി കേശക്കന്നു; സന്തോ 

ഷാം ഒക്കെ ഇരുണ്ടിരിക്കുന്നു; ദേശത്തിലെ 

ആനന്ദം പൊയ്യ്യ്യോയിരിക്കുന്നു. പട്ടണ 

ത്തില് ശ്രുന്യത മാത്രം ശേക്കിച്ചിരിക്ുന്നു; 

വാതില് തകന്നു നശേമായികിടക്ക്ന്നു. ഒലി 

വു തല്ലുംപോലെയും മുന്തിരിപ്പഴം പറിച്ചു 

തീന്നിട്ടു കാലാ പെറുക്കുംപോലെയും ഭൂമി 

യുടെ മദ്ധ്യേ ജാതികളുടെ ഇടയിത സംഭ 

വിക്കുന്ന. അവര് ഉച്ചത്തില് ആകും; 

യഹോവയുടെ മഹിമനിരഭിത്തം അവര്൪ 

ആകും, 

അതുകൊണ്ടു നിങ്ങഥം കിഥക്കു യഹോധ 

സമുൃദത്തിതനിന്നു ഉറക്കെ 

യെയും സമദതിരങ്ങളില് യിസ്പായേലി 

സെറ ദൈവധമായ യഹോവയുടെ നാമ 

നിതി 

മാന്നു മഹത്വം എന്നിങ്ങനെ ഭൂമിയുടെ 

ത്തെയും മഹത്വപ്പെടുതുധി൯. 

അററത്തുനിന്നു കീത്തനം പാടുന്നതു ഞ 

ങ്ങ കേട്ടു; ഞാനോ: എനിക്ു ക്ഷയം, 

മേനിക്കു ക്ഷയം, എനിക്കു അയ്യോ കഷ്ടം! 

എന്നു പറഞ്ഞു. ദോഫികഠം ദോഹം 

ചെയ്യിരിക്കുന്നു; ദ്രോഹികര മഹാദോഹം 

ചെയ്യിരിക്കുന്നു. ഭൂവാസിയേ, പേടി 

യും കഴിയം കണിയും നിനക്കു നേരിട്ടി 

രിക്കുന്നു. പേടി കേട്ടു ഓടിപ്പോകുന്നവ൯ 

കുഴിയില് ധിഴ്ചം; കുഴിയില് നിന്നു കയറു 

ന്നവ൯ കണിയിത അകപ്പെടും; ഉയര 

ത്തിലെ കിളിഖാതിലുകഠം തുറന്നിരിക്കുന്ന; 
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ഭൂമിയുടെ അടിസ്ഥാനങ്ങ൦ം കുലുഞ്ങൂന്നു. 

ഭൂമി പൊടുപൊടെ പൊട്ടുന്നു; ഭൂമി കിറു 

കിറെ കിറുന്നു; ഭൂമി കിടുകിട കിടുങ്ങുന്നു. 

ഭൂമി മത്തനെപ്പോലെ ചാഞ്ചാടുന്ന; കാ 

വതിമാടംപോലെ ആടുന്നു; അതിനെറ 

അകൃത്യം അതി മന്മല് ഭാരമായിരിക്കുന്നു ; 

അതു ധിഴ്ംം, എഴ്ണന്നേല്ലയുമില്ല. 

അന്നാളിത യഹോവ ഉയരത്തില് ഉന്ന 

തന്മാരുടെ സൈന്യത്തെയും ഭൂമിയില് 

ഭൂപാലന്മാരെയും സന്ദശിക്ും. കുണ്ടറയില് 

വിലങ്ങുകാരെപ്പോലെ അവരെ ഒന്നിച്ചു 

കരട്ടി കാരാഗൃഹത്തില് അടെക്കയും ഏറിയ 

നാഠം കഴിഞ്ഞിട്ടു അവരെ സന്ദശിക്കയും 

ചെയ്യും. സൈസവ്യങ്ങളുടെ യഹോവ സീ 

യോ൯പവ്യതത്തിലും യെരൂശലേമിലും വാ 

ഗകയാലും അവനെറ മൂപ്പന്മാരുടെ മുമ്പില് 

തേജസ്സുണ്ടാകയാലും ചന്്ര൯ നാണിക്കയും | 

സൂയ്യ൯ ലജ്്ിക്കയും ചെയ്യം. 

൨ ൫, അഷഡ്ഡ്യായം. 

യഹോലേ, നി എനെറ ദൈധമാകന്നു; 

ഞാ൯ നിന്നെ പുക? ഞാ൯ നിനെറ 

നാമത്തെ സ്റ്കൂതിക്കും; നീ അത്ഭുതമായി 

പണ്ടേയുള്ള ആലോചനകളെ ധിശ്വസു 

തയോടും സത്യത്തോടും ക്രടെ അനുകഷ്ട്ി 

ച്ചിരികുന്നുവല്ലോ. നീനഗരത്തെ കൽ 

ക്കുന്നും ഉറപ്പുള്ള പട്ടണത്തെ ശ്രൂന് ലും 

അന്യന്മാരുടെ അരമനകുളെ നഗരമല്ലാ 

തവഖണ്ണ്യും ആക്കിത്തിതൃതു; അതു ഒരുനാളും 

പണികയില്ലു, അതുകൊണ്ടു ബലമുള്ള 

ജാതി നിന്നെ മഹത്വപ്പെടുത്തും; ഭയങ്കര 

ജാതികളുടെ പട്ടണം നിന്നെ ഭയപ്പെടും. 

ഭയങ്കരന്മാരുടെ ചിററല് മതിലിനെറ 

നേരെ കൊടുങ്കാററുപോലെ അടിക്കു 

ബ്ലോഗ, നീ എളിയവന്നു ഒരു ദുഗ്ഗധും ദരി 

ദ്രനു അവനെറ കുക്ടൃതയില് ഒരു കോട്ട 

യും കൊടുങ്കാററില് ഒരു ശരണും ഉക്ത്കു 

ധാഠാഥറ്ഠിം 
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ത്തില് ഒരു തണലും ആയിരികുന്നു. 

വരണ്ട നിലത്തിലെ ത്ണത്തെ പ്പോലെ 

നി അവ്യന്മാരുടെ ആരധത്തെ അടക്കി 

ക്കള യുന്നു; മേഘത്തിനെറ തണല് കൊണ്ടു 

ത്തും എന്നപോലെ നിഷ്ടുണ്ടകന്മാരുടെ 

പാട്ടു ഒതുങ്ങിപ്പോകും. സൈ൮യങ്ങദുടെ 

യഹോവ ഈ പവ്വുതത്തില് സകലജാതി 

കഠാക്കും മൂഷ്ടുഭോജനങ്ങ ഠം കൊണ്ടും മട്ടൂറിയ 

വീഞ്ഞജുകൊണ്ടും ഒരു യിരുന്നു കഴിക്കും; 

മേദസ്സു നിറഞ്ഞ ശൂഷ്ടഭോജനങ്ങഠംകൊ 

ണ്ടും മട്ടു നീക്കി തെളിച്ചെടുത്ത വീഞ്ഞു 

കൊണ്ടും ഉള്ള വിരുന്നു തന്നേ. സകല 

വംശങ്ങധക്ും ഉള്ള മൂടുപടവും സകല 

ജാതികടൂ ടെയും മേല് കിടക്കുന്ന മറധും അ 

൮൯ ഈ പവ്ൃതത്തില്വെച്ചു നശിപ്പിച്ചു 

കളുയും. അവ൯ മരണത്തെ സദാകാല 

ത്തേകും - നീക്കിക്കളയും; യഹോവയായ 

കത്താധു സകലമുഖങ്ങളിലുംനിന്നു കണ്ണ 

നീര് തുടെക്കയും തനെെറ ജനത്തിനെറ 

നിന്ദ സകലഭൂമിയിലുംനിന്നു നീക്കിക്കള. 

കയും ചെയ്യും. യഹോവയല്ലോ അരുളി 

ച്ചെയ്യിരികുന്നതു. അന്നാളില്: ഇതാ, 

നമുടെ ദൈവം; അധനെയത്രേ നാം 

കാത്തിരുന്നതു; അവന നമ്മെ രക്ഷികും; 

അവന് തന്നേയഹോവധ; അധനെയത്രേ 

നാം കാത്തിരുന്നതു; അധനെറ രക്ഷ 

യില് നമുക്കു ആനന്ദിച്ചു സന്തോഷിക്കാം 

എന്നു അവര് പറയും. യഹോധയുടെ 

കൈ ഈ പവ്വൃതത്തില് ആധഖസിക്കുമ 

ല്ലോ; 

കുഴിയിലെ വെള്ളത്തില് ഇട്ടു ചവയിട്ടുന്നതു 

എന്നാല് വൈക്കോല് ചാണക 

പോലെ മോധാബ് സ്വസ്ഥാനത്തു തന്നേ 

മെതിക്കച്ചെടും, നിന്തുന്നവന നിനത്തു 

വാ൯ കൈ നിീട്ടുന്നതുപോലെ അവ൯ 

അതിസെറ നടുവില് കൈ നിട്ടും; ഏങ്കി 

ലും 

അവധവ൯ താഴ്സിക്കള യും. 

അവനെറ ഗവ്വധും കൈമിടുകും 

നിന്െറ ഉറ 
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പും മുയരവും ഉള്ള മതിലുക്ളെ അവ൯ 

താഴെ നിലത്തു തള്ളിയിട്ടു പൊടിയാക്കി 

ക്കതു യ്യം. 

൨൬൩. അദ്ധ്യായം. 

അന്നാളില് അധ൪ യ്െഫ്രുദാദേശത്തു 

ഈ പാട്ടു പാടും: നമുക്കു ബലമുള്ളോരു 

പട്ടണം ഉണ്ടു; അവന രക്ഷയെ മതിലു 

കളും കൊത്തളങ്ങളും ആക്കി ധഖെകുന്നു. 

വിശ്വസ്ത കാണിക്കുന്ന നിതിയുള്ള 

ജാതി പ്രവേശിക്കേണ്ടതിന്നു വാതിലുക 

ളെ തുറപ്പി൯, സ്ഥിരമാനസ൯ നിന്നില് 

ആശ്രയം ഖെച്ചിരിക്കകൊണ്ടു നി അധ 

നെ പൂണ്ണസമാധാനത്തില് കാകുന്നു. 

യഫോധവയാം യാഹില്, ശാശ്വതമായോരു 

പാറ ഉള്ളതിനാല് യഫഹോധയിത എന്നേ 

കുടും ആശ്രരയിപ്പി൯സ. അവ൯ ഉയരത്തില് 

പാക്കുന്നവരെ, ഉന്നതനഗരത്തെ തന്നേ 

താഴ്തി തള്ളിയിട്ടു നിലംപരിചാക്കി പൊ 

ടിയില് ഇട്ടുകള ഞ്ഞിരിക്കുന്നു. കാല് അ 

തിനെ ചവധിട്ടിക്കളയും; ഏളിയവരുടെ 

കാലുകളും ദരിദ്രന്മാരുടെ കാലടികളും 

തന്നേ. നിതിമാനെറ വഴി ചൊലൃുള്ള 

താകുന്നു; നി നീതിമാനെറ പാതയെ 

ചൊപവ്വായി നിരത്തുന്നു. അതേ, യഹോ 

വേ, നിന്റെറ ന്യായധിധികളുടെ പാത 

യില് ഞങ്ങര നിന്നെ കാത്തിരിക്കുന്നു; 

നിന്െറ നാമത്തിന്നായിട്ടും നിനെറ സ്ത്ര 

ണെക്കായിട്ടും ഞങ്ങമുടെ മുള്ളം വാഞ്ഞി 

ക്കുന്നു. എസെറ ഉള്ളംകൊണ്ടു ഞാ൯ 

രാത്രിയില് നിന്നെ ആഗ്രഹിച്ചു; എനെറ 

ഉള്ളില് എനെറ ആത്മാധയകൊണ്ടു തന്നേ 

ഞാന് ജാഗ്രതയോടെ നിന്നെ അന്വേ 

ഷ്മിക്കും; നിനെറ ന്യായ യിധികഠം ഭൂമി 

യില് റീടക്കുമ്പോഠ ഭൂവാസികമ നീതി 

യെ പഠിക്കും. ദുഷ്ടുന്നു കൃപ കാണിച്ചാ 

മും അവ൯ നിതി പഠിക്കയില്ല; നേരുള്ള 

ഠിം 

ദേശത്തു അവന അന്യായം പ്രവത്തിക്കും; 

യഹോവയുടെ മഹത്വം അവന് കാണുക 

യയമില്ല. 

ന്നിരിക്കുന്നു; അവരോ കാണുന്നില്ല; എ 

യഹോവേ, നിനെറ കൈ ഉയ 

കിലും ജനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള നിന്െറ തി 

ലത അവർ കണ്ടു ലജ്്ലിക്ും; നിന്െറ 

ശത്രുക്കളെ ദഹിപ്പിക്കുന്ന തീ അധരെ 

ദഹിപ്പിച്ചുകളയും. യഹോവേ, നീ 

ഞങ്ങക്കായിട്ടു സമാധാനം നിയമികും; 

ഞങ്ങളുടെ സകലപ്രവ്ൃത്തികളെയും നീ 

ഞങ്ങരക്ു ധേണ്ടി നിവത്തിച്ചിരികുന്നു 

വല്ലോം. ഞങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോ 

വേ, നീയല്ലാതെ വേറെ കത്താക്കുന്മാ൪ 

ഞങ്ങളുടെമേല് കത്തൃത്വം നടത്തിട്ടുണ്ട; 

എന്നാല് നിന്നെ മാത്രം, നിന്െറ നാമ 

ത്തെ തന്നേ, ഞങ്ങ സ്വീകരിക്കുന്നു. 

മരിച്ചവര് ജീ ധിക്കുന്നില്ല; മുതന്മാര് എഴ 

ന്നേല്ലുന്നില്ല; അതിന്നായിട്ടല്ലോ നീ അ 

വരെ സന്ദശിച്ചു സംഹരിക്കയും അധ 

രുടെ ഓാമ്മയെ അശേഷം ഇല്ലാതാക്കുക 

യും ചെയൂതു. നീജനത്തെ വഭ്ധിപ്പിച്ചു; 

യഹോധേ, ജനത്തെ നീ വഭ്ധിപ്പിച്ചു; 

നീ മഹത്വപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു; ടദേശത്തിനെറ 

അതിരുകളെജെല്ലാം നി വിസ്മാരമാക്കി 

യിരിക്കുന്നു. യഹോവേ, കക്ഷൃതയില് 

അവര് നിന്നെ നോക്കുകയും നിന്െറ 

ശിക്ഷ അവക്കു തട്ടിയപ്പോഠം ജപം കഴി 

ക്കയും ചെയ്തൂ. യഹോധേ, പ്രസവം അടു 

ത്തിരിക്കുന്ന ഗഭിണി നോധുകിട്ടി തന്െറ 

വേദനയില് നിലധിളിക്കുന്നതു പോലെ 

ഞങ്ങര നിനെറ മുമ്പാകെ ആയിരുന്നു, 

ഞങ്ങ ഗഭം ധരിച്ചു നോവുകിട്ടി പ്രസ 

വിച്ചാറെ, കാററിനെ പ്രസധിച്ചതുപോ 

ലെ ഇരുന്നു; ദേശത്തു ഒരു രക്ഷയും ഞു 

ങ്ങ പ്രവത്തിച്ചിട്ടില്ല; ഭൂവാസികമ പി 

റന്നുവിണതുമില്ല. നിനെറ മൂതന്മാര് 

ജ്ടീവിക്കും; എനെറ ശവങ്ങഠ ഏഴുന്നേ 
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ലൂം പൊടിയില് കി ടക്കുന്നവരേ, ഉണ 

ന്നു ഘോകിപ്പി൯; നിന്െറ മഞ്ഞു പ്രഭാ 

തത്തിലെ മഞ്ഞുപോലെ ഇരിക്കുന്നു; ഭൂമി 

പ്രേതന്മാരെ പ്രസ ധിക്കുമല്ലോ. എന്െറ 

ജനമേ, വന്നു നിന്െറ അറകളില് കടന്നു 

വാതിലുകളെ അടെക്ക; ക്രോധം കടന്നു 

പോകുവോളം അപല്പനേരത്തേകു ഒളിച്ചി 

രിക്ക. 

രുടെ അകൃത്യംനിമിത്തം സന്ദശിപ്പാ൯ 

യഹോവ ഭൂവാസികളെ. അധ 

തനെറ സ്ഥലത്തുനിന്നു ഇതാ, വരുന്നു. 

ഭൂമി താ൯ കുടിച്ച രക്തം ഒക്കെയും ലെ 

ളിപ്പെടുത്തും; തന്നിലുള്ള ഹതന്മാരെ ഇനി 

മൂടിഖെക്കുയുമില്ല. 

൨൭.൦. അഭ്ധ്യായാം 

അന്നാളിര യഹോവ കടുപ്പവും വലി 

പ്രവും ബലധും ഉള്ള തസെറ ഖാഗകൊണ്ടു 

ധിദൂതസപ്പമായ ലിപ്പാഥാനെയും വക്ര 

സപ്പുമായ ലിവ്യംഥാനെയും സന്ദശികും; 

സമുദത്തിലെ മഹാസ്പ്പത്തെ അവ൯ 

കൊന്നുകളയും. അന്നു നിങ്ങ മനോ 

ഫരമായോരു മുന്തിരിത്തോട്ടതെപ്പററി 

പാട്ടു പാടുവി൯. യഹോവയായ ഞാ൯ 

അതിനെ സൂക്ഷികും; ക്ഷണംപ്രുതി ഞാ൯ 

അതിനെ നനെക്ും; ആരും അതിനെ 

തൊടാതിരിക്കേണ്ടതിന്ന ഞാ൯ അതിനെ 

രാധയും പകലും സൂക്ഷിക്കും. ക്രോധം 

്േനിക്കില്ല ; യൃഭ്ധത്തില് പറക്കാരയും മും 

പടപ്പും എനിക്കു വിരോധമായിരുന്നെ 

ങ്കില് കൊള്ളായിരുന്നു; ഞാ൯ അവയുടെ 

നേരെ ചെന്ന അവയെ ആകപ്പാടെ 

കുട്ടുകള യയമായിരുന്നു. അല്ലെങ്കില് അവ൯ 

ര്രേന്നെ അഭയം പ്രാപിച്ചു എന്നോടു സമാ 

ധാനം ചെയ്യുകൊള്ളട്ടെ; അതേ, അവ൯ 

എന്നോടു സമാധാനം ചെയ്തുകൊള്ളട്ടെ. 

വരുംകാലത്തു യാക്കോബ് വേരൂന്നുകയ്യം 

യിസ്രായേല് തളിതൃതുപൂക്കുകയും അങ്ങനെ 

ധാഠാഥട്ഠിം 

ന ഉപരിഭാഗം ഫലവൂണ്ണമാ 

കയും ചെയ്യും. അവനെ അടിച്ചവരെ 

അടിച്ചതുപോലെയോ അധ൯ അവനെ 

അടിച്ചതു” അവനെ കൊന്നവരെ കൊ 

ന്നതുപോലെയോ അവന് കൊല്ലപ്പെട്ട 

രിക്കുന്നതു? അവളെ ഉദപക്ഷിച്ചതി 

നാല് നീ മിതമായിട്ടു അവളോടു വാദിച്ചു; 

കിഗക്ക൯കാററുഒ്ളഒ നാളില് അവ൯ കൊട്ട 

ഇതു 

കൊണ്ടു യാക്കോബ്ബിനെറ അകൂത്യത്തിന്നു 

കാററുകൊണ്ടു പാററിക്കുളഞ്ഞു. 

പരിഹാരം വരും; അവ്വനെറ പാപത്തെ 

നീക്കിക്കള ഞതിനെറ ഫലമെല്ലാം ഇതാ 

കുന്നു; അവ൯ ബലിപിഠത്തിനെറ കല്ല 

ഒക്കെയും ഇടിച്ചുതകത്ത ചുണ്ണാമ്പുകല്ല 

പോലെ ആകുമ്പോ അശേരാപ്രുതി 

ക്ടുകളം സൂയ്യസുംഭങ്ങളും ഇനി നിലിന്നു 

ന്ല്ലൃയില്ല. മറപ്പുള്ള പട്ടണം ഏകാ 

മരുഭൂമിപോലെ നിജ്ടനവും 

ശ്രൂന്യവും ആയിരിക്ും; അധിടെ കാള. 

ന്തധും 

ക്കിടാവു മേഞ്ഞുകിടന്നു അവിടെയുള്ള. 

അതിലെ 

ഒടിഞ്ഞു 

വീഴം; സ്റ്രരികഠം വന്ന അതു പെറുക്കി 

തളിരുകളെ തിന്നുകളയും. 

കൊമ്പുകഠ മഉണങ്ങുമ്പോഗ 

തീ കത്തിക്കും; അതു തിരിച്ചറിലില്ലാത്ത 

ഒരു ജാതിയല്ലോ; അതുകൊണ്ടു അവ 

രെ നിമ്മിച്ചവന്നു അവരോട്ട കരുണ 

തോന്നുകയില്ല; അവരെ മനെഞ്ഞവ൯ 

അവക്കു കൂപ കാണിക്കയുമില്ല. അന്നാ 

ളില് യഹോവ നടിമുതല് മിസ്രയീം 

തോടുവരെ കുററ മെതിക്കും;യ യിസ്രാ 

യേത്മക്കളേ, നിങ്ങളെ ഓരോന്നായി 

ചെറുക്കി എടുക്കും. 

അന്നാളില് മഹാകാഹളം മരതും; അ 

ത്രൂദദേശതുതു നക്ടടരരായധരും മിസ്രയീം 

ദേശത്തു ഭൂക്ടരായവരും 

ശലേമിലെ ധിശുദ്ധപവ്വൃതത്തില് യഹോ 

വയെ നമസ്തൂരിക്കും. 

133 ₹ 

വന്നു യെരൂ 

10 

11 

12 

19 



ം 

യെശയ്യാധയ ൨൮ 

൨പ. അദ്ധ്യായം. 

എഫ്രു യിമിലെ കുടിയന്മാരുടെ ഡംഭകി 

രീടത്തിന്നും ധിഞ്ങു കുടിച്ചു ലഹരിപിടിച്ച 

വരുടെ ഫലവത്തായ താഴ്രയിലെ കുന്നി 

ന്മേല് വാടിപ്പോകുന്ന പുഷ്കൂമായ അവന്െറ 

ഭംഗിയ്യള്ള അലങ്കാരത്തിന്നും 

കഷ്ടം! ഇതാ, 

ഒരുത്തന് കത്താധിങ്കല്നിന്നു വരുന്നു; 

അയ്യോ, 

ശക്തിയും ബലവുമുള്ള 

തകത്ത കൊടുങ്കാറേറാടുക്രടിയ കന്മഗപോ 

ലെയും കവിഞ്ഞൊഴ്ചകുന്ന മഹാജലപ്രവാ 

ഹംപോലെയും അധ൯ അധരെ ഖെറു 

ക്കൈകൊണ്ടു നിലത്തു തള്ളിയിട്ടും. എഡ്ഥു 

യിമിലെ കുടിയന്മാരുടെ ഡംഭകിരിടം 

അവന് കാല്കൊണ്ടു ചധിട്ടിക്കളയും. | 

ഫലവത്തായ താഴ്ണരയിലെ കുന്നിന്മേല് 

വാടിപ്പോകുന്ന പുത്തൂുമായേ അവന്െറ ഭം 

ഗിയുള്ള അലങ്കാരം ഫലശേഖരകാലത്തി 

ന്നു മുമ്പെ പഴുത്തതും കാണുന്നവന് ഉട 

നെ പറിച്ചു തിന്നുകള യുന്നതുമായ അത്തി 

പ്രഴംപോലെ ഇരികും. അന്നാളില് 

സൈ ങ്ങളുടെ യഹോവ തന്െറ ജന 

ത്തിനെറ ശേക്ിപ്പിന്നു മഹത്വമുള്ളോരു 

കിരീടധും ഭംഗിയുള്ളോരു മുടിയും ന്യായ 

ധിസ്മാരം കഥിപ്പാ൯ ഇരിക്കുന്നവന്നു ന്യാ 

യത്തിനെറ ആത്മാധും പട്ടണവാതില്ലല് 

ഖെച്ചു പടയെ മടക്കിക്കള യുന്നവക്കു വീയ। 

ബലവും ആയിരിക്ും. 

എന്നാല് ഇവരും വിഞ്ഞു കുടിച്ചു ചാ, 

ഞ്ചാടൂകയും 

ചെയ്യുന്നു; പുരോഹിതനും പ്രവാചകന്രം 

മദ്യപാനം ചെയ്തു ചാഞ്ചാടുകയും വീഞ്ഞു 

കുടിച്ചു മത്തരാകയും മദ്യപിച്ചു ആടിനട 

ക്കയും ചെയ്യുന്നു; അവര് ദശനത്തില് പി 

ഴെച്ചുന്യായധിധിയില് തെററില്ലോകുന്നു. 

മേശകഠം ഒക്കെയും ഛദ്ദിയും അഗ്ഗകും 

കൊണ്ടു നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന; ഒരു സ്ഥലധും 

മദ്യ പിച്ചു ആടിനടക്കയും 

വിവി 98 

ശേക്കിപ്പിച്ച. % ആക്കാകുന്നു ഇ വ൯ പരി 

ജഞൊനം ഉപപദേശിപ്പാ൯ പോകുന്നതു? 

ആരെയാകുന്നു അവന് പ്രസംഗം ഗ്രഹഫി 

പ്പിപ്പാസ പോകുന്നതു? പാലുകുടി മാറിയ 

വരെയാ? മുലകുടി ധിട്ടവരെയോ? 

ചട്ടത്തിന്മേല് ചട്ടം, ചട്ടത്തിന്മേല് ചട്ടം; 

സൂത്രത്തിന്മേല് സൂത്രം, സൂത്രത്തിന്മേല് 

സൂത്രം; ഇവിടെ അല്പം, അവിടെ അല്പം” 

മേന്ന അവര് പറയുന്നു. അതേ, വിക്കി 

വിക്കി പറയുന്ന അധരങ്ങളാലും അനയ 

ഭാഷയിലും അവ൯ ഈ ജനത്തോടു സം 

സാരികും, 

ണിച്ചിരിക്കുന്നവന്നു സ്വസ്ഥത കൊടു 

ഇതാകുന്നു സ്വസ്ഥത; ക്ഷി 

പ്പി൯; ഇതാകുന്നു വിശ്രാമം എന്നു അവ൯ 

അവരോടു അരുളിച്ചെയയൂ എങ്കിലും കേ 

പ്ൃഠ൯ അവക്കു മനസ്സിലായിരുന്നു. ആക 

യാല് അവർ ചെന്നു പിറകോട്ടു വിണ 

തകന്നു കുടുക്കിരു അകച്ചെട്ടു പിടിപെടേ 

ണ്ടതിന്നു, യഹോവയുടെ വചനം അവ 

കു 4 ചട്ടത്തിന്മേല് ചട്ടം, ചട്ടത്തിന്മേല് 

ചട്ടം, സൂത്രത്തിന്മേല് സൂത്രം, സൂത്രത്തി 

ന്മേര സൂത്രം, ഇധിടെ അല്പം, അധിടെ 

അല്പം" എന്നു ആയിരിക്കും. അതുകൊ 

ണ്ടു യെരൂശലേമിലെ ഈ ജനത്തിനെറ 

അധിപതികളുയേ പരിഹാസികളേ, യ 

ഹോധഖയുടെ വചനം കേഠപ്പി൯. രഞ 

ങ്ങഠം മരണത്തോടു സഖ്യതയയം പാതാള 

ത്തോടു ഉടമ്പടിയും ചെയ്യിരിക്കുന്നു; പ്രവ 

ഹിക്കുന്ന ബാധ ആക്രമിക്കുമ്പോഠ, അതു 

ആങ്ങളോടു അടുത്തുവരികയില്ല; ഞങ്ങ 

ഭോ്യ്റിനെ ശരണമുക്കി പ്യാജത്തില് 

ഒളിച്ചിരിക്കുന്ന എന്നു നിങ്ങ പറഞ്ഞു 

വല്ലോ. അതുകൊണ്ടു യഹോധഖയായ 

കത്താധു ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചെയ്യുന്നു : 

ഇതാ, ഞാ൯ സിയോനില് ഉറപ്പുള്ള അടി 

കല്ലും 

വിലയേറിയ മൂൂലക്കല്ലും ആയി ഒരു അടി 

സ്ഥാനമായിട്ടു ശോധനചെയു 

9 ] 
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ഭ്ര 9 

സ്ഥാനക്കല്ലു ഇട്ടിരിക്കുന്നു; വിശ്വസിക്കു 

ന്നവ൯ ഓടിപ്പോകയില്ല. ഞാൻ ന്യായ 

ത്തെ അളധവുചരടും നീതിയെ തൂകുകട്ട 

യും ആക്കിവെകും; കന്മഴ ധ്ൃയജേശരണ 

ത്തെ നീക്കിക്കളയും; ധെള്ളം ഒളിപ്പി 

ടത്തെ ഒഴ്ണക്കി കൊണ്ടുപോകും. മരണ 

ത്തോടുള്ള നിങ്ങളുടെ സഖ്യത ടുബ്ബല 

മാകും; പാതാള ത്തോടുള്ള നിങ്ങളുടെ ഉട 

മ്പടി നിലനില്ലയില്ല; പ്രവഹിക്ുന്ന 

ബാധ ആക്രമികുദമ്പാമ നിങ്ങ തകുന്നു 

പോകും. അതു ആക്രമിക്ുമ്പോഴൊക്കെ 

യും നിങ്ങളെ പിടികും; അതു രാവിലെ 

തോറും രാവും പകലും ആക്രമിക്കും; അതി 

നെറ ശ്രുതി കേധക്ുന്ന മാത്തെക്കു നട്ടക്കം 

ഉണ്ടാകും. കിടക്കു ഒരുത്തന്നു നിധിന്നു 

കിടപ്പാ൯ നീളം പോരാത്തതും പുതെപ്പ 

പുതെപ്പാ൯ ധിതി പോരത്തേതും ആകും. 

യഹോവ തനെറ പ്രവൃത്തിയെ, തന്െറ 

ആശ്ചയ്യപ്രവൃത്തിയെ തന്നേ, ചെയ്യേണ്ട 

തിന്നും തന്െറ ക്രിയയെ, തന്െറ അപൂ 

വൃക്രിയയെ തന്നേ നടത്രണ്ടതിന്നും 

പെറാസിംമലയില് എന്നപോലെ എഴു 

ന്നേല്ല്യും ഗിബെയോ൯താഴ്ഗരയില് എ 

ന്നപോലെ കോപിക്കുയും ചെയ്യും. ആക 

യാല് നിങ്ങളുടെ ബന്ധനങ്ങഠം മുറുകി 

പ്പോകാതെയിരിക്കേണ്ടതിന്നു നിങ്ങ പ 

രിഹാസികഠ ആയിരിക്കരുതു; സവ്ൃഭൂമി 

യിലും വരുവാ൯ നിണ്ണയിച്ചിട്ടുളള ഒരു 

സംഹാരമത്തക്കുറിച്ചു ഞാന് സൈവ്യതങ്ങ 

മുടെ യഹോവയായ കത്താധിങ്കല്നിന്നു 

കേട്ടിരിക്കുന്നു. ചെധി തന്നു എന്െറ 

വാകു കേധപ്പി൯; ശ്രഭ്ധധെച്ചു മ്രേനെറ 

വചനം കേധപ്പി൯. വിതെപ്പാ൯ ഉഴ 

ന്നഖ൯ ഇടവിടാതെ മഉഴ്ംനതുകൊണ്ടിരി 

കുന്നവോ? അവ൯ എല്ലായ്റ്യോഴണം നിലം 

കിറി കുട്ട ഉടെ ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുവോ? 

25 നിലം നിരപ്പാക്കിട്ടു അവന് കരിഞ്ജിര 

1] 001 യെശയ്യാവു ൨൯ 

കം വിതെക്കയും ജിരകം ധിതറുകയും 

കോതമ്പു ഉഗവുപൊളിയിലും യവം അതി 

ന്നുള്ള സ്ഥലത്തും ചെറു കോതമ്പു അതി 

നെറ അററത്തും ഇടുകയും ചെയ്യുന്നി 

ല്ലയോ? അങ്ങനെ അവന്െറ ദൈവം 

അവനെ യഥാക്രമം ഉപദേശിച്ചു പഠി 

കരിഞ്ജീരകം മെതിവ 

ജിരകത്തി 

ന്മേത വണ്ടിയുടെ ചക്രം ഉരുട്ടുന്നതുമില്ല; 

പ്പിച്ചിരികുന്ന. 

ണ്ടികൊണ്ടു മെതിക്ുന്നില്ല; 

കരിഞ്ജിരകം വടികൊണ്ടും ജിരകം കോല് 

കൊണ്ടും തല്ലിയെടുക്കയത്രേ ചെയ്യുന്നതു. 

മെതിക്കയില് ധാന്യം ചതെച്ചുകള യാറു 

ണ്ടോ? അവ൯ അതിനെ എല്ലായ്യ്യോഴം 

മെതിക്കയും വണ്ടിയുടെ ചക്രത്തെയും 

കുതിരകളെയും അതിന്മേല് തെളിക്കയും 

ചെയ്തുയില്ലല്ലോ; അവ൯ അതിനെ ചതെ 

ചുകള കയില്ല. അതും സൈവൃങ്ങളുടെ 

യഹോവയിങ്കരുനിന്നു വരുന്നു; അവ൯ 

ആലോചനയില് അതിശയധും ഞാന 

ത്തിരു ഉല്കൂക്ടൃതയ്യം ഉള്ള വനാകുന്നു. 

൨൯. അദ്ധ്യായം. 

അയ്യം, 

ദാവീദ് പാള യമിറങ്ങിയിരുന്ന നഗരമേ! 

അരീയേലേ, അരിയേല! 

ആനണ്ടോടു ആണ്ടു ക്ൂട്ടുവി൯; മത്സവങ്ങ൦ 

മുറെകു വന്നു കൊണ്ടിരിക്കുട്ടെ. ഏന്നാല് 

ഞാ൯ അരിയേലിനെ ഞെരുകും; ദുഃഖ 

വും വിലാപവും ഉണ്ടാകും; അതു എനികു 

അരിയേലായി തന്നേ ഇരിക്കും. ഞാ൯ 

നിനകു ധിരോധമായി ചുററും പാളയ 

മിറങ്ങി വാട കോരി നിന്നെ നിരോധി 

ക്കയും നിനെറ നേരെ കൊത്തളം ഉണ്ടാ 

ക്മുകയും ചെയ്യും. അപപ്പ്ോഠഠ നീ താണു, 

നിലത്തുനിന്നു സംസാരികും; നിനെറ 

വാക്കു പൊടിയിരുനിന്നു പതുക്കെ വരും; 

വെളിച്ചപ്പാടനേറതുപോലെ നിന്െറ 

ഒച്ച നിലആനിന്നു വരും; നിന്െറ വാകു 

26 

2 

28 

29 

ഠിം 



10 

11 

പ ച ച ടട ടടടാടടട്ടടടാടടടടട്ടട 

യെശയ്യായധ്യ ൨൯ 

നിനെറ 

നേരിയ പൊടി 

പൊടിയില്നിന്നു ചിലെകും. 

ശത്രുക്കളുടെ സംഘം 

പോലെയും നിഷ്ക്ുണ്ടകന്മാരുടെ ക്രട്ടം, 

പാറിപ്പോകുന്ന പതി൪പോലെയും ഇര) 

ക്കും; അതു ഒരു ക്ഷണമാത്രകൊണ്ടു പപെട്ടെ 

ന്നു സംഭവധികും. ഇടിമുഗക്കത്തോടും ഭൂക 

മ്പരത്തോട്ടും മഹാനാടത്തോടും ക്രടെ ചുഴ 

ലിക്കാററും കൊടുങ്കാററും ദഹിപ്പിക്കുന്ന 

അഗ്നിജ്വാലയുമായി അതു സൈവൃങ്ങ 

ഭൂടെ യഹോവയാല് സന്ദശിക്കപ്പെടും. 

അരീയേലിനെറ നേരെ യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന 

ക്രട്ടം 

നേരെ യുദ്ധം 

സകലജാതികളുടെയും അതിന്നും 

അതിനെറ കോട്ടെകും 

ചെയ്യൂ അതിനെ വിഷമിപ്പിക്കുന്ന ഏവ 

രും തന്നേ, ഒരു സ്വപ്പംപോലെ, ഒരു 

രാത്രിദശനംപോലെ ആകും. ധിശന്നി 

രിക്ുന്നവ൯ താന് ഭക്ഷിക്കുന്നു ഏന്നു 

സ്വപ്ലം കണ്ടിട്ടു ഉണരുമ്പോഠം വിശന്നി 

രിക്കുന്നതു പോലെയും ദാഹിച്ചിരിക്കുന്ന 

വ൯ താന് പാനംചെയ്യന്നു എന്നു സ്വപ്ല 

കണ്ടിട്ടു ഉണരുമ്പോഠം ക്ഷിണിച്ചും ദാഹി 

ച്ചും ഇരിക്കുന്നതുപോലെയും സിയോ൯ 

പവൃതത്തോടു യൃഭ്ധം ചെയ്യന്ന സകല 

വിസ്ത 

യിച്ചു സുംഭിച്ചുപോകധി൯; അന്ധത പി 

ജാതികളുടെയും ക്രട്ടം ഇരിക്കും. 

ടിച്ചു കുരുടരായിത്തീരുധി൯; അവര് മത്ത 

രായി രിക്കുന്നു ; പീഞ്ഞജുകൊണ്ടെല്ലതാന്ം; 

അവര് ചാഞ്ചാടിനടക്കുന്നു; മദ്യപാനം 

കൊണ്ടല്പതാനും. യഹോവ ഗാഡനിട 

നിങ്ങളുടെമേല് പകന്ന നിങ്ങളുടെ കണ്ണൂ 

കളെ അടെച്ചിരിക്കുന്നു; അഖ൯ പ്രവാച 

കന്മാക്കും നിങ്ങളുടെ ദശകന്മാരായ തല 

വന്മാക്കും മൂടുപടം ഇട്ടിരിക്കുന്നു. അങ്ങ 

നെ നിങ്ങശക്കു സകലദശനമവും മുദയിട്ടി 

രിക്കുന്ന ഒരു പുസൂകത്തിലെ വചനങ്ങ൦ം 

പോലെ ആയിത്തിന്നിരിക്കുന്നു; അതിനെ 

അക്ഷരവധിദ്യയുള്ള ഒരുത്തനെറ കയ്യില് 

ഠിം 

1002 മ്്ഥിവ്വു 29 

കൊടുത്തു: ഇതൊന്നു വായിക്കേണം എന്നു 

പറഞ്ഞാല് അവധവ൯:; എനിക്കു വഹിയാ; 

അതിന്നു മുദയിട്ടിരിക്കുന്നു വല്ലോ ഏന്നു 

പറയും. അല്ല, ആ പുസുകം അക്ഷരധി 

ട്യില്ലാത്തവനെറ കയ്യില് കൊടുത്തു: 

ഇ തൊന്നു വായി ക്കേണം എന്നു പറഞ്ഞാൽ 

അവന്: എനിക്കു അക്ഷരധില്പ യില്ല എന്നു 

പറയം. ഈ ജനം അടുത്തുവന്നു വായ് 

കൊണ്ടും അധരംകൊണ്ടും എന്നെ ബഹു 

മാനിക്കുന്നു; എങ്കിലും തങ്ങളുടെ ഹൃദയ 

ത്തെ അവർ എങ്കതനി ന്നു ട്ലൂരത്തു അകററി 

ധെച്ഛിരിക്കുന്നു; എന്നോടുള്ള അവരുടെ 

ഭക്തി, മനഃ പാഠമാക്കിയ മാന്ദഷകപ്പന 

യത്തേ. 

ജനത്തിസെറ ഇടയില് ഇനിയും ഒരു 

ഇതുകാരണത്താല് ഞാ൯ ഈ 

അത്ഭുതപ്രവൃത്തി, അത്ഭുതവും ആശ്ചയ്യധും 

ആയോരു പ്രവൃത്തി തന്നേ, ചെയ്യും; 

അവരുടെ ഞ്താനികളുടെ ജ്ഞാനം നശി 

ക്കും; അവരുടെ ബുഭ്ധിമാന്മാരുടെ ബുദ്ധി 

യും മറഞ്ഞുപോകം എനാ കത്താധു അരു 

ളിച്ചെയയൂ. 

യഹോവെക്കു അഗാധമായി മറെച്ചുവെക്കു 

തങ്ങളുടെ ആലോചനയെ 

വാ൯ നോക്കുകയും തങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തിക 

ളെ അന്ധകാരത്തില് ചെയ്തുയും : ഞങ്ങളെ, 

ആര് കാണുന്നു? ഞങ്ങളെ ആര് അറിയുന്നു 

എന്നു പറകയും ചെയ്യുന്നവക്കു അയ്യാ 

കഷ്ടം! 

കശവനും കളിമണ്ണും ഒരുപോലെ ഏന്നു 

അയ്യോ, ഇതെന്തൊരു മറിധു! 

വിചാരിക്കാമോ? ഉണ്ടായതു ഉണ്ടാക്കിയ 

വനെക്കുറിച്ചു: അവ൯ എന്നെ ഉണ്ടാക്കി 

ട്ടില്ല എന്നും, ഉരുവായതു ഉരുധാക്കിയവനെ 

ക്കുറിച്ചു: അവന്നു ബുഭ്ധിയില്ല എന്നും പറ 

യൂമോ ഇനി അല്പകാലം കൊണ്ടു ചെബാ 

നോന് ഒരു ഉള്യാനമായി തീരുകയും ഉള്യ 

നം വനമായി എണ്ണപ്പെടുകയും ചെയ്തുയി 

ല്ലയോ? അന്നാളില് ചെകിടന്മാർപുസ്പ 

കത്തിലെ വചനങ്ങളെ കേശക്കകയും 

[ 4, 



മ്ഭിധ്ു 90 

യയ ന്തി 

യെശയ്യാവു ൩൦ 

19 

20 

21 

23 

24 

കരുടന്മാരുടെ കണ്ണുക ഇരുളും അന്ധമാ 

രധും നീങ്ങി കാണുകയും സെരമൃതയു 

ളള വകു യഫഹഫോധഖയില്, സദന്താഷം വഭ്ധി 

ക്കയും മശുഷ്യരില് സാധുക്കളായവ൪ യി 

യ്രായേലി നെറ പരിശുദ്ധനില് ആനന്ദി 

ക്കയും ചെയ്യും. നിഷ്ട്ുണ്ടക൯ നാസ്തി 

യായം പരിഹാസി ഇല്ലാതെയായും ഇരി 

കുന്നു വല്ലോ. മനുഷ്യരെ ധ്യൃധവഹാര 

ത്തില് കററക്കാരാക്ുകയും പട്ടണവധാതി 

ല്ലല് ന്യായം ധിന്പൂരിക്കുന്നവന്നു കണി 

വെക്കയും നീതിമാനെ നിസ്സറാരക്യ്യം 

കൊണ്ടു ബഹിഷ്കകരിക്കയും ചെയ്യുന്നവ 

രായി നിതികേടിന്നു ജാഗ്രതയുള്ള ഏവ 

ആക 

വിണ്ടെടുത്ത 

രും ഛേടിക്പ്പെട്ടുമിരിക്കുന്നു. 

യാല് അബ്രാഹാമിനെ 

യഹോവ യാക്കോബ് ഗൃഹത്തെകുറി ച്ച 

ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചെയ്യന്നു : യാക്കോബ് 

ഇനി ലജ്ജിച്ചു പോകയില്ല; അവന്െറ 

മുഖം ഇനി ധിളറിപ്പോകയുമില്ല. ഏന്നാല് 

അവ൯, അധഖനെറ മക്കര തന്നേ, തങ്ങ 

മൂടെ മദ്ധ്യേ ഏസെറ കൈകളുടെ പ്രവൃ 

ത്തി കാണുമ്പോ അവര് എനെറ നാമ 

ത്തെ ധിശുദ്ധീകരികും; അതേ, അവര് 

യാക്കോബിനെറ പരിശുദ്ധനെ പിശുദ്ധി 

കരിക്കയും യിസായേലിസെറ ഭദൈധത്തെ 

ഭയപ്പെടുകയും ചെയ്യം. 

ളവര് മ്തോനം ഗ്രഹിക്കയും പിറുപിറു 

മനോധിഭ്ൂരമമു 

കുന്നവ൪ ഉപദേശം പഠിക്കയും ചെയ്യും. 

൩ 0. അഡ്ധ്യായാ. 
രു 

പ്പാപത്തോടു പാപം ക്രട്ടുവാ൯ തക്കവണ്ണം 

എന്നെ ക്രടാതെ ആലോചന കഴിക്കയും 

8൫൭൯റ ആത്മാധിനെ ക്രടാതെ സഖ്യത 

ചെയ്തുയും 
യില് തങ്ങളെത്തന്നേ സംരക്ഷിക്കേണ്ടതി 

ഫറയവാനെറ സംരക്ഷണ 

നും മിസ്റ്യീമിനെറ നിഴലില് ശരണം 

പ്രാപിക്കേണ്ടതിന്നും എനെറ അരുളപ്പാടു 

ധിം 

ചോദിക്കാതെ മിസയിമിലേക്കു പോകയും 

ചെയ്യുന്ന മത്സരമുള്ള മക്കമക്ു അയ്യാ 

കഷ്ടം എന്നു യഹോഖ അരുളിച്ചെയ്യുന്നു. 

എന്നാല് ഫറധാനെറ സംരക്ഷണ നി 

ങ്ങ ക്കു നാണമായും മിസ്രയിമിനെറ നിഴ 

ലജ്യൂയായും ഭവിക്കും. 

സോധയനിരല് 

ലിലെ ശരണം 

അവനെറ പ്രഭക്കന്മാ൪ 

ആയി അവഖനെറ ട്രൂതന്മാർ ഫാനേസില് 

എത്തിയിരിക്കുന്നു. അവര് ഒക്കെയും ത 

ങ്ജധക്കു ലജ്ഹൂജ്യം അപമാനധുയം അല്ലാതെ 

ഉപകാരമോ സഹായമോ പ്രമയോജനമോ 

ഒന്നും വരാത്ത ഒരു ജാതിനിമിത്തം 

ലജ്ഡ്ലിച്ചുപ്പോകം. 

തെക്കെ ദേശത്തിലെ മൂഗങ്ങളെക്കുറി 

ചുങ്ജ. പ്രവാചകം: സിംഹി, കേസരി, അ 

ണലി, പറക്കുന്ന അഗ്നിസപ്പം എന്നിവ 

വരുന്നതായി കക്കടധ്യം ക്ലേശവും മുള്ള ദേശ 

ത്തുക്രൂടി, അവര് ഇള ംകഴ്ഴതപ്പുറത്തു തങ്ങള 

ടെ സമ്പത്തും ഒട്ടകപ്പുറത്തു തങ്ങളുടെ നി 

ക്ഷേപങ്ങടൂം കയററി തങ്ങധക്ു ഉപകാ 

രം വരാത്ത ഒരു ജാതിയുടെ അടുക്കല് കൊ 

ണ്ടു പോകുന്നു. മിസയിമ്ൃയരുടെ സഹായം 

വൃത്ഥയും നിക്ശുലധുരത്രേ; അതുകൊണ്ടു 

ഞാ൯ അമയിന്നു: അനങ്ങാതിരിക്കുന്ന 

സാഹസക്കാര് എന്നു പേര് ധിക്ളിക്ുന്നു, 

നീ ഇപ്പോ ചെന്നു, വരുങ്കാലതര്േക്കു 

ഒരു ശാശ്വത സാക്ഷ്യ മായിരിക്കേണ്ടതിന്നു 

അധരുടെ മുമ്പാകെ അതിനെ ഒരു പല 

കയില് ഏഴ്ചതി ഒരു രേഖയായി കുറിച്ചു 

വെക്കുക. അവര് മത്സരമുള്ളോരു ജന 

ധും ഭോഷ്കു പറയുന്ന മക്കട്ടം യഹോധ 

യുടെ ന്യായപ്രമാണം അനുസരിക്കാത്ത 

സന്ത മിയ്യമദല്ലാ. അഖ൪ ഭശകന്മാരരാടു 

ദശിക്കരുതുു പ്രുഡാചകന്മാരോടു; നേരു 

ഒ്ളതു ഞങ്ങളോടു പ്രവചിക്കരുതു; മധുര 

വാക്കു ഞങ്ങളോടു സം സാരിപ്പ്ി൯; വ്യാജ 

ങ്ങളെ പ്രവചിപ്പി൯; വഴി വിട്ടൂ നട 11 
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പ്പി൯; പാത തെററി നടപ്പ്'൯; യിസായേ 

ലിസെറ പരിശുഭ്ധനെ ഞങ്ങളു ടെ മുമ്പില് 

നിന്നു നിങ്ങുമാറാക്കു വി൯ എന്നു പറയുന്നു. 

ആകയാല് യി സാരയയേലിനെറ പരിശുഭ്ധ൯ 

ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചെയ്യുന്നു: നിങ്ങഠം 

ഈ വചനത്തെ നിരസിച്ചുകള കയും പി 

ഡനത്തിലും വക്രതയിലും ആശ്രയിച്ചു 

ചാരിനില്ലയും ചെയ്യുന്നതു കൊണ്ടു, ഈ 

അകൃത്യം നിങ്ങള്ക്കു ഉയന്ന ചുവരില് 

ഉന്തിനില്ലയന്നതും പ്പെട്ടെന്നു ഒരു മാത്ര 

കൊണ്ടു വിഴ്ന്നതും ആയ ഒരു പൊട്ടല് 

പോലെ ആയിരിക്കും. അടുപ്പില് നിന്നു 

തീ എടുപ്പാനോ കുളത്തില്നിന്നു വെള്ളം 

കോരുധാനോ കൊള്ളാകുന്ന ഒരു കഷ 

ണംപോലും ശേഷിക്കാത വണ്ണം ഒരു 

വന൯ു കുശവനെറ പൊട്ടക്കലം ഗണ്യമാ 

ക്കാതെ ഉടെച്ചുകള യുന്നതു പോലെ അവ൯ 

അതിനെ ഉടെച്ചുകളയും. യിസ്പായേലി 

നെറ പരിശുഭ്ധനായി യഫോധവയായ 

കത്താധു ഇവ്രകാരം അരുളിക്െയ്യുന്നു : 

മനംതിരിഞ്ഞു അടങ്ങിയിരുന്നാല് നിങ്ങ 

രക്ഷിക്കപ്പെടും. വിശ്രമിക്കുന്നതിലും ആ 

ശ്രയിക്കുന്നതിലും നിങ്ങദൂടെ ബലം എ 

കിലും നിങ്ങഠാക്കു മനസ്സാകാതെ: അല്ല; 

ഞങ്ങ കുതിരപ്പുറത്തു കയറി ഓാട്।പ്പോ 

കും എന്നു നിങ്ങ പറഞ്ഞു; അതുകൊണ്ടു 

നിങ്ങഗം ഓടിപ്പോകേണ്ടിവരും; ഞങ്ങറം 

തുരഗങ്ങളിന്മേല് കയറിപ്പോകും എന്നും 

പറഞ്ഞു; അതുകൊണ്ടു നിങ്ങളെ പിന്തു 

ടരുന്നവരും വേഗതയുള്ള വരായിരിക്കും. 

മലമുകളില് ഒരു കൊടിമരംപോലെയും 

കുന്നിമ്പുറത്തു ഒരു കൊടിപോലെയും നി 

ങ്ങ ശേഷീക്കുന്നതുവരെ, ഏകനെറ 

ഭീഷണിയാല് ആയിരം പേരും അഞ്ചു 

പേരുടെ ഭീഷണിയാല് നിങ്ങ ഒക്കെ 

യും ഓടിപ്പോകും. അതുകൊണ്ടു യഹോവ 

നിങ്ങളോടു കൃപ കാണിപ്പാ൯ താമസി 
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ക്കുന്നു; അതുകൊണ്ടു അവ൯ നിങ്ങളോട 

കരുണ കാണിക്കാതയണ്ണം ഉയന്നിരി 

ക്കുന്നു; യഹോവ ന്യായത്തിനെറ ദൈവ 

മല്ലോ; അവന്നായി കാത്തിരിക്കുന്നവരൊ 

ക്കെയും ഭാഗ്യ ധാന്മാ൪. യെരൂശലേമ്യ 

രായ സിയോ൯നിഖലാസികളേ, ഇനി 

കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ടാ; നിങ്ങളുടെ 

നിലധിളിയുടെ ശബ്ദത്തിങ്കല് അവന്നു 

നിശ്ചയമായിട്ടു കരുണ തോന്നും അതു 

കേമാക്കുമ്പോഠ തന്നേ അവന് ഉത്തരം 

അരുളും. കത്താധു നിങ്ങള്ക്കു കക്ഷൃത്തി 

സെറ അപ്പവും ഞെരുക്കത്തിനെറ വെള്ള 

വും മാത്രം തന്നാലും ഇനി നിനെറ ഉപ 

നിന്െറ 

കണ്ണു നിന്െറ ഉപദേഷ്ടാവിനെ കണ്ടു 

ദേഷ്ട്രാവയു മറഞ്ഞിരിക്കയില്ല ; 

കൊണ്ടിരിക്കും. നിങ്ങ വലത്തോട്ടോ 

ഇടത്തോട്ടോ തിരിയുമ്പോര: വഴി ഇതാ 

കുന്നു, ഇതില് നടന്നു കൊഠംവി൯ എ 

ന്നൊരു ഖാകു പിറകില്നിന്നു കേശക്കും. 

വെള്ളി പൊതിഞ്ഞിരികുന്ന ബിംബങ്ങ 

ളെയും പൊന്നു പൊതിഞ്ഞിരിക്കുന്ന വിഗ്ര 

ഹങ്ങളെയ്യം നിങ്ങ അശുദ്ധമാകും; അ 

വയെ മലിനമായോരു വസ്ത്റപോലെ എറി 

ഞുകളകയും പൊയ്ക്കോ ഏന്നു പറകയും 

ചെയ്യും. നി നിലത്തു ധിതെക്കുന്ന ധി 

ത്തിന്നു മഴയും നിലത്തിലെ വിളവായ 

അപ്പവും അവന് നിനക്കു തതം; അതു 

പുഷ്ക്ടിയും സമൃദ്ധിയും ഉള്ള തായിരികും; 

അന്നു നിനെറ കന്നുകാലികഠ വഖിസ്മാര 

മായ മേച്ചല്പൃറങ്ങളില് മേയും, നിലം 

ഉഴുന്ന കാളകട്ടം കഴ്ചതകളും മുറംകൊണ്ടും 

പല്ലികൊണ്ടും വീശി ധെടിപ്പാക്കിയതും 

ഉപ്പ ചേത്തതുമായ തീന് തിന്നും. മഹാ 

സംഹാരടിവസത്തില് ഗോപുരങ്ങഠ വി 

ഗൃമ്പോഠം, ഉയരമുള്ള എല്ലാമലയിലും പൊ 

ക്മമുള്ള എല്ലാകുന്നിന്ദേലും 

ഉണ്ടാകും. 

തോടുകളും 

നീരൊഴ്ചക്കുകളം 

വ്വ 30 

92 

95, 

യഹോവ 2 

ഠിം 
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തന്െറ ജനത്തിനെറ മുറിവു കെട്ടുകയും 

അധരുടെ അടിപ്പിണ൪ര പൊറ്ുപ്പിക്കയും 

ചെയ്യുന്ന നാളില് ചന്രരനെറ പ്രകാശം 

സൂയ്യനെറ പ്രകാശംപോലെയാകം; സൂൂയ്യ 

നെറ പ്രകാശം ഏഴ പകലിനെറ പ്രകാ 

ശംപോലെ ഏഴിരട്ടിയായിരിക്കും. 

ഇതാ, കോപം ജ്വലിച്ചും കനത്ത പുക 

പുറപ്പെട്ട ധിച്ചും കൊണ്ടു യഹോവയുടെ 

നാമം ട്ടരതൃുനിന്നു വരുന്നു; അവന്െറ 

അധരങ്ങളില് മഉഗ്രകേംപം നിറഞ്ഞിര്ി 

കുന്നു; അവനെറ നാവു ഒഫിപ്പികുന്ന 

തിപേലെയും ഇരികുന്നു. ജാതികളെ 

നാശത്തിനന്െറ അരിപ്പകൊണ്ടു അരിക്കേ 

ണ്ടതിന്നു അധവനെറ ശ്വാസം കവിഞ്ഞൊ 

ഗകുന്നതും കഴ്ണത്തോളം വെള്ളമുള്ളതും 

ആയ തോടുപോലെയും ജാതികളുടെ വാ 

യില് അവരെ തെററിച്ചകമ യുന്ന ഒരു 

കടിഞ്ഞാണായും ഇരിക്ന്നു. നിങ്ങ 

ഉത്സവാഘോഷരാത്രിയില് എന്നപോലെ 

പാട്ടു പാടുകയും യഹോധയ്ുടെ പവ്ൃത 

ത്തില് യിസായേലി൯ പാറയായവനെറ 

അടുക്കല് ചെല്ലേണ്ടതിന്നു കഴലോടുക്രടെ 

പോകുംപോലെ എടയപൂവ്വം സന്തോഷി 

ക്കയും ചെയ്യം, യഹോവ തന്െറ മഫ 

ത്വമുള്ള മേഘനാദം കേശധപ്പിക്കയും ഉഗ്ര 

കോപത്തോടും ദഫിപ്പികുന്ന അഗ്നിജവാ 

ലയോട്ടം കൊടുങ്കാററു, മഴക്കോഠം, കന്മഗ 

എന്നിവയോട്ടം ക്രടെ തന്െറ ഭൂജത്തി 

൭൯െറ അവതരണം കാണിക്കയും ചെയ്യും. 

യഹോവയുടെ മേഘനാടത്താല് അശ്്രര് 

തകന്നുപോകും; തന്െറ വടികൊണ്ടു അ 

വ൯ അവനെ അടിക്ും. യഹോവ അ 

വനെ വധിധിദണ്ഡുകൊണ്ടു അടിക്കുന്ന 

ഓരോ അടിയോടും ക്രടെ തപ്പിനെറയും 

കിന്നരത്തിനെറയ്യം നാദം ഉണ്ടായിരികും; 

അവ൯ അവരോടു തകത്ത പടയെട്ടും. 

പണ്ടു തന്നേ ഒരു ദഹനസ്ഥലം ഒരുക്കിട്ടു 

ധിം 
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നിനി തളയതതതതയത്തുതയയയരെ്്തു 

മാ യെശയ്യാവു ൩൧ 

ണ്ടല്ലോ; അതു രാജാധിന്നായിട്ടും ഒരുക്കി 

യിരിക്കുന്നു; അവന് അതിനെ ആഴവും 

വിശാലവും ആക്കിയിരിക്കുന്നു; അതിന്െറ 

ചിതയില് വളരെ തീയും വിറകും ഉണ്ടു; 

യഹോവയുടെ ശ്വാസം ഒരു ഗന്ധകനദി 

പോലെ അതിനെ കത്തികും. 

൩൧൦ അദ്ധ്യായം. 

യ്യിസായേലിനെറ പരിശുദ്ധങ്കലേകു നോ 

ക്കുകയോ യഹോവയെ അന്വേഷിക്കയോ 

ചെയ്യാതെ സഹായത്തിന്നായി മിസ്രയി 

മില് ചെന്നു കുതിരകളില് മനസ്സു മരന്നി 

രഥം അനവധിയുള്ള തു കൊണ്ടു അതിലും 

കുതിരച്ചേവകര് മഹാബലവാന്മാരാകകൊ 

ണ്ടു അവരിലും ആശ്രയിക്ുന്നവക്കു അയ്യാ 

കഷ്ട; 

കുന്നു; അവന് അനത്ഥം വരുത്തും; തന്െറ 

എന്നാല് അവനും ഞ്ഞോനിയാ 

വചനം മാററുകയില്ല; അവൻ ടുഷ്ടുമ്മിക 

മുടെ ഗൃഹത്തിന്നും ടരജൂവൃത്തിക്കാരുടെ 

സഹായത്തിന്നും വിരോധമായി ഏഴു 

ന്നേല്ലൂം. മിസ്രയിമ്യർ ദൈവമല്ല, മനു 

ഷൃരത്രേ; അവരുടെ കുതിരകര ആത്മാ 

വല്ല, ജഡമത്രേ; യഹോധ തനെറകൈ 

നിട്ടുമയ്വോഠം സഹായിക്കുന്നവ൯ ഇടറുക 

യും സഹായിക്കപ്പെടുന്നവ൯ വിഴ്ചകയും 

അവരെല്ലാവരും ഒരുപോലെ നശിച്ചു 

പോകയും ചെയ്യം. യഹോവ എന്നോടു 

ഇപ്രുകാരം അരുളിച്ചെയ്യിരികുന്നു: സിം 

ഹമോ, ബാലസിംഹഃമാ ഇര കണ്ടു മുരള 

മ്വോഠ ഇടയക്കുട്ടത്തെ അതിന്െറ നേ 

രെ വിളിച്ചുക്രട്ട'യാലും അതു അവരുടെ 

ക്രക്കുവിളികൊണ്ടു പേടിക്കാതെയും അധ 

രുടെ ആരവംകൊണ്ടു ചുദൂഞ്ങാതെയും ഇരി 

ക്കുന്നതുപോലെ സൈവ്ൃങ്ങമുടെ യദഹോ 

വ സിയോ൯ചപ്വതത്തിലും അതിന്െറ ഗി 

രിയിലും യുഭ്ധം ചെയ്ത്ാ൯ ഇറങ്ങിവരും, 

പക്ഷി ച്ററിപ്പറന്നു കാകുന്നതുപോലെ 
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സൈവ്യങ്ങളുടെ യഹോവ ഒഖെരൂശലേ 

മിനെ കാത്തുകൊള്ളം. അവ൯ അതിനെ 

കാതൃതുരക്ഷികും;; നശിപ്പിക്കാതെ അതി 

നെ പരിപാലിക്കും. യി സ്ധാമയല് മക്ക 

ളേ, നിങ്ങ ഇത്ര കഠിനമായി മത്സരിച്ചു 

ത്ൃജിച്ചുകള ഞവനെറ അടുക്കചേകു തിരി 

വിന്. 

രുത്ത൯ നിങ്ങദൂടെ കൈക നിങ്ങരക്കു 

അന്നാളില് നിങ്ങളില് ഓരരാ 

പാപത്തിന്നായി ധെള്ളിയും പൊന്നും 

കൊണ്ടു ഉണ്ടാക്കിയ മിത്ഥ്യാമൂത്തികളെ 

തൃജിച്ചുകളയും. 

ഷന്േറതല്ലാത്ത വാളാല് ധിഴ്ചം; മനുഷ്യ 

എന്നാല് അത്ത്രര് വുരു 

നേറതല്ലാത്ത വാളിന്നു ഇരയായിത്തിരും; 

അവര് വാളിന്നു ഒഴിഞ്ഞു ഓടിപ്പോയാല് 

അവരുടെ യൌവനക്കാര് ഉരഴിയധേല 

ക്കാരായിത്തിരും. ഭീതിഛേതു വായി അവ 

രുടെ പാറ പൊയ്യ്ക്യോകും; അവരുടെ പ്രഭ 

ക്കന്മാര കൊടി കണ്ടു നടുങ്ങിപ്പോകും എ 

ന്നു സിയോനില് തിയും യെരൂശലേമില് 

ചൂളയയം ഉള്ള യഹോവയുടെ അരുളപ്പാടു, 

൩൨. അധ്ധ്യായം. 

ഒരു രാജാധു നിതിയോടെ വാഴ്ചം; പ്രളക്ക 

ന്മാര് ന്യായത്തോടെ അധികാരം നടത്തും. 

ഓരോരുത്ത൯ കാററിനു ഒരു മറവും 

പിശറിന്നു ഒരു സങ്കേതവും ആയി വര 

ണ്ട നിലത്തു നീത്തോടുകഠംപോലെയും 

ക്ഷിണമുള്ള ദേശതൃതു ഒരു വമ്പാറയുടെ 

തണല്പോലെയും ഇരിക്കും. കാണുന്ന 

വരുടെ കണ്ണു ഇനി മങ്ങുകയില്ലട് കേക്കു 

ന്നവരുടെ ചെധി ശ്രഭ്ധിക്കുംം അധി 

ധേകികളുടെ ഹദയം പരിത്ഞാനം ഗ്രഹി 

. ക്കും; വിക്കന്മാരുടെ നാധു തടവധില്ലാതെ 

ധൃയക്തമായി സം സാരികും. ഭോഷനെ 

ഇനി ഉത്തമ൯ എന്നു പിളിക്കയില്ല; 

ആഭാസനെ മഹാത്മാധെനു പറകയു 

മില്ല. ശഭോഷസ ഭോഷത്വം സംസാരി 

ഠിം 
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കും; വക്കളത്വം ചെയ്യും യഹോവെക്കു 

വിരോധമായി അബദ്ധം സംസാരിച്ചും 

വിശപ്പുള്ള വരെ പട്ടിണിയിട്ടും ദാഹമുള്ള 

വകു പാനം മുടക്കിയുംകൊണ്ടു അവന്െറ 

ആഭാ 

സെറ ആയുധങ്ങളും ടോഷമുള്ള വ; ദരി 

ഹൃദയം നീതികേടു പ്രവത്തിക്കും. 

ദ്ര൯ ന്യായമായി സംസാരിച്ചാലും ഏളിയ 

വരെ ധ്യാജ വാക്കുകൊണ്ടു നശിപ്പിപ്പാ൯ 

അവന് ദൂരുപായങ്ങളെ നിരൂപിക്കുന്നു. 

ഉത്തമനോ മഉത്തമകായ്യങ്ങളെ ചിന്തിക്കുന്നു; 

ഉത്തമകായ്യങ്ങളില് അവന മഉററുനില്ല,ന്നു. 

സ്വൈരമായിരിക്കുന്ന സ്ര്രീകളേ, എഴ്ച 

ന്നേററു എനെറ ധാക്കു കേഠംപ്പി൯; ചിന്ത 

യില്ലാആൂ പ്പെണ്ണുങ്ങളേ, എനെറ വചനം 

ശ്രഭ്ധിപ്പി൯, ചിന്തയില്ലാത്ത പെണ്ണൂങ്ങ 

ളേ, ഒരാണ്ടും കുറെ നാളം കഴിയുരമ്ചാഠം 

നിങ്ങഠം നടുങ്ങിപ്പോകം; മുന്തിരിക്കെ 

നക്ടടമാകം; ഫലധശഖരം ഉണ്ടാകയുമില്ല. 

സ്വൈരമായിരിക്കുന്ന സ്്ര്രികളേ, വിറെ 

പ്പി൯; ചിന്തയില്ലാത്ത പെണ്ണുങ്ങളേ, നടു 

ങുവിസ; വസ്ത്രും ഉരിഞ്ഞു നഗ്നമാരാകു 

വി൯; അരയില് രട്ടു കെട്ടുധി൯. മനോ 

ഹരമായ വയലുകളെ യൂം ഫലപുഷ്ടിയുള്ള 

മുന്തിരിലള്ളിയെയും ഓത്തു അവര് മാറ 

ത്തു അടിക്കും. എനെറജനത്തിനെറ ദേ 

ശത്തു ഉല്പസിതനഗരത്തിലെ സകലസ 

മുള്ള 

അരമന ഉപേക്ഷിക്കപ്പെ 

ന്തോഷഭവനങ്ങളിലും പഠറക്കാര 

യ്യും മുളെ കും. 

ടട ജനപുക്ട്ടിയുള്ള നഗരം നിജ്യനമാ 

യിത്തിരും; കുന്നും കാവല് മാളികയും സദാ 

കാലത്രേകും ഗുഹകളായി ഭധിക്കും;; അവ 

കാട്ടുകഴ്ുതകളുടെ സന്തോഷസ്ഥാനധും 

ആട്ടി൯ക്രട്ടങ്ങളു ടെ മേച്ഛല് പുറധും ആയി 

രിക്കും. 

നമ്മുടെമേല് പകരുധോളം 

ഉയരത്തില്നിന്നു ആത്മാധിനെ 

തന്നു അ 

പ്പോ മരുഭൂമി ഉള്യാനമായിത്തിരും; ഉള്യാ 

നം വനമായി മ്ലേണ്ണപ്പെടും. അന്നു മരു 
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ഭൂമിയില് ന്യായം വസിക്കും; ഉല്യാനത്തില് 

നീതി പാക്കും. നീതിയുടെ പ്രവൃത്തി 

സമാധാനവും നീതിയുടെ ഫലം ശാശ്വത 

വിശ്രാമധും നിഭയതയയം ആയിരിക്ും. 

എനെറ ജനം സമാധാനനിഖാസത്തിലും 

നിഭയവയസതികളിലൂും സ്വൈരമുള്ള വി 

ശ്രാമസ്ഥലങ്ങളിലും പാകും. എന്നാല് വ 

നത്തിനെറ വിക്ലെലക്കു കുന്മഴ ചെയ്തുയും 

നഗരം അശേഷം നിലംപരിചാകയും ചെ 

യം. വെള്ളത്തിന്നരികത്തെല്ലാം വിതെക്ക 

യ്യും കാള യെയും കഴുതയെയും അഗിച്ചുധിടു 

കയും ചെയ്യുന്നവരേ, നിങ്ങ ശക്കു ഭാഗ്യം! 

൩൩, അഷ്യ്യായം. 

സാഹസം അനുഭവിക്കാതെ സാഹസം 

ചെയ്തുയും നിന്നോടു ആരും ദോഹം പ്രവ 

ത്തിക്കാതെ ദോഹം പ്രുവത്തിക്കയും ചെയ്യു 

ന്നവനേ, നിനക്കു അയ്യാ കുഷ്ടം! നീസാ 

ഫസം ചെയ്യുന്നതു നിതൃു ഭമ്പാഠ നിന്നെ 

യും സാഹസം ചെയ്യും; നീ ദോഹം പ്രവ 

ത്തിക്കുന്നതു മതിയാക്ുകുമ്പോ നിന്നോടും 

ദോഹം പ്രവത്തിക്കും. യഹോവേ, ഞങ്ങ 

ളോടു കൃപയ്യണ്ടാകേണമേ; ഞങ്ങ നി 

ന്നെ കാത്തിരിക്കുന്നു; രാധിലേതോറും നി 

അവക്ു ഭൂജധും കഷ്ടകാലത്തു ഞങ്ങധക്കു 

രക്ഷയും ആയിരിമക്കണമേ. കോലാഫ 

ലം ഹേതുധായി വംശങ്ങഠ ഓടിപ്പോയി; 

നീ ഏഴുന്നേററപ്പോഠം ജാതികഠ ചിതറി 

ല്പോയി. നിങ്ങളു ടെകവച്ച തുമ്ള൯ ശേഖ 

രിക്കുന്നതു പോലെ ശേഖരിക്കപ്പെടും; വെ 

ടടൂക്കിളി ചാടിധീഴന്നതുപോലെ അവര് 

അതിന്മേല് ചാടിപിഴും. യഹോധ ഉന്ന 

തനായി രിക്കുന്നു; ഉയരത്തിലല്ലോ അവ൯ 

വസിക്കുന്നതു ; അവ൯ സീയോനെ ന്യായ 

യും നിതിയുംകൊണ്ടു നിറെച്ചിരിക്കുന്നു. 

നിനെറ കാലത്തു സ്ഥിരതയും രക്ഷാസ 

മുദ്ധിയും ജ്തോനവും പരി ജ്ഞാനവും ഉണ്ടാ 
ന ട്ടു 

ധിം 
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കും; യഹോധാഭക്തി അവരുടെ നിക്ഷേ 

പം ആയിരിക്കും. ഇതാ, അവരുടെ ശൌ 

യ്യവാന്മാ൪ പുറത്തു നില ചിളിക്കുന്നു; സമാ 

ധാനത്തിനെറ ട്രൂതന്മാ൪ര അതിടൂഃഖത്തോ 

ടെ കരയുന്നു. പെരുധഴികമ ശ്രുന്യ മാ 

യ്ക്കിടക്കുന്നു ; വഴിപോക്കര് ഇല്ലാതെയായി 

രിക്കുന്നു; അവന മടമ്പടി ലംഘിച്ചു, പട 

ണങ്ങളെ നിന്ദിച്ചു ഒരു മനുഷ നെയും 

അവന് ആദരിക്കുന്നില്ല. ദേശം മൂഃഖിച്ചു 

ക്ഷയിക്കുന്നു; ലെബാനോന് ലജ്്യിച്ച വാ 

ടിപ്പോകുന്നു; ശാരോൻ മരുഭൂമിപോലെ 

ആയിരി ക്കുനു; ബാശാന്ദം കുമ്മേലും ഇല 

പൊഴിക്കുന്നു. ഇപ്പ്പോഠം ഞാന് എഴുന്ന 

ല്ലാ; ഇപ്പോ ഞാന് എന്നെത്തന്നേ ഉയ 

തൃതും; ഇപ്പോഠം ഞാ൯ ഉന്നതനായിരിക്ും 

എന്നു യഫഹോധഖ അരുളിച്ചെയ്യുന്നു. നി 

ങ്ങാ വൈക്കോലിനെ ഗഭം ധരിച്ചു 

താളുടിയെ പ്രസവിക്കും; നിങ്ങുടെ 

ശ്വാസം തീയായി നിങ്ങളെ. ദഹിപ്പിച്ചു 

കളുയുംം വംശങ്ങഠ കുമ്മായം ചൂടുന്നത 

പോലെ ആകും; ലഖെട്ടിക്കള ഞ്ഞ മുള്ള പോ 

ലെ അവരെ തിയിത ഇട്ടു ചുട്ടുകള.യും. 

ല്ൂരസ്ഥന്മാരേ, ഞാ൯ ചെയുതു കേഠം 

പ്പി൯; സമീപസ്ഥന്മാരേ, ഏനെറ ലിയ്യ 

പ്രവൃത്തികഠ ഗ്രഹിപ്പി൯. സീയോനിലെ 

പാപികഠം പേടിക്കുന്നു; വഷാളന്മാരായ 

വകു നടുക്കം പിടിച്ചിരിക്കുന്നു; നമ്മില് 

ആര് ദഹിപ്പിക്കുന്ന തീയുടെ അടുക്കത 

പാക്കും? നമ്മില് ആര് നിത്യ ടഹനങ്ങളു. 

ടെ അടുക്കല് പാകും? നീതിയായി നട 

ന നേര് പറകയും പിഡനത്താല് ഉള്ള 

ആദായം ധെറുക്കയും കൈക്കൂലി വാങ്ങാ 

തെ കൈ കുടഞ്ഞുകമളകയും രക്തപാതക 

തെകുറിച്ചു കേമക്കാതവണ്ണം ചെവി 

പൊത്ുതുകയും ദോഷ്ചത്തെ കണ്ടു രസിക്കാ 

തവണ്ണം കണ്ണൂ അടെച്ചുകളുകയും ചെയ്യു 

ന്നവ൯; ഇങ്ങനെയ്യള്ള വ൯ ഉയരത്തില് 
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വസികും; പാറക്കോട്ടകര അവന്െറ 

അഭയ സ്ഥാനമായിരിക്കും; അവനെറ അ 

പും അവന്നു കിട്ടും; അവന്നു ധെള്ളം 

മുട്ടിപ്പോകയ്യമില്ല. 

ജാധവിനെ അധഖനെറ സൊന്ദയ്യത്തോ 

നിസെറ കണ രാ 
ണു 

ടെ ദശികും; വിശാലമായോരു ദേശം 

കാണും. പണം എണ്ണുന്നവന് തവി 

ടെ? ശുക്കിനോക്കുന്നവ൯ എവിടെ? 

ശഗോപുരങ്ങളെ എണ്ണന്നവ൯ എവിടെ? 

ഫ്ഠദയം ഭീതി 

നി തിരിച്ചറി 

എന്നിങ്ങനെ നിനെറ 

യെക്കുറിച്ചു ധ്യാനികും. 

യാത്ത പ്രയാസമുള്ള വാക്കും നിനക്കു 

ഗ്രഫിച്ചുക്രടാത്ത അനൃഭാകായും ഉള്ള 

ഉഗ്രജാതിയെ നി കാണുകയില്ല. നമ്മു 

ടെ ഉത്സവങ്ങളുടെ നഗരമായ സിയോ 

നെ നോക്കുക; നിനെറ കണ്ണ ൭ഒയരൂശലേ 

മിനെ സ്വൈരനിവാസമായും ഒരിക്കലും 

നീങ്ങിപ്പോകാത്തതും കുററി ഒരുനാളും 

ഇമകിപ്പോകാത്തതും കയറു ഒന്നും പൊ 

ട്രി പ്പോകാഅതുമായ ക്രടാരമായയം കാണും. 

അവിടെ മഹിമയുയള്ള വനായ യഹോധഖ 

നമുക്കു വീതിയുള്ള നടികമക്കും തോടു 

കഠക്കും പകരമായിരിക്കും; തണ്ടു ഖെച്ച 

പ്രതാ 

പമുള്ള കപ്പല് അതിതക്രടി കടന്നുപോ 

കയ്യമില്ല. 

പ൯; യഹോധഖ നമുടെ ന്യായടാതാവു; 

പടക അതില് നടക്കയില്ല; 

യഹോവ നമുടെ ന്യയോധി 

യഹോവ നമുടെ രാജാവു; അവന് നമ്മെ 

രക്ഷിക്കും. 

കിടക്കുന്നു; അതിനാല് പാമരത്തെ ചു 

നിന്െറ കയറു അഴിഞ്ഞു 

ട്ടില് ഉറപ്പിച്ചുക്ടാ; പായ് നിവിത്തൂക്രടാ. 

പിടിച്ചുപറിച്ച വലിയ കൊള്ള അന്നു 

വിഭാഗിക്കപ്പെടും; മുടന്തരും കൊള്ള 

യിട്ടും, എനിക്കു ദിനം ഏന്നു യാതൊരു 

നിവാസിയും പറകയില്ല; അതില് പാക്കു 

ന്ന ജനത്തിനെറ അകൃത്യം മോച്ചിക്കപ്പെ 

ട്ടിരിക്കും. 

ധിം 
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ജ്ാതികളേ, അടുത്തുവന്നു കേഠപ്പി൯; 

ഭൂമിയും 

അതിനെറ നിറധും ഭൂതലവും അതില് 

വംശങ്ങളേ, ശ്രഭ്ധതരുഖവി൯; 

മുളെക്കുന്നതൊക്കെയും കേഠക്കട്ടെ. യ 

ഫഹോധെക്ക സകലജാതിക ളോടടം കോപ 

വും 

ക്രലേ.ഡവും ഉണ്ടു; 

ഗാപ്പിതമായി കുലെക്കു ഏച്പിച്ചിരിക്കുന്നു. 

അവരുടെ സവ്വസൈവ൮ ത്തോടും 

അവ൯ അവരെ ശപ 

അവരുടെ ഹതന്മാരെ എറിഞ്ഞുകളയും ; 

അവരുടെ ശധങ്ങളിതനിന്നു നാററം പു 

റപ്പെടും;ു അവരുടെ രക്തംകൊണ്ടു മല 

കഠം ഒഴ്ചകിലപ്പ്പോകം. ആകാശത്തിലെ 

സൈന്യ മെല്ലാം അലിഞ്ഞുപോകം; ആകാ 

ശവം ഒരു ചുരുഠപോലെ ചുരണ്ടുപോ 

കും; അതിലെ സൈസ്പ മൊക്കെയും മുന്തി 

രിവള്ളിയുടെ ഇല ഖാടി പൊഴിയുന്നതു 

പോലെയും അത്തിവ്പക്ഷത്തിനെറ കായ് 

വാടി പൊഗിയയുന്നതു പോലെയ്യം പൊഴി 

ഞഞപോകും, എന്റെറ വാമ സ്വഗ്ശത്തില് 

ലഹരിച്ചിരിക്കുന്നു; അതു ഏദോമിയ്േലും 

എന്െറ ശപഥാപ്പിതജാതിയുടെമേലും 

ന്യായവിധിക്കായി ഇറങ്ങിവരും, യഹോ 

വയുടെ വാര രക്തം പുരണ്ടും കൊഴ്ചപ്പു 

പൊത് ഞ്ഞും ഇരിക്കുന്നു; കുഞ്ഞാടുകളുടെ 

യ്യും 

ആട്ടു കൊററന്മാരുടെ മൂത്രപിണ്ഡങ്ങളുടെ 

കോലാടുകള്ുടെയും രക്തം കൊണ്ടും 

കൊഴ്ചേപ്പുകൊണ്ടും തന്നേ; യഹോവെക്കു 

ബെൊസ്രയില് ഒരു യാഗവും എദോംദേശ 

തത ഒരു മഹാസംഹാരധും ഉണ്ടു. അധ 

യോടുക്രടെ കാട്ടുപോത്തുകളും കാള കളോടു 

ക്രടെ മൂരികളം വീഴം; അവരുടെ ദേശം 

രക്തം കുടിച്ച ലഹരി പിടിക്ും; അവരു 

ടെ നിലം, കൊഴ്ചപ്പുകൊണ്ടു നിറഞ്ഞി 

രിക്കും. അതു യഹോധ പ്രതികാരം നട 

തന്ന ദിവസവും സിയോനെറ ൮ വഹാ 

൦] 
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രത്തില് പ്രതിഫലം കൊടുക്കുന്ന സം വത്സ | ശമാക്കിു തലമുറതലമുറയായി അതിത 

രവും ആകുന്നു. അവിടത്തെ തോടുകഠ 

കീിലായും മണ്ണു ഗന്ധകമായും നിലം കത്തു 

ന്ന കിലായുയം ഭവിക്ുും. രാവും പകലും 

അതു കെടുകയില്ല; അതിനെറ പുക സദാ 

കാലം പൊങ്ങി ക്കൊണ്ടിരികും; തലമുറ 

തലമുറയായി അതു ശ്രു൬ മായ്ക്കിടക്കും; ഒരു 

ത്തനും ഒരുനാള്ൂം അതിരുക്രടി കടനു 

പോകയ്ുമില്ല. വേഴാമ്പലും മുള്ള ൯പന്നി 

യും അതിനെ കൈവശമാകും; മൂങ്ങയും 

മലങ്കാക്കയും അതില് പാകും ; അവ൯ അതി 

ന്രേല് പാഗഴിസെറ ന്ടലും ശ്ര ത്തിനെറ 

തൂക്ുകുട്ടിയും പിടിക്കും. അതിലെ കലി 

നന്മാര് ആരും രാജത്വം ഷഘോഷിക്കയ്ല്ല; 

അതിലെ പ്രളക്കന്മാര് എല്ലാവരും നാസ്മി 

യായ്ക്കോകും. അതിനെറ അരമനകളില് 

മുള്ളും അതിനെറ കോട്ടകളില് തൂവയും 

ഞെരിഞ്ഞിലും മുളെകും; അതു കുറുക്കന്മാ 

ക്കു പാപ്പ്പിടധും ഒട്ടകപ്പക്ഷികഠക്കു താവ 

മവും ആകം. 

തമ്മില് ഏതിപ്പേടും; വനഭൂതം വനഭൂത 

മരുഭൂഗങ്ങളൂം ചെന്നാഷ്ലുളഠ 

ത്തെ വിളികും; അധിടെ വേതാളം കിട 

കുകയും വിശ്രാമം പ്രാപിക്കയും ചെയ്യും. 

അധിടെ അസ്ത്രുനാഗം കൂടുണ്ടാക്കി മുട്ട 

യിട്ടു പൊരുന്നി കുഞ്ഞുങ്ങളെ തന്റെറ നിഴ 

ലി൯കീഴെ ചേത്ുതുകൊള്ളം; അവധിടെ 

പരുന്തു അതതിനെറ ഇണയോടു ക്രടും. 

യഫഹോധയുടെ പുസൂകത്തില് അന്വേ 

കിച്ചു വായിച്ചനോക്കുവി൯; അലയില് 

ഒന്നും കാണാതിരിക്കയില്ല; ഒന്നിന്നും 

ഇണ ഇല്ലാതിരിക്കയുമില്ല; അവന്െറ 

വായല്ലോ കല്പിച്ചതു; അധനെറ ആത്മാ 

വത്രേ അവയെ ക്രട്ടിധരുത്തിയതു. 

അവന് അവെക്കായി ചീട്ടിട്ടു, അവ 

നെറ കൈ അതിനെ അവധെക്കു ചരടു 

കൊണ്ടു വിഭാഗിച്ചുകൊടുത്തു; അവ 

സദാകാലത്തേക്കും അതിനെ കൈധഖ 

ഠിം 

$ 

പ്പാക്യും. 

൩.൭. അ “യായം. 

മരുഭൂമിയും വരണ്ടനിലവും ആനന്ദിക്കും; 

നിജ്യുനപ്രദേശം ഉല്ലസിച്ചു പനിനീര് 

മുന്ദ്ര പോലെ വ്തൃ9ഠ0. 

രമായി പൂത്തു ഉല്ലാസത്തോടും ഘോഷ 

ത്തോടും ക്രടെ ഉല്പസിക്കും; ലെബാനോ 

നെറ മഹത്വധും കമ്മേലിനെറയും ശാരോ 

സനെറയും ശോഭയും അതിന്നു കൊടുക്കപ്പെ 

ടും; അധര് യഹോവയുടെ മഫത്വധും 

നമുടെ ഭദൈഖത്തിനെറ തേജസ്സും കാണും. 

തളന്ന കൈകളെ. ബലല്പെടുത്തുധിന൯ു; 

കഗഞ്ഞ മുഴങ്കാലുകളെ ഉറപ്പിപ്പി൯. മനോ 

ഭിതിയുള്ള വരോടു: ധൈയ്യപ്പെടുവി൯, 

ഭയപ്പെടേണ്ടാ; ഇതാ, നിങ്ങളുടെ ദൈ 

വം! പ്രതികാരധും ദൈവത്തിനെറ പ്രതി 

ഫലവും വരുന്നു! അവന് ധന്നു നിങ്ങളെ 

രക്ഷിക്കും എന്നു പറവി൯, അന്നു കുരു 

ടന്മാരുടെ കണ്ണൂ തുറന്നുവരും; ചെകിട 

ന്മാരുടെ ചെധി അടഞ്ഞിരിക്കയുമില്ല. 

അനു മുടന്തന് മാനിനെപ്പോലെ ചാടും; 

മഈമനെറ നാലും ഉല്ലസിച്ചു ഘോഷിക്കും; 

മരുഭൂമിയില് വെള്ളയും നിജ്ഡുനവ്രുദേ 

ശത്തു തോടുകളും പുറല്പെടും. 

മരിചിക ഒരു പൊയ്ക്കുയായും വരണ്ടനി 

പൊട്ടി 

ലം നിരുറധുകളായും തിരും, കുറുക്കന്മാ 

രുടെ പാപ്പിടത്തു, അവ കിടന്ന സ്ഥലത്തു 

തന്നേ, പുല്ലും ഓടയും ഞാങ്ങണയും 

വളരും. അവിടെ ഒരു പെരുധഖഴിയും 

പാതയും ഉണ്ടാകും; അതിന്നു ധിശുഭ്ധ 

വഴി എന്നു പേരാകും; ഒരു അശൂദ്ധന്ം 

അതിതക്രടി കടന്നുപോകയില്ല; അവ൯ 

അവരോട്ടക്രടെ ഇരിക്കും; വഴിചോക്കര്, 

ഭോഷന്മാ൪പോലും, വഴിതെററിപ്പോക 

യില്ല. ഒരു സിംഹയധും അധിടെ ഉണ്ടാ 

അതു മനോഹ 2 
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കയില്ല; ഒരു ദൂഷ്ടമൂഗവും അധിടെ കയറി 

വരികയില്ല; ആ വകയെ അവിടെ കാ 

ണുകയി ല്ല; ലിണ്ടെടുക്കപ്പെട്ടവര് അധി 

ടെ നടക്കും. അങ്ങനെ യഃഹാവയാല് 

യീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ടവര് മടങ്ങി ഉലപ്ലാസഘോ 

കഷത്തോടെ സിയോനിലേക്കു വരും; നി 

ത്യാനന്ദം അവരുടെ തലമേൽ ഉണ്ടായി 

രിക്കും; അവര് ആനന്ദ്ധും സന്തോഷവും 

പ്രാപിക്കും; ഒദൂഃഖധും നെടുയീപ്പും ഓടി 

പ്പോകും. 

൩൬൩. അഡ്ധ്യായം. 

ഹാിസ്റ്ീയംരാജാധയിനെറ പതിന്നാലാം ആ 

ണ്ടില്, അശ്രൂര്രാജാവായ സ൯ഹേരീബ' 

യെഫ്രുദയിലെ ഉറപ്പുള്ള ഏല്ലാപട്ടണ 

ങ്ങമുടെയും നേരെ പുറപ്പെട്ടുവന്നു അവ 

യെ പിടിച്ചു. അന്നു അക്്ലൂ൪രാജാവു 

രബ -ശാക്കേയെ ലഃഖീശില്നിന്നു യെരൂ 

ശലേമിലേക്കു ഹിസ്ത്റിയാരാജാധിനെറ അ 

ടൂക്കല് ഒരു വലിയ സൈസ്പ ത്തോടുക്രടെ 

അയച്ചു; അവ൯ അലക്കുകാരനെറ വയ 

ലിലെ പെരുവഴിക്കലുള്ള മേലത്തെ കുള. 

ത്തിസെറ കപല്പാത്തിക്കരികെ നിന്നു. അ 

പ്പോ ഫില്ലക്ചിയാവിനെറ മക൯ എല്യാ 

ക്കിം എന്ന രാജധാനിധിചാരകന്ദം രായ 

സക്കാര൯ ശെബ്ലയും ആസാംഫിനെറ 

മകു൯ എന്ന മന്ത്രിയും 

അവനെറ അടുക്കല് പുറത്തു ചെന്നും 

മ 
യോവാഫ 

രബ് -ശാക്കേ അവരോടു പറഞ്ളതെന്തെ 

ന്നാല്: നിങ്ങഠം ഹിസ്ത്റീയാധോടു പറയേ 

ണ്ടതു: അകശ്ര്ര൪രാജംവായ മഹാരാജാവു 

ഇപ്രകാരം കപ്പിക്കുന്നു: നീ ആശ്രയിച്ചി 

രിക്കുന്ന ഈ ആശ്രയം എന്തു? യുദ്ധ 

ത്തിന്നു വേണ്ടുന്ന ആലോചനയും ബലവും 

ഉണ്ടു എന്നുള്ള ഖെറും വാക്കു അത്രേ എന്നു 

ഞാ൯ പറയുന്നു; ആരെ ആശ്രുയിച്ചിട്ടാ 

കുന്നു നി എന്നോടു മത്സരിച്ചിരിക്കുന്നതു 2 

1070 9ഥ്വിു 36 

ചതെഞ്ഞ ഓടക്കോലായ മിസ്രയിമിലല്ലോ 6 

ന്ദി ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നതു; അതു ഒരു 

ത്ത൯ ഉരന്നിയാല്, അവന്െറ ഉള്ള 

യ്ക്കില് തറെച്ചുകൊള്ളും; മിസ്രയിംരാജാ 

വായ ഫറവോന് തന്നില് ആശ്രയിക്കുന്ന 

ഏക്കം അങ്ങനെ തന്നേയാകുന്നു. അല്ല 

നി എന്നോടു: ഞങ്ങമൂുടെ ദൈവമായ 

യഹോവയില് ഞങ്ങ ആശ്രയിക്കുന്നു 

എന്നാ പറയുന്നുവെങ്കില് അവസെറ പൂജാ 

ഗിരികളും യാഥപീഠങ്ങമൂം ഹിസ്ത്രീയാവു 

നീക്കിക്കള.ഞ്ഞിട്ടല്ലോ യെഫ്രുദയോടും യെ 

രൂശലേല്ലരോടും: നിങ്ങ ഈ യാഗഥപിഠ 

ത്തിനെറ മുമ്പില് നമസ്തൂരിപ്പി൯ എന്നു 

കല്പിച്ചതു? ആകട്ടെ; എനെറ യജമാ 

നനായ അത്്ര൪രാജാവുമായി വാതു കെ 

ട്ടുക: തക്ക കുതിരച്ചേവകരെ കയററുവാ൯ 

നിനക്ക കഴിയുമെങ്കില് ഞാന് രണ്ടാ 

യിരം കുതിരയെ നിനക്കു തരാം. നീ 

പിന്നെ എങ്ങനെ എനെറ യജമാനരെറ 

എളിയ ദാസന്മാരില് ഒരു പടനായക 

നെയെങ്കിലും മടക്കും രഥുങ്ങശക്കായിട്ടും 

കതിരച്ചേവകക്കായിട്ടും നി മിസ്രയിമിത 

ആശ്രരയിക്കുന്നുവല്ലോ. ഞാ൯ ഇപ്പോഠം 

ദേശം നശി പ്പിപ്പാ൯ യഹോവ ഈ 

യെ ക്രടാതെയോ അതിന്െറ നേരെ 

പുറപ്പെട്ടുവന്നിരിക്കുന്നതു? യഹോവ എ 

ന്നോട്ട: ഈ ദേശത്തിനെറ നേരെ 

പുറപ്പെട്ടുചെന്നു അതിനെ നശിപ്പിക്ക 

എന്നു കല്പിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പോം 

ഫൃല്യാക്കീമും 

രബ്-ശാക്കേയോട്ട: അടിയങ്ങളോട്ട 

ശെബ്ദയും യോധംഫ്ും 

അരാംഭാകയില് സംസാരിക്കേണമേ; 

അതു ശങ്ങഠക്ക അറിയാം; മതിലിന്മേ 

ലുള്ള ജനം കേധക്കെ ഞങ്ങളോടു യെഫ്രു 

ദഓഭാകയില് സംസാരിക്കരുതേ എനു പ 

റഞ്ഞു. 

യജമാനനോടും 

അതിന്നു രബ് -ശാക്കേ; നിന്െറ 

നിന്നോടും ഈ വാക്കു 

ഠിം 
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പറവാനോ എനെറ യജമാനന് എന്നെ 

അയച്ചിരിക്കുന്നതു? നിങ്ങളോടുക്രടി സ്വ 

ന്തമലം തിന്നുകയും സ്വന്തമൂത്രം കുടിക്ക 

യും ചെയ്ത്ാ൯ മ:തിലിന്മേല് ഇരിക്കുന്ന പു 

രുഷന്മാരുടെ അടുക്കല് അല്പയോ എന്നു 

പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ രബ്--ശാക്കേ നിന്നു 

കൊണ്ടു യ്യെഫ്രുദാഭാക്ഷയില് ഉറക്കെ വിളി 

ചു പറഞ്ഞതെന്തെന്നാല്: മഹാരാജാവായ 

അആമ്്ലര്രാജാവിനെറ വാക്കു കേധപ്പി൯. 

രാജാവു ഇ(വ്വകാരം കല്പിക്കുന്നു: ഫിസ്റ്റി 

യായു നിങ്ങളെ ചതിക്കരുതു; അവന്നു 

നിങ്ങളെ ധിടുധിപ്പാ൯ കഴികയില്ല. 

യഹോവ നമ്മെ നിശ്ചയമായി വിട്ടവി 

ക്കും; ഈ നഗരം അശ്ശൂ൪രാജാവിനെറ 

കയ്യില് ഏപ്പിക്കയില്ല ഏന്നു പറഞ്ഞു 

ഹിസ്ത്റീയാവു നിങ്ങളെ യഹോവയില് 

ആതശ്രുയിക്കുമാറാക്കുകയും അരുതു. ഫിസ്റ്റീ 

യാവിന്നു നിങ്ങ ചെധി കൊടുക്കരുതു ; 

അത്ത്തൂരരഃജാവയ ഇപ്രകാരം കല്പിക്കുന്നു : 

നിങ്ങഠം എന്നോടു സന്ധി ചെയ്യു ഏനെറ 

അടുക്കല് പുറത്തു വരുവി൯; നിങ്ങ 

ഓരേംരുത്ത൯ താന്താനെറ മുന്തിരിവള്ളി 

യുടെയും അത്തിപ്ലക്ഷത്തിനെറയും ഫലം 

തിന്നുകയും താന്താനെറ കിണററിലെ 

വെള്ളം കുടിക്കയും ചെയ്യൂ കൊഠംവി൯. 

പിന്നെ ഞാന് വന്നു, നിങ്ങളുടെ ദേശത്തി 

ന്നു തുല്യമായി ധാന്യധും വിഞ്ഞും അപ്പയും 

മുന്തിരിത്തോട്ടങ്ങളും ഉള്ള ഒരു ദേശത്തേക്കു 

നിങ്ങളെ ക്രട്ടിക്കൊണ്ടു പോകും. യഹോ 

൨ നമ്മെ ലിടു വിക്കുമെന്നു പറഞ്ഞു ഫിസ്റ്റീ 

യാധു നിങ്ങളെ ചതിക്കരുതു; ജാതികളുടെ 

ദേവന്മാരില് തആആരെങ്കിലും തന്െറ ദേശ 

ത്തെ അത്ത്രര്രാജാവിനെറ കയ്യില്നിന്നു 

വിടുവിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഹമാത്തിലെയും അ 

പ്പാടിലെയും ദേവന്മാര് ഏധിടെ? സെ 

ഫവ്വയിമിലെ ദേവന്മാരും ഏവിടെ? അ 

വര് ശമയ്യുയെ എന്റെറ കയ്യില്നിന്നു ധിടു 

ഠിം 

വിച്ചിട്ടുണ്ടോ? യഹോവ യെരൂശലേ 20 

മിനെ ഏഎനെറ കയ്യില്നിന്നു വിടുധി 

പ്രാ൯ ആ ദേശങ്ങളിലെ സകലടേവന്മാ 

രിലുംവെച്ചു ഒരുത്ത൯ തനെറ ദേശത്തെ 

എനെറ കയ്യില്നിന്നു ധിടുധിച്ചുവോ? 

ന്നാല് ജനം മിണ്ടാതിരുന്നു അവനോടു 91 

ഒന്നും ഉത്തരം പറഞ്ഞില്ല; അവനോടു 

ഉത്തരം പറയരുതെന്നു രാജകല്പന ഉണ്ടാ 

മക൯ 

എല്യാക്കിം എന്ന രാജധാനിവിചാരകനും 

യിരുന്നു. ഹില്ലലീയാവിനെറ 9 

രായസക്കാര൯ ശെബ്ലയും ആസാഫി 

നെറ മക൯ യോയാഫ് ഏന്ന മന്ത്രിയും 

വസ്ത്രം കീറി ഹിസ്റ്റീയാവിനെറ അടുക്കല് 

വന്നു രബ്-ശാക്കേയുടെ വാക്കു അവ 

നോടു അറിയിച്ചു. 

൩൭൭൦ അദ്ധ്യായം, 

പറിസ്ത്രീയാരാജാലു അതു കേട്ടപ്പോ 

വസ്ത്രം കീറി രട്ടൂടുത്തുകൊണ്ടു യഹോധ 

യുടെ ആലയത്തില് ചെന്നു. പിന്നെ 9 

അവന് രാജധാനിധിചാരക൯ എല്യാക്കി 

മിനെയും രായസക്കാര൯ ശെല ഒയയും 

പൃരോഹിതന്മാരില് മൂപ്പന്മാരെയും രട്ടൂടു 

ത്തവരായി ആമോസിനെറ മകനായ 

യെശയ്യാപ്രുവാചകനെറ അടുക്കത അ 

യച്ചു. 

ഹിസ്ത്റരീയാധു ഇപ്രകാരം പറയുന്നു: ഇതു 

കഷ്ടവും ശാസനയും നിന്ദയും ഉള്ള ദിവ 

അവര് അവനോടു പറഞ്ഞതു: 3 

സമത്രേ;ു കുഞ്ഞുങ്ങള് ജനിപ്പാറായിരി 

ക്കുന്നു; പ്രുസധിപ്പാനോ ശക്ഷതിയില്ല. 

ജീവനുള്ള ദൈവത്തെ നിന്ദിപ്പം൯ രബ്- 4 

ശാക്കേയെ അവനെറ യജമാനനായ ആ 

രൂൂരരാജാവു അയച്ചു പറയിക്കുന്ന വാക്ക 

നിന്െറ ദൈധഖമായ യഹോവ പക്ഷേ 

കേധകും; നിനെറ ദൈവമായ യഹോവ 

കേട്ടിരിക്കുന്ന വാക്കിന്നു പ്രതികാരം ചെ 

യ്യും; ആകയാല് ഇനിയും ശേഷിച്ചിരിക്കു 



10 യെശയ്യാധു ൩൭ 

ന്നവക്കു വേണ്ടി പക്ഷയാഭം കഴിക്കേ 

ണമേ. ഹിസ്റ്റ്യാരാജാധിനെറ ഭൃത്യ 

ന്മാർ യെശയ്യാവിനെറ അടുക്കല് വന്ന 

പ്പോ യെശയ്യാവു അധ്വരോടു പറ 

ഞതു: നിങ്ങ നിങ്ങളുടെ യജമാന 

നോടു പറയേണ്ടതു എന്നെന്നാല്: യ 

ഹോധ ഇപ്രുകാരം അരുളി ച്ചെയ്യുന്നു : 

അശശ്ശഭരാജാധിനെറ ഭത്യ ന്മാർ എന്നെ 

നിന്ദിച്ചതായി നി കേട്ടിരിക്കുന്ന വാക്കു 

7 നിമിത്തം ഭ്രയല്പെടേണ്ടാ. ഞാന് അവന്നു 

10 

11 

12 

19 

ഒരു മനോധിഭ്ൂമം വരുത്തും; അവ൯ ഒരു 

ശ്രുതി കേട്ടിട്ടു സ്വദേശത്തേക്കു മടങ്ങി 

പ്പോകും ഞാന് അവനെ അയവനെറ 

സ്വന്തദേശത്തുഖെച്ചു ധാഠംകൊണ്ടു ധിഴ്ഗ 

മാറാക്കും. രബ്-ശാക്കേ മടങ്ങിച്ചെന്നു 

അക്ര്രൂ൪രാജായു ലിബ്ലു യൂടെ നേരെ യുദ്ധം 

ചെയ്യുന്നതു കണ്ടു; അധ൯ ലാഖിശ് വിട്ടു 

പോയി ഏന്നു അവന കേട്ടിരുന്നു. ഏ 

ന്നി ക്രശ' രാജാവായ തിര്ഹാക്ക തന്െറ 

നേരെ യുഭ്ധം ചെയ്ത്ാ൯ പുറപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു 

എന്നു കേട്ടിട്ടു അവന ഹിസ്ത്റീയാധിനെറ 

അടുക്കല് ഒ്രൂതന്മാരെ അയച്ചു കല്പിച്ചതെ 

ന്തെന്നാല്: നിങ്ങ യ്യെഫ്രുഭാരാജാവായ 

ഹിസ്ത്റീയാധോടു പറയേണ്ടതു: യെരൂശ 

ലേം അക്ൂ൪രാജാവിനെറ കയ്യില് ഏല്പി 

ചുകള കയില്ല ഏന്നു നി ആശ്രയിക്കുന്ന 

നിന്െറ ദൈധഖം നിന്നെ ചതിക്കരുതു, 

ആശ്ശൂരരാജാക്കന്മാർ സകലദേശങ്ങളോടും 

ചെയുൂതും 

ത്തിയതും നി കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലേ; 

അവെക്കു ഉന്മൂലനാശം വരു 

നീ വിട്ടു 

വിക്കപ്പെടുമോ? ഗോസാ൯, ഹാരാ൯, 

രേസെഫ, തെലബഡ്ണാരിലെ ൂദേന്യ൪ ഏ 

ന്നിങ്ങനെ എനെറ പിതാക്കന്മാർ നശി 

പ്പിച്ചകള ഞു ജാതികളുടെ ദേവന്മാര അ 

വരെ ധിടുധിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഹമാത്ത് രാജാ 

വും അപ്പ്ാട് രജോധും സെഫവ്യയീംപട്ട 

ണം, ഹേന, ഇവ എന്നിവധെക്കു രാജാ 

ധിം 

൫൭൭൬ 

( ം വില 37 

വായിരുന്നവനം ഏവിടെ? പഫിസ്റ്റി 

യാവു ഒ്ൂതന്മാരുടെ കയ്യില്നിന്നു എഴ്ചത്തു 

വാങ്ങി വായിച്ചു ഹിസ്റ്റീയാവു യഹോയ 

യുടെ ആലയത്തില് ചെന്നു യഹോഖ 

യൂടെ സന്നിധിയില് അതു ധിടത്തു. 

ഫിസ്റ്റീയാവു യഹോചയോടു പ്രാത്ഥിച്ചു 

പറഞ്ഞതെന്നെന്നാല്: യിസ്സായേലിനെറ 

കെരൂബുകളുടെ മീതെ 

സൈന്യങ്ങ 

ഭദൈധമായി 

അധിധഖസിക്കുന്നവനായ 

മുടെ യഹോധേ, നി ഒരുത്ത൯ മാത്രം 

ഭൂമിയിലെ സ്വരാജ്യ ങ്ങ ക്കും ദൈവമാ 

കുന്നു; നി ആകാശത്തെയും ഭൂമിയെയും 

ഉണ്ടാക്കി. യഹോവ, ചെധി ചായിച്ചു 

കേഠക്കേണമേ; യഹോവേ, തൃക്കണ്ണൂ തു 

റന്ുനു നോക്കേണമേ; ജീവനുള്ള ദൈധ 

ത്തെ നിന്ദിപ്പാ൯ന ആള യച്ചിരിക്കുന്ന സ൯ 

ഹേരിബിസെറ ധാക്ക ഒക്കെയും കേ 

ക്കേണമേ. യഹോവ, അശ്്രൂ൪രാജാക്കു 

ന്മാർ സ്വ്ൃജാതികളെയും അവരുടെ 

ദേശത്തെയ്യം ശ്രു്യമാക്കി, അവരുടെ 

ദേവന്മാരെ തിയില് ഇട്ടുകളഞ്ഞതു സത്യം 

തന്നേ; അധവ ദേവന്മാരല്ല, മന്മഷ്യയരുടെ 

കല്ലും മാത്ര 

ആകയാല് അവധവ൪ 

കൈപ്പണിയായ മരവും 

ആയിരുന്നുവല്ലോ; 

അവയെ നശിപ്പിച്ചുകളുഞ്ഞു. ഇപ്പോ 

ഗോ, ഞങ്ങളൂടെ ദൈവമായ യഹോേ, 

നീ ഒരുത്തന മാത്രം യഹോവ എന്നു ഭൂമി 

യിലെ സകലരാജ്ചങ്ങളു.ം അറിയേണ്ട 

തിന്നു ഒങ്ങളെ അവനെറ കയ്യില്നിന്നു 

രക്ഷിക്കേണമേ. ആമോസിനെറ മക 

നായ യെശയ്യായു ഫഹിസ്റ്റിയാവിനെറ അടു 

ക്കല് പറഞ്ഞയച്ചതു എന്തെന്നാല്: യിസ്രാ 

യേലിനെറ ദൈവമായ യഹോവ ഇപ്ര 

കാരം അരുളിച്ചെയ്യുന്നു: നീ അശ്്ര൪രാജാ 

വായ സ൯ഫേരീബ് നിമിത്തം എന്നോടു 

പ്രാത്ഥിച്ചതു കൊണ്ടു, അവനെക്കറിച്ചു 

യഹോവ അരുളിച്ചെയൂു വചനം ആ 
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ധിതു: സീയോ൯ചൃത്രിയായ ക൩൬൭ക 

നിന്നെ നിന്ദിച്ച പരിഹസിക്കുന്നു; യെ 

രൂശലേംപുത്രി നിനെറ പിന്നാലെ തല 

കുലുക്കുന്നു. നീ ആരെയാകുന്നു നിന്ദിച്ചു 

ടുകഷിച്ചതു? ആക്കു ധിരോധമായിട്ടാകുന്നു 

നീ ഒച്ച പൊക്കുകയും തല ഉന്നതമായി 

ഉയത്തുകുയും ചെയുതു? യിസ്പായേലിന്െറ 

പരിശുഭ്ധന്ന വിരോധമായിട്ടു തന്നേയ 

ല്ലോ? നിന്െറ ഭൂൃത്യന്മാര്മുഖാന്തരം നീ 

കത്താവിനെ നിന്ദിച്ചു: എന്െറ അസം 

ഖ്യരഥങ്ങളോടു ക്രടെ ഞാ൯ മലമുകളിലും 

ലെബാനോനെറ ശിഖരങ്ങളിലും കയറി 

യിരിക്കുന്നു; അതിലെ പൊക്കമുള്ള ദേഖ 

ഓരുക്കമൂം വിശേഷമായ സരള വൃക്ഷങ്ങളും 

ഞാന് മുറികും; അതിന്െറ അററത്തെ 

കൊടുമുടിവരെയും അതിന്െറ ചെഴി 

പുള്ള കാടുവരെയും ഞാ൯ കടടന്നുചെല്ലം ; 

ഞാന് വെള്ളം കുഴിച്ചെടുത്തു കുടിക്ും; 

എന്െറ കാലടികളാല് മിസ്രയിമിലെ 

സകലനടികളെ യും വററിക്കും എന്നു പറ 

ഞൂ. ഞാ൯ പണ്ടുപണ്ടേ അതിനെ ഉണ്ടാ 

ക്കി; പൂവ്യകാലതൃു തന്നേ അതിനെ നിമ്മി 

ചു എന്നു നി കേട്ടിട്ടില്ലര്യോ? നീ ഉറപ്പുള്ള 

പട്ടണങ്ങളെ മുടിച്ചു ശ്ര൬ ക്രമ്പാരങ്ങളാ 

ക്കുവാ൯ ഞാ൯ ഇപ്പോ സംഗതി വരു 

ത്തിയിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടു അവയി 

ലെ നിധാസികുഠ ഒൂബ്ബലന്മാരായി വിര 

ണ്ടു അമ്പരന്നുപോയി; അവര് വയലിലെ 

പുല്ലും പച്ചച്ചെടിയും പുരപ്പുറങ്ങളിലെ 

പുല്ലും വളരുംമുമ്വെ കരിഞ്ഞുപോയ ധാ 

നൃവുംപോലെ ആയിത്തീന്നു. എന്നാല് 

നിന്െറ ഇരിപ്പും നിന്െറ ഗമനധും ആ 

ഗമനവും എനെറ നേരെയുള്ള നിന്െറ 

കോപ്പഭ്രാത്തും ഞാന് അറിയുന്നു. ഏനെറ 

നേരെയുള്ള നിന്െറ കോപ്പഭരാത്തുകൊ 

ണ്ടും നിനെറ അഹങ്കാരം എന്െറ ചെധി 

യില് ഏൃൃത്തിയിരിക്കകൊണ്ടും ഞാ൯ 

1079 യെശയ്യാമു ൩൭ 

എ൭െറ കൊള്ടത്ുതു നിനെറ മൂക്കിലും 

എന്െറ കടിഞ്ഞാണ നിന്െറ അധരങ്ങ 

ളിലും ഇട്ടു, നീ വന്ന വഴിക്കു തന്നേ 

നിന്നെ മടക്കി കൊണ്ടുപോകും. ഏന്നാല് 

നിങ്ങഠം 

ഈയാണ്ടില് പടുവധിതൃതു ധിളയുന്നതും 

ഇതു നിനക്കു അടയാള മാകും : 

രണ്ടാം ആണ്ടില് താനേ കിളുത്തുധിളയു 

ന്നതും തിന്നും; മൂന്നാം ആണ്ടില് നി 

ങ്ങമ വിതെച്ച കൊയ്യുകയും മുന്തിരിത്തോ 

ട്ടുങ്ങഠം ഉണ്ടാക്കി അവയുടെ പഴം തിന്നു 

കയും 

രക്ഷപ്പെട്ട ഒരു ശേഷിപ്പു വീണ്ടും താഴെ 

ചെയ്യം. യ്െഫ്രുദാഗൂഹത്തില് 

വേരൂന്നി മീതെ ഫലം കായിക്കും. ഒരു 

ശേഷിപ്പു യെരൂശലേമില്തനിന്നും ഒരു 

സിയോ൯പപ്വുതത്തിരു 

നിന്നും പുറപ്പെട്ടു വരും; സൈവ൮ൃയങ്ങളൂടെ 

രക്ഷിതഗണം 

യഫഹോധയുടെ തീക്സളുത അതിനെ അനു 

ക്ട്ിക്കും, 

രാജാധിനെക്കറിച്ചു ഇപ്രകാരം അരുളി 

ആകയാല് യഹോവ അത്ത്തൂ൪ 

ച്ചെയ്യുന്നു: അവന് ജര നഗരത്തിലേക്കു 

വരികയില്ല; ഒരു അനു അധിടെ എയ്ത്കു 

യയമില്ല;ു അതിന്െറ നേരെ പരിചയോടു 

ക്രടെ വരികയില്ല; അതിന്നെതിരെ വാട 

കോരുകയുമില്ല. അവന് ധന്ന ഖഥികു 

തന്നേ മടങ്ങിപ്പോകും; ഈ നഗരത്തി 

ലേക്കു വരികയുമില്ല. എനെറ നിമിത്ത 

വും എനെെറ ദാസനായ ഭാലീദിനെറ നി 

മിത്തവും ഞാ൯ ഈ നഗരത്തെ പാലിച്ചു 

രക്ഷികും എനു യഫഹോധയുടെ അരുള് 

പ്വാടു. 

പുറപ്പെട്ടു അത്ത്രര്പാള യത്തില് നൂററി 

എന്നാല് യഹോവയുടെ മ്ലൂത൯ 

യെണ്ണത്തയ്യായിരംപചേരെ കൊന്നു; ജനം 

രാവിലേ ഏഴ്ചന്നേററപ്പോശ അവര് ഏല്ലാ 

വരും ശവങ്ങളായി കിടക്കുന്നതു കണ്ടു, 

അങ്ങനെ അത്്ൂരരാജാവായ സ൯ഫേ 

രീബ്' യത്രേ പുറപ്പെട്ടു മടങ്ങിപ്പോയി 

നീനലേയില് പാത്തു. ഏന്നാല് അവന്൯ 
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തനെറ ദേവനായ നിസോക്കിനെറ ക്ഷേ 

തത്തില് നമസ്കരിക്കുന്ന സമയത്തു അവ 

നെറ പുത്രന്മാരായ അഭമ്മേലെക്കും ശരേ 

സെരും അവനെ വാ൦കൊണ്ടു കൊന്നിട്ടു 

അരാരാത്ത് ദേശത്തേക്കു ഓാടിപ്പലെൊയ്ക്കുള 

ഞു; അവസെറ മകനായ ഏസര്ഹഫഹ 

ദ്ദോ൯ അധന്നു പകരം രാജാവായിത്തിന്നു. 

൩ പ. അദ്ധ്യായം. 

ആആ കാലത്തു ഹിസ്റ്റീയാവിന്നു മരിക്ക 

ത്തക്ക രോഗം പിടിച്ചു; ആമോസിനെറ 

മകനായ യെശയ്യാപ്രവാചക൯ അധ 

നെറ അടുക്ക വന്നു അവനോടു: നി 

നെറ ഗൃഹകായ്യം ക്രമത്തിലാക്കുക; നി 

മരിച്ചുപോകും; സൊൌടല്യ മാകയില്ല എന്നു 

യഹോവ അരുളിച്ചെയ്യുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. 

അപ്പ്യോഠം ഹിസ്റ്റീയായു മുഖം ചുവരിനെറ 

നേരെ തിരിച്ചു യഹോവയോടു പ്രാ 

ത്ഥിച്ചു: അയ്യോ, യഹോവേ, ഞാ൯ 

വിശ്വസ്തതയോടും ഏകാഗ്രഹൃദയത്തോടും 

ക്രടെ തിരുമുമ്പില് നടന്നു നിനക്ു പ്രസാ 

ദമായുള്ളതു ചെയ്യിരിക്കുന്നു എന്നു ഓക്കേ 

ണമേ എന്നു പറഞ്ഞു; ഹിസ്റ്റിയായു ഏററ 

വും കരഞ്ഞു. എന്നാല് യെശയ്യാവിന്നു 

യഹോവയുടെ അരുളപ്പാടുണ്ടായതെന്തെ 

ന്നാല്: നി ചെന്നു ഫിസ്ത്റിയാധോടു 

പറയേണ്ടതു: നിന്െറ പിതാവായ ദാധി 

ടിനെറ ദൈവമായ യഹോവ ഇപ്രകാരം 

അരുളിച്ചെയുന്നു: ഞാന് നിനെറ പ്രാത്ഥ 

ന കേട്ടു നിന്െറ കണ്ണുനി൪ കണ്ടിരി 

കുനു. ഞാന നിനെറ ആയുസ്സിനോടു 

ഞാ൯ 

നിന്നെയും ഈ നഗരത്തെയും അതശ്്രൂ൪ 

പതിനഞ്ചു സംവത്സരം ക്കട്ടും. 

രാജാവിനെറ കയ്യില്നിന്നു ധിടുധികും; 

ഈ നഗരത്തെ ഞാന കാത്തൂരക്ഷിക്കും. 

യഹോവ, താ൯ അരുളിച്ചെയു ഈ കായ്യം 

നിലത്തിക്കും എന്നുള്ളതിന്നു യഹോവ 

ഠിം 
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യുടെ പക്കല്നിന്നു ഇതു നിനക്കു ഒരു 

അടയാളം ആകും. ആഹാസിനെറ ഘടി 

കാരത്തില് സൂയയഗതി അനുസരിച്ചു ഇറ 

ങ്ജിപ്പോയിരിക്കുന്ന നിഴലിനെ ഞാ൯ 

പത പടി പിന്നോക്കം തിരിയുയമാറാക്കും; 

അങ്ങനെ സൂയ്യ൯, ഘടികാരത്തിൽ ഇറ 

ങ്ങിപ്പോയിരുന്ന പത്തു പടി തിരിഞ്ഞു 

പോന്നു. യ്യെഫ്രദാരാജാവായ ഫിസ്റ്റിയാ 

വിന്നു രോഗം പിടിച്ചിട്ടു അതു മാറി സുഖ 

മായശേഷം അവ൯ എഴുതിയ ഏഴ്ചത്ൃതു: 

ആയുസ്സി൯ 
ഞാ൯ പാതാള വാതിലകം പൂകേണ്ടിവ 

ഏഎനെറ മദ്ധ്യ ഹത്തില് 

രുന്നു ; 

എന്െറ ആഞണ്ടുകളുടെ ശേഷിപ്പും എനി 

ക്കില്ലാതെ പോയി ഏന്നു ഞാന് പറഞ്ഞു. 

ഞാ൯ യഹോധയെ, ജീവനുള്ള വരുടെ 

ദേശത്ുതുധഖെച്ചു യഹോവയെ കാണുക 

യില്ല; 
ഞാ൯ ഭൂവാസികളുടെ ഇടയില്ഖെച്ചു 

ഇനി മനുഷ്യനെ കാണുകയില്ല എന്നു 

ഞാ൯ പറഞ്ഞു. 

എന്െറ പാലപ്പ്ിടം നീങ്ങി ഒരു ഇടയക്രൂടം 

രംപോലെ ഏന്നെ ധിട്ടുപോയിരിക്കുന്നു; 

നെയ കാര൯ തുണി ചുരുട്ടുംപോലെ 

ഞാ൯ ഏനെറ ജീവനെ ചുരുട്ടിലെക്കുന്നു ; 

അവ൯ എന്നെ പാധിതനിന്നു അറുത്തു 

കള യുന്നു; 

ഒരു രാപകല് കഥിയും മുമ്പെ നി എനിക്കു 

അന്തം വരുത്തുന്നു. 

ഉഷസ്സ്റവരെ ഞാന് എന്നെത്തന്നേ അട 

ക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു ; 

അവനോ സിംഹം പോലെ എസനെറ അ 

സ്ഥികളെ. എല്ലാം തകത്തുകള യുന്ന; 

ഒരു രാപകല് കഗിയുംമുമ്ചെ നി എനിക്കു 

അന്തം വരുത്തുന്നു, 

മിീവല് പക്ഷിയോ കൊക്കോ ഏന്ന പോ 

ലെ ഞാ൯ ചിലെച്ചു; 
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ഞാ൯ പ്രാധയപോലെ കുറുകി; 

കണ്ണൂ ഉയരത്തിലേക്കു നോക്കി ക്ഷിണിച്ചി 

രികുന്നു; 

യഫഹോലേ, ഞാന് ഞെരങ്ങിയി രികുന്നു; 

നീ ഏനിക്കു ഇട നില്ലചേഛേണമേ. 

ഞാന് ഏന്തു പറയേണ്ടു? അവ൯ എന്നോടു 

അരുളിച്ചെയ്യു, അവ൯ തന്നേ ന്വത്തി 

ചും ഇരിക്കുന്നു; 

മേനെറ മനോധ്യസനം ഹേതുവായി 

ഞാ൯ നെറ കാലമൊക്കെയും സാവധാ 

നത്തോടെ നടകും. 

കുത്താലേ, അതിനാല് മനുഷ്യർ ജീധി 

ക്കുന്നു; 

ജീവനും അതി എസെറ കേവലം 

ലത്രേ; 
അങ്ങനെ നി ഏന്നെ സൊൌല്പമാക്കി 

ഏഎനെറ ജീവനെ രക്ഷ്മികും. 

സമാധാനത്തിന്നായി എനിക്കു അത്യന്തം 

ഒകൈപ്പായതു ഭവിച്ചു; 

എങ്കിലും നീ ഏനെറ സകലപാപങ്ങളെ 

യ്യം നിന്െറ പിറകില് എറിഞ്ഞുകള 

ഞതു കൊണ്ടു 

എനെറ പ്രാണനെ നാശക്കുഴിയില്നിന്നു 

സ്നേഹത്തോടെ രക്ഷധിച്ചിരിക്കുന്നു. 

പാതാളം നിന്നെ സ്മൂതികുന്നില്ല; മരണം 

നിന്നെ വ്ലേന്നില 

കുഴിയില് ഇറങ്ങുന്നവര് നിനെറ ധിശ്വ 

സ്യൂതയെ പ്രത്യാശികുന്നതുമില്ല. 

ഞാ൯ ഇന്നു ചെയ്യുന്നതുപോലെ ജീ 

ശള്ള വ൯, ജിവന്ദള്ള വ൯ മാത്രം നിന്നെ 

സ്മൂതിക്കും;; 

അപ്പ൯ മക്കളോടു നിസെറ ധിശ്വസൂത 

യെ അറിയിക്കും. 

യഹോവ എന്നെ രക്ഷ്മിപ്പാ൯ ഒരുങ്ങിയി 

രികുന്നു; 

അതുകൊണ്ടു ഞങ്ങ ജീവപയ്യന്തം 

യഹോവയുടെ ആലയത്തില് 

1075 യെശയ്യാവു ൩൨൯ 

എനെറ | തന്ത്രിനാടത്തോടെ എനെറ ഗിീതങ്ങളെ 

പാടും. 

എന്നാല് അവനു സെഖ്യം വരേണ്ട 

തിന്നു അത്തിപ്പഴക്കട്ട കൊണ്ടുവന്നു പരു 

വിന്മേര പുരട്ടുവാ൯ യെശയ്യാധു പറഞ്ഞി 

രുന്നു. ഞാ൯ യഹോവയുടെ ആലയ 

ത്തതില് കയറിച്ചെല്ലും എന്നതിന്നു അടയാ 

ഉം എന്തു ഏന്നു ഫിസ്റ്റിയാധും ചോദിച്ചി 

രുന്നു. 

൩൯. അദ്ധ്യായം. 
ഠ് 

ആആ കാലത്തു ബലദാനെറ മകനായ 

മെരോദക-ബലദാ൯ എന്ന ബാബേതരാ 

ജായു ഹിസ്ത്റീയായിന്നു രോഗം പിടിച്ചിട്ടു 

സുഖമായി ഏന്നു കേട്ടതുകൊണ്ടു അധന്മ 

എഴ്തൃതും സമ്മാനധും കൊടുത്തയച്ചു. ഫി 

സ്ത്രീയാവയ അവരെകുറിച്ച സന്തോഷിച്ചു 

തനെറ ഭണ്ഡാരഗൃഹവധും പൊന്നും വെള്ളി 

യും സുഗന്ധധഗ്ശവും പരിമള തൈലധും 

ആയ്യധശാല ഒക്കെയും തസെറ ഭണ്ഡാര 

ത്തിലുള്ള സകലവും അവരെ കാണിച്ചു; 

തനെറ രാജധാനിയിലും തനെറ ആധി 

പത്യത്തില് പ്പെട്ട സകലത്തിലും ഹഫിസ്റ്റി 

യാധു അവരെ കാണിക്കാത്ത ഒരു വസ്റ്റു 

വും ഇല്ലായിരുന്നു. അപ്പോ യെശയ്യാ 

പ്രവാചകന് ഫഹിസ്ത്റീയാരാജാധിനെറ അ 

ടടക്കത വന്നു അവനോടു: ഈ പുരുഷന്മാര് 

എന്തു പറഞ്ഞു? അവര് എവിടെനിന്നു 

നിന്െറ അടുക്കല് വന്നു എന്നു ചോദി 

ച്ചതിന്നു ഫിസ്ക്റിയാവു: അവർ ഒരു ട്ൂരദേ 

ശതുതുനിന്നു, ബാഖേലില്നിന്നു തന്നേ, 

എസെറ അടുക്കല് വന്നിരിക്കുന്നു എന്നു 

പറഞ്ഞു. 

യില് എന്തെല്ലാം കണ്ടു. ഏന്നു ചോദിച്ച 

അവര് നിസെറ രാരുധാനി 

തിന്നു ഫിസ്റ്റിയാധു: എന്റെറ രാജധാനി 

യില് ഉള്ളതൊക്കെയും അവര് കണ്ടു; 

എനെറ ഭണ്ഡാരത്തില് ഞാന് അധഖരെ 
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കാണിക്കാത്ത ഒരു വസ്ത്കുഡും ഇല്ല ഏന്നു 

ത്തരം പറഞ്ഞു. അപ്പോം യെശയ്യാധ്യ 

ഹിസ്ത്റീയാവിനോടു പറഞ്ഞതു: സൈവ 

ങ്ങളുടെ യഹോവയുടെ വചനം കേട്ടു 

കൊഠക: നിനെറ രാജധാനിയില് 

ഉള്ള തെടക്കെയും നിനെറ പിതാക്കന്മാര് 

ഇന്നുവരെ ശേഖരിച്ചു ധെച്ചിട്ടുള്ളതും 

ഒട്ടൊഴിയാതെ ബാബേലിലേക്കു എടുത്തു 

കൊണ്ടുപോകുന്ന കാലം വരുന്നു! നി 

ജനിപ്പിച്ചവരായി നിന്നില്നിന്നുത്ഭധി 

ക്കുന്ന നിനെറ പുത്രന്മാരിലും ചിലരെ 

അവര് കൊണ്ടുപോകും; അവര് ബാ 

ബേല്രാജാധിനെറ രാജധാനിയില് ഷ 

ണ്ഡന്മാരായിരിക്കും എന്നു യഹോവ അരു 

ളിച്ചെയ്യുന്നു. അതിന്നു ഫിസ്ത്റിയാവു യെ 

ശയ്യാലോട്ട: നീ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന യഹോ 

വയുടെ വചനം നല്പതു എന്നു പറഞ്ഞു; 

എങ്ങിലും എനെറ ജിവകാലത്തു സമാധാ 

നധും സത്യവും ഉണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ എന്നും 

അവ൯ പറഞ്ഞു. 

൪൭.0. അഡഘ്ധ്യായം. 

നെറ ജനത്തെ ആശ്വസിപ്പിപ്പി൯, 

ആശ്വസിപ്പിപ്പി൯ എന്നു നിങ്ങളുടെ ദൈ 

വം അരുളിച്ചെയ്യന്നു. യെരൂശലേമി 

നോടു ആദരവോടെ സംസാരിച്ചു: അ വളൂ 

ടെ യുദ്ധസേവ കഥിഞ്ഞും അവളടെ അക 

ത്യം മോചിക്കപ്പെട്ടും അവ തന്െറ സക 

ലപാപങ്ങനക്കും പകരം യര്ഹാവയുടെ 

കയ്യില്നിന്നു ഇരട്ടിയായി പ്രാപിച്ചുമിരി 

കുന്നു എന്നു അവളോടു വിളിച്ചപറയി൯. 

കേട്ടോ ഒരുത്ത൯ ധിളിച്ചുപറയുന്നതു: 

മരുഭൂമിയില് യഹോവെക്കു വഴി ഒരുക്കു 

വി൯; നിജ്ചുനപ്രദേശത്തു നജുടെ ദൈ 

വത്തിന്നു ഒരു പെരുവഴി നിരപ്പ്ക്കു 

വി൯. എല്ലാതാഴ്ലൂരയും നികന്നും എല്ലാ 

മലയും കുന്നും താണും വരേണം; വളഞ്ഞ 

ധിം 

1070 വദവ്ല് 30 

തു ചൊപ്വായും ടൂഫടങ്ങാ സമമായും തി 

രേണം. യഹോവയുടെ മഹത്വം വെളി 

പ്പെടും; സകലജഡവും ഒരുപോലെ അ 

തിനെ കാണും; യഹോവയുടെ വായല്ലോ 

അരുളിച്ചെയ്യിരിക്കുന്നതു. കേട്ടോ, ധി 

ളിച്ചപറക എന്നു ഒരുത്ത൯ പറയുന്നു; 

എന്തു വിളിച്ചപറയേണ്ടു എന്നു ഞാ൯ 

ചോടിച്ചു; സകലജഡവും പുല്ലപോലെയും 

അതിനെറ ഭംഗിയെല്ലാം വയലിലെ പൂ 

പോലെയും ആകുന്നു. യഹോധയുടെ 

ശ്വാസം അതിന്മേല് മാതുകയാല് പുല്ലു 

ണഞ്ങുന്നു, പൂ വാടുന്നു; അതേ ജനം പുല്ലു 

തന്നേ. പുല്പണങ്ങുന്നു, പൂ വാടുന്നു; നമ്മു 

ടെ ദൈധത്തിസെറ വചനമോ എന്നേ 

ക്കും നിലനില്ലം. സുധാത്താള്ലതിയായ 

സീിയോനേ, നി ഉയന്നപവ്യതത്തിലേക്കു 

കയറിച്ചെല്ലുക; സുലാത്താട്ലതിയായ യെ 

രൂശലേമേ, നിന്െറ ശബ്ദും ശക്തിയോ 

ടെ ഉയത്തുക; ഭയപ്പെടാതെ ഉയത്തുക; 

യെഫ്രദാനഗരങ്ങളോടു: ഇതാ, നിങ്ങളു 

ടെ ഭൈധം ഏന്നു പറകു. ഇതാ,യഹോ 

വയായ കത്താധയ ബലശാലിയായി വരു 

നനു; അവനെറ ഭജം അധഖന്ു വേണ്ടി 

ഭരണം ചെയ്യുന്നു; ഇതാ, ഭൂലി അവനെെറ 

പക്കലും പ്രതിഫലം അവനെറ കയ്യിലും 

ഉണ്ടു, ഒരു ഇടയനെപ്പോലെ അവ൯ 

തന്െറ ആട്ടി൯ക്രട്ടത്തെ മേയിക്കയും 

കുഞ്ഞാടുകളെ ഭൂജത്തില് എടുത്തു മാപ്വിട 

ത്തില് ചേത്തു വഹിക്കയും തള്ളകളെ 

പതുക്കെ നടത്തുകയും ചെയ്യം. 

തനെറ ഉള്ളങ്കൈകൊണ്ടു വെള്ളം അ 

കുക്ുകയും ചാണുകൊണ്ടു ആകാശത്തി 

സെറ 

പൊടി നാഴിയില് കൊളള്ളിക്കയും പ്ല 

പരിമാണമെടുക്കയും ഭൂമിയുടെ 

തങ്ങഠ ഖവെള്ളിക്കോല് കൊണ്ടും കുന്നുകഠം 

തുലാസിലും തൂക്കുകയും ചെയൂവ൯ ആര്? 

യഹോവയുടെ മനസ്സു ആരാഞുറികയോ 

മം. 
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അവന്നു മന്ത്രിയായി അവനെ ഗ്രഹില്പി 

ക്കയാ ചെയൂവനാ൪? അവനെ ഉപ 

ദേശിച്ചു ന്യായത്തിനെറ പാതയെ പഠി 

പ്പിക്കയും അവനെ പരിജ്ഞാനം പഠി 

പ്പിച്ച വിവേകത്തിനെറ മാഗ്ഗം കാണി 

ക്കയയം ചെയ്യൂകൊടുക്കേണ്ടതിന്നു അവ൯ 

ആരോടാകുനു ആലോചന കഗിച്ചതു? 

ഇതാ, ജാതികുഠാ തുലാക്കൊട്ടയിലെ ഒരു 

തുള്ളിപോലെയും, തൂലാസിലെ ഒരു പൊ 

ടിപോലെയും അവന്നു തോന്നുന്നു; ഇതാ, 

അവന് ദ്വിപുകളെ ഒരു മണതതരിയെ 

പ്പോലെ ഏടുത്തു പൊക്കുന്നു. ലെബാ 

നോ൯ ധിറകിന്നു പോരഠ; അതിലെ മൂഗ 

ങ്ങ ഹോമയാഗത്തിന്നു മതിയാകുന്നില്ല. 

സകലജാതികളും അവന്നു ഏതുമില്ലാത്തതു 

പോലെ ഇരിക്കുന്നു; അധന്നു ധെറുമയും 

ശ്ര യുമായി തോന്നുന്നു, ആകയാല് 

നിങ്ങംം ദൈവത്തെ ആരോടു ഉപമിക്ുും$ 

ഏതു പ്രതിമയെ നിങ്ങ അവനോടു സദ്ട 

ശമാക്കും? മൂശാരി വിഗ്രഹം യാകുന്നു; 

തട്ടാ൯ പൊന്നുകൊണ്ടു പൊതികയും അ 

തിന്നു ധെള്ളിച്ചങ്ങല തീക്കുകയും ചെ 

യ്യുന്നു . 

കയില്ലാത്തവ൯ ഒവിച്ചുപോകാത്ത ഒരു 

ഇങ്ങിനെയുള്ള പ്രതിക്കക്കു വ 

മരക്കണ്ടം തിരഞ്ഞെടുക്കുയും ഇള കാത്ത 

വിഗ്രഹം കൊത്തിയുണ്ടാക്കി നിത്തു വാ൯ 

ഒരു ശിപ്പിയെ അന്വേഷിക്കയും ചെ 

യുന്നു. 

നിങ്ങഠം കേട്ടിട്ടിപ്ലയോ? ആദിമുതല് നി 

നിങ്ങധക്കു അറിഞ്ഞുക്രടയോ? 

ങ്ങളോടട അറിയിച്ചിട്ടില്ലയോ? ഭൂമിയുടെ 

അടിസ്ഥാനങ്ങളാല് നിങ്ങ ഗ്രഹിച്ചിടടി 

ല്ലയയോ?. അവന് ഭൂൂമണ്ഡലത്തിന്മിതെ 

അധിപസിക്കുന്നു; അതിലെ നിവാസി 

ക ധെട്ടുക്കിളികളെ പ്പോലെ ഇരിക്ക 

നനു; അവ൯ - ആകാശത്തെ ഒരു തിര 

പാപ്പാ ശ്ലീലപോലെ നിപികുകയും 

ള്ള ഒരു ക്രടാരത്തെപ്പോലെ വിരി 

1077 ടം യെശയ്യാവു ര 

ക്കയ്യം പ്രഭൂക്കന്മാരെ ഇല്ലാതെയാകു 

കയും ഭൂമിയിലെ ന്യായാധിപന്മാരെ 

ശ്രുന്യ മാക്കുകയയം ചെയ്യുന്നു. അവരെ നട്ട 

ഉടനെ, അവരെ വിതെച്ച ഉടനെ അവര് 

നിലത്തു വേരൂന്നിത്തുടങ്ങിയ മുടനെ അ 

വ൯ അവരുടെമേല് മതി അവര് വാടി 

പ്പ്രോകയും ചുഴലിക്കാററുകൊണ്ടു താളടി 

പോലെ പാറിപ്പോകയും ചെയ്യുന്നു. ആക 

യാല് നിങ്ങഠം എന്നെ ആരോട്ട സദൃശ 

മാക്കും? ഞാ൯ ആരോടു തുല്യനാകും എന്നു 

പരിശുഭ്ധനായവ൯ അരുളിച്ചെയുന്നു. 

നിങ്ങ കണ്ണു മേലോട്ടു ഉുയത്തിനോക്കു 

വി൯; ഇവയെ സ്ൃക്ട്ടിച്ചതാര? അവ൯ 

അധഖയുടെ സൈന്യത്തെ സ്്യാക്രമ 

ത്തില് പുറപ്ലേടുധിക്കുയും അവയെ ഏലപ്പാം 

പേര് ചൊല്ലി വിളിക്കയും ചെയ്യുന്നു; അ 

വന്െറ ലീയ്യമാഹാത്മ്യംനിമിത്തധും അ 

വെറ ശക്തിയുടെ ആധി ക്ൃംനിമിത്ത 

വും അവയില് ഒന്നും 

യില്ല. ഏന്നാല്: എനെറ വഴി യഹോ 

കറഞ്ഞുകാണക 

വെകു മറഞ്ഞ രിക്കുന്നു; എസെറ ന്യായം 

എനെെറ ദൈവം കാണാതെ കടന്നുപോ 

യിരിക്കുന്നു എന്നു, യാക്കോബേ, നി പറ 

കയും, യിസ്രായേലേ, നി സംസാരിക്കയും 

ചെയ്യുന്നതെന്തു? നിനക്കറിഞ്ഞുക്രടയോ? 

നീ കേട്ടിട്ടില്ലയോ? യഹോവ നിത്യദൈ 

വം; ഭൂമിയുടെ അറുതികളെ സൃക്ട്ടിച്ച 

വ൯ തന്നേ; അവന് ക്ഷിണികുന്നില്ല, 

തള ന്നുപോകുന്നതുമില്ല; അവനെറ ബുഭ്ധി 

അപ്രുമേയമത്രേ. അവ൯ക്ഷീണിച്ചിരി 

കുന്നവന്നു ശക്ഷ്ി നല്ലുന്നു; ബലമില്ലാത്ത 

വന്നു ബലം വഭ്ധിപ്പിക്ുന്നു. ബാല്യ 

ക്കാർ ക്ഷിണിച്ചു തളന്നുപോകും; യൌവഖ 

നക്കാരും ഇടറിലിഴ്ചം, ഏങ്കിലും യഹോ 

വയെ കുത്തിരിക്കുന്നവര് ശക്ത്ിയെ പു 

തുകും; അവര് കഴ്ഴകന്മാരെപ്പേോലെ ചിറക 
$ 

അടിച്ചു കയറും; അധ൪ തളന്നുപോകാ 
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തെ ഓടുകയും ക്ഷിണിച്ചപോകാതെ നട 

ക്കുകയും ചെയ്യും. 

൪൫-൧൦ അഡ്ധ്യായാ. 

ദ്വിപുകളേ, എനെറ മുമ്പില് മിണ്ടാതെ 

ഇരിപ്പി൯; ജാതികഠ ശക്തിയെ പുതു 

ക്കട്ടെ; അവര് അടുത്തുവന്നു സംസാരി 

ക്കട്ടെു നാം തമ്മില് ന്യായവാദം ചെയ്യു 

ന്നതിന്നു അടുതുതുവരിക. ചെല്ലന്നെട 

ത്തൊക്കെയും നീതി എതിരേല്ല,ന്നവനെ 

കിഗക്കുനിന്നു ഉണത്തിയതാ൪? അവ൯ 

ജാതികളെ അവന്െറ മുമ്പില് ഏപ്പിച്ചു 

കൊടുക്കയും അവനെ രാജാക്കന്മാരുടെ 

മേല് വാഴ്ചമാറാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു; അധരു 

ടെ വാളിനെ അവന് പൊടിപോലെയും 

അവരുടെ ധില്ലിനെ പാറിപ്പോകുന്ന താ 

മുടിപോലെയും ആക്കിക്കള യുന്നു. അവ൯ 

അവരെ പിന്തുടന്നു നിഭയനായി കടന്നു 

ചെല്ലുന്നു; പാതയില് കാല് വെച്ചല്ല അ 

ആര് ആതു പ്രധ 

ത്തിക്കയും അനുക്ക്മിക്കയും ചെയ്യൂ? ആടി 

വ൯ പോകുന്നതു, 

മുതല് തലമുറകളെ ധിളിച്ചവ൯; യഹോ 

വയായ ഞാന് ആള്ടന്ദം അത്തയന്മാരോടു 

കടെ അനന്യന്ദം ആകുന്നു. ദ്വിപുകഠം 

കണ്ടു ഭയപ്പെട്ടു; ഭൂമിയുടെ അറുതികഠം 

വിറെച്ചു; അവര് ഒന്നിച്ചുകൂടി അടുത്തു 

വന്നു. അവര് അന്വ്യോന്യം സഹായിച്ചു; 

ഒരുത്തന് മറേറവനോട്ട: ധൈയ്യമായിരി 

ക്ക എന്നു പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ആശാരി 

തട്ടാനെയും കൊല്ലന൯ ക്രടം തല്ലുന്നവനെ 

യും ധൈയ്യപ്പെടുത്തി ക്രട്ടിവിള കുന്നതി 

ന്നു ചേലായി എന്നു പറഞ്ഞു, ഇളകാതെ 

യിരിക്കേണ്ടതിന്നു അവ൯ അതിനെ ആ 

ണികൊണ്ടു ഉറപ്പിക്കുന്നു. 

നീയോ, എനെറ ദാസനായ യിസ്രായേ 

ലേ, ഞാ൯ തിരഞ്ഞെടുത്ത യാക്കോബേ, 

എന്റെറ സ്ന്റേഹിതനായ അബ്രാഹാമിനെറ 

ധിം 

] 0/8 3ന്ലിു 41 

സന്തതിയേ, നീ എന്െറ ദാസ൯. ഞാ൯ 

നിന്നെ നിരസിച്ചുകള യാതെ തിരഞ്ഞെടു 

ത്തിരിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ടു ഭൂമിയു 

ടെ അററങ്ങളില്നി ന്നു എടുക്കയും അതി 

ന്െറ മൂലകുളില്നിന്നു വിളിച്ചു ചേക്കയും 

ചെയ്യിരികുന്നവനായുള്ളോധേ, നീഭയ 

പ്പെടേണ്ടാ; ഞാന് നിന്നോടുക്രടെ ഉണ്ടു; 

ഭൂമിച്ചുനോക്കേണ്ടാ, ഞാന് നിനെറ ദൈ 

വം ആകുന്നു; ഞാന് നിന്നെ ശക്തികരി 

കും; ഞാന് നിന്നെ സഹഫായികും; എനെറ 

നീതിയുള്ള വലങ്കൈകൊണ്ടു ഞാ൯ നിന്നെ 

താങ്ങും. 

എല്ലാവരും ലജഷ്ിച്ചു അമ്പരന്നുപേകും; 

നിന്നോട്ട കോപിച്ചിരിക്കുന്ന 

നിന്നോടു വിവഖാടിക്കുന്നവ൪ നശിച്ചു ഇല്ലാ 

തെയാകും. നിന്നോടു പോരാടുന്നവരെ 

നീ അന്വേഷികും; കാണുകയില്ലതാന്ം; 

നിന്നോടു യുദ്ധം ചെയ്യുന്നവർ നാസ്്ിത്വ 

വും ഇല്ലായ്ക്കയും പോലെ ആകും. നിന്െറ 

ദൈവമായ യഹോവ എന്ന ഞാന നിനെറ 

വലങ്മൈ പിടിച്ചു നിന്നോടു: ഭയപ്പെടേ 

ണ്ടാ, ഞാന് നിന്നെ സഹായികും എന്നു 

പറയുന്നു. പുഴുവായ യാക്കോബേ, 

യിസായേല്പരിഷയേ, ഭയപ്പെടേണ്ടാ; 

ഞാന നിന്നെ സഹായികും എന്നു യഫഹോ 

വ അരുളിച്ചെയ്യന്നു; നിന്െറ വീണ്ടെടു 

പ്പുകാര൯ യിസ്രായേലിനെറ പരിശുഭദ്ധ൯ 

തന്നേ. ഇതാ, ഞാ൯ നിന്നെ പുതിയതും 

മൂച്ചയുള്ളതും പപല്ലേറിയതും ആയ മെതി 

വണ്ടിയാക്കി തീക്കുന്നു; നി പവ്യതങ്ങളെ 

മെതിച്ചു പൊടികുകയും കുന്നുകളെ പതിര് 

പോലെ ആക്കുകയും ചെയ്യും. നീ അവ 

യെ പാററും; കാററു അവയെ പറപ്പിച്ചു 

കൊണ്ടുപോകും; ചുഴലിക്കാററു അവയെ 

ചിതറിച്ചുകളയും; നീയോ യഹോവയില് 

ഘോഷിച്ചല്പസിച്ചു യിസ്ര്രായേലിനന്െറ 

പരിശുഭ്ധനില് പുകഴ്ഴം. ഏളിയവരും 

ദരിദന്മാരുമായവര് ധെള്ളം തിരഞ്ഞനട 
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ക്കുന്നു; ഒട്ടും കിട്ടായ്്യാല് അ വരുടെ നാവു 

ഓഹഫംകൊണ്ടു വരണ്ടുപോകുന്നു. യഹോ 

വയായ ഞാ൯ അവക്കു ഉത്തരം അരുളും; 

യിസ്പായേലിന്െറ ദൈവമായ ഞാന് അ 

വരെ കൈവിടുകയില്ല. ഞാന് പാഴ്ടു 

ലകളി ല് നദികളെയും താഗ്ലരകളുടെ നടു 

യില് ഉറവുകളെയും തുറക്കും; മരുഭൂമിയെ 

ഞാന് നീര്൪പൊയ്ക്കയും വരണ്ട നിലത്തെ 

നീരുറധുകളും ആക്കും. ഞാന് മരുഭൂമി 

യില് ദേവദാരു, ഖടിരമരം, കെഗ്ലേത്തു, 

ഒലിധുപ്പക്ഷം ഏന്നിവ നടും; ഞാന് നിജ 

നപ്രുദേശത്തു സരളവ്ൃക്ഷധും പയി൯മര 

ും പുന്നയും ഖെച്ചുപിടിപ്പിക്കും. യഹോ 

വയുടെ കൈ അതു ചെയ്യൂ എന്നും യിസാ 

യേലിനെറ പരിശുഭ്ധ൯ അതു സ്ൃക്ടടിച്ച 

തന്നും അവരെല്ലാവരും കുണ്ടു അറിഞ്ഞു 

വിചാരിച്ചു ഗ്രഹിക്കേണ്ടതിന്നു തന്നേ. 

നിങ്ങളുടെ വ്യവഹാരം കൊണ്ടു വരുധിന൯ 

നന്നു യഫോവ കല്പിക്കുന്നു; നിങ്ങുടെ 

ന്യായങ്ങളെ കാണിപ്പി൯ ഏന്നു യാക്കോ 

ബിനെറ രാജാധു കുപ്പിക്കുന്നു. സംഭധി 

പ്പാനുള്ളതു അവര് കാണിച്ചു നമ്മോടു 

പ്രസ്മായിക്കട്ടെ; നാം വിചാരിച്ചു അതി 

നെറ അവസാനം അറിയേണ്ടതിന്നു ആ 

ഒുകായ്യങ്ങഗ ഇന്നിന്നവയെന്നു അവര് 

പ്രസ്മാവിക്കട്ടെ; അല്ലെങ്കില് സംഭധിപ്പാ 

ദ്മള്ളതു നമ്മെ കേമപ്പ്ിക്കട്ടെ, നിങ്ങ 

ദേയന്മാര് എന്നു ങ്ങ അറിയേണ്ടതി 

നു മേലാല് വരുവാരുള്ളതു പ്രസ്മാവി 

പ്പി൯; ഞങ്ങ കണ്ടു വിസ്തയിക്കേണ്ടതി 

നനു നന്മയെങ്കിലും തിന്മയെങ്കിലും പ്രവ 

ത്തിപ്പി൯. നിങ്ങ ഇല്ലായ്യയും നിങ്ങ 

മൂടെ പ്രവൃത്തി നാസ്്ിയും ആകുന്നു; 

നിങ്ങളെ വരിക്കുന്നവ൯ കുത്സിതനത്രേ. 

ഞാ൯ ഒരുത്തനെ വടകുനിന്നു ഏഴു 

ന്നേല്പിച്ചു; അധവ൯ ഡന്നിരിക്കുന്നു; സൂ 

യ്യോദയടിക്കില്നിന്നു അവനെ ഏഴ 
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ന്നേല്പിച്ച; അവ൯ ഏനെറ നാമത്തെ 

ആരാധികും; അധ൯ വധന്നു ചെളിയെ 

പ്പോലെയും കുശവ൯ കളിമണ്ണു ചവിട്ടു 

ന്നതു പോലെയും ദേശാധിപചതികളെ ച 

വിട്ടും. ഞങ്ങ അറിയേണ്ടതിന്നു ആടി 

മുതലും അവ൯ നിതിമാ൯ എന്നു ഒങ്ങസ 

പറയേണ്ടതിന്നു പണ്ടേയും ആര് പ്ര്പാ 

വിച്ചിട്ടുള്ളു ? 

ചുതരുധാനോ നിങ്ങളുടെ വാക്കു കേ 

പ്പനോ ആരും ഇല്ല. ഞാ൯ ആദ്യനാ 

യി സിയോനോടു: ഇതാ, ഇതാ, അവര് 

പ്രസ്മാലിപ്പാനോ കാണി 

വരുന്നു എന്നു പറയുന്നു; യെരൂശലേമി 

നനു ഞാ൯ ഒരു സുധാത്താള്ൂതനെ കൊടു 

ഒരുത്ത ക്കുന്നു. ഞാ൯ നോക്കിയാറെ: 

നുമില്ല; ഞാന് ചോടിച്ചാറെ: ഉത്തരം 

പറഖാ൯ അവരിൽ ഒരു ആലോചനക്കാ 

രനും ഇല്ല. 

കുന്നു; അവരുടെ പ്രവൃത്തികഠ നാസ്യി 

അവരെല്ലാവരും വ്യ ജമാ 

യത്രേ; അവരുടെ ധിഗ്രഹങ്ങ കാററും 

ശ്രുന ധും തന്നേ, 

൪൫.൨. അഡ്ധ്യായം. 

ഇതാ, ഞാ൯ താങ്ങുന്ന എന്െറ ദാസന്; 

തരേ൭൯റ ഉള്ളം പ്രുസ്ധാടിക്കുന്ന ഏനെറ 

വൃത൯) ഞാന് ഏന്െറ ആത്മാധിനെ 

അവന്െറ മേല് ഖെച്ചിരിക്കുന്നു; അവ൯ 

ജാതികളേടടു ന്യായം പ്രസ്യാധിക്കും. 

അവന് നിലധിളിക്കയില്ല, ഒച്ചയുണ്ടാക്കു 

കയില്ല, തെരുധവീഥിയില് തന്െറ ശബ്ദം 

കേയപ്പിക്കുയുമില്ല. ചതഞ്ഞ ഓട അവ൯ 

ഒടിച്ചുകള കയില്ല; പുകയുന്ന തിരി കെടു 

ത്തൃകള കയില്ല; അവന് സത്യത്തോടെ 

ന്യായം പ്രസ്മാവിക്കും. ഭൂമിയില് ന്യായം 

സ്ഥാപിക്കുംവരെ അവ൯ തള രുകയില്ല; 

അധൈധ്യപ്പെടുകയുമില്ല; അവനെറ ഉപ 

ദേശത്തിന്നായി ഒ്വീപുകഠം കാത്തിരി 

ക്കുന്നു. ആകാശത്തെ സ്ൃക്ടടിച്ചു വിരിക്ക 
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യം ഭൂമിയെയും അതിലെ ഉല്പന്നങ്ങളെ യും 

പരത്തുകയും അതിലെ ജനത്തിന്നു ശ്വാ 

സത്തെയും അതില് നടക്കുന്നവകു പ്രാ 

ണനെയും കൊടുക്കയും ചെയു യഛഹഛോധഖ 

യായ ദൈവം ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചെ 

യ്കുന്നു . തൃറപ്പ്പാദ്മം 

ബഭ്ധന്മാരെ കുണ്ടറയിതനിന്നും അന്ധകാ 

കുരുട്ടുകണ്ണുകളെ. 

രത്തില് ഇരിക്കുന്നവരെ കാര:ഗൃഹത്തിത 

നിന്നും ധിടുധിപ്പാനദും യഹോവയായ 

ഞാ൯ നിന്നെ നീതിയോടെ ധിളിച്ചിരി 

ക്കുന്നു; ഞാ൯ നിസെറ കൈ പിടിച്ചു 

നിന്നെ കാക്കും; നിന്നെ ജനത്തിസനെറ 

നിയമധും ജാതികളുടെ പ്രകാശവും ആ 

ക്കും. ഞാ൯ യഹോധ; അതു തന്നേ ഏ 

നെറ നാമം; ഞാ൯ എനെറ മഹത്വം 

മറെറാരുത്തന്നും എന്െറ സ്തൂതി വിഗ്രഹ 

ങ്ജശരക്കും വിട്ടുകൊടുക്കയില്ല. പണ്ടു പ്രസ്യാ 

വിച്ചതു ഇതാ, സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു; ഞാ൯ 

പുതിയതു അറിയിക്കുന്നു; അതു മഉത്ഭവി 

ക്ഷമ്മുമ്ചെ ഞാന് നിങ്ങളെ കേഠാംപ്പിക്കുന്നു. 

സമുദ്രത്തില് സഞ്ചരിക്കുന്നവരും അ 

തില് ഉള്ള സകലവും ഒ്വിപുകളും അവ 

യിലെ നിഖാസികള്ും ആയൃയള്ളോരേ, യ 

ഹോധെക്കു ഒരു പുതിയ പാട്ടും ഭൂമിയുടെ 

അററത്തുനിന്നു അവന്നു സ്റ്കൂതിയും പാടു 

വി൯. 

ങ്ങളും കേദാർ പാകുന്ന ഗ്രാമങ്ങളും ശബ്ദം 

മരുഭൂമിയും അതിലെ പട്ടണ 

ഉുയത്തട്ടെ; ശൈലനിഖാസികഥ ഘോ 

കിച്ചുല്ുസിക്കയ്യം മലമുകളില് നിന്നു ആ 

ക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ, അവര് യഹോധെ 

ക്ട മഹത്വം കൊടുതുതു അവനെറ സ്മൂതിയെ 

ദ്വീപുകളില് പ്രസ്മാധിക്കട്ടെ. യഹോവ 

ഒരു പിരനെപ്പേംലെ പുറപ്പെടും; ഒരു 

യോഭ്ധാവിനെപ്പോലെ തീക്സൂജുതയെ ജ്വലി 

പ്പിക്കും; അവന് ആത്തുധിളിക്കും; അവ൯ 

ഉച്ചത്തില് ആകും; തന്െറ ശത്രുക്കളോടു 

വീയ്യം പ്രവത്തികും,. ഞാ൯ ബഡ്ുകാലം 

ധിം 
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മിണ്ടാതെയിരുന്നു; ഞാ൯ മൌനമായി 

അടങ്ങിപ്പാത്തിരുന്നു; ഇപ്പോഴോ നോധു 

കിട്ടിയ സ്ര്രിയെപ്പോലെ ഞാ൯ ഞരങ്ങി 

നെടുധിപ്പിട്ടു കുതെക്കം. ഞാ൯ മലകളെ 

യും കുന്നുകളെയും ശ്രുന്യ മാക്കി അവയുടെ 

സസ്യങ്ങളെ എല്ലാം ഉണക്കിക്കുളയും; 

ഞാന നദികളെ ദഒ്വിപുകളാക്കും; പൊയ്ക 

കളെ. വററിച്ചുകളുയും. ഞാ൯ കുരുട 

ന്മാരെ അവ൪ അറിയാത്ത വഴിയിരു 

നടത്തും; അവര് അറിയാത്ത പാതകളില് 

അവരെ സഞ്ചരിക്കുമാറാക്കും; ഞാ൯ അവ 

രുടെ മുമ്പില് ഇരുട്ടിനെ ധെളിച്ചധും 

ദൂഘടങ്ങളെ സമഭൂമിയും ആക്കും; ഞാ൯ 

ഈ വചനങ്ങളെ വിട്ടുകളയാതെ നിവ 

ത്തിക്കും. ധിഗ്രഹങ്ങളില് ആശ്രയിച്ചു 

ബിംബങ്ങളോടു: നിങ്ങ ഞങ്ങളുടെ 

ദേവന്മാരെന്നു പറയുന്നവര് പി൯തിരി 

ഞ്ഞു ഏററധും ലജ്യഡ്മിച്ചുപോകം. ചെക് 

ടന്മാരേ, കേച്പി൯; കുരുടന്മാരേ, നോ 

ക്കിക്കാണ്ടിസ! എസെറ ടാസനല്ലാതെ 

കരുട൯ ആര? ഞാ൯ അയകുന്ന ട്ടൂുതനെ 

പ്പോലെ ചെകിട൯ ആര്? ഏസെറ പ്രിയ 

നെപ്പ്പോലെ കരുടനും യഹോവയുടെ 

ദാസനെപപ്പാലെ അന്ധ൯മായധവ൯ 

ആര്? 

ന്നില്ല; ചെധി തുറന്നിരുന്നിട്ടും അവസ 

പലതും കണ്ടിട്ടും നീ സൂക്ഷിക്കു 

കേമശക്കുന്നില്ല. യഫോധഖ തന്െറ നീതി 

നിമിത്തം ഉപദേശത്തെ ത്രേഷ്ടുമാക്കി 

മഹത്വികരില്പാ൯ പ്രസാടിച്ചിരിക്കുന്നു. 

എന്നാല് ഇത്ത മോഷ്ടിച്ചും കന്നും പോ 

യിരിക്കുന്ന ഒരു ജനമാകന്ു; അധരൊ 

ക്കെയും കുഴികളില് കുടുങ്ങിയും കാരാഗൃ 

ഹങ്ങളിര അടെക്കപ്പെട്ടുമിരിക്കുന്നു; അ 

വര് കവച്ചയായ്യ്യോയി, ആരും ലിടുധി 

ക്കുന്നില്ല; അവര് കൊള്ള യായ്യക്കോയി, മട 

ക്കിത്തരിക എന്നു ആരും പറയുന്നതുമില്ല. 

നിങ്ങളില് ആര് അതിന്നു ചെധികൊടു 94 | 
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ക്കും? ഭാധികാലത്തേക്കു ആര് ശുഭ്ധിച്ചു 

കേധക്ുും? 

യും യിസ്രായേലിനെ കവച്ചക്കാക്കും ഏപ്പി 

യാക്കോബിനെ കൊള്ളയാ 

ചുകൊടുത്തവ൯ ആര? യഹോവ തന്നേ 

യല്ലോ; അവനോടു നാം പാപ്പം ചെയ്യൂ 

പോയി അവനെറ വഴികളിരു നടപ്പാ൯ 

അവക്കു മനസ്സ്സില്ലായിരുന്നു; അവസെറ 

ന്യായപ്രമണേം അവ൪ അഠഃസരിച്ചിട്ടു 

മില്ല, അതുകൊണ്ടു അവ൯ തനെറ ഉഗ്ര 

കോപ്പും യുഭ്ധകാഠിന്യ ധും അവരുടെ 

മേല് പപകന്നു; അതു അവരുടെ ചുററും 

ജ്വലിച്ചിട്ടും അവ൪ അറിഞ്ഞില്ല; അതു 

അവരെ ദഫിപ്പിച്ചിട്ടും അവർ ക്രട്ടാക്കി 

യില്ലം 

൪൭..൩. അഡ്ധ്യായം. 

ഇപ്പോഴോ യാക്കോബേ, നിന്നെ സ്തൃക്ട്രി 

ചുവന്ം, യിസ്രായേലേ. നിന്നെ നിമ്മിച്ച 

വനുമായ യദഹാവ ഇവ്പുകാരം അരുളി 

ച്ചെയ്യുന്നു: ഭയപ്പെടേണ്ടാ, ഞാ൯ നിന്നെ 

ധിണ്ടെടുത്തിരിക്ുന്നു; ഞാന് നിന്നെ 

പേര് ചൊല്ലി ധിളിച്ചിരികുന്നു; നി എ 

നിക്കുള്ളവ൯ തന്നേ. നി ധെള്ളത്തില് 

കരടി കടക്കമ്പോര ഞാന നിന്നോടുക്രടി 

നീ നടികളില്ക്രടി കടക്ു 

മ്പോശ അവ നിനെറമിതെ കധികയില്ല; 

ഇരികും; 

നീ തീയില്ക്രടി നടന്നാല് ധെന്തുപോക 

യില്ല; അഗ്നിജ്വാല നിന്നെ ദഫിപ്പ്ിക്കയു 

മില്ല, നിന്െറ ദൈധധും യിസ്പായേലി 

നെറ പരിശുഭ്ധനുമായ യഹോവ എന്ന 

ഞാ൯ നിനെറ രക്ഷക൯; നിനെറ മറുവധി 

ലയായി ഞാന മിസ്പയിമിനെയും നിനകു 

പകരമായി ക്രശിനെയും സെബയെയും 

നി എനിക്കു വില 

മാന്യനം 

കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. 

ഏറിയവനും ആയി ഞാ൯ 

നിന്നെ സ്നറേഫിച്ചിരിക്കയാല് ഞാ൯ നിന 

കഅ പകരം മശക്ൃരെയും നിന്െറ ജീവ 

ഠിം 

] 08 1 

പ യ്ത 

യെശയ്യാവു ൪൩. 

ന്നു പകരം ജാതികളെയും കൊടുകുന്നു. 

ഭയപ്പെടേണ്ടാ; ഞാ൯ നിന്നോടുക്രടെ 

തണ്ടു; നിനെറ സന്തതിയെ ഞാ൯ കിഴ 

ക്കുനിന്നു വരുത്തുകയും പടി ഞ്ഞാറുനിന്നു 

നിന്നെ ശേഖരിക്കയും ചെയ്യും. ഞാ൯ 

വടക്കിനോടു: തരിക എന്നും തെക്കി 

നോടു: തടുത്തു വെക്കരുതെന്നും കപ്പിക്ും; 

ദൂരത്തുനിന്നു ഏനെറ പുത്രന്മാരെയും ഭൂമി 

യൂടെ അററത്തൃനിന്നു ഏനെറ പുത്രിമാ 

രെയ്യം ഏനെറ നാമത്തില് വിളിച്ചും 

എനെറ മഹത്വത്തിന്നായി സ്തക്ടിച്ചു നി 

മ്മിച്ച ഉണ്ടാക്കിയും ഇരിക്കുന്ന ഏവരെയും 

കൊണ്ടുവരിക എന്നു ഞാന് കപ്പിക്കും. 

കണ്ണുണ്ടായിട്ടും കുരുടന്മാരായും ചെധിയു 

ണ്ടായിട്ടും ചെകി ടന്മാരായും ഇരിക്ുന്ന 

ജനത്തെ പുറപ്പെടുഖിച്ചു കൊണ്ടുവരു 

വി൯. സകലജാതികളും ഒന്നിച്ചുക്രടട്ടെ, 

വംശങ്ങം ചേനുവരട്ടെ; അവരില് ആര് 

ഇതു പ്രസ്മാധിക്കയും, പണ്ടു പ്രസ്മാധി 

ച്ചതു കേഠംപ്പിച്ചുതരികയും ചെയ്യുന്നു? അ 

വര് നീതികരിക്കപ്പെടേണ്ടതിന്നു സാക്ഷി 

കളെ കൊണ്ടുവരട്ടെ; അവര് കേട്ടിട്ടു 

സത്യം തന്നേ ഏന്തു പറയട്ടെ. നിങ്ങ 

അറിഞ്ഞു എന്നെ വിശ്വസിക്കയും ഞാ൯ 

ആകുന്നു എന്നു ഗ്രഹിക്കയും ചെയ്യേണ്ട 

തിന്മ നിങ്ങ എനെറ സാക്ഷികളും 

ഞാ൯ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്ുന്ന എന്െറ 

ദാസനും ആകുന്നു എന്നു യഹോധയുടെ 

അരുളപ്പാടു; ഏനികുമുമ്വെ ഒരു ദൈവ 

വും ഉണ്ടായിട്ടില്ല, ഏസനെറ ശേഷം മുണ്ടാ 

കുയൃമില്ല. ഞാ൯, ഞാന് തന്നേ, യഹോ 

വ; ഞാനല്ലാതെ ഒരു രക്ഷ്ിതാധുമില്ല. 

നിങ്ങളുടെ ഇടയില് ഒരു അന്വ ദേവനല്ല, 

ഞാ൯ തന്നേ പ്രസ്യാധിക്കയും രക്ഷിക്ക 

യം കേധപ്പിക്കയും ചെയൂതു; അതുകൊ 

ണ്ടു നിങ്ങ ഏനെറ സാക്ഷികര ഏന്നു 

യഫോധയുടെ അരുളപ്പാടു; ഞാ൯ ടൈ 
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യെശയ്യാവയ രര: 

വം തന്നേ. ഇന്നും ഞാ൯ അനന്യ൯ 

തന്നേ; എന്െറ കയ്യില്നിന്നു വിടുധിക്കു 

ന്നവ൯ ആരുമില്ല; ഞാന് പ്രവത്തിക്കും; 

ആര് അതു തടുക്കും? നിങ്ങളുടെ ധീണ്ടെ 

ടൂപ്പുകരരനും യി സ്പാരയലിനെറ പരിശുഭ്ധ 

ന്ദമായ യഹോവ ഇപ്രുകാരം അരുളിച്ചെ 

യ്യുന്നു: നിങ്ങളുടെ നിമിത്തം ഞാ൯ ബാ 

ബേലിലേക്കു ആളയച്ചു, അവരെയൊ 

ക്കെയും, കല്ല യരെ തന്നേ, ഓടിപ്പോകുന്ന 

വരായി അവര് ഘോഷിച്ചുലുസിച്ചിരുന്ന 

കപ്പലുകളില് താഗോട്ടു ഓാടുമാറാക്കും, 

ഞാ൯ നിങ്ങളുടെ പരിശുഭ്ധനായ യഹോ 

വയും യിസ്രായേലിനെറ സ്രക്ട്രാവയം നിങ്ങ 

ളുടെ രാജാവും ആകുന്നു. സമുദത്തില് 

വഴിയും പചെരുവെള്ളത്തില് പാതയും 

തുണ്ടാക്കുകയും രഥം, കുതിര, സൈന്യം, 

പുറപ്പെടുഖിക്കയും 

ചെയ്യുന്ന യഹോവ ഇപ്രകാരം അരുളി 

ബലം എന്നിവയെ 

ചെയ്യുന്നു: അവര് ഒരുപോലെ കിടകുന്നു, 

എഴ്ുന്നേല്ലയില്ല; അവർ കെട്ടുപോകുന്ന; 

വിളക്കുതിരിപോലെ കെട്ടുപോകുന്നു. 

മുമ്പുള്ള വയെ നിങ്ങഠം ഓക്കേണ്ടാ; പണ്ടു 

ആള വയെ നിരൂപിക്കയും വേണ്ടാ. ഇതാ, 

ഞാ൯ പുതിയതൊന്നു ചെയ്യുന്നു; അതു 

ഇപ്പോ ഉത്ഭവികും; നിങ്ങഠം അതു അ 

റിയുന്നില്ലയോ? അതേ, ഞാന് മരുഭൂമി 

യില് ഒരു വഴിയും നിജ്യുനപ്രദേശത്ുതു 

നടികളും ഉണ്ടാക്കും. ഞാന് തിരഞ്ഞെടു 

ത്ത്ിരിക്കുന്ന എനെറ ജനത്തിന്നു കടി 

പ്പരാ൯ കൊടുക്കേണ്ടതിന്നു ഞാന് മരുഭൂമി 

യില് വെള്ളം നിജ്യുനപ്രദേശത്തു നടി 

കളും നല്ല്യിയിരിക്കുന്നതു കൊണ്ടു കാട്ടുമൂഗ 

ങ്ങളും കുറുക്കന്മാരും ഒട്ടകപ്പക്ഷികളും ഏ 

ന്നെ ബഹുമാനിക്കും. ഞാ൯ എനിക്ു 

വേണ്ടി നിമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന ജനം എന്റെറ 

സ്മൂതിയെ വിവരിക്കും. ഏന്നാല് യാക്കോ 

ബേ, നി എന്നെ ധിളിച്ചചേക്ഷിച്ചിട്ടില്ല; 

ധിം 

1082 ദന്ഥി 44. 

യിസ്രായേലേ, നി എനെറ നിമിത്തം അ 

ഭ്ധവാനിച്ചിട്ടുമില്ല. നിന്െറ ഹോമയാ 83 

ഗങ്ങളുടെ കുഞ്ഞാടുകളെ നീ എനിക്കു 

കൊണ്ടു വനിട്ടില്ല; നിനെറ ഹനനയാഗ 

ങ്ങളാല് നി എന്നെ ബഫ്ലമാനിച്ചിട്ടില്ല; 

ഭോജനയാഗങ്ങളാല് ഞാന് നിന്നെ ഭാര 

പ്പേടുത്തിട്ടില്ല; ധ്യൂപനംകൊണ്ടു ഞാ൯ 

നിന്നെ അഭ്ധവാനിപ്പിച്ചിട്ടുമില്ല. നീ 

എനിക്കായി വയസമ്പു വാങ്ങിട്ടില്ല; നി 

നെറ ഹനനയാഗങ്ങളുടെ മേദസ്സകൊണ്ടു 

എനിക്കു തൃപ്യ്യി വരുത്തിട്ടുമില്ല;; നിന്െറ 

വാവങ്ങകൊണ്ടു നീ എന്നെ അദ്ധ്വാ 

നിപ്പിക്കയും നിന്െറ അകൂത്യങ്ങശകൊ 

ണ്ടു എന്നെ കക്ടപ്പെടുതുതുകയും ചെയ്തു, 

എനെറ നിമിത്തം ഞാ൯, ഞാ൯ തന്നേ, 

നിനെറ അതിക്രമങ്ങളെ മായിച്ചുകള യു 

നു; നിന്െറ പാപങ്ങളെ ഞാ൯ ഓാക്ക 

യുമില്ല. എന്നെ ഓപ്പിക്ക; നാം തമ്മില് 

൮ വഹരിക്ക; നീ നീതീകരിക്കപ്പെടേണ്ട 

തിന്നു വാടിച്ചുകൊഠഠക. നിന്െറ ആ 

ദയപിതാവു പാപം ചെയ്യു; നിനെറ മഭ്ധ്യ 

സ്ഥന്മാ൪ എന്നോടു ദോഹം ചെയ്യൂ. അതു 

കൊണ്ടു ഞാന് വധിശുഭ്ധമന്ദിരത്തിനെറ 

പ്രഭക്കന്മാരെ മലിനമാക്കി, യാക്കോബി 

നെ ഉന്തുലനാശത്തിന്നും, യിസ്രായേലിനെ 

നിന്ദെകും ഏല്പിച്ചിരിക്കുന്നു. 

രര. അഷഡ്ധ്യായം. 

ഇ പ്പോോഗോ, ഏസെറ ദാസനായ യാക്കോ 

ബേ, ഞാന് തിരഞ്ഞെടുത്ത യിസ്പായേലേ, 

കേക്കു. നിന്നെ ഉരുധാക്കിയവനും 

ഗഭത്തില് നിന്നെ നിമ്മിച്ചവന്ദം നിന്നെ 

സഹായിച്ച വനുമായ യഹോവ ഇപ്രുകാ 

രം അരുളി ച്ചെയ്യന്നു : എനെറ ദാസനായ 

യാക്കോബേ, ഞാന് തിരഞ്ഞെടുത്ത യെ 

ശുരൂനേ, നീ ഭയപ്പെടേണ്ടാ, ദാഫിച്ചി 

രിക്കുന്നെടത്തു ഞാന് വെള്ളവും വരണ്ട 

ടി 

ഉ 



10 

11 

ദവിഥു 2.4 

നിലത്തു നീരൊഴ്ചക്കുകളടം പകരും; നി 

ന്െറ സന്തതിമേല് എന്െറ ആത്മാവി 

നെയും നിന്െറ സന്താനത്തിന്മേല് എ 

നെറ അനുഗ്രഹത്തെയും പകരും. അവ൪ 

പുല്ലിന്െറ ഇടയില് നീത്തോടുകഠംക്കരി 

കെയുള്ള അലരികമപോലെ മുളെച്ചു 

വരും. ഞാന് യഫഹോധവെകുള്ള വന് ഏന്നു 

ഒരുത്ത൯ പറയും; മറെറാരുത്തന് തനിക്കു 

യാക്കോബിനെറ പേരെട്ടകും; വേറൊ 

രുത്ത൯ തനെറ കൈമേല്: യഹോധഖെ 

കുള്ളവ൯ ഏന്നു എഴുതി, യിസ്രായേരു 

എന്നു മ൮ പേര് എടുക്കും. യിസായേലിന്െറ 

രാജാഖായ യഹോവ, അവന്െറ വിണ്ടെ 

ടുല്പുകാരനായ സൈവ ങ്ങളുടെ യഫോവ, 

ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചെയ്യന്നു: ഞന് ആ 

ട്ന്മം അന്ത്യനും ആകുന്നു; ഞാനല്ലാതെ 

ഒരു ദൈവവുമില്ല. ഞാന് പുരാതനമാ 

യോരു ജനത്തെ സ്ഥാപിച്ചതുമുതല് ഞാ൯ 

മ്രേന്നപോലെ വിളിച്ചുപറകയും പ്രസ്യാ 

വിക്കുയും എനിക്കുവേണ്ടി ഒരുക്കിവെക്കു 

യും ചെയ്യന്നവ൯ ആ൪? സംഭധികുന്നതും 

സംഭധിപ്പാനുള്ളതും അവര് പ്രുസ്മാവി 

ക്കട്ടെ. നിങ്ങ ഭയപ്പെടേണ്ടാ; ചേടി 

ക്കയും വേണ്ടാ; പണ്ടുതന്നേ ഞാന് നി 

ന്നോടു പ്രസ്മാവിച്ചു കേഷപ്പിച്ചിട്ടില്ലയോ? 

നിങ്ങ എനെറ സാക്ഷികഠ ആകുന്നു; 

ഞാനല്ലാതെ ഒരു ദൈവം ഉണ്ടോ? ഒരു 

പാറയും ഇല്ല; ഞാന് ഒരുത്തനെയും അ 

റിയുന്നില്ലം പധിഗ്രഹത്തെ നിമ്മിക്കുന്ന 

ഏവനും ശ്രുന്യം; അവരുടെ മനോഹര 

ബിംബങ്ങഠ ഉപകരിക്കുന്നില്ല; അവയു 

ടെ സാക്ഷികളോ ഒന്നും കാണുന്നില്ല, 

ഒന്നും അറിയുന്നതുമില്ല; ലജുഷ്മിച്ചപോക 

ന്നതേയുള്ള. 

യോ ഒന്നിന്നും കൊള്ളരുതാത്ത ഒരു ധിഗ്ര 

ഒരു ദേധനെ നിമ്മിക്കു 

ഫത്തെ വാക്കുകയോ ചെയ്യന്നവ൯ ആര്? 

ഇതാ, അവസെറ ക്രട്ടക്കാര എല്ലാവരും 

ഠിം 

1 085 യെശയ്യാവു ൭൪: 

ലജ്്ിച്ചുപോകുന്നു; കൌശലപ്പണിക്കാ 

രോ മരുഷ്യരത്രേ; അവര് ഏല്ലാവരും 

ഒന്നിച്ചുക്രടി നില്ലട്ടെ; അവര് ഒരുപോ 

ലെ ധിറെച്ചു ലജ്യയിച്ചു പോകും. കൊല്ലേ൯ 

തുളിയെ മൂച്ചയാക്കി തീക്കനലില് ധേല 

ചെയ്യൂ ചുററികകൊണ്ടു അടിച്ച രൂപമാ 

ക്കി ബലമുള്ള ഭജംകൊണ്ടു പണി തീകുന്നു ; 

അവ൯ വിശന്നു ക്ഷീണിക്കുന്നു; വെള്ളം 

കുടിക്കാതെ തളന്നുപോകുന്നു. ആശാരി 

തോതുപിടിച്ചു ഇഠയക്കോല് കൊണ്ടു അട 

യാളമിട്ടു ചികളികൊണ്ടു രൂപമാക്കുകയും 

വൃത്ആയന്തരംകൊണ്ടു വരെക്കയും ചെയ്യുന്നു; 

ഇങ്ങനെ അവ൯ അതിനെ മ്മ ഷ്്യാകൂ 

തിയിലും പുരുഷകോമളത്വത്തിലും തീത്തു 

ക്ഷേത്രത്തില് വെകുന്നു. ഒരുവ൯ ദേവ 

ഓരുക്കളെ ധെട്ടുകയും തേക്കും കുരി വേല 

വും എട്ടക്കയും കാട്ടിലെ വൃക്ഷങ്ങളില് 

അവയെ കണ്ടു ഉറപ്പിക്കയും ഒരു അശോ 

കം നട്ടുപിടിപ്പിക്കയും, മഴ അതിനെ വകു 

ത്തുകയും ചെയുന്നു. 

ഷ്യന്നു തീ കത്തിപ്പഠ൯ മുതകുന്നു; അവ൯ 

പിന്നെ അതു മനു 

അതില് കുറെ എടുത്തു തി കായുകയ്യം 

അതു കുത്തിച്ചു അപ്പം ചുടുകയും അതു 

കൊണ്ടു ഒരു ദേവനെ ഉണ്ടാക്കി നമസ്സു 

രിക്കയും ഒരു വിഗ്രഹം തീത്തു അതിസനെറ 

മുമ്പില് സാഷ്ടാംഗം വീഴുകയും ചെയ്യുന്നു. 

അതില് ഒരംശംകൊണ്ട അവന് തി 

കത്തിക്കുന്നു; ഒരംശംകൊണ്ടെ ഇറച്ചി ചുട്ടു 

തിന്നുന്നു; അങ്ങനെ അവ൯ ചുട്ടു തിന്ന 

തൃപ്യനാകുന്നു; അധ തി കാഞ്ഞു: നലു 

തീ, കുളിര് മാറി എന്നു പറയുന്നു. അതി 

നെറ ശേക്ിപ്പുകൊണ്ടു അഖവന്൯ ഒരു ദേവ 

നെ. ഒരു ധിഗ്രഹത്തെ തന്നേ, ഉണ്ടാക്കി 

അതിന്െറ മുമ്പില് സാഷ്ടാംഗം വീണ 

നമമസ്ത്കരിക്കയും അതിനോടു പ്രാത്ഥിച്ചു: 

നി എനെറ 

ദേവനല്ലോ എന്നു പറകയും ചെയ്യന്നു. 

ഏന്നെ രക്ഷിക്കേണമേ; 
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അവര് അറിയുന്നില്ല, ഗ്രഫിക്കുന്നതു മില്ല; 

കാണാതവ്വണ്ണും അവരുടെ കണ്ണുകളെയും 

ഗ്രഹിക്കാതവണ്ണം അവരുടെ ഫ്ൃടയങ്ങ 

ളെയും അവന് അടെച്ചിരിക്കുന്നു. ഒരു 

തഅനും ഫൃദയത്തില് വിചംരിക്കുന്നില്ല: 

ഒരംശം ഞാ൯ കത്തിച്ച കനലില് അപ്പം 

ചുട്ടും ഇറച്ചിയും ചുട്ടു തിന്നു; ശേകിപ്പ 

കൊണ്ടു ഞാ൯ ഒരു മ്രേച്ച,വിഗ്രഹം ഉണ്ടാ 

ക്കുമോ? ഒരു മരമുട്ടിയുടെ മുമ്പില് സാ 

ക്ടരാംഗം ധിഴ്ഴമോ? ഏന്നിങ്ങനെ പറധാ൯ 

തക്കവണ്ണം ഒരുത്തന്നും അറിവും ഇല്ല, 

ബോധധുമില്ല. അധ൯ ധെണ്ണ്ണി൪ തിന്നു 

ന്നു; വഞ്ചിക്കപ്പെട്ട അവന്െറ എദയം 

അവനെ തെററിച്ചുകള യുന്നു; അവ൯ 

തന്െറ പ്രാണനെ രക്ഷിക്കുന്നില്ല; ഏ 

സെറ വലങ്കയ്യില് ഭോഷ്ക്്ില്ലയോ? എന്നു 

ചോടിക്കുന്നതുമില്ല. യാക്കോബ, ഇതു 

ഓത്തു കൊഠംക ; യിസ്രായേലേ, നി എനെറ 

ഓസനല്ലോ; ഞാ൯ നിന്നെ നിമ്മിച്ചു; 

നി സെറ ദാസ൯ തന്നേ; യിസ്പായേലേ, 

ഞാ൯ നിന്നെ മറന്നുകളകയില്പ. ഞാ൯ 

കാര്മുകിലിനെപ്പോലെ നിനെറ ലംഘന 

ങ്ങളെയും മേഘത്തെപ്പോലെ നിസെറ 

പാപങ്ങളെയും മായിച്ചുകള യുന്നു; എങ്ക 

ലേക്കു തിരിഞ്ജുകൊഠക; ഞാ൯ നിന്നെ 

വീണ്ടെടുത്തിരിക്കുന്നു. ആകാശമേ, ഘോ 

കിച്ചുല്സിക്ക; യഹോവ ഇതു ചെയ്യി 

രിക്കുന്നു; ഭൂമിയുടെ അധോഭാഗങ്ങളേ, 

ആത്തു കൊദധി൯; പവ്യതങ്ങളും വനവധും 

സകലവ്വക്ഷങ്ങളും ആയ്യള്ളോവേ, പൊ 

ട്ടിയാക്കവി൯; യഫോധ യാക്കോബിനെ 

ചിണ്ടെടുത്തു യിസ്രായേലില് തന്നെത്താ൯ 

മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു. നിനെറ ധിണ്ടെടു 

പ്ുകാരനും ഗഭത്തില് നിന്നെ നിമ്മിച്ച 

വനുമായ യഹോവ ഇപ്രുകാരം അരുളി 

ച്ചെയ്യുന്നു : യഹോവയായ ഞാ൯ സകുലധും 

ഉണ്ടാക്കുന്നു; ഞാ൯ തന്നേ ആകാശത്തെ 
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ധിരിക്കയും ഭൂമിയെ പരത്തുകയും ചെ 

യിരിക്കുന്നു; ആര് എന്നോടുക്രടെ മണ്ടാ 

യിരുന്നു? ഞാ൯ ജപ്പകന്മാരുടെ ശകുന 

ങ്ങളെ ധ്ൃത്ഥമാക്കുകയും പ്രശ്ശൂ ക്കാരെ ഭൂരാ 

ന്തന്മാരാക്കുകയും അ്താനികളെ. മടക്കി അ 

വരുടെ ജ്ഞാനത്തെ ഭോഷത്വപമാക്കുകയും 

ചെയ്യുന. ഞാ൯ ഏസെറ ദാസനെറ 

വചനം നിവത്തിച്ചു എന്റെറ ട്ടതന്മാ 

രുടെ ആലോചന അന്ക്ട്ിക്കുന്നു; യെരൂ 

ശലേമില് നിവാസികമഠ ഉണ്ടാകുമെന്നും 

യെഫ്രുദാനഗരങ്ങമ പണിയപ്പെടും, 

ഞാ൯ അവയുടെ ഇടിധുകളെ നന്നാക്കും 

എന്നും കല്പിക്കുന്നു. ഞാ൯ ആഗിയോടു 

ഉണങ്ങിപ്പോക; നിനെറ നദികളെ ഞാ൯ 

വററിച്ചുകള യും ഏന്നു ഒപ്പിക്കുന്നു. കോ 

രെശ എന്െറ ഇടയ൯; അവന് എനെറ 

നിവത്തിക്കും 

യെരൂശലേം പണ്യല്പലെടും, മന്ദിരത്തി 

ഹിതമൊക്കെയും എന്നും 

ന്നു അടിസ്ഥാനം ഇടും എന്നും ഞാ൯ 

കല്പിക്കുന്നു. 

൭.൫൦ അബഡ്ധ്യായാ. 

യഹോവ തന്െറ അഭിഷിക്തനായ 

കോരെശിനോടു ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചെ 

യ്യുന്നു -- അവന്നു ജാതികളെ കിഴടക്കി 

രാജാക്കന്മാരുടെ അരക്കച്ചകളെ അഴി 

ക്കേണ്ടതിന്നും കുതകുക൦ അവഡന്നു തുറ 

ന്നിരിക്കേണ്ടതിന്നും വാതിലുകം അടയാ 

തിരിക്കേണ്ടതിന്നും ഞാ൯ അവന്െറ വല 

മ്മെ പിടിച്ചിരിക്കുന്നു -- : ഞാന് നിനക 

മുമ്പായി ചെന്നു ഒൂഘടങ്ങളെ നിരപ്പാകു 

കയും താുഖവാതിലുകളെ തകത്തു ഇരിമ്പോ 

ടാമ്പലുകളെ ഖണ്ഡിച്ചുകളകയും ചെയ്യും. 

നിന്നെ പേര് ചൊല്ലി വിളിക്കുന്ന ഞാ൯ 

യഹോധ, യിസ്രായേലിനെറ ദൈവം 

തന്നേ എന്നു നി അറിയേണ്ടതിന്നു ഞാ൯ 

നിനക്കു ഇരുട്ടിലെ നിക്ഷേപങ്ങളെയും 

ഴി 
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മറവഖിടങ്ങളിലെ ഗ്ുപൃനിധികളെയും 

ഏഎനെറ ദാസനായ യാക്കോബ് നിമിത്ത 

വും എസെറ വൃതനായ യിസ്ായേല്നിമി 

ത്അവും ഞാ൯ നിന്നെ പേര് ചൊല്ലി വിളി 

ച്ചിരിക്കുന്നു; 

ഇരിക്കെ ഞാന നിന്നെ ഓമനപ്പേര 

നീ എന്നെ അറിയാതെ 

ചൊല്പി ധിളിച്ചിരിക്കുന്നു. ഞാ൯ യഹോധ 

യാകുന്നു; മറെറാരുത്തനുമില്ല; ഞാനല്ലാ 

തെ ഒരു ദൈവധുമില്ല; നീ ഏന്നെ അറി 

യാതെയിരിക്കെ ഞാന് നിന്െറ അര മുറു 

ക്കിയിരിക്കുന്നു, 

സൂമാനത്തിങ്കലും 

സൂയ്യോദയത്തിങ്കലും അ 

ഉള്ളവര് ഞാനല്ലാതെ 

മറെറാരുത്തന്ദം ഇല്ല എന്നറിയേണ്ടതിന്നു 

തന്നേ; ഞാ൯ യഃ3ഫാധഖയാകന്നു; മറെറാ 

രുത്തനും ഇല്ല. ഞാന് പ്രകാശത്തെ 

നിമ്മിക്കുന്നും അന്ധകാരത്തെയും സൃഷ്ടി 

കുന്നു; ഞാ൯ നന്മയെ ഉണ്ടാകുന്നു, തിന്മ 

സൃഷ്ടിക്കുന്നു; 
ഞാ൯ ഇതൊക്കെയും ചെയ്യുന്നു. ആകാ 

യെയ്യം യഹോവയായ 

ശമേ, മേലിത.നിന്നു ചൊഴിക്കുക; മേഘ 

ങ്ങ നിതിയെ വഷിക്കട്ടെ; രക്ഷ വിള 

യേണ്ടതിന്നു ഭൂമി തുറന്നുവരട്ടെ; അത്തു 

നീതിയെ മുളപ്പിക്കട്ടെ; യഹോവയായ 

ഞാ൯ അതു സ്ൃഷ്ട്ിച്ചിരിക്കുന്നു. 

നിലത്തിലെ കലനുറുക്കുകളുടെ ഇട 

യില് ഒരു കലന്മറുക്കായിരിക്കെ, തന്നെ 

നിമ്മിച്ചവനോട്ട തക്കിക്കുന്നവന്നു അയ്യോ 

കഷ്ടം! മനയുന്നവനോടു കളിമണ്ണു: നീ 

എന്തുണ്ടാക്കുന്നു എന്നും കൈപ്പണി: അ 

വന്നു കൈ ഇല്പ എന്നും വറയ്യമോ? 

അപ്പനോടു: നീ ജനിപ്പിക്കുന്നതു എന്തു 

എന്നും സ്ര്രിയോടു: നീ പ്രസവധിക്കുന്നതു 

എന്തു എന്നും പറയുന്നവന്നു അയ്യോ കക്കും! 

യിസ്രായേലിനെറ പരിശുദ്ധനും അവനെ 

നിമ്മിച്ചവനദമായ യഹോവ ഇപ്രകാരം 

അരുളിച്ചെയ്യുന്നു: വരുവാനുള്ള തിനെ 

ക്കുറിച്ചു എന്നോടു ചോടിപ്പി൯; എന്റെറ 

ധാം 
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മക്കളെ യും എന്െറ കൈകളുടെ പ്രവൃത്തി 

യെയും കുറിച്ചു എന്നോടു കപ്പിപ്പി൯. 

ഞാ൯ ഭൂമിയെ ഉണ്ടാക്കി അതില് മനുഷ്യ 

നെയും സൃഷ്ടിച്ചു; ഏനെറകൈ തന്നേ ആ 

കാശത്തെ ധിരിച്ചു അതിലെ സകലസൈ 

നൃത്തെയും ഞാ൯ കപ്പിച്ചാക്കിയിരിക്കുന്നു. 

ഞാ൯ നീതിയില് അധഖനെ ഉണത്തിയി 

രിക്കുന്നു; അവനെറ വഴികളെ ഒക്കെയും 

ഞാ൯ നിരപ്പംക്കും; അവസ എന്െറ ന 

ഗരം പണിയും; വിലയും സമ്മാനവും 

വാങ്ങാതെ അവന് എസെറ പ്രവാസി 

കളെ വിട്ടയക്ും എന്നു സൈന൬ങ്ങളൂടെ 

യഹോവ അരുളിച്ചെയ്യന്നു. യഹോവ 

ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചെയ്യുന്നു: മിസ്്യിമി 

നെറ അഭ്ധവാനഫലവും ക്രശിസെറ വയ്യാ 

പാരലാഭധും ദിഘകായന്മാരായ സെബാ 

യരും നിനെറ അടുക്കല് കടന്നുവന്നു 

നിനക്കു കൈധശമാകും; അവര് നിസെറ 

പിന്നാലെ നടകും; ചങ്ങലയിട്ടുവരായി 

അവര് കടന്നുവരും; അവര് നിന്നെ 

വണങ്ങി: നിനെറ മദ്ധ്യേ മാത്രമേ ദൈ 

വമുള്ളൂ; അവനല്ലാതെ ധേറൊരു ദൈവ 

വും ഇല്ല എന്നിങ്ങനെ പറഞ്ഞു നിന്നോടു 

യാചിക്കും. 

രക്ഷിതാധും ആയുള്ളേോലേ, നി മറഞ്ഞി 

യി സ്രായേലിനെറ ഭൈവവും 

രിക്കുന്ന ദൈവം ആകുന്നു സത്യം. അവ൪ 

എല്ലാവരും ലജ്ഡ്ിച്ച അമ്പരന്നു പോകും; 

വിഗ്രഹങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കുന്നവര് ഒരുപോ 

ലെ അമ്പരപ്പിത ആകും. യിസ്റ്റായേ 

ലോ യഹോവയാല് നിത്ൃരക്ഷയായി 

രക്ഷിക്കപ്പെടും; നിങ്ങഠം ഒരുനാളും ലജ്്്ി 

ക്കയില്ലു, അമ്പരന്നുപോകയ്യം ഇല്ല. 

ആകാശത്തെ സ്ൃൃക്ട്ടിച്ച യഹോവ ഇപ്ര 

കാരം അരുളിച്ചെയ്യുന്നു - അവന് തന്നേ 

ദൈധം; അഖ൯ ഭൂമിയെ നിമ്മിച്ചു 

ണ്ടാക്കി; അവയ൯ അതിനെ ഉറപ്പിച്ചു; 

വൃത്ഥമായിട്ടല്ല അവന് അതിനെ സ്ൃക്ട്ടി 
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ചതു; പാപ്റ്ിന്നത്രേ അതിനെ നിമ്മി 

ചതു --: ഞാ൯ തന്നേ യഹോവ; വേറൊ 

രുത്തനും ഇല്ല. ഞാന് രഫസ്യത്തില് 

അന്ധകാരപ്രടേശത്തുധെച്ചല്ല സംസാരി 

ചതു; ഞാ൯ യാക്കോബിനെറ സന്തതി 

യോടു: വ്ൃത്ഥമായി എന്നെ അന്വേഷി 

പ്പി൯ ഏന്നല്ല ക്ല്പിച്ചിരികുന്നതു; യഹോ 

വയായ ഞാന് നിതി സംസാരിക്കുന്നു, 

നേരുള്ളതു പ്രസ്മാവിക്കുന്നു. നിങ്ങഗം 

ക്രടിഖരുധി൯; ജാതികളില്ഖെച്ചു 

തെററി ഒഴിആവരേ, ഒന്നിച്ചു അടുത്തു 

വരുധിന൯; വിഗ്രഹമായോരു മരം എടു 

തുതുകൊണ്ടു നടക്കയും രക്ഷ്മിപ്പാ൯ കുഴി 

യാത്ത ദേവനോടു പ്രാത്ഥിക്കയും ചെയ്യു 

ന്നവക്കു അറിധില്ല. നിങ്ങ പ്രസം 

വിച്ചു കാണിച്ചുതരുധി൯; അവ൪ ക്രടി 

ആലോചിക്കട്ടെ; പുരാതനമേ ഇതു കേ 

പ്പിക്കയും പണ്ടുതന്നേ ഇതു പ്രസ്മാധിക്ക 

യ്യും ചെയൂവ൯ ആര്? യഫോധയായ 

ഞാസ അല്ലയോ? ഞാ൯ അല്ലാതെ വേ 

റൊരു ദൈവം ഇല്ല; ഞാന് അല്ലാതെ 

നീിതിമാനായോരു ദൈവവും രക്ഷിതാവും 

ഇല്ല. സകലഭ്രസിമാവാസികളമായു 

ള്ളോരേ, എങ്കലേക്കു തിരിഞ്ഞു രക്ഷപ്പെ 

ടുവി൯; ഞാനല്ലാതെ ലേറൊരു ദൈവ 

യും ഇല്ലല്ലോ. 

ഏതു മുഴങ്കാലും 
ചെയ്യം 

എന്നാണ, എനെറ മുമ്പില് 

മടങ്ങും; ഏതു നാവും 

സത്യം എന്നിങ്ങനെ എനെറ 

വായില്നിന്നു നീതിയും മടങ്ങാത്ത 

ഒരു വചനധും പുറപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. 

യഹോവയില്, മാത്രം നിതിയും ബലവും 

ഉണ്ടു ഏന്നു 

കൊണ്ടു അവസെറ അടുക്കല് ചെല്ലും? 

ഓരോരുത്ത൯ പറഞ്ഞു 

അവനോടു കോചിക്കുന്നവരൊക്കെയും 

ലങ്മിച്ചുപോകം. യഹോവയില് യിസ്രാ 

യേല് സന്തതിയെല്ലാം നീതികരിക്കപ്പെട്ടു 

പു൭ഴ്ഴം, 

ധിം 
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ര൭ന്നം അഡ്ധ്യായം. 

ബത വണങ്ങുന്നു; നെബോ കുനിയു 

ന്നാ; അവരുടെ ധിഗ്രഹങ്ങളെ മൃഗങ്ങളു 

ടെ പുറത്തും കന്നുകാലികളുടെ പുറത്തും 

കയററിയിരിക്കുന്നു; നിങ്ങ ഏടുത്ുതുകൊ 

ണ്ടു നടന്നവ ഒരു ചുമടും തളന്ന മൃഗങ്ങംം 

ക്കു ഭാരവും ആയിത്തിന്നിരിക്കുന്നു. അധ 

കുനിയുന്നു; ഒരുപോലെ വണങ്ങുന്നു; 

ഭാരം ഒഗിപ്പാസ കഴിയാതെ അവ തന്നേ 

പ്രവാസത്തിലേക്കു പോയിരിക്കുന്നു. 

ഗഭംമുതല് വഹിക്കപ്പെട്ടവരും ഉദരം 

മുതല് ചുമക്കപ്പെട്ടവരുമായി യാക്കോബ്' 

ഗൃഹധും യിസ്രായേല്ഗൃഹത്തില് ശേഷി 

ചിരിക്കുന്ന എല്ലാവരുമായുള്ളോരേ, എ 

നെറ വാക്കു കേമപ്പി൯, നിങ്ങളൂടെ 

വാഭ്ധക്യംവരെ ഞാ൯ അനന്യ൯ തന്നേ; 

നിങ്ങ നരെക്കുവലോളം ഞാന് നിങ്ങളെ 

ചുമക്കും; ഞാ൯ ചെയ്യിരിക്കുന്നു; ഞാ൯ 

വഹിക്കയും ഞാ൯ ചുമന്നു വിട്ടവിക്കയും 

ചെയ്യും. നിങ്ങ എന്നെ ആരരോടു 

ഉപമിച്ചു സദ്ൃശമാക്കും? തമ്മില് ഒത്തുവര 

ത്തക്കവണ്ണും ഏന്നെ ആരോടു തുല്യമാക്കും? 

അവര് സങഞ്ചിയില്നിന്നു പൊന്നു കുട 

ഞ്ഞിടടുന്നു; തുലാസ്സില് വെള്ളി തൂകുന്നു; 

തട്ടാനെ ക്രലിക്കു വെക്കുന്നു അവന അതു 

കൊണ്ടു ഒരു ദേവനെ ഉണ്ടാകുന്നു; അവര് 

സാഷ്്യാം ഗം വിണു നമസ്തൂരിക്കുന്ന. അവര് 

അതിനെ തോളില് എടുത്തു കൊണ്ടു 

പോയി അതിനെറ സ്ഥലത്തു നിത്തൃന്നു; 

അതു തനെറ സ്ഥലത്തുനിന്നു മാറാതെ 

നില്ലൂന്നു; അതിനോടു നിലവിളി ,പ്യാല് 

അതു ഉത്തരം പറയുന്നില്ല; കക്ഷത്തില് 

നിന്നു രക്ഷ്മിക്കുന്നതുമില്ല. 

ഇതു രാത സ്ഥിരത കാണിപ്പി൯; 8 

ദ്രോഹികളേ , മനസ്സിലാക്ുവി൯. ഇതു 

പണ്ടുള്ള പൂവ്യകായ്യങ്ങളെ ഓത്തുശൊഠം 9 
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വി൯ ; ഞാനല്ുംതെ വേറൊരു ദൈവമില്ല; 

ഞാ൯ തന്നേ ദൈവം, എന്നെപ്പോലെ 

ഒരുത്തനുമില്ല. ആരംഭത്തിങ്കൽ തന്നേ 

അധസാനവും പ്ൂവ്ൃകാലത്ൃതു തന്നേ മേ 

ലാല് സംഭ ധിപ്പാനുള്ളതും ഞാ൯ പ്രസ്മാ 

വധിക്കുന്നു; എസെറ ആലോചന നിവ്ത്തി 

യാകും; ഞാ൯ ഏനെറ താല്പയ്യമൊക്കെയും 

അറാമ്ട്റിക്കും ഏന്നു ഞാ൯ പറയുന്നു. 

ഞാ൯ കിഗക്കുനിന്നു ഒരു റാഞ്ച൯പക്ഷി 

യെ, ട്ൂരദേശതൃതുനിന്നു, എന്െറ ആലോ 

ചനയെ അനുക്ട്ികുന്ന പുരുഷനെ തന്നേ 

വിളിക്കുന്നു; ഞാന് പ്രസ്മാധിച്ചിരിക്കുന്നു ; 

ഞാ൯ നിധഖത്തിക്കും; ഞാന് നിരൂപിച്ചി 

നിതി 

യോടു അകുന്നിരിക്കുന്ന ക്ഠിനഹ്റദയന്മാ 

രിക്കുന്നു; ഞാ൯ അനുകഷ്ട്ിക്കും. 

രേ, ഏനെറ വാക്കു കേധപ്പി൯. ഞാ൯ 

എനെറ നിതിയെ അടുത്തു വരുത്തിയിരി 

ക്കുന്നു; അതു ദ്രൂരമായിരിക്ുന്നില്ല; ഏനെറ 

രക്ഷ താമസിക്കയുമില്ല; ഞാ൯ സിയാ 

നിത രക്ഷയും യിസ്രായേലിന്നു ഏനെറ 

മഹത്പധും നല്ലം. 

൨൭൦ അദ്ധ്യായം. 

ഒ്വൊബേരുചുത്രിയായ കന്യ കേ, ഇറങ്ങി 

പൊടിയില് ഇരിക്ക; കല്ല യപുത്രി, സിം 

ഫംസനം ക്രടാതെ നിലത്തിരിക്ക; നിന്നെ 

ഇനി തന്വംഗി ഏന്നും സുഖഭോഗിനി 

തന്നും വിളിക്കയില്ല. തിരികല്ലു ഏടുത്തു 

മാവു പൊടിക്ക; നിനെറ മൂടുപടം നീക്കു 

ക; വ്ന്്ര്രാന്തം ഏടുത്തു കുത്തി തുട മറെക്കാ 

തെ നടികളെ കടക്ക, നിനെറ നഗ്നത 

അനാവ്ൃതമാകും ; നിനെറ നാണിടം കാ 

ണം; ഞാ൯ ഒരു മനുഷ്യനെയും ആദരി 

ക്കാതെ പ്രുതികാരം നടത്തും, ഒആങ്ങമൂ 

ടെ ധിണ്ടെടുപ്പുകാരനോ സൈപവ്ൃങ്ങളൂടെ 

യഹോവ, യിസ്രായേലിനെറ പരിശുഭ്ധ൯ 

എന്നാകുനാ അവനെറ നാമം, കല്ലയ 

ധാഠാഥറ്ഠിം 
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പുത്രി, മിണ്ടാതെയിരിക്ക; ഇരുട്ടത്തു പോ 

ക; നിന്നെ ഇനി രാജു, ങ്ങളൂ.ടെ തമ്പുരാട്ടി 

ഞാ൯ ഏഎനെറ 

ജനത്തോടു ക്രുദ്ധിച്ചു, ഏനെറ അവകാശ 

ത്തെ അശുദ്ധമാക്കി, അവരെ നിനെറ 

എന്നു വിളിക്കയില്ല. 

കയ്യില് ഏപ്പിച്ചുതന്നു; നീ അവരോടു 

കനിധൃയ കാണിക്കാതെ പവ്ൃഭ്ധന്മാരുടെ 

മേല്പോലും നിനെറ ഭാരമുള്ള നുകം 

ഖെച്ചിരിക്കുന്നു. ഞാന് എന്നേകും തമ്പയ 

രാട്ടി ആയിരികും ഏന്നു നി പറഞ്ഞു 

അതു ക്രട്ടാക്കാതെയും അതിന്െറ അധ 

സാനം ഓാക്കാതെയ്യം ഇരുന്ന, ആകയാല്: 

ഞാ൯ മാത്രം; എനിക്കു തുല്യമായി മററാരു 

മില്ല; ഞാ൯ ലിധവയായിരിക്കയില്ല; പു 

തൂരനകഷ്ടടം അറികയുമില്ല ഏന്നു ഫൃദയത്തിരു 

പറയുന്ന സുഖഭോഗഥിനിയും നിഭയവാ 

സിനിയും ആയുള്ളവളേ, ഇതു കേക്കു: 

പുത്രനക്ടടം, ധൈധധ്യം ഇവ രണ്ടും പെ 

ട്ടെന്നു ഒരു ദിപസത്തില് തന്നേ നിനക്കു 

ഭധിക്കും; നിന്െറ ക്ഷുട്പ്രയോഗങ്ങറാ 

എത്ര പെരുകിയിരുന്നാലും നിന്െറ ആ 

ഭിചാരങ്ങം എത്ര അധികമായിരുന്നാലും 

അവ നിനക്കു നിറപടിയായി ഭധിക്കാതി 

രിക്കയില്ല. നി നിസെറ ഒൂഷ്ടതയില് 

ആശ്രുയിച്ചു, ആരും എന്നെ കാണുന്നില്ല 

ദ്രേന പറഞ്ഞുവല്ലോ; നിന്െറ ജ്തോനധ്യം 

നിന്െറ ധിദ്മയും നിന്നെ തെററിച്ചുകുളു 

ഞ്ഞ; ഞാന് മാത്രം; ഏനിക്കു തുല്യമായി 

മററാരും ഇല്ല ഏന്നു നി നിസെറ ഫഎദയ 

ത്തില് പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ടു മന്ത്രവാദ 

ത്താല് നിക്കുവാ൯ കഥിയാത്ത അനത്ഥം 

നിനെറമേത വരും; നിന്നാല് പരിഹരി 

പ്ലാ൯ കഴിയാത്ത ആപത്തു നിനക്കു ഭധി 

കും; നി അറിയാത്ത നാശം പെട്ടെന്നു 

നിനെറമേല് വരും. നീ ബാല്യംമുതല് 

അഭ്ധവാനിച്ചു ചെയ്യുന്ന നിനെറ മന്ത്രവാ 

ഭങ്ങ കൊണ്ടും ക്ഷുദ്രപ്രയോഗങ്ങളുടെ 
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ചെരുപ്പം കൊണ്ടും ഇപ്പ്യോഠം നിന്നു കൊ 

ക; പക്ഷേ ഫലികും! പക്ഷേ നി പേടി 

പ്പിക്കും! നിന്െറ ആലോചനാബാഗ്ഇ 

ല്യം കൊണ്ടു നി വലഞ്ഞിരികുന്നു ; ജ്യോതി 

ഷക്കാരും നക്ഷത്രം നോക്ുന്നവരും നിന 

ക്കു വരുവാനുള്ളതു മാസാന്തരം അറിയി 

കുന്നവരും ഇപ്പോഠം ഏഴ്ചന്നേററു നിന്നെ 

രക്ഷിക്കട്ടെ. ഇതാ, അവർ താളടിപോ 

ലെ ആയി തിക്കു ഇരയാകും; അവര് 

അഗ്നിജ്വാലയില്നിന്നു തങ്ങളെ തന്നേ 

വിട്ടു ചിക്കയില്ല; അതു കുളിര് മാററു 

വാന് തക്ക കനലും കായുഖാ൯ തക്ക തീയും 

അല്പം ഇങ്ങനെയാകും നീ അഭ്ധ്വാനി 

ച്ചിരിക്കുന്നതു; നിന്െറ ബാല്യംമുതല് 

നിന്നോടുക്രടെ വ്യാപാരം ചെയൂവ൪ 

ഓടോരുത്ത൯ താന്താനെറ ദിക്കിലേക്കു 

അലഖഞ്ഞുപോകും; ആരും നിന്നെ രക്ഷി 

ക്കയില്ല. 

ര്വപ്പം അദ്ധ്യായം. 

യിസംയേര എന്നു പേര് വികിക്കപ്പെട്ട 

വരും യ്യെഫ്രദയുടെ ധെള്ള ത്തിതനിന്നു 

ഉത്ഭവിച്ചിരിക്കുന്നവരും യഹോവയുടെ 

നാമത്തില് സത്യം ചെയ്യുന്നവരും സത്യ 

ത്തോടും നീതിയോടും ക്രടെയല്ലെങ്കിലും 

യിസ്രായേലിനെറ ദൈവത്തെ കീത്തിക്കു 

ന്നവരും ആയ യാക്കോബ് ഗൃഹമേ, ഇതു 

കേട്ടുകൊ വിന്, അവര് തങ്ങളെ തന്നേ 

വിശുഭ്ധനഗരം ഏന്നു വിളിച്ചു യിസാ 

യേലിനെറ ദൈവത്തില് ആശ്രയിക്കുന്നു 

വല്ലോ; അയനെറ നാമം സൈസവ്യങ്ങ 

ടെ യഹോവ എന്നാകുന്നു. പൂവ്വകായ്യ 

ങ്ങളെ ഞാ൯ പണ്ടുതന്നേ പ്രസ്മാചിച്ചു; 

അവ എനെറ വായില്നിന്നു പുറപ്പെട്ടു; 

ഞാ൯ അവയെ കേമപ്പിച്ചു; പെട്ടെന്നു 

ഞാ൯ പ്രവത്തിച്ചു; അധ സംഭധിച്ചമി 

രിക്കുന്നു. നി കഠിന൯ ഏന്നും നിന്െറ 
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കഴുത്തു ഇരിമ്പുഞരമ്പുള്ള തെന്നും നിനെറ 

നെററി താരും എന്നും ഞാ൯ അറിക 

കൊണ്ടു ഞാന് പണ്ടുതന്നേ നിന്നോടു 

പ്രസ്മാവിച്ച; എന്െറ വിഗ്രഹം അവയെ 

ചെയ്യൂ ഏന്നും എനെറ ധിഗ്രഹവധും ബിം 

ബധും അവയെ കപ്പിച്ചു ഏന്നും നീ പറ 

യാതെ ഇരിക്കേണ്ടതിന്നു അവ സംഭധി 

ക്കംമമ്വെ ഞാന് നിന്നെ കേഷപ്പിച്ചമിരി 

ക്കുന്നു. നി കേട്ടിട്ടുണ്ടു ; ഇപ്പോഠം ഏല്ലാം 

കണ്ടുകൊഠക; നിങ്ങ തന്നേ അതു പ്ര 

സ്യാവിക്കയില്ലയോ? ഇന്നുമുതല് ഞാ൯ 

പുതിയതു, നീ അറ് യാതെ മറഞ്ഞിരിക്കു 

ന്നതു തന്നേ നിന്നെ കേധപ്പിക്ുന്നു. 

ഞാ൯ അതു അറിഞ്ഞുവല്ലോ എന്നു നി 

പറയാതെ ഇരിക്കേണ്ടതിന്നു അതു പണ്ട 

ല്ലം ഇപ്പോ തന്നേ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരി 

ക്കുന്നു; ഇന്നേ ദിവസത്തിന്നു മുമ്പു നി 

അതിനെക്കുറിച്ചു ഒന്നും കേട്ടിട്ടില്ല. നീ 

കേരക്കയോ അറികയോ നിസെറ ചെവി 

ചെയ്യിട്ടില്ല. 

നീ വളരെ ദോഹം ചെയ്യൂ, ഗഭംമുതല് 

അനു തുറക്കപ്പെടുകയോ 

വിശ്വാസവഞ്ചകന എന്നു ധിളിക്കപ്പെ 

ട്ടിരിക്കുന്നു എന്നു ഞാ൯ അറിഞ്ഞു. ഏ 

സെറ നാമംനിമിത്തം ഞാന് ഏഎസെറ 

കോപത്തെ താമസിപ്പിക്കുന്ന; നിന്നെ 

സംഹരിക്കേണ്ടതിന്നു ഏനെറ സ്തൂതിനി 

മിത്തം ഞാ൯ അടങ്ങിയിരിക്ുന്നു, ഇതാ, 

ഞാ൯ നിന്നെ ഉരതിക്കഴിച്ചിരിക്കുന്നു, ലെ 

ള്ളിയെപ്പോലെ അല്ലതാനും; ഞാ൯ നി 

ന്നെ കഷ്കുതയുടെ ചൂളയില് ആകുന്നു 

ശോധന കഴിച്ചതു. എനെറനിമിത്തം, 

നെറ നിമിത്തം തന്നേ, ഞാന് അത്തു 

ചെയ്യും; ഏനെറ നാമം അശുഭ്ധമായ്യീരുന്ന 

തെങ്ങനെ? ഞാസ൯ എന്െറ മഹത്വം 

മറെറാരുത്തന്നും കൊടുക്കയില്ല. യാക്കോ 

വിളിച്ചിരിക്കുന്ന യിസ്മാ ബേ, ഞാ൯ 

യേലേ, എനെറ വാക്ക കേശക്ക; ഞാസ൯ 
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അനന്യ൯; ഞാ൯ ആട്യനും ഞാസ അന്ത്യ 

നും ആകുന്നു. എന്െറ കൈ ഭൂമിക്കു അടി 

സ്ഥാനമിട്ടു; എന്െറ വലങ്കൈ ആകാശ 

ഞാന് വിളിക്കുമ്പോ 

നിങ്ങ 

ത്തെ വിരിച്ചു; 

അവ ഒക്കെയും ഉള വായസ്്റരുന്നു. 

എല്ലാവരും ക്രടിവന്നു കേട്ടുകൊഠംധവി൯; 

അവരില് ആര് ഇതു പ്രസ്യാധിച്ചുഴ യ 

ഹോവ സ്ന്റേഹികുന്നവ൯ ബാബേലി 

നോടു അവനെറ ഹിതമധ്യം കല്പ യരോടു 

അവന്െറ ഉജബലധും അനുക്ട്ടികും. 

ഞാ൯, ഞാ൯ തന്നേ പ്രസ്മാധിക്കുന്നു; 

ഞാ൯ അവനെ ധിളിച്ചു വരുത്തിയിരികു 

നു; അവനെറ വഴി സാദ്ധ്യ മാകും. നി 

ങ്ങ അടുത്തുവന്നു ഇതു കേോഠപ്പി൯; ഞാ൯ 

ആദിമുതല് രഫസ്ൃത്തിലല്ല പ്രസ്മാധിച്ചി 

ടടൂ്ളതു; അതിനെറ ഉത്ഭവകാലംമുതല് 

ഞാ൯ അവിടെ ഉണ്ടു; ഇപ്പോഴോ യഹോ 

വയായ കത്താധു എന്നെയും തന്െറ ആ 

ത്മാധിനെയും അയച്ചിരികുന്നു. യിസ്രാ 

യേലിനെറ പരിശുദ്ധനും നിന്െറ വധി 

ണ്ടെടുപ്പുകാരദ്മമായ യമഹാധ ഇപ്രകാരം 

അരുളിച്ചെയ്ുന്നു: ശുഭകരമായി പ്രപത്തി 

പ്രാ൯ നിന്നെ അഭ്ൃയസിപ്പിക്കയും നീ 

പോകേണ്ടുന്ന വഴിയിൽ നിന്നെ നടത്തു 

കയും 

യഹോവ ഞാ൯ തന്നേ. അയ്യോ, നി 

ചെയ്യുന്ന നിനെറ ഭൈവമായ 

ഏനെറ കപ്പനകമളെ കേട്ടനുസരിച്ചെ 

കില് കൊള്ളായിരുന്നു! എന്നാല് നിന്െറ 

സമാധാനം നദിപോലെയും നിനെറ 

നീതി സമരത്തിലെ തിരപോലെയും ആ 

കുമായിരുന്നു. നിനെറ സന്തതി മണല് 

പോലെയും നിന്െറ ഗഭഫലം മണല് 

തരിപോലെയും ആകുമായിരുന്നു; നി 

സെറ പേര് എസെറ മുമ്പില്നിന്നു ഛേ 

ദിക്കല്പെടുകയോ നശിച്ചുപോകയോ ചെ 

യ്ക്കയില്ലായിരുന്നു. ബാബേലിതനിന്ു 

പുറല്പെടുവി൯; ഉല്ലാസഷഘോഷത്തോടെ 

ധിം 
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കല്ല യരെ വിട്ടു ഓടിപ്പോകുവി൯. ഇതു 

പ്രസ്മാലിച്ചു കേംപ്പിപ്പി൯; ഭൂമിയുടെ 

അററത്തോളം ഇതു പ്രുസിദ്ധമാകുധി൯; 

യഹോവ തനെറ ഭാസനായ യാക്കോബി 

നെ വീണ്ടെടുത്തിരിക്കുന്നു എന്നു പറ 

വിനു. അവസ അധരെ ശ്രു൩ പ്രദേശ 

ങ്ങളിതക്രടി നടത്തിയപ്പോഠം അവക്കു 

ഓഹിച്ചില്ല; അവന് അവകു ധേണ്ടി പാ 

റയില്നിന്നു ധെള്ളം ഒഴുകുമാറാക്കി; അ 

വ൯ ഡാറ പിളന്നടപ്പാഠ വെള്ളം ചാടി 

പുറപ്പെട്ടു. 

എന്നു യഹോവ അരുളിച്ചെയുന്നു. 

ടൂഷ്ടയന്മാകു സമാധാനം യ്കുല്ല 

൪൧൯. അദ്ധ്യായം. 

ദ്വിചുകളേ, ഏനെറ ധാക്ക കേഷപ്പി൯; 

ട്ൂരതുതുള്ള വംശങ്ങളേ, ശ്രഭ്ധിപ്പിന; യ 

ഹോവ എന്നെ ഗഭംമുതല് വിളിച്ചു; ഏ 

നെറ അമ്മയുടെ ഉദരത്തില് ഇരിക്കയില് 

തന്നേ എന്െറ പേര് പ്രുസ്മാവിച്ചിരി 

കുന്നു. അവന് ഏഎനെറ വായെ മൂച്വയു 

ഒള വാഠപോലെയാക്കി തനെറ കയ്യുടെ 

നിഴലില് ഏന്നെ ഒളിപ്പിച്ച; അവ൯ 

മ്രേന്നെ മിന്ദക്കിയ അമ്ഖാക്കി തന്െറ പൂ 

ണിയില് മറെച്ചുവെച്ചു, എന്നോടു: യി 

സ്രായേലേ, നി നെറ ദാസ൯; ഞാന് നി 

ന്നില് മഹത്വികരിക്കപ്പെടും ഏന്നു അരു 

ളിച്ചെയൂ. 

അഭ്ധ്വാനിച്ചു; എനെെറ ശക്തിയെ ധ്യത്ഥ 

മായം 

ക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു; എങ്കിലും എനെറ 

ഞാനോ: ഞാന് ധെറുതെ 

നിക്ലമായും ചെലവഴിച്ചിരി 

ന്യായം യഫോധയുടെ പക്കലും എസെറ 

പ്രതിഫലം എന്െെറ ദൈവത്തിന്െറ പ 

ക്കലും ഇരിക്കുന്നു. ഇപ്പോഥോ, യാക്കോ 

ബിനെ തസെറ അടുക്കല്. തിരിച്ചുവരു 

ത്തുവാനും യിസ്രായേലിനെ തനിക്കു ലേ 

ണ്ടി ശേഖരിപ്പാനും ഏന്നെ ഗഭത്തില് 

തനറെറ ഭഓസനായി നിമ്മിച്ചിട്ടുള്ള യഫേം 
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വ അരുളിക്കെയ്യന്നു -- ഞാ൯ യഹോധഖെ 

ക്ട മാന്യ ദരം എനെറ ദൈധം എന്െറ 

ബലധു& ആകുന്നു--: നി യാക്കോബി 

സെറ ഗോത്രങ്ങളെ എഴന്നേല്പിക്കേണ്ടതി 

ന്നും യിസ്രായേലില് സുൂക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരെ 

തിരിച്ചുവരുത്തേണ്ടത് ന്നും എനികു ദാസ 

നായി രിക്കുന്നതു പോരാ; ഏനെറ രക്ഷ 

ഭൂമിയുടെ അററത്തോളം ഏത്തേണ്ടതിന്നു 

ഞാ൯ നിന്നെ ജാതികഠാക്ു പ്രുകാശമാക്കി 

ഖെച്ചുമിരിക്കുന്നു എന്നു അവന അരുളി 

ക്ചെയ്യുന്നു. യിസ്രായേലിനെറ ധിണ്ടെടു 

പ്പുകാരനും അവനെറ പരിശുഭ്ധനുമായ 

യഹോധ, സവ്വുനിന്ദിതനും ജാതിക്കു വെറു 

പ്പൂള്ള വനും അധിപതികളടെ ഓസനു 

മായലവനോടു ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചെയ്യ 

ന്നു: വിശ്വസ്മനായ യഹോവനിമിത്തവും 

നിന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്ത യിസ്രായേലി൯ 

പരിശുഭ്ധസ൯നിമിത്തധും രാജാക്കന്മാര് ക 

ണ്ടു എഴന്നേല്ലൂയ്യം പ്രളക്കന്മാ൪ കണ്ടു നമ 

സ്തൂരിക്കയും ചെയ്യും. യഹോവ ഇപ്രകാരം 

അരുളിച്ചെയയന്നു: പ്രസാദകാലത്തു ഞാ൯ 

നിനക്കു ഉത്തരം അരുളി; രക്ഷാടിവസ 

ത്തില് ഞാ൯ നിന്നെ സഹായിച്ചു; ദേശ 

ത്തെ ഉയത്തുവാന്ദം ശ്രു൩്യമായി കിട 

ക്കുന്ന അവകാശങ്ങളെ കൈഖശമുമക്കി 

ക്കൊടുപ്പാന്ദം ബന്ധിക്കപ്പേട്ടവരോടു: ഇറ 

ങ്ങി പൊയ്യ്ത്രൊഠവി൯ എന്നും അന്ധകാ 

രത്തില് ഇരിക്കുന്നവരോട്ട: വെളിയില് 

വരുധി൯ ഏനും പറധാനും ഞാ൯നി 

ന്നെ കാത്തു, നിന്നെ ജനത്തിസെറ നിയ 

മമാക്കി വെച്ചിരികുന്നു. അവര് വഥിക 

ളില് മേയും; എല്ലാ പാഴന്നുകളിലും അവ 

കു മേച്ചലുണ്ടാകും. അവകു വിശക്കയില്ലം 

ഓഹിക്കയുമില്ല; മരിചികയും വെയിലും 

അവരെ ബാധിക്കയില്ല; അവരോടു കരു 

ണയ്യള്ളവ൯ അധഖരെ വഴിനടത്തുകയും 

നിരുറവുകഠക്കരികെ അവരെ കൊണ്ടു 
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പോകയും ചെയ്യും. ഞാ൯ എനെറ മലക 

ളെ യൊക്കെയും വഴിയാകും; എന്െറ പെ 

രുവഴികഠ പൊളങ്ങിയിരിക്കും. ഇതാ, 

ഇവര് ദ്രൂരതൃതുനിന്നും ഇവര് വടക്കുനിന്നും 

ഇവര സിനിംദേശ 

ആകാശമേ, ഘോ 

പടിഞ്ഞാറുനിന്നും 

തതുനിന്നും വരുന്നു. 

ഷ്മിച്ചുലുസിക്ക; ഭൂമിയേ, ആനന്ടിക്ക; പവ്വ 

തങ്ങളേ, പൊട്ടി ആക്ുധി൯; യഫോധഖ 

തനെറ ജനത്തെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നു ; 

തന്െറ അരിക്കുന്മാദരോടു കരുണ കാണി 

ക്കുന്നു. സിയോനോ: യഹോവ എന്നെ 

ഉപേക്ഷിച്ചു, കത്താവു എന്നെ മറന്നുകള 

ഞ്ഞു ഏന്നു പറയുന്നു. ഒരു സ്ര്രീ തനെറകു 

ഞ്ഞിനെ മറക്കുമോ? താന് പ്രുസധിച്ച മക 

നോടു കരുണ തോന്നാതിരിക്കുമോ£? അ 

വര് മറന്നുകളഞ്ഞാലും ഞാ൯ നിന്നെ മറ 

ക്കയില്ല. ഇതാ, ഞാ൯ നിന്നെ എന്െറ 

നിന്െറ 

മതിലുകഠം ഏല്ലായ്ക്യോഴും എന്റെറ മുമ്പില് 

ഉള്ള ങ്കയ്യില് വരെച്ചിരിക്കുന്നു ; 

ഇരിക്കുന്നു. നിന്െറ മക്കം ബഭ്ധല്ലെട്ടു 

വരുന്നു; നിന്നെ നശിപ്പ്ിച്ചവരും ശ്രു൬ 

മാക്കിയവരും നിന്നെ വിട്ടുപോകുന്നു. 

തലപൊക്കി ചുററും നോകുക; ഇവര് എ 

ല്ലാവരും നിന്െറ അടുക്കല് വന്നുക്രടുന്നു. 

എന്നാണ, നീ അവരെ ഒക്കെയും ആഭര 

ണംപോലെ അണികയും ഒരു മണവാട്ടി 

11 

12 

എന്നപോലെ അവരെ അരെക്ു കെട്ടുക 

യും ചെയ്യും ഏന്നു യഹോവ അരുളിച്ചെ 

യ്യന്നു. 

ഗിടങ്ങളും 

നിന്െറ ശ്രു൬ സ്ഥലങ്ങളും പാ 

നാശം ഭവിച്ച ദേശധുമോ 

ഇപ്പോഠം നിവാസികഠക്കു പോരാതെ 

വരും; നിന്നെ ലിഴ്ചങ്ങിക്കളു ഞവര്ട്ടൂര 

തു അകന്തിരികും. നിന്െറ പുത്രഹി 

നതയിലെ മക്ക: സ്ഥലം പോരാതിരി 

ക്കുന്നു; പാപ്പാ൯ സ്ഥലം തരിക ഏന്ന 

നിന്നോടു പറയും. അല്പ്പോശ നീ നി 

സെറ ഫദയത്തില്: ഞാ൯ പുത്രഹിനയും 

19 

0 

21 



ഉമ 

29 

24 

26 

്വ്വു 90 -. 

വസ്വയയയം പ്രവാസിനിയും അലഞ്ഞു 

നടക്കുന്നവമ്ും ആയിരിക്കെ ആര് 

ഇവരെ പ്രസവിച്ച വളത്തിത്തന്നിരി 

ക്കുന്നു? ഞാ൯ ഏകാകിയായിരുന്നുവല്ലേ; 

ഇവര് ഏധിടെ ആയിരുന്നു ഏന്നു 

പറയും. 

യഹോധയായ കത്താധു ഇപ്രകാരം 

ഞാ൯ 

മെനെറ കൈ മുയത്തുകയും വംശങ്ങമക്കു 

അരുളി ച്ചെയ്യന്നു: ജാതികരക്കു 

എനെറ കൊടി കാണിക്കയും ചെയ്യും; 

അവര് നിസെറ പുത്രന്മാരെ തങ്ങളുടെ 

മാധ്യില് അണെച്ചം ചൂത്രിമാരെ തോളില് 

കൊണ്ടു വരുംം രാജാക്കന്മാര എടുത്തും 

നിന്െറ 

രാജ്തികമ നിനെറ പോററമ്മമാരും ആ 

പോററപ്പന്മാരും അവരുടെ 

യിരിക്കും; അവര് നിന്നെ സാക്ക്ാംഗം 

വണങ്ങി, നിനെറ ജഞാലിലെ പൊടി 

നകും; ഞാ൯ യഹോവ എന്നും 

എനിക്കായി കാത്തിരിക്കുന്നവർ ലജ്്ലി 

ചുപോകയില്ല എന്നും നീ അറിയും. 

ബലവാനോടു അവധവനെറ കവച്ച 

അല്ല 

ബദ്ധന്മാരെ ധിട്ടവിക്കാമോ? 

എടുതൃതുകളയാമോ? 

കനെറ 

നിഷ്ക്ുണ്ടെ 

എന്നാല് യഹോവ ഇപ്രുകാരം അരു 

ളിച്ചെയ്യന്നു: ബലധാനോടു ബതദ്ധന്മാ 

രെ എടുത്തുകളയാം; 

കവച്ചയെയും ധഖിടുധിക്കാം; 

നിഷ്ുണ്ടകനെറ 

നിന്നോടു 

പോരാടുന്നവനോടു ഞാ൯ പോരാടുകയും 

ന്നെറ മക്കളെ രക്ഷിക്കയും ചെയ്യും. 

നിന്നെ ഞെരുക്ുന്നവരെ ഞാ൯ അവ 

ധിഞ്ഞു 

കുടി ച്ചു അധ 

രുടെ സ്വന്തമാംസം തിററും; 

പോലെ സ്വന്തരക്തം 

ക്കു ലഹരി പിടിക്കും; യഹോവയായ 

.ഞാ൯ നിന്െറ രക്ഷിതാധും യാക്കോബി 

നെറ ധിരന് നിന്െറ ധീണ്ടെടുപ്പുകാ 

രന്ദം ആകുന്നു ഏന്ന സകലജഡവും 

അറിയും. 

ധിം 

൭യ ശയ്ക്യാവുയ ൫൭ 

൫൦. അദ്ധ്യായം. 

യഹോധല ഇപ്രകാരം അരുളി ച്ചെയുന്നു : 

ഞാ൯ നിങ്ങളുടെ അമ്മയെ ഉപേ 

ക്ഷിച്ചുകുള ഞതിസെറ ഉചേക്ഷണപത്രം 

അല്ല 

ആക്കാകുന്നു ഞാന് നിങ്ങളെ വിററുകള 

എധിടെ ? എനെറ കടക്കാരില് 

ഞ്ഞതു? നിങ്ങളുടെ അകൂത്യങ്ങതാല് നി 

ങ്ങ നിങ്ങളെത്തന്നേ ധിററുകളഞ്ഞും 

നിങ്ങളൂടെ ലംഘനങ്ങളാല് നിങ്ങളുടെ തഅ 

ഞാ൯ 

വന്നപ്പോ ആരും ഇല്ലാതിരിപല്പാനും 

മ്മ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടുമിരിക്കുന്നു. 

ഞാ൯ പിളിച്ചല്പോഠം ആരും ഉത്തരം പറ 

യാതിരിപ്പാന്ദം സംഗതി എന്തു? വീണ്ടെ 

ടൂപ്പാ൯ കഴിയാതവണ്ണം ഏസെറകൈ വാ 

സ്ൂവമായി കുറുകിയിരിക്കുന്നുഖോ? അല്ല, 

വിടുധിപ്പ൯േ എനിക്കു ശക്തിയില്ലയോ? 

ഇതാ, ഏനെറ ശാസനകൊണ്ടു ഞാ൯ സ 

മുദ്രത്തെ വററിച്ചുകള യുന്നു ; നടികളെ മരു 

ഭൂമിയാക്ുന്നു; വെള്ളം ഇല്ലായ്ക്കുയാല് അവ 

യിലെ മത്സ്യം ഭാഹം കൊണ്ടു ചത്തു നാറുന്നു. 

ഞാ൯ ആകാശത്തെ തഇരുട്ടൂടുപ്പിക്കയും ട്ടു 

പൃതെപ്പിക്കയും ചെയ്യുന്നു. തള ന്നിരികു 

ന്നവനെ വാക്കുകൊണ്ടു താങ്ങുവാ൯ അറി 

യേണ്ടതിന്നു യഹോവയായ കുത്താധു എ 

നിക്കു ശിക്ഷ്യന്മാരുടെ നാവു തന്നിരികുന്നു ; 

അവന് രാധിലേതോറും ഉണത്തുന്നു; ശി 

ഷ്യ ന്മാരെപ്പോലെ കേധക്കേണ്ടതിന്നു അ 

വന് എനെറ ചെവി ഉണത്തുന്നു. യഹോ 

വയായ കത്താധു എന്െറ ചെധി തുറന്നു; 

ഞാനോ മവുത്തുനിന്നില്ല; പി൯തിരിഞ്ഞ 

തുമില്ല. അടിക്കുന്നവകു, ഞാ൯ ഏസെറ 

മുതുകും രോമം പറികുന്നവക്കു എന്െറ 

കധിള്ും കാണിച്ചുകൊടുത്തു; ഏന്െെറ മുഖം 

നിദ്ടെക്കും തുപ്പലിന്നും മറെച്ചിട്ടുമില്ല. 

യഹോവയായ കത്താധയു എന്നെ സഹായി 

ക്കം യ അതുകൊണ്ടു ഞാ൯ അമ്പരന്നുപോ 
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യെശയ്യാവു ൫൧ 

കയില്ല; അതുകൊണ്ടു ഞാന് എനെറ മുഖം 

തീക്കല്ലുപോലെ ആക്കിയിരിക്കുന്നു; ഞാ൯ 

ലജുഫ്ണിച്ചപോകയില്ല എന്നു ഞാ൯ അറി 

യയന്നു. ഏന്നെ നിതികരിക്കുന്നവ൯ സ 

മീപതുതുണ്ടു; എന്നോടു വാദിക്കുന്നവന്൯ 

ആര്? നമുകു തമ്മില് ഒന്നു നോക്കാം; 

നെറ പ്രുതിയോഗി ആര്? അവന് 

ഇങ്ങു വരട്ടെ. ഇതാ,യഹോവയായ ക 

ത്താവു എന്നെ തുണെക്കുന്നു; ഏന്നെ കുററം 

വിധിക്കുന്നവ൯ ആ൪? അവരെല്ലാവരും 

വ്ര്രൂുംപോലെ പഴകിപ്പോകം? പുഴു അ 

വരെ തിന്നുകളയും. നിങ്ങളില് യഹോ 

വയെ ഭയപ്പെടുകയും അവസെറ ദാസ 

നെറ വാക്കു കേട്ടനുസരിക്കയും ചെയ്യന്ന 

ധവ൯ ആര്; തനിക്കു പ്രകാശം ഇല്ലാതെ 

അന്ധകാരത്തില് നടന്നാലും അവ൯ യ 

ഫഹോവയുടെ നാമത്തില് ആശ്രയിച്ചു ത 

നെറ ദൈവത്തിന്മേല് ചാരിക്കൊള്ളട്ടെ. 

ഹാ, തി കത്തിച്ചു തിയമ്പുകഠം അരെക്കു 

കെട്ടുന്നവരേ, നിങ്ങ എല്ലാവരും നിങ്ങ 

ളുടെ തീയുടെ വെളിച്ചത്തിലും നിങ്ങ 

കൊളു ത്തിയി രിക്കുന്ന തിയമ്പുകളൂടെ ഇട 

യിലും നടപ്പി൯; എനെറ കയ്യാല് ഉത്ു 

നിങ്ങക്ു ഭവിക്കും; നിങ്ങ പ്യസന 

ത്തോടെ കിടക്കേണ്ടിവരും. 

൭൧൧. അദ്ധ്യായം. 

നി തിയെ പിന്തുടരുന്നവരും യഹോവ 

യെ അന്വേഷിക്കുന്നവരും ആയുള്ളോരേ, 

എന്െറ പാക്കു കേഷപ്പിസ; നിങ്ങളെ. 

ഖെട്ടിയെടുത്ത പാറയിലേക്കും നിങ്ങളെ 

കഗിച്ചെടുത്ത ഖനിഗഭത്തിലേക്കും തിരി 

ഞ്ഞുനോക്കുധി൯. നിങ്ങളുടെ പിതാ 

വായ അബ്ര്രാഹാമിങ്കലേക്കും നിങ്ങളെ 

പ്രസവിച്ച സാറയിങ്കലേക്കും തിരിഞ്ഞ 

നോക്കുവിന്; ഞാ൯ അവനെ ഏകനാ 

യിട്ടു വിളിച്ചു അവനെ അധഗ്രഹിച്ചു 

ധിം 

10902 മ്ര്ഥ് 51 

വഭ്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. യഫോഖധവ സി 

യോനെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നു; അവന് 

അതിസെറ സകലശ്രു൩ സ്ഥലങ്ങളെ യയം 

ആശ്വസിപ്പിച്ചു, അതിനെറ മരുഭൂമിയെ 

ഏദെനെപ്പോലെയും അതിന്െറ നിജു 

നപ്രദേശത്തെ യഹോധയുടെ തോട്ടത്തെ 

പ്പോലെയും ആക്കുന്നു; ആനന്ദവും സന്തോ 

സ്പ്ോത്രവും 

അതിത ഉണ്ടാകും. 

ഷധയം സംഗിതഘോകുാധും 

എസെറ ജന3മ, 

എനെറ വാക്കു കേഠപ്പി൯; എന്െറ ജാ 

തിയേ, എനിക്കു ചെധിതരുധി൯; ഉപ 

ദേശം എങ്കല്നിന്നു പുറപ്പെടും; ഞാ൯ 

എന്െറ ന്യായത്തെ വംശങ്ങഠകു പ്രകാ 

ശമായി സ്ഥാപിക്കും. എനസെറ നിതി 

സമീിപമായിരിക്കുന്നു; എനെറ രക്ഷ പറ 

പ്പേട്ടിരിക്കുന്നു; എന്െറ ഭൂജങ്ങ വംശ 

ങ്ങശക്കു ന്യായം വിധിക്കും; ഒ്വീപുകഠം 

എനിക്കായി കാത്തിരിക്കുന്നു; എന്െറ ഉജ 

ത്തില് അവര് ആശ്രയിക്കുന്നു, നിങ്ങ 

ളുടെ കണ്ണ ആകാശത്തിലേക്കു ഉയത്തു 

വി൯; താഴെ ഭൂമിയെ നോക്കുധവി൯; 

ആകാശം പോഷയ്ക്്കോകും; പുകപോലെ 

ഭൂമി വസ്രൂ൦ പോലെ പഴകും; അതിലെ 

നിവാസികഠം കൊതുകപോലെ ചത്തു 

പോകും; ഏന്നാല് എസെറ രക്ഷ എന്നേ 

ക്കും ഇരികും; എനെറ നീതിക്കു നീക്കം 

വരികയുമില്ല. നീതിയെ അറിയുന്നവരും 

ഹൃദയത്തില് ഏനെറ ന്യായപ്രമാണം മുള്ള 

ജനധും ആയുള്ളോരേ, എനെറ ധാകു 

കേഠാംപ്പി൯; നിങ്ങ മനുഷ്യരുടെ നിന്ദ 

യെ ഭയപ്പെടരുതു; അവരുടെ ടൂഷണ 

ങ്ങളെ പേടിക്കയും അരുതു. വുഴ അധ 

രെ വസ്രൂത്തെപ്പോലെ അരിച്ചുകളയും; 

കൃമി അവരെ കമ്പിളിയെപ്പോലെ തിന്നു 

കളയും; എന്നാല് ഏന്റെറ നീതി ശാശ്വ 

തമായും എന്െറ രക്ഷ തലമുറതലമുറ 

യായും ഇരിക്കും. 

[| 
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ക; പ്യൃവ്വകാലത്തും പണ്ടത്തെ തലശുറക 

ളിലും ഏന്നപോലെ ഉണരുക; രഹബി 

നെ ലെട്ടി മഹഫാസ്പ്പത്തെ കുത്തിക്കള 

ഞതു നി അല്ലയോ? സമുദ്രത്തെ 

വലിയ ആഴിയിലെ ധെള്ളങ്ങളെ തന്നേ, 

വററിച്ചുകളകയും ധിണ്ടെടുക്കപ്പെട്ടവര് 

കടന്നു പോകേണ്ടതിന്നു സമുദത്തിനെറ 

ആഴത്തെ വഗിയാക്കുകയും ചെയുതു നീയ 

ല്ുയോ? യഹോവയുടെ ധിമുക്തന്മാർ 

ഉല്പാസഫഘഫോഷത്തോടെ സിയോനിലേക്ക 

മടങ്ങിവരും; നിത്യാനറ്ദം അവരുടെ തല 

യില് ഉണ്ടായിരികും; അവര് ആനന്ദധും 

സന്തോഷവും പ്രാപിക്കും; ടൂഃഖധും ഞര 

ക്കധും ഓടില്ലോകും. ഞാ൯, ഞാന് തന്നേ, 

നിങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നവ൯; ഏ 

ന്നാല് മരിച്ചുപോകുന്ന മത്യനെയും പുല്ലു 

പോലെ ആയിത്തീരുന്ന മര്ഭഷ്യ നെയും 

ഭയപ്പെടുവാ൯ നീ ആ൪? ആകാശത്തെ 

വിരിച്ചു ഭൂമിയുടെ അടിസ്ഥാനങ്ങളെ 

ഇട്ടവനായി നിന്െറ സ്രഷ്ടാവായ യഹോ 

വയെ നി മറക്കയും പീഡകന് നശിപ്പി 

പ്രാ൯ ഒരുങ്ങിലരുന്നു എന്നുഖെച്ചു അവ 

സെറ ക്രോധംനിമിത്തം ടിനംപ്രുതി ഇട 

വിടാതെ പേടിക്കയും ചെയ്യുന്നതെന്തു? 

പിഡകനെറ ക്രോധം എധിടെ ബഭ്ധ 

നായിരിക്കുന്നവനെ വേഗത്തില് അഴി 

കുയിടും;ു അവ൯ കുണ്ടറയില് മരിക്ക 

യില്ല; അവസെറ ആഹാരത്തിന്നു മുട്ടുവ 

രികയുമില്ല. തിരകഠ അലറുവാ൯ തക്ക 

പ 
നായി നിന്െറ ദൈവമായ യഹോധഖ 

സമരത്തെ കോപിപല്പിക്കുന്നവ 

ഞാ൯ ആകുസ; സൈവ ്ങമുടെ യഹോ 

വ എന്നാകുന്നു എനെറ നാമം, ഞാ൯ 

ആകാശത്തെ ഉറപ്പിച്ചു ഭൂമിക്കു അടിസ്ഥാ 

നം ഇടുകയും സിയോനോടു: നി ഏസനെറ 

ജനം എന്നു പറകയും ചെയ്യേണ്ടതിനു 

ഠിം 
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ഞാ൯ എനെറ വചനങ്ങളെ നിന്െറ 

വായില് ആക്കി എനെറ കയ്യുടെ നിഗ 

ലില് നിന്നെ മറെച്ചിരിക്കുന്നു. യഹോ 

വയുടെ കയ്യില്നിന്നു അവനെറ ക്രോധ 

ത്തിനെറ പാനപാത്രം കുടിച്ചിട്ടുള്ള യെരു 

ശലേമേ, ഉണരുക, ഉണരുക; എഴ്ന്നേ 

ററുനില്ല; നി പരിഭൂമത്തിസെറ പാന 

പാത്രപുടം കുടിച്ചു വററിച്ചുകളഞ്ഞിരി 

ക്കുന്ന. അവാം പ്രസധിച്ച സകലപുത്ര 

ന്മാരിലുംഖെച്ചു അധളെ വഥിനടത്തുന്ന 

തിന്നു ഒരുത്തനും ഇല്ല; അവധഗ വള 

ത്തിയ റ്റ്ലാമക്കളിലൂംവെച്ച അവളെ 

കൈക്കുപിടിച്ചു ക്രട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്ന 

തിന്നു ആരുമില്ല, ഇതു രണ്ടും നിനക്കു 

നേരിട്ടിരിക്കുന്നു: നിന്നോടു ആര് സഹ 

താപം കാണിക്കും? ശ്രുന്യ ധും നാശവും 

ക്ഷാമധും വാളും നേരിട്ടിരിക്കുന്നു; ഞാ൯ 

നിന്നെ ആശ്വസിപ്പിക്കേണ്ടതെങ്ങനെ? 

നിസെറ മക്കം ബോധം കെട്ടു വലയില് 

അകപ്പെട്ട മാ൯ എന്നപോലെ ധീഥിക 

മൂടെ തലെക്കലെല്ലാം കിടക്കുന്നു; അവ൪ 

യഹോവയുടെ ക്രോധവും നിന്െറ ദൈവ 

ത്അിനെെറ ഭത്സനവുംകൊണ്ടു നിറഞ്ഞിരി 

കന്നു. ആകയാല് അരിക്ടയും വിഞ്ഞു 

കുടിക്കാതെ ലഫരിപിടിച്ചവളും ആയു 

നിനെറ 

കത്താധായ യഹോധയും തനെറ ജന 

ള്ളോേ, ഇതു കേട്ടുകൊഠംക. 

ത്തിനെറ ൮യ ഹാരം നടത്തുന്ന നിസെറ 

ഭദൈവഖധുമായവ൯ ഇപ്രുകാരം അരുളി 

ച്ചെയ്യുന്നു: ഞാ൯ പരിഭ്രമത്തിനെറ പാന 

ചാത്രം, എനെറ ക്രോധത്തിനെറ പാന 

പാത്രപുടം തന്നേ, നിനെറ കയ്യില്നിന്നു 

എടു തൃതുകള ഞ്ഞിരിക്കുന്നു; ഇനി നീ അതു 

കുടിക്കയില്ല; നിന്നെ ക്കലേശിപ്പിക്കുന്നവ 

രുടെ കയ്യില് ഞാ൯ അതു കൊടുക്കും. 

അചര് നിന്നോടു: കുനിയുക; ഞങ്ങ 

കടന്നു പോകട്ടെ എന്നു പറഞ്ഞുഖല്ലോ; 

17 

18 

0 

ഉ1 

മ 

28 



ഗൺ 

1; 

യെശയ്യാധു ൫൨ 

അങ്ങനെ കടന്നു പോകുന്നവക്കു നീ നി 

നെറ മുതുകിനെ നിലംപചോലെയും തെരു 

ധീഥിപോലെയ്ും ആക്കിധെക്കേണ്ടി 

വന്തം 

൭൨. അഘ്യ്യായം. 

സി ംയംനേ, ഉണരുക, മുണരുക; നി 

നെറ ബലം ധരിച്ചുകൊഠംക; ധിശുഭ്ധ 

നഗരമായ യെരൂശലേമേ, നിന്െറ അല 

കാരവസ്്രും ധരിച്ചുകൊക; ഇനിമേ 

ലാല് അഗ്രചമ്മിയും അശുഭ്ധനും നിന്നി 

ലേക്കു വരികയില്ല, പൊടി കുടഞ്ഞുകള. 

ക; യെരൂശലേമേ, എഴുന്നേററു ഇരിക്കു 

ബഭ്ധയായ സീയോനചപുത്രി, നിന്െറ 

കുഴ്ഴത്തിലെ ബന്ധനങ്ങളെ അഗിച്ചുകള ക. 

യഹോവ ഇപ്രുകാരം അരുളിച്ചെയുന്നു: ധി 

ലധാങ്ങാതെ നിങ്ങളെ വിററുകളഞ്ഞു; വി 

ലകൊടുക്കാതെ നിങ്ങളെ വധിണ്ടുകൊള്ളും. 

യഹോവയായ കത്താധു ഇപ്രുകാരം അരു 

ളിച്ചെയ്യന്നു: ഏനെറ ജനം പണ്ടു പരദടേ 

ശവാസം ചെയ്താന് മിസ്യിമിലേകു ഇറ 

ങ്ങിച്ചെന്നു ; അത്്ലരും അവരെ ഖെറുതെ 

പിഡിപ്പിച്ചു. ഇപ്പോഴോ എനെെറ ജന 

ത്തെ ധെറുമത പിടിച്ച കൊണ്ടു പോയി 

രിക്കകൊണ്ടു ഞാ൯ ഇയിടെ എന്തു ചെയ്യേ 

ണ്ടു ഏന്നു യഹോവ അരുളിച്ചെയ്ുന്നു ; 

അവരുടെ അധിപതിമാര് മുറയിടുന്നു ; 

മലേനെറ നാമം ഇടവിടാതെ എല്ലായ്യ്യോഴം 

ദുഷിക്കപ്പെടുന്നു എന്നും യഹോവ അരുളി 

ചെയ്യന്നു. അതുകൊണ്ടു എനസെറ ജനം 

എനസനെറ നാമത്തെ അറിയും; അതുകൊണ്ടു 

ഞാ൯, ഞാന് തന്നേയാകന്നു പ്രസ്മാധിക്കു 

ന്നവ൯ ഏന്നു അവര് അന്നു അറിയും, 

സമാധാനത്തെ ഷോകഷിച്ചു നന്മയെ 

സുധിശേഷിക്കയും രക്ഷയെ പ്രസിദ്ധമാ 

ക്കുകയും സിയോനോടു: നിനെറ ദൈവം 

വാഴ്ഴന്നു എന്നു പറകയും ചെയ്യുന്ന സുവാ 

ധാം 

1094 വ്വ ൭൭ 

ത്താട്ടുതനെറ കാല് പവ്വുതങ്ങളിന്മേല് 

എത്ര മനോഹരം! നിനെറ കാവല്ലച്ചാ 

രുടെ ശബ്ദം കേട്ടുവോ? അവര് ശബ്ദം 

മുയത്തി ഒരുപോലെ മല്ലസിച്ച ഘോഷാി 

കുന്നു; യഹോവ സിയോനിലേക്കു മട 

ങ്ജിവരുമ്പോഠ അവര് അഭിമുഖമായി 

കാണും. യെരൂശലേമിനെ ശ്ര പ്ര $ 

ദേശങ്ങളേ, പൊട്ടി ആതുതുകൊഠധി൯ൻ; 

യഹോവ തനെറ ജനത്തെ ആശ്വസി 

പ്പിച്ച, യെരൂശലേമിനെ ധീണ്ടെടുത്തിരി 

ക്കുന്നുവല്ലോ. സകലജാതികളും കാഞ്ങെ 

യഹോവ തനെറ ധിശുദ്ധഭജത്തെ നഗ്ന 

മാക്കിയിരിക്കുന്നു; ഭൂമിയുടെ അററങ്ങളൊ 

ക്കെയും നമമുടെ ദൈധവത്തിനെറ രക്മ്മ 

യെ കാണും, ിട്ടുപോരുധി൯; വിട്ടു 

പോരുധി൯; അചധിടെനിന്നു പുറല്ലെട്ടു 

പോരുധി൯; അശുഭ്ധമായതൊന്നും തൊ 

ടരുതു; അതിനെറ നടുധിതനിന്നു പുറ 

പ്പേട്ടുപോരുധി൯; യഹോവയുടെ ഉപക 

രണങ്ങളെ ചുമക്ുുന്നവരേ, നിങ്ങളെത്ത 

ന്നേ നിമ്മലീകരിപ്പി൯. നിങ്ങ ബദ്ധ 

പ്ലാടോടെ പോകയില്ല, ഓാടിപ്പ്പോകയു 

മില്ല; യഹോധ നിങ്ങമക്കു മുമ്പായി നട 

ക്കും; യിസ്രായേലിനെറ ദൈവം നിങ്ങറം 

ക്കു പിമ്പട ആയിരിക്കും. 

എനെറദാസ൯ കൂതാത്ഥനാകും; അവന് 18 

ഉയന്നു പൊങ്ങി അത്യന്തം ഉന്നതനായി 

രികും. അധഖനെറ രൂപം കണ്ടാല് ആളല്ല 14 

എന്നും അവസെറ ആകൃതി കണ്ടാല് മന്ദഷ്യ 

നല്ല എന്നും തോന്നുമാറു വിരൂപമായിരിക്ക 

കൊണ്ടു പലരും നിന്നെ കണ്ടു സ്മംഭിച്ചുപോ 

യതു പോലെ, അവ൯ പല ജാതികളെയും 

കുതിച്ചുചാടുമാറാക്കും; രാജാക്കന്മാര അധ 

നെ കണ്ടു വായ്യ്കൊത്തി നില്ല; അവര് 

ഒരിക്കലും അറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്തതു കാണുക 

യും ഒരിക്കലും കേട്ടിട്ടില്ലാത്തതു ഗ്രഹിക്ു 

യ്യാ ചെയ്യും. 



ദ്വി 93, 54: 

൫൭൫൩. അദ്ധ്യായം. 

ഞങ്ങം കോപ്പിച്ചതു ആര് ധിശ്വസി 

ച്ചിരിക്കുന്ന? യഹോധയുടെ ഭഉജം ആക്കു 

വെളിപ്പെടിരിക്കുന്നു 2 അധവ൯ ഇളയ 

തൈപോലെയും ഖരണ്ട നിലത്തൂനിനു 

വേര് മുളെ കുന്നതു പോലെയ്യം അവന്െറ 

മുമ്പാകെ വളരും; അവന്ത രൂപഗുണം 

ഇല്ലം കോമളത്വം ഇല്ല; കണ്ടാല് ആഗ്രഹി 

ക്കത്തക്ക സെൌ്ദയ്യധുമില്ല. അല൯ മര 

ജ്മ്യരാല് നിന്ദിക്കപ്പെട്ടും തൃജധിക്കപ്പെട്ടും 

വൃസനപാത്രമായും രോഗം ശിലിച്ചവ 

നായും ഇരുന്നു; അവനെ കാണന്നവ൪ 

മുഖം മറെച്ചുകള യ ആഅക്കവണ്ണം അവന് 

നിഷ്ടിതനായിരുന്തു; നാം അവനെ ആദ 

രികൂതുമില്ല. സാക്ഷാല് നജുടെ രോഗ 

ങ്ങളെ അവ൯ വഹിച്ചു; നമുടെ വേദന 

കളെ അവ൯ ചുമന്നു; നാമോ, ദൈവം 

അവനെ ശിക്ഷിച്ചും അടിച്ചും ഒണ്ഡിപ്പി 

ചുമിരിക്കുന്നു ഏന്നു വിചാരിച്ചു. ഏന്നാല് 

അവന് നമുടെ അതിക്രമങ്ങനിമിത്തം 

മുറിലേറവും നമ്മുടെ അക്ൃത്യങ്ങാംനിമി 

ത്തം തകന്നും ഇരിക്കുന്നു ; നമ്മുടെ സമാധം 

നത്തിന്നായുള്ള ശിക്ഷ അവനെറമേല് 

ആയി അഖനെറ അടിപ്പിണരുകള ല് 

നമുക്കു സെരഖ്യം വന്നുമിരിക്കുന്നു. നാം 

ററല്ലാവരും ആടുകളെ പ്പോലെ തെററി 

പ്പ്യോയിരുന്നു;ു നാം ഓരോരുത്തനും താന്താ 

സെറ വഴികു തിരിഞ്ഞിരുന്നു; എന്നാല് 

യഹോവ നമുടെ എല്ലാവരുടെയും അക്ക 

ത്യം അവന്െറ മേല് ചുമത്തി. തന്നെ 

ത്താ൯ താഴ്ഗി വായെ തുറക്കാതെയിരുന്നി 

ട്ടും അവന പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടു; കൊല്ലു 

വാ൯ കൊണ്ടുപോകുന്ന കുഞ്ഞാടിനെപ്പോ 

ലെയും രോമം കുത്രികുന്നവരുടെ മുമ്പാ 

കെ മിണ്ടാതെയിരിക്കുന്ന ആടിനെപ്പേം 

ലെയും അവ൯ വായെ തുറക്കാതിരുന്തു. 

ധിം 

1095 യെശയ്യാവു ൫൨., ൫ര: 

അവ൯ പിഡനത്താലും ശിക്ഷാധിധി 

യാലും എടുക്കപ്പെട്ടു; ജീവനുള്ള വരുടെ 

ദേശത്തൃനിന്നു അവ൯ ഛേടിക്കപ്പെട്ടു 

എന്നും എനെറ ജനത്തിനെറ അതിക്രമം 

നിമിത്തം അവന്നു ദണ്ഡനം വന്നു എന്നും 

അവനെറ തലമുറയില് ആർ ധിചംരിച്ചുഃ 

അവന് സാഹസം ഒന്നും ചെയ്യാതെയും 

അവന്െറ വായില് വഞ്ചനയൊന്നും ഇ 

ല്യാതെയും ഇരുന്നിട്ടും അവര് അവനു 

ദുഷ്ട ന്മാരോടുക്രടെ ശവക്കുഴി കൊടുത്തു; 

അവനെറ മരണത്തില് അവ൯ സമ്പ 

ന്നന്മാരോടുക്രടെ ആയിരുന്നു. എന്നാല് 

അയനെ തകത്തുകള വാ൯ യഹോവെക്കു 

ഇക്ടം തോന്നി; അവന് അവന്നു കഷ്ടം 

വരുത്തി; അവനെറ പ്രാണ൯ ഒരു അ 

കൃത്യ യാഗമായിത്തീന്നിട്ടു അവ൯ സന്തതി 

ഒഖയെ കാണുകയ്യം ദീഘായുസ്സു പ്രാപിക്കയും 

യഹോവയുടെ ഇക്ും അവന്െറ കയ്യാല് 

സാധിക്കയും ചെയ്യും. അവന് തന്െറ 

പ്രയത്നഫലം കണ്ട തൃപൃയനാകും; നിതിമാ 

നായ എനെറ ദഓസ൯ തനെറ പരിയ്്തോ 

നിതികരികും; 

അവരുടെ അകൃത്യങ്ങളെ അവന വഹി 

നംകൊണ്ടു പലരെയ്യം 

ക്കും. അതുകൊണ്ടു ഞാന് അവന്നു മഹാ 

ന്മാരോടുക്രടെ ഓഹരി കൊടുക്കും; ബലവാ 

ന്മാരോടുക്രടെ അവ൯ കൊള്ള പങ്ജിടും; 

അവ൯ തനെറ പ്രാണനെ മരണത്തിന്നു 

ഒഴ്ണക്കിക്കളുകയും അനേകരുടെ പാപം 

വഹിച്ചും അതിക്രമക്കാക്കു വേണ്ടി ഇടനി 

നുനുംകൊണ്ടു അതിക്രമക്കാരോട്ടക്രടെ എ 

ണ്ണപ്പടുകയും ചെയ്തുയാല് തന്നേ, 

൫൪൭... അദ്ധ്യായം. 

(൨സധിക്കാത്ത മച്ചിയേ, ഘോഷഷിക്ക; 

നോധുകിട്ടീട്ടില്ലാത്തവളേ, പൊട്ടി ആ 

ത്തു ഘോകഷിക്ക; ഏകാകിനിയുടെ മക്കഠം 

ഭത്തായുള്ള വളുടെ മക്കളെക്കാശ അധികം 

10 

11 

12 



യെശയ്യാവൃയ ൫൪൭: 

എന്നു യഹോവ അരുളിച്ചെയ്യുന്നു. നി 

നെറ ക്രടാരത്തിനെറ സ്ഥലത്തെ വിശാ 

ലമാക്കുക; നിന്െറ നിവാസങ്ങൂടെ തിര 

ശ്ലീലകളെ അവ൪ നിധിക്കട്ടെ ; തടുത്തുക 

ൂയരുതു; നിന്െറ കയറുകളെ നീട്ടുക; 

നിനെറ കുററികളെ ഉറപ്പിക്ക. നി ഇട 

ത്തോട്ടും വലത്തോട്ടും പരക്കും; നിന്െറ 

സന്തതി ജാതികളുടെ ദേശം കൈധശമാ 

ക്കുകയ്യം ശ്രുന്യനഗരങ്ങളില് നിവാസി 

കളെ പാഫ്പ്റിക്കയും ചെയ്യും. ഭയപ്പെടേ 

ണ്ടാ, നീ ലങ്്ിച്ചുപോകയില്ല; ഭൂമിക്കേ 

ണ്ടാ, നീ നഃണിച്ചുപേകേയില്ല; നിനെറ 

യൌവനത്തിലെ ലജ്ലു നീ മറക്കും; നി 

നെറ ധൈധധവ്ൃത്തിലെ നിന്ദ ഇനി ഓ 

ക്കയൃയമില്ല. നിനെറ സ്രഷ്മാവാകുനാ നി 

നെറ ഭത്താധു? സൈവ൮യ ങ്ങളുടെ യഹോവ 

എന്നാകുന്നു അവനെറ നാമം; യിഡ്ഡായേ 

ലിനെറ പരിശുഭ്ധനാകുന്നു നിനെറ ധീ 

ണ്ടെടുപ്പുകാര൯; സവ്ൃഭൂമിയുടെയും ദൈ 

വം എന്നു അവന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു. 

ഉ പേക്ഷ്ിക്കപ്പെട്ടു മനോയ്യ സനത്തിരു 

ഇരിക്കുന്ന സ്റ്ര്്്യെ എന്നപോലെ യഹോവ 

നിന്നെ ധിളിച്ചിരിക്കുന്ു; യൌവന 

ത്തില് വിവാഹം ചെയ്യിട്ടു തള്ളിക്കള ഞ 

ഭായ്യയെ എന്നപോലെ തന്നേ എന്നു നി 

സെറ ഭൈവം അരുളിച്ചെയ്യന്നു. അല്പ 

നേരത്തേക്കു മാത്രം ഞാന നിന്നെ ഉപേ 

എങ്കിലും മഹാകരുണയോടെ 

ഞാ൯ നിന്നെ ചേത്ൃതുകൊള്ളും. 

ക്ഷിച്ചു; 

ക്രോധാ 

ധികൃത്തില് ഞാ൯ ക്ഷണനേരരേക്ു 

മെസെറ മുഖം നിനക്കു മറെച്ചു; ഏങ്കിലും 

നിതൃദയയോടെ ഞാന നിന്നോടു കരുണ 

കാണിക്കും എന്നു നിനെറ വീണ്ടെടുപ്പുകാ 

രനായ യഹോവ അരുളിച്ചെയ്യന്നു. ഇതു 

എനിക്കു നോഹയുടെ ധെള്ളങ്ങശപോ 

നോഹയുടെ ധെള്ള ങ്ങ ലെയാകുന്നു; 

ഇനി ഭൂമിയെ മുക്കിക്കളകയില്ല എന്നു 

ധിം 

1090 മ്ഭന്വ 54: 

ഞാ൯ സത്യം ചെയുതൂപോലെ ഞാ൯ നി 

ന്നോടു കോപിക്കടയാ നിന്നെ ഭത്സിക്ക 

യോ ഇല്ല എന്നു ഞാന് സത്യം ചെയ്യിതി 

ക്കനാ. പവ്യതങ്ങഠ മാറിപ്പോകം, കുന്നു 

കമ നീങ്ങിപ്പോകും; എങ്കിലും എന്െറ 

ദയ നിന്നെ വിട്ടുമാറുകയില്ല; എന്റെറ 

സമാധാനനിയമം നിീങ്ങിപ്പോകയുമില്ല 

എന്നു നിന്നോടു കരുണയുള്ള യഹോവ 

അരിക്ടടയും 

കാററിനാല് അടിക്കപ്പെട്ടു ആശ്വാസമ 

അരുളിച്ചെയുന്നു. കൊട്ട 

ററവള്ൂം ആയുള്ളേവേ, ഞാ൯ നിനെറ 

കല്ലു അഞ്ജനത്തില് പതിക്കയും നീലക്കു 

ല്ുകൊണ്ടു നിന്െറ അടിസ്ഥാനം ഇടുക 

യ്യും ചെയ്യം. 

ടങ്ങളെ വരമരാഗംകൊണ്ടും 

ഞാന് നിനെറ താഴികുക്കു 

നിന്െറ 

ഗോപുരങ്ങളെ പൃഷ്കൂരാഗംകൊണ്ടും നി 

നെറ അററങ്ങളെ യൊക്കെയും മനോഹര 

നിന്െറ 

മക്കഠം എല്ലാവരും യഹോവയാല് മപ്പദേ 

മായ കുല്പുകൊണ്ടും ഉണ്ടാകും. 

ശിക്കപ്പെട്ടവരും നിനെറ മക്കളുടെ സമാ 

നിതി 

യാല് നി സ്ഥിരമായി നില്ല; നീ പിഡ 

ധാനം വലിയതും ആയിരികും. 

നത്തോടു അകുന്നിരികും; നിനക്കു ഭയ 

പ്പെടുവാനില്ലല്പോ; ഭീക്കണിയോടു നീ 

അകന്നിരിക്കും; അതു നിന്നോടു അടുത്തു 

വരികയില്ല. ഒരുത്ത൯ നിന്നോടു കല 

ശല് ക്രടുന്നു എങ്കില് അതു എനെറ ഹിത 

പ്രകാരമല്ല; ആരെങ്കിലും നിന്നോടു കല 

ശത ക്രടിയാല് അവന് നിനെറനിമി 

ത്തം പവിഴം. തീക്കനല് മതി പണി 

ചെയ്യൂ ഓരോ ആയ്യധം തീക്കുന്ന കൊല്ല 

നെ ഞാ൯ സൃകഷ്ട്ിച്ചിരിക്കുന്നു; നശിപ്പി 

പ്രാ൯ സംഹാരകനെയും ഞാന് സ്തൃഷ്ട്മിച്ചി 

രിക്കുന്നു. നിനക്കു വിരോധമായി മണ്ടാ 

കുന്ന യാതൊരു ആയ്യധവും ഫലിക്ക 

യില്ല; ന്യായ ധിസ്താരത്തില് നിനക്കു ധി 

രോധമായി എഗഴ്ചന്നേല്ലഛന്ന എല്ലാനാധി 
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നെയ്യും നീ കുററം വിധിക്കും; യഹോധഖ 

യൂടെ ദാസന്മാരുടെ അധവകാശവധും ഏ 

നെറ പക്കല്നിന്നുള്ള അവരുടെ നീതി 

യും ഇതു തന്നേ ആകുന്നു എന്നു യഫഹോധഖ 

അരുളിച്ചെയ്യന്നു. 

൫൫൦ അദ്ധ്യായം. 

അല്ലയോ, ഓഹിക്കുന്ന ഏവരും 8ധൃയമി 

ല്ലാത്തവരുമായുള്ളോരേ, പധെള്ളത്തിന്നു 

വരുധിസ; വന്നു ധാങ്ങി തിന്നുവി൯; 

നിങ്ങം വന്നു ഒധ്യധും വിലയും ക്രടാ 

തെ വിഞ്ഞജും പാലും വാങ്ങിക്കൊഠയി൯. 

അപ്പമല്ലാത്തതിന്നു 9വ്യയധും തൃപ്്യി വരു 

ത്താത്തതിന്നു നിങ്ങളുടെ പ്രയത്തഫ 

ലധും ചെലധിടുന്നതെന്തിന്നു? എസെറ 

വാക്കു ശ്രഭ്ധിച്ചു കേട്ടു നന്മ അന്ുഭധി 

പ്പി൯; പുകടഭോജനം കഴിച്ചു മോദിച്ചു 

കൊഠാംലിസ൯. നിങ്ങ ചെവി ചായിച്ചു 

എനെറ അടുക്കല് വരുധി൯; നിങ്ങനക്കു 

ജിവനുണ്ടാകേണ്ടതിന്നു കേട്ടുകൊഠംവി൯; 

ഭാവിദടിനെറ നിത്ചലകൃൂപകമ ഏന്ന 

ഒരു ശാശ്വതനിയമം ഞാ൯ നിങ്ങളോടു 

ചെയ്യും. ഞാ൯ അവനെ ജാതിക്കു 

സാക്ഷിയും വംശങ്ങശക്കു പ്രഭുവും അധി 

പതിയും ആക്കിയിരിക്കുന്നു. നീ അറി 

വിളിക്കും; 

നിന്നെ അറിയാത്ത ഒരു ജാതി നിനെറ 

യാത്ത ഒരു ജാതിയെ നി 

ദൈവമായ യഹോധനിമിത്തവും യിസ്സാ 

യേലിനെറ പരിശുഭ്ധ൯നിമിത്തധും അ 

വ൯ നിന്നെ മഹത്വഖ്ലെടുത്തിയിരിക്കു 

യാല് തന്നേ നിനെറ അടുക്കല് ഓാടി 

വരും. യഹോവയെ കണ്ടെത്താകുന്ന 

സമയത്തു അവനെ അന്വേഷിപ്പി൯; 

അവ൯ അടുത്തിരികുമ്പോര അയധനെ 

വിളിച്ചപേക്ഷിപ്പി൯. ടൂക്ടു൯ തനെറ 

വഴിയെയും നിതികെട്ടവ൯ തനെറ ലി 

ചാരങ്ങളെയും ഉപേക്ഷിച്ചു യഹോധയി 
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കലേകു തിരിയട്ടെ; അവ൯ അയനോടു 

കരുണകാണികും; നമുടെ ദൈധവത്തിങ്ക 

മുലക്കു തിരിയട്ടെ; അവന് ധാരാളം ക്ഷ 

മിക്കും. 

മൂടെ ധിചാരങ്ങഠ അല്ലു; 

എനെറ പധിചാരങ്ങം നിങ്ങ 

നിങ്ങളുടെ 

വഴിക എനെറ വഴികളമല്ല എന്നു 

യഹോധഖ അരുളിച്ചെയുന്നു. ആകാശം 

ഭൂമികുമിീതെ മയന്നിരിക്കുന്നതുപോലെ 

മ്ൃേെറ വഴികഠം നിങ്ങളുടെ വഴികളി 

ലും ഏസനെറ പധിചാരങ്ങഠ നിങ്ങളുടെ 

വിചാരങ്ങളിലും മഉയന്നിരിക്കുന്നു. മഗയും 

ഹിമധും ആകാശത്തുനിന്ന പെയ്യുകയും 

അവിടേക്കു മടങ്ങാതെ ധിതെപ്പാസ ധി 

തും 

വണ്ണം ഭൂമിയെ നനെച്ചു ഫലധത്താക്കി 

തിന്മാന ആഹാരധും നല്ലത്തക്ക 

വിള യികുന്നതുപോലെ എന്െറ വാ 

യില്നിന്നു പുറപ്പെടുന്ന ഏനെറ വചനം 

ആയിരികും; അതു ധെറുതെ എന്െറ 

അടുക്കലേക്കു മടങ്ങിവരാതെ ത്ൃനിക്കു 

ഇക്ടമുള്ളതു നിവത്തിക്കയും ഞാ൯ അയച്ച 

കായ്യം സാധിപ്പിക്കയും ചെയ്യും. നിങ്ങ 

സന്തോഷത്തോടെ പുറപ്പെടും; സമാധാ 

നത്തോടെ നിങ്ങളെ പറഞ്ഞയക്കും; മല 

കളും കുന്നുകളും നിങ്ങളു ടെ മുമ്പില് പൊട്ടി 

ആകും; ദേശത്തിലെ സകലവ്ലക്ഷങ്ങളും 

കൈ കൊട്ടും. മുള്ളിന്നു പകരം സരള 

വൃക്ഷം മുളെകും; പറക്കാരെക്ു പകരം 

കൊഴ്ചന്തു മുളെക്കും; 

ഒരു കീത്തിയായും 

അതു യഹോധെക്ു 

ഛേടിക്കപ്പെടാത്ത 

ശാശ്വതമായോരു അടയാളമായും ഇ 

രികും, 

ഭ്ഭന്നും അദ്ധ്യായം. 

യഹോവ ഇപ്രകാരം അരുളി ച്ചെയുന്നു : 

ഏനെറ രക്ഷ വരുവാനും ഏനെറ നിതി 

ധെളിപ്പെടുവാനും അടുത്തിരിക്കയാര 

ന്യായം പ്രമാണിച്ചു നീതി പ്രവത്തിപ്പി൯. 
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ശബ്ദത്തിനെ അശുഭ്ധമാക്കാതെ പ്രുമാണി 

ചു ദോഷം ചെയ്യാതവണ്ണം തന്െറ കൈ 

സൂക്ഷിച്ചംകൊണ്ടു ഇതു ചെയ്യന്ന മത്യയന്ം 

ഇതു മുറുകെ പിടിക്കുന്ന മന്ദഷ്യദ്ദം 

ഭാഗ്യ വാന. യഹോവയോടു ചേന്നിട്ടുള്ള 

അന ജാതിക്കാര൯: യഹോവ എന്നെ 

തനെറ ജനത്തില്നിന്നു അശേക്ചം വേര് 

പെടുത്തും എന്നു പറയരുതു; ഷണ്ഡനും: 

ഞാ൯ ഒരു ഉണങ്ങിയ പവ്ൃക്ഷം എന്നു പറ 

യരുതു. എനെറ ശബ്ബതൂതു ആചരിക്കയും 

എനിക്കു ഇക്ൃമുള്ളതു തിരഞ്ഞെടുക്കയും 

എസെറ നിയമം പ്രമാണിക്കയും ചെയ്യുന്ന 

ഷാണ്ഡന്മാരോട്ട യഹോവയായ ഞാന് ഇ 

പ്രകാരം പറയുന്നു; ഞാ൯ അവക്ു എ 

നെറ ആലയത്തിലും എനെറ മതിലകങ്ങ 

ളിലും പുത്രീപുത്രന്മാരെക്കാശ വിശേഷമാ 

യോരു ജ്ഞാപകധും നാമവും കൊടുക്കും; 

ഛേദിക്കപ്പെടാത്ത ഒരു ശാശ്വതനാമം 

തന്നേ ഞാ൯ അവക്കു കൊടുക്കും. യഹോ 

വയെ സേവിച്ചു, അവന്െറ നാമത്തെ 

സ്നേഹിച്ചു, അവന്െറ ഭാസന്മാരായിരി 

ക്കേണ്ടത്ിന്നു യഹോവയോടു ചേന്നുവരു 

ന്ന അന്യ ജാതിക്കാരെ, ശബ്ബത്തിനെ അശു 

ഭ്ധമാക്കാതെ ആചരിക്കയും എനെറ നിയ 

മം പ്രമാണിച്ചു നടക്കയും ചെയ്യുന്നവരെ 

ഒക്കെയും തന്നേ, ഞാന് എനെറ ധിശു 

ഭ്ധപവ്ൃതത്തിലേക്ു കൊണ്ടു വന്നു. എനെെറ 

പ്രാത്ഥനാലയത്തില്ത അവരെ സന്തോ 

ഷിപ്പിക്കും; അവരുടെ ഹോമയാഗങ്ങളും 

ഫനനയാഗങ്ങളും എന്െറ യാഥപിഠത്തി 

9ന്&8ുല് പ്രുസാദകരമായിരിക്കും; ഏനെെറ 

ആലയം സകലജാതികമക്കും ഉള്ള പ്രാ 

ത്ഥനാലയം എന്നു വിളിക്കപ്പെടും. ഞാ൯ 

അവരോടു, അവരുടെ ശേഖരിക്കപ്പെ 

ട്ടുവരോട്ട തന്നേ, ഇനി! മററുള്ളവരെ 

യും ക്രട്ടിച്ചേക്കും ഏന്നു യിസ്രായേലിനെറ 

ഭൂക്ടുന്മാരെ ശേഖരിക്കുന്ന ദൈവമായ 
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യഹോവയുടെ അരുളപ്പാടു. വയലിലെ 

സകലമൃഗങ്ങളും കാട്ടിലെ സകലമൂഗങ്ങ 

0 ആയ്യള്ളോവേ, 

വി൯. അവനെറ കായല്ല്ലാ൪ കുരുടന്മാ൪; 

വന്നു തിന്നുകൊഠ 

അവരെല്ലാവരും പരിജ്ഞാനമില്ലാത്ത 

വ, അവരെല്ലാവരും കുരെപ്പാ൯ വഹി 

യാത്ത മമനായ്ക്ുഠ തന്നേ; അവര് നിദാ 

പ്രിയന്മാരായി സ്വപ്ലം കണ്ടു കിടന്നുറ 

ങ്ങുന്ന. 

പ്പെടാത്ത കൊതിയന്മാർ തന്നേ; ഈഇട 

ഈ നായ്ക്കും ഒരിക്കലും തൃപ്യി 

യന്മാരോ സൂക്ഷിപ്പാ൯ അറിയാത്തവര്; 

അവരെല്ലാവരും ഒട്ടൊഴിയാതെ താന്താ 

സെറ വഥികുകം ഓരോരുത്തന് താന്താനെറ 

ലാഭത്തിന്നും തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. വരു 

വി൯! ഞാ൯ പോയി വീഞ്ഞു കൊണ്ടുവ 

രാം; നമുക്കു മദ്യം കുടിക്കാം; ഇന്നത്തെ 

പ്പോലെ നാളെയും കേമത്തില് തന്നേ 

എന്നു അവര് പറയുന്നു. 

൫൭൦ അദ്ധ്യായം. 

നീതിമാന് നശിക്കുന്നു; ആരും അതു ഗഗ 

ണ്യമാക്കുന്നില്ല; ഭക്തന്മാരും കുഴിഞ്ങുപോ 

കന്നു; നീതിമാ൯ അനത്ഥത്തിന്നു മുമ്പെ 

കഴിഞ്ഞു പോകുന്നു എന്നു ആരും ഗ്രഹിക്കു 

ന്നില്ല, അവന് സമാധാനത്തിലേക്കു 

പ്രവേശിക്കുന്നു ; നേരായി നടക്കുന്നവരൊ 

ക്കെയയം താന്തനെറ കിടക്കയില് ധിത്രാ 

മം പ്രാപിക്കുന്നു. ക്ഷൃദക്കാരത്തിയുടെ 

മക്കളേ, വൃഭിചാരിയുടെയും വേശ്യയുടെ 

യും സന്തതിയേ, ഇങ്ങോട്ടു അടുത്തുവരു 

ധി൯. 

യാക്കുന്നതുഃ ആരുടെനേരെയാകുന്നു നി 

നിങ്ങ ആരെയാകുന്നു കളി 

ങ്ങ ലായ്ക്കിളന്നു നാക്കു നീട്ടുന്നതു? നി 

ങ്ങം അതിക്രമക്കാരും വ്യാജസന്തതിയും 

അല്ലയോ? നിങ്ങ കരുവേലങ്ങഥക്ക 

രികുത്തും ഓരോ പവച്ചമരത്തി൯കീഥിലും 

ജ്വലിച്ചു, പാറപ്പിളപ്പുകക്കു താഴെ 
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തോട്ടുവക്കത്തുഖെച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളെ അറുക്കു 

ന്നുവല്ലോ. തോട്ടിലെ മിന്ദസമുള്ള കല്ലു 

നിന്െറ പങ്ക; അതുതന്നേ നിനെറ ഓാ 

ഹരി; അതിന്നല്ലോ നി പാനിയബലി 

പകന്നു ഭോജനബലി അപ്പ്ിച്ചിരിക്കു 

ന്നതു? ഈ വക കണ്ടിട്ടു ഞാ൯ ക്ഷമിച്ചി 

രിക്കുമോ? ഉയരധ്ം ഉള്ള 

മലയില് നീ നിനെറ കിടക്ക വിരിച്ചി 

രികുന്നു ; 

പൊക്കവും 

അവിടേക്കു തന്നേ നീ ബലി 

കഴിപ്പാ൯ കയറിച്ചെന്നു. കതകിന്നും 

കട്ടിളെകും പുറകില് നി നിനെറ അട 

യാളം യെച്ചു; നി എന്നെ വിട്ടു ചെനു 

മറവുള്ള വക്കു നിന്നെത്തന്നേ അനാവ്പത 

യാക്കി കയറി നിന്െറ കിടക്കു വിസ്മാര 

മാക്കി അവരുമായി മൂടമ്പടിചെയ്യൂു അവ 

രുടെ ശയനം കൊതിച്ചു ആംഗ്യം നോ 

ക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു. നീ തൈലധുംകൊ 

ണ്ടു മോലെക്കിനെറ അട്ടുക്കല് ചെന്നു, 

നിനെറ പരിമള വഗ്ഗം ധാരാളം ചെലധു 

ചെയ്യൂ, നിനെറ ട്ടൂതന്മാരെ ടൂരത്തയച്ച 

പാതാളത്തോളം ഇറങ്ങിച്ചെന്നു. വഴി 

യുടെ ട്രൂരംകൊണ്ടു നീ തളന്നുപോയിട്ടും 

അതു നിക്കുലമെന്നു നീ പറഞ്ഞില്ല; 

നിനെറ കൈവശം ജീവശക്തി കണ്ടതു 

കൊണ്ടു നിനക്കു ക്ഷിണം തോന്നിയില്ല. 

കപടം കാണിപ്പാനും എന്നെ ഓക്കയോ 

.ക്രട്ടാക്കുകയോ ചെയ്യാതിരിപ്പാനും നീ ആ 

രെയാകുന്നു ശങ്ജിച്ചു ഭയപ്പെട്ടു? ഞാ൯ 

ബഡ്ുകാലം മിണ്ടാതെ ഇരുന്നിട്ടല്ലയോനി 

ന്നെ ഭയപ്പെടാതിരിക്കുന്നതു? നിന്െറ 

നീതി ഞാന് ധെളിച്ചത്താകും; നിന്െറ 

പ്രവൃത്തികളോ നിനക്കു പ്രയോജനമാ 

കയില്ല. നീ നിലധിളികുമ്പോഠ നി 

നെറ പധിഗ്രഫസമൂഹം നിന്നെ രക്ഷി 

ക്കട്ടെ; എന്നാല് അവയെ ഒക്കെയും കാറു 

പാററിക്കൊണ്ടുപോകം; ഒരു ശ്വാസം അ 

വയെ നിക്കിക്കളയും; എങ്കിലും എന്നെ 

ഠിം 
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ആശ്രുയിക്കുന്നവ൯ ദേശത്തെ അവകാശ 

മാക്കി ഏനെറ ധിശുദ്ധപവ്വതത്തെ കൈ 

വശമാകും, നികതുതുധി൯, നികത്തു 

വിന് വഴി ഒരുക്കുവി൯;; എനെറ ജന 

ത്തിനെറ വഴിയില്നിന്നു ഇടച്ച നീക്കി 

ക്കള വിന എന്നു അവ൯ അരുളിച്ചെയ്യന്നു. 

തുന്നതനും ഉയന്നിരിക്കുന്നവന്ദം ശാശ്വത 

വാസിയും പരിശുഭ്ധ൯ എന്നു നാമമുള്ള വ 

നുമായവ൯ ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചെയ്ുന്നു : 

ഞാ൯ ഉന്നതനും പരിശുഭ്ധനമായി വസി 

ക്കുന്നു; താഗ്ലയുള്ള വരുടെ മനസ്സ്സിന്നും മന 

സ്മാപമുള്ള വരുടെ ഫ്ൃദയത്തിന്നും ചൈത 

൬൦ വതുത്തുവാ൯ മനസ്മാപധും മനോധി 

നയവുമുള്ള വരോടു ക്രടെയും വസിക്കുന്നു. 

എ്റില്ലാ 

യ്ക്യോഴും കോപിക്കയുമില്ല; അല്ലെങ്കില് അ 

ഞാ൯ എന്നേക്കും വാദിക്കയില്ല; 

വരുടെ ആത്മാവും ഞാ൯ സ്തൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ള 

ദേഹികള്ും എന്െറ മുമ്പിതനിന്നു ക്ഷയി 

ച്ചുപോകുമല്ലോ. അവരുടെ അര്യാഗ്രഹ 

ത്തിനെറ അകൃത്യംനിമിത്തം ഞാ൯ കോ 

പിച്ചു അവരെ അടിച്ചു; ഞാ൯ കോപിച്ചു 

മുഖം മറെച്ചു; എന്നാറെ അവർ തിരിഞ്ഞു 

തങ്ങശക്കു തോന്നിയ വഴിയില് നടന്നു. 

ഞാ൯ അവരുടെ വഴികളെ കണ്ടിരി 

ക്കുന്നു; ഞാ൯ അവരെ സൊൌഖ്യ മാമം; 

ഞാ൯ അവരെ നടത്തി അവകു, അവ 

ടെ ട്ടഃഖിതന്മാകു തന്നേ, വിണ്ടും ആ 

ശ്വാസം വരുത്തും. ഞാന് അധരങ്ങളു 

ടെ ഫലം സൃഷ്ടിക്കും; ട്ടൂരസ്ഥന്നും സമി 

പസ്ഥന്നും സമാധാനാ, സമാധാനം എ 

ന്നും ഞാന അവരെ സെരഖ്യമാക്കും എന്നും 

യഹോവ അരുഭ്ിച്ചെയ്യന്നു. ടൂക്ടന്മാരോ, 

കലങ്ങിമറിയുന്ന കടത പോലെയാകുന്നു; 

അതിന്നു അടങ്ങിയിരിപ്പാ൯ കഴികയില്ല; 

അതിലെ ധെള്ളം ചേറും ചെളിയും മേലോ 

ട് തള്ളു ന്ന൯. 

എന്നു എന്െറ ദൈവം അതുളിച്ചെയ്യന്നു. 

ദുഷന്മാക്കു സമാധാനമില്ല 
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൫൮൮. അദ്ധ്യായ. 

ഉറക്കെ വിളിക്ക; അടങ്ങിയിരിക്കരുതു ; 

കാഹളംപോലെ നിന്െറ ശബ്ദം ഉയത്തി, 

എനെറ ജനത്തിനാ അവരുടെ ലംഘന 

ത്തെയയം യാക്കോബ് ഗൃഹത്തിന്നു അവരു 

ടെ പാപങ്ങളെയും അറിയിക്ക. എങ്കി 

ലും അവര് എന്നെ ദിനമ്പതി അന്വേ 

ഷിച്ചു എസെറ വഴികളെ അറിധാ൯ 

ഇച്ഛിക്കുന്നു; നീതി പ്രവത്തിക്കയും തങ്ങ 

ളുടെ ദൈവത്തിന്െറ സ്യായം ഉപേക്ഷി 

ക്കാതെയിരിക്കയും ചെയ്യോരു ജാത് .യെ 

പ്പോലെ അവര് നീതിയുള്ള. ഖെപ്പുകളെ 

ന്നോടു ചോടിച്ച ദൈവത്തോടു അടു 

പ്രാ൯ പാഞ്ഞമിക്കുന്നു. ഞങ്ങാം നോമ്പു 

നോല്ലയന്നതു നി നോക്കാതെയിരിക്കുന്ന 

തെന്തു? ആങ്ങ൦ ആത്മതപനം ചെയ്യ 

ന്നതു നീഅറിയാതിരിക്കുന്നതെന്തു? ഇതാ, 

നിങ്ങഠം നോമ്പു നോല്ലന്ന ദിവസത്തില് 

തന്നേ നിങ്ങളുടെ കായ്യാദികളെ നോക്കു 

കയും നിങ്ങളുടെ എല്ലാടവലക്കാരെയും 

കൊണ്ടു അദ്ധ്വാനിപ്പിക്കയും ചെയ്യുന്നു. 

നിങ്ങ൦ം വിഖാദത്തിന്നും കലഹത്തിന്നും 

ക്രൂരമുക്ട്ി കൊണ്ടു അടിക്കേണ്ടതിന്നും നോ 

നു നോല്ലുന്നു; നിങ്ങളുടെ പ്രാത്ഥന ഉയ 

രത്തില് കേഠപ്പാ൯ തക്കവണ്ണമല്ല നി 

ങ്ങ ഇന്നു നോസു നോല്ലയന്നതു. എനി 

ക്കു ഇഷ്ടമുള്ള നോമ്പും മന്ഷ്യയ൯ ആത്മ 

തപനം ചെയ്യുന്ന ദിവസവും ഇങ്ങനെ 

ഡ്യുള്ളുതോ? തലയെ വഴത്തെപ്പോലെ 

കനിയിക്കുക, രട്ടും വെണ്ണിരും വിരിച്ചു 

കിടകുക, ഇതാകുന്നുധവോ ഉപധഖാസം? ഇ 

തിന്നോ നി നോമ്പെന്നും യഹോവെക്കു 

പ്രസ്ാദമു്ള ടിവസമെന്നും പേര് പറ 

യ്യന്നതു ? 

ക്കുക; നുകത്തിസെറ അമിക്കയറുകളെ അ 

അന്യായ ബന്ധനങ്ങളെ, അഴി 

ഴിക്ുക; പീഡിതരെ സ്വതന്ത്രരായി ധി 
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ട്ടയക്ക; എല്ലാനുകത്തെയും തകക്കുക; ഇത 

ല്ലയോ എനിക്കു ഇഷ്ടമുള്ള ഉപവാസം? 

വിശപ്പുള്ള വന്നു നിനെറ അപ്പം നവുക്കി 

ക്കൊടുക്കുന്നതും അലഞ്ഞുനടക്കുന്ന സാധ്യ 

ക്കളെ നിനെറ വിട്ടില് ചേതൃതുകൊള്ളു 

ന്നതും നഗ്നനെ കണ്ടാല് അവനെ കൂടു 

പ്പിക്കുന്നതും നിനെറ മാംസരക്തങ്ങളയി 

രികുന്നവക്കു നിന്നെത്തന്നേ മറെക്കാതെ 

യിരിക്കുന്നതും അല്ലയോ? അപ്പ്പോഠം 

നിസെറ ധെളിച്ചം ഉഷസ്സുപോലെ പ്രുകഠ 

ശിക്കും; നിന്െറ മുറിധുക ശക്കു വേഗത്തില് 

പൊറുതിവരും; നിസെറ നീതി നിനക്കു 

മുമ്പായി നടകും; യഹോവയുടെ മഹത്വം 

നിനെറ പിമ്പട ആയിരിക്ും. അപ്പോം 

നി വിളിക്കും: യഹോവ ഉത്തരം അരുളും; 

നീ നിലധിളികും, ഞാ൯ വരുന്നു എന്നു 

അവന് അരുളിച്ചെയ്യും; നുകവും വിരല് 

ചൂണ്ടുന്നതും വഷളത്വം സംസാരിക്കുന്ന 

തും നി നിസെറ നടുധിരുനിന്നു നീക്കി 

ക്കളകയും വിശപ്പുള്ളപനോടു നീ താല്പ 

യ്യം കാണിക്കയും കക്കൃത്തില് ഇരിക്കുന്ന 

വന്നു തൃപ്യിവരുത്തുകയും ചെയ്യുമെങ്കില് 

നിന്െറ പ്രകാശം ഇരുളില് മടികും; 

നിനെറ അന്ധകാരം മഭ്ധ്യാഹ്ഹംപോലെ 

യാകുംം യഹോധ നിന്നെ എല്ലായ്യക്കോഴ്ചം 

നടത്തുകയും വരണ്ടനിലത്തിലും നിന്െറ 

വിശപ്പു അടക്കി, നിനെറ അസ്ഥികളെ 

ബലപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യം; നീ നനവുള്ള 

തോട്ടംപോലെയും വ്വെള്ളം വററിപ്പോ 

കാത്ത നീരുറവുപോലെയും ആകും. നി 

നെറ സന്തതി പുരാതനശ്രുന്യങ്ങളെ പ 

ണിയും; തലമുറതലമുറയായി കിടക്കുന്ന 

അടിസ്ഥാനങ്ങളെ നി കെട്ടിപ്പൊക്കും; 

കടിയിരിപ്പാ൯ 

തക്കവണ്ണം പാതകളെ യഥാസ്ഥാനത്താ 

കേടുതികുന്നവനെന്നും 

ക്കുന്നവനെന്നും നിനക്കു പേര് പറയും. 

നീ ഏഎനെറ ധിശുഭ്ധദിവസത്തില് നി 

ലി 
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സെറ കായ്യാദികഠം നോക്കാതെ ശബ്ദ 

ത്തില് നിനെറ കാല് അടക്കിഖെച്ചു, ശബ്ബ 

ത്തിനെ ഒരു സന്തോകാം എന്നുംയഹോ 

വയുടെ വിശുഭ്ധദിചസത്തെ ബഹുമാന 

യോഗ്യം എന്നും പറകയും നിന്െറ വേലെ 

ക്കു പോകയോ നിന്െറ കായ്യാദികളെ 

നോക്കുകയോ ധ്യത്ഥസംസരേത്തില് നേ 

രം പോക്കുകയോ ചെയ്യാതവണ്ണം അതി 

.നെ ബഹുമാനിക്കയും ചെയ്യുമെങ്കില് , 

14 നി യഫഹോധയില് പ്രമോദിക്കും; ഞാ൯ 

നിന്നെ ദേശത്തിലെ ഉന്നതങ്ങളില് വാ 

'ഹനമേററി ഒഓാടുമാറാക്കുകയും നിന്െറ 

പിതാവായ യാക്കോബിനെറ അവകാശം 

കൊണ്ടു നിന്നെ പോഷിപ്പിക്കുയും ചെയ്യം; 

മ്യഹോവയുടെ വായല്ലോ അരുളിച്ചെയ്യി 

രിക്ുന്നതു. 

൫൯. അദ്ധ്യായം. 

രക്ഷിപ്പാസ൯ കഴിയാതവണ്ണം യഹോധയു 

ടെ കൈ കുറുകിട്ടില്ല; കേഷപ്പാ൯ കഴി 

യതേവണ്ണം അവനെറ ചെപി മന്ദമായി 

2 ട്ടൂമില്ല. 

നിങ്ങളെയും നിങ്ങളുടെ ദൈവത്തെയും 

നിങ്ങളുടെ അകൂത്യങ്ങമ അത്രേ 

തമ്മില് ഭിന്നിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതു; നിങ്ങളു 

ടെ പാപങ്ങഠം അത്രേ അവന് കേശക്കാ 

തവണ്ണം അവനെറ മുഖത്തെ നിങ്ങനക്ു 

3 മറെകുമാറാക്കിയതു. നിങ്ങളുടെ കൈ 

കഠം രക്തംകൊണ്ടും നിങ്ങളുടെ വിര 

ലൂക അകൃത്യം കൊണ്ടും മലിനമായിരി 

ക്കുന്നു; നിങ്ങളുടെ അധരങ്ങഠ ഭോഷ്ട്ു 

സംസാരിക്കുന്നു; നിങ്ങളുടെ നാധു നീതി 

4 കേട്ട ജപിക്കുന്നു. ഒരുത്തനും നീതിയോ 

ടെ ധ്യ വഹരികുന്നില്ല; ഒരുത്തനും സത്യ 

ത്തോടെ പ്രതി ധാദിക്കുന്നില്ല; അവര് ധ്യാ 

ജത്തില് ആത്രുയിച്ചു ഭോഷ്കു സംസാരി 

ക്കുന്ന; അവർ കുക്ടത്തെ ഗഭം ധരിച്ചു 

5 നീതികേടിനെ പ്രസവിക്കുന്നു. അവര് 
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അണലിമുട്ട പൊരുന്നുകയും ചിലന്തിവല 

നെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു; ആ മുട്ട തിന്നുന്ന 

വ൯ മരിക്കും; പൊട്ടിച്ചാല് അണലി പു 

റത്തു വരുന്നു. അവര് നെയുതു യസ്ത്ര 

ത്തിന്നു കൊള്ളു കയില്ല; അവരുടെ പണി 

അവക്കു പുതെപ്പ്പാകയും ഇല്ല; 

രുടെ പ്രവ്ൃത്തികഠ നീതികെട്ട പ്രവൃത്തി 

അവ 

കഠം; സാഹസകമ്മങ്ങഗ അവരുടെ കൈ 

ക്കല് ഉണ്ടു, 

ത്തിന്നായി ഓടുന്നു; കുററമില്ലാത്ത രക്തം 

അവരുടെ കാല് ലോകം 

ചിന്നുവാ൯ അവര് ബദ്ധപ്പെടുന്നു; അ 

വരുടെ നിരൂപണങ്ങഠം അന്യായനിരൂ 

വപണങ്ങഠ ആകുന്നു; ശ്രുന്യ വും നാശധും 

അവരുടെ പാതകളില് ഉണ്ടു. സമാധാ 

നത്തിസെറ വഴി അവര് അറിയുന്നില്ല; 

അവരുടെ നടപ്പില് ന്യായധും ഇല്ല; അ 

വര് തങ്ങധക്കായി വളഞ്ഞ പാതകളെ 

ഉണ്ടാക്കിയിരികുന്നാ; അവയില് നടക്ുന്ന 

വനൊരുത്തനും സമാധാനം അറികയില്ല. 

അതുകൊണ്ടു ന്യായം ഞങ്ങളോടു അക 

ന്നു ഒ്രൂരമായിരിക്കുന്നു; നീതി ഞങ്ങളോടു 

എത്തിക്കൊള്ളു ന്നതുരില്ല; ഞങ്ങ പ്രകാ 

ശത്തിന്നായിട്ടു കാത്തിരുന്നു; എന്നാല് 

ഇതാ, ഇരുട്ടു ഖെളിച്ചത്തിന്നായിട്ടു കാ 

ത്തിരുന്നു; ഏന്നാല് ഇതാ, അന്ധകാര 

ത്തില് ഞങ്ങ നടക്കുന്നു. ആഞങ്ങഠംകുരു 

ടന്മാരെപ്പോലെ ചുവര് തപ്പി നടക്കുന്നു; 

കണ്ണില്ലാത്ത വരെപ്പോലെ തപ്പിത്തടഞ്ഞു 

നടക്കുന്നു; സന്ധ്യാസമയത്തു എന്നപോ 

ലെ ആങ്ങഠം മഭ്ധ്യാഫഹ്നത്തില് ഇടറുന്നു; 

ആരോഗ്യമുള്ള വരുടെ മദ്ധ്യേ ങ്ങ 

മരിച്ചവരെപ്പോലെ ആകുന്നു. ഞങ്ങഠം 

മറല്ലാവരും കരടികളെ പ്പോലെ അലവു 

നനു; പ്രാധുകളെ പ്പോലെ ഏററവും കുറുക 

ന്ന; ഒങ്ങഠ ന്യായത്തിന്നായി കാത്തിരി 

ക്കുന്നു എങ്കിലും ഒട്ടുമില്ല; രക്ഷെക്കായി കാ 

ത്തിരിക്കുന്നു; എന്നാല് അതു ഞങ്ങളോടു 
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അകന്നിരിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ അതിക്രമ 

ങ്ജാം നിനെറ മുമ്പാകെ പെരുകിയിരിക്കു 

നനു; ങ്ങളുടെ പാപങ്ങമ ഞങ്ങമക്കു വി 

രോധമായി സാക്ഷികരിക്കുന്നു; ഞങ്ങളു 

൭ടെ അതിക്രമങ്ങഠ ഞങ്ങഠംകു ബോഭ്ധ്യ മാ 

യിരിക്കുന്നു; ഞങ്ങളുടെ അകൃത്യങ്ങളെ ഞ 

ങ്ങ അറിയുന്നു. അതിക്രമം ചെയ്യൂ 

യഹോവയെ നികേധിക്കുക, ഞങ്ങളുടെ 

ഭൈധത്തെ ധിട്ടാമറുക, പീഡനവും മത്സ 

രവും സംസ്വരിക്കുക, 

ഗഭം ധരിച്ചു ഫൃദയത്തില്നിന്നു ഉച്ചരി 

ക) ജ വാകുക ളെ 

ക്കക എന്നിവ്വതന്നേ. അങ്ങനെ ന്യായം 

പിന്മാറി നീതി അകന്നുനില്ലുന്നു; സത്യം 

ധിഥിയില് ഇടറുന്നു; നേരിന്നു കുടപ്പാ൯ 

കഴിയുന്നതുമല്ല. സത്യം കാണാതെയാ 

യി ദോഷം ധിട്ടകലുന്നവ൯ കവച്ചയായി 

ഭരിക്കുന്നു; യഫോവ അതു കണ്ടിട്ടു നാ 

യം ഇല്ലായ്ക്കുനനിമിത്തം അവന്നു അനിക്യം 

തോന്നുന്നു. ആരും ഇല്ലെനു അവന് 

കണ്ടു പക്ഷവാദം ചെയ്ത്ാ൯ ആരും ഇല്ലാ 

യ്്കയാരു ആതശ്ചയ്യപ്പട്ടു; അതുകൊണ്ടു അ 

വനെറ ഉജം തന്നേ.അവന്നു രക്ഷ വരു 

ത്തി, അധനെറ നിതി അവനെ താങ്ങി, 

അയന് നിതി ഒരു കവചംപോലെ ധ 

രിച്ച രക്ഷ എന്ന തലക്കോരിക തലയില് 

ഇട്ടു; അവന പ്രതികാരധസ്്രുങ്ങളെ മൂടു 

ത്തു, തിക്ത ഒരു മേലങ്കിപോലെ ചു, 

തെച്ചു. അവരുടെ ക്രിയകഠക്ട തക്കുവ 

ണ്ലാ അവ൯ പകരം ചെയ്യും; തനെറ 

ധൈരികമക്കു ക്രോധധും തസെറ ശത്രു 

ക്കഠക്കു പ്രതികാരധും തന്നേ; ദ്വീപുവാം 

സികളോടു അവ൯ പ്രതിക്രിയ ചെയ്യും. 

അങ്ങനെ അവര് പടിഞ്ഞാറ യഹോധഖ 

യ്കുടെ നാമത്തെയും കിഗക്കു അവനെറ 

മഹത്വത്തെയും ഭയപ്പെടും; കെട്ടിനിന്ന 

തും യഹോവയുടെ ശ്വാസം തള്ളിപ്പായി 

ക്കുന്നതുമായ ഒരു നദിപോലെ അവ൯ 
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വരും. എന്നാല് സിയോന്നും യാക്കോ 

ബില് അതിക്രമം വിട്ടുതിരിയുന്നവക്കും 

അവധവ൯ ലിണ്ടെടുപ്പുകാരനായി വരും 

എന്നു യഹോധയുടെ അരുളപ്പാടു. ഞാ൯ 

അവരരാടുട ചെയ്യിരിക്കുന്ന നിയമമോ 

ഇതാകുന്നു എനാ യഹോധഖ അരുളിച്ചെയു 

നനു: നിനെറമേലുള്ള എനെറ ആത്മാധും 

നിനെറ വായില് ഞാ൯ തന്ന എസെറ വച 

നങ്ങളും നിനെറ വായില്നിന്നും നിന്െറ 

സന്തതിയുടെ വായില്നിന്നും നിന്െറ 

സന്തതിയുടെ സന്തതിയുടെ വായില് 

നിന്നും ഇന്നുമുതല് ഒരുനാളും വിട്ടുപോ 

കയില്ല ഏന്നു യഹോവ അരുളിച്ചെയ്യുന്നു. 

൬൦. അദ്ധ്യായം. 

ഏഴ്ഴന്നേററു പ്രകാശിക്ക; നിനെറ പ്ര 

കാശം വന്നിരിക്കുന്നു; യഹോധയുടെ 

തേജസ്സും നിനെഠറമേല് മഉടിച്ചിരിക്കുന്നു. 

അന്ധകാരം ഭൂമിയെയും ക്രരിരുട്ടു ജാതിക 

ളെയും മൂടുന്നു; നിനെറമേലോ യഹോവ 

ഉടിക്കും; അവന്െറ തേജസ്സും നിസെറ 

മേരു പ്രത്യക്ഷമാകും. ജാതിക൦ നി 

നെറ പ്രകാശത്തിലേക്കും രാജാക്കുന്മാ൪ 

നിനെറ 

നി തല പൊക്കി ചുററും നോക്കുക; അ 

ഉടദയശോഭയിലേക്കും വരും. 

വര് എല്ലാവരും ഒന്നിച്ചുക്രടി നിസെറ 

അട്ടക്കല് വരുന്നു; നിനെറ പുത്രന്മാര് 

ട്ൂരതൃതുനിന്നു വരും; നിനെറ പുത്രിമാരെ 

പാശ്വത്തിങ്കല് വഹിച്ചുകൊണ്ടു വരും. 

അപ്പോ നീ കണ്ടു ശോഭിക്കും; നിസെറ 

ഫ്ലദയം പിടെച്ചു ധികസികും; സമു 

തആ്വിനെറ ധനം നിനെറ അടുക്കല് ചേ 

രും; ജാതികളുടെ സമ്പത്തു നിനെറ അടു 

ഒട്ടകങ്ങളുടെ കൂട്ടവും മിദ്യാ 

നിലെയും ഏഫയിലെയ്ും 

ക്കല് വരും. 

ചിറെറാട്ടുക 

ങ്ങളും നിന്നെ മൂടും; ശെബയില്നിന്നു 

അവരൊക്കെയും വരും; പൊന്നും കുന്തു 
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രുക്കവും അവര് കൊണ്ടുവന്നു യഹോവ 

യുടെ സതൂതിയെ ഘോഷിക്കും. കേടാരി 

ലെ ആട്ടകഠ ഒക്കെയും നിനെറ അട്ട 

ക്കല് ഒന്നിച്ചുക്രടും; നെബായ്യോത്തിലെ 

മുട്ടാടുകുഗം നിനക്കു ശുശ്രൂഷ ചെയ്യും; 

അവ പ്രസാദമുള്ള യാഗമായി എനെറ 

പിഠത്തിന്മേല് വരും; അങ്ങനെ ഞാ൯ 

എനെറ മഹത്വമുഒ്ള ആലയത്തെ മഹ 

ത്പപ്പെടുതതും. 

മൂടെ കിളിവാതിലുകളിലേക്ു പ്രാധുകളെ 

മേഘംപോലെയ്ും തങ്ങ 

പ്പ്ോലെയും പറന്നുവരുന്ന ഇവര് ആര്? 

ട്ൂരത്തുനിന്നു നിസെറ മക്കളെ അവരുടെ 

പൊന്നും ധെള്ളിയുമായി നിനെറ ദൈലഖ 

മായ യഹോവയുടെ നാമത്തിന്നും അവ൯ 

നിന്നെ മഹത്വപ്പെടുത്തിയിരിക്കകൊണ്ടു 

യിസ്രായേലിനെറ പരിശുഭ്ധന്നും കൊണ്ടു 

വരേണ്ടതിന്നു ല്വീപൃയവംസികളും തശിശ് 

കപ്പലുകശ ആല്മമായയം എനിക്കായി കാ 

ത്തിരിക്ുന്നു. അവ്യജാതിക്കാർ നിനെറ 

മതിലുകളെ പണിയും; അവരുടെ രാജാ 

ക്കന്മാര് നിനകു ശുശ്രൂഷ ചെയ്യം; എസെറ 

ക്രോധത്തിര ഞാ൯ നിന്നെ അടിച്ചു; 

എങ്കിലും ഏനെറ പ്രരിതിയില് എനിക്കു 

നിന്നോടു കരുണ തേന്നും. ജാതിക 

ഭൂടെ സമ്പത്തിനെയും യാത്രാസംഘ 

ത്തില് അവരുടെ രാജാക്കന്മാരെയും നി 

നെറ അടുക്കല് കൊണ്ടുവരേണ്ടതിന്നു 

നിനെറ വാതിലൂക൦ രാധും പകലും അ 

ടെക്കപ്പെടാതെ ഏല്ലായ്ക്യോഴ്ചം തുറന്നിരി 

ക്കുംം നിന്നെ സേവധിക്കാത്ത ജാതിയും 

രാജ്യ ധും നശിച്ചുപോകും; ആ ജാതികഠം 

ശ്രുന്യ മായ്ക്യയോകം. 

വിശുഭ്ധമന്ദിരമുള്ള സ്ഥലത്തിന്നു ഭംഗി 

അശേഷം നെറ 

വരുത്തുവാനായി ലെബാനോനെറ മഹ 

ത്വധ്യം സരള വ്വക്ഷവും പയിനും പുന്നയും 

ഒരുപോലെ നിനെറ അടുക്കല് വരും; 

അങ്ങനെ ഞാ൯ എനെറ പാദസ്ഥാന 

ത്തെ മഹഫതപീകരിക്കും. നിന്നെ ക്ലേശി 

പ്പിച്ചവരുടെ പുത്രന്മാര് നിന്െറ അടുക്കല് 

വണങ്ങിക്കൊണ്ടു വരും; നിന്നെ നിയി 

ച്വരൊക്കെയും നിന്െറ കാല് പിടിച്ചു 

നമസ്തൂരികും; അവര് നിന്നെ യഹോധഖ 

യുടെ നഗരം എന്നും യിസ്രായേലി൯ പരി 

ശുഭ്ധസെറ സിയോന് എന്നും വിളിക്കും. 

ആരും കടന്നു പോകാതവണ്ണം നീ നിജു 

നധും 

തിന്നു പകരം ഞാന നിന്നെ നിത്യ മാഹാ 

ദ്വേഷധികയധും ആയിരുന്ന 

ത്മ്യ ധും തലമുറതലമുറയായുള്ള ആനന്ദധും 

ആക്കിത്തികും. നീ ജാതികളുടെ പാര 

കുടിക്കും; രാജാക്കന്മാരുടെ മുല കടിക്ും; 

യഹോധഖയായ ഞാ൯ നിനെറ രക്ഷക൯ 

എന്നും യാക്കോബിനെറ വല്ലഭന് നിന്െറ 

വീണ്ടെടുപ്പുകാര൯ എന്നും നി അറിയും, 

ഞാ൯ താ്ത്തിന്നു പകരം സ്വണ്ണം വരു 

ത്തും; ഇരിമ്പിന്നു പകരം ധെള്ളിയും മര 

ത്തിനം പകരം താരവും കല്പിന്നു പകരം 

ഇരിമ്പും വരുത്തും; ഞാ൯ സമാധാനത്തെ 

നിനക്കു നായകന്മാരും നീതിയെ നിനക്കു 

അധിപചതിമാരും ആകും. ഇനി നി 

നെറ ദേശത്തു സാഹസവും നിസെറ അതി 

രിന്നകത്തു ശ്രുനയ ധും നാശധും കേഠമക്ക 

യില്ല; നിന്െറ മതിലുകമഠക്കു രക്ഷ ഏന്നും 

നിന്െറ വാതിലുക ക്കു സ്കൂതി ഏന്നും നി 

ചേര് പറയും. ഇനി പകതനേരത്തു 

നിനെറ ധെളിച്ചം സൂയ്യനല്ല; നിനക 

നിലാവെട്ടം തരുന്നതു ചന്രുന്ഭമല്ല; യ 

ഫോധ നിനക്കു നിത്യ പ്രകാശധും നിസെറ 

നിന്െറ ആകം. 

നിനെറ സൂയ്യ൯ ഇനി അസ്ൃമിക്കയില്ല ; 

ദൈവം തേജസ്സും 

നിന്െറ ചന്ദ്രസ മറഞ്ഞുപോകയുമില്ല ; 

യഹോധ നിന്െറ നിത്യ പ്രകാശ മായിരി 

ക്കും; നിനെറ ഒൂഃ ഖകാലം തിന്നു പോകും. 

നിനെറ ജനമൊക്കെയും നിതിമാന്മാരാ 

കും; ഞാ൯ മഹത്വല്പെടേണ്ടതിന്ന എ 
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നെറ നടുതലയുടെ മുളയും എനെറകൈ 

കളമൂടെ പ്രവൃത്തിയും ആയിട്ടു അവര് ടേശ 

ത്തെ സദാകാലത്തേക്കു കൈധശമാക്ും. 

കുറഞ്ഞവ൯ ആയിരവും ചെറിയവ൯ 

മഹാജാതിയും ആയിത്തീരും; യഹോല 

യായ ഞാന തക്ക സമയത്തു അതിനെ" 

ശീഷ്മുമായി നിവത്തിക്ും. 

൬൧. അദ്ധ്യായം. 

ഏളിയലരോടു സദ്വത്തമാനം ഘോഷി 

പ്രാ൯ യഹോവ എന്നെ അഭിഷേകം ചെ 

യ്യിരിക്കകൊണ്ടു യഹോവയായ കത്താവി 

സെറ ആത്മായു എനെറമേത ഇരികുന്നു; 

ഹൃദയം തകന്നവരെ മുറികെട്ടു വാം തട 

വുകാക്കു വിടുതലും ബഭ്ധന്മാക്കു സ്വാ 

തന്ത്്യധും അറിയി പ്പാനും യഹോധയ്യടെ 

പ്രസാദവഷധും നമ്മുടെ ഭദൈഖത്തിസെറ 

പ്രതികാരടിവസവും പ്രുസിദ്ധമാക്കുവാ 

നും ദൂഃഖിതന്മാരെയൊക്കെയും  ആശ്വ 

സിപ്പിപ്പാനും സീയോനിലെ ട്ടഃഖിത 

ന്മാക്കു വെണ്ണീറിന്നു പകരം അലങ്കാരമാ 

ലയും മടൂഃഖത്തിന്നു പകരം ആനന്ദതൈ 

ലയും ധിഷഞണ്ണുമനസ്സിന്നു പകരം സ്റ്കൂതി 

എന്ന മേലാടയും കൊടുപ്പാനും അവ൯ 

എന്നെ അയച്ചിരിക്കുന്നു; അലവ൯ മഹ 

ത്വീകരിക്കപ്പെടേണ്ടതിന്നു അവക്കു നീതി 

വൃക്ഷങ്ങഠ എന്നും യഹോവയുടെ നടുതല 

എന്നും പേരാകും, അയഖ൪ വൃുരാതനശ്രു 

നയങ്ങളെ പണികയും പൂവൃന്മാരുടെ നി 

ജ്യനസ്ഥലങ്ങളെ നന്നാക്കുകയയം തലമുറ 

തലമുറയായി നിജ്കയനമായിരുന്ന ശ്രൂനയന 

ഗരങ്ങളെ കേടു പോക്കുകയും ചെയ്യം, 

അന്ജാതിക്കാർ നിന്നു നിങ്ങളുടെ ആ 

ട്ടി൯ക്രട്ടങ്ങളെ മേയ്ക്ം; പരദേശക്കാ൪ 

നിങ്ങശക്കു ഉഗവയകാരും മുന്തിരിത്തോട്ട 

ക്കാരും ആയിരിക്കും, നിങ്ങമ്ലോ യഹോ 

വയുടെ പുരോഹിതന്മാര് എന്നു വിളിക്ക 
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പ്പെടും; നമുടെ ദൈവത്തിനെറ ശുശ്രൂ 

കാകന്മാര് എന്നും നിങ്ങധക്കു ചേരാകും; 

നിങ്ങ ജാതികളുടെ സമ്പത്തു അനുഭ 

വിച്ചു, അവരുടെ മഹത്വത്തിന്നു അവകാ 

ശിക ആയിത്തീരും. നാണത്തിന്നു പ 

കരം നിങ്ങഠക്കു ഇരട്ടിയായി പ്രതിഫലം 

കിട്ടും; ലജ്ജെയക്കു പകരം അവര് തങ്ങ 

മുടെ ഓഹരിയില് സന്തോഷിക്കും; അ 

ങ്ങനെ അവർ തങ്ങളുടെ ദേശത്തു ഇരട്ടി 

അവകാശം പ്രാപിക്കും; നിത്യാനന്ദം അ 

വക്കു ഉണ്ടാകും. യഹോവയായ ഞാ൯ 

സ്ത്രായത്തെ ഇഷ്ടപ്പെടുകയും 

മായ കുവച്ചയെ വെറുക്കയും ചെയ്യുന്നു; 

അന്യായ 

ഞാന് വിശ്വസൂതയോടെ അവക്കു പ്രതി 

ഫലം കൊടുത്തു അവരോടു ഒരു ശാശ്വ 

തനിയമം ചെയ്യും. ജാതികളുടെ ഇട 

യില് അവരുടെ സന്തതിയെയും വംശങ്ങ 

ളുടെ മദ്ധ്യേ അധരുടെ പ്രജയെയും 

അറിയും; അവരെ കാണുന്നവര് ഒക്കെയും 

അവരെ യഹോവ അനുഗ്രഹിച്ച സന്തതി 

എന്നു അറിയും. ഞാ൯ യഹോവയില് 

എനെറ ഉള്ളം 

ഏനെറ ദൈവത്തില് ഘോകഷിച്ചല്പസി 

ഏററവും ആനന്ിക്കും; 

ക്കും; മണവാള൯ തലപ്പാവു അണിയു 

ന്നതുപോലെയും മണവാട്ടി ആഭരണ 

ങ്ങകുഠല് തന്നെത്താന് അലങ്കരികുന്നതു 

പോലെയും അവന് എന്നെ രക്ഷാഖസ്ത്രം 

ധരിപ്പിച്ചു നീതി ഏന്ന അങ്കി ഇടുയിച്ചിരി 

ക്കന്മ. ഭൂമി തൈകളെ മുളപ്പിക്കുന്നതു 

പോലെയും തോട്ടം അതില് വിതെച്ച വി 

ത്തിനെ കിട്പ്പിക്കുന്നതു പോലെയും യഹോ 

വയായ കത്താധയു സകലജാതികളും കാഞ്ങെ 

നീതിയെയയം സ്തകൂതിയെയും മുളപ്പിക്കും. 

൬൨. അദ്ധ്യായം. 

സിയോനെകുറിച്ചു ഞാ൯ മിണ്ടാതെ 

ഇരിക്കയില്ല, യെരൂശലേമിനെക്റിച്ചു 
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ഞാ൯ അടങ്ങിയിരിക്കയുമില്ു; അതിന്െറ 

നിതി പ്രുകാശംപോലെയും അയിനെറ 

രക്ഷ, കുതൃതുന്ന ധിളക്കുപോലെയും വിള 

ങ്ജിഖരുധോളം തന്നേ. ജാതികഠ നി 

നെറ നീതിയെയും സകലരാങാക്കന്മാരും 

നിസെറ മഹത്വത്തെയും കാണം; യഹോ 

വയുടെ വായ് കല്പിക്കുന്ന പുതിയ പേർ 

3 നിനക്കു വിളിക്കപ്പെടും. യഹോവയുടെ 

കയ്യില് നി ഭംഗിയുള്ള കിരിടധും നി 

സെറ ഭൈവത്തിനെറ കയ്യില് രാജമുടി 

യും ആയിരികും. നിന്നെ ഇനി അസ്മ 

ബാ (തൃ ക്ത) ഏന്നു ധിളിക്കുയില്ല; നിന്െറ 

ദേശത്തെ ശെമാമാ (ര്രൂ൬൦) എന്നു പറക 

യൃമില്ല; നിനക്കു ഹെഫ്റ്റിബാ (ഇ ക്ട) ഏ 

ന്നും നിനെറ ദേശത്തിന്നു ബെയ്മൂലാ (യി 

വാഫസ്ഥ) എന്നും പേര് ആകും; യഹോ 

വെക്കു നിന്നോടു പ്രിയമുണ്ടല്ലോ; നിനെറ 

ദേശത്തിന്നു ധിവാഹംകഴിയും. യൌവഖ 

നക്കാര൯ ക൯൩ കഖ്ലെ വിഖാഹം ചെയ്യുന്ന 

തുപോലെ നിനെറ പുത്രന്മാര് ന്ദിന്നെ 

വിവാഹം ചെയ്യും; മണവാള൯ മണവാട്ടി 

യില് സന്തോഷിക്കുന്നതു പോലെനിനെറ 

ദൈവം നിന്നില് സന്തോക്കികും. യെരൂ 

ശലേമേ, ഞാ൯ നിനെറ മതിലുകളിന്മേല് 

കായല്ല്്ാരെ ആക്കിയിരിക്കുന്നു; അവര് 

രാവോ പകലോ ഒരിക്കലും മിണ്ടാതെയി 

രിക്കയില്ല; യഹോവയെ ഒഓാപ്പിക്കുന്നവ 

രേ, നിങ്ങ. സ്വസ്ഥമായിരിക്കരുതു. 

അവ൯ യെരൂശലേമിനെ യഥാസ്ഥാന 

പ്പെടുതുുധോളധും ഭൂമിയിരു അതിനെ 

പ്രശംസാധികയമാക്കുഖോള ലും അവന്നു 

സ്വസ്ഥത കൊടുക്കയുമരുതു. ഇനി ഞാ൯ 

നിസെറ ധാന്യം നിന്െറ ശത്രൂക്കമക്കു ആ 

ഫാരമായി കൊട്ടുക്കയില്ല; നി അദ്ധ്വാ 

നിച്ചുണ്ടാക്കിയ വീഞ്ഞു അന്യജാതിക്കാ൯ 

കുടിച്ചുകള കയുമില്ല എന്നു യഹോവ 

തനെറ ബലമുള്ള തനെറ വലങ്ജയ്യം 

ധാം 

യെശയ്യാധൃയ ൬൩. 

ഭൂജധും ഒതൊട്ടു സത്യം ചെയ്യിരികുന്നു. 

അതിനെ ശേഖരിച്ചവര് തന്നേ അതു 

ഭക്ഷ്ധിച്ചു യഫോവയെ സ്തൂതിക്കും; അതി 

നെ സംഭരിച്ചവര് തന്നേ എനെറ വിശു 

ഭ്ധപ്രാകാരങ്ങളില്ലെച്ചു അതു പാനം 

ചെയ്യും. കുടപ്പി൯, വാതിലുകളില്ക്രടി 

കടപ്പി൯; ജനത്തിന്നു വഴി ഒരുക്ുധി൯; 

നികുത്തുധി൯, ചെരുഖഴി നികുത്ുതുധി൯; 

കല്ല പെറുക്കിക്കള വി൯; ജാതിക്കാ 

യിട്ടു ഒരു കൊടി ഉയത്തുധി൯. ഇതാ, 

നിനെറ രക്ഷ വരുന്നു; ക്രലി അവന്െറ 

പക്കലും പ്രുതിഫലം അവസെറ കയ്യിലും 

ഉണ്ടു എന്നു സിയോ൯ചുത്രിയോടുട പറ 

വി൯ എന്നിങ്ങനെ യഹോധഖ ഭൂമിയുടെ 

അറുതിയോളും ഷഘോഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. 

അവര് അധരെ ധിശുഭ്ധജനമെന്നും 

യഹോവയുടെ ധഖിമുക്തന്മാരെന്നും ധിളി 

കും; നിനക്കോ അന്വേഷിക്കപ്പെട്ട 

വഠ ഏന്നും ഉപേദ്ഷജിക്കപ്പെടാത്ത നഗരം 

എന്നും പേർ ആകും. 

൬൬൩൦ അദ്ധ്യായം 

എദോമിതനിന്നു, രക്താംബരം ധരിച്ചു 

കൊണ്ടു ബൊസ്രയിതനിന്നു വരുന്നോരി 

വ൯ ആര്: വസ്ത്രാലംകൂൃതനായി തനെറ 

ശക്തിയുടെ മാഹാത്മൃ ത്തതില് നടകൊള്ളു 

ന്നോരിവ൯ ആര? നീതിയെ അരുളി 

ചെയ്യുന്നവരും രക്ഷിപ്പാ൯ വല്ലഭശമായ 

ഞാ൯ തന്നേ. നിനെറ മടുപ്പു ചുവന്നി 

രിക്കുന്നതെന്തു? നിനെറ ധ്ര്രും മുന്തിരി 

ച്ചക്കു ചവിട്ടുന്നവനേറതു പോലെ ഇരികു 

ന്നതെന്തു? ഞാന് ഏകനായി മുന്തിരിച്ച 

ക്കു ചയിടടി; ജാതികളില് ആരും എന്നോടു 

ക്രടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല; എസെറ കോപ 

ത്തില് ഞാ൯ അവരെ ചവിട്ടി, എനെറ 

ക്രോധത്തിൽ അവരെ മെതിച്ചുകരുഞ്ഞു; 

അവധരുടെ രക്യം എനെറ വ്്രൂത്തില് 
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തെറിച്ചു; ഏനെറ മടൂപ്പൊക്കെയും മലിന 

മായിരിക്കുന്നു. ഞാ൯ ഒരു പ്രതികാരദി 

വസം കരുതിയിരുന്നു; എനെറ വിമുക്ത 

ന്മാരുടെ സംവത്സരം വന്നിരുന്നു. ഞാ൯ 

നോക്കി എങ്ജിലും സഹായിപ്പാ൯ ആരുഥി 

ല്ലായിരുന്നു;ു ഞാ൯ ധിസ്പയിച്ചു നോക്കി 

എങ്കിലും തുണബെപ്പാ൯ ആരെയും കണ്ടില്ല; 

അതുകൊണ്ടു എന്റെറ ഉജം തന്നേ എനിക്കു 

രക്ഷ വരുത്തി; ഏനെറ ക്രോധം തന്നേ 

എനിക്കു തുണനിന്നു. ഞാന് എനെറ 

കോപത്തില് ജാതികളെ ചവിട്ടി, എനെറ 

ക്രോധത്തിൽ അവരെ തകത്തു, അവരുടെ 

രക്തത്തെ ഞാ൯ നിലത്തു വിഗ്ഗിക്കള ഞ്ഞു. 

യഹോധ നമുക്കു നല്ല്ിിയതുപോലെ ഒക്കെ 

യും ഞാ൯ യഹോധയുടെ പ്രിതിവാത്സല്യ 

ത്തെയും യഹോവയുടെ സ്മൂതിയെയും അ 

വനെറ കരുണെക്കും മഹാദയെക്കും ഒത്ത 

വണ്ണും അധവ൯ യിസ്രാരയല്ഗൃഹത്തിന്നു 

കാണിച്ച വലിയ നന്മയെയും കീത്തികും. 

അവര് എന്െറ ജനം, കപടം കാണിക്കാ 

ത്ത മക്കഠം തന്നേ എന്നു പറഞ്ഞു അവ൯ 

അവകു രക്ഷിതാവായിത്തീന്നു. അധ 

രുടെ കക്ടൃതയില് ഒക്കെയും അവ൯ 

കഷ്ട്ടപ്പെട്ടു ; അധനെറ സമ്മഖദ്ലുതസ അ 

വരെ രക്ഷിച്ചു; തന്െറ സ്ന്റേഹത്തിലും 

കനിധിലും അവ൯ അവരെ ധീണ്ടെടുത്തു; 

പുരാതനകാലത്തൊക്കെയും അവ൯ അ 

വരെ ചുരന്നു കൊണ്ടു നടന്നു. എന്നാൽ 

അവർ മത്സരിച്ചു അവനെറ പരിശുഭ്ധാ 

ത്മാവിനെ ടുഃഖിപ്പിച്ചു; അതു കൊണ്ടു 

അവന് അവക്കു ശത്രുവായ്യീന്നു താ൯ ത 

ന്നേഅ വരോടു യുദ്ധം ചെയ്യൂ. അപ്പ്പോഠം 

തഅവനെറ ജനം മോശെയുടെ കാലമായ 

വൃരാതനകാലം ഒത്തു പറഞ്ഞതു: അവ 

രെ തനെറ ആടുകളുടെ ഇടയനോടുക്രടെ 

സമുദത്തിതനിന്നു കരേരുമാറാക്കിയവ൯ 

എധിടെ? അവരുടെ ഉള്ളില് തനെറ 

ധാം 

്ഭന്വിു 68 

പരിശുഭ്ധാത്മാധിനെ കൊടുത്തവന് എ 

ധിടെ? തനെറ മഹത്വമുള്ള ഭൂജും മോ 

ശെയുടെ വലങ്കൈക്കല് ചെല്ലുമാറാക്കി 

തനിക്കു ഒരു ശാശ്വതനാമം ഉണ്ടാക്കേണ്ട 

തിന്നു അവരുടെ മുമ്പിത ധെള്ളം വിഭാ 

ഗിക്കയും അവര് ഇടറാതവണ്ണും മരുഭൂ 

മിയിൽ ഒരു കുതിരയെപ്പോലെ അവരെ 

ആഴങ്ങളി തക്രടി നടത്തുകയും ചെയൂവ൯ 

എധിടെ 2 താഴ്ര്രരയിലേക്കു ഇറങ്ങിച്ചെ 

ലുന്ന കന്നുകാലികളെ പ്പോലെ യഹോവ 

യ്യുടെ ആത്മാവു അവരെ തഞ്ചുമാറാക്കി; 

അങ്ങനെ നീ നിനക്കു മഹത്വമുള്ളോരു 

നാമം ഉണ്ടാക്കേണ്ടതിന്നു നിനെറ ജന 

ത്തെ നടത്തി. സ്വശ്ശത്തില്നിന്നു നോ 

ക്കി, വിശുദ്ധിയും മഹത്വധുമുള്ള നിനെറ 

വാസസ്ഥലത്തുനിന്നു കടാക്ഷിക്കേണമേ! 

നിന്െറ തീക്സജുതയും വിയ്യപ്രവൃത്തികളും 

േധിടെ? നിനെറ മനസ്സലിലും കരുണ 

യും എന്നോടു കാണിക്കാതവണ്ണം നി അട 

ക്കിവെച്ചിരിക്കുന്നു. നീയല്ലോ ഞങ്ങളൂടെ 

പിതാവു; അബ്ര്രാഹാം ഞങ്ങളെ അറിയു 

ന്നില്ല; യിസ്രായേലിന്നു ഞങ്ങളെ തിരിയു 

ന്നതുമില്ല; നീയോ, യഹോവേ, ഞങ്ങളുടെ 

പിതാവാകുന്നു; യൃഗാരംഭംമുതല് ഞങ്ങളു 

ടെ പീണ്ടെടുപ്പുകാര൯ എന്നാകുന്നു നി 

നെറ നാമം, യഹോലേ, നി ഞങ്ങളെ 

നിനെറ 

ന്നതും നിന്നെ ഭയപ്പെടാതവണ്ണ്ണം ഞങ്ങ 

വഴി വിട്ടു തെറവറുമാറാക്കു 

കുടെ ഫൃദയത്തെ കഠിനമാക്കുന്നതും ഏ 

ത്തു? 

നിസെറ ദാസന്മാ൪നിമിത്തം 

നിനെറ അവകാശ ഗോത്രങ്ങളായ 

മടങ്ങിവ 

രേണമേ. നിനെറ വിശുഭ്ധജനത്തിന്നു 

അല്പുകാലത്തേക്കു മാത്രം കൈവശമായ 

ശേഷം നിന്െറ പധിശുദ്ധമന്മിരത്തെ 

ഞങ്ങളുടെ വധൈരികഠ ചപിട്ടിക്കുള ഞ്ഞു. 

ഞങ്ങമ ഇതാ, നി ഒരിക്കലും വാണിട്ടില്ലാ 

ത്തവരും നിനെറ നാമം വിളിക്കല്ലെ 
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ടടിട്ടില്ലാത്തവരും ഏന്നപോലെ ആയിത്തി 

ന്നിരിക്കുന്നു. 

൬൫൪൫. അദ്ധ്യായം. 

അയ്യോ, ജാതികഠം തിരുമുമ്പില് വിറെ 

ക്കത്തക്കവണ്ണം നിന്െറനാമത്തെ നിസെറ 

തീ 

യിരു ചുള്ളി കത്ൃതുന്നതുപോലെയും തീ 

വൈരികമകു ധെളിപ്പെടുത്ുതുവാ൯ 

കൊണ്ടു വെള്ളം തിളക്ുന്നതു പോലെയും 

മലകഠ നിനെറ മുമ്പില് മഉരുകിപ്പോക 

ത്തക്കഖണ്ണം നി ആകാശം കിറി ഇറങ്ങി 

വന്നെങ്കില് കൊള്ളായിരുന്നു! ഞങ്ങ 

ചിചാരിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഭയങ്കരകായ്യങ്ങളെ 

ന്നി പ്രവത്തിച്ചപ്പോഠം നി ഇറങ്ങിവരി 

കയും മലകഠം തിരുമുമ്പില് മരുകിപ്പോ 

കയും ചെയ്യൂവല്ലോ. നീയല്ലാതെ ഒരു 

ഭൈധം തന്നെ കാത്തിരിക്കുന്നവന്നു വേ 

ണ്ടി പ്രുവത്തിക്കുന്നതു പണ്ടുമുതല് ആരും 

കേട്ടിട്ടില്ല, ഗ്രഹിച്ചിട്ടില്ലം കണ്ണുകൊണ്ടു 

കണ്ടിട്ടുമില്ല. സന്തോഷിച്ചു നീതി പ്രവ 

ത്തിക്കുന്നവരെ നീ ഏതിരേല്ലന്ന; അവര് 

നിന്െറ വഴികളില് നിന്നെ ഓകുന്നു; 

നി കോപിച്ചപ്പോഠം ഞങ്ങ ഠം പാപത്തില് 

അചപ്പെട്ടു; ഇതില് ഞങ്ങ൦ ബഫഹ്ഹുകാലം 

കഴിച്ച; ആങ്ങനക്കു രക്ഷ ഉണ്ടാകുമോ? 

ഞുങ്ങഠ എല്ലാവരും അശുഭ്ധനെപ്പോലെ 

ആയ്യിന്നു; 
കഠം ഒക്കെയും കറപിരണ്ട തൃണിപോ 

ങ്ങളുടെ നീതിപ്രലൃത്തി 

ലെ; ഞങ്ങ എല്ലാവരും ഇലപോലെ 

വാടി.ല്പോകുന്നു; ഞങ്ങളടെ അകൂത്യ ങ്ങ 

ആുങ്ങളെ കാററുപോലെ പറപ്പിച്ചകള 

യുന്നു. 

ക്മ്മിക്കന്നവനും 

നിനെറ നാമത്തെ വിളിച്ചപചേ 

മുറുകെ പിടി 

ച്രാ൯ മത്സാഹിക്കുന്നവഠം ആരുമില്ല; 

നിന്നെ 

നിനെറ മുഖം ഞങ്ങ കാണാതധണ്ണ്ണം 

ന്നീ മറെച്ചുഖെച്ചു ഞങ്ങളുടെ അകുത്യ 

ങ്ങഗകു ഞങ്ങളെ ഏപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. 

ഠിം 

11077 യെശയ്യാവു ൬൪൭, ൬൫ 

നങ്കിലോ യഹോവേ, നി ഞങ്ങളുടെ 

പിതാവു; ഞങ്ങ കളിമണ്ണും നീ ഞങ്ങ 

ളെ മനയുന്നവനും തആആകുന്നു; രങ്ങഠം 

ത്രേല്യാവരും നിന്െറ കൈപ്പണിയത്രേ; 

യഹോലേ, ഉഗ്രമായി കോപിക്കരുതേ; 

അകൃത്യം ഏന്നേക്കും ഓക്കരുതേ; അയ്യോ, 

കടാക്ഷിക്കേണമേ; 

നിന്െറ ജനമല്ലോ. നിന്െറ വിശുദ്ധന 

ഗരങ്ങര ഒരു മരുഭൂമിയായി രിക്കുന്നു; സി 

യോ൯ മരുഭൂമിയും യെരൂശലേം നിജ്യന 

പ്രദേശവും ആയിത്തിന്നിരിക്കുന്നു. ഞങ്ങ 

മൂടെ പിതാക്കന്മാർ നിന്നെ സ്തൂതിച്ചുപോ 

ന്നിരുന്നതായി ധിശുഭ്ധിയുയം ഭംഗിയും ഉള്ള 

ഞങ്ങളുടെ ആലയം തിക്കു ഇരയായ്യീന്നു; 

ഞങ്ങശക്കു മനോഹരമായിരുന്നതൊക്കെ 

യും ശ്രു്മായി കിടക്കുന്നു. യഹോേ, 

നീ ഇതു കണ്ടു അടങ്ങിയിരിക്കുമോ? നി 

മിണ്ടാതെയിരുന്നു ഞങ്ങളെ അതികഠിന 

മായി ക്ലേശിപ്പിക്കുമോ? 

൬൫. അഷ്ഡ്യായം. 

എന്നെ ആഗ്രഹിക്കാത്തവര് എന്നെ അ 

ന്വേക്കിപ്പാ൯ ഇടയായി; എന്നെ അന്വേ 

കിക്കാതവകു എന്നെ കണ്ടെത്തുവാ൯ 

സംഗതി വന്നു; എന്െറ നാമം വധിളിച്ച 

പേക്ഷ്മിക്കാത്ത ജാതിയോടു: ഇതാ ഞാന്, 

ഇതാ ഞാ൯ എന്നു ഞാ൯ പറഞ്ഞു. സ്വന്ത 

വിചാരങ്ങളെ, അനുസരിച്ചു ആകാത്ത 

വഴിയിര നടക്കുന്ന മത്സരമുള്ള ജനത്തി 

അകലേക്കു ഞാ൯ ഇടവിടാതെ കൈ നീ 

ടുന്നു. അവര് എനെറ മുഖത്തു നോക്കി 

േല്പാ മയ്ക്യാഴം എന്നെ കോപിപ്പിക്കുന്നോരു 

ജനമായി തോട്ടങ്ങളില് ബലി കഥിക്കയും 

ഇക്ട്ടികമേരു ധ്യൂപം കാണിക്കയും കല്പറ 

കളില് കത്തിയിരിക്കയും ഗുഹകളില് രാ 

പാക്കയും പന്നിയിറച്ചി തിന്നുകയും പാ 

തങ്ങളില് അറെപ്പായ ചാറു നിറെക്കയും 

199 ₹ 

ഞങ്ങ൦ എല്ലാവരും 

4 
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മാറി! നില്ല; ഇങ്ങോട്ടു അടുക്കരുതു ; ഞാ൯ 

നിന്നെക്കാര ശുദ്ധ൯ എന്നു പറകയും 

ചെയ്യുന്നു; അവര് എനെറ മൂക്കില് പുക 

യം ഇടധിടാതെ കുതൃതുന്നതിയും ആകുന്നു. 

അതു എനെറ മുമ്പാകെ എഴുതിധെച്ചിരി 

ക്കുന്നു; ഞാ൯ പകരം ധീട്ടിയല്ലാതെ അട 

ങ്ങിയിരിക്കയില്ല; അധരുടെ മാവ്വ്ിടത്തി 

ലേക്കു തന്നേ ഞാ൯ പകരം വീട്ടും. നിങ്ങ 

ടൂടെ അകൂത്യങ്ങഥക്കും മലകളിന്മേല് ധൂ 

പം കാട്ടുകയും കുന്നുകളിന്മേല് ഏന്നെ 

ടടക്കിക്കയും ചെയ്യിട്ടുള്ള നിങ്ങദൂടെ പിതാ 

ക്കന്മാരുടെ അകൃത്യങ്ങശക്കും ക്രടെ പകരം 

വിട്ടും; ഞാ൯ ആദ്യം അവരുടെ പ്രതിഫ 

ലം അവരുടെ മുവ്വിടത്തിലേക്കു അളന്നു 

കൊടുക്കും എന്നു യഹോവ അരുളിച്ചെ 

യ്യുന്നു. 

ച്ചെയ്യന്നു: മുന്തിരിക്കലയില് പുതു വീഞ്ഞു 

യഹോവ ഇപ്രകാരം അരുളി 

കണ്ടിട്ടു: നശിപ്പിക്കരുതു ; ഒരന്ദഗ്രഹം അ 

തില് ഉണ്ടു എന്നു പറയുന്നതുപോലെ 

ഞാ൯ എനെറ ദാസന്മാര്നിമിത്തം പ്രവ 

ത്തിക്കും; എല്ലാവരെയും നശിപ്പിക്കയില്ല. 

ഞാ൯ യാകക്കോാബിതനിന്നു ഒരു സന്തതി 

യെയും യ്യെഫ്രുദയിതനിന്നു എന്റെറ പപ്വ 

തങ്ങഗക്ു ഒരു അധകാശിയെയും ഉത്ഭ 

വിപ്പിക്കും; എനെറ വ്ൃതന്മാർ അതിനെ 

൭കെവശമാക്കുകയും എനെറ ദാസന്മാര് 

അധിടെ വസിക്കയും ചെയ്യും. എന്നെ 

അന്വേഷിച്ചിട്ടുള്ള എനെറ ജനത്തിന്നാ 

യി ശാരോ൯ ആടുകധക്കു മേച്ചല്പൃറധും 

ആഖോര്താഗ്ലുര കന്നുകാലികഠക്കു കിട 

പ്പിടപും ആയിരിക്കും. എന്നാല് യഹോ 

വയെ ഉപേക്ഷിക്കയും എനെറ വിശുദ്ധ 

പവ്മുതത്തെ മക്കയും ഗദ് ദേവന്നു ഒരു 

മേശ ഒരുക്കി മെനിദേധിക്കു വിഞ്ഞു ക്ല 

ത്തി നിറെച്ചുവെക്കയും ചെയ്യുന്നവരേ, 

ഞാ൯ വിളിച്ചപ്പോ നിങ്ങ ഉത്തരം 

വറയാതതയും ഞാന് അരുളിച്ചെയുപ്പോഠം 

1 106 വ്ട്ന്ലിു 65 ടാം 

കേഠക്കാതെയും എനിക്കു അനിക്കുമായു 

ള്ളതു പ്രവത്തിച്ചു നിക്കു പ്രസാദമല്ലാ 

ത്തതു തിരഞ്ഞെടുത്തതു കൊണ്ടു ഞാ൯ നി 

ങ്ങളെ വാളിന്നു നിയമിച്ചുകൊടുക്കും; നി 

ങ്ങ എല്ലാവരും കുലെക്കു കനിയേണ്ടി 

വരും. അതുകൊണ്ടു യഹോധഖയായ ക 

ത്താവു ഇപ്രുകാരം അരുളിച്ചെയുന്നു : ഇതാ, 

എസെറ ദാസന്മാര് ഭക്ഷിക്കും; നിങ്ങളോ 

വിശന്നിരിക്കും; എനെറ ഭാസന്മാര് പാ 

നം ചെയ്യം; നിങ്ങളോ ഭഓാഹഫിച്ചിരിക്കും; 

എന്റെറ ദാസന്മാര് സന്തോഷികും; നിങ്ങ 

മോ ലജ്ൃപ്ിച്ചിരിക്കും. ഏനെറ ദാസന്മാര് 

ഫൃദയാനന്ദം കൊണ്ടു ഘോഷിക്കും; നിങ്ങ 

ളോ മനോവ്യ സനം കൊണ്ടു നിലധിളിച്ചു 

മനോവ്യഥയാല് മുറയിടും. നിങ്ങളുടെ 

പേര് നിങ്ങ. എനെറ വൃതന്മാക്കു ഒരു 

ശാപപവാക്കായി ഡെച്ചേച്ചുപോകം;; യ 

ഹോധയായ കുത്താധു നിന്നെ കൊന്നുക 

മയും; തന്െറ ദാസന്മാക്ുു അവന് ധേ 

റൊരു പേര് വിളിക്കും. മുമ്പിലത്തെ ക 

ഷ്ടങ്ങഗ മറന്നു പോകയും അവ എന്െറ 

കണ്ണിന്നു മറഞ്ഞിരിക്കയും ചെയ്തു കൊണ്ടു 

ഭൂമിയില് തന്നെത്താ൯ അനുഗ്രഹിക്കുന്ന 

വ൯ സത്യ ടൈവത്താല് തന്നെത്താ൯ന അ 

ഗ്രഹിക്കും; ഭൂമിയില് സത്യം ചെയ്യു 

ന്നവ൯ സത്യ ഭദൈധഖത്തെച്ചൊല്ലി സത്യം 

ചെയ്യും. ഇതാ, ഞാ൯ പൂതിയ ആകാശ 

വും പുതിയ ഭൂമിയും സൃഷ്ടിക്കുന്നു; മുമ്പില 

ത്തവ ആരും ഓാക്കുകയില്ല; ആരുടെയും 

മനസ്സില് വരികയുമില്ല, ഞാ൯ സൃഷ്ടിക്കു 

ന്നതിനെക്കുറിച്ചു നിങ്ങ സന്നോക്കിച്ചു 

എന്നേക്കും ഫഘോകിച്ചുല്പ സിപ്പി൯; ഇതാ, 

ഞാ൯ യെരൂശലേമിനെ ഒഉല്ലാസപ്രദമാ 

യും അതിലെ ജനത്തെ ആനന്ദപ്രദമായും 

സൃഷ്ടിക്കുന്നു. 

ക്കുറിച്ചു സന്തോഷിക്കയും എനെറ ജന 

ചെയ്യം; 

ഞാ൯ യെരൂശലേമിനെ 

ത്തെക്കുറിച്ചു ആനന്ദിക്കയും 

18 

ധാഠാഥറ്ഠിം 



24 

85 

ദിവി 66 

കരച്ചലും നിലവിളിയും ഇനി അതില് 

കേശക്കയില്ല. കുറെ ദിഖസം മാത്രം ജി 

വിക്കുന്ന കുട്ടിയും ആയുസ്സു തികയാത്ത 

വൃഭ്ധനും അധിടെ ഇനി ഉണ്ടാകയില്ല; 

ബാലന ര്ടറു വയസ്സു പ്രായമുള്ള വനായി 

മരിക്കും; പാപിയോ നറു വയസ്സുള്ളവ 

നായിരുന്നാലും ശപിക്കപ്പെട്ടവന് എന്നേ 

വരൂ. അവര് ധിടുകളെ പണിതു പാ 

കും; അവധര് മുന്തിരിത്തോട്ടങ്ങളെ ഉണ്ടാ 

ക്കി അവയിലെ ഫലം അന്ദഭവിക്കും. 

അവര് പണിക. മറെറാരുത്ത൯ പാക്ക 

ത്രേ വരികയില്ല; അവര് നടുക, മറെറാ 

രുത്ത൯ തിന്നുക എന്നും വരികയില്ല; എ 

നെറ ജനത്തിനെറ ആയുസ്സു വ്ക്ഷത്തി 

നെറ ആയുസ്സപോലെ ആകും; എസനെറ 

വൃതന്മാര് തന്നേ തങ്ങടെ അഭ്ധ്വാനഫലം 

അന്ദഭധിക്കും. അവര് വൃഥാ അഭ്ധവാനി 

ക്കയില്ല; ആപത്തിന്നായിട്ടു പ്രസധിക്കു 

യുമില്ല; 
ഫിക്കപ്പെട്ടവരുടെ സന്തതിയല്ലോ; അവ 

അവര് യഹോവയാൽ അശ്രഗ്ര 

രുടെ സന്താനം അഖരോടുക്രടെ ഇരിക്കും. 

ത്അമവ൪ പിളിക്ുന്നതിന്നുമുമ്വപെ ഞാ൯ 

ഉത്തരം അരുളും; അവർ സംസാരിച്ചുകൊ 

ണ്ടിരികുമ്പോശ തന്നേ ഞാന് കേശക്കും. 

ചെന്നായും കുഞ്ഞാടും ഒരുമിച്ചു മേയും; 

സിംഹം കാള എന്നപോലെ ലൈക്കോ 

തിന്നും; സപ്പത്തിന്നു പൊടി ആഹാരമാ 

യിരിക്കും; എനെറ ധിശുഭ്ധപവ്യതത്തില് 

എങ്ങും ഒരുദോഷമോ നാശമോ ആരും 

ചെയ്യുയില്ല ഏന്നു യഹോവ അരുളിച്ചെ 

യ്യുന്നു. 

നൂനം അദ്ധ്യായം 

യഹോവ ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചെയുന്നു: 

സ്വഗ്ഗം ഏനെറ സിംഹാസനമധും ഭൂമി 

നെറ പാദപിഠവും ആകുന്നതു; നിങ്ങ 

എനിക്കു പണിയുന്ന ആലയം ഏതു ധി 

ഠിം 
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ധം? എനെറ ധിശ്രാമസ്ഥലധും ഏതു? 

എനെറ കൈ ഇതൊക്കെയും ഉണ്ടാക്കി; 

അങ്ങനെയാകുന്നു ഇതൊക്കെയും ഉളവാ 

യതു എന്നു യഹോവ അരുളിച്ചെയ്യന്നു ; 

എങ്കിലും അരിക്ടുന്ും മനസ്സു തകന്നവനും 

മേനെറ വചനത്തിങ്കുല് ധിറെക്കുന്നവന൯ു 

മായ മനുഷ്യനെ ഞാ൯ കുടാക്ഷിക്ും. 

കാളയെ അറുക്കയും മനുഷ്യനെ കൊല്ല 

കയും ചെയ്യുന്നവന്, കുഞ്ഞാടിനെ യാഗം 

കഴിക്കയും നായുടെ കഴുത്തു ഒടിക്കയും 

ചെയ്യുന്നവ൯, ഭോജനയാഗം കുഗിക്കയും 

പന്നിച്ചോര അപ്പിക്കയും ചെയ്യുന്നവന്, 

ധൂപം 

വാഴയും ചെയ്യന്നവ൯, ഇവര് സ്വന്ത 

കാണിക്കയും മിതഥ്യാമൂത്തിയെ 

വഥികളെ തിരഞ്ഞെടുക്കയും അവരുടെ 

മനസ്സു ദേ ച്ച,ധിഗ്രഹങ്ങളില് ഇക്ടപ്പെടു 

കയും ചെയ്യുന്നതുപോലെ ഞാനും അ 

വരെ ഉപദധിക്കുന്നതു തിരഞ്ഞെടുത്തു അ 

വ൪ ഭയപ്പെടുന്നതു അവക്ും വരുത്തും; 

ഞാന് വിളിച്ചപ്പോ ആരും ഉത്തരം 

പറയാതെയും ഞാ൯ അരുളിച്ചെയു 

പ്പോ കേശാക്കാതെയും അവര് എനി 

ക്കു അനിക്കുമായുള്ളതു ചെയ്യൂ എനിക്കു 

പ്രസാദമല്ലാത്തതു 

ണ്ടു യഹോവയുടെ വചനത്തി 

കല് ധിറെക്ുന്നവരേ, അവനെറ വച 

തിരഞ്ഞെടുത്തതുകൊ 

തന്നേ. 

നം കേട്ടുകൊഠംധി൯; നിങ്ങളെ പകെച്ചു, 

നെറ നാമംനിമിത്തം നിങ്ങളെ പുറ 

ത്രാക്കിക്കള യുന്ന നിങ്ങളുടെ സഹോദര 

ന്മാ൪: ഞങ്ങമ നിങ്ങളുടെ സന്തോഷം 

കണ്ടു രസിക്കേണ്ടതിന്നു യഫോധവ തന്നെ 

ത്താ൯ മഹത്വികരിക്കട്ടെ ഏന്നു പറ 

യുന്നു വല്ലോ) ഏന്നാല് അവര് ലജ്പിച്ചു 

പോകും. നശഗരത്തിതല്നിന്നു ഒരു മുഴ 

ക്കം കേശകുന്നു; മന്മിരത്തില്ുനിന്നു ഒരു 

നാദം കേശക്കുന്നു; തന്െറ ശത്രുക്കളോടു 

പ്രതിക്രിയ ചെയ്യന്ന യഹോധേയുടെ നാദം 
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തന്നേ. നോധുകിട്ടുംമുയൈെ അവാം പ്ര 

സവിച്ചു; ധേദന വരുംമുമ്പെ അവ 

ഒരു ആണ്കുഞ്ഞിനെ പ്രസവിച്ച. ഈ 

വക ആ൪ കേട്ടിട്ടുള്ള. ? ഇങ്ങനെയുള്ളതു 

ആര് കണ്ടിട്ടുള്ളൂ? ഒരു ദേശം ഒരു ദിവ 

സംകൊണ്ടു പിറക്ുമോ? ഒരുജായി ഒന്നാ 

യിട്ടു തന്നേ ജനിക്കുമോ? സിയോനോ 

നോവു കിട്ടിയ മുട൯ തന്നേ മക്കളെ. പ്ര 

സവിച്ചിരിക്കുന്നു. ഞാ൯ പ്രസലദ്വാര 

ത്തിങ്കല് വരുത്തീട്ടു പ്രസധിപ്പിക്കാതെ 

ഇരിക്കുമോ എന്നു യഹോവ അരുളിച്ചെ 

യ്യുന്നു; പ്രസധിക്കുമാറാക്കിട്ടു ഞാ൯ ഗഭ 

പാത്രം അടെച്ചുകളുയുമോ ഏന്നു നിനെറ 

ഭൈവം അരുളിച്ചെയ്യുന്നു. യെരൂശലേ 

മിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഏവരുമായുള്ളോരേ, 

അവളോടുക്രടെ സന്തോഷിപ്പിസ അവ 

ളെച്ചെല്പി ഘോഷിച്ചുല്ുസിപ്പി൯; അധ 

ളെച്ചൊല്ലി ടൂഃ ഖിക്കുന്ന ഏവരുമായയള്ളോ 

രേ, അവളോടുക്രടെ അത്യന്തം ആനന്ദി 

പ്രി൯സ. അധളുടെ സാന്ത്വനസുനങ്ങളെ 

പാനം ചെയ്തൂ തൃവൃരാകയും 

തേജസ്സി൯ കുചാഗ്രങ്ങളെ നുകുന്നു രമിക്ക 

അവളുടെ 

യും ചെയ്ത്രി൯. യഹോവ ഇപ്രകാരം 

അരുളിച്ചെയുന്നു : നിങ്ങള്ക്കു കുടിപ്പാ൯ 

വേണ്ടി ഞാ൯ അവരക്കു നദിപോലെ 

സമാധാനവും കവിഞ്ഞൊഴുകുന്ന തോടു 

പോലെ ജാതികളുടെ മഹത്വവും നീട്ടി 

ക്കൊടുക്കും; നിങ്ങളെ പാശ്വത്തില് എടു 

ത്തുകൊണ്ടു നടക്കയും മുഴങ്കാലിന്മേരു 

ഇരുത്തി ലാളിക്കയും ചെയ്യും. അമ്മ 

ആശ്വസിപ്പിക്ുന്നതുപോലെ ഞാ൯ നി 

ങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കും; നിങ്ങശ യെരു 

ശലേമില് ആശ്വാസം പ്രാപിക്കും. അതു 

കണ്ടിട്ടു നിങ്ങളുടെ ഹദയം സന്തോഷി 

കും; നിങ്ങളുടെ അസ്ഥികറഠം ഇളന്പല്ല, 

പോലെ തെക്കും; യഹോവയുടെ കൈ 

തന്െറ ദാസന്മാക്കു ഖെളിപ്പെടും; ശത്രുക്ക 

ഠിം 

1 110 വ്ദവ്ല്ു 66 

ളോടോ അവന് ക്രോധം കാണിക്ുംം 

യഹോവ തനെറ കോപത്തെ ഉഗ്രത 

യോടും തനെറ ശാസനയെ അഗ്നിജ്വാല 

കളോടും ക്രടെ നടത്തൃവാ൯ അഗ്നിയില് 

പ്രത്യക്ഷമാകും; അവനസെറ രഥങ്ങഠം ചുഴ 

ലിക്കാററുപോലെയിരികും. യഹോവ 

അശഗ്നികൊണ്ടും വാധകൊണ്ടും സകലജ 

ഡഭത്താടും ൮൮ വഛരിക്കും; യഹോവയുടെ 

നിഫതന്മാര് വളരെ ആയിരികും. തോട്ട 

ങ്ങളില് പോകേണ്ടതിന്നു നട്ടവനെ അന്ദ 

കരിച്ചു തങ്ങളെ. തന്നേ ശുഭ്ധികരിച്ച ലെ 

ടിപ്പാക്കുകയും പന്നിയിറച്ചി, അറെറപ്പും 

ചുണ്ടെലി എന്നിവയെ തിന്നുകയും ചെയ്യു 

ന്നവര് ഒരു3 പാലെ മുടിഞ്ഞു പാകും എന്നു 

യഹോവയുടെ അരുളപ്പാടു. ഞാസ൯ അവ 

രുടെ പ്രവൃത്തികളെയും വിചാരങ്ങളെ 

യ്യം 

ളെയും ഭാഷക്കാരെയും ഒന്നിച്ചു കൂട്ടുന്ന 

അറിയുന്നു; ഞാന് സകലജാതിക 

കാലം വരുന്നു; അവര് വന്നു എനെറ 

മഹത്വം കാണും, ഞാ൯ അവരുടെ ഇട 

യില് ഒരു അടയാളം പ്രവത്തിക്കും; അധ 

രില് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ചിലരെ ഞാ൯ 

തശീശ് , ലില്ലാളികളുംയ പൂത്, ലുട് 

എന്നിധരും രതൂബാത യാവാ൯ എന്നിവ 

രുമായ ജാതികളുടെ അടുക്കലേക്കും എനെറ 

കത്തി കേശക്കയും എന്െറ മഹത്വം കാ 

ണുകയും ചെയ്യിട്ടില്ലാത്ത ഒ്രൂരഖ്വിപുകളി 

ലേക്കും അയക്കും; അവര് എസെറ മഹ 

ത്വത്തെ ജാതികളുടെ ഇടയില് പ്രുസ്മാ 

വികും, യിസ്പായേല്മക്കര യഹോവ 

യൂടെ ആലയത്തിലേക്കു വെടിപ്പുള്ള വ്വാ 

തങ്ങളില് വഴിപാടു കൊണ്ടുവരുന്നതു 

പോലെ അവര് സകലജാതികളുടെയും 

ഇടയില്നിന്നു നിങ്ങളടെ സഹോടര 

ന്മാരെ ഒക്കെയും കുതിരപ്പുറത്തും രഥങ്ങ 

ളിലും പല്ലക്ുുകളിലും കോഖര്കഴ്ഴതല്പുറ 

തുതും ഒട്ടകപ്പുറത്തും കയററി എനെറ ധി 

14 

19 
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21 

ളു 

4 

ശുഭ്ധപവ്വതമായ യെരൂശലേമിലേക്കു 

യഹഛഹോധെക്ു വഴിപാടായി കൊണ്ടു 

വരും ഏന്നു യഹോവ അരുളിച്ചെയ്ുന്നു. 

അവരില്നിന്നും ചിലരെ ഞാ൯ പുരോ 

ഫിതന്മാരായും ലേധ്യരായും എടുക്കും 

ഏന്നു യഫോവ അരുളിച്ചെയുന്നു. ഞം൯ 

ഉണ്ടാകുന്ന പുതിയ ആകാശവും പൃതിയ 

ഭൂമിയും 

ന്നതുപോലെ നിങ്ങളൂടെ 

ഏനെറ മുമ്പാകെ നിലന് ല്ല 

സന്തതിയും 

യഹോവയുടെ അരുളപ്പാടു. 

മാവാസിതോറും ശബ്ത്തുതോറും സകല 

ജഡവും ഏഎസെറ സന്നിധിയില് നമസ്ത്രി 

പ്രാ൯ വരും എന്നു യഹോവ അരുളി 

ച്ചെയ്യന്നു. 

ത്രേന്നോടു അതിക്രമം ചെയു മനുഷ്യരുടെ 

അവര് പുറപ്പെട്ടുചെന്നു, 

ശവങ്ങളെ നോക്ും; അവരുടെ പുഴ്ണ 

ചാകയില്ല; അവരുടെ തി കെട്ടുപോ 

കയില്ല; അവര് സകലജധഡത്തിന്നും 

നിങ്ങളുടെ പേരും നിലനില്ല,ം എന്നു | അറെപ്പ്പായിരികും. 

്ലവിചി 

യിരെമ്യാപ്രവാചകനെറ പുസ്തകം 

ന്തം 

കി അഘഡ്്യായം. 

ബിം മി൯ദേശത്തു അനാഥോ 

ത്തിലെ പുരോഹിതന്മാരില് ഹഫില്ല്ിയാധി 

നെറ മകനായ യിരെമ്യായിനെറ വച 

നങ്ങശര. അവന്നു യെഫ്രുദഭാരാജാവായി 

ആമോനെറ മകനായ യോശിയാധി 

നെറ കാലത്തു, അവന്െറ വാഴ്ഗയുടെ പ 

തിമുന്നാം ആണ്ടില്, യഹോവയുടെ അ 

രുളപ്പാടുണ്ടായി. യ്യെഫ്രുദാരാജായായി 

യോശിയാധിനെറ മകനായ യെഷഫോയാ 

ക്കീമിനെറ കാലത്തും യ്െഫ്രുദാരാജാവാ 

യി യോശിീയാധിനെറ മകനായ സിദെ 

ക്കിയാവിനെറ പതിനൊന്നാം ആണ്ടി 

ന്െറ അ വസാനംവരെയ്ും അഞ്ചാം മാസ 

ത്തില് യെരൂശലേമ്യരെ പ്രവാസത്തിലേ 

ക്കു കൊണ്ടുപോയതുവരെയ്ും തന്നേ, അ 

ങ്ങനെ ഉണ്ടായി. യഹോവയുടെ അരുള 

ധാഠാഥറ്ഠിം 

പ്രാടട എനികുണ്ടായതെന്തെന്നാല്: നി 

ന്നെ ഉദരത്തിത ഉരുവാക്കിയതിന്ന മുമ്പെ 

ഞാ൯ നിന്നെ അറിഞ്ഞു; നി ഗഭപാത്ര 

അആമില്നിന്നു പുറത്തു വന്നതിന്നു മുമ്പെ 

ഞാ൯ നിന്നെ ധിശുഭ്ധീകരിച്ചു, ജാതികഠ 

ക്കു പ്രവാചകനായി നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു. 

എന്നാല് ഞാ൯: അയ്യോ, യഹോവയായ 

കത്താലേ, എനിക്കു സം സാരിപ്പാ൯ അറി 

ഞ്ഞൂക്രടാ; ഞാ൯ ബാലനല്ലോ എന്നു പ 

റഞ്ഞു. അതിന്നു യഹോവ എന്നോടു അ 

രുളിച്ചെയൂതു: ഞാ൯ ബാലന് എന്നു നി 

പറയരുതു; ഞാ൯ നിന്നെ അയക്കുന്ന ഏ 

വരുടെയും അടുക്കു നി പോകയ്യം ഞാ൯ 

നിന്നോടു കപ്പിക്കുന്നതൊക്കെയും സംസാ 

നി രിക്കയും വേണം, അവരെ ഭയ 

പ്പെടരുതു; നിന്നെ പലിടുവിക്കേണ്ടതിന്നു 

പിന്നെ അ 9 
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ഞാന നിന്നോടുക്രടെ ഉണ്ടെന്നു യഹോ 

വയുടെ അരുളപ്പാടു. പിന്നെ യഫോധ 

കൈ നിട്ടി എനെറ വായെ തൊട്ടൂ: 

ഞാ൯ എനെറ വചനങ്ങളെ നിന്െറ 

വായില് തന്നിരിക്കുന്നു; നോക്കുക; നിമ 

ലമാക്കുവാനും പൊളി പ്പാനും നശിപ്പിപ്പാ 

ദം ഇടിച്ചകള വാനും പണിധാനും നടു 

വാനും വധേണ്ടി ഞാന് നിന്നെ ഇന്നു ജാതി 

കളുടെ മേലും രാജ്യങ്ങളു ടെമേലും ആക്കി 

ഖെച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു യഹോവ എന്നോടു 

കല്പിച്ചു. യഹോധയുടെ അരുളപ്പാടു എ 

നിക്കുണ്ടായി:; യിരെമ്യാ, നി എന്തുകാ 

ണുന്നു എന്നു ചോടിച്ചു. ലെടാം (ജാഗ്രത്) 

വ്ൃക്ഷത്തിസെറ ഒരു കൊമ്പു കാണുന്നു എ 

ന്നു ഞാ൯ പറഞ്ഞു. യഫോവ എന്നോടു: 

നി കണ്ടതു ശരിതന്നേ; എനെറ വചനം 

നിവത്തിക്കേണ്ടതിന്നു ഞാ൯  ജാഗരിച്ചു 

കൊള്ളും ഏന്നു അരുളിച്ചെയുൂ. യഹോ 

വയ്യടെ അരുളപ്പാടു രണ്ടാം പ്രാവശ്യം എ 

നിക്കുണ്ടായി: നി എന്തു കാണുന്നു എനു 

ചോടിച്ചു. തിളെക്കുന്ന ഒരു കലം കാ 

ന്നു; അതു വടക്കുനിന്നു പ്രത്യ ക്ഷമായി 

വരുന്നു എന്നു ഞാന് പറഞ്ഞും യഹോഖ 

എന്നോടു: വടക്കുനിന്നു ദേശത്തിലെ സ്വ 

ഞാ൯ 

വടക്കെ രാജ്യങ്ങളിലെ വംശങ്ങളെ ഒക്കെ 

നിഖാസിക ക്കും അനത്ഥം വരും. 

യ്യും വിളിക്കും ഏന്നു യഹോവയുടെ അരു 

അവര വന്നു, ഓരോരുത്ത൯ ളപ്പാടു; 

താന്താനെറ സിംഹാസനം യെരൂശലേ 

മിനെറ പടിയാതിലുകളുടെ പ്രവേശന 

ത്തിങ്കലും ചുററും അതിന്െറ എല്ലാമതി 

ലുകമക്കും നേരെയും യെഫ്രുദയിലെ ഏ 

ല്ലാപട്ടണങ്ങഗക്കും നേരെയും വധെകും. 

അവര് എന്നെ ഉപേക്ഷിക്കയും അന ദേവ 

ന്മാക്മു ധൂപം കാട്ടി തങ്ങളുടെ കൈപ്പണി 

കളെ നമസ്കരിക്കയും ചെയു സകലദോഷ 

ത്തെയും കുറിച്ചു ഞാ൯ അവരോടു ന്യായ 

ധാഠാഥറ്ഠിം 
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വാദം കഴികും. ആകയാല് നി അര 

കെട്ടി എഴ്ഴന്നേററു ഞാന് നിന്നോടു കല്പി 

ക്കുന്നതൊക്കെയും അവരോടു പ്രസ്മാവി 

ക്ക; ഞാന നിന്നെ അവരുടെ മുമ്പില് 

ഭൂമിപ്പിക്കാതെ ഇരിക്കേണ്ടതിന്നു നി അ 

വരെ കണ്ടു ഭൂമിച്ചുപോകരുതു. ഞാ൯ 

ഇന്നു നിന്നെ സവ്വദേശത്തിന്നും യ്യെഫ്രുദാ 

രാജാക്കന്മാക്കും പ്രഭൂക്കന്മാക്കും പുരോഹി 

തന്മാകും ദേശത്തിലെ ജനത്തിന്നും നേരെ 

മറപ്പുള്ളോരു പട്ടണവും ഇരിമ്പുതു ണും 

താഥുമതിലുകളം ആക്കിയിരിക്കുന്നു. അ 

വര് നിന്നോടു യൃദ്ധം ചെയ്യും; നിന്നെ 

ജയിക്കയില്താനും;യ നിന്നെ രക്ഷിപ്പാ൯ 

ഞാന് നിന്നോടുക്രടെ ഉണ്ടു എന്നു യഹോ 

വയുടെ അരുള പ്പാടു. 

൨. അദ്ധ്യായം. 

യഹോവയുടെ അരുളപ്പാടു എനിക്കുണ്ടാ 

യതെന്തെന്നാല്: നി ചെന്നു യെരൂശ 

ലേം കേധക്കെ ധിളിച്ചുപറയേണ്ടതു; 

യഹോവ ഇപ്രുകാരം അരുളിച്ചെയുന്നു;: 

മരുഭൂമിയില്, വിതെക്കാത്ത ദേശത്തു 

തന്നേ, നി എന്നെ അനുഗമിച്ചു നടന്ന 

നിനെറ യൌവനത്തിലെ ഭക്തിയും വി 

വാഹം നിശ്ചയിച്ച കാലത്തിലെ സ്നേഹവും 

ഞാ൯ ഒാക്കുന്നു, യിസ്രായേല് യഹോ 

വെക്കു വിശുദ്ധവും അവന്െറ ധിളവി 

നെറ ആജൃഫലധും ആകുന്നു; അവനെ 

തിന്നുകള യുന്നവരൊക്കെയും കുററക്കാരാ 

യ്യീരും; അവക്കു ദോഷം വന്നു ഭവിക്കും 

എന്നായിരുന്നു യഹോധയുടെ അരുള. 

പ്പടട. 

ഗൃഹത്തിലെ സക ലഖംശങ്ങളൂം ആയുമള്ളാ 

യാക്കോബ് ഗൃഹവും യിസ്രായേല് 

രേ, യഹോവയുടെ അരുളപ്പാടു കേട്ടു 

കൊഠാധവി൯. 

രുളിച്ചെയുന്നു: നിങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാ൪ 

യഹോവ ഇപ്രകാരം അ 

എന്നെ വിട്ടകന്നു മിത്ഥ്യാമൂത്തികളോടടു 

1? 

ച 

ടട 

ടി 
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ചേന്നു ൃത്ഥന്മാർ ആയിത്തീരുധാ൯ തക്ക 

വണ്ണും അവര് എന്നില് എന്തൊരു അന്യ 

യം കുണ്ടു? ഞങ്ങളെ മിസ്രയിംദേശത്തു 

നിന്നു പുറപ്പെടുധിച്ചു, പാഴ്്ിലധും കുഴി 

കളം ഉള്ള ദേശമായി വരമ്്യും ക്രരിരുളം 

തുള്ള 

ആശപാംപ്പ്ോോ ഇല്ലാത്ത ദേശമായ മരുഭൂമി 

ദേശമായി മന്മഷ്ച്യ സഞ്ചാരമോ 

യിതക്രടി ഞങ്ങളെ നടത്തി കൊണ്ടുവ 

ന്ന യഹോവ എവിടെ എന്നു അവര് ചോ 

ഭിച്ചില്ല. 

രയാരു ദേശത്തു അതിനെറ ഫലധും ഗുണ 

ഞാന നിങ്ങളെ ഫലവത്താ 

ചും അനുഭവധിപ്പാ൯ ക്രട്ടിക്കൊണ്ടു വന്നു 

മതരന്നാല് അധിടെ എത്തിയ ശേഷം നി 

ഞ്ജ എനെറ ദേശത്തെ അശുദ്ധമാക്കി 

നെറ അവകാശത്തെ അറെപ്പാക്കിക്ക 

കുഞ്ഞു. 

ഫിതന്മാർ അന്വേഷിച്ചില്ല; ന്യായപ്രമാ 

യഹോവ എവിടെ എന്നു പുരോ 

ണത്ഞേന്മാര് എന്നെ അറിഞ്ഞില്ല; ഇടയ 

ന്മാ൪ എന്നോടു അതിക്രമം ചെയ്യൂ; പ്രവാ 

ചകന്മാർ ബാല്മഖാന്തരം പ്രവചിച്ച, 

പ്രയോജനമില്ലാത്തവയോടു ചേന്നുനട 

നനു. അതുകൊണ്ടു ഞാ൯ ഇനിയും നിങ്ങ 

ളോടു വ്യവഹരിക്കും; നിങ്ങളുടെ മക്കളുടെ 

മക്കളോടും ഞാ൯ വ്യ വഹരിക്കും എന്നു 

യഹോവയുടെ അരുളപ്പാടു. നിങ്ങ 

കിത്തിയരുടെ ദ്വിപുകളിലേക്ുു കടന്നു 

ചെന്നു നോക്കുവി൯; കേദാരിലേക്കു ആള. 

യച്ചു നല്ലവണ്ണം അന്വേഷിച്ചു, ഇതുപോ 

ലെ സംഭപധിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നു നോക്കു 

വിന്. 

മാററിട്ടു ണ്ടോ? അധ ഭേധന്മരേല്ലതാനും; 

ഒരു ജാതി തനെറ ദേവന്മാരെ 

എന്നാല് ഏനെറ ജനം തന്െറ മഹത്വ 

മായവനെ പ്രയോജനമില്ലാത്തതിന്നു പ 

ആകാശ 

മേ, ഇതിങ്കല് വിസ്യിച്ചു ഭൂമിച്ചു ഏററ 

കരം മാററിക്കളഞ്ഞിരിക്കന്നു, 

വും സ്മൂംഭിച്ചുപോക എന്നു യഫഹോധയുടെ 

അരുളപ്പാടു. എനെറജനം രണ്ടു ദോഷം 

11159 (യായ യിരെമ്യ വു ൨ 

ചെയ്യിരിക്കുന്നു: അവര് ജീിവജലത്തി 

നെറ ഉറവഖായ എന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചു, വെള്ള 

മില്ലാത്ത കിണറുകളെ, പൊട്ടക്കിണറുക 

ളെ തന്നേ, കഴിച്ചിരിക്കുന്നു. യിസ്രായേല് 

ദാസനോ? വിട്ടില് പിറന്ന അടിമയോ? 

അവ൯ ക്വച്ചയായി തീന്നിരിക്കുന്നതെന്തു 2 

ബാലസിംഹങ്ങഗ അധവനെറ നേരെ അ 

ലറി നാദം കേഷപ്പിച്ച അവനെറ ദേശ 

ത്തെ ശ്രു൬ മാക്കി; അവനെറ പട്ടണ 

ങ്ങ ധെത്തു നിധാസിക൦ം ഇല്ലാതെയാ 

യിരിക്കുന്നു. നോഫ്രും തഫ് പനേസ് 

രും നിനെറ നെറുകയെ തകതൃതുകളഞ്ഞി 

രിക്കുന്നു, നിന്െറ ദൈവമായ യഹോധഖ 

നിന്നെ വഴിനടത്തിയപ്പോഠം അവനെ 

ഇതു 

ഇപ്പോോഗോ, മിസ്രയിമി 

ഉപേക്ഷിക്കകൊണങ്ടല്ലയോ നി 

സമ്പാദിച്ചതു 7 

ചേക്കള്ള യാത്ര ഏന്തിന്നു? ശിഹോരിലെ 

വെള്ളം കുടിപ്പാനോ? അമക്്ശരിലേകുള്ള 

യാത്ര എന്തിന്നു? ആ നദിയിലെ വെള്ളട 

കടിപ്പാനോ? നിന്െറ ദുഷ്ടത തന്നേ 

നിനകു ശിക്ഷയും നിനെറ ധിശവാസത്യാ 

ഗങ്ങശ നിനക്കു ദണ്ഡനവുമാകം; അതുകൊ 

ണ്ടു നീ നിനെറ ദൈധഖമായ യഹോവയെ 

ഉപേക്ഷിച്ചതും എനെെറ ഭയം നിനക്കു 

ഇല്ലാതിരികുന്നതും എത്ര ദോഷവും കൈ 

പും ആയുള്ള തെന്നു അറിഞ്ഞു കണ്ടുകൊഠ 

ക എന്നു സൈവൃയങ്ങളൂടെ യഹോവയായ 

കത്താധിനെറ അരുളപ്പാടു. പണ്ടു 

തന്നേ നി നുകം തകത്തു നിന്െറ കയറു 

പൊട്ടിച്ചു: ഞാ൯ അടിമവേല ചെയ്തുയില്ല 

എന്നു പറഞ്ഞു; ഉയന്ന കുന്നിന്മേല് ഒക്കെ 

യ്യും 

ക്കെയും നീ വേശ്യ യായി കിടന്നു. ഞാ൯ 

പച്ചയായ ്യക്ഷത്തിന കിഴൊ 

നിന്നെ ധിശിക്ടമുന്തിരിവള്ളിയായി, നല്ല 

തയായി തന്നേ നട്ടിരിക്കെ നി ഏനിക്കു 

കാട്ടുമുന്തിരിവള്ളിയുടെ തൈയായ്യീന്നതു 

ങ്ങനെ? നി ധാരാളം ചവക്കാരം 

14 

16 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

2 

ധാം 
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യിരെമ്യാവു ൨. 

തേച്ച ചാരധ്വെള്ളം കൊണ്ടു കഴ്കിയാലും 

നിന്െറ അകുത്വം എന്െറ മുമ്ഖില് മലിന 

മായിരിക്കുന്നു എനു യഹോവയായ കത്താ 

വിനെറ അരുളപ്പാടു. ഞാ൯ മലിനയാ 

യിട്ടില്ലു ഞാ൯ ബാല്ധിഗ്രഹങ്ങളോടു 

ചെന്നു ചേന്നിട്ടില്ല എന്നു നിനക്കു ഏങ്ങ 

നെ പറയാം? താഴ്ണരയിലെ നിനെറ ന 

ടപ്പു വിചാരിക്ക; നീ ചെയുതു ഓകക; 

വഴിയില് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വിരെ 

ഞ്ഞോട്ടന്ന നി? പെണ്ണ്ണൊട്ടകമല്ലയോ 

നീ മരുഭൂമി ശീലിച്ചു അതിമോഹം പൂണ്ടു 

കിഴെക്കുന്ന കാട്ടുകഴുത തന്നേ; അതിനെറ 

മഭപ്പ്ാടില് അതിനെ തടുക്കാകുന്നവ൯ 

ആര്? ആരും അതിനെ അന്വേഷിച്ചു 

തളുരുകയില്ല; അതിന്െറ മാസത്തില് 

അതിനെ കണ്ടെത്തും. ചെരിപ്പു ഉരരി 

പ്പോകാതവണ്ണ്ം നിനെറ കാലും വരണ്ടു 

സൂക്ഷിച്ചു 

അതു വെറുതെ; 

പോകാതണ്ണം തൊണ്ടയും 

കാക; നീയോ: 

അങ്ങനെയല്ല; ഞാസ അവ്ൃന്മാരെ 

സ്നേഹിക്കുന്നു; അവരുടെ പിന്നാലെ 

ഞാ൯ പോകും എന്നു പറഞ്ഞു. കള്ളനെ 

കണ്ടുപിടിക്കടമ്പാര അയധവന്൯ ലജയ്ിച്ച 

പോകുന്നതുപോലെ യിസ്പായേല്ഗൃഫം 

ലജ്ഡ്ിച്ചുപോകും; അവരും അവരുടെ രാ 

ജാക്കന്മാരും പ്രഭുക്കന്മാരും പുരോഹിത 

ന്മാരും പ്രവാചകന്മാരും തന്നേ. അവര് 

മരത്തോടു: നി എനെറ അച്പ൯ എനും 

കല്പിനോടു: നീ എന്നെ പ്രസധിച്ചവഠ൦ം 

എന്നും പറയുന്നു; അഖര് മുഖമല്ല മുതുക 

ത്രേ എങ്കലേക്കു തിരിച്ചിരിക്കുന്നതു; എ 

ന്നാല് കക്ഷൃകാലതുതു അധര്: നി എഴുന്ന 

ററു ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കേണമേ എന്നു പറ 

യം. 

ന്മാർ എധിടെ? കഷ്ടകാലത്തു നിന്നെ 

നി തണ്ടാക്കീട്ടുള്ള നിസെറ ദേധ 

രക്ഷിപ്പാ൯ അവക്ു കഗിവുണ്ടെങ്കില് ആ 

വര് എഴ്ചന്നേല്ലട്ടെ; അയ്യോ യ്െഫ്രദയ്േയ 

ഠിം 

11 14 ാന്ന്ല് 2 

നിന്െറ പട്ടണങ്ങളുടെ എണ്ണത്തോളം 

നിനക്കു ദേവന്മാരും ഉണ്ടല്ലോ! നിങ്ങ 

എന്നോടു വാദിക്കുന്നതു ഏന്തു നിങ്ങശ 

എല്ലാവരും എന്നോടു ദോഫിച്ചിരിക്കുന്നു 

ത്േന്നു യഹോവയുടെ അരുളപ്പാടു. ഞാ൯ 

നിങ്ങളുടെ മക്കളെ. അടിച്ചതു വ്ൃത്ഥം; 

അവര് ബുഭ്ധി പഠിച്ചില്ല; നശിപ്പി 

ക്കുന്ന സിംഹത്തെപ്പോലെ നിങ്ങളുടെ 

വാര തന്നേ നിങ്ങളുടെ പ്രവാചകന്മാരെ 

തിന്നുകുള ഞ്ഞു. ഇപ്പോഴത്തെ തലമുറയാ 

യുള്ളോലേ, യഹോവയുടെ അരുളപ്പാടു 

കേഠാപ്പി൯ന: ഞാ൯ യിസ്പായേലിന്നു ഒരു 

മരുഭൂമി ആയിരുന്നുവോ? അന്ധകാരപ്ര 

ദേശമായിരുന്നു ചോ? ഞങ്ങ കെട്ടഴിഞ്ഞു 

നടകുന്നു; ഇനി നിനെറ അട്ടക്കത വരി 

കയില്ല എന്നു എനെറ ജനം പറയുന്നതു 

നലത്തു? 

ഞ്ങമും ഒരു മണവാട്ടി തനെറ അരക്കച്ചയും 

ഒരു കനയക തസെറ ആഭരണ 

മറക്കുമോ? എന്നാൽല് എനെറ ജനം എണ്ണ 

മില്ലാത്ത നാളായി ഏന്നെ മറന്നിരിക്കുന്നു. 

പ്രേമം അഭന്വഷിക്കേണ്ടതിന്നു നീ നി 

നെറ വഴി എത്ര ചേലാക്കുന്നു! അതുകൊ 

ഞ്ടുനി ടുന്നടപ്പുകാരത്തികളെ.യും നിനെറ 

വഥികഠ അഭയ സിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. നി 

സെറ മഉടുപ്പിനെറ വലിഭളൂമ്പിലും കുററമില്ലാ 

ത്ത സാധുക്കളുടെ രക്തം കാണുന്നു; ഭവന 

ഭേദനത്തിലല്ല നി അവരെ പിടിച്ചതു. 

ഇവയെക്കുറിച്ചു ഒക്കെയും ഞാ൯ ന്യായാ 

ദം കഴിക്കും. നിയോ: ഞാ൯ കുററമില്ലാത്ത 

വ; അവന്െറ കോപ്പം എന്നെ വിട്ടുമാ 

റിയിരിക്കുന്നു സത്യം എന്നു പറയുന്നു; 

ഞാ൯ പാപം ചെയ്യിട്ടില്ല എന്നു നി പറ 

യ്യന്നതു കൊണ്ടു ഞാ൯ നിന്നോടു വ്യവഹ 

രിക്കും, നിനെറ വഴിയെ മാറേഴണ്ടതി 

ന്നു നി ഇത്ര തെണ്ടിനടക്ുന്നതെന്തു? അത്ത 

രിങ്കല് നി ലജ്ഘ്ിച്ചതു പോലെ മിസ്രയിമി 

അകലും ലണ്ഡ്ിച്ചുപോകും. അധിടെനിന്നും 
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വുഠസിലി 3 

നി തലയില് കൈ വെച്ചുംകൊണ്ടെ ഇ റങ്ങി 

പ്പോരേണ്ടിവരും; നി ആശ്രയിച്ചവരെ 

യഹോവ തള്ളിക്കള ഞ്ഞിരിക്കന; അധ 

രെക്കൊണ്ടു നിനക്കു ഒരു ഗുണവധും വരി 

കയില്ല. 

൩. അദ്ധ്യായം. 
൨. 

ഒരു പുരുഷ൯ തന്െറ ഭായ്യയെ ഉപേ 

ക്ഷിക്കയും അവഠ അവനെ ധിട്ടുപോയി 

മറെറാരു പുരുഷന്നു ഭായ്യയായി തീരുക 

യൂം ചെയൂശേഷം അവന് അവളൂടെ അ 

ടടുക്കല് വഡിണ്ടും ചെല്ലുമോ? അങ്ങനെയുള്ള 

ദേശം മലിനമായ്യ്യോകയില്ലുയോ? നിയോ, 

പല ജാരന്മാരുമായി പരസംഗം ചെയ്യി 

രിക്കുന്നു; ഏന്നിട്ടും എനെറ അടുക്കല് മട 

ങ്ടിവരുവാ൯ നീ പിചാരിക്കുന്നുവോ 

എന്നു യഹോധയുടെ അരുളപ്പാടു. മൊട്ട 

ക്കുന്നുകളി ലേക്കു തലപൊക്കി നോക്കുക; 

നി പരസംഗം ചെയ്യാത്ത സ്ഥലം ഏതു 

ഒടു £ മരുഭൂമിയില് അരാബ്യയ൯ ൃന്നപോ 

ലെ നീ വഴികളില് അവക്കായി പതിയി 

രുന്നു; നിസെറ പരസംഗത്താലും വകള 

ത്വത്താലും ദേശത്തെ മലിനമാക്കിയിരി 

ക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടു മഗ നിന്നുപോയി; 

പിന്മഴ പെയുതുമി്ല; എന്നിട്ടും നീ ധേ 

ശ്യയുടെ നെററി കാണിച്ചു, നാണിക്കാ 

തെയിരിക്കുന്നു. നീ ഇന്നുമുതല് ഏന്നോ 

ടു: ഏനെറ പിതാവേ, നി എനെറ യൌ 

വനത്തിചെ സഖി ഏന്നു വിളിച്ചപറകു 

യില്ലയോ? അവന് എന്നേകും കോപം 

സംഗ്രഫിക്ുമോ? അവ൯ സദാകാലം 

ദ്വേഷം ഖെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമോ? എന്നി 

ങ്ങനെ നി പറഞ്ഞു ടുകടതകളെ പ്രവ 

ത്തിച്ചു; നിനക്കു സാധിച്ചുമിരിക്കുന്നു. 

യോശിയാരാജാധിനെറ കാലത്തു യ 

ഹോവ എമന്നാടു അരുളിച്ചെയൂതു : വിശ്വാ 

സത്യാഗിനിയായ യിസ്രായേല് ചെയ്യിരി 

ഠിം 

1 1 19 യിരെമ്യധ്യ ൨൩. 

കുന്നതു നി കണ്ടുവോ? അവ മുയരമുള്ള 

ദ്ലേല്ലാമലമുകളിലും എല്ലാപച്ചമരത്തി൯കീ 

ഗിലും ചെന്നു അധിടെ പരസംഗം ചെയ്യൂ. 

ഇതൊക്കെയും ചെയൂശേഷം അവര ഏ 

സെറ അട്ടക്കല് മടങ്ങിവരും എന്നു ഞാ൯ 

വിചാരിച്ചു; ഏന്നാല് അവഠം മടങ്ങില 

ന്നില്ല; വിശ്വാസപതകിയായ യ്െഫ്രുദാ 

എന്ന അവളുടെ സഹോദരി അതു കണ്ടു. 

വിശ്വാസ്യ ഗിനിയായ യിസ്പായേല് ൮ 

ഭിചാരം ചെയു ഹേതുവാല് തന്നേ ഞാ൯ 

അവള്ളെ ഉപേക്ഷിച്ചു മപേക്ഷണപത്രം 

കൊടുത്തതു വിശ്വാസപാതകിയായ യെ 

ഫ്രദാ ഏന്ന അവമ്മടെ സഹോദരി കണ്ടിട്ടും 

ഭയപ്പെടാതെ അവളം ചെന്നു പരസംഗം 

ചെയ്യൂ. 

അധള്ലടെ പരസംഗംഹേതുവായി ദേശം 

മനോലഷുത്വത്തോടെ ചെയു 

മലിനമായ്ക്യോയി ; കല്പിനോടും മരത്തോടും 

അധ വ്ൃടിചാരം ചെയ്യൂ. ഇതെല്ലാമാ 

യിട്ടും വിശ്വാസപാതകിയായ സഹോ 

ഒരി യ്യെഫ്രുദാ കപടമായിട്ടല്ലാതെ പൂണ്ണം്ൃ 

ഭയത്തോടെ എനെറ അടുക്കലേക്കു മടങ്ങി 

വന്നിട്ടില്ല എന്നു യഹോവയുടെ അരുമ 

പ്പാടു. 

യേല് വധിശ്വാസപാതകിയായ യ്യെഫ്രുദ 

വിശ്വാസത്യ ഗിനിയായ യിസ്പാ 

യെക്കാഠ നിതിയുള്ളവളെന്നു യഫഹഫോധഖ 

ഗലേന്നോടു അരുളിച്ചെയൂ. നി ചെന്നു 

വടക്കോട്ടു നോക്കി ഈ വചനങ്ങളെ ധി 

ളിച്ചുപറക: വിശ്വാസത്യാഗ്'നിയായ യി 

സ്രായേലേ, മടങ്ങിവരിക എന്നു യഹോവ 

യുടെ അരുളപ്പാടു. ഞാ൯ നിങ്ങളോടു 

കോപം കാണിക്കയില്ല; ഞാ൯ കരുണയു 

മള പന; എന്നേകും കോപം സംഗ്രഹിക്ക 

യയമില്ല ഏന്നു യഹോവയുടെ അരുളപ്പാടു. 

നിനെറ ദൈവമായ യഫോവയോടു നി 

ദ്രോഹം ചെയ്യൂ, പച്ചമരത്തി൯ കിഴിലൊ 

ക്കെയും അന് ന്മാരോടു ടൂമ്മാഗ്ഗമായി നട 

ന്നതും എനെറ വാകു കേട്ടനുസരിക്കാതെ 

1 ( 

1] 
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നന്മ 4: 

14 

16 

18 

19 

20 

ഇരുന്നതുമായ നിനെെറ അകൂത്യം സമ്മ 

തിക്കമാത്രം ചെയ്തു എന്നു യഹോവയുടെ 

അരുളപ്പാടു. 

മക്കളേ, മടങ്ങിവരുധി൯ ഏന്നു യഹോധഖ 

വിശ്വാസത്യ ഗികളായ 

യൂടെ അരുളപ്പാടു; ഞാനല്ലോ നിങ്ങളൂടെ 

ഭത്താവു; ഞാന് നിങ്ങളെ പട്ടണത്തില് 

ഒരുത്തനെയും വംശത്തില് രണ്ടുപേരെ 

യും വിതം എടുത്തു സിയോനിലേക്കു കൊ 

ഞ്ടവരും. ഞാന് നിങ്ങഠക്ു എനെറ 

മനസ്സ് 'ന്നൊത്ത ഇടയന്മാരെ നല്ലം; അ 

വര് നിങ്ങളെ ജ്ഞോനത്തോടും ബുഭ്ധിയോ 

ടടഠ ക്രൂടെ മേയിക്കും. അങ്ങനെ നിങ്ങഠം 

ദേശത്തു വഭ്ധിച്ച പെരുകുമ്പോര ആകുല 

തത; യഹോവയുടെ നിയമപെട്ടകം എനു 

ഇനി പറകംയില്ല, അത്മ മനസ്സില് വരി 

കയില്ല, അതിനെ മഓാക്കയില്ല, ചെന്നു കാ 

അുകയില്ല, ഇനി അതു ഉണ്ടാകുകയുമില്ല 

ആ 

കാലത്തു യെരൂശലേമിന്നു യഹോവയുടെ 

എന്നു യഹോവയുടെ അരുളപ്പാടു. 

സിംഹാസനം എന്നു പേരാകും; സകല 

ജാതികളും അവിടേക്കു, യെരൂശലേമിലേക്കു 

തന്നേ, യഹോവയുടെ നാമംനിമിത്തം 

വന്നുചേരും; തങ്ങളുടെ ടൂഷ്ടഹൃദയത്തി 

സെറ ശാ൮്ൃ പ്രകാരം ഇനി നടക്കയുമില്ല. 

ആ കാലത്തു യ്യെഫ്രുദാഗൃഹം യിസ്രായേല് 

ഗൃഹത്തോടു ചേന്നു, അവര് ഒന്നിച്ച വട 

ക്കെ ദിക്കില്നിന്നു പുറപ്പെട്ടു, ഞാ൯ നി 

ങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാക്കു അവകാശമായി 

കൊടുത്ത ദേശത്തേക്കു വരും. ഞാനോ 

നിന്നെ ദത്തെടുത്തു, നിനക്കു ജാതികളുടെ 

അതിഭംഗിയുള്ള അവകാശമായ മനോഫ 

രദേശം നമല്ചേണ്ടതു എങ്ങനെ എന്നു വി 

ചാരിച്ചു; നി എന്നെ; എനെറ പിതാധേ 

എന്നു ധിളിക്കും; എന്നെ ധിട്ടുമാവുകയുമില്ല 

എന്നും ഞാ൯ വിചാരിച്ചു. യിസായേല് 

ഗൃഹമേ, ഒരു ഭായ്യ ഭത്താധിനോടു വിശ്വാ 

സപാതകം ചെയ്യു അവനെ വിട്ടുകള യൂ 

ഠിം 

ന്നതുപോലെ നിങ്ങാം എന്നോടു വിശ്വാ 

സപാതകം ചെയ്യിരിക്കുന്നു എന്നുയഫോ 

വയുടെ അരുളപ്പാടു. യിസ്പായേരമക്കു൦ 

വളഞ്ഞ വഴികളില് നടന്നു തങ്ങളുടെ 

ദൈവമായ യഹോവയെ മറന്നുകളഞ്ഞു 

തിനാല് അവര് മൊട്ടക്കുന്നുകളിന്മേല് 

വി 

ശ്വാസത്യഗികളായ മക്കുമേ., മടങ്ങിവ 

കരഞ്ഞു യാചിക്കുന്നതു കേശക്കുന്നു! 

രുധി൯; ഞാന൯ു നിങ്ങളുടെ വിശ്വസത്യാ 

ഗം മാററിത്തരാം. ഇതാ, ഞങ്ങ നിന്െറ 

അടുക്കല് വരുന്നു; നി ഞങ്ങളുടെ ദൈഖ 

മായ യഹോധയല്ലോ., കുന്നുകളും പവ്വ 

തങ്ങളിലെ കോലാഹലവും വൃത്ഥം; ഞങ്ങ 

ളുടെ ദൈവമായ യഹോധയില് മാത്രമ 

ലജ്ല്ലാവിഗ 

ഹങ്ങളോ ഞങ്ങളുടെ യൌവനംമുതല് ഞു 

യിസ്രായേലിന്നു രക്ഷയുള്ളു. 

ങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരുടെ സവ്മാദ്യത്തെ 

യ്യും അവരുടെ ആടുകളെയ്യം കന്നുകാലി 

കളെയും അവരുടെ പുത്രന്മാരെയും പുത്രി 

മാരെയും തിന്നുകള ഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഞങ്ങ 

ഞങ്ങളുടെ ലജ്യൂയില് തന്നേ കിടക്കട്ടെ; 

ഞങ്ങളുടെ നാണം ഞങ്ങളെ മൂടട്ടെ; ഞ 

ങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരും യൌഖ 

നംമുതല് ഇന്നുവരെയും ഞങ്ങളടെ ദൈ 

വമായ യഹോവയോടു പാപം ചെയ്യിരി 

ക്കുന്ന; ഞങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഫഹോധഖ 

യൂടെ വാക്കു കേട്ടനസരിച്ചിട്ടുമില്ല. 

൪.., അഗഷ്ധ്യായം, 

യിസ്രായേലേ, നീ മനംതിരിയുമെങ്കിരു 

എന്െറ അടുക്കലേക്കു മടങ്ങി വന്നു കൊഗക 

നി 

ന്െറ മ്രേച്ഛധിഗ്രഹങ്ങളെ എനെറ മുമ്പില് 

എന്നു യഹോവയുടെ അരുളപ്പാടു; 

നിന്നു നിക്കിക്കള യയമെങ്കില് നീ അലഞ്ഞു 

നടക്കേണ്ടിവരികയില്ല. യഹോവയാ 

ണ എന്നു നീ പരമാത്ഥമായും ന്യായമായും 

നീിതിയായും സത്യം ചെയ്തുയും ജാതികമ 

91 
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നധുസ്ധി 4 

അവനില് തങ്ങളെത്തന്നേ അയുഗ്രഹിച്ചു 

യ്െഫ്രു 

ഓപ്ര ഷന്മാരോടും യെരൂശലേമ്യരോടും 

അവനില് പുകഴ്ഴകയും ചെയ്യം. 

യഹോവ ഇപ്രകാരം അരുള്ിച്ചെയ്യുന്നു : 

നിങ്ങ മുള്ളു കമടടെ ഇടയില് ധിതെ 

യ്യെഫ്ര 

യെരൂശലേംനിവാസി 

ക്കാതെ തരിശുനിലം മഴുവി൯. 

ഓാപുരുഷന്മാരും 

കള്ടം ആയുള്ളോരേ, നിങ്ങളൂടെ ട്വ 

ത്തികഠഠനിമിത്തം എന്െറ കോപം തി 

പോലെ ജ്വലിച്ചു ആകും കെടുത്തുക്രടാ 

തധണ്ണം കത്താതിരിക്കേണ്ടതിന്നു നിങ്ങ 

മെത്തന്നേ യഹോധെക്കായി പരിര് ച്ച, 

ഒന ചെയു നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിനെറ 

യ്യെഫ്രദ 

യില് അറിയിച്ച യെരൂുശലേദില് പ്രസി 

അഗ്രചമ്മം നിക്കിക്കള വിന്, 

ഭ്ധമാക്കി ദേശത്തു കാഹമം മഉരതുവാ൯ 

പറധി൯; ക്രടിവരുധി൯; നമുക്കു ഉറ 

ലുള്ള പട്ടണങ്ങളിലേക്ക പോകാം ഏന്നു 

തുറക്കെ വിളിച്ചുപറധിന. സിയോന്നു 

കൊടി ഉയതുൃതുവി൯; നില്ല്രാതെ ഓാടി 

പ്പോകവി൯; ഞാ൯ വടക്കുനിന്നു അന 

ത്ഥധും വലിയ നാശവും വരുത്തും. 

സിംഹം പള്ള ക്കാടിരനിന്നു ഇളകിയിരി 

കുന്നു; ജാതികളുടെ സംഹാരക൯ ഇതാ, 

നിസെറ ദേശത്തെ ശ്രു൬ൃമാക്കുവാ൯ 

തനെറ സ്ഥലം വിട്ടു പുറപ്പെട്ടിരി 

ക്കുന്നു; അവന് നിനെറ പട്ടണങ്ങളെ 

നിവാസിക൦ ഇല്ലാതവണ്ണം നശിപ്പിക്കും. 

രതുനിമിത്തം രട്ടടുപ്പി൯; വിലപിച്ചു 

മുറയിടുപി൯; യഹോവയുടെ മഗ്രകോ 

പം നമ്മെ ധിട്ടുമാറീട്ടില്ലല്ലോ. അന്നാ 

ളില് രാജാവിന്െറ ധൈധയ്യധും പ്രഭക്ക 

ന്മാരുടെ ധൈധയ്യധും ക്ഷയിക്കും; പരോ 

ഫിതന്മാര്ഭ്ൂമിച്ചും പ്രവാചകന്മാര് സൂംഭി 

ചും പോകും ഏന്നു യഹോവയുടെ അരു 

ഉപ്പാടു. 

യഹോധഖയായ കുത്താേ, പ്രാണനില് 

അതിന്നു ഞാ൯: അയ്യോ, 

ധാം 

_. 1117 -- യിരെമ്യാവു രഃ 

വാശ കടന്നിരിക്കെ നിങ്ങഠക്കു സമാധാ 

നം എന്നു പറഞ്ഞു നി ഈ ജനത്തെയും 

യെരൂശലേമിനെയും ഏററധും വഞ്ചിച്ചു 

വല്ലോ എന്നു പറഞ്ഞു. ആ കാലത്തു 

ഈ ജനത്തോടും യെരൂശലേമിനോടും 

പറധഖാഅള്ള തെന്തെന്നാല്: മരുഭൂമിയി 

ലെ മൊട്ടക്കുന്നുകളില്നിന്നു ഒരു തുന്ത്കു 

ക്കാറ൮ പേററുവാനല്ല കൊിപ്പാന്ദമല്ല 

എ നെറ ജനത്തിനെറ പുത്രിക്കു നേരെ 

ഈതും. ഇതിലും കൊടുതായോരു കാററു 

എനെറ കല്പനയാല് വരും; ഞാ൯ ഇ 

പ്പോ തന്നേ അധഖരോടു ന്യായധാടം 

കഴിക്കും. ഇതാ, അവന് മേഷ്വങ്ങളെ 

പ്പോലെ കയറിവരുന്നു; അവനെറ രഥ 

ആകുന്നു; 

അവയനെറ കുതിരകമ കഴ്ഴക്കളെക്കാള്ടം 

ങ്ങ ചുഴലിക്കാററുപോലെ 

ലവേഗതയുള്ളവ; അയ്യോ കഷ്ടം; നാം 

നശിച്ചല്ലോ, യെരൂശലേമേ, നി രക്ഷി 

ക്കപ്പെടേണ്ടതിന്നു നിന്െറ ഫൃദയത്തി 

നിനെറ 

ടുഷ്വിചാരങ്ങഠം എത്രത്തോളം നിനെറ 

നെറ ദുഷ്ടത കുഴഴകിക്കളക; 

ഉള്ളില് ഇരിക്ും. ദാനില്നിന്നു ഉറക്കെ 

ഘോഷിക്കുന്നു; എഫു യീംമലയിതനിന്നു 

അനത്ഥത്തെ പ്രസിദ്ധമാക്കുന്നു. ജാതിക 

ളോടു പ്രസ്മാധിപ്പി൯; ഇതാ, കോട്ട വളയു 

ന്നവർ ദ്ൂരദേശത്തുനിന്നു വന്നു യ്യെഫഹ്രുദാ 

പട്ടണങ്ങകക്കു നേരെ ആപ്പധികിക്കുന്നു 

എന്നു യെരൂശലേമിനോടു അറിയിപ്പി൯. 

അവറം ഏന്നോടു മത്സരിച്ചിരിക്കകൊണ്ടു 

അവര് വയലിലെ കാവല്ല്ലാരെപ്പ്ോലെ 

അവള്ടെ നേരെ വന്നു ചുററും വളഞ്ഞി 

രിക്കുന്നു ഏന്നു യഹോവയുടെ അരുളപ്പാടു. 

നിനെറ നടപ്പും പ്രവൃത്തികളും ഹേതുവാ 

ഇത്ര 

കൈപ്പായിരിപ്പാമ്മം നിന്െറ ഫ്ൃദയത്തി 

യിട്ടത്രേ ഇവ നിനക്കു വന്നതു; 

ന്നു തട്ടുവാനും കാരണം നിന്െറ ഒടൂക്ടുത 

തന്നേ. 

1, 

1, 
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അയ്യോ, എനെറ ഉദരം, എന്െറ 

ഉദരം! ഏനിക്കു നോവു കിട്ടിയിരിക്കുന്നു; 

അയ്യോ ഏനെറ എദയഭിത്തികഠ ! എനെറ 

നെഞ്ചിടിക്കുന്നു; എനിക്കു മിണ്ടാതെ ഇരു 

നനുക്രടാ; എസെറ ഉള്ളം കാഫള നാദവും 

യൃഭ്ധത്തിനെറ ആപ്പുധിളിയും കേട്ടിരി 

ക്കുന്നു. നാശത്തിന്മേല് നാശം വിളിച്ചു 

പറയുന്നു; ദേശമൊക്കെയും ശ്ര മായി 

പെട്ടെന്നു എസെറ ക്രടാരങ്ങളും ഒരു ക്ഷ 

ണത്തില് ഏനെറ തിരശ്ശിലകളും കവച്ച 

യായ്യ്യേയി. ഏത്രുത്തോളം ഞാ൯ കൊടി 

കണ്ടു കാഹള ധ്വനി കേ ശക്കേണ്ടിവരും? 

എന്റെറ ജനം ഭോഷന്മാ൪; അവര് എന്നെ 

അറിയ്യന്നില്ല; അവര് ബുദ്ധികെട്ട മക്കഠ ; 

അവക്ു ഒട്ടും ബോധമില്ല ;ദോഷംചെയ്ക്താ൯ 

അവര് സമത്ഥന്മാ൪; നന്മ ചെയ്ത്രനോ അ 

വക്കു അറിഞ്ഞുക്രടാ. ഞാന് ഭൂമിയെ നോ 

ക്കി അതിനെ പാഴ്ചം ശ്ര ധൃയമായി കണ്ടു; 

ഞാ൯ ആകാശത്തെ നോക്കി; അതിന്നു പ്ര 

കാശം ഇല്ലാതെയിരുന്നു. ഞാ൯ പവ്വൃതങ്ങ 

ളെ നോക്കി; അവ ധിറെക്കുന്നതു കണ്ടു; കു 

നുനുകഠ എല്ലാം ആടിക്കൊണ്ടിരുന്നു. ഞാ൯ 

നോക്കി, ഒരു മനുഷ്യനെയും കണ്ടില്ല; 

ആകാശത്തിലെ പക്ഷികമ ഒക്കെയും പറ 

ന്നുപോയിരുന്നു. ഞാന് നോക്കി ഉട്യാനം 

മരുഭൂമിയായ്യിന്നിരിക്കുന്നതു കണ്ടു; അതി 

ലെ പട്ടണങ്ങളൊക്കെയും യഹോവയാല് 

അവനെറ ഉഗ്രകോപം ഹേതുവായി ഇടി 

ഞ്ഞുപോയിരിക്കുന്നു. യഹോവ ഇ പ്രകാരം 

അരുളിച്ചെയുന്നു: ദേശമൊക്കെയും ശ്ര 

മാകും; എങ്കിലും ഞാന് മുഴുവനായി മുടിച്ചു 

കളകയില്ലം ഇതുനിമിത്തം ഭൂമി വില 

പികും; മീതെ ആകാശം കറുത്തുപോകും; 

ഞാ൯ നിണ്ണയിച്ചു അരുളി ച്ചെയ്യിരിക്കുന്നു ; 

ഞാ൯ അനുതപിക്കയില്ല, പി൯മാറുകയു 

മില്ല. കുതിരച്ചേവകരുടെയും വില്ലാളി 

കളുടെയും ആരവംഹേതുവായി സകല 

ധാഠാഥറ്ഠിം 
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നഗരധാസികളം ഓടിപ്പോകുന്നു; അവ൪ 

പള്ള ക്കാടുകളില് ചെന്നു പാറകളിദവഷത 

കയറുന്നു; സകലനഗരധും ഉപേക്ഷ്മിക്ക 

പ്പെട്ടിരിക്കുന്നു; ആരും അവിടെ പാക്കുന്ന 

തുമില്ല. അങ്ങനെ ശ്ര മായ്ക്യോകുബ്ചോഠം 

നി എന്തു ചെയ്യ നീ രക്താംബരം ധരി 

ച്ചാലും പൊന്നാഭരണം 

നിന്െറ കണ്ണില് മക്കി എഴുതിയാലും യ 

അണിഞ്ഞാലും 

ത്ഥമായി നിനക്കു സൌട്ടയ്യം വരുത്തുന്നു; 

നിനെറ ജാരന്മാര് നിന്നെ നിരസിച്ചു 

നിനകു പ്രാണഹാനി വരുത്തു വാന നോ 

കുന്നു. ഈററുനോധു കിട്ടിയവളുടെ 

ഒച്ചപോലെയും കടിഞ്ഞല്കുട്ടിയെ പ്രസ 

വിക്കുന്നവളടെ ഞരക്കംപോലെയ്ും ഒരു 

ശബ്ദും ഞാ൯ കേട്ടു; നെടുധീപ്പിട്ടും കൈ 

മലത്തിയും കൊണ്ടു: അയ്യയ്യോ കഷ്ടം! ഏ 

നെറ പ്രാണ൯ കുലപാതകന്മാരുടെ ശമു 

മ്പില് ക്ഷയ ച്ചപോകുന്നു എന്നു പറയുന്ന 

സീയോ൯പുത്രിയുടെ ശബ്ദും തന്നേ. 

൫, അഘ്ധ്യായം. 

ന്യായം പ്രവത്തിക്കയും വിശ്വസ്ത കാ 

ണിക്കയും ചെയ്യുന്നവന് ഉണ്ടോ? ഒരുത്ത 

നെ കാണുമോ ഏന്നു യെരൂശലേമിനെറ 

വിഥികളില് ചുൂററിനടന്ന അന്വേകി 

ക്കയും അതിനെറ വിശാലസ്ഥലങ്ങളില് 

കുണ്ടു 

എങ്കിര ഞാന് അതിനോടു ക്ഷമികും. 

തിരഞ്ഞു അറികയും ചെയ്ത്തി൯; 

യഹോവയാണ എന്നു പറഞ്ഞാലും അവര 

കപടമായിട്ടത്രേ സത്യം ചെയ്യുന്നതു. 

യഹോവേ, നിനെറ കണ്ണൂ വിശ്വസൂതയ 

യോ നോക്കുന്നതു? നീ അവരെ അടിച്ചു 

നീ 

അവരെ ക്ഷയിപ്പിച്ചു എങ്കിലും അവക്കു 

എങ്കിലും അവര് വേദനപ്പെട്ടില്ല; 

ബോധം കൈക്കൊധവാ൯ മനസ്സില്ലായി 

രുന്നു; അവര് തങ്ങളുടെ മുഖം പാറയെ 

ക്കാമ കടുപ്പമാക്കി; മടങ്ങിവരുധാ൯ 

പ 
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ഭരവകു മനസ്സ്ില്ലായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടു 

ഞാ൯: ഇവര് അപ്പന്മാര്, ബുഭ്ധിഹിനര്൪ 

തന്നേ; അവര് യഹോധയുടെ വഴിയും 

തങ്ങളുടെ ഭൈധത്തിസെറ ന്യായധും അ 

വിയുന്നില്ല. ഞാ൯ മഹാന്മാരുടെ അടു 

ക്കല് ചെനു അവരോടു സംസാരിക്കും; 

അവമ യഹോധയുടെ വഴിയും തങ്ങളുടെ 

ഭൈധത്തിനെറ ന്യായധും അറിയും ഏന്നു 

പറഞ്ഞു; 

മകം തകതൃതു കയറു പൊട്ടിച്ചുകള ഞ്ഞിരി 

എന്നാല് അവരും ഒരുപോലെ 

ക്നാ. അതുകൊണ്ടു കാട്ടിതനിന്നു ഒരു 

സിംഫം വന്നു അവരെ കൊല്ലും; മരുപ്ര 

ദേശത്തിലെ ചെന്നായ് അവരെ പിടിച്ചു 

കൊണ്ടുപോകും; പുള്ളി പ്പ്ൂലി അവരുടെ 

പട്ടണങ്ങശക്കെതിരെ പതിയിരികും; 

അവയിതനിന്നു പുറപ്പെട്ടുവരുന്ന ഏല്ലാ 

വരെയും പറിച്ചു കിറിക്കളുയും; അവരു 

ടെ അതിക്രമങ്ങ വളരെയല്ലോ; അവ 

രുടെ പിന്മാററങ്ങളും പെരുകിയിരി 

ക്കുന്നു. ഞാന് നിന്നോടു ക്ഷമിക്കുന്നതു 

എങ്ങനെ? നിനെറ മക്കഠ എന്നെ ഉപേ 

ക്ഷമിച്ചും ദൈവരമല്ലാത്തേവയെ ചൊല്ലി 

സത്യം ചെയ്യൂവരുന്നു; ഞാ൯ അവരെ 

പോകഷിപ്പിച്ച സമയത്തു അവ൪ വ്ൃടി 

ചാരം ചെയ്തുയും വേശ്യാഗൃഹങ്ങളിരു കൂട്ട 

തിററിത്തടി 

പ്പിച കുതിരകളെ.പ്പോലെ അവര് മദിച്ചു 

മായി ചെല്ലുകയും ചെയ്യൂ. 

നടന്നു, ഓരോരുആ൯ തന്താനെറ ക്രട്ടു 

കാരനെറ ഭായ്യയെ നോക്കി ചിറാലിക്കുന്നു, 

ഇവയനിമിത്തം ഞാ൯ സന്ദശിക്കാതെയി 

രികൃമോ9 ഇങ്ങനെയുള്ള ജാതിയോടു 

ഞാ൯ പകരം ചെയ്യാതിരിക്കുമോ ഏന്നു 

അതിനെറ 

മതിലുകളിന്മേല് കയറി നശിപ്പിപ്പി൯; 

അതിന്െറ 

യഹോവയുടെ അരുളപ്പാടു. 

എങ്കിലും മുടിച്ചുകള യരുതു; 

നിക്കിക്കുവി൯;; അധവ 

യിസ്രായേല് 

കൊമ്പുകളെ. 

യഹോവെക്കുള്ള വയല്ലല്ലോ. 

ഠിം 
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ഗൃഹവും യ്യെഫ്രുദാഗൃഹവും ഏന്നോടു മഹാ 

ഭോഹം ചെയ്യിര് കുന്നു ഏന്നു യഹോധഖ 

യൂടെ അരുളപ്പാടു. അവര് യഹോവയെ 

നിഷേധിച്ചുപറഞ്ഞതു: അതു അധനല്ല; 

നമുക്കു ദോഷം വരികയില്ല; നാം വാളോ 

ക്ഷാമമോ കാണുകയുമില്ല. പ്രവാചക 

ന്മാർ കാററായ്യിരും; അധക്കു അരുളപ്പാ 

ടില്ല; അവക്കു അങ്ങനെ ഭവിക്കട്ടെ. 

അതുകൊണ്ടു സൈവ്ൃങ്ങളുടെ ഭൈഖ 

മായ യഹോവ ഇപ്രുകാരം അരുളിച്ചെ 

യ്യുന്നു: നിങ്ങ ഈ വാക്കു പറഞ്ഞതു 

കൊണ്ടു, ഇതാ, ഞാന് നിനെറ വായില് 

നെറ വചനങ്ങളെ തിയും ഈ ജന 

ത്തെ വിറകും ആകും; അവര് അതിന്നു 

ഇരയായി തീരും. യിസ്പായേല്ഗൃഫമേ, 

ഞാ൯ മ്രൂരത്തുനിന്നു ഒരു ജാതിയെ നിങ്ങ 

മൂടെ നേരെ വരുത്തും എന്നു യഹോവ 

യൂടെ അരുളപ്പാടു; അതു സ്ഥിരതയു 

ള്ളോരു ജാതി; പുരാതനമായോരു ജാതി; 

ഭാഷ നിനക്കു അറിഞ്ഞൂക്രടാത്തതും വാക്കു 

നിനക്കു തിരിയത്തേതുമായോരു ജാതി 

തന്നേ. അവരുടെ ആവനാഴി തുറന്ന 

ശവക്കുഴി; അവര് ഏല്ലാവരും വീരന്മാര 

ത്രേ. നിനെറ പുത്രന്മാരും പുത്രിമാരും 

ഭക്ഷിക്കേണ്ടുന്ന നിനെറ വിളധും നി 

നെറ ആഹാരധും അവര് ഭക്ഷിച്ചുകള 

യും; അവര് നിനെറ ആടുകളെയും കന്മ 

കാലികളെയും തിന്നുകളയും; അവര് നി 

നെറ മുന്തിരിവള്ളികളെയും അത്തിവ്പ 

ക്ഷങ്ങളെളയും തിന്നുകമുയും; നി ആശ്ര 

യിക്കുന്ന നിനെറ ഉറപ്പുള്ള പട്ടണങ്ങളെ 

അവർ ധാഠംകൊണ്ടു ശ്രുനയ മാക്കിക്കള യും. 

എന്നാല് അന്നാളിലും ഞാ൯ നിങ്ങളെ 

മുടിച്ചുകളു കയില്ല ഏന്നു യഹോവയുടെ 

അരുളപ്പാടു. 

ഫഹഫോവ ഇവയൊക്കെയും നമ്മോടു ചെ 

നമ്മുടെ ഭൈവമായ യ 

യ്യാ൯ സം ഗതി എന്തെന്നു ചോടിക്കുമ്പോറ്ര 
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യിരെമ്യാധുയ ൬ 

നി അവരോടു: നിങ്ങ എന്നെ ഉപേ 

ക്ഷിച്ചു നിങ്ങളുടെ ദേശത്തു അനദേധ 

ന്മാരെ സേവിച്ചതു പോലെ നിങ്ങശക്ുള്ള 

തല്ലത്തേ ദേശത്തു നിങ്ങ അന്ജാതി 

ക്കാരെ സേധിക്കേണ്ടിവരും എന്നുത്തരം 

പറയേണം. 

നിങ്ങഠം യാക്കോബ് ഗൃഹത്തില്. പ്രസ്മാ 

വിച്ചു യ്െഫ്രുദയില് പ്രുസിഭ്ധമാക്കേണ്ട 

തെന്തെന്നാല്: കണ്ണു ഉണ്ടായിട്ടും കാണാ 

തെയും ചെവി ഉണ്ടായിട്ടും കേഠാക്കാതെയും 

ഇരിക്കുന്ന മൂഡന്മാരും ബുഭ്ധിഹിനന്മാരു 

മായ ജനമേ, ഇതു കേഷപ്പി൯! നിങ്ങ 

എന്നെ ഭയപ്പെടുകയില്ലയോ? എനെറസ 

എന്നു 

യഫോധയുടെ അരുളപ്പാടു; ഞാ൯ കടലി 

ന്നിധിയില് ധിറെക്കയില്ലയോ 

ന്നു കയിഞ്ഞുക്രടാതവണ്ണം നിത്യ പ്രമാണ 

മായി മണല് അതിരാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു ; 

തിരകം അലെച്ചാലും സാധിക്കയില്ല; 

എത്ര തന്നേ ഇരെച്ചാലും അതിര് കടക്ക 

യില്ല. ഈ ജനത്തിന്നോ ശാഠ്ൃയധും മത്സ 

രവും ഉള്ളോരു ഹൃദയം ഉണ്ടു; അവർ ശഠി 

ചു പോയ്ക്കുള ഞ്ഞിരിക്കുന്നു. മുന്മഥയും പി 

നുഗയും ഇങ്ങനെ നമുക്കു അതതു സമയത്തു 

വേണ്ടുന്ന മഴ തരികയ്യം കൊയിന്നുള്ള 

കാലാവധി പാലിച്ചുതരികയും ചെയ്യുന്ന 

നമുടെ ദൈവമായ യഫഹോയയെ നാം 

ഭയപ്പെടുക എന്നു അവ൪ ഫദയത്തില് 

പറയുന്നതുമില്ല. ഇവ മാറിപ്പപോകുവാ൯ 

നിങ്ങളുടെ അകൃത്യങ്ങശ അത്രേ കാരണം; 

നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങളാല് ഈ നമ്തരെക്ു 

മുടക്കം വന്നിരിക്കുന്നു. എന്റെറ ജനത്തി 

സെറ ഇടയില് ഒുഷടന്മാരെ കാണുന്നു; 

അവര് യവേടന്മാരെപ്പോലെ പതിയി 

രിക്കുന്നു; അവര് കുടുക്കു ഖെച്ചു മനുഷ്യ 

രെ പിടികുന്നു. ക്രട്ടില് പക്ഷി നിറ 

ഞ്ഞിരിക്കുന്നതുപോലെ അവരുടെ വീട്ടില് 

വഞ്ചന നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന; അങ്ങനെ അ 

ധാഠാഥറ്ഠിം 

നുന്ഥ് 6 

വർ മഹാന്മാരും ബന വാന്മാരും ആയിത്തി 

ന്നിരിക്കുന്നു. അവ൪ പു്ട്ടിവെച്ചു മിന്നുന്നു; 

ടുഷ്ട്യായയങ്ങളില് അവര്. കയിഞ്ഞിരിക്കുന്നു; 

അവര് അനാഥന്മാക്കു ഗുണം വരതഅക്കവ 

ണ്ണം അവരുടെ വ്യവഹാരം നടത്തുന്നില്ല ; 

ഒരിദ്രന്മാകു ന്യായപാലനം ചെയ്യുന്നതു 

മില്ല. ഇവനിമിത്തം ഞാന് സന്ദശിക്കാ 

തെ ഇരിക്കുമോ? ഇങ്ങനെയുള്ള ജാതി 

യോട്ട ഞാ൯ പകരം ചെയ്യാതെ ഇരിക്ു 

എന്നു യഹോവയുടെ അരുളപ്പാടു. 

പിസ്പയവും ഭയങ്കര ധുമായുള്ളതു ദേശത്തു 

സംഭ ധിക്കുന്നു. പ്രവാചകന്മാ൪ ധ്യയാജ 

മായി പ്രവചിക്കുന്നു; പുരോഹിതന്മാരും 

അവരോടു ഒരു കയ്യായി നിന്നു അധികാ 

രം നടത്തുന്നു; എന്റെറ ജനത്തിന്നോ അതു 

ഇകും ആകുന്നു; എന്നാല് ഒടുക്കം നിങ്ങഠം 

എന്തു ചെയ്യം? 

ന്നം അദ്ധ്യായം. 

ഖബ്ഖൈവ്ൃംമീ൯മക്കളേ, യെരൂശലേമി 

നെറ നടുചില്നിന്നു ഓടിപ്പോകുധി൯; 

തെക്കോവയില് കാഹളം മാതൃവി൯; ബേ 

ത്ത -ഹക്കേരെമില് ഒരു തിക്കറി ഉയത്തു 

ധി൯; വടക്കുനിന്നു അനത്ഥവും മഹാ 

സുന്ദരിയും 

സുഖഭോഗിനിയുമായ സിയോ൯ചൃത്രിയെ 

നാശവും കാണായ്ക്ുരുന്നു. 

ഞാ൯ മുടിച്ചുകളുയും. അവ്വളൂടെ അടു 

ക്കല് ഇടയന്മാര് ആടടി൯ക്ൂട്ടങ്ങളോടുക്രടെ 

വരും; അവര് അവക്കെതിരെ ചുററിലും 

ക്രടാരം അടികും; അവര് ഓരോരുത്ത൯ 

താന്താനെറ ഭാഗത്തു മേയിക്കും. അതി 

സെറ നേരെ പപടയെൊരുക്കുവി൯! ഏഴ 

ന്നേല്ലപി൯! ഉച്ചെക്കു തന്നേ നമുക്കു കയറി 

ച്ലെല്പാം! അയ്യോ കഷ്ടം! നേരം വൈകി 

നിഗല് നിണ്ടുപോയി. ഏഎഴന്നേപ്പി൯; 

രാത്രിയില് നാം കയറിച്ചെനു അതിലെ 

അരമനകളെ നശിപ്പിക്കുക! സൈവ 

28 

99 

30 

31 

ക 

€ 



10 

11 

12 

2്നധസ്വി 6 

ങ്ങളുടെ യഹോവ ഇപ്രകാരം കല്പിക്കുന്നു : 

വൃക്ഷം മുറിപ്പി൯! യെരൂശലേമിന്നു നേ 

രെ വാട കോരുധി൯! സന്ദശിക്കപ്പെടു 

വാന്നള്ള നഗരം ഇതു തന്നേ; അതിനൊ 

അകം മുഴുവനും പിഡനം നിറഞ്ഞിരിക്കു 

ന്നു. കിണററില് പച്ചലെള്ളം നിറഞ്ഞി 

രിക്കുന്നതു പോലെ അതില് ഏപല്ലോഴ്ചം പു 

തിയ ഒമൂക്ടുൃത സംഭവിക്കുന്നു; സാഫസ്വധും 

കവച്ചയയുമേ അവിടെ കേമപ്പാനുള്ള ; 

ഏനെറ മുമ്പില് എപ്പോഴ്ചം ദീനധും 

മുറിവും മാത്രമേയുള്ളൂ. 

ഏസനെറ ഉള്ളം നിന്നെ വിട്ടുപിരിയാ 

യെരൂശലേമേ, 

തെയും ഞാന് നിന്നെ ശ്രുന്യധും നിജ 

നപ്രദേശധും ആക്കാതെയും ഇരിക്കേണ്ട 

തിന്നു ഉപദേശം കൈക്കൊഠക. സൈ 

നങ്ങളുടെ യഹോവ ഇപ്രകാരം അരുളി 

ചെയുന്നു: യിസ്രായേലിനെറ ശേഷിപ്പി 

നെ മുന്തിരിപ്പഴംപോലെ അരിച്ചുപറി 

ക്കും; മുന്തിരിപ്പഴം പറിക്കുന്നപനെപ്പോ 

ലെ നിന്െറ കൈ വിണ്ടും വള്ളികളി 

ലേക്കു നീട്ടുക. അവര് കോഠപ്പം൯ തക്ക 

പണ്ണണം ഞന് ആരോടു സംസാരിച്ച സാ 

ക്മികരിക്കേണ്ടു? അധരുടെ ചെപധിക്കു 

പരികച്ചേദന ഇല്ലായ്ക്കയാല് ശ്രഭ്ധിപ്പം൯ 

അവക്കു കഴികയില്ല; യഹോവയുടെ 

വചനം അവധവകു നിന്ദയായിരികുന്നു; 

അവക്കു അതില് ഇകൂമില്ലു. ആകയാല് 

ഞാ൯ യഹോവയുടെ ക്രോധംകൊണ്ടു 

നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന; അതു അടക്കിവെച്ച 

ഞാ൯ തള നനുപോയി; ഞാന് അതു ധിഥി 

കളിലെ കുട്ടികളിന്മേലും യൌവനക്കാരു 

ടെ സംഘത്തിന്നേലും ഒരുപോലെ ഒഴി 

ച്ചകളുയും; ഭത്താധും ഭായ്യയും ല്ൃഭ്ധധമം 

വയോധികനും ക്രടെ പിടിപെടും. അ 

വരുടെ വീടുകളും നിലങ്ങൂം ഭായ്യമാരും 

എല്ലാം അന്ൃന്മാക്കു ആയി പ്പോകും; ഞാ൯ 

ഏനെറ കൈ ദേശത്തിലെ നിഖാസിക 
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ടൂടെ നേരെ നീട്ടും എന്നു യഹോവയുടെ 

അരുളപ്പാടു. 

ലവൃഭ്ധം ദവ്യാഗ്രഹികമ ആകുന്നു; പ്രവാ 

അവരൊക്കെയും ആബാ 

ചകന്മാരും പൃരോഫിതന്മാരും ഒരുപോ 

ലെ ധ്വജം പ്രവത്തിക്കുന്ന. സമാ 

ധാനം ഇല്ലാതിരിക്കെ, സമാധാനം സമാ 

ധാനം എന്നു അവര് പറഞ്ഞു എനെറ 

ജനത്തിനെറ മുഠിധിന്നു ലഘൃഖായി ചികി 

മ്ദേച്ഛത പ്രവത്തിച്ചതുകൊ 

ണ്ടു അവര് ലങ്്ിക്കേണ്ടിവരും; അവര് 

ത്സിക്കുന്നു. 

ലജ്ഡ്യിക്കായാ നാണം അറികയോ ചെയ്യി 

ട്ടില്ല; അതുകൊണ്ടു വിഴ് ഇന്നവരുടെ ഇട 

യില് അവര് ധിണുപോകും; ഞാ൯ അധ 

രെ സന്മശികുന്ന കാലത്തു അവര് ഇടറി 

വീഴം എന്നു യഹോധയുടെ അരുളപ്പാടു. 

യഹോവ ഇപ്രുകാരം അരുളി ച്ചെയ്യുന്നു : 

നിങ്ങ വഴികളില് ചെന്നു നല്ല വഴി 

ഏതെന്ന പഗയ പാതകളെ. നോക്കി 

ചോദിച്ചു അതില് നടപ്പി൯; എന്നാല് 

നിങ്ങടെ മനസ്സിന്നു വിശ്രാമം ലഭിക്കും. 

അവരോ: ഞങ്ങഠാം അയില് നടക്കയില്ല 

ഏന്നു പറഞ്ഞു. ഞാ൯ നിങ്ങധകു കാവ 

ല്ല്ാരെ ആക്കി: കാഹള നാദം ശ്രുഭ്ധിച്പി൯ 

എന്നു കല്പിച്ചു; എന്നാല് അവര്: ഞങ്ങ 

ത്രഭ്ധിക്കയില്ല എന്നു പറഞ്ഞു. അതു 

കൊണ്ടു ജാതികളേ., കേഷപ്പി൯; സഭയേ, 

അവരുടെ ഇടയില് നടക്കുന്നതു അറി 

ഞ്ജുകൊഥക. ഭൂമിയേ, കേശക്ക; ഈ 

ജനം എനെറ വചനങ്ങളെ ശ്രഭ്ധിക്കാ 

തെ ഏനെറ ന്യായപ്രമാണത്തെ നിര 

സിച്ചകള ഞ്ഞതു തകാണ്ടു, ഞാന് അവരുടെ 

ധിചാരങ്ങളൂ ടെ ഫലമായി അനത്ഥം അ 

വരുടെമേല് വരുത്തും. ശെബയില് 

നിന്നു കുത്തുരുക്കുധും ഒ്രരദേശത്തുനിന്നു 

വയമ്പും എനിക്ു കൊണ്ടു വരുന്നതു ഏ 

ന്തിനു? നിങ്ങളുടെ ഹോമയാഗങ്ങളില് 

എനിക്കു പ്രസാമമില്ല; നിങ്ങളുടെ ഹന 

1, 

1 

14 

1: 

ഉ 

ധാഠാഥറ്ഠിം 
13.1 



യിരെമ്യായു ൭ 1 122 320 

നയാഗങ്ങളില് എനിക ഇകഷ്യധുമില്ല. 

29 

ആകയാല് യഹോവ ഇപ്രകാരം അരുളി 

ച്ചെയ്യന്നു : ഞാ൯ ഈ ജനത്തിനെറ 

മുമ്പില് ഇടച്ചകളെ വധെകും; പിതാക്ക 

ന്മാരും പുത്രന്മാരും ഒരുപോലെ അതി 

ന്മേല് തട്ടി വീഴം; അയല്ലാരനും ക്രട്ടുകാ 

രദ്മം നശിച്ചുപോകും. യഹോവ ഇപ്ര 

കാരം അരുളിച്ചെയ്യുന്നു : ഇതാ, വടക്കു 

ദേശത്തുനിന്നു ഒരു ജാതി വരുന്നു; ഭൂമി 

യുടെ അററങ്ങളില്നിന്നു ഒരു മഹാജാതി 

തുണന്നുവരും. അവര് വില്ലും കുന്തവും 

എടുത്തിരിക്കുന്ന; അവര് ക്രൂരന്മാ൪, കരു 

ണയില്ലാത്തവര് തന്നേ; അവരുടെ ആ 

രവം കടല് പോലെ ഇരെകുന്നു; സീയോ൯ 

പുത്രി, 
സന്നഭ്ധരായി ഓരോരുത്തരും കുതിരപ്പു 

അവര് നിനെറ നേരെ യ്ൃഭ്ധ 

റതുതു കയറി അണിനിരന്നു നില്ലുന്നു. 

അതിനെറ വത്തമാനം കേട്ടിട്ടു ഞങ്ങ 

ടൂ.ടെ ധൈധയ്യം ക്ഷയിച്ചു, നോവു കിട്ടിയ 

സ്ര്ര്യെപ്പേോലെ മഹായധയ സനവും അതി 

ധേദനയും ഞങ്ങളെ പിടിച്ചിരിക്കുന്നു. 

നിങ്ങം വയലിലേക്കു ചെല്ലരുതു; വഴി 

യില് നടക്കയുമരുതു; അവിടെ ശത്രു 

വിനെറ വാളും ചുററും ഭയധും ഉണ്ടു. 

എന്റെറ ജനത്തിസെറ പുത്രീ, രട്ടുടുതു 

ഖെണ്ണീറിത തുരുമൂക; ഏകജാതനെക്കു 

റിച്ചു ഏന്നപോലെയുള്ള മുഖവും കഠിന 

മായുള്ള വിലാപധും കഴിച്ചുകൊകക; 

സംഹാരകന് പെട്ടെന്നു നമുടെ നേരെ 

വരും, നി എനെറ ജനത്തിനെറ 

നടപ്പു പരിക്ഷിച്ചറിയേണ്ടതിന്നു ഞാ൯ 

നിന്നെ അവരുടെ ഇടയില് ഒരു പരി 

ക്ഷകനും മാററുനോക്ുന്നവന്ദം ആക്കി 

വെച്ചിരിക്കുന്നു. അവരെല്ലാവരും മഹാ 

മത്സരികഠം, നുണപറഞ്ഞു നടക്കുന്നവര്; 

ചെമ്പും ഇരിമ്പും അത്രേ; അവരെല്ലാ 

വരും വഷളത്വം പ്രവത്തിക്കുനം. തുരു 

ധാഠാഥറ്ഠിം 

ത്തി ഉരതുന്നു; തിയില്തനിന്നു വരുന്നതു 

ഇരയമത്രേ; മതിക്കഴിക്കുന്ന പണി ഖെ 

വുതെ; ദുഷ്ടന്മാര് നീങ്ങിപ്പോകുന്നില്ലല്ലോ. 

യഹോവ അധരെ തൃജിച്ചുകള ഞതു 

കൊണ്ടു അവക്ു കറക്കന്ധെള്ളി ഏന്നു 

പേരാകം. 

൭. അഡഘ്ധ്യായം. 

യഹോധയിങ്കല്നിന്നു യിരെമ്യാധിന്നു 

ണ്ടായ അരുളപ്പാടു എന്തെന്നാല്: നി 

യഹോധയുടെ ആലയത്തിനെറ വാതി 

ലത നിന്നുകൊണ്ടു: യഹോവയെ നമസ്സു 

രിപ്പാ൯ ഈ വാതിലുകളിതക്രടി കടക്കു 

ന്നവരായ എഏല്ലായ്യെഫ്രടയുമായുള്ളോരേ, 

യഹോവയുടെ അരുളപ്പാടു കേധപ്പി൯ 

എന്നി വചനം വിളിച്ചുപറക. യിസ്ധാ 

യേലിനെറ ദൈവമായ സൈവ്ൃങ്ങളുടെ 

യഹോവ ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചെയുന്നു 

നിങ്ങളുടെ നടപ്പും പ്രവൃത്തികളും നന്നാ 

ക്കുധയിസു എന്നാല് ഞാ൯ നിങ്ങളെ ഈ 

സ്ഥലത്തു വസിക്കുമാറാക്കുംം യഹോവ 

യൂടെ മന്ദിരം, യഹോധയുടെ മന്ദിരം, 

യഹോവയുടെ മന്ടിരം എന്നിങ്ങനെ 

യ്യുള്ള വ്യാജവാക്കുകളില് ആശ്രയിക്കരുതു. 

നിങ്ങളുടെ നടപ്പും പ്രവൃത്തികളും നി 

ങ്ങ വാസ്ൂവമായി നന്നാക്കുന്നു വെങ്കില്, 

നിങ്ങ തമ്മില്തമ്മില് ന്യായം നടത്ത്തു 

നനുധെങ്കില്, പരദേശിയെയും അനാഥ 

നെയും വിധവയെയും പിഡിപ്പിക്കാതെ 

യും കുററമില്ലാത്ത രക്തം ഈ സ്ഥലത്തു 

ചിന്നിക്കാതെയും നിങ്ങഗക്ക ആപത്തി 

ന്നായി അ ദേവന്മാരോടു ചെന്നു ചേരാ 

തെയും ഇരികുന്നു എങ്കില്, ഞാ൯ നി 

ങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാക്കു കൊടുത്ത ദേശ 

മായ ഈ സ്ഥലത്തു നിങ്ങളെ എന്നും ഏ 

ന്നേകും വസിക്ുമാറാക്കും. നിങ്ങ വ്ര 

യോജനമില്ലാത്ത വ്യാജവാക്കുകളില് ത്ത 
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ത്രയിക്കുന്നു. നിങ്ങഠം മോഷക്ക്ടിക്കയും കല 

ചെയ്തുയും വ്ൃഭിചരിക്കയും കുള്ളസ്സുത്യം 

ചെയ്തുയും ബാലിന്നു ധ്മൂപം കാട്ടുകയും 

നിങ്ങ അറിയാത്ത ദേവന്മാരോടു ചെ 

നു ചേരുകയും ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ വ 

നനു ഏഎനെറ നാമം ധിളിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ 

ആലയത്തില് ഏഎനെറ സന്നിധിയില് 

നിന്നുകൊണ്ടു: ഞങ്ങ രക്ഷപ്പെട്ടിരി 

ക്കുന്നു എന്നു പറയുന്നതു ഈ ക്ലേച്ഛുതക 

മളൊക്കെയയം ചെയ്യേണ്ടതിന്നു തന്നേയോ? 

ഛഏുനെറ നാമം വിളിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ആ 

ലയം കള്ളന്മാരുടെ ഗുഹ എന്നു നിങ്ങള്ക്കു 

യതോന്നുന്നു വോ? എനിക്കും അതു അങ്ങി 

നെ തന്നേ തോന്നുന്നു എന്നു യഹോവയു 

ടെ അരുളപ്പാടും എന്നാല് ആദിയില് 

എനെറ നാമം വിളിച്ചിരുന്ന ശിലോധില് 

ഉള്ള എനെറ വഡാസസ്ഥലത്തു നിങ്ങ 

ചെന്നു എനെറ ജനമായ യിസ്പായയേലി 

നെറ ടൂക്കൂതനിമിത്തം ഞാ൯ അതിനോടു 

ചെയുതു നോകുധി൯! ആകയാല് നി 

ഞ്ജ ഈ പ്രവൃത്തികളെ ഒക്കെയും ചെ 

യ്യും ഞാ൯ അതികാലേതൃതും ഇടധിടാതെ 

യും നിങ്ങളോടു സംസാരിച്ചുധന്നിട്ടും 

നിങ്ങ കേ ശക്കാതിരിക്കയും ഞാന് നി 

ങ്ങളെ. വിളിച്ചിട്ടും നിങ്ങ ഉത്തരം പറ 

യാതിരിക്കയും ചെയ്തുകൊണ്ടു, എസെറ 

ന്നാമം വിളിച്ഛിരിക്കുന്നതും നിങ്ങ ആ 

 ത്രയിക്കുന്നതുമായ ഈ ആലയത്തോടും 

നിങ്ങഠംക്കും നിങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാകും 

ഞാന് തന്നിരിക്കുന്ന ഈ സ്ഥലത്തോടും 

ശീിലോലോടുട ചെയുതുപോലെ ഞാ൯ 

ചെയ്യും. നിങ്ങളുടെ സകലസഹോടര 

ന്മാരുമായ ഏഫ് യിംസന്തതിയെ ഒക്കെ 

യും ഞാന് തള്ളിക്കള ഞുതു പോലെ നിങ്ങ 

ളെയും എനെറ മുമ്പില്നിന്നു തള്ളിക്കള 

ല്യം മേനാ യഹോവയുടെ അരുളപ്പാടു. 

16 അതുകൊണ്ടു നി ഈ ജനത്തിന്നു വേണ്ടി 

1125 യിരെമ്യാവു ൭ 

പ്രാത്ഥിക്കരുതു; അവക്കു വേണ്ടി യാചന 

യും പ്രാത്ഥനയ്യം കഴിക്കരുതു; എന്നോടു 

പക്ഷവാദം ചെയ്തുയുമരുതു ; ഞാ൯ നിന്െറ 

അപേക്ഷ കേഠാക്കയില്ല. യ്യെഫ്രമാപട്ട 

ണങ്ങളിലും യെരൂുശലേമിനെറ ധിഥിക 

ളിലും അവര് ചെയ്യുന്നതു നീ കാണുന്നില്ല 

യോ? എനിക്കു കോപം വരആ്ക്കലണ്ണം 

അവര് ആകാശരാജ്ഞ്യിക്കു അപ്പം ചുടേണ്ട 

തിന്നും അന ദേവനമക്ു പാനിയബലി 

പകരേണ്ടതിന്നും മക്കഠ വിറകു പെറുക്കു 

കയും അപ്പന്മാര് തി കത്തിക്കയും സ്ര്രികഠം 

മായു കുഴെക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, എന്നാല് 

അവര് എന്നെയോ മുഷിപ്പിക്കുന്നതു? 

സ്വന്തലജ്ജ്പെക്കായിട്ടു തങ്ങളെ തന്നേയ 

ലൂയോ എനു യഫഹഫോധയുടെ അരുളപ്പാടു. 

അതുകൊണ്ടു യഹോധയായ കുത്തായു ഇ 

പ്രകാരം അരുളി ച്ചെയ്യന്നു: ഇതാ, ഏനെറ 

കോപ്പധും എനെറ ക്രോധവും ഈ സ്ഥല 

ത്തു മയുഷ്ച്യസെറ മേലും ഉൃഗത്തിന്മേലും 

പറമ്പിലെ പവ്ൃക്ഷങ്ങളിന്മേലും നിലത്തി 

ലെ വിളധിന്മേലും ചൊരിയും; അതു 

കെട്ടുപോകാതെ ജ്വലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. 

യിസ്ഡായേലിസെറ ഭൈധമായ സൈന്യ 

ങ്ങളുടെ യഹഫോധഖ ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചെ 

യുന്നു: നിങ്ങ ഫനനയാഗങ്ങളോടു ഹോ 

മയാഗങ്ങളും- കൂട്ടി മാംസം തിന്നുവിന്. 

ഞാ൯ നിങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരെ മിസ്ര 

യിം ദേശത്തുനിന്നു കൊണ്ടുവന്ന നാളില് 

ഫഹോമയാഗങ്ങളെക്ുറിച്ചാകട്ടെ ഫനന 

യാഗങ്ങളെകുറിച്ചാകട്ടെ അവരോടു സം 

സാരിക്കയോ കല്പിക്കയോ ചെയ്യിട്ടില്ല. എ 

സെറ വാക്കു കേട്ടന൯സരിപ്പി൯; എന്നാല് 

ഞാന് നിങ്ങഗകു ദൈവമായും നിങ്ങറം 

രേനിക്കു ജനമായും ഇരികും; നിങ്ങധക്കു 

നന്നായിരിക്കേണ്ടതിന്നു ഞാന് നിങ്ങ 

ളോടു കല്പിച്ചിട്ടുള്ള വഴികളിലൊക്കെയും 

നടപ്പി൯ ഏന്നീ കായ്യമത്രേ ഞാ൯ അവ 

17 

18 

19 

20) 

21 

ഉമ 

23 

ഠിം 
121 



യിരെമ്യാവു ൮ 1 124 വ്നിസ്ല]ു 9 

24 രോടു കല്പിച്ചതു. എന്നാല് അവര് അന്ദ 

സരിക്കയോ ശ്രഭ്ധിക്കയോ ചെയ്യാതെ 

തങ്ങളുടെ ദൂക്ടഎുടയത്തിനെറ ആലോച 

നയിലും മുശ്ശാഠ്യത്തിലും നടന്നു മുബ്പോട്ടല്ല 

പുറകോട്ടു തന്നേ പൊയ്ക്കുമു ഞ്ജ. നിങ്ങളു 

ടെ പിതാക്കന്മാര് മിസയിംദേശത്തുനിന്നു 

പൃറല്ലെട്ട നാഠ മുതല് ഇന്നുവരെയും ഞാ൯ 

അതികാലത്തും ഇടവിടാത്െയും പ്രവാച 

കന്മാരായ എന്െറ സകലദാസന്മാരെയും 

നിങ്ങളുടെ അടുക്കല് പറഞആയച്ചുവന്നു. 

എന്നിട്ടും എന്നെ കേട്ടനുസരിക്കയോ ത്രൂ 

ഭ്ധിക്കയോ ചെയ്യാതെ അവർ ടുശ്ശ്ാധ്യം 

കാട്ടി തങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരെക്കാശ അ 

ധികം ദോഷം ചെയ്യു. ഈ വചനങ്ങളെ 

ഒക്കെയും നി അവരോടു പറയുമ്പോഠ 

അവര് നിനക്കു ചെധി തരികയില്ല; നി 

അധഖരെ ധിളികുമ്പോ അവര് ഉത്തരം 

പറകയില്ലു. എന്നാല് നി അവരോടു 

പറയേണ്ടതു: തങ്ങളുടെ ദൈവമായ 

യഹോവയുടെ വാക്കു കേട്ടന്ദസരിക്കയോ 

ഉപദേശം കൈക്കൊഠകയോ ചെയ്യാത്ത 

ജഓാതിയാകുന്നു ഇതു; വിശ്വസ്ത നശിച്ചു 

അവരുടെ വായില്നിന്നും നിമ്ൃലമം 

യിരിക്കുന്നു. നിനെറ തലമുടി കത്രിച്ചു 

എറിഞ്ഞുകളക; മൊട്ടക്കുന്നിന്മേല് കയറി 

യഹോവ തനെെറ വിലാപ്പം കഴിക്കു 

ക്രോധത്തിനെറ സന്തതിയെ ഉപേക്ഷിച്ചു 

യ്യെഫ്രദാപുത്ര 

ന്മാര് എനിക്കു അനിക്ടുമായുള്ളതു ചെയ്യൂ 

എന്നു യഹോവയുടെ അരുളപ്പാടു. ഏസെറ 

തള്ളിക്കള ഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 

നാമം യിളിച്ചിരിക്കുന്ന ആലയത്തെ മലി 

നമാകുവാ൯ തക്കവണ്ണം അവര് തങ്ങളുടെ 

ള്ലേച്ഛവിഗ്രഹങ്ങളെ അതില് പ്രതിക്ട്ടി 

ച്ചിരിക്കുന്നു. 

പുത്രിമാരെയും അഗ്നിയില് ഇട്ടു ഒഹിപ്പി 

തങ്ങളൂടെ പുത്രന്മാരെയും 

ക്കേണ്ടതിന്നു അവര് ബെ൯ഹിന്നോംതാ 

ഗ്ലൂരയിലുഭ്ള തോഫെത്തിലെ പൂജാഗിരി 

കളെ പണിതിരിക്കുന്നു; അതു ഞാ൯ കപ്പി 

ചതല്ല;ു എന്റെറ മനസ്സില് തോന്നിയതു 

മല്ല. അതുകൊണ്ടു ഇനി അതിന്നു തോ 

ഫെത്ത എന്നും ബെ൯ഹിന്നോംതാഴ്ൂര 

മ്രേന്നം പേരു പറയാതെ കലത്താഴ്ര 

എന്നു പേര് വിളിക്കുന്ന കാലം വരും 

എന്നു യഫോധയുടെ അരുളപ്പാടു; വേറെ 

സ്ഥലം ഇല്ലായ്കകൊണ്ടു അവർ തോഫ്ഫെ 

ത്തില് ശവം അടകും. എന്നാല് ഈ 

ജനത്തിനെറ ശവങ്ങഠ ആകാശത്തിലെ 

പക്ഷികഠംക്കും ഭൂമിയിലെ കാട്ടുമുഗങ്ങഠം 

ക്കും ഇരയായിത്തിരും; 

ആടിക്കളകയുമില്ല. 

ഫ്രദാപട്ടണങ്ങളില്നിന്നും യെരൂശലേം 

വീഥികളില്നിന്നും 

സന്തോഷഡഥ്വനിയും മണവഖാളനന്െറ സ്വ 

ആരും അവയെ 

അന്നു ഞാന് യെ 

ആനന്ദഫഘാക്ഷവും 

രധും മണവാട്ടിയുടെ സ്വരധും നീക്കിക്ക 

ളയും; ദേശമോ ശ്ര മായിക്കിടക്കും. 

൮൮ം അദ്ധ്യായം. 

രിത കാലത്തു അവര് യ്യെഫ്രടാരാജാക്കു 

ന്മാരുടെ അസ്ഥികളെയും പ്രുളക്കന്മാരു 

ടെ അസ്ഥികളെയും പുരോഹിതന്മാരുടെ 

അസ്ഥികളെയും പ്രവാചകന്മാരുടെ ആ 

സ്ഥികളെയും യെരൂുശലേംനിവാസിക 

ളുടെ അസ്ഥികളെയും ശവക്കുഴികളില് 

നിന്നെടുത്തു, തങ്ങഠം സ്ന്റേഹിച്ചതും സേ 

വിച്ചതും പിഞ്ചെന്ുനു അദന്വഷിച്ചതും 

നമസ്സൂരിച്ചതുമായ സൂയ്യന്നും ചന്്രന്നും ആ 

കാശത്തിലെ സവ്യസൈവ്ൃയത്തിന്നും മുമ്പാ 

കെ അവയെ നിരത്തിധെകും; ആരും 

അവയെ പെപറുക്കിക്രടട്ടുകയോ കുഴിച്ചിടു 

കയോ ചെയ്കയില്ല; അവ നിലത്തിന്നു 

വള മായിത്തീരും എന്നു യഹോവയുടെ 

അരുളപ്പാടു. ഈ ദൂക്വംശത്തില് ശേ 

ഷിച്ചിരിക്കുന്ന ശേഷിപ്പു ഒക്കെയും, ഞാ൯ 

അവരെ നിക്കിക്കള ഞ്ഞിരിക്കുന്ന സകല 
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സ്ഥലങ്ങളിലും ശേഷിച്ചിരിക്കുന്നവർ ത 

ന്നേ, ജിവനെയല്ു മരണത്തെ തിരഞ്ഞെ 

ടക്കം ഏനു സൈവ൮യങ്ങടൂടെ യഹോവയു 

ടെ അരുളപ്പാടു. നീ അവരോടു പറ 

യേണ്ടതു ഏന്തെന്നാല്: യഫഹോവ ഇപ്ര 

കാരം അരുളിച്ചെയുന്നു: ഒരുത്ത൯ ധി 

ണാല് എഴുന്നേല്ലയില്ലയോ? ഒരുത്ത൯ 

വഴി തെററിപ്പോയാല് മടങ്ങിവരികയി 

ല്ലയോ? യെരൂശലേമിലെ ഈ ജനമോ 

ഇടധിടത്ത പിന്മാററമായി പിന്മാറിയി 

രിക്കുന്നതും വഞ്ചന മുറുകെ പിടിച്ചുകൊ 

ണ്ടു, മടങ്ങിവരുവാ൯ മനസ്സില്ലാതിരിക്കു 

ന്നതും എന്തു? 

അവര് നേരു സംസാരിച്ചില്ല; അയ്യോ, 

ഞാ൯ ശ്രഭ്ധവെച്ചു കേട്ടു; 

ഞാ൯ എന്തു ചെയ്യൂപോയി എന്നു പറഞ്ഞൂ 

ആരും തനെറ ടുഷ്കൃതയെക്കറിച്ച അനു 

തപിച്ചില്ല; കുതിര പടെക്കു പായ്യന്നതു 

പോലെ ഓരോരുത്തന് താന്താനെറ വഴി 

ക്കു തിരിയുന്നു. ആകാശത്തിലെ പെരു 

ഞാറ തെറ കാലം അറിയുന്നു; കുറുപ്രാ 

വും മീവല്പക്ഷിയും കൊക്കും മടങ്ങിവ 

രധിന്നുള്ള സമയം അനുസരിക്കുന്നു; എ 

നെറ ജനമോ യഹോവയുടെ ന്യായം അറി 

യൂന്നില്ല, ഞങ്ങാഠം ജ്ഞാനികമ; യഹോ 

വയുടെ ൬ യേപ്രമാണം ഞങ്ങളുടെ പക്കല് 

ഉണ്ടു എന്നു നിങ്ങ പറയുന്നതു ഏങ്ങനെ? 

ശാസ്ത്രരിമാരുടെ കള്ള യെഴ്ഴതുതുകോല് അതി 

നെ ധ്യാജുമാക്കിത്തിത്തിരിക്കുന്നു. ജ്ഞാ 

നിക ലജങ്മുളിച്ചു ഭൂമിച്ചു പിടിചെട്ടുപോ 

കം; അവര് യഹോവയുടെ വചനം ധി 

ക്കരിച്ചകള ഞ്ഞജുഖല്ലേ; അവക്കു എന്തൊരു 

ഞ്ഞാനമുളട്ട? അതുകൊണ്ടു ഞാ൯ അവ 

രുടെ ഭായ്യമാരെ അന്പയന്മാക്കും അധരുടെ 

നിലങ്ങളെ അവയെ കൈധശമാക്ുന്ന 

വക്കും കൊടുകും; അവരൊക്കെയും ആ 

ബാലവ്ൃഭ്ധം ദപ്യാഗ്രഹികഠം ആകന്നു; 

പ്രവാചകന്മാരും പുരോഹിതന്മാരും ഒരു 
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പോലെ ധ്യാജം പ്രവത്തിക്കുന്നു. സമാ 1, 

ധാനം ഇല്ലാതിരിക്കെ സമാധാനം സമാ 

ധാനം ഏന്നു പറഞ്ഞു അവര് എസെറ 

ജനത്തിനെറ ചുത്രിയുടെ മുറിചിന്നു ലഘു 

മ്ലേച്ഛത പ്രവ 

ത്തിച്ചതു കൊണ്ടു അവർ ലജ്്കിക്കേണ്ടിവ 

വായി ചികിത്സിക്കുന്നു. 

രും അവര് ഒരിക്കലും ലങ്്മിച്ചിട്ടില്ല നാ 

ണം അറിഞ്ഞിട്ടുമില്ല; അതുകൊണ്ടു ധിഴ്ച 

ന്നവരുടെ ഇടയില് അവർ വിണുപോ 

കും; അവരുടെ ദശനകാലത്തു അവര് 

ഇടറി വീഴം ഏന്നു യഹോധ അരു 

ളിച്ചെയ്യുന്നു. ഞാ൯ അവരെ സംഹരി 

ചുകളുയും എന്നു യഹോവയുടെ അരുളൂ 

പ്രാടു; മുന്തിരിവള്ളിയില് മുന്തിരിപ്പഴം 

ഉണ്ടാകയില്ല ; അത്തിപ്പക്ഷത്തില് അത്തി 

പ്രഴം ഉണ്ടാകയില്ല; ഇലയും വാടിപ്പോകും; 

അവരെ ആക്രമിക്കുന്നവരെ ഞാ൯ നിയ 

മിച്ചിരിക്കുന്നു. നാം അനങ്ങാതിരിക്ുന്ന 

തെനത്തു? ക്രടിവരുധി൯; നാം ഉറപ്പുള്ള പ 

ട്ടുണങ്ങളില് ചെന്നു അധിടെ നശിച്ചു 

പോകുഃനാം യര്ഹാവധവയോടു വാവം ചെയ്തു 

കൊണ്ടു നമുടെ ദൈവമായ യഹോധഖ 

നമ്മെ നഞ്മുധെള്ളം കുടിപ്പിച്ച നശിപ്പി 

ച്ചിരിക്കുന്നു. നാം സമാധാനത്തിന്നായി 

കാത്തിരുന്നു; ഏന്നാല് ഒരു ഗുണവും വ 

ന്നില്ല; രോഗശമനത്തിന്നായി കാത്തിരു 

നനു; ഏന്നാല് ഇതാ, ഭീതി! അധനെറ 

കുതിരകളുടെ ചിറാലിപ്പു ദാനില്നിന്നു 

കേശമാകുന്നു; അവന്െറ ആണ്കുതിരകളു 

ടെ മദഥജ്യുനംകൊണ്ടു ദേശമൊക്കെയും 

വിറെക്കുന്നു; അവ വന്നു ദേശത്തെയും 

അതിലുള്ള സകലത്തെയും നഗരത്തെയും 

അതില് വസിക്കുന്നവരെയും ഖിഴ്ണങ്ങിക്ക 

കയ്യം. 

ലിക്കാത്ത അണലികളെയും നിങ്ങളുടെ 

ഞാ൯ സപ്പുങ്ങളെയും മന്ത്രം ഫ 

ഇടയില് അയക്ും; അവ നിങ്ങളെ കടി 

കും എന്നു യദഹാവയുടെ അരുളപ്പാടു. 

ധാരം 
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ആശ്വാസം ധന്നെങ്കില് കൊള്ളായിരുന്നു ; 

എനെറ മനസ്സു വല്ലാതെ ഇരികുന്നു. 

കേട്ടോ, മൂരദേശതൃതുനിന്നു എന്െറ ജന 

ത്തിനെറ പുത്രി: സീയോനില് യഹോവ 

വസിക്കുന്നില്ലയോ? അവളൂടെ രാജാവു 

അധിടെ ഇല്ലയോ ഏന്നു നിലധിളികു 

നനു. അവർ തങ്ങളുടെ ധിഗ്രഹങ്ങമകൊ 

ണ്ടും അമ്പ ദേശങ്ങളിലെ മിത്ഥ്യാമൂത്തി 

കഠഠകൊണ്ടും എന്നെ കോപിപ്പിച്ചതെ 

ന്ത്ിന്നു 9 കൊട്ട കഥിഞ്ഞു, ഫലശേഖ 

രധും കഴിഞ്ഞു ; നാം രക്ഷിക്കപ്പെട്ടതു മില്ല. 

എനെറ ജനത്തി൯ചുത്രിയുടെ മുറിവു 

നിമിത്തം ഞാനും മുറിപ്പെട്ട ടഃ ഖിച്ചുനട 

ക്കുന്നു; സുംഭനം എന്നെ പിടിച്ചിരിക്കുന്നു. 

ഗിലെയാദില് സുഗന്ധതൈലം ഇല്പയോ? 

അവിടെ വൈദ്യ൯ ഇല്പയോ? എന്റെറ 

ജനത്തി൯പൃത്രിക്കു രോഗശമനം വരാതെ 

ഇരികുന്നതെന്തു? 

൯. അദ്ധ്യായം. 

അയ്യോ, എനെറ ജനത്തിനെറ പുത്രി 

യൂടെ നിഹതന്മാ൪നിമിത്തം രാവും പക 

ലും കരയേണ്ടതിന്നു എനെറ തല ധെള്ള 

വും എസെറ കണ്ണൂ കണ്ണൂനിരുറധും ആയി 

രുന്നെങ്കില് കൊള്ളായിരുന്നു! അയ്യോ, 

എനെറ ജനത്തെ വിട്ടു പോയ്ക്കുള യേണ്ട 

തിന്നു മരുഭൂമിയില് വഴിയാത്രക്കാക്കുള്ള 

ഒരു സത്രം എനിക്ു കിട്ടിയെങ്കില് കൊ 

ളായിരുന്നു! അവരെല്ലാവരും വ്യഭിചാരി 

കളും ദോഹികളൃടെ ക്രട്ടധുമല്ലോ. അവര് 

ധ്യ്യാജത്തിന്നായിട്ടു നായു വില്ലുപോലെ 

കുലെക്കുന്നു; അഖര് സത്ൃത്തിന്നായിട്ടല്ല 

ദേശത്തു വിയ്യം കാണിക്കുന്നതു; അവര് 

ഒരു ദോഷം വിട്ടു മറെറാരു ടോഷത്തിന്ു 

പുറപ്പെടുന്നു 

ന്നില്ല എന്നു യഹോവയുടെ അരുളപ്പാടു. 

അവര് എന്നെ അറിയു 

ധാഠാഥദ്ഠിം 

കാരനെ സൂക്ഷിച്ചുകെശവിന; ഒരു സ 

ഹോദരനിലും നിങ്ങ ആശയിക്കരുതു ; 

ഏതു സഹോദരനും ഉപായം പ്രുവത്തി 

ക്കുന്നു; ഏതു ക്രട്ടുകാരനും നുണ പറഞ്ഞു 

നടക്കുന്നു. അവര് ഓരോരുത്തനും താന്താ 

നെറ ക്ൂട്ടുകാരനെ ചതികും; സത്യം സം 

സാരിക്കയുമില്ല;യ വ്യാജം സംസാരിപ്പാ൯ 

അവർ നാധിനെ അഭ സിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ; 

നീതികേടു പ്രവത്തിപ്പാ൯ അവര് അഭ്ധവാ 

നിക്കുന്നു. നിനെറ വാസം വഞ്ചനയുടെ 

നടടുധിത ആകുന്നു; വഞ്ചനനിമിത്തം 

അവര് എന്നെ അറിവാ൯ നിരസിക്കുന്നു 

എന്നു യഹോധയുടെ അരുളപ്പാടു. അതു 

കൊണ്ടു സൈവ്യങ്ങമൂടെ യഹോവ ഇപ്ര 

കാരം അരുളിച്ചെയുന്നു: ഇതാ, ഞാ൯ 

അവരെ മരുക്കി ശോധന കിക്കും; ഏ 

സെറ ജനത്തിനെറ പുത്രിയെ ധിചാരിച്ചു 

ഞാന് മറെറനത്തു ചെയ്യേണ്ടു? അവരുടെ 

നാവു മരണകരമായ അസ്ത്രുമാകുന്നു; അതു 

വായ്ക്കോണ്ടു 

കൂട്ടുകാര 

നോടു സമാധാനം സംസാരിക്കുന്നു; ഉള്ളൂ. 

വഞ്ചന സംസാരികുന്നു; 

ഓരോരുത്തനും താന്താനെറ 

കൊണ്ടോ അവന്നായി പതിയിരിക്കുന്നു. 

ഇവഖനിമിത്തം ഞാ൯ അവരെ സന്ദശി 

ക്കാതെ ഇരിക്കുമോ? ഇങ്ങനെയുള്ള ജാതി 

യോടു ഞാന് പകരം ചെയ്യാതെ ഇരിക്യ 

മോ എന്നു യഹോവയുടെ അരുളപ്പാടട. 

പവ്യതങ്ങളെ ക്കുറിച്ചു ഞാ൯ കരച്ചലും 

വിലാപധും മരുഭൂമിയിലെ മേച്ചല്ചുറ 

ങ്ങളെക്കറിച്ചു പ്രലാപധും തുടങ്ങും; ആരും 

വഴിപോകാതധണ്ണം അവ ധെന്തുപോ 

യിരിക്കുന്നു; കന്നുകാലികളുടെ ഒച്ച കേഠം 

ക്കുന്നില്ല; ആകാശത്തിലെ പക്ഷികളും 

മൃഗങ്ങളും എല്ലാം യിട്ടുപോയിരിക്കുന്നു. 

ഞാ൯ യെരൂശലേമിനെ കല്കുന്നുകളും 

ആകും; കുറുനരികള്ടടെ പാപ്പിടധും 
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ഞാ൯ യ്യെഫ്രദാപട്ടണങ്ങളെ നിലാസി 

കം ഇല്ലാതാകുംവണ്ണം 

തൂ.യ്യം. 

ള്ളൂ വ൯ ആര്? അതിനെ പ്രസ്മാവിപ്പാ൯ 

ശ്രു്യ മാക്കിക്ക 

ഇതു ഗ്രഹിപ്പാ൯ തക്ക ഞ്ഞാനമു 

തക്കലണ്ണം യഹോവയുടെ വായ ആരോടു 

അരുളിച്ചെയ്യൂ? ആരും വഴിപോകാതവ 

ണ്ണം ദേശം നശിച്ചു മരുഭൂമിപോലെ 

വെത്തുപോകുധാ൯ സംഗതി എന്തു? 

യഹോവ അരുളിച്ചെയുന്നതു : ഞാ൯ അവ 

രുടെ മുമ്പില് ഖെച്ച ന്യായപ്രമാണം അ 

വര് ഉപേക്ഷിച്ചു ഏസെറ വാക്കു കേ 

ക്കയോ അതു അനുസരിച്ചു നടക്കയോ 

ചെയ്യാതെ തങ്ങളുടെ ഫുടയത്തിനെറ 

ശാധ്ൃ ത്തെയും തങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാര് 

തങ്ങളെ. അള സിപ്പിച്ച ബാല് വിഗ്രഹങ്ങ 

ളെയും 

യിസ്ധായേലിനെറ ദൈധഖമായ സൈന 

അനുസരിച്ച നടന്നതു കൊണ്ടു. 

ങ്ങളുടെ യഹോവ ഇപ്രകാരം അരുളി 

ച്ചെയ്യന്നു : ഞാ൯ ഈ ജനത്തെ കാഞ്ഞിരം 

കൊണ്ടു പോകിപ്പിച്ചു നഞ്മുധെള്ളം 

കുടിപ്പിക്കും. അധഖരും അവരുടെ പിതാ 

ക്കന്മാരും അറിയാത്ത ജാതികളുടെ ഇട 

യില് ഞാന് അവരെ ചിന്നിച്ചു, അവരെ 

മുടിക്ുധഖോളം അവരുടെ പിന്നാലെ വാഠ 

അയക്ും. 

ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചെയുന്നു : 

ചിന്തിച്ചു വിചാപക്കാരത്തികളെ വിളിച്ചു 

സൈ) ങ്ങളുടെ യഫോധഖ 

നിങ്ങ 

വരുത്തുധി൯; സാമത്ു മുള്ള സ്റ്റികളെ 

ആളയച്ചു വരുത്തുധി൯. നമുടെ കണ്ണില് 

നിനു കണ്ണനിര് ഒഴുകുത്തക്കവണ്ണും 

നമുടെ കണ്പോളയില്നിന്നു ധെള്ളം 

ചാടത്തക്കവണ്ണുവും അവര് ബഭ്ധപ്പെട്ടു 

സീിയോനില്നി 

ന്നു ഒരു വിലാപം കേമക്കനു; നാം എത്ര 

വിലാപം കഴിക്കട്ടെ. 

ശ്ര മായിരിക്കുന്നു; നാം അത്യന്തം നാ 

ണിച്ചിരിക്കുന്നു ; നാം ദേശത്തെ വിട്ടുപോ 

യല്ലോ; നമ്മുടെ നിധാസങ്ങളെ അവര് 
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തള്ളി യിട്ടുകള ഞ്ഞിരിക്കുന്നു. എന്നാല് സി 

കളേ., യഹോവയുടെ വചനം കേഠപ്പി൯; 

നിങ്ങമുടെ ചെധി അവനെറ വായിലെ 

വചനം ശ്രഭ്ധിക്കട്ടെ; നിങ്ങളുടെ പുത്രി 

മാരെ വിലാപധും ഓരേോരുത്തി താന്താ 

നെറ ക്രട്ടുകാരത്തിയെ പ്രലാപവും അഭ്യ 

സിപ്പിപ്പിന. 

പൈതങ്ങളെയും ഡിഥികളിതനിന്നു യുവാ 

വിശാലസ്ഥലത്തുനിന്നു 

ക്കളെ.യും ഛേടിച്ചുകള യേണ്ടതിന്നു മര 

ണം നമുടെ കിളിധാതിലൂുകളില്ക്ൂടി 

കയറി നമുടെ അരമനകളിലേക്കു പ്രവേ 

ശിച്ചിരിക്കുന്നു. മനുഷ്യരുടെ ശവങ്ങ൦ം 

വയലിലെ ചാണകംപോലെയും കെയ 

കാരനെറ പിമ്പിലെ അരിപ്പിടിപേംചെ 

യും വിഴ്ചം;ു ആരും അവയെ ക്രട്ടിച്ചേക്ക 

യില്ല എന്നു യഫോധയുടെ അരുളപ്പാടു 

എന്നു പറക. യഫോവ ഇപ്രകാരം 

അരുളിച്ചെയുന്നു: മോനി തന്െറ ജ്ഞാ 

നത്തില് പ്രശംസിക്കരുതു; ബലധാ൯ 

തനെറ ബലത്തില് പ്രശംസിക്കരുതു ; 

ധനധഖാ൯ തനെറ ധനത്തിലും പ്രശംസി 

ക്കരുതു. പ്രശാസിക്കുന്നവനോ: യഹോ 

വയായ ഞാന് ഭൂമിയില് ഒയയും ന്യായധും 

നീതിയും പ്രവത്തിക്കുന്ന എന്നിങ്ങനെ 

എന്നെ ഗ്രഹിച്ചറിയുന്നതില് തന്നേ പ്രശം 

സിക്കട്ടെ; ഇതില് അല്ലോ ഏനിക്കു പ്ര) 

സ്വാഒമുള്ളതു എന്നു യഹോവയുടെ അരുമ. 

പ്പാടു. ഇതാമിസ്രയിം, യ്െഫ്രദാ, ഏദോം, 

അമ്മോന്യ ൪, മോധാബ്', തലയുടെ ആ 

രികു വടികുന്ന മരുവാസികഠ എന്നിങ്ങ 

നെ അഗ്രചമ്മത്തോടുക്രടിയ സകലപരി 

ച്ചേടനക്കാരെയും ഞാന് ശിക്ഷിപ്പാനുള്ള 

കാലം വരുന്നു. സകലജാതികളും അഗ്ര 

ചമ്മികളല്ലോ; എന്നാല് യിസ്റഡായേല് 

ഗൃഹംഒക്കെയും ഹൃദയത്തില് അഗ്രചമ്മിക 

കുനു എന്നു യഹോവയുടെ അരുള. 

പ്പാടു. 

ര 

ളു; 

ളു 
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൧0൦ അഡ്ധ്യായം. 

യിസ്രായേല്ഗൃഹമേ, യഹോധ നിങ്ങ 

ളോടു അരുളിച്ചെയുന്ന വചനം കേ 

പ്പി൯ 

ചെയുന്നു: ജാതികളുടെ വഴി പഠിക്കരുതു ; 

യഹോവ ഇപ്രുകാരം അരുളി 

ആകാശത്തിലെ ലക്ഷണങ്ങ൦ കണ്ടു ഭൂമി 

ക്കരുതു; ജാതികഠം അല്ലോ അവ കണ്ടു ഭൂമി 

ക്കുന്നതു. ജാതികളുടെ ചട്ടങ്ങഥം മിത്ഥ്യാ 

മുത്തിയെ സംബന്ധിക്കുന്നു; അതു ഒരു 

വ൯ കാട്ടിതനിന്നു ധെട്ടിക്കൊണ്ടുവന്ന 

മരവും ആശാരി വാച്ചികൊണ്ടു ചെയു 

പണിയും അത്രേ. അവധര് അതിനെ 

വെള്ളിയും പൊന്നുംകൊണ്ടു അലങ്കരി 

ക്കുന്നു; അതു ഇ ഒകാതെയിരിക്കേണ്ടതിന്നു 

അവര് അതിനെ ആണിയും ചുററികയും 

കൊണ്ടു ഉറപ്പിക്കുന്നു. അലഖ ധെള്ള 

രിത്തോട്ടത്തിലെ തൂണപോലെയാകുന്നു; 

അവ സംസാരിക്കന്നില്ല; അവെക്കു 

നടപ്പാ൯ വഹിയായ്ക്കു കൊണ്ടു അവയെ 

ചുമന്നുകൊണ്ടു പോകേണം; അവയെ 

ഭയപ്പെടരുതു; ഒരു ഭോഷധും ചെയ്ത്രാ൯ 

അവെക്കു കഴികയില്ല; ഗുണം ചെയ്താ 

നും അവെക്കു പ്രാപ്ഠിയില്ല. യഹോലേ, 

നിന്നോടു തുല്യനായവ൯ ആരുമില്ല; 

നീ വലിയവനും നിനെറ നാമം ബല 

ത്തില് വലിയതും ആകുന്നു. ജാതികളുടെ 

രാജാവേ, ആര് നിന്നെ ഭയപ്പെടാതെയി 

രിക്കും? അതു നിനക്കു യോഗ്യമല്ല; 

ജാതികളുടെ സകലഞ്ഞോനികളിലും അവ 

രുടെ സകലരാജ്യ ങ്ങളിലും നിന്നോടു 

തുല്യനായവധ൯ ആരും ഇല്ല. അവര് 

ഒരുപോലെ മൂഗപ്രായരും ഭോഷന്മാരും 

ആകുന്നു; മിത്ഥ്യാമൂത്തികളുടെ മുപദേശ 

തശിീശില്നിന്ു 

കൊണ്ടുവന്ന വെള്ളിയും ഉഫാസില്നി 

മോ മരമുട്ടിയത്രേ. 

ന്നുള്ള പൊന്നും അടിച്ചുപരത്തുന്നു; അതു 

ധാഠാഥ്ലിം 

കൌശലപ്പണിക്കാരനെറയും തട്ടാനെറ 

യം കൈപ്പണി തന്നേ; നീലധും രക്താം 

ബരധും അവയുടെ മടുപ്പു; അധഖയൊ 

ക്കെയും കൌശലപ്പണിക്കാരുടെ പണി 

അത്രേ. യഹോവയോ സത്യദൈവം; അ 

വ൯ ജീവനുള്ള ഭദൈവധും ശാശ്വതരാജാ 

ധും തന്നേ; അവനെറ ക്രോധത്താല് ഭൂമി 

നടുങ്ങുന്നു; ജാതിക ക്കു അവനെറ മഗ്ര 

കോപം സഫഹിപ്പാ൯ കുഴികയുമില്ല. ആ 

കാശത്തെയും ഭൂമിയെയും നിമ്മിക്കാത്ത 

ഭൂമിയില്നിന്നും ആകാശ 

ത്തി൯ കിഴില്നിന്നും നശിച്ചുപോകും 

ദേവന്മാരോ 

എന്നിങ്ങനെ അവരോടു പറധവി൯. അ 

വ൯ തെറ ശക്തിയാല് ഭൂമിയെ സ്തൃഷ്ടി 

ചും തന്െറ ജ്ഞാനത്താല് ഭൂമണ്ഡലത്തെ 

സ്ഥാപിച്ചു, തനെെറ ഖിധേകത്താല് ആകാ 

ശത്തെ വിരിച്ചു. അധ൯ തനെറ നാദം 

പുറപ്പെടുവിക്കുമ്പോഠം ആകാശത്തു വെള്ള 

ത്തിനെറ മുഴക്കം ഉണ്ടാകുന്നു; ഭൂമിയുടെ 

അററങ്ങളില്നിന്നു അവ൯ ആധി കയ 

ററുന്നു; മഥെക്കു മിന്നല് ഉണ്ടാക്കി തനെറ 

ഭണ്ഡാരത്തില് നിന്നു കാററു പുറല്ലെടുധി 

ക്കുന്നു. ഏതു മനുഷ്യന്ദം ഉൃഗപ്രായനും 

പരിതഞ്ഞോനമില്ലാത്തവന്ദം ആകന്ത; തട്ടാ 

ന്മാരൊക്കെയും വിഗ്രഹംനിമിത്തം ലജ്്മി 

ചുപോകുന്നു; അവര് വാത്തുണ്ടാക്കിയ 

വിഗ്രഹം ധ്യാജമത്രേ; അവയില് ശ്വാസ 

ുമില്ല. അധ മായയും ധ്ൃത്ഥപ്രലൃത്തി 

യും തന്നേ; സന്ദശനകാലത്തു അവ നശി 

ചുപോകും. യാക്കോബിനെറ ഓഹരി 

യായവ൯ അവയെപ്ലപ്പോലെയല്ല; അവ൯ 

സവ്യത്തെയും നിമ്മിച്ചവ൯; യിസ്രായേല് 

അധനെറ അവകാശശഗോത്രം; സൈന്യ 

ങ്ങമുടെ യഹോവ എന്നാകുന്നു അവസെറ 

നാമം, നിരോധത്തില് ഇരിക്കുന്നവളേ, 

നിലത്തുനിന്നു നിനെറ ഭാണ്ഡം എടുത്തു 

കൊധക. യഹോധ ഇപ്രകാരം അരുളി 
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ച്ചെയ്യന്നു: ഞാ൯ ഈ തവണ ദേശത്തിലെ 

നിവാസികളെ കധിണയില് ഖെച്ചെറി 

ഞ്ഞുകളകയും അവക്കു പറവുയാന്തക്കഖ 

ഇ്ണം അവരെ ബുഭ്ധിമുട്ടിക്കയും ചെയ്യം. 

നെറ പരികുനിമിത്തം ഏനിക്കു അ 

യ്യോ കഷ്ടം! ഏനെറ മുറിവു ധ്യസനകര 

മാകുന്നു; എങ്കിലും ഞാ൯: അതു എനെറ 

ദീനം! ഞാ൯ അതു സഫിച്ചേ മതിയാവു 

എന്നു പറഞ്ഞു. ഏനെറ ക്രടാരം കവച്ച 

യായ്യ്യോയിരിക്ുന്നു; ഏസെറ കയറു ഒക്കെ 

യും അററിരിക്കുന്നു; എന്െറ മക്ക എ 

ന്നെ വിട്ടുപോയി; അവര് ഇല്ലാതായിരി 

കുന്നു; ഇനി എനെറ ക്രടാരം അടിപ്പാനും 

തിരശ്ശീല നിധിക്കുവാശം തആരുമില്ല. 

ഇടയന്മാര് ഉഗപ്രംയരായ്യീന്നു; യഹോ 

വയെ അന്വേഷിക്കുന്നില്ല; അതുകൊണ്ടു 

അവര് ക്ലൃതാത്ഥരായില്ല; അവരുടെ ആ 

ട്ടിനുക്രട്ടം 

കേട്ടോ, ഒരു ശ്രുതി: ഇതാ, 

ഒക്കെയും ചിതറിപ്പോയി. 

യ്െഫ്രുദാപടട 

ണങ്ങളെ ശ്ര ധും കുറുക്കന്മാരുടെ പാ 

പ്പിടപും ആക്കേണ്ടതിനുമ അതു വടക്കു 

നിന്നു ഒരു മഹാകോലാഹലധുമായി വ 

രുന്നു. യഹോവേ, മമ്മഷ്യന്നു തന്െറ 

വഴിയും നടകുന്നവന്നു തനെറ കാലടി 

കളെ. നേരെ ആകുന്നതും സ്വാധിന 

മല്പ എന്നു ഞാന് അറിയുന്നു, യഫഹോ 

ലേ, ഞാ൯ ഇല്ലാതെയായ്യ്യോകാതിരിക്കേ 

ണ്ടതിന്നു നി ഏന്നെ കോപത്തോടെ 

യല്ല ന്യായത്തോടെയത്രേ ശിക്ഷിക്കേ 

ണമേ. നിന്നെ അറിയാത്ത ജാതികളു 

ടെമേലും നിന്െറ നാമം വിളിച്ചപേ 

ക്മ്മിക്കാത്ത വംശങ്ങളുടെമേലും നിന്െറ 

ക്രോധം പകരണമേ; അവര് യാക്കോ 

ബിനെ പിഴ്ചങ്ങിക്കള ഞ്ജൂവല്ലോ; അവർ 

അവനെ ിഴ്ചങ്ങി നശിപ്പിച്ചു അവ 

നെറ ധാസസ്ഥലത്തെ ശ്രുന്യമാക്കിയി 

രികുന്നു. 

ഠിം 

__ 1129 യിരെമ്യാഠു ൧൧ 

ഹട അദ്ധ്യായം, 

യഹോധയിങ്കതനിന്നു യിരെമ്യായിന്നു 

ണ്ടായ അരുളപ്പാടു: ഈനിയമത്തിനെറ 

വചനങ്ങളെ. നിങ്ങ കേട്ടു യെഫ്രുദാപു 

രുഷന്മാരോടും ഖയെരൂശലേംനിധാസിക 

മോടും പ്രസ്മാവിപ്പി൯. നി അവരോടു 

പറയേണ്ടതു എന്തെന്നാല്: യിസ്രായേലി 

നെറ ദൈവമായ യഹോവ ഇപ്രകാരം 

അരുളിച്ചെയുന്നു. ഈ നിയമത്തി൯ വച 

നങ്ങളെ കേട്ടനുസരിക്കാത്ത മനുഷ്യ സ 

ശപിക്കപ്പെട്ടഡ൯. അവയെ ഞാ൯ നിങ്ങ 

ളുടെ പിതാക്കന്മാരോടു അവരെ ഇരിമ്പു 

ചൂള യായ മിസ്്യിം ദേശത്തുനിന്നു കൊണ്ടു 

വന്ന നാളിത കല്പിച്ചു: നിങ്ങ എസെറ 

വാക്കു കേട്ടനുസരിച്ചു ഞാ൯ നിങ്ങളോടു 

കല്പിച്ചതുപോലെ ഒക്കെയും ചെയ്ത്തിസ; 

എന്നാല് നിങ്ങ ഏനികു ജനധും ഞാ൯ 

നിങ്ങഗക്ക ദൈവവും ആയിരിക്കും എന്ന 

രുളിച്ചെയ്യൂ. ഇന്നുള്ളതുപോലെ ഞാ൯ 

നിങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാക്കു പാലും തേനും 

ഒഴുകുന്ന ദേശം കൊടുകും എന്നിങ്ങനെ 

ഞാ൯ അവരോടു ചെയു സത്യം നിവത്തി 

ക്കേണ്ടതിന്നു തന്നേ. അതിന്നു ഞാ൯: 

തആമേന, യഹോധേ, എന്നു ഉത്തരം പറ 

ഞ്ഞും അപ്പോ യഹോവ എന്നോടു അ 

രുളിച്ചെയൂതു : നീ യ്യെഫ്രദാപട്ടണങ്ങളി 

ലും യെരുശലേമിനെറ വീഥികളിലും യ 

വചനങ്ങളെ ഒക്കെയും വിളിച്ചുപറക: 

ഈ നിയമത്തിന്െറ വചനങ്ങളെ കേട്ടു 

ചെയ്യുകൊഠംധി൯. ഞാനേ നിങ്ങളുടെ 

പിതാക്കന്മാരെ മിസ്രയീമില്നിന്നു കൊ 

ണ്ടുവന്ന നാളിലും ഇന്നുവരെയും ഞാ൯ അ 

തികാലത്തും ഇടവിടാതെയും അവരോടു : 

എനെറ വാക്ു കേഠപ്പ്ി൯ന എന്നു പറഞ്ഞു 

സാക്ഷീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. അവരോ അന്ദ 

സരിക്കയും ചെധിചായ്ക്യും ചെയ്യാതെ 
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ഓരോരുത്തന് താന്താനെറ ദുഷ്ട ഹൃദയത്തി 

സെറ ശാല പ്രകാരം നടന്നു; ആകയാല് 

ഞാ൯ അവരോടു ചെയ്ത്രാ൯ കപ്പിച്ചതും അ 

വര് ചെയ്യാതെയിരുന്നതു മായ ഈ നിയമ 

ത്തിസെറ വചനങ്ങളെ പ്പോലെ ഒക്കെയും 

ഞാ൯ അവധരുടെമേല് വരുത്തിയിരി 

ക്കുന്നു. യഹോധപിന്നെയ്ും എന്നോടുഅ 

രുളിച്ചെയൂതു : 

ഇടയിലും യെരൂശലേംനിയാസികളുടെ 

യ്യെഹ്രുദാപുരുഷന്മാരുടെ 

ഇടയിലും ഒരു കൂട്ടുകെട്ടു കണ്ടിരിക്കുന്നു. 

അവര് എനെറ വചനങ്ങളെ കേട്ടനുസ 

രിക്കാത്ത പൂവ്വപിതാക്കന്മാരുടെ അക്ലത്യ 

ങ്ങളിലേക്കു തിരിഞ്ഞു, അന്യ ദേവന്മാരെ 

സേവധിപ്പാ൯ അവരോടു ചേന്നിരിക്കുന്നു; 

ഞാ൯ അവരുടെ പിതാക്കന്മാരോടു ചെയ്യ 

നിയമം യിസ്രാമയല്ഗൃഫവും യ്െഫ്രുടാഗൃ 

ഹവും ലംഘ്വിച്ചിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടു 

യഹോവ ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചെയ്യന്നു : 

ഒഗിഞ്ഞുപോകുവാ൯ കഥഴിയാത്ത ഒരനത്ഥം 

ഞാ൯ അവധകു വരുത്തും; അവര് എന്നോടു 

നിലധിളിച്ചാലും ഞാ൯ കേരക്കയില്ല. 

അല്ല്യോ യ്യെഫ്രുദാപട്ടണങ്ങളും യെരൂരു 

ശലേംനിവാസികളം 

ധൂപം 

വിളികും; 

ചെന്നു, തങ്ങ 

കാട്ടിവന്ന ദേവന്മാരോടു നില 

അവര് അവരെ 

യെഫ്രു 

ഒയേ, നിനെറ പട്ടണങ്ങളുടെ എണ്ണ 

എങ്കിലും 

അനത്ഥകാലത്തു രക്ഷിക്കയില്ല. 

ത്തോളം നിനക്കു ദേവന്മാരുണ്ടു; യെരൂു 

ശലേമിലെ വീഥികളുടെ എണ്ണത്തോളം 

നിങ്ങഠം ആ ലങ്യാവിഗ്രഹത്തിന്നു ബലി 

പിഠങ്ങളെ , ബാലിന്നു ധൂപം കാട്ടു വാനുള്ള 

പീഠങ്ങളെ തന്നേ തിത്തിരിക്കുന്നു. ആ 

കയാല് നീ ഈ ജനത്തിന്നു ധേണ്ടി പ്രാ 

ത്ഥിക്കരുതു; അവക്കു വേണ്ടി യാചനയോ 

പക്ഷവാദമോ കഥിക്കയുമരുതു; അവര് 

അനത്ഥംനിമിത്തം ഏന്നോടു നിലധിളി 

ക്കു മ്പോഠം ഞാന് കേരക്കയില്ല. എന്െറ 

1 100 യാ നധസ്വ്; 11 

പ്രിയെക്കു എനെറ ആലയത്തില് ഏന്തു 

കായ്യം9 അവഠം പലരോടുംക്രടെ ദൂഷ്ടയുമ്മം 

ചെയ്യൂവല്ലോ; ധിശുഭ്ധമാംസം നിന്നെ 

വിട്ടുപോയിരിക്കുന്നു; ദോഷം ചെയ്യ 

മ്പോഠ നി ഉല്ലസിക്കുന്നും മനോഹരഫ 

ലങ്ങളാല് ശോഭിതമായ പച്ച ഒലിധുവ്വ 

ക്ഷം എന്നു യഹോവ നിനക്ു പചേരര്്ധി 

ളിച്ചിരുന്നു; എന്നതേ മഹാകോലാഫഹല 

ത്തോടെ അവന് അതിന്നു തി യെച്ചുകള 

ഞ്ജ; അതിസെറ കൊമ്പുകളും ഒടിഞ്ഞു 

കിടക്കുന്നു. യിസ്രാഭയല്ഗൃഹധും യ്യെഫ്രു 

ദാഗൃഹവധും ബാലിന്നു ധൂപം കാട്ടി എന്നെ 

കോപിപ്പിച്ചതില്ു ഭോഷം പ്രധത്തിച്ചി 

രിക്കയാല് നിന്നെ നട്ടിരിക്കുന്ന സൈന്യ 

ങ്ങളുടെ യഫഹോധ നിനക്കു അനത്ഥം ധി 

ധിച്ചിരിക്കുന്നു. യഹോവ എനിക്കു ലെ 

ളിപ്പെടുത്തിയതിനാല് ഞാ൯ അതു അറി 

ഞ്ജ; അന്നു നി അവരുടെ പ്രവൃത്തിക 

ളെ എനിക്കു കാണിച്ചുതന്നു. ഞാനോ 

അറുപ്പാ൯ കൊണ്ടുപോകുന്ന മരുക്കമുള്ള 

കുഞ്ഞാടടപോലെ ആയിരുന്നു; അവന്െറ 

പേര് ആരും ഓാക്കാതെ ഇരിക്കേണ്ടതിന്നു 

നാം വൃക്ഷത്തെ ഫലത്തോടുക്രടെ നശിപ്പി 

ചു ല്പിവനുള്ള വരുടെ ദേശത്തുനിന്നു ഛേ 

ദിച്ചുകളക എന്നിങ്ങനെ അവര് എനെറ 

നേരെ ഉപായം നിരൂപിച്ചതു ഞാ൯ അ 

റിഞ്ഞതുമില്ല. നീതിയോടെ ന്യായം വി 

ധിക്കയും അന്തരംഗവും ഹൃദയവും ശോ 

ധനകമിക്കയും ചെയ്യുന്ന സൈവ൮യങ്ങളു. 

ടെ യഹോവ, നി അവരോടു ചെയ്യുന്ന 

പ്രതികാരം ഞാ൯ കാണുമാറാകട്ടെ ; ഞാ൯ 

എനെറ ധ്യ വഹാരം നിന്നെ ബോധിപ്പി 

ച്ചിരിക്കുന്നുവല്ലോ. അതുകൊണ്ടു; നി 

ഞങ്ങളുടെ കയ്യാല് മരിക്കാതെയിരിക്കേ 

ണ്ടതിന്നു യഹോവയുടെ നാമത്തില് പ്ര 

വചിക്കരുതു എന്നു പറഞ്ഞു നിനക്കു പ്രാ 

ണഹാനി വരുത്തു വാന നോക്കുന്ന അനാം 
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ഥോത്തുകാരെക്കറിച്ചു യഹോവ ഇപ്രകാ 

രം അരുളിച്ചെയ്യുന്നു: ഞാന് അധരെ 

സറാശികും; യൌവനക്കാര് വാഠം കൊണ്ടു 

മരികും; അവരുടെ പുത്രന്മാരും പുത്രിമാ 

രും ക്ഷാമം കൊണ്ടു മരിക്കും. ഞാ൯ അനാ 

ഥോത്തുകാരെ സന്ദശികുന്ന കാലത്തു അ 

വക്കു അനത്ഥം വരുത്തുന്നതു കൊണ്ടു അവ 

രില് ഒരു ശേക്കിപ്പും ഉണ്ടാകയില്ല എന്നു 

സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവ അരുളിച്ചെ 

ജ്യന്നു . 

൧൨൩൮. അദ്ധ്യായം. 

യ'ഹോലേ, ഞാ൯ നിന്നോട്ട വാടിച്ചാരു 

നീ നീതിമാനോയിരിക്കും; എങ്കിലും ന്യായ 

ങ്ങളെക്കുറിച്ച ഞാന് നിന്നോടു ചോദി 

പ്പാ൯ തുനിയുന്നു; ൂഷ്ടുന്മാരുടെ വഴി ശുഭ 

മായിരിപ്പാ൯ സംഗതി ഏന്തു? ദോഹം 

പ്രവത്തിക്ുന്നവരൊക്കെയും നിഭയന്മാരാ 

യിരികുന്നതെന്തു? നീ അവരെ നട്ടും 

അവര് ധേരൂന്നി വമന്നു ഫലം കായിക്കു 

നാ; അവരുടെ വായില് നി സമീപസ്ഥ 

നായും അന്തരംഗത്തില് ദ്ൂരസ്ഥനായും 

ഇരിക്ുന്ന. എന്നാല് യഹോധേ, എന്നെ 

നീ അറിയുന്നു; നീ എന്നെ കണ്ടു നിന്െറ 

സന്നിധിയില് എനെറ ഫഎദയത്തെ ശോ 

ധനചെയ്ുന്നു; അറ്ുപ്പാനുള്ള ആടുകളെ. 

പ്പോലെ അധഖരെ വലിച്ചിഥെക്കേണമേ; 

കുലടിവസത്തിന്നായി അവരെ വേറ 

തിരിക്കേണമേ. ദേശം ദൂഃഖിക്ുന്നതും 

നിലത്തിലെ സസ്യ മൊക്കെയും വടുന്നതും 

ത്േത്രത്തോളും2 നിവാസികളുടെ ദുഷ്ടത 

നിമിത്തം മൃഗങ്ങളും പക്ഷികളും നശിച്ചു 

പോകുന്നു; ഇവ൯ ഞങ്ങളൂടെ അന്ത്യാവ 

സ്ഥ കാണാകയില്ല എന്നു അവര് പറയു 

നനു. കാലാളുകളോടുക്രടെ ഓടിട്ടു നീ 

ക്ഷിണിച്ചുപോയാല്, കുതിരകളോടു ഏ 

ങ്ങനെ മത്സരിച്ചോടും? സമാധാനമുള്ള 

ധിം 

1 131 യിരെമ്യാവു ൧൨ 

ദേശത്തു നി നിഭയനായിരിക്കുന്നു; എ 

ന്നാല് യോദ്ദാനെറ വ൯കാട്ടില് നീ എന്തു 

ചെയ്യും? നിനെറ സഹോദരന്മാരും പി 

തൃഭവനധും നിന്നോടു ദോഹഫം ചെയ്യിരി 

ക്കുന്നു; അവരുംക്രടെ നിന്െറ പിന്നാ 

ലെ ആപ്പുധിളിക്കുന്നു; അവര് നിന്നോടു 

ചക്കരവാകു പറഞ്ഞാലും അവരെ വിശ്വ 

സിക്കരുതു, ഞാന് എന്െറ ആലയത്തെ 

ഉപേക്ഷിച്ചു, എനെറ അവകാശത്തെത്യയ 

ജിച്ചും എനെറ പ്രാണപ്രിയയെ ശത്രുക്ക 

മൂടെ കയ്യില് ഏപ്പിച്ചുകള ഞ്ഞിരിക്കുന്നും 

എനെറ അവകാശം എനിക്കു കാട്ടിലെ 

സിംഹംപോലെ ആയിരിക്കുന്മ; അതു 

എനെറ നേരെ നാദം കേഠപ്പിക്കുന്നു; 

അതുകൊണ്ടു ഞാ൯ അതിനെ ധെറുക്കുന്നു. 

എനെറ അവകാശം എനിക്കു പുള്ളിക്കഴ 

കനെപ്പേംലെയോ? കുഴ്ഴകന്മാര് അതി 

നെ ചുററിയിരിക്കുന്നു വോ? ചെന്നു എല്ലാ 

കാട്ടുശൂഗങ്ങളെ.യും ക്രട്ടിക്കൊണ്ടു തിന്മാ൯ 

വരുവി൯, അനേകം ഇടയന്മാര് എ 

ന്െറ മുന്തിരിത്തോട്ടം നശിപ്പിക്കയും എ 

നെറ ഓഹരിയെ ചധിട്ടിക്കളുകയും ഏ 

നെറ മനോഹരമായ ഓഫ്ഫരിയെ ശ്രൂനയ 

മരുഭൂമിയാക്കുകയും ചെയ്യിരിക്കുന്നു. അ 

വ൪ അതിനെ ശ്ര മാക്കിയിരിക്കുന്നു; 

ശ്ര മായിത്തീന്നതിനാല് അതു എന്നോടു 

സങ്കടം പറയുന്നു; ആരും ശ്രദ്ധധെക്കാ 

യ്ക്യാതു ദേശം ഒക്കെയും ശ്രുന് മായ്ക്്ോയി 

രിക്കുന്നു, 

ലെ മൊട്ടക്കുന്നിന്മേലൊക്കെയും വന്നിരി 

വിനാശകന്മാ൪ മരുഭൂമിയി 

കുന്നു; യഹോവയുടെ വാഠ ദേശത്തെ 

ഒരു അററംമൃതതല് മറെറ അററംവരെ 

തിന്നുകളയുന്നു; ഒരു ജഡത്തിന്നും സമാ 

ധാനം ഇല്ല. അവര് കോതമ്പു ധിതെച്ചു 

മുള്ളു കൊയ്യൂ; അവര് പ്രയാസപ്പെട്ടു ഒരു 

ഫലവും ഉണ്ടായില്ല; യഹോധയുടെ ഉഗ്ര 

കോപംനിമിത്തം അവര് തങ്ങളുടെ വിള 

12% 

10 

11 
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14 

യിരെമ്യാഠു ൧൨൩. 

വിനെക്കുറിച്ചു ലജ്്ിക്കും. ഞാ൯ എന്െറ 

ജനമായ യിസ്രായേലിന്നു കൊടുത്തിരികു 

ന്ന അവകാശത്തെ തൊടുന്ന ദൂക്ടൃന്മാരായ 

ഏനെറ എല്ലാഅയല്ലക്ാരെയും കുറിച്ചു യ 

ഹോവ ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചെയുന്നു : 

ഞാ൯ അവരെ അവരുടെ ദേശത്തുനിന്നു 

പറിച്ചകളയും;; യ്വെഫ്രുദാധഗൃഹത്തെ ഞാ൯ 

അവരുടെ ഇടയില്നിന്നു പറിച്ചുകളുയും. 

അധരെ പറിച്ചുകളഞ്ഞ ശേഷം ഞാ൯ 

വിണ്ടും അവരോട്ട കരുണ കാണിച്ചു 

ഓരോരുത്തനെ അവനധനെറ അവകാ 

ശത്തിലേക്കും ദേശത്തിലേക്കും തിരിച്ചുവരു 

തും. അവര് എനെറ ജനത്തെ ബാലി 

നെറ നാമത്തില് സത്യം ചെയ്ത്രാസ പഠി 

പ്പിചതുപോലെ, യഹോധയാണ എന്നു 

എസെറ നാമത്തില് സത്യം ചെയ്ത്ാ൯ തക്ക 

വണ്ണം ഏനെറ ജനത്തിനെറ നടപടിക 

ളെ താല്പയ്യത്തോടെ പഠിക്കുമെങ്കില് അ 

വര് എനെറ ജനത്തിനെറ മദ്ധ്യേ അഭി 

വൃഭ്ധി പ്രാപിക്കും. അവര് കേട്ടനുസരി 

ക്കുന്നില്ലെങ്കിലോ, ഞാ൯ ആ ജാതിയെ 

പറിച്ചു നശിപ്പിച്ചുകളയും ഏന്നു യഹോ 

വയുടെ അരുളപ്പാടു. 

൧൩. അഡ്യ്യായം. 

യഹോധഖ ഏന്നോട്ട: നി ചെന്നു, ഒരു 

ചണദ്യല്ലച്ച വാങ്ങി നിനെറ അരെകു 

കെട്ടുക; അതിനെ വെള്ളത്തില് ഇട 

രുതു ഏന്നു കല്പിച്ചു. അങ്ങനെ ഞാ൯ 

യഫോധയുടെ കല്പനപ്രകാരം ഒരു കച്ച 

വാങ്ങി അരെക്കു കെട്ടി. യഹോലയു 

ടെ അരുളപ്പാടു രണ്ടാം പ്രാവശ്യം എനി 

ക്ുണ്ടായതെന്തെന്നാല്: നി വാങ്ങി അ 

രെകു കെട്ടിയ കച്ച എടുത്തു പുറപ്പെട്ടു 

ധോത്തിന്നരികത്തു ചെന്നു, അവിടെ ഒരു 

പാറയുടെ വിള്ളലില് ഒളിച്ചുവെക്കുക. 

ഉ 
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ഞാ൯ ചെന്നു അതു ഫു ത്തിന്നരികെ.ഒളി 

ചുവെച്ചു. ഏറിയ നാഠ കഥിഞ്ഞു ശേഷം 

യഹോവ ഏന്നോടു: നീ പുറപ്പെട്ടു ഫ്രാ 

ത്തിന്നരികെ ചെന്നു, അധിടെ ഒളിച്ചു 

വെപ്പാ൯ നിന്നോടു കല്പിച കച്ച എടുത്തു 

കൊ൦ഗക ന്ലേന്നരുളിച്ചെയ്യൂ. അങ്ങനെ 

ഞാ൯ ഡ്മാത്തിന്നരികെ ചെന്നു, ഒളിച്ചു 

വെച്ചിരുന്ന സ്ഥലത്തുനിന്നു കച്ച മാന്തി 

ടുത്തു; എന്നാല് കച്ച കേടുപിടിച്ചു 

ഒന്നിന്നും കൊള്ളരുതാതെ ആയിരുന്നു. 

യഹോവയുടെ അരുളപ്പാടു എനിക്കുണ്ടായ 

തെന്തെന്നാല്: യഹോവ ഇപ്പകാരം 

അരുളിച്ചെയ്യന്നു: ഇങ്ങനെ ഞാ൯ യെ 

ഫ്രദയുടെ ഗവ്ൃധും 

മഹാഗവ്വധും കെടുത്തൃുകളയും. 

യെരൂശലേമിനെറ 

എന്െറ 

വചനം കേറഠാപ്പ്രാ൯ മനസ്സില്ലാതെ ഫൃദയ 

ത്തിനെറ ശാ൮പോലെ നടക്കയും അനയ 

ദേവന്മാരെ പ നമസ്ത്രിക്കേണ്ടതി 

നു അവരോടു ചേരുകയും ചെയ്യുന്ന ഈ 

മൂഷ്ടജനം ഒന്നിന്നും കൊള്ള രുതാതആആ ഈ 

കച്ചപോലെ ആയിത്തിരും. കച്ച ഒരു 

മനുകഷ്ഷ്യനെറ അരയോടു പററിയിരിക്കു 

ന്നതുപോലെ ഞാ൯ യിസ്രായയല്ഥഗൃഹ 

ത്തെ മുഴുവനും യ്യെഫ്രുദാഗൃഹത്തെ മുഴുവ 

ദം എനിക്കു ജനലും കിത്തിയും പ്രുശംസ 

യും അലങ്കാരവും ആകേണ്ടതിന്നു എന്നോ 

ടട പററിയിരിക്കുമാറാക്കി; അധക്കോ അ 

സരി പ്പാ൯ മനസ്സായില്ല ഏന്നു യഹോ 

ചയുടെ അരുളപ്പാടു. അതുകൊണ്ടു നീ 

അവരോടു പറയേണ്ടതു: ഏല്ലാതുരുത്തി 

യിലും വിഞ്ഞു നിറയും എന്നു യിസ്രായേലി 

നെറ ദൈവമായ യഹോവ അരുളിച്ചെ 

യ്യുന്നു; എല്ലാതുരുത്തിയിലും വിഞ്ഞു നിറ 

യും എന്നു ഞങ്ങ അറിയുന്നില്ലയോ ഏ 

നു അവര് നിന്നോട്ട ചോടിക്കും. അതി 

നനു നി അവരോടു പറയേണ്ടതു: യഹോ 

19 

ധാഠാഥദ്ഠിം 



21 

രാജാക്കന്മാരെയും 

നയന്ധ്ു 14 

ശത്തിലെ സവ്വനിവാസികളെയും ദാധി 

ദിനെറ സിംഹാസനത്തില് ഇരിക്കുന്ന 

പുരോഹിതന്മാരെയും 

പ്രവാചകന്മാരെയും യെരൂശലേമിലെ 

സവ്വുനിവാസികുളെയും ഞാന് ലഫരി 

കൊണ്ടു നിറെക്കും. ഞാന് അവരെ അ 

ന്വ്യോനയധും പിതാക്കന്മാരെയും പുത്രന്മാ 

തമ്മിലും 

എന്നു യഹോവയുടെ അരുളപ്പാടു; അധ 

രെയും മുട്ടി നശികുമാറാക്കും 

രെ നശിപ്പിക്കയല്ലാതെ ഞാൻ അവരോട 

കനിധോ ക്ഷമയോ കരുണയോ കാണി 

ക്കയില്ല. നിങ്ങ കേമധപ്പി൯, ചെധി 

തരുധി൯; ഗവ്കിക്കരുതു; യഹോധയല്ലോ 

അരുളിച്ചെയ്ുന്നതു. ഇരുട്ടാകുന്നതിന്നും 

നിങ്ങളുടെ കാല് അന്ധകാരപ്പധ്ൃതങ്ങ 

ളില് ഇടറിപ്പോകന്നതിന്നും മുമ്ചെ നിങ്ങ 

മുടെ ദൈവമായ യദഹാവെക്കു ബഹ്ഹുമാ 

നം കൊടുപ്പി൯; അല്ലെങ്കില് നിങ്ങം 

പ്രകാശത്തിന്നു കാത്തിരിക്കെ അവ൯ 

അന്ധതമസ്സറും കൂരിരുമൂം വരുത്തും. നി 

ങ്ങഠം കേട്ടനുസരിക്കയില്ലെങ്കില് ഞാ൯ 

നിങ്ങളുടെ ഗവ്യംനിമിത്തം രഹസ്ൃത്തില് 

കരയും; യഫോധയുടെ ആട്ടി൯ക്ൂട്ടത്തെ 

പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോയിരിക്കയാല് ഞാന് 

ഏേററധും കരഞ്ഞു കണ്ണുനിരൊഴ്ചക്കും. നീ 

രാജാധിനോടും രാജമാതാധിനോടും: താ 

ഴെ ഇറങ്ങി ഇരിപ്പി൯; നിങ്ങളുടെ ചഡാ 

മണിയായ ഭംഗിയുള്ള കിരീടം നിലത്തു 

ധിണിരിക്കുന്നു എന്നു പറക, തെകുള്ള 

പട്ടണങ്ങഠം അടെക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു; തുറ 

പ്രാ൯ ആരുമില്ല; യെഫ്രുദയെ മുഴുവന്ദം 

പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോയി, അശേഷം പി 

ടിച്ചു കൊണ്ടുപോയി. നി തലപൊക്കി 

വടക്കുനിന്നു വരുന്നവരെ നോക്കു; 

നിനക നല്കിയിരുന്ന കൂട്ടം, നിന്െറ 

മനോഹരമായ ആട്ടി൯ക്രട്ടം ഏധിടെ? 

നിനക്കു സഖികളായിരിപ്പാ൯ നീ തന്നേ 

ഠിം 

1199 യുമായ യിരെമ്യാവു ൧൪: 

ശീലിപ്പിച്ചചരെ അവന് നിനക്കു തല 

വന്മാരായി നിയമിക്കുന്നു ഏങ്കില് നീ 

മ്രേന്തു പറയും? നോധു കിട്ടിയ സ്ര്്രിയെ 

പ്പോലെ നിനക്കു വേദന പിടിക്കയില്ല 

യോ? ഇങ്ങനെ എനിക്കു ഭവിപ്പാ൯ 

സംഗതി എന്തു എന്നു നി പൃദയത്തില് ചോ 

ഭിക്കുന്നുഖെങ്കില് -- നിന്െറ അകൂത്യബ 

ഫുത്വംനിമിത്തം നിന്െറ യസ്്രൂത്തിന്െറ 

വിളൂമ്പ നീങ്ങിയും നിനെറ കുതികാലിന്നു 

അപമാനം വന്നും ഇരിക്കുന്നു. ക്രശ്യന്നു 

തനെറ ത്വക്കും പുള്ളിപ്പുലിക്കു തന്െറ 

പുള്ളിയും മാററു വാ൯ കഥിയുമോ? എന്നാല് 

ദോഷം ചെയ്ത്താന് ശീലിച്ചിരികുന്ന നി 

ആ 

കയാല് ഞാന് അധഖരെ മരുഭൂമിയിലെ 

ങ്ങഠകക്കും നന്മ ചെയ്ത്രാ൯ കഴിയും. 

കാററത്തു പാറി പ്പോകുന്ന താള ടിപോലെ 

ചിതറിച്ചുകളുയും. നീ എന്നെ മറന്നു ധ്യാ 

ജുത്തില് ആശ്രുയിച്ചിരിക്കകൊണ്ടു ഇതു 

നിനെറ ഓഹരിയും ഞാ൯ നിനക്കു അള. 

ന്നുതന്ന അംശധും ആകുന്നു എന്നു യഹോ 

വയുടെ അരുളപ്പാടു. അതുകൊണ്ടു ഞാ 

രും നിനെറ നഗ്നത പ്രത്യ ക്ഷമാകേണ്ടതി 

ന്നു നിനെറ വ്്രൂത്തിനെറ വിളുമ്പു നി 

നെറ മുഖത്തിന്നു മീതെ പചൊക്കിവധെക്കും. 

നിന്െറ ധ്ൃഭിചാരം, മദഗജ്ംനം, വേശ്യാ 

വൃത്തിയുടെ വഷളത്വം എന്നി മ്രേച്തക 

ളെ ഞാന് വയലുകളിലെ കുന്നുകളിന്മേല് 

കണ്ടിരിക്കുന്നു; യെരൂശലേമേ, നിനക്കു 

അയ്യോ കഷ്ടം! നിമ്മലയായിരിപ്പാ൯ നി 

നകു മനസ്സില്ല; ഇങ്ങനെ ഇനി ഏത്ര 

ത്തോളം? 

൧൪... അഷഘ്ധ്യായം. 

വവാംച്ചയെക്കറിച്ചു യിരെമ്യ വിന്നുണ്ടായ 

യഫോധയുടെ വചനം. യ്യെഫ്രടാ ടൂഃഖി 

കുന്നു; അതിനെറ പടിവാതില്ല്യരു ഇരി 

ക്ുന്നവര്൪ ക്ഷീിണിച്ചിരിക്കുന്നു; അവര് 

24 

൭ 

26 

2? 



10 

യിരെമ്യാവയ ൧൪: 1 1 24 3നധസ്ധല് 14 

കറുച്പൂടുത്ു നിലത്തിരിക്കുന്നു; യെരൂശ 

ലേമിനെറ നിലധിളി പൊങ്ങുന്നു. അധ 

രുടെ കുലിനന്മാര അടിയാരെ ധെള്ള 

ത്തിന്നു അയക്കുന്നു; അവര് കുളങ്ങളുടെ 

അടുക്കല് ചെന്നിട്ടു വെള്ളം കാണാതെ 

വെറുമ്പാത്രങ്ങളോടെ മടങ്ങിധരുന്നു; അ 

വ൪ലജങ്ച്യിച്ചു വിഷണ്ണരായി തല മൂടുന്നു. 

ദേശത്തു മഴയില്പായ്ക്ുയാല് നിലം ഉണങ്ങി 

വിണ്ടിരിക്കുന്നു; മഗവുകാ൪ ലജ്ഷ്മിച്ചു തല 

മൂടുന്നു. 

ചവിട്ടു പുല്പില്ലായ്ക്കുയാല് കുട്ടിയെ ഉപേക്ഷി 

മാസപേട വയലില് പ്രസധി 

ക്കുന്നു. കാട്ടുകഴുത മൊട്ടക്കുന്നിന്മേല് നി 

നുകൊണ്ടു കറുനരികളെ പ്പോലെ കിഴെ 

ക്കുന്നു; സസ്യങ്ങഠാ ഇല്ലായ്കകൊണ്ടു അതി 

നെറ കണ്ണ മങ്ങില്പേംകുന്നു. യഹോധേ, 

ഞങ്ങളുടെ അകൃത്യങ്ങഠം ഞങ്ങമക്കു വിരോ 

ധമായി സാക്ഷികരിക്കുന്നു എങ്കില് നി 

നെറ നാമംനിമിത്തം പ്രുവത്തിക്കേണ 

മേയ ഞങ്ങളുടെ പിന്മാററങ്ങഠം വള രെയാ 

കുന്നു; ഞങ്ങ നിന്നോടു പാപം ചെയ്യി 

രിക്കുന്നു. യിസ്രായേലിനെറ പ്രത്യാശയും 

കകടകാലത്തു അവസെറ രക്ഷിതാധും ആ 

യുള്ളോധേ, നി! ദേശത്തു പരദേശിയെ 

പ്പോലെയും ഒരു രാപാപ്പ്ാ൯ മാത്രം ക്രടാ 

രം അടിക്കുന്ന വഴിപോക്കനെപ്പ്പോലെ 

യും ആയിരിക്കുന്നതെന്തു? ഭൂമിച്ചുപോയ 

പൃരുഷനെപ്പോലെയും രക്ഷധിപ്പാ൯ കഴി 

യത്തേ വീരനെപ്പോലെയും ആയിരിക്കു 

എന്നാലും നി 

ഞങ്ങളുടെ മദ്ധ്യ ഉണ്ടു; നിനെറ നാമം 

ന്നതെന്തു? യഹോവ, 

ഞങ്ങശക്കു വിളിച്ചിരിക്കുന്നു; ഞങ്ങളെ 

ഉപേക്ഷിക്കരുതേ. അവര ഇങ്ങനെ 

ഉഗന്നുനടപ്പാ൯ ഇകഷ്യപ്പെട്ടു, കാല് അട 

ക്കിലെച്ചതുമില്ല എന്നു യഹോവ ഈ 

ജനത്തെക്കുറിച്ചു അരുളിച്ചെയ്യുന്നു; അതു 

കൊണ്ടു യഹോവെക്കു അവരില് പ്രസാദ 

മില്ല; അവന ഇപ്പ്പോഠ തന്നേ അവരുടെ 

ഠിം 

അക്ൃത്യ ത്തെ ഓാതൃതു അവരുടെ പാപ 

ങ്ങളെ സന്മശിക്കും. യഹോവ എന്നോടു: 

നി ഈ ജനത്തിനു വേണ്ടി അവരുടെ 

നന്മെക്കായി പ്രാത്ഥിക്കരുതു; അവര് 

ഉപധഖസിക്കുയോ ഞാ൯ അവരുടെ 

നിലധിളി കേശക്കുയില്ല; അവര് ഹോമ 

യാഗധും ഭോജനയാഗവും അപ്പിക്കുമ്പോ 

ഞാ൯ അവയില് പ്രുസാദിക്കയില്ല ; ഞാ൯ 

അവരെ വാഠരകൊണ്ടും ക്ഷാമംകൊണ്ടും 

മഹാമാരികൊണ്ടും മുടിച്ചുകളുയും ഏന്നു 

അരുളിച്ചെയ്യൂ. അതിന്നു ഞാ൯: അയ്യോ, 

യഹോവയായ കത്താ, നിങ്ങ വാരം 

കാണുകയില്ല, നിങ്ങഠക്കു ക്ഷാരം ഉണ്ടാക 

യില്ല, ഞാ൯ ഈ സ്ഥലത്തു സ്ഥിരമായുള്ള 

നിങ്ങഠക്കു നല്ലം സമാധാനം എന്നു 

പ്രവാചകന്മാർ അവരോടു പറയുന്നു എന്നു 

പറഞ്ഞും 

ച്ചെയൃതു: പ്രവാചകന്മാര് എനെറ നാമ 

യഹോവ എന്നോടു അരുളി 

ത്തില് ഭോഷ്കു പ്രവചിക്കുന്നു; ഞാ൯ അ 

വരെ അയച്ചിട്ടില്ല, അലരോടു കപ്പിച്ചി 

ടടില്ല, അവരോടു സംസുരരിച്ചിട്ടമില്ല; അ 

൨൪ വ്യാജദശനമവും പ്ര വാക്യ ധും ഇല്ലാ 

ത്ത കായ്യധും സ്വന്തംഛൃദയത്തിലെ വഞ്ച 

നയും നിങ്ങളോടു പ്രവചിക്കുന്നു. അതു 

കൊണ്ടു യഹോവ: ഞാന് അയക്കാതെ 

എസനെറ നാമത്തില് പ്രവചിക്കയും ഈ 

ദേശത്തു വാളം ക്ഷ്മാമധും ഉണ്ടാകയില്ല 

എന്നു പറകയും ചെയ്യുന്ന പ്രവാചക 

ന്മാരെക്കറിച്ചു ഇപ്രുകാരം അരുളിച്ചെ 

യ്കുന്നു; വാര കൊഴണ്ടും ക്ഷാമം കൊണ്ടും ആ 

പ്രവാചകന്മാര് മുടിഞ്ഞുപോകം;ു അധ 

രുടെ പ്രവചനം കേട്ട ജനനമോ യെത്രുശ 

ലേമിനെറ ധിഥികളില് ക്ഷാമധും വാളും 

ഹേതു വായിട്ടു വീണുകിടക്കും; അവരെയും 

അവരുടെ ഭായ്യമാരെയും പുത്രന്മാരെയും 

പുത്രിമാരെയും 

ത ഞ്ടാകയില്ലു ഇങ്ങനെ ഞാ൯ അവരുടെ 

കഴിച്ചിടുവാ൯ ആരും 

106 
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ൂഷ്ടുത അവരുടെമേല് പകരും. നീ ഈ 

വചനം അവരോടു പറയേണം: എനെറ 

കണ്ണ്ിതനിന്നു രാധും പകലും ഇടധിടാതെ 

കണ്ണുനീര് ഒഴുകട്ടെ; എന്െറ ജനത്തിനെറ 

പുത്രിയായ കനയക കഠിനമായി തകന്നും 

ധ്യസനകരമായി മുറിവേററും ഇരിക്ുന്നു. 

വയലില് ചെന്നാല് ഇതാ, വാഗകൊണ്ടു 

പട്ടുപോയവര്൪; പട്ടണത്തില് ചെന്നാല് 

ഇതാ, ക്ഷാമംകൊണ്ട പാടുപെടുന്നവരു 

പ്രവാചകനും പുരോഹിതനും ഒരുപോലെ 

തങ്ങ അറിയാത്ത ദേശത്തു അലഞ്ഞജുനട 

ക്കുന്നു. നി യെഫ്രുദയെ കേവലം ത്യജി 

ചുകള ഞ്ജയവാ? നിനക്കു സീയോനോടു 

വെറുപ്പു തോന്നുന്നുവോ? പൊറുപ്പാകാത 

വണ്ണം നീ ഞങ്ങളെ മുറിധേച്പിച്ചതെന്തി 

൯? ഞങ്ങഠ സമാധാനത്തിന്നായി കാത്തി 

രുന്നു; ഒരു ഗുണവും വന്നില്ല; രോഗശമ 

നത്തിന്നായി കാത്തിരുന്നു; എന്നാല് ഇതാ, 

ഭിതി! യഹോധേ, ഞങ്ങഠം ഞങ്ങളൂടെ 

ദൂക്ടൂതയും 

അകൂൃത്യ ധും അറിയുന്നു; ഞങ്ങഠം നിന്നോടു 

പാപം ചെയ്യിരിക്ുന്നു. 

നിമിത്തം 

ഞങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരുടെ 

നിന്െറ നാമം 

ഞങ്ങളെ തള്ളിക്കളയരുതേ; 

നിനെറ മഹത്വമുള്ള സിംഹാസനത്തിന്നു 

ഹീനത വരുത്തരുതേ; ഓക്കേണമേ, ഞ 

ങ്ങളോടുള്ള നിനെറ നിയമത്തിന്നു ഭംഗം 

വരുത്തരുതേ. ജാതികളുടെ മിത്്യാമൃത്തി 

കളില് മഴ പെയ്യിക്കുന്നവര് ഉണ്ടോ? അല്ല, 

ആകാശമോ വകും നച്ലുന്നതു? ഞങ്ങളുടെ 

൭ദെവമായ യഹോവേ, അതു നീ തന്നേ 

അല്ലയോ? നിനക്കായി ഞങ്ങഠ കാത്തിരി 

ക്കുന്നു; ഇവയെ ഒക്കെയും സ്തൃഷ്ട്ിച്ചിരിക്കു 

ന്നതു നീയല്ലോ. 

൧൫.൦ അദ്ധ്യായം. 

യടുഹാവ ഏന്നോടു അരുളിച്ചെയുതു : 

മോശെയും ശമൂലേലും ഏനെറ മുമ്പാകെ 

(൧0൧൮1൦ 

__ 1199 യിരെമ്യാധു ൧൫ 

നിന്നാലും എന്െറ മനസ്സ ഈ ജുനത്തിങ്ക 

ലേക്ു ചായ്ക്കയില്ല; ഇ വരെ എനെറമുമ്പില് 

നിന്നു ആട്ടിക്കളക; അവര് പൊയ്ക്കോ 

ള്ളട്ടെ, ആങ്ങഗ എവിടേക്കു പോകേണ്ടു 

എന്നു അവര് നിന്നോടു ചോദിച്ചാല്, നി 

അവരോടു: മരണത്തിന്നുള്ള വര് മരണ 

ത്തിന്നും വാളിന്നുള്ള വ൪ വാളിന്നും ക്ഷാമ 

ത്തിന്നുള്ള വ൪ ക്ഷാമത്തിന്നും പ്രുവാസ 

ത്തിന്നുള്ള വര് പ്രവാസത്തിന്നും പൊയ്യ്കകൊ 

ള്ളട്ടെ എന്നു യഹോവ അരുളിച്ചെയ്യന്നു 

എന്നു പറക. കൊന്നുകളുവാ൯ വാളും 

പറിച്ചുകീറുവാ൯ നായ്ക്കളും തിന്നു മുടി 

പ്രാ൯ ആകാശത്തിലെ പക്ഷികളും കാട്ടി 

ലെ മൂഗങ്ങമൂം ഇങ്ങനെ നാലു വകയെ 

ഞാ൯ അവരുടെ നേരെ നിയമിക്കും എ 

യ്യെഫ്രു 

ഒംരാജാവായ ഹിസ്റ്റിയാവിസനെറ മക൯ 

മനശ്ശെനിമിതം, 

മില് 

ഞാ൯ അവരെ ഭൂമിയിലുള്ള സകലരാജ്യ 

നനു യഹോവയുടെ അരുളപ്പാടു. 

അവന് യെരൂശലേ 

ചെയ്യിട്ടുള്ള തൂനിമിത്തം തന്നേ, 

ങ്ങളിലും ഒരു ഭീതിയികഷയമാക്കിത്തികും. 

യെരൂശലേമേ, ആകു നിന്നോടു കനിവു 

തോന്നും?) ആര് നിന്നോടു സഹതാപം 

കാണിക്കും? നിന്െറ ക്ഷേമം ചോദിപ്പാ൯ 

ആര് കയറിവരും? നി ഏന്നെ ഉപേ 

ക്ഷമിച്ച പി൯ധാങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്നു യ 

ഫോഡ അരുളിച്ചെയ്യുന്നു; അതുകൊണ്ടു 

ഞാ൯ നിനെറ നേരെ കൈനനിട്ടി നിന്നെ 

നശിപ്പിക്കും; ഞാ൯ കരുണ കാണിച്ചു മടു 

ത്തിരിക്കുന്നു. ദേശത്തിസനെറ പടിലാതി 

ലുകളില് ഞാ൯ അവരെ ധിശുമുറംകൊണ്ടു 

വീശിക്കള ഞ്ഞു; ഞാ൯ എനെറ ജനത്തെ 

മക്കളില്ലാത്ത വരാക്കി നശിപ്പിച്ചു; ഏങ്കിലും 

അവര് തങ്ങളുടെ വഴികളെ വിട്ടുതിരി 

ഞ്ഞില്ല. അവരുടെ ധിധധമാര്൯ കടല്ല 

റത്തെ മണലിനെക്കാശ പെരുകിക്കാ 

ണുന്നു; യൊയനക്കാരനെറ അമ്മയുടെ 



10 

11 

12 

13 

14 

19 

യിരെമ്യ 9൭%) ൧൬ 

നേരെ ഞാ൯ നട്ടുച്ചെക്കു ഒരു വിനാശക 

നെ വരുത്തി പെട്ടെന്നു അവളുടെമേത 

നടുക്കവും ഭീതിയും വിഴ്മാറാക്കിയിരി 

ക്കുന്നു. ഏഴ്ച മക്കളെ പ്രസധിച്ചവഠം ക്ഷി 

ണിച്ചു പ്രാണനെ ധിട്ടിരിക്കുന്നു; അവളു 

ടെ സൂയ്യ൯ പകല് തീരുംമുമ്വെ അസനൃമിച്ചു 

പോയി അവ ലജ്്മിച്ചം നാണിച്ചും 

പോയിരിക്കുന്നു; അവരില് ശേക്ിപ്പുള്ള 

വരെ ഞാ൯ അവരുടെ ശത്രുക്കഠകു 

മുമ്പില് വാളിന്നു ഏപ്പിക്കും ഏന്നു യഹഫോധ 

ജയയുടെ അരുളപ്പാടു. എന്െറ അമ്മേ, 

സവ്ൃദേശത്തിന്നും കലഹക്കാരനും ധിവാ 

ദക്കാരനും ആയിരിക്കുന്ന എന്നെനി പ്ര 

സവിച്ചുവല്ലോം, അയ്യോ കക്ടടം! ഞാന് 

പലിശെക്കു കൊടുത്തിട്ടില്ല; എനിക്കു 

ആരും പലിശ തന്നിട്ടുമില്ല; എന്നിട്ടും 

അവരെല്ലാവരും എന്നെ ശപിക്കുന്നു. 

യഹോവ അരുളിച്ചെയുതു; ഞാ൯ നിന്നെ 

നമന്യെക്കായി രക്ഷ്മിക്ും നിശ്ചയം അന 

ത്ഥകാലത്തും കഷ്ടുകാലത്ൃതും ഞാ൯ ശത്രുധി 

നെക്കൊണ്ടു നിന്നോടു യാചിപ്പിക്കും നി 

ശ്യം. 

താര്രധയം ഇരിനും വടക്ക൯ഇരിമ്പും 

ഒടിഞ്ഞപോകുമോ? നിനെറ ദേശത്തൊ 

ക്കെയയം നിന്െറ സകലപാപങ്ങളുംനി 

മിത്തം നിനെറ സമ്പത്തും നിക്ഷേപ 

ങ്ങളും ഞാ൯ വില വാങ്ങാതെ കയ്ചെക്കു 

ഏപ്പിച്ചുകൊടുക്കും. നീ അറിയാത്ത ദേ 

ശത്തു ഞാന് നിന്നെ ശത്രുക്കളെ സേവിക്കു 

മാറാകും; എസെറ കോപത്തില് ഒരു തി 

ജ്വലിച്ചിരിക്കുന്നു; അതു നിങ്ങളുടെമേല് 

കത്തും. 

ഏന്നെ ഓത്തു സന്ദശിക്കേണമേ; എന്നെ 

യഹോവേ, നി! അറിയുന്നു; 

ഉപര്ദിക്കുന്നവരോടു പ്രതികാരം ചെയ്യേ 

ണമേ; നിന്െറ ദിീഘക്ഷമയില് എന്നെ 

എടുത്ുതുകളുയരുതേ; നിനെറനിമിത്തം 

ഞാന് നിന്ദ സഫിക്ുന്നു എന്നു ഓക്കേ 

ധിം 
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ണമേ. ഞാ൯ നിന്െറ വചനങ്ങളെ ി 

കണ്ടെത്തി ഭക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു; നിന്െറ 

വചനങ്ങര എനിക്കു സന്തോഷവും ഐ 

സെറ ഹൃദയത്തിനു ആനന്ദധും ആയി; 

സൈവ്ൃങ്ങളുടെ ദൈധമായ യഹോധേ, 

നിനെറ നാമം എനിക്കു വിളിക്കല്ലെടിരി 

ക്കുന്നുവല്ലോ. കളിക്കാരുടെ ക്രട്ടത്തിരു 

ഞാന് ഇരുന്നു ഉല്ലസിച്ചിട്ടില്ല; നി എന്നെ 

നിരസംകൊണ്ടു നിറെച്ചിരിക്കയാല് നി 

നെറ കൈനിമിത്തം ഞാന് തനിച്ചിരുന്നു. 

എന്െറ വേദന നിരന്തരധവും എനെറ 

മുറിധു പൊറുക്കാതവഞണ്ണും വിഷമധും ആ 

യിരിക്കുന്നതെത്തു? നി എനിക്ു ചതിക്കുന്ന 

തോടും വററിപ്പ്ോകുന്ന വെള്ള വുംപോലെ 

ആയിരിക്കുമോ? അതുകൊണ്ടു യഹോവ 

ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചെയുന്നു: നി മടങ്ങി 

വന്നാല് ഞാന് നിന്നെ എനെറ മുമ്പാകെ 

നില്പാന് തക്കവണ്ണം വീണ്ടും കൈക്കൊ 

ളം; നീ അധമമായതു ഒശിച്ചു മുത്തമമാ 

യതു പ്രുസ്മായിച്ചാല് നീ എന്െറ വായ് 

പോലെ ആകും; അവർ നിനെറ പക്ഷം 

തിരിയും നീ അവരുടെ പക്ഷം തിരിക 

യില്ല. ഞാ൯ നിന്നെ ഈ ജനത്തിന്നു 

ഉറപ്പുള്ള താമ്രഭിത്തിയാക്കിലെക്കും; അ 

വര് നിന്നോടു യൃഭ്ധം ചെയ്യും, ജയിക്ക 

യില്ല; നിന്നെ രക്ഷ്ിപ്പാനും ധിടുലിപ്പാ 

നും ഞാന് നിന്നോടുക്രടെ ഉണ്ടു എന്നു 

യഹോവയുടെ അരുളപ്പാടു. ഞാ൯ നി 

ന്നെ ഒടൂഷ്ടുന്മാരുടെ കയ്യില്നിന്നു വിടുധി 

ക്കയും നിഷ്ക്കുകണ്ടന്മാരുടെ കയ്യില്നിന്നു 

വീണ്ടുകൊള്ളു കയും ചെയ്യും. 

൧ന്നം അഘ്ധ്യായം,. 

യഹോവയുടെ അരുളപ്പാടു ഏഎനിക്കുണ്ടാ 

യതെന്തെന്നാല്: ഈ സ്ഥലത്തു നി 

ഭായ്യയെ വരി ഗ്രഹിക്കരുതു ; നിനക്ു പുത്ര 

ന്മാരും പുത്രിമാരും ഉണ്ടാകയും അരുതു. 
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അനനന്ധി 16 (യായാ 

ഈ സ്ഥലത്തു ജനിക്ുന്ന പുത്രന്മാരെയും 

പുത്രിമാരെയും കുറിച്ചും ഈ ദേശതൃതു അ 

വരെ പ്രസവിക്കുന്ന അമ്മമാരെകുറിച്ചും 

അവരെ ജനിപ്പിക്കുന്ന അച്പന്മാരെകുറി 

ചും യഹോവ ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചെ 

യ്യുന്നു: അയ൪ കൊടിയ ധ്യാധികളാല് 

മരിക്കും; ആരും അവരെക്റിച്ചു വിലാ 

പം കഴിക്കയോ അവരെ കുഴിച്ചിടുകയോ 

ചെയ്യാതെ അവൽ നിലത്തിന്നു വളമായി 

കിടക്കും; വാളാലും ക്ഷാമത്താലും അവര് 

മുടിഞ്ഞുപോകം അവരുടെ ശധങ്ങ൦ം 

ആകാശത്തിലെ പക്ഷികമരക്കും കാട്ടിലെ 

മൂഗങ്ങശക്ും ഇരയായിത്തിരും. യഹോ 

വ ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചെയുന്നു: നീ ടൂഃഖ 

ഭവനത്തില് ചെല്ലരുതു; ധിലപിപ്പം൯ 

പോകരുതു; അവരോടു സഹതാപ്പം കാ 

ണിക്കയും അതുതു;ു ഞാ൯ എനെറ സമാ 

ധാനധും ദയയും കരുണയും ഈ ജന 

തആ്വില്നിന്നു നിക്കിക്കളഞ്ഞു എന്നു യഹോ 

വയുടെ അരുളപ്പാടു. വലിയധരും ചെ 

റിയവരും ഈ ദേശത്തു മരിക്കും; ആരും 

അധഖരെ കുഴിച്ചിടുകയില്ല, അവരെക്കുറി 

ച്ചു വിലാപം കഴിക്കയില്ല, അവരുടെനി 

മിത്തം മുറിധേപ്പിക്കയില്ല, മു൯ക്ഷണ്ടി 

യൂണ്ടാക്കുകയുമില്ല. മരിച്ചവനെകുറിച്ചു 

അവരെ ആശ്ധസിപ്പിക്കേണ്ടതിന്നു ആ 

രും വിചപേത്തിങ്കല് അവകു അപ്പം ൯൭൨൮ 

ക്കിക്കൊടുക്കയില്ല; അച്പനെച്ചൊല്ലിയോ 

ആരും 

ആശ്വാസത്തിനെറ പാനപാത്രം 

അമ്മയെച്ചൊല്ലിയോ അവക്കു 

കുടി 

പ്പാ൯ കൊടുക്കയുമില്ല. അധഖരോടുക്രടെ 

ഇരുന്നു ഭക്ഷിപ്പാനും പാനം ചെയ്ത്രാന്മം 

നീ 

യിസ്രായേലിനസെറ ദൈവമായ സൈസ് 

വിരുന്നു ിട്ടിലേക്കു പോകരുതു. 

ങ്ങളുടെ യഹോവ ഇപ്രുകാരം അരുളി 

ച്ചെയ്യന്നു: നിങ്ങ കാങ്ങകെ ഞാന് നി 

ങ്ങളുടെ നാളുകളില് ആനന്ദഘ്വോഷധും 
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സന്തോഷഡ്വനിയും മണഖാളനെറ സ്വ 

രവും മണവാട്ടിയുടെ സ്വരവും ഈ സ്ഥ 

ലതൃുതുനിന്നു നിക്കിക്കളയും. നീ ഈ 

വചനങ്ങളെ ഒക്കെയും ഈ ജനത്തോട്ട 

അറിയിക്കുമ്പോഴും യഹോധഖ ആങ്ങമക്കു 

വിരോധമായി ഈ വലിയ അനത്ഥം 

ഒക്കെയും കപ്പിച്ചതു എന്തു? ഞങ്ങളൂടെ 

അകൃത്യം എന്തു? ഞങ്ങടൂടെ ദൈവമായ 

യഹോവയോടു ഞങ്ങ ചെയ്യു പാവം 

എന്തു എനാ അവര് നിന്നോട്ട ചോടിക്കു 

മ്പോഴ്ചം നീ അവരോടു പറയേണ്ടതു 

എന്തെന്നാല്: നിങ്ങളുടെ പിതുാക്കുന്മാ൪ 

ദ്രേന്നെ ത്യജിച്ചു അന്യ ദേവന്മാരോടു 

ചേന്നു അവരെ സേവിച്ചു നമസ്കരി 

ക്കയും എന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചു രേനെെറ 

ന്യായപ്രമാണം അനുസരിച്ചു നടക്കാ 

തെയിരിക്കയും ചെയ്തുകൊണ്ടു തന്നേ 

എന്നു യഹോവയുടെ അരുളപ്പാടു. 

നിങ്ങളോ, നിങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരെ 

ക്കാ അധികം ദോഷം ചെയ്യിരി 

ക്കുന്നു; നിങ്ങ ഓരോരുത്തനും എനെറ 

വാക്കു കേശംക്കാതെ താന്താന്െറ ഒ്ടക്ട 

ഹൃദയത്തിലെ ശാറ്ൃം അദ്മസരിച്ചു നട 

ക്ട, അതുകൊണ്ടു ഞാ൯ നിങ്ങളെ. 

ഈ ഭേശതൃതുനിന്നു നിങ്ങളും നിങ്ങ 

ളുടെ പിതാക്കന്മാരും അറിയാത്ത ഒരു 

ദേശത്തേക്കു നിക്കിക്കളയും; അധിടെ 

നിങ്ങഠം രാധും പകലും അന്യദേവന്മാരെ 

.സേധിക്കും; അധിടെ ഞാന് നിങ്ങശക്കു 

കൂപ കാണിക്കയുമില്ല. ആകയാല്, 

യിസ്പായേതമക്കുളെ മിസയിംദേശത്തുനി 

ന്നു കൊണ്ടുവന്ന യഹോവയാണ എന്നു 

ഇനി പറയാതെ, യിസ്രായേല്മക്കളെ 

വടക്കെദേശത്തുനിന്നും താ൯ അവരെ 

നീക്കിക്കള ഞ്ജിരുന്ന സകലദേശങ്ങളില് 

നിന്നും കൊണ്ടു വന്ന യഹോവയാണ എന്നു 

പറയന്ന കാലം വരും എന്നു യഫോവധയു 
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ടെ അരുളപ്പാടു; ഞാ൯ അവരുടെ പിതാ 

ക്കന്മാക്ക കൊട്ടത്ത ദേശത്തിലേക്കു ഞാ൯ 

അവരെ വിണ്ടും കൊണ്ടുവരും. ഇതാ, 

ഞാ൯ അനേകം മീനപിടിക്കാരെ വരു 

ത്തും; 

അതിനെറ 

അവര അവരെ പിടിക്കും; 

ശേഷം ഞാ൯ അനേകം 

നായാട്ടുകാരെ വരുത്തും; അവര് അവ 

രെ എല്ലാമലയി ലുംനിന്നും ഏല്ലാകുന്നിലും 

നിന്നും പാറപ്പിള ക്ുകളില്നിന്നും നായാ 

ടിപ്പിടിക്കും ഏന്നു യഹോവയുടെ അ 

രുളപ്പാടു. എനെറ ദ്ടക്ക്രി അവരുടെ 

മലല്ലാവ ഴികളു ടെയും മേല് വെച്ചിരിക്ുന്നു ; 

എനിക്കു അവ മറഞ്ഞുകിടക്ുന്നില്ല; 

അവരുടെ അകൃത്യം എനെറ കണ്ണി 

അവര് 

ക്രേച്ച, 

മലിനമാക്കി എനെറ 

ന്നു ഗുപൃമായിരിക്ുന്നതു മില്ല. 

എസനെറ ദേശത്തെ തങ്ങളുടെ 

വിഗ്രഫങ്ങളാല് 

അവകാശത്തെ തങ്ങളുടെ അറെപ്പുകളെ 

ക്കൊണ്ടു നിറെച്ചിരിക്കയാല്, ഞാ൯ 

ഒന്നാമതു അവരുടെ അകൃത്ൃത്തിന്നും 

അവരുടെ പാപത്തിന്നും ഇരട്ടിച്ചു 

പകരം ചെയ്യം, എനെ ബലവും 

എസെറ കോട്ടയും കുഷ്ടുകാലതു എന്െറ 

ശരണവുമായ യഹോവേ, ജാതികര 

ഭൂമിയുടെ അററങ്ങളില്നിന്നു നിനെറ 

അടുക്കല് വന്നു: ഞങ്ങളുടെ പിതാക്ക 

ന്മാക്കു അവകാശമായിരുന്നതു മിത്ഥ്യാ 

മൂത്തികമായ വെറും ഭോഷ്കു അത്രേ; 

അവയില് പ്രുയോജനമുള്ളതു ഒന്നുമില്ല 

എന്നു പറയും. തനികു ദേവന്മാരെ 

ഉണ്ടാക്കു വാ൯ മന്ഷ്യന്നു കഴിയുമോ? എ 

ന്നാല് അവ ദേവന്മാരല്ലം ആകയാല് 

ഞാ൯ ഈ പ്രാവശ്യം അവരെ ഒന്നു പഠി 

പ്പിക്കും; എനെറ കയ്യും എന്റെറ ബലവും 

ഞാ൯ അവരെ ഒന അന്ദഭധിപ്പിക്കും; 

എനെറ നാമം യഹോവ ഏന്നു അവര് 

അറിയും. 
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൧൭. അദ്ധ്യായം. 

യ്യവെഹ്രദയുടെ പാപം ഇരിമ്ലെഴ്ുത്താ 

ണികൊണ്ടും വ്രജുത്തിനെറ മുനകൊണ്ടും 

എഴ്ംതിധെച്ചിരിക്കുന്നു;ു അതു അവരുടെ 

ഹൃദയത്തിനെറ പലകയിലും നിങ്ങളുടെ 

ബലിപിീഠത്തിനെറ കൊമ്പുകളിലും കൊ 

ത്തിയിരിക്കുന്നു, ഉയന്ന കുന്നുകളില് പ 

ചുമരങ്ങ ശക്കരികെയുള്ള അവരുടെ ബലി 

പിഠങ്ങളെ യും അശേരാപ്രതിക്ടുകളെയും 

അവരുടെ മക്കഠം ഓക്കുന്നുവല്ലോ. വയല് 

പ്രദേശത്തിലെ എനെറ പപ്വതമേ, നി 

നെറ അതിക്കകത്തൊക്കെയും ചെയു പാ 

പംനിമിത്തം ഞാന് നിനെറ സമ്പത്തും 

സക്ലനിക്ഷേപങ്ങളു.ം പൂജാഗിരികളും 

കവച്ചെക്കു ഏപ്പിക്ും. ഞാ൯ നിനക 

തന്ന അവകാശം നി ഒഥിഞ്ഞജുപോകേണ്ടി 

വരും; നി അറിയാത്ത ദേശത്തു ഞാന 

നിന്നെ നിനെറ ശത്രുക്കളെ. സേധിക്കുമാ 

റാക്കും; നിങ്ങ എനെറ കോചത്തില് 

തീ കുത്തിച്ചിരിക്കുന്നു; അതു എന്നേകും 

കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും. യഹോവ ഇപ്ര 

കാരം അരുളിച്ചെയുന്നു : മനുഷ്യനില് 

ആശ്രയിച്ചു ജഡത്തെ തനെറ ഭൂജമാക്കി 

ഹൃദയംകൊണ്ടു യഹോധയെ ധിട്ടുമാറുന്ന 

മന്ദഷ്യ൯ ശപ്പിക്കപ്പെട്ടവ൯. അവന് 

മരുഭൂമിയിലെ ചൃരച്ചെടിപോലെയാകം; 

നന്മ വരുമ്പോ അതിനെ കാണാതെ 

മരുഭൂമിയിലെ വരണ്ട പ്രദേശങ്ങളിലും 

നിവാസികഠം ഇല്ലാത്ത ഉവര്നിലത്തിലും 

പാകും. യഹോവയില് ആശ്രുയിക്കയും 

യഹോവ തന്നേ ആശ്രയമായിരിക്കയും 

ചെയ്യന്ന മനുഷ്യ സ ഭാഗ്യ വം൯. അധ൯ 

ധവെള്ളത്തിന്നരികെ നട്ടിരിക്കുന്നതും ആ 

ററരികെ ധേരൂന്നിയിരിക്കുന്നതുമായ പ്ല 

ക്ഷംപോലെയാകും; ഉത്ത്ം തട്ടു മ്പോഗ 

അതിന്െറ ഇല അതു പേടിക്കയില്ല ; 

പ 
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പച്ചയായിരിക്കും; വരദംച്ചയുള്ള കാലത്തും | കട്ടെ; ഞാ൯ ഭൂമിച്ചുപോകരുതേ; അവക്കു 

വാട്ടം തട്ടാതെ ഫലം കായിച്ചുകൊണ്ടിരി 

ക്കും. 

ലും വിഷമധുമുള്ളതു; അതു ആരാഞ്ളറിയു 

ന്നവ൯ ആര്? 

ഫുഒയം എല്ലാററിനെക്കാളും കപട 

യഫഹോഖവയായ ഞാ൯ 

ക്ലേടയത്തെ ശോധന ചെയ്യൂ അന്തരംഗ 

ങ്ങളെ പരീക്ഷിച്ച ഓരോരുത്തന്നു അവ 

നവനെറ നടപ്പിന്നും പ്രവൃത്തിയുടെ ഫ 

ലത്തിന്നും തക്കവണ്ണം കൊടുക്കുന്നു, ന്പ്യാ 

യമായിട്ടല്ലാതെ ധനം സമ്പാടിക്കുന്നവ൯, 

താ൯ ഇടാത്ത മുട്ട ചൊരുന്നിരിക്കുന്ന തി 

ത്തിരില്പക്ഷിയെ പ്പോലെയാകുന്നു; അധ 

ന്െറ മഭ്ധ്യായുസ്സിങ്കത അതു അവനെ 

വിട്ടുപോകും; ഒടുക്കം അവ൯ ഭോഷനം 

യിരിക്കും. ആദിമുതല് ഉന്നതമായി മഫ 

ത്വമുമ്ള സിംഹാസനമേ, ഞങ്ങളൂടെ 

വിശുഭ്ധമന്മദിരസ്ഥാനമേ, യിസ്സായേലി 

നെറ പ്രത്യാശയായ യഹോധേ, നിന്നെ 

ഉപേക്ഷിക്കുന്ന ഏവരും ലങ്യ്മിച്ചുപോകം; 

മ്േന്നെ പിട്ടുപോകുന്നവരെ മണ്ണില് റ്റ 

തിവെകും; അധര് ജീവനുള്ള ധെള്ളത്തി 

നെറ മുറവായ യഫോധയെ ഉപേക്ഷിച്ചു 

കള ഞ്ഞജൂവല്ലോ. 

സെഖ്യ മാക്കേണമേ, എന്നാല് നികു 

യഫഹഫോലേ, ഏന്നെ 

സെരഖ്യം വരും; എന്നെ രക്ഷിക്കേണമേ, 

മ്രേന്നാല് ഞാന് രക്ഷപ്പെടും; നി ഏനെെറ 

പുകഗ്ണയല്ലോ. 

വയുടെ വചനം എവിടെ? അതു വരട്ടെ 

അവര് എന്നോടു: യഹോ 

എന്നു പറയുന്നു. ഞാനോ ഇടയനായി 

നിന്നെ സേവിപ്പാന് മടിച്ചില്ല; ടൂട്ടിനം 

ഞാ൯ ആഗ്രഹിച്ചതുമില്ല എന്നു നി അറി 

യുന്നു; എനെറ അധരങ്ങഠം മഉച്ചരിച്ചതു 

നി എനിക്കു 

ഭയങ്കരനാകരുതേ; അനത്ഥടിവസത്തിരു 

തിരുമു്പില് ഇരികുന്നു. 

സെറ ശരണം നീയല്ലോ. എന്നെ ഉപ 

ടധിക്കുന്നവ൪ ലങ്യ്മിച്ചു പോകട്ടെ; ഞാ൯ 

ലജ്ഡ്ിച്ചുപോകരുതേ; അവര് ഭ്രമിച്ചുപോ 

(0 ടിം 

അനത്ഥടിവസം വരുത്തി, അവരെ തക 

തു തകത്തു നശിപ്പിക്കേണമേ. യഫഹോ 

വ എന്നോടു ഇപ്രകാരം അരുളികച്ചെയ്യു: 

നീ ചെന്നു, യ്െഫ്രുദാരാജാക്കുന്മാര അക 

തുുവരികയ്ും പുറത്തുചേകയും ചെയ്യുന്ന 

ജനത്തിനെറ വാതില്ലലും യെരൂശലേമി 

നെറ എല്ലാവാതില്ല്ലും നിന്നുകൊണ്ടു 

അവരോടു പറക: ഈ വാതിലുകളില് 

കരടി അകത്തു കടകുന്ന യ്യെഫ്രുദാരാജാക്ക 

ന്മാരും ഏല്ലായ്യെഫ്രടന്മാരും യെരൂശലേ 

മിലെ സവ്വനിവാസികളും ആയുള്ളോരേ, 

യഹോവയുടെ അരുളപ്പാടു കേപ്പി൯! 

യഹോവ ജഇാവ്രകാരം അരുളിച്ചെയ്യുന്നു 

സൂക്ഷമിച്ചുകൊഠംവി൯; ശബ്ബത്തുനാളിത 

യാതൊരു ചുമടും ചുമന്നു യെരൂശലേമ 

നെറ വാതിലുകളിരുക്രടി അകത്തു കൊ 

ണ്ടുവരരുതു. ശബ്ബത്തുനാളിത നിങ്ങളുടെ 

ധിട്ടുകളില് നിന്നു യാതൊരു ചുമടും പുറ 

തുു കൊണ്ടു പാകാതെയും യാതൊരു ധേ 

ലയം ചെയ്യാതെയും ശബ്ബതുതുനാഠ ധിശു 

ഭ്ധികരിപ്പിസ. നിങ്ങളൂടെ പിതാക്കുന്മാ 

രോടു ഞാന് അങ്ങനെ കപ്പിച്ചുവല്ലോ. 

ഏന്നാല് അവര് കേട്ടില്ല, ചെധി ചായി 

ഷുതുരില്ല; കേട്ടന്മസരിക്കയേം ബുഭ്ധ്യപ 

ദേശം കൈക്കൊള്ളകയോ ചെയ്യാതെ 

അയ ശാഠ്യം കാണിച്ചു. നിങ്ങളോ 

ശബ്ബതുതുനാളില് ഈ നഗരത്തിനെറ ഖാ 

തിലുകളിത്ക്രടി യാതൊരു ചുമടും കൊ 

ണ്ടുവരാതെയും ശബ്ബത്തുനാളില് യാതൊരു 

ധേലയ്ും ചെയ്യാതെയും അതിനെ വിശു 

ഭ്ധീകരിക്കേണ്ടതിന്നു ഏനെറ വാകു ജാഗ്ര 

തയോടെ കേട്ടന്മസരിക്കുമെങ്കില് ഭാധി 

ടിനെറ സിംഹാസനത്തില് ഇരിക്കുന്നവ 

രും രഥങ്ങളിലും കുതിരപ്പുറത്തും കയറുന്ന 

വരുമായ രാജാക്കന്മാരും രാജകുമാരന്മാരും 

അവരുടെ പ്രഭൂക്കുന്മാരായ യ്വെഫ്രുമാചുരു 
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ഷന്മാരും യെരൂശലേംനിധഖാസികളും 

ഈ നശരത്തിനെറ വാതിലുകളില്ക്രടി 

കടക്കയും ഈ നഗരം എനന്നേകും നില്ല 

യും ചെയ്യും എന്നു യഹോവയുടെ അരുള. 

പൂട്ടു. 

യെരൂശലേമിന്നു ചുററും മുള്ള പ്രദേശങ്ങ 

ഉ6 യ്യെഫ്രുദാപട്ടണങ്ങളില്നിന്നും 

ളില്നിന്നും ബെന്യാമീ൯ദേശത്തുനിന്നും 

താഗ്ലീതിയില്നിന്നും മലനാടുകളില്നി 

ന്നും തെക്കെടിക്കില്നിന്നും അവര് ഹോ 

മയാഗങ്ങളും ഹനനയാഗങ്ങളും ഭോജന 

യാഗങ്ങളും കുത്തുരുക്കധും കൊണ്ടുവരും; 

യഹോവയുടെ ആലയത്തില് അവര് സ്ോ 

ഉ7 തൃയാഗധും അപ്പ്ിക്കും. എന്നാല് ശബ്ദ 

ത്തനാര വിശുഭ്ധീകരിപ്പാനും ശബ്ബുതുതു 

നാളില് യെരൂശലേമിനെറ വാതിലുക 

ളില്ക്രടി ചുമടു ചുമന്നുകൊണ്ടുപോകാ 

തെ ഇരിപ്പാന്ദം നിങ്ങ എനെറ വഖാക്കു 

കേട്ടനുസരിക്കയില്ലെങ്കില് ഞാന് അതി 

നെറ വാതിലുകളിൽ തി കൊളുത്തും; അതു 

കെട്ടുപോകാതെ യെരൂശലേമിലെ അരമ 

നകളെ ഭഫിപ്പിക്കും. 

൧വ്വം അദ്ധ്യായം. 

യഹോംവയിങ്കതനിന്നു യിരെമ്യോിന്നു 

ഉ ണ്ടായ അരുളപ്പാടു എന്തെന്നാല്: നീ 

എഴുന്നേററു കുശവനെറ വിട്ടിലേക്കു ചെ 

ടുക; 
3 എനെറ വചനങ്ങളെ കേമപ്പ്ികും. 

അധിടെവധെച്ചു ഞാ൯ നിന്നെ 

ആ 

ങ്ങനെ ഞാന് കുശധനെറ ലിട്ടില് ചെന്ന 

പ്പോഠഠ അവന് ചക്രത്തിന്മേല് വേല 

4 ചെയ്യുകൊണ്ടിരുന്നു. കശവ൯ കളിമ 

ണ്ണുകൊണ്ടു ഉണ്ടാക്കിയ പാത്രം അവനെറ 

കയ്യില് ചിത്തയായിപ്പ്ോയി; എന്നാല് 

കശവ൯ അതിനെ തനിക്കു തോന്നിയ 

തുപോലെ മറെറാരു പാത്രമാക്കിത്തീത്ൃതു. 

6 അപ്പോഠം യഹോധയുടെ അരുളപ്പാടു എ 

8 നികുണ്ടായതെന്തെന്നാല്;: യിസ്പായേല് 

(ഠിം 

1 140 300്വ് 19 

ഗൃഫമേ, ഈ കശവ൯ ചെയുതു പോലെ 

എനിക്കു നിങ്ങളോടു ചെയ്ത്താ൯ കഴികയി 

ല്ലയോ എന്നു യഹോവയുടെ അരുളപ്പാടു; 

യിസ്രായേല്ഗൃഹമേ, കളിമണ്ണു കുശവ 

നെറ കയ്യില് ഇരിക്കുന്നതുപോലെ നി 

ങ്ങ എനെറ കയ്യില് ഇരിക്കുന്നു, ഞാ൯ 

ഒരു ജാതിയെക്കുറിച്ചോ ഒരു രാജ്യത്തെ 

ക്കുറിച്ചോ അതിനെ പറിച്ചു ഇടിച്ചു 

നശിപ്പിച്ചുകളയും ഏന്നു അരുളി ച്ചെയ്യിട്ടു 

ഞാ൯ അങ്ങനെ അരുളിച്ചെയു ജാതി 

തന്െറ ദുഷ്ടത വിട്ടുതിരിയുന്നുവെങ്കില് 

അതിനോടു ചെയ്ത്കാ൯ നിരൂപിച്ച ദോഷ 

തെരക്കുറിച്ചു ഞാന് അനുതപിക്കും. ഒരു 

ജാതിയെക്കുറിച്ചോ രാജ്യ ത്തെക്കുറിച്ചോ 

ഞാ൯ അതിനെ പണികയും നടുകയും 

ചെയ്യും ഏന്നു അരുളി ച്ചെയ്യിട്ടു അതു 

എനെറ ധാകു കേട്ടനുസരിക്കാതെ എനി 

കു അനിക്യമായുള്ളതു ചെയ്യന്ുധെങ്കിത 

അവക്കു വരുത്തും എന്നു അരുളിച്ചെയു 

നന്മയെകുറിച്ചു ഞാ൯ അന്ുതപികും, 

ആകയാല് നീ ചെന്നു യ്യെഫ്രുദാപുരുഷന്മാ 

രോടടം യെരൂശലേംനിവാസികക്കോടും പ 

റയേണ്ടതു; യഹോധ ഇപ്രകാരം അരുളി 

ച്ചെയ്യന്നു: ഞാന് നിങ്ങഠക്കു ഒരനത്ഥം 

നിമ്മിച്ചു, നിങ്ങഠംക്കു വിരോധമായി ഒരു 

നിരൂപണം നിരൂപിക്കുന്നു; നിങ്ങംം ഓ 

രോരുത്തനും താന്താന്െറ മൂമ്മാഗ്ണം വിട്ടുതി 

രിഞ്ജു നിങ്ങളുടെ നടപ്പും പ്രപ്ൃത്തികളും 

നന്നാക്ുധി൯. അതിന്നു അവര്: ഇതു 

വെറുതെ; ഞങ്ങ ഞങ്ങളുടെ സ്വന്ത 

നിരൂപണങ്ങ൦ം അന്ഃസരിച്ചുനടക്കും; 

ഞങ്ങളില് ഓരോരുത്തന്ദം താന്താന്െറ 

ദൂക്ൃദയത്തിലെ ശാധ്ൃം പ്രയത്തിക്കും 

എന്നു പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ടു യഹോധഖ 

ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചെയുന്നു: ജാതികളുടെ 

ഇടയില് ചെന്നു അന്വേഷിപ്പി൯; ഇങ്ങ 

നെയുള്ളതു ആരെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? 
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യിസ്രായേല്കനൃയക അതിഭയങ്കരമായ 

ഒ്ളതു ചെയ്യിരിക്കുന്നു. ലെബാനോനി 

ലെ ഹിമം വയലിലെ പാറയെ ധിട്ടുപോ 

കുമോ? അന്യ ലേശത്തുനിന്നു ഒഴുകിവരുന്ന 

തണുത്ത വെള്ളം വററിപ്പ്പോകമോ? 

ന്െറ ജനമോ എന്നെ മറന്നു മിത്ഥ്യാമൂൂ 

ത്തികമക്കു ധ്മൂപംകാട്ടുന്നു; അവരുടെ 

വഴികളില്, പുരാതനപാതകളിത 

തന്നേ, അവര് അവരെ ഇടറി ധീഴ് 

മാറാക്കി; അവര് നിരവ്പില്ലാത്ത വഴി 

കളിലും പാതകളിലും നടക്കുന്നു; അവര് 

അവരുടെ ദേശത്തെ ശ്രുനൃധും നിത്യപ 

രിഹാസവധും ആക്കുന്നു; അതിതക്ൂടി കട 

നുപോകുന്ന ഏവനും സുംഭിച്ച തലക 

ലൂകും. കിഗക്ക൯കാററുകൊണ്ടെന്നപേം 

ലെ ഞാ൯ അവരെ ശത്രുക്കളുടെ മുമ്പില് 

ചിതറിച്ചുകളയും; അവരുടെ അനത്ഥ 

ദിവസത്തില് ഞാ൯ അവക്കു എന്െറ 

മുഖമല്ല, പുറമത്രേ കാണിക്കും. എന്നാല് 

അവര്: വരുധി൯, നമുക്കു യിരെമ്യധി 

നെറ നേരെ ഉപായങ്ങളെ ചിന്തിക്കാം; 

പുരോഫിതസെറ പക്കല് ഉപദേശവും 

ഞഞോനിയുടെ പക്കല് ആലോചനയും പ്ര 

വാചകനെറ പക്കല് അരുളപ്പാടും ഇല്ലാ 

തെപോകയില്ല; വരുധവി൯. നാം അവനെ 

നാധൃുകൊണ്ടു കൊന്നുകളക; അവനെറ 

വക്കു ഒന്നും നാം ശ്രഭ്ധിക്കരുതു എന്നു 

പറഞ്ഞു. യഹോവേ, ഏനിക്കു ചെധി തന്നു 

എന്റെറ പ്രതിയോഗികളുടെ വാക്കു കേ 

ക്കേണമേ. നന്യെകു പകരം തിന്മ ചെ 

യ്യാമോ$ അവര് എനെറ പ്രാണഹാനിക്കാ 

യിട്ടു ഒരു കുഴി കഴിച്ചിരിക്കുന്നു; നിനെറ 

കോപം അവരെ ിട്ടുമാറേണ്ടതിന്നു ഞാ൯ 

അധകു ധേണ്ടി നന്മ സംസാരിപ്പാ൯ തിരു 

മുമ്പില് നിന്നതു ഓക്കേണമേ. അവരുടെ 

മക്കളെ ക്ഷ്ഥാമത്തിന്നു ഏപ്പിച്ചും വാളിന്നു 

ഇരയാക്കേണമേ; അവരുടെ ഭായ്യമാ൪ 

ഠിം 

1 14.1 യിരെമ്യാവു ഛ൯ 

മക്കളില്ലാത്തവരും വിധധമാരും ആയി 

ത്തീരട്ടെ; അവരുടെ പുരുഷന്മാർ മരണ 

ത്തിന്നു ഇരയാകട്ടെ; അവരുടെ യൌവ 

നക്കാര് യൂഭ്ധത്തില് വാളിനാര പട്ടുപോ 

കട്ടെ. നീ പെട്ടെന്നു ഒരു പട്ക്കുട്ടത്തെ 

അവരുടെമേല് വരുത്തിട്ടു അവരുടെ 

ധിടുകളില്നിന്ു നിലധിളി കേശകുമാ 

റാകട്ടെ; അവര് എന്നെ പിടിപല്പം൯ ഒരു 

കുഴി കഴിച്ചു, നെറ കാലിന്നു കണി 

മറെച്ചുവെച്ചിരിക്കുന്നുവല്ലോ. യഹോ 

വേ, എനെെറ മരഞത്തിന്നായുള്ള അധ 

രുടെ ആലോചനയൊക്കെയും നീ അറി 

യന്ന, 

രുതേ; അധരുടെ പാപം നിന്െറ മുമ്പില് 

അവരുടെ അകൂത്യം ക്ഷമിക്ക 

നിന്നു മായിച്ചുകള യരുതേ; അവര് തിരു 

മുമ്പില് ഇടറിധിഴട്ടെ; നിന്െറ കോപ 

ത്തിസെറ കാലത്തു തന്നേ അവരോടു 

പ്രവത്തിക്കേണമേ. 

൧൯. അദ്ധ്യായം. 

യഫഹോധ ഇപ്രകാരം കപ്പിച്ചു: നി പോ 

യി കുശവനോട്ട ഒരു മൺകുടം ധിലെകു 

വാങ്ങി ജനത്തിനെറ മൂപ്പന്മാരിലും പുരോ 

ഫിതന്മാരുടെ മൂപ്പന്മാരിലും ചിലരെ കൂട്ടി 

ക്കൊണ്ടു ഫര്സിീത്ത് (ഒ എ ന൯ൂവുക്കു)വാതി 

ലിനെറ പുറമേയുള്ള ബെ൯.ഫിന്നോം 

താഴ്രയില് ചെന്നു, ഞാന് നിന്നോടു അ 

രുളിച്ചെയുന്ന വാക്കുകളെ അവിടെ പ്രസ്മ്ാ 

വിച്ചുപറയേണ്ടതു: യെഫ്രുടാരാജാക്ക 

ന്മാരും യെരരുശലേംനിധാസികളു മായു 

ള്ളോരേ, യഫഹോവയ്യടെ വചനം ൭കേഠ 

പ്പിസ്വ 

യഹോവ ഇപ്രകാരം അരുളിക്കെയുന്നു : 

യിസ്രായേലിസെറ ദൈവമായ 

കേശക്കുന്നവനെറ ചെവി മുഴങ്ങത്തക്ക 

വണ്ണം ഞാ൯ ഇയ സ്ഥലത്തിന്നു ഒരനത്ഥം 

വരുത്തും. അവര് ഏന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചും 

ഈ സ്ഥലത്തെ വഷളാക്കി, തങ്ങളും തങ്ങ 

ടി 

3 
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ളുടെ പിതാക്കന്മാരും യ്യെഹ്രുഭാരാജാക്ക 

ന്മാരും അറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത അവയ ഭേവന്മാ 

ക്കു അധിടെവെച്ചു ധ്ൂപംകാട്ടി, ഇട സ്ഥല 

ത്തെ കുററമില്ലാത്ത വരുടെ രക്തം കൊണ്ടു 

നിറെക്കയും ബാലിന്നു ഹോമബലിക 

കായി തങ്ങളുടെ പുത്രന്മാരെ തീയില് ഇട്ടു 

ഒഹിപ്പിപ്പാ൯ ബാലിന്നു പൂജാഗിരികളെ 

പണികയും ചെയ്യിരിക്കുന്നു; അതു ഞാ൯ 

കല്പിച്ചിട്ടില്ല, അരുളിച്ചെയ്യിടടില്ല, ഏനെറ 

മനസ്സിരു വന്നിട്ടുമില്ല. അതുകൊണ്ടു 

ഈ സ്ഥലത്തിന്നു ഇനി തോഫെത്തു 

എന്നും ബെന്൯-ഫിന്നോംതാഴ്ൂര എന്നും 

എന്ന 

പേരുപറയുന്ന കാലം വരും എന്നു യഹോ 

പേരുപറയാതെ കലത്താഗ്ലൂര 

വയുടെ അരുളപ്പാടു. അങ്ങനെ ഞാ൯ 

ഈ സ്ഥലത്തുവഖെച്ചു യെഫ്രദയുടെയും യെ 

രൂശലേമിനെറയും ആലോചനയെ നിക്കു 

ലമാകും;; ഞാ൯ അവരെ ശത്രുക്കളുടെ 

മുന്പില് വാഗകൊണ്ടും അവക്ു പ്രാണ 

ഫാനി വരുത്തൃവാ൯ നോക്ുന്നവരുടെ 

കൈകൊണ്ടും ധിഴ്ചമാറാക്കുകയും അവരു 

ടെ ശവങ്ങളെ ആകാശത്തിലെ പക്ഷി 

കഠക്കും കാട്ടിലെ മൃഗങ്ങ കും ഇരയാക്കി 

ക്കൊടുക്കയും ചെയ്യും. ഞാ൯ ഈ നഗര 

ത്തെ സൂംഭനത്തിന്നും പരിഹാസത്തിന്നും 

വിഷയമാക്കിത്തികും;ു അതിന്നരികെ കട 

നനു പോകുന്ന ഏവനും സുംഭിച്ചു അതിന്നു 

നേരിട്ട സകലബാധകളുംനിമിത്തം ച്ൃള 

കുത്തും. 

പ്രാണഹാനി വരുത്തുവാ൯ നോകുന്ന 

അവരുടെ ശത്രുക്കളും അവക്കു 

വരും അവരെ ഞെരുക്കുന്ന ഞെരുക്കത്തി 

ലും നിരോധത്തിലും ഞാ൯ അവരെ സ്വ 

ന്തപുത്രന്മാരുടെ മാംസവും പുത്രിമാരുടെ 

മാംസവും തിന്നുമാറാകും; ഓരോരുത്ത൯ 

താന്താനെറ ക്ൂട്ടുകാരനെറ മാംസം തിന്നും. 

പിന്നെ നിന്നോടുക്രടെ പോന്ന പുരുഷ 

ന്മാർ കാഞ്ഞെ നി ആ മണ്ൺകടം മുടെച്ചു 
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അവരോടു പറയേണ്ടതെണന്തന്നാരൽ: 

സൈ്ൃയങ്ങളുടെ യഹോവ ഇപ്രകാരം 

അരുളിച്ചെയുന്നു നന്നാക്കിക്രൂടാത വണ്ണം 

കശവനെറ പാത്രം മുടെച്ചുകള ഞതുപോ 

ലെ ഞാ൯ ഈ ജനത്തെയും ഈ നഗര 

തെയും ഉടെച്ചുകളയും. അടക്കംചെ 

യാസ വേറെ സ്ഥലമില്ലായ്ക്കു കൊണ്ടു അ 

വരെ തോഫ്െത്തില് അടക്ംചെയ്യം. 

ഇങ്ങനെ ഞാ൯ ഈ സ്ഥലത്തോട്ടം ആതി 

ലെ നിധാസികളോടും ചെയ്യം; ഞാ൯ 

ഈ നഗരത്തെ തോഹെത്തിന്നു സമമാക്കും 

എന്നു യഹോവയുടെ അതുളപ്പാടു. മലിന 

മായിരിക്കുന്ന യെരൂശലേംധിടുകളം യെ 

ഫ്രദാരാജാക്കുന്മാരുടെ അരമനകളും അ 

വ൪ മേല്പരകളില്ധെച്ചു ആകാശത്തിലെ 

സവ്വസൈനൃത്തിന്നും ധ്മൂപംകാണിക്കയും 

അമ്പ ദേവന്മാക്കു പാനിയബലി പകരു 

കയും ചെയു എല്ലാധിടുകളും തന്നേ തോ 

ഫെത്ത് എന്ന സ്ഥലംപോലെയാകം, 

അനന്തരം യിരെമ്യാവു യഹോവ തന്നെ 

പ്രവചിപ്പാ൯ അയച്ചിരുന്ന തോഫെ 

ത്തില്നിന്നു വന്നു, യഹോവയുടെ ആല 

യത്തിനെറ പ്രാകാരത്തില് നിന്നുകൊണ്ടു 

സകലജനത്തോടുടം: യിസായേലിന്െറ 

ദൈധമായ സൈസവ്യങ്ങളൂുടെ യപോധഖ 

ഇവ്രകാരം അരുളിച്ചെയുന്നു: അവര് 

എസെറ വചനങ്ങളെ കേശക്കാതെ ഗാവ്യം 

പിടിച്ചിരിക്കകൊണ്ടു ഞാ൯ ഈ നഗര 

ത്തിന്നു ധിധിച്ചിരിക്കുന്ന അനത്ഥം ക്കെ 

യ്ക്കും അതിന്നും അതിന്നടുത്ത എല്ലാപട്ടണ 

ങ്ജങഠക്കും വരുത്തും എന്നു പറഞ്ഞു. 

൨0. അഷ്ധ്യായം. 

എന്നാല് യിരെമ്യാവു ഈ കായ്യജ മെ. 

പ്രവചിക്കുന്നതു ഇമ്മേരിനെറ മ.ംന്ദം 

യഹോവയുടെ ആലയത്തിന്നു പ്രധാന 
ി 7 

വിചാരകനുമായ പശ ഫ്രു൪പൃരോഹ് ത൯ 
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ഠുനില് 20 

കേട്ടിട്ടു യിരെമപ്പേവാചകനെ അടിച്ചും 

യഹോവയുടെ ആലയത്തിന്നരികെയുള്ള 

മേലത്തെ ബെന്യാമീ൯ഗോചൃരത്തിങ്ക 

ലെ ആരത്തില് ഇട്ട. പിറെറന്നാം 

പശ ഫ്രു& യിരെമ്യവെ ത്തമത്തില്നിന്നു 

ലിട്ടപ്പോ യിരെമ്യാവു അവനേടയ പറ 

ഞ്ഞതു: യഹോവ നിനക്കു പശ ഫ്രര് എ 

ന്നലു, മാഗോര്മിസ്സാബിബ് (സവ്ൃത്ൂഭീ 

ത) എന്നത്രേ പേര് ധിളിച്ചിരിക്കുന്നതു. 

യഫോവ ഇപ്രുകാരം അരുളിച്ചെയുന്നു 

ഞാന് നിന്നെ നിനകു തന്നേയും നിസെറ 

ഭ്രിതിയാക്കിത്തി 

ക്കും; അവര് ശകത്രുക്കള്ടടെ വാധമകൊണ്ടു 

സകലസ്സേഹിതന്മാകും 

വീഴ്ചം; നിഷെറ കണ്ണു അതു കാണും; എല്ലാ 

യെഫ്രുദയെയും ഞാ൯ ബാബേല്രാജാ 

വിനെറ കയ്യില് ഏപ്പികും; അവ൯ അ 

വരെ പിടിച്ചു ബാബലിലേക്കു കൊണ്ടു 

പോയി വാഠകൊണ്ടു കൊന്നുകളയ്യം. 

ഈ നശരത്തിലെ സകലനിക്ഷേപങ്ങളൂം 

അതിലെ സകലസവ്പാദ് ങ്ങും സകല 

വിശിക്ട വസ്തൂക്കമും യ്െഫ്രുദാരാജാക്കന്മാ 

രുടെ സകലഭണ്ഡാരങ്ങളൂം ഞാന് ശത്രൃക്ക 

മൂടെ കയ്യില് ഏപ്പികും; അവര് അവയെ 

കൊള്ളയിട്ടു ബാബേലിലേകു കൊണ്ടു 

പോകും. എന്നാല് പശ് ഫ്രുമര, നീയും 

നിന്െറ വീട്ടില് പാക്കുന്ന ഏല്ലാവരും 

പ്രവാസത്തിലേക്കു പോകേണ്ടിവരും; 

നീയും നിനെറ ധ്യാജപ്രുവചനം കേട്ട 

നിന്െറ സകലസ്നസേഹിതന്മാരും ബാബേ 

ലിലേക്കു ചെന്നു അധിടെധെച്ചു മരിക്ക 

യം അവിടെ അടക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യം. 

യഹോധേ, നി എന്നെ സമ്മതിപ്പിക്കയും 

ഞാ൯ സമ്മതിച്ചുപോകയും ചെയ്യൂ; നീ 

ബലം പ്രയാഗിച്ചു ജയിച്ചിരിക്ുന്നു; 

ഞാ൯ ഇടവധിടാതെ പരിഹാസധിഷയമാ 

യിരിക്കുന്നു; ഏല്ലാവരും ഏന്നെ പരിഫ 

8 സിക്കുന്നു. സംസാരിക്ുമ്പോഥൊക്കെയും 
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ഞാ൯ നിലവിളിച്ചു സാഹസത്തെയും 

ബലാല്ലക്ാരത്തെയും കുറിച്ചു ആവലാധി 

പറയേണ്ടിഖരുന്നു; അങ്ങനെ യഹോവ 

യൂടെ വചനം നിക്കു ഇടധിടാതെ നി 

ന്ദെക്കും പരിഹാസത്തിന്നും ഹേതുവായി 

രികുന്നു. ഞാ൯ ഇനി അവനെ ഓാകുക 

യില്ല, അവനെറ നാമത്തില് സംസാരി 

ക്ഷയയമില്ല എന്നു പറഞ്ഞാലോ അത്തു 

6 നന്െറ അസ്ഥികളില് അടെകുപ്പെട്ടിട്ടു 

ഐനെറ ഫ്ൃടയത്തില് ത്! കത്തുംപോലെ 

ഇരിക്ുന്നു; ഞാന് സഹിച്ചു തളന്നു, എനി 

കു വഫിയാതെയായി, സ്വ്ൃത്രഭീതി; 

ഞാ൯ പലരുടെയും ഏഷണി കേട്ടിരി 

ക്കുന്നു; കുററം ബോധിപ്പിപ്പി൯; ഞങ്ങളും 

അവനെകുറിച്ചു കുററം ബോധിപ്പിക്കാം; 

നാം അവനെ തോല്പിച്ചു അവനോടു 

പക ധിട്ടുവാ൯ തക്കവണ്ണം പക്ഷേ അവ 

നെ വശത്താക്കാം ഏന്നു ഏന്െറ ലീക്ലെക്കു 

കാത്തിരിക്ുന്നവരായ എനെറ ചങ്ങാതി 

മാരൊകക്കെയും പറയുന്നു. എന്നാല് യഹോ 

വ ഒരു മഹാധീരനെപ്പോലെ എന്നോടു 

ക്രടെ ഉണ്ടു; ആകയാല് എന്നെ ഉപദധി 

ക്കുന്നവ൪ ഇടറിധീഴ്ം; അവര് ജയിക്ക 

യില്ല; അവർ ബുദ്ധിയോടെ പ്രവത്തി 

ക്കായ്ത്യാല് ഏററവധും ലജുപ്മിച്ചുപോകും; 

ഒരിക്കലും മറന്നുപോകാത്ത നിത്യലജ്യയ 

യോടെ തന്നേ, നീതിമാനെ ശോധന 

ചെയ്യൂ, അന്തരംഗങ്ങളെയും ഫപടയത്തെ 

യമം 

യഹോവേ, നി അവരോടു ചെയ്യുന്ന പ്രതി 

കാരം ഞാന് കാണ്ടമാറാകട്ടെ; എനെറ 

വ്യവഹാരം ഞാ൯ നിന്നോടു ബോധിപ്പി 

ച്ചിരികുന്നുവല്ലോ. യഹോവെക്കു പാട്ടു 

സ്മൂതിപ്പി൯! 

അവന് ഒരിദനെറ പ്രാണനെ ടുക്ടന്മാരു 

പാട്ടധി൯! യഹോവയെ 

ടെ കയ്യില്നിന്നു ധിടുധിച്ചിരിക്കുന്നു, 

ഞാ൯ ജനിച്ചടിചസം ശപിക്കല്പെട്ടിരി 

കാണന്നവധവനായ ൭തെസ൬ ങ്ങ ടെ 
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ക്കട്ടെ ; എനെറ അമ്മ എന്നെ പ്രസവിച്ച 

ദിവസം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടാതിരിക്കട്ടെ. 

നിനക്ുു ഒരു മക൯ ജനിച്ചിരിക്കുന്നു ഏന്നു 

എനെറ അപ്പനോടു അറിയിച്ചു അവനെ 

സന്തോഷിപ്പിച്ച ഏററവും മന്ഷ്യ൯ 

ശപ്പിക്കപ്പെട്ടവ൯. എനെറ അമ്മ ഏ 

നെറ ശവക്കുഴിയും അവളുടെ ഗഭപാത്രം 

എല്ലായ്യ്യോഴും നിറഞ്ഞതും ആയിരിക്കേണ്ട 

തിന്നു ആ മന്ദ്യയ൯ എന്നെ ഉദരത്തില് 

വെച്ചു കൊന്നുകള യായ്ക്കു കൊണ്ടു അവന, 

യഹോവ അന്തപിക്കാതെ മന്തുലനാശം 

വരുത്തിയ പട്ടണങ്ങളെ പ്രോലെ ആയി 

ത്തീരട്ടെ; രാവിലേ അവന നിലധിളിയും 

ഉച്ഛസമയത്തു പോഷ്വിളിയും കേശക്കുമാ 

കഷ്ട്യം 

വിച്ചു ജിഖകാലം ലങ്യ്യയില് കഴിച്ചുക്രട്ടേ 

റാകട്ടെ. സങ്കടവും അന്ദഭ 

ണ്ടതിന്നു ഞാന ഉദരത്തില്നിന്നു പുറത്തു 

വന്നതു എന്തിനു? 

൨൧. അദ്ധ്യായം. 

സിദെക്കീയാരാജാധു മല്ല്രീയാധയിനെറ 

മകനായ പശ ഫ്രൂരിനെയും മയസേയാ 

വിനെറ മകനായ സെഫന്യാപൃരോഫി 

തനെയും യിരെമ്യാവിനെറ അടുക്കല് അ 

യച്ചു: 

ട്ര സര് ഞങ്ങളോടു യ്ൃദ്ധം ചെയ്യുന്നതു 

ബാബേതരാജാവായ നെണങൃഖ 

കൊണ്ടു നീ) ഞങ്ങള്ക്കു വേണ്ടി യഹോധലഖ 

യോടു അപേക്ഷിക്കേണമേ; അവന് ഞു 

ങ്ങളെ ിട്ടുപോകേണ്ടതിന്നു യഹോവ 

തനെറ സക്ലഅആതങ്ങഠക്കും ഒത്തവ 

ണ്ണം പക്ഷേ ഞങ്ങളോടു പ്രവത്തിക്കും 

എന്നു പറയിച്ചപ്പോശ യിരെമ്യായിന്നു 

യഫോധയിങ്കല്നിന്നുണ്ടായ അരുളപ്പാടു. 

യിരെമ്യാധു അവരോടു പറഞ്ഞതെന്നതെ 

ന്നാല്: നിങ്ങ സിദെക്കിയാലോടു ഇപ്ര 

കാരം പറയേണം: യിസ്ധായേലിനെറ 

ദൈവമായ യഹോവ ഇപ്രകാരം അരു 

ധാഠാഥ്ലിം 

ടട ടട 

ളിച്ചെയ്യുന്നു: മതിലൂകഠംക്കു പുറമെ നിങ്ങ 

ളെ നിരോധിച്ചിരിക്ുന്ന ബാബേല്തരാ 

ജാധിനോടും കല യരോടും യൃഭ്ധംചെയ്ത്രാ൯ 

നിങ്ങളൂടെ കയ്യില് പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ആ 

യൂധങ്ങളെ ഞാ൯ മടക്കിച്ചു ഈ നഗരത്തി 

നെറ നടുവില് കൂട്ടും. ഞാ൯ തന്നേയും നീ 

ടിയ കൈ കൊണ്ടും ബലമുള്ള ഭൂ ജം കൊണ്ടും 

രമാപത്തോടും ക്രോധത്തോടും അമി 

തയോടും ക്രടെ നിങ്ങളോടു യൃഭ്ധംചെയ്യം. 

ഈ നഗരത്തില് വസികുന്ന മന്ദഷ്ചൃയരെ 

യൂം മൃഗങ്ങളെയും ഞാ൯ സംഹരിക്കും; 

അവര് മഹാമാരിയാല് മരിക്കും. അതി 

നെറശേഷം യ്യെഫ്രടാരാജാവായ സിഭെ 

ക്കിയാവെയും അവനെറ ഭത്യന്മാരെയും 

ജനത്തെയും ഈ നഗരത്തില് മഹാമാരി, 

വാഠം, ക്ഷാമം ഏന്നിധെക്കു തെററി ഒഴി 

ഞവരെ തന്നേ, ഞാ൯ ബാബേല്രാജാ 

വായ നെബൂഖട്്ട സരിനെറ കയ്യിലും 

അവരുടെ ശത്രുക്കളുടെ കയ്യിലും അവക്കു 

പ്രാണഹാനി വരുത്തുവാ൯ നോക്കുന്നവ 

രുടെ കയ്യിലും ഏപ്പിക്കും; അവ൯ അധ 

രോടട ക്ഷമയോ കനിധോ കരുണയോ 

കാണിക്കാതെ, അവരെ വാളിനെറ ഖാ 

യ, ലകൊണ്ടു സംഹരിക്കും എന്നു യഹോവ 

യുടെ അരുളപ്പാടു. നീ ഈ ജനത്തോടു 

പറയേണ്ടതു: യഹോധഖ ഇ പ്രകാരം അരു 

ഇതാ, ഞാ൯ ജീവന്െറ 

വഗിയും മരണത്തിനെറ വഴിയും നിങ്ങ 

ളിച്ചെയ്യന്നു : 

ളൂടെ മുമ്പില് വെക്കുന്നു. ഈ നഗര 

ത്തില് പാക്കുന്നവന് വാഗകൊണ്ടും ക്ഷാ 

മംകൊണ്ടും മഹാമാരികൊണ്ടും മരിക്കും; 

എന്നാല് നിങ്ങളെ നിരോധിച്ചിരിക്കുന്ന 

കല്ലയരുടെ പക്ഷം ചെന്നുചേരുന്നവ 

നോ ജീവനോടെ ഇരിക്കും; അവനെറ 

ജ്ജിവ൯ അവന്നു കൊള്ള കിട്ടിയതു പോലെ 

ഇരികും. ഞാ൯ എനെറ മുഖം ഈ നഗ 

രത്തിന്നുനേരെ നങമ്യെക്കല്ല തിന്നെക്കത്രേ 
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വെച്ചിരിക്കുന്നു ഏന്നു യഹോധഖയുടെ അ 

രള പ്പാടു. 

നെറ കയ്യില് ഏപ്പികും; അവ൯ അതി 

അതിനെ ബാബല്രാജാധലി 

നെ തീവധെച്ച ചുട്ടുകളുയും, യ്യെഫ്രുദാ 

രംജധൃൂഹത്തോടു നി പറയേണ്ടതു: യഹോ 

വയുടെ വചനം കേമപ്പി൯! ദാവീദ് 

ഗൃഹമേ, യഫഹോധ ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചെ 

യുന്നു: നിങ്ങളൂടെ പ്രവൃത്തികളുടെ ദോഷം 

നിമിത്തം എനെറ ക്രോധം തിപോലെ 

പാളി ആക്കും കെടുതുതുക്ൂടാതവണ്ണം കത്താ 

തെയിരിക്കേണ്ടതിന്നു നിങ്ങ ദിവസ 

ന്തോറും ന്യായം പാലിക്കുയും കവച്ചയായി 

ഭധിച്ചവനെ പിഡകനെറ കയ്യില്നിന്നു 

വിടുപിക്കയും ചെയ്ത്തി൯. താഴ്ണുരയിലും 

സമഭൂമിയിലെ പാറയിലും പാക്കയും ആ൪ 

ഞങ്ങളുടെ നേരെ വരും? ആര് ഞങ്ങ 

ടൂടെ പാപ്പിടങ്ങളില് കടക്കും? എന്നു പറ 

കയും ചെയ്യുന്നവരേ, ഞാന് നിങ്ങഠക്കു 

ധിരോധമായിരിക്കുന്നു ഏന്നു യഫഹഫോധഖ 

യൂടെ 

പ്രവൃത്തികളുടെ ഫലത്തിന്നു തക്കവണ്ണം 

അരുളപ്പാടു. ഞാന് നിങ്ങളുടെ 

നിങ്ങളെ സന്ദശികും യ ഞാ൯ അവമൂടെ 

കാട്ടിന്നു തി ധെക്ും; അതു അവളുടെ 

ചുറവുമു്ള സകലത്തെയും ദഹിപ്പിച്ചുകള 

യും എന്നു യഹോവയുടെ അരുളപ്പാടു. 

൨൨.൦ അഘ്ധ്യായാ. 

യഹോവ ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചെയുന്നു: 

നീ യ്യെഫ്രദാരഃജാധിസെറ അരമനയില് 

ചെന്നു, അധിടെ ഈ വചനം പ്രസ്മാ 

ധിക്ക; ദാവിദിനെറ സിംഹാസനത്തില് 

ഇരിക്കുന്ന യ്യെഫ്രദാരാജാലേ, നീയും 

നിനെറ ഭൃത്യന്മാരും ഈ വാതിലുകളില് 

കരടി കടക്കുന്ന നിന്െറ ജനവും യഹോ 

വയുടെ വചനം കേട്ടുകൊഠാധിന്! 

യഫഹഫോവഖ ഇപ്രുകാരം അരുളിച്ചെയ്യന്നു : 

നിങ്ങ നീതിയും ന്യായധും നടത്തി, 

ധിം 
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കവച്ചയായി ഭധിച്ചവനെ പിഡകനെറ 

കയ്യില്നിന്നു വിടുധിപ്പി൯; പരദേശി 

യോടും അനാഥനോടും വിധവയോടും 

അന്യായധും ബലാല്ല്രാരധും ചെയ്യരുതു; 

ഈ സ്ഥലത്തു കുററമില്ലത്തേ രക്തം ചൊ 

രികയും അരുതു. നിങ്ങ ഈ വചനം 

അനുക്ട്ിച്ചാല് ദാധീദിനെറ സിംഹാസ 

നത്തില് ഇരിക്കുന്നവരും രഥങ്ങളിലും 

കുതിരപ്പുറത്തും കയറുന്നവരുമായ രാജാക്ക 

ന്മാരും അവരുടെ ഭൃത്യന്മാരും പ്രജകളും 

ഈ അരമനയുടെ വാതിലുകളിരക്രടി 

കടകും., ഈ വചനം കേട്ടനസരിക്കയി 

ല്ലേങ്കിലോ, ഈ അരമന ശ്രുന്യ മാഷ്റ്യയോക 

മെന്നു ഞാ൯ എനെച്ചൊല്ലി സത്യം ചെ 

യുന്നു എന്നു യഹോധയുടെ അരുളപ്പാടു. 

യ്യെഫ്രുദാരാജാധിനെറ അരമനരോടു യ 

ഹോധഖ ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചെയുന്നു : നി 

ഗിചെയാദും ലെബാനോനെറ ശിഖരധും 

ആകുന്നു; ഏങ്കിലും ഞാന് നിന്നെ ഒരു 

മരുഭൂമിയും നിവാസികളില്ലാത്ത പട്ടണ 

ങ്ങും ആകും. ഞാ൯ ആയുധപാണിക 

ളായ സംഹാരകന്മാരെ നിനെറനേരെ 

സംഭരിക്കും; അവർ നിനെറ ധിശിക്ട 

ദേധദാരുക്കളെ ധഖെട്ടി തിയിത ഇട്ടുക 

ളയും. 

വഴി 

അനേകം ജാതികളും ഈ നഗരം 

കടന്നുപോകമ്പോര ഓാരോരു 

ത്ത൯ താന്താനെറ ക്രട്ടുകാരനോടു: ഈ 

മഫാനഥരത്തോടു യഹോവ ഇങ്ങനെ 

ചെയുൂതെന്തു എന്നു ചോടിക്കയും അവര് 

തങ്ങളു ടെ ദൈധമായ യഫഹോധയുടെ നി 

യമം ഉപേക്ഷിച്ചു അനു ദേവന്മാരെ നമ 

സ്ത്ൂരിച്ചു സേധിച്ചതു കൊണ്ടു തന്നേ ഏന്നു 

ത്തരം പറകയഷ്യം ചെയ്യും. 

മരിച്ചവനെക്കുറിച്ചു കരയേണ്ടാ, അവ 

നെകുറിച്ചു വിലപിക്കയും വേണ്ടാ; നാടു 

വിട്ടു പോകേണ്ടിവരുന്നവനെക്കുറിച്ചു ത 

ന്നേകരധി൯ ; അവ൯ മടങ്ങിവരികയില്ല; 
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ജന്മദേശം ഇനി കാണുകയുമില്ല. തെറ 

അപ്പനായ യോശിീയാധിന്നു പകരം വാ 

ണിട്ടു ഈ സ്ഥലം വിട്ടുപോയവനായി 

യോശിയാധിനെറ മകനും യെഫ്രുദാരാജാ 

വുമായ ശല്ലൂമിനെക്ുറിച്ചു യഹോവ ഇവ്ര 

കാരം അരുളിച്ചെയുന്നു: അവ൯ ഇധി 

ടേക്കു മടങ്ങിഖരികയില്ല. അവനെ 

ബഭ്ധനായി കൊണ്ടുചെന്ന സ്ഥലത്തു 

ഖെച്ചു തന്നേ അവസ മരികും; ഈ ദേശം 

അധഖവന്൯ ഇനി കാണുകയുമില്ല. 

നീതികേടുകൊണ്ടു അരമനയും അന്വ്യാ 

യംകൊണ്ടു മാളികയും പണിതു, ക്രട്ടുകാര 

നെക്കൊണ്ടു വേല ചെയ്യിച്ചു ക്രലി കൊടു 

ക്കാതിരിക്കയും ഞാ൯ ധിസ്മാരമുള്ള അര 

മനയും വിശാലമായ മാളികയും പണിയും 

എന്ന പറഞ്ഞു കിളിവാതിലുകളെ. വീതി 

യില് തീക്കയും േവദാരുകൊണ്ടു തട്ടിട്ടക 

യും ചായില്യംകൊണ്ടു ചായം ഇടുകയും ചെ 

്യന്നവന്നു അയ്യോ കഷ്ടം! ഭേവഭാരുകൊ 

ണ്ടു മികെച്ചവനാകുവാ൯ ശ്രുമിക്കുന്നതി 

നാല് നി രാങാഖായി വാഴ്ചമോ? നിസെറ 

അപ്പന്ദം ഭക്ഷണപാനീയങ്ങം കഴിച്ചില്ല 

യോ? എന്നാല് അവന് നീതിയും ന്യയേധും 

നടത്താതി രുന്നില്ല; അന്നു അവന്നു നന്നാ 

യിരുന്നു. അവ൯ എളിയവന്നും ഒരിദ്രന്നും 

ന്യായം പാലിച്ചുകൊടുത്തു; അന്നു അവ 

നു നന്നായിരുന്നു; ഇതല്പയോ എന്നെ 

അറിക എന്നുള്ളതു? എന്നു യഹോവയുടെ 

അരുളപ്പാടു. എന്നാല് നിന്െറ കണ്ണും 

മനസ്സും അത്യാഗ്രഹം നിധത്തിക്ക, കുററ 

മില്ലാത്ത രക്തം ചൊരിക, പീഡനവും 

സാഫസവും ചെയ്തു എന്നിവയിലേക്കല്ലാ 

തെ മറെറാന്നിലേക്കും ചെചല്ലുന്നില്ല. അതു 

കൊണ്ടു യഹോവ യോശിയാധിനെറ മക 

നായി യ്യെഹ്ുദാരാജാവായ യെഹോയാ 

ക്കീമിനെക്ുറിച്ച ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചെ 

യ്യുന്നു: അവനെക്ുറിച്ചു അവര്: അയയ്യോ 

ഠിം 

1 140 മുസ്ലി 22 

സഹോദരാ, അയ്യോ സഹോദരീ എന്നു 

ചൊല്ലി വിലപിക്കയില്ല; അവനെക്കുറി 

ലയ: അയ്യോ തമ്പുരാനേ, അയ്യോ തിരു 

മേനി ഏന്നു ചൊല്ലി ധിലപിക്കയുമില്ല. 

യെരൂശലേമിനെറ പടിവാതിലുക കു 

പുറത്തു അവനെ വലിച്ചെറിഞ്ഞു ഒരു 

കഴുതയെ കഴിച്ചിടുന്നതു പോലെ അവനെ 

കുഴിച്ചിടും. ചെബാനോനില് കയറി 

ച്ചെന്നു നിലധിളിക്ക; ബാശാനില്നിന്നു 

നിനെറ ശബ്ദം ഉയത്തുക; അബാരീമില് 

നിന്നു നിലധിളിക്കു; നിസെറ സകല 

സ്നോഹിതന്മാരും തകന്നുകിടക്ുന്നു വല്ലോ. 

നിനെറ ശുഭകാലത്തു ഞാന് നിന്നോടു 

സംസാരിച്ചു; നീയോ: ഞാന് കേക്കു 

യില്ല എന്നു പറഞ്ഞു; എനെറ വാക്കു അനു 

സരിക്കാതിരികുന്നതു ബാല്യംമുതല് നി 

നക്ുള്ള ശീലം. നിന്നെ മേയിക്കുന്നവ 

രെ ഒക്കെയും കൊടടങ്കാററു മേയിക്കും; നി 

നെറ സ്നേഹിതന്മാര് പ്രുവാസത്തിലേകു 

പോകും; അപ്പോ നി നിന്െറ സകല 

ദുഷ്ടതയുംനിമിത്തം ലങ്ു്ിച്ചു അമ്പരന്നു 

പോകും. ദേവദാരുക്കളിന്മേല് ക്രടുവെച്ചു 

ലെബാനോനില് വസികുന്നവളേ, നിന 

ക്കു ധ്യസനധും നോധു കിട്ടിയവളെ ല്ലോ 

ലെ വേദനയും ഉണ്ടാകുമ്പോഠ നി എത്ര 

രരങ്ങും, എന്നാണ, ഒഖയഹോയാക്കിമി 

നെറ 

കൊന്പ്യാവു എസെറ വലമ്മൈക്ു ഒരു മുട 

മകനായി യ്യെഫ്രുദാരാജാവായ 

മോതിരം ആയിരുന്നാലും ഞാന് നിന്നെ 

ഉരരിയെറിഞ്ഞുകളുയും ഏന്നു യഹോധ 

യൂടെ അരുളപ്പാടു. ഞാന് നിന്നെ നി 

നക്കു പ്രാണഹാനിവരുത്തുവാ൯ നോക്ു 

ന്നവരുടെ കയ്യിലും നീ ഭയപ്പെടുന്നവ 

രുടെ കയ്യിലും ഏപ്പികും; ബാബേല്രാജാ 

വായ നെബൃഖദ് നേസരിനെറ കയ്യിലും 

ഞാ൯ കലയരുടെ കയ്യിലും തന്നേ. 

നിന്നെയും നിന്നെ പ്രുസധിച്ച അമ്മ 

90% 
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ഒയയും നിങ്ങം ജനിച്ചതല്ലാത്ത അന്യ ദേ 

ശത്തിലേകു തള്ളിക്കളയും; അധിടെധെ 

ചു നിങ്ങഠം മരിക്കും. അവർ മടങ്ങിവരു 

വാന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ദേശത്തേകു അവ൪ 

മടങ്ങിവരികയില്ല, കൊന്യ വേ ഏന്ന 

ഈ ആം, സാരമില്ല എന്നുധെച്ചു മടെച്ചു 

കളു ഞ്ഞൊരു കലമോ? ആകും ഇക്ടമില്ലാത്ത 

പാത്രമോ? അയനെയും അവനെറ സ 

ന്തതിയെയും തൃജിച്ചു, അവർ അറിയാത്ത 

ദേശത്തേക്കു തള്ളിക്കുളവാ൯ സംഗതി 

എന്തു? 

യഫഹോധയുടെ വചനം കേമക്ക! 

ദേശമേ, ദേശമമ, ദേശമേ, 

ഈ 

ആളെ മക്കളില്ലാത്തവന്൯ എന്നും ആയു 

ഷ്ട്യ്ാലത്തു 

എന്നും ഏഴുതുധി൯; ഇനി ഓധിഭിനെറ 

ഒരിക്കലും ശുഭംവരാത്തവ൯ 

സിംഹാസനത്തില് ഇരുനാം ഒയെഫ്രുടയില് 

വാഴ്ചവാ൯ അവനെറ സന്തതിയില് യാ 

തൊതരുത്തന്നും ശുഴംവരികയില്ല എന്നു 

യഫോവ അരുളിച്ചെയയന്നു. 

൨൩. അദ്ധ്യായം. 

൫)൯െറ മേച്ചല്പുറത്തെ ആടുകളെ ന 

ശിപ്പിക്കയും ചിതറിക്കുയും ചെയ്യുന്ന ഇടയ 

ന്മാക്കു അയ്യോ കഷ്ടം എന്നു യഹോവയുടെ 

അരുളപ്പാടു. അതുകൊണ്ടു, തന്െറ ജന 

ത്തെ മേയിക്ുന്ന ഇടയന്മാരെക്ുറിച്ചു 

യിസ്രായേലിനന്െറ ഭൈധവമായ യഹോധ 

ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചെയുന്നു: നിങ്ങ എ 

നെറ ആട്ടി൯ക്രട്ടത്തെ സൂക്ഷിക്കാതെ അ 

വയെ ചിതറിച്ചു ഓടിച്ചുക ഉ ഞ്ഞിരിക്കുന്നു ; 

ഇതാ, ഞാ൯ നിങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തികളുടെ 

ദോഷത്തെക്കറിച്ചു നിങ്ങളോടു ചോടികും 

എന്നു യഹോവയുടെ അരുളപ്പാടു. എ 

നെറ ആട്ടി൯ക്രടടത്തില് ശേഷിച്ചിരിക്കു 

ന്നവയെ ഞാന് അവയെ നിക്കിക്കളഞ്ഞി 

രിക്കുന്ന സകലദേശങ്ങളില്നിന്നും ശേഖ 

രിച്ചു അവയുടെ പുല്ലറങ്ങളിലേക്കു ധി 

ധിം 

1147 യിരെമ്യാവു ൨൩. ഴ 

ണ്ടും കൊണ്ടുവരും; അവ പഭ്ധിച്ചു പെ 

രുകും. അവയെ മേയിക്കേണ്ടതിന്നു ഞാ൯ 

ഇടയന്മാരെ നിയമിക്കും; അവ ഇനി 

പേടിക്കുയില്ല, ഭ്രമിക്കയില്ല, കാണാതെ 

പോകയുമില്ല എന്നു യഹോധയ്ുടെ അരു 

മപ്പാടു. 

രു മുഭയായവനെ ഉത്ഭധിപ്പികുന്ന കാലം 

ഞാ൯ ഭാവിടിന്നു നിീതിയുള്ളോ 

വരും; അവ൯ രാജാവായി ഖാണ്ട ബുദ്ധി 

യോടെ പ്രവത്തിച്ച ദേശത്തു നീതിയും 

ന്യായധും നടത്തും. അവനെറ കാലത്തു 

യ്യെഫ്രുദാ രക്ഷിക്കപ്പെടും; യിസ്രായേല് 

നിഭയമായി വസികും; അ വന്നു യഹോധഖ 

നമുടെ നിതി എന്നു പേര് പറയും ഏന്നു 

യഹോവയുടെ അരുളപ്പാടു. ആകയാര 

യിസ്രായേല്മക്കളെ മിസ്രയിംദേശത്തുനി 

ന്നു കൊണ്ടുവന്ന യഫഹോവയാണ ഏന്നു 

ഇനി പറയാതെ, യിസ്രായേരഗൃഹത്തി 

സെറ സന്തതിയെ വടക്കുദേശത്തുനിനംം 

ഞാ൯ അവരെ നിക്കിക്കളഞ്ഞിരുന്ന സക 

ലദേശങ്ങളില്നിന്നും പുറപ്പെടുയിച്ചു കൊ 

ണ്ടുവന്ന യഹോവയാണ ഏന്നു പറയുന്ന 

കാലം വരും; അവര് തഞ്ങദൂടെ സ്വന്ത 

ദേശത്തു വസികും എന്നു യഹോധയുടെ 

അരുളപ്പാടു. 

പ്രവാചകന്മാരെക്കുറിച്ചുള്ള അരു 

ഉപ്പാടു: എന്െറ ഫൃടയം എസെറ ഉള്ളില് 

ന്റുങ്ങിയിരിക്ുന്നു; എന്െറ അസ്ഥി 

കഠം ഒക്കെയും ഇളകന്നു; യ ഹാഖ 

നിമിത്തവും അവനെറ ധിശുഭ്ധവചന 

ങ്ങഗനിമിത്തവും ഞാന്, മത്തനായിരിക്കു 

ന്നവനെപ്പേംലെയും വിഞ്ഞു കുടിച്ചു ലഹരി 

പിടിച്ച വനെപ്പേോംലെയും ആയിരിക്കുന്നു. 

ദേശം വൃഭിചാരികളെ ക്കൊണ്ടു നിറഞ്ഞി 

രികുന്നു; ശാപംനിമിത്തം ദേശം മ്ദഖി 

ക്കുന്നു; മരുഭൂമിയിലെ മേച്ചല്ലറങ്ങറം ഉണ 

ങ്ങിപ്പോയിരികുന്നു; അവരുടെ ഓട്ടം ഭോ 

കാമുള്ളതും അവരുടെ ബലം നേതകെട്ട 

144 * 
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തും ആകുന്നു. പ്രവാചകരും പുരോഹി 

തന്ദം ഒരുപോലെ വഷളന്മാരായിരിക്കു 

ന്നു; എന്െറ ആലയത്തിലും ഞാ൯ അവ 

രുടെ ടൂടക്ടത കണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നു യഹോ 

വയുടെ അരുളപ്പാടു. അതുകൊണ്ടു അ 

വരുടെ വഥി അവക്ു ഇരുട്ടത്തു വഴ്ചവഴ 

ലു ആയിരികും; അവര് അതില് കാല് 

തെററി വീഴം; ഞാ൯ അവക്കു അനത്ഥം, 

അവരുടെ സന്ദശനകാലം തന്നേ, വരു 

തും എന്നു യഹോവയുടെ അരുളപ്പാടു. 

ശമയ്യ്യയിലെ പ്രവാചകന്മാരില് ഞാ൯ 

ഭോകത്വം കണ്ടിരിക്കുന്നു; അവര് ബാലി 

സെറ നാമത്തില് പ്രവചിച്ച എനെറ ജന 

മായ യിസ്രായേലിനെ തെററിച്ചുകളഞ്ഞും 

യെരൂശലേമിലെ പ്രവാചകന്മാരിലോ 

ഞാ൯ അതിഭയങ്കരമായുള്ള തു കണ്ടിരിക്കു 

ന്നു അവര് വ്യഭിചാരം ചെയ്യൂ വ്യാജ 

ത്തില് നടകുന്നു; ആരും തനെറ ദുഷ്ടത 

ിട്ടുതിരിയാതവണ്ണം അവ൪ ട്വൃത്തി 

ക്കാരെ ധൈധയ്യപ്പെടുത്തുന്നു; അവരെല്ലാ 

വരും എനിക്ു സൊദോംപോലെയും അ 

തിലെ നിധാസിക ഗൊമോറാപോ 

ലെയും ഇരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടു സൈ 

നയങ്ങളുടെ യഹോധ പ്രവാചകന്മാരെക്കു 

റിച്ചു ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചെയ്യുന്നു: ഞാ൯ 

അവരെ കാഞ്ഞിരം തീററഠി നഞ്ചുധെള്ളം 

കടിപ്പിക്കും; യെരൂശലേമിലെ പ്രവാചക 

ന്മാരില്നിന്നല്ലോ വക്ളത്വം ദേശത്തെ 

ല്ലാടവും പരന്നിരിക്കുന്നതു, സൈവ്ൃങ്ങ 

ളുടെ യഹോവ ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചെ 

യ്യുന്നു : നിങ്ങളോടു പ്രവചിക്കുന്ന പ്രവാ 

ചകന്മാരുടെ വാക്കു കേരുക്കരുതു; അവര് 

നിങ്ങളെ. വ്യാജം ഉപദേശിക്കുന്നു; യഛഹോ 

വയുടെ യായില്നിന്നുള്ള തല്ല സ്വന്തഎ 

ദയത്തിചെ ഭശനമത്രേ അവര് പ്രുവചി 

ക്കുന്നതു. എന്നെ നിരസിക്ുന്നവരോടു 

അവര്: നിങ്ങഗകു സമാധാനം ഉണ്ടാകം 
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എന്നു യെഹോവ അരുളിച്ചെയ്യിരിക്കുന്നു 

മ്േന്ന പറയുന്നു; തങ്ങളുടെ ഫൃദയത്തിലെ 

ശാ൮ൃ പ്രകാരം നടക്കുന്നവരോടൊക്കെയും: 

നിങ്ങശക്കു ഒരു ദോഷവും വരികയില്ല 

എന്നം പറയുന. യഫോധയുടെ വച 

നം ഒശിച്ചുകേഠപ്പാ൯ തക്കവണ്ണം അധ 

നെറ ആലോചനസഭയില് നിന്നവ൯ 

ആര? അയനെറ വചനം ശ്രഭ്ധിച്ചകേ 

ട്ടിരിക്കുന്നവ൯ ആര്? യഹോധയുടെ ക്രോ 

ധം എന്ന കൊടുങ്കാററു, വലിയ ചുഴലിക്കാ 

ററു തന്നേ, പുറപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു; അതു ദൂഷ്ടു 

ന്മാരുടെ തലമേൽ ചുററിയടിക്കും. തനെെറ 

ഫ്ൃദയത്തിലെ ഉദ്ദേശങ്ങളെ നടത്തിത്തി 

രുധോളം യഹോവയുടെ കോപം മായൃകു 

യില്ല; ഭാധികാലത്തു നിങ്ങശ അതിനെ 

പ്ലണ്ണമായി ഗ്രഹിക്കും. ഞാ൯ ഇഈപ്രവാ 

ചകന്മാരെ അയക്കാതിരുന്നിട്ടും അവ൪ 

ഓടി ഞാ൯ അവഖരരോടു അരുളിച്ചെയ്യാ 

തിരുന്നിട്ടും അവ൪ പ്രവചിച്ചു. അവ൪ 

എനെറ ആലോചനസഭയില് നിന്നിരു 

ന്നുലവെങ്കില്, എനെറ വചനങ്ങളെ ഏ 

നെറ ജനത്തെ കേധപ്പിച്ചു അവരെ അ 

വരുടെ ആകാത്തവഴിയിതനിന്നും അവ 

രുടെ പ്രവൃത്തികളുടെ ദോഷത്തില് നിന്നും 

തിരിപ്പിക്കുമായിരുന്നു. ഞാ൯ സമീപ 

സ്ഥനായ ദൈവം മാത്രം ആകുന്നുവോ? 

ട്ൂരസ്ഥനായ രമൈവധുലല്പുയോ? എന്നു യ 

ഫഹോധയുടെ അരുളപ്പാടു. ഞാ൯ കാണാ 

തവണ്ണം ആക്കെങ്കിലും മറയത്തു ഒളിപ്പാ൯ 

കഴിയുമോ? എന്നു യഹോവയുടെ അരുള 

പ്പാടു; ഞാ൯ ആകാശവും ഭൂമിയും നിറ 

ഞ്ഞിരികുന്നവനല്ലയോ എനു യഫോധ 

യുടെ അരുളപ്പാടു. ഞാ൯സ്വഡഫ്ലം കണ്ടു, 

സ്വപ്ലം കണ്ടു എന്നു പറഞ്ഞു എന്െറ നാമ 

ത്തില് ഭോഷ്കു പ്രവചിക്കുന്ന പ്രവാചക 

ന്മാരുടെ വാക്കു ഞാന് കേട്ടിരിക്കുന്നു. സ്വ 

ന്തഫ്ൃദയത്തിലെ വഞ്ചനയുടെ പ്രവാചക 
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34 വയുടെ അരുളപ്പാടു എനു പറക. 

മനന്്ലി 24 

ന്മാരോയി ഭോഷ്ടു പ്രവചിക്കുന്ന പ്രവാചക 

ന്മാക്കു ജൌ താല്പയ്യം എത്രത്തോളം ഉണ്ടായി 

രിക്കും? അവരുടെ പിതാക്കന്മാർ ബാല് 

നിമിത്തം എനെറ നാമം മറന്നുകള ഞതു 

പോലെ ഇവര് അന്േന്വം വിവരിച്ചു 

പറയുന്ന സ്വപ്ലങ്ങഥംകൊണ്ടു എന്െറ ജനം 

എനെറ നാമം മറന്നുകള യേണ്ടതിന്നു ഇട 

വരുത്തുധവാ൯ വിചാരിക്കുന്നു. സ്വപ്ലം 

കണ്ട പ്രവാചകന് സ്വപ്തം വിവരിക്കട്ടെ ; 

എനെറ വചനം ലഭിച്ചിരിക്ുന്നവ൯ എ 

നെറ വചനം വിശ്വസ്മ്തയോടെ പ്രസ്മാ 

ധിക്കട്ടെ; ധൈക്കോലും കോതമ്പും തമ്മില് 

ഒക്കുമോ എന്നു യഹോധയുടെ അരുളപ്പാടു. 

എന്െറ വചനം തിപോലെയും പാറയെ 

തകുക്കുന്ന ചുററികപോലെയും അല്ലയോ 

അത്ത 

കൊണ്ടു ഒരുത്തനോടു ഒരുത്ത൯ എന്റെറ 

എന്നു യഹോവയുടെ അരുളപ്പാടു. 

വചനങ്ങളെ മോക്ട്ടിക്കുന്ന പ്രവാചന്മാകു 

ഞാ൯ ധിരോധമാകന്നു എന്നു യഹോധഖ 

യ്യുടെ അരുളപ്പാടു. തങ്ങളൂടെ നാധെടുത്തു 

അരുളപ്പാടു എന്നു പറയുന്ന പ്രവാചകന്മാ 

കു ഞാ൯ ധിരോധമാകന്ന എന്നു യഹോ 

വയുടെ അരുളപ്പാടു. വൃയജസ്വപ്പങ്ങക്കെ 

പ്രവചിച്ചു യിഖരിച്ചു ഭോഷ്ട്ുകൊണ്ടും വൃ 

ത്ഥപ്രുശം സകൊണ്ടും എന്െറ ജനത്തെ 

തെററിച്ചകളയുന്നവക്കു ഞാ൯ വിരോധ 

മാകുന്നു എന്നു യഹോവയുടെ അരുളപ്പാടു; 

ഞാ൯ അവര അയച്ചിട്ടില്ല, അധരോട്ട 

കല്പിച്ചിട്ടില്ലം അവര് ഈ ജനത്തിന്നു ഒട്ടും 

പ്രയോജനമായിരിക്കയുമില്ല എന്നു യഹോ 

വയുടെ അരുളപ്പാടു. ഈ ജനമോ ഒരു 

പ്രവാചകനോ പുരോഹിതനോ യഹോ 

വയുടെ ഭാരം (അരുളപ്പാടു) എന്തു എന്നു 

നിന്നോട്ട ചോടികുന്നുവെങ്കിത, നി അവ 

രോട്ട: നിങ്ങ ആകുന്നു ഭാരം; ഞാ൯ 

നിങ്ങളെ എറിഞ്ഞുകളയും എന്നു യഹോ 

ി 

1149 യിരെമ്യ വയ ൨.൪: 

വാചകനോ പുരോഹിതനോ ജനനമോ: 

യദഹാവയ്ുടെ ഭാരം എന്നു പറയുന്നുവെ 

ങ്കില് ഞാ൯ ആ മനുഷ്യനെയും അവന്െറ 

ഭവനത്തെയും സന്ദശിക്കും. യഹോധ 

എന്തുത്തരം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു? യഫഹോധഖ 

എന്തു അരുളിച്ചെയ്യിരിക്കുന്നു എന്നിങ്ങനെ 

യത്രേ ഓരോരുത്തന താന്താനെറ ക്രട്ടുകം 

രനോടും തന്തോസനെറ സഹോദരനോടും 

ചോദിക്കേണ്ടതു. യഹോവയുടെ ഭാരം 

നന്നു ഇനി മിണ്ടരുതു; അല്ലെങ്കില് അവ 

നവനെറ വാക്കു അവന വന്നു ഭാരമായ്യി 

രും; നമ്മുടെ ദൈവമായ സൈവ്യങ്ങളുലടെ 

യഹോവ എന്ന ജീവനുള്ള ദൈവത്തി 

നെറ വചനങ്ങളെ നിങ്ങ മറിച്ചകളഞ്ഞൂു 

വല്ലോ. യഹോവ നിന്നോടു എന്തുത്ത 

രം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു? യദഹാവ എന്തരുളി 

ച്ചെയ്യിരിക്കുന്നു എന്നിങ്ങനെയത്രേ പ്രവാ 

ചക നോടു ചോദിക്കേണ്ടതു. 

യുടെ ഭാരം എന്നു നിങ്ങഠ പറയുന്നുലവെ 

ജിലോ യഹോവ ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചെ 

യ്യനാ: യഫോധയുടെ ഭാരം എന്നു പറയ 

രുതു എന്നു ഞാ൯ നിങ്ങദൂടെ അടുക്കല് 

പറഞ്ഞയച്ഛിട്ടും നിങ്ങഠം യഹോവയുടെ 

ഭാരം എന്നി വാകു പറകകൊണ്ടു ഞാ൯ 

നിങ്ങളെ എടുത്തു നിങ്ങളെയും നിങ്ങ 

ക്കും നിങ്ങളു ടെ പിതുക്കന്മാക്ും ഞാന് ത 

ന്നിട്ടുള്ള നഗരത്തെയും ഏ൯റെറ മുമ്പില് 

നിന്നു എറിഞ്ഞങുകളയും. അങ്ങനെ ഞാ൯ 

നിങ്ങള്ക്കു നിത്യനിന്ദയും മറന്നു പോകാ 

ത്ത നിത്യ ലജ്പയയും വരുത്തും. 

൨൪... അഘ്ധ്യായാം. 

ബ്വാബേല്രാജാധായ നെബൂഖട് നേ 

സ൪ യെഹോയാക്കീിമിനെറ മകനായി 

യ്യെഫ്രുദാരാജാവായ യെഖൊന്യാലെയും 

യ്യെഫ്രുഭാപ്രഭൂക്കന്മാരെയും ശിപ്പികളെ യും 

കൊല്ലുന്മാരെയും പിടിച്ചു യെരുശലേമില് 

യഹോവ. 
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നിന്നു ബാബേലിലേക്കു കൊണ്ടുപോയ 

ശേഷം, യഹോവ ഏന്നെ രണ്ടു കൊട്ട 

അത്തിപ്പഴം യഹോവയുടെ മന്ദിരത്തി൯ 

മുമ്ചില് ധെച്ചിരിക്കുന്നതു കാണിച്ചു. ഒരു 

കൊട്ടയില് തലപ്പഗംപോലെ എത്രയും 

നല്ല അത്തിപ്പഴവും മറെറ കൊട്ടയില് 

എത്രയും ആകാത്തതും തിന്മാ൯ പാടില്ലാ 

തവണ്ണം ചീത്തയും ആയ അത്തിപ്പഴവും 

ഉണ്ടായിരുന്നു. യഹോവ എന്നോടു: 

യിരെമ്യാധേ, നീ എന്തു കാണുന്നു എന്നു 

ചോടിച്ചു; അതിന്നു ഞാ൯: അത്തിപ്പഴം; 

നല്ല അത്തിപ്പഴം എത്രയോ നല്ലതും ആ 

കാത്തതോ ഏത്രയും ആകാത്തതും തിന്നു 

ക്രടാതവണ്ണം ചിത്തയും ആകുനാ എന്നു 

പറഞ്ഞു. 

രുളപ്പാടു 

യിസ്പായേലിനെറ ദൈവമായ യഹോലഖ 

അപ്പ്പോഗ യഹോവയുടെ അ 

എനികുണ്ടായതെന്തെന്നാല്: 

ഇപ്രകാരം അരുളി ക്ചെയ്യന്നു : ഞാന് ഈ 

സ്ഥലത്തുനിന്നു കല്ല യരുടെ ദേശത്തേകു 

നമ്യെക്കായി അയച്ചിരിക്കുന്ന യ്യെഫ്രദാ 

ബദ്ധന്മാരെ ഈ നല്ല അത്തിപ്പഗംപോ 

ലെ ഞാന് വിചാരികും. ഞാ൯ ഏനെറ 

ഭൂക്ടി നന്മെക്കായി അവരുടെ മേല്ധെച്ചു 

അവരെ ഈ ദേശത്തേക്ു വിണ്ടും കൊണ്ടു 

വരും; ഞാ൯ അവരെ പണിയും, പൊളി 

ചുകതുകയില്ല ; അവരെ നടും, പറിച്ചുകള 

കയുമില്ല. ഞാ൯ യഹോവ എന്നു എന്നെ 

അറിവാന് തക്ക ഫലുദയം ഞാ൯ അവക്കു 

കൊട്ടുകും;ു അവര് എനിക്കു ജനമായും 

ഞാ൯ അവക്കു ദൈധമായ്യമിരിക്ും; അ 

വര് പുണ്ണഫ്ൃദയത്തോടെ എങ്കലേക്കു തി 

രിയും. എന്നാല് യ്യെഫ്രുദാരാജാവായ 

പ്രഭൂക്കന്മാരെയും 

ഈ ദേശത്തു ശേഷിച്ച യെരൂശലേമിലെ 

സിദെക്കിയാലെയും 

ശേഷിപ്പ്പിനെയും മിസ്രയീംദേശത്തു പാ 

കുന്നവരെയും ഞാ൯, ആകാത്തതും തിന്നു 

ക്ൂടാതവണ്ണം ചീത്തയുമായ അത്തിപ്പഥം 

ധാഠാഥ്ലിം 

൭ നനവ് 25 

പോലെ ത്ൃജിച്ചുകളുയും എന്നു യഹോവ 

അരുളിച്ചെയുന്നു. ഞാ൯ അവരെ ഭൂമി 9 

യിലെ സകലരാജ്യങ്ങഗാക്കും ഭീതിയും അ 

നത്ഥധും ഞാ൯ അവരെ നിക്കിക്കുള വാനി 

രിക്കുന്ന സകലസ്ഥലങ്ങളിലും നിന്ദയും പ 

ഗഞ്ഞചൊല്ലും പരിഹാസേധും ശാപവഖാകു യും 

ആക്കിത്തിക്കും. ഞാന് അവക്കും അധ 

രുടെ പിതാക്കന്മാകും കൊടുത്ത ദേശത്തു 

നിന്നു അവര് നശിച്ചുപോകുംവരെ ഞാ൯ 

അധരുടെ ഇടയില് വാളം ക്ഷാമധും മഹാ 

മാരിയും അയകും. 

൨൫. അദ്ധ്യായം. 

യോശിയാധിനെറ മകനായി യെഫ്രു 

ഓരാജാവായ യെഹോയാക്കിമിനെറ നാ 

ലാം ആണ്ടില് -- ബാബേല്രഃജാധായ 

നെബൂഖദ് നേസരിന്െറ ഒന്നാം ആണ്ടു 

തന്നേ -- സകലയെ ഫ്രുടാജനത്തെയും കു 

റിച്ചു യിരെമ്യായിന്നുണ്ടായ അരുളപ്പാടു. 

യിരെമ്യാപ്രവാചക൯ അതു സകലയ്യെച്ര 

ഓജനത്തോടടം സകലയെരൂശലേംനിവാ 

സികളോടും പ്രസ്മാധിച്ചതു എങ്ങനെ ഏ 

ന്നാല്: ആമോനെറ മകനായി യ്യെഫ്രു 

ഓരാജാവായ യോശിയാധിനെറ പതിമൂ 

ന്നാം ആണ്ടുമുതത ഇന്നുവരെ ഈ ഇരു 

പത്തുമൂന്നു സംവത്സരം യഹോവയുടെ 

വചനം എനികുണ്ടാകയും ഞാ൯ ഇടയി 

ടാതെ നിങ്ങളോട്ട സംസാരിക്കയും ചെ 

യ്മിട്ടും നിങ്ങ കേട്ടില്ല. യഹോധ പ്ര 

വാചകന്മാരായ തനെറ സകലഭാസന്മാ 

രെയും ഇടധിടാതെ നിങ്ങളുടെ അടുക്കുത 

അയച്ചിട്ടും നിങ്ങ കേട്ടില്ല; കേക്കു 

അക്കവണ്ണം നിങ്ങളുടെ ചെധി ചായിച്ച 

തുമില്ല. 

നെറ മൂമ്മാഗ്ഗധും ടവൃത്തികളും വിട്ടുതി 

നിങ്ങ ഓരോരുത്തന താന്താ 

രിധി൯; ഏന്നാല് യഹോവ നിങ്ങഠകും 

നിങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാക്കും തന്ന ദേശത്തു 
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നിങ്ങ എനും പാകും. എ ന്നേകും 

അന്യ ദേവന്മാരെ സേധിച്ചു നമസ്തൂരിക്കേ 

ണ്ടതിന്നു അവരോടു ചേരരുതു ; നിങ്ങളുടെ 

കൈകളുടെ പ്രവ്ൃത്തിക 0ംകൊണ്ടു എന്നെ 

കോപിപ്പിക്കയും അരുതു; എന്നാല് ഞാ൯ 

നിങ്ങഗക്കു അനത്ഥം വരുത്തുകയില്ല ഏന്നു 

അവര് പറഞ്ഞു. എങ്കിലും നിങ്ങ നി 

ഞ്ജളൂടെ അനത്ഥത്തിന്നായി നിങ്ങളുടെ 

കെകകടളട ടെ പ്രവ്ൃത്തികൊണ്ടു ഏന്നെ കോ 

പിപ്പിപ്പാ൯ തക്കവണ്ണം എനെറ വാക്കു 

കേശക്കാതിരുന്നു എന്നു യഹോവയുടെ 

അരുളപ്പാടു. 

മൂടെ യഹോധ ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചെ 

അതുകൊണ്ടു സൈന്ങ്ങ 

യുന്നു: നിങ്ങ ഏനെറ വചനങ്ങളെ 

കേശാക്കായ്ക്കുകൊണ്ടു ഞാ൯ ആളയച്ചു 

വടക്കുള്ള സകലവംശങ്ങകെയും എനെറ 

ദാസനായി ബാബേല്രാജുാവായ നെബൃ 

ഖദ് നേധഡരിനെയും ഈ ദേശത്തിനെറനേ 

രെയും അതിലെ നിലാസികളുടെ നേരെ 

യ്യും ചുററും വസിക്കുന്ന ഈ സകലജമാതി 

കളുടെ നേരെയും വരുത്തി അവരെ ന്ത 

ലനാശം ചെയ്യൂ സ്മൂംഭനഫേതു ധും പരിഹാ 

സധികയധും ശാശ്വതശ്രന്യ വൃമാക്കിത്തി 

ക്കും. ഞാ൯ ആനന്ദഘോഷധും സന്തോ 

ഷധ്വനിയും മണവംളനെറ സ്വരവും 

മണവാട്ടിയുടെ സ്വരവും തിരികല്ലിനെറ 

ഒച്ചയും വിളക്കിനെറ ധെളിച്ചവും അവ 

രുടെ ഇടയിരനിന്നു നിക്കിക്കള യും, 

ഈ ദേശമൊക്കെയും ശ്രുന്യയധും സ്മൂംഭന 

ഹേതൃുധും ആകും; 

ബേല്രാജാധിനെ എഴുപതു സംവത്സരം 

ഈ ജാതികഠ ബാ 

സേധികും എന്നു യഹോവയുടെ അരുള 

പ്പാടു. 

മ്പോഗ, ഞാ൯ ബാബേതരാജാധിനെയും 

ദഴ്ചപതു സംവത്സരം തികുയു 

ആ ജാതിയെയും കല്പ യരുടെ ദേശത്തെ 

യൂം അവരുടെ അകൂതൃയംനിമിഅം സന്ദ 

ശിച്ചു അതിനെ ശാശ്വതശ്രു് മാക്കിത്തീ 

ഠിം 

11 01 യിരെമ്യാവു ൨൫ 

കും ഏന്നു യഹോധയുടെ അരുളപ്പാടു. 

അങ്ങനെ ഞാ൯ ആ ദേശത്തെക്കുറിച്ചു 

അരുളിച്ചെയ്യിരികുന്ന സകലവചനങ്ങ 

ളെയും യിരെമ്യാവു സകലജാതികളെയും 

കുറിച്ച പ്രവചിച്ചതും ഈ പുസ്മകത്തില് 

എഴുതിയി രികുന്നതുമായ സകലത്തെയും 

ഞാ൯ അതിന്നു വരുത്തും. അനേകം 

ജാതികള്ടം വലിയ രാജാക്കന്മാരും അവ 

രെക്കൊണ്ടും ഞാ൯ സേവചെയ്യിക്ും; 

അവരുടെ ക്രീയകഠക്കും അവരുടെ കൈ 

കളുടെ പ്രവൃത്തികഠാക്കും തക്കവണ്ണം അ 

വക്കു പകരം ചെയ്യും. 

യിസ്രായേലിനെറ ഭൈധമായ യഹഫഹോ 

വ ഏന്നോടു ഇപ്രകാരം അരുളി ച്ചെയയൂ: 

ഈ ക്രോധമല്യം നിറഞ്ഞ പാനപാത്രം 

ശ്രേനെറ കയ്യില്നിന്നു വാങ്ങി, ഞാ൯ 

നിന്നെ അയക്കുന്ന ജാതികളെ ഒക്കെയും 

കുടിപ്പിക്ക. അവര് കുടിച്ചു ഞാ൯ അധ 

രുടെ ഇടയില് അയകുന്ന വാരനി 

മിത്തം ചാഞ്ചാടി ഭ്രാന്തന്മാരായിത്തിരും. 

അങ്ങനെ ഞാന് പാനപാത്രം യഹോ 

വയുടെ കയ്യിരനിന്നു വാങ്ങി, യഹോവ 

എന്നെ അയച്ച സകലജാതികളെയും 

കുടിപ്പിച്ചു. 

വും സ്മൂംഭനഹേതുധും പരിഹാസധികഷ്ഷയ 

ഇന്നുള്ളതുപോലെ ശ്രൂ൬ 

വും ശാപവയാക്യ ധുമാക്കേണ്ടതിന്ന യെരൂശ 

ലേമിനെയും യെഫ്രദാപട്ടണങ്ങളെയും 

രാജാക്കന്മാരെയും പ്രുഭൂക്കന്മാരെയും മിയ 

യിംരാജാവായ ഫറവോനെയും അവന്െറ 

ഭൂത്യന്മാരെയും പ്രഭൂക്കന്മാരെയും സകലപ്ര) 

ജകളെയും സ്വ്വസമ്മിശ്രജാതിയെയും 

ഉരസ് ദേശത്തിലെ സകലരജോക്കന്മരെ 

യ്യും ഫെലിസ്കു ദേശത്തിലെ സകലരാജാ 

ക്കന്മാരെയും അസ്ത്റലോനെയും ഗസ്സയെ 

യൂം ഏക്രോനെയും അന്ോദില് ശേഷി 

പുള്ള വരെയും എരോമിനെയും മോവാ 

ബിനെയും അമ്മോന്യരെയും സകല 
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യിരെമൃ 

സോര്രാജാക്കന്മാരെയും സകലസി 

ദോ രാജാക്കന്മാരെയും സമ്ദത്തിന്നക്ക 

രെയുള്ള ദ്വീപുകളിലെ രാജാക്കന്മാരെയും 

ദേദാനെയും തേമയെയും ബുസിനെയും 

തലയുടെ അരികു വടിച്ചവരെ ഒക്കെയും 

എല്ലാ അരാബ്ദ്യ രാജാക്കന്മാരെയും മരുവാ 

സികളായ സമ്മിശ്രജാതിയുടെ സകല 

രാജാക്കന്മാരെയും സകലസിക്രിരാജാക്ക 

ന്മാരെയും ഏലാമിലെ സകലരാജാക്ക 

ന്മാരെയ്യം മേല്യരുടെ സകലരാജാക്കന്മാ 

രെയ്യം തമ്മില് അടുതുതും അകന്നും ഇ 

രിക്കുന്ന എല്ലാവടക്കെരാജാക്കന്മാരെയും 

ഭൂമിയിലെ സകലലോകരാജ്യങ്ങളെയും 

തന്നേ; ശേശക്ക് രാജാധഖോ അവരുടെ 

ശേഷം കുടിക്കേണം. നീ അധഖരോട്ട 

പറയേണ്ടതു: യിസായേലിസെറ ദൈവ 

മായ സൈ൬ങ്ങളുടെ യഹോവ ഇപ്പകാ 

രം അരുളിച്ചെയുന്നു: നിങ്ങ കുടിച്ചു 

ലഹരിപിടിച്ചു ഛട്ടിച്ചു, ഞാ൯ നിങ്ങളൂടെ 

ഇടയില് അയക്കുന്ന വാള കൊണ്ടു ഇനി 

ഏഗ്ണന്നേല്ല്ഛാതവണ്ണം വിഴ്ഴവി൯. എന്നാല് 

പാനപാത്രം നിന്െറ കയ്യില്നിന്നു വാ 

ങ്ങി കുടിപ്പാ൯ അവകു മനസ്സസില്ലാഞ്ഞാല് 

നി അവരോടു പറയേണ്ടതു: സൈവ 

ങ്ങളുടെ യഹോവ ഇപ്രുകാരം അരുളി 

ച്ചെയ്യുന്നു: നിങ്ങ കുടിച്ചേ മതിയാധു. 

എനെറ നാമം വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന 

വരുത്തു 

വാ൯ തൃടങ്ങുന്നു; പിന്നെ നിങ്ങ കേവ 

നഗരത്തിന്നു ഞാ൯ അനത്ഥം 

ലം ശിക്ഷ ക്രടാതെ പോകുമോ? ശിക്ഷ 

ക്രടാതെ പോകയില്ല; ഞാ൯ സകലഭ്ൂവാ 

സികളുടെയുംമേല് വാളിനെ ധിളിച്ചുവ 

രുത്തും ഏന്നു സൈവൃങ്ങളുടെ യഹോലഖ 

യുടെ അരുളപ്പാടു. ആകയാല് നീ ഈ 

വചനങ്ങളെ ഒക്കെയും അവരോടു പ്രവ 

ചിച്ചു പറക: യഹോവ ഉയരത്തിൽനിന്നു 

ഗജ്ഷ്മിച്ചു, തന്െറ ധിശുഭ്ധനിവാസത്തില് 

ധിം ി 
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നിന്നു നാദം പുറപ്പെടു യിക്കുന്നു; അവ൯ 

തനെറ മേച്ചല്പറത്തെ നോക്കി ഉറക്കെ 

ഗജ്്മിക്കുന്നു; മുന്തിരിച്ചക്കു ചധിട്ടുന്നല 

രെപ്പ്യോല അവന് സകലഭ്ൂവാസികഠം 

ആര 

വം ഭൂമിയുടെ അററത്തോളം എത്തുന്നു; 

കും നേരെ ആപ്പുധിളിക്കുന്നു. 

യഹോധെക്കു ജാതികളോടു ഒരു വ്യവ 

ഹാരം ഉണ്ടു; അവ൯ സകലജഡത്തോടും 

൮ ഡഹരിച്ചു ദുഷ്ടന്മാരെ വാളിന്നു ഏപ്പി 

ക്കും എന്നു യഹോവയുടെ അരുളപ്പാടു. 

സൈന്ങ്ങളൂടെ യഹോവ ഇപ്രകാരം 

അരുളിച്ചെയുന്നു : അനത്ഥം ജാതിയില് 

നിന്നു ജാതിയിലേക്കു പുറപ്പെടുന്നു; ഭൂമി 

യൂടെ അററങ്ങളില്നിന്നു വലിയ കൊടു 

ങകകാററു ഇളകിവരും. അന്നാളില് യഹോ 

വയുടെ നിഹതന്മാര് ഭൂമിയുടെ ഒരററം 

മുതല് മറെറ അററംവരെ വധിണുകിട 

ക്കും; അധരെക്ുറിച്ച ആരും ധിലപിക്ക 

യില്ല; അവരെ ഏടുത്തു കുഴിച്ചിടുകയില്ല; 

അവര് നിലത്തിന്നു വളമായിത്തിരും. 

ഇടയന്മാരേ, മുറയിട്ടു നിലധിളിപ്പി൯! 

ത്രേഷ്ടന്മാരേ, 

ണ്ണീരില് കിടന്നുരുളൂ ധി൯; നിങ്ങളെ അറു 

ആട്ടി൯ക്രട്ടത്തിലെ വെ 

പ്പാന്ദള്ള കാലം തികഞ്ഞിരിക്കുന്നു; ഞാ൯ 

നിങ്ങളെ ഉടെച്ചുകളയും; നിങ്ങ മനാ 

വീഴം. 

ഇടയന്മാകു ശരണവും ആട്ടി൯ക്ൂട്ടത്തി 

ഹരമായോരു പാത്രംപോലെ 

ലെ ശ്രേഷ്ടുന്മാക്കു ഉഭ്ധാരണവധും ഇല്ലതെ 

യാകും, യഹോധഖ മേച്ചല്ലറത്തെ പാഴാ 

ക്കിക്കള യുന്നതു കൊണ്ടു ഇടയന്മാർ നില 

വിളിക്കുന്നതും ആട്ടി൯ക്രട്ടത്തിലെ ൪ത്ര 

കുന്മാ൪ മുറയിടുന്നതും കേധപ്പാറ:കം, 

സമാധാനമുദ്ള മേച്ചല്ലറങ്ങഥം യഹോവ 

യുടെ 

പോയിരിക്കുന്നു. 

ഉഗ്രകോപംനിമിത്തം നഗിച്ചു 

അവന ഒരു ബാല 

സിംഹം എന്നപോലെ തനെറ മുറവുംമാടു 

വിട്ടു വന്നിരിക്കുന്നു; പീഡിപ്പിക്കുന്ന ഖാ 
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കൊണ്ടും, അവനെറ ഉഗ്രകോപംകൊണ്ടും 

അധരുടെ ദേശം ശ്രുന്യ മായിരികുന്നു. 

൨ ൬. അദ്ധ്യായം. 

യ്യോശിയാധിനെറ മകനായി യ്യെഹ്ര 

ദാരാജാവായ യെഹോയാക്കിമിനെറ വാ 

യുടെ ആരംഭത്തിങ്കൽ യഹോധഖയിങ്കല് 

നിന്നുണ്ടായ അരുള പ്പാടാവിതു: യഹോധഖ 

ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചെയ്യുന്നു:; നീ യഹോ 

വയുടെ ആലയത്തിനെറ പ്രാകാരത്തില് 

നിന്നു കൊണ്ടു, യഹോവയുടെ ആലയ 

ത്തില് നമസ്തരരിപ്പാ൯ വരുന്ന സകല 

യെഫ്രുദാപട്ടണങ്ങളോടും പ്രസ്മാധി 

പ്രാ൯ ഞാ൯ നിന്നോടു കപ്പിക്കുന്ന സകല 

വചനങ്ങളെയും അവരോടു പ്രസ്വാധിക്ക; 

ഒരു വാക്കും വിട്ടുകളയരുതു. അവരുടെ 

ടുത്ുവ്ൃത്തികഠംനിടിത്തം ഞാ൯ അവകു 

വരുത്തുവാ൯ പിചാരിക്കുന്ന അനത്ഥത്തെ 

ക്കുറിച്ചു ഞാ൯ അരുതപിക്കത്തക്കവണ്ണം 

പക്ഷേ അവര് കേട്ടു ഓരോരുത്ത൯ താ 

ന്താന്െറ മുമ്മാഗ്ഗം വിട്ടുതിരിയൃമായിരികും. 

എന്നാല് നി അധരോടു പറയേണ്ടതു: 

യഹോധഖ ഇപ്രുകാരം അരുളി ച്ചെയ്യന്നു : 

ഞാ൯ ഇടവിടാതെ നിങ്ങളൂടെ അടുക്കല് 

അയച്ചു പറയിച്ചിട്ടും നിങ്ങമ ക്രട്ടാക്കാതി 

രുന്ന ഏനെറ ഭഓാസന്മാരായ പ്രവാചകന്മാ 

രുടെ വചനങ്ങളെ കേശപ്പാനും ഞാ൯നി 

ങ്ങളുടെ മുമ്പിര ധെച്ച എഏനെെറ ന്യായപ്രുമാ 

ണത്തെ അനുസരിച്ചുനടപ്പാനും നിങ്ങഠം 

എെറ വാക്ു കേന്ല്യില്ലെങ്കില്, ഞാ൯ 

ഈ ആലയത്തെ ശിലോധിനു തുല്യ മക്കി 

ഈ നഗരത്തെ ഭൂമിയിലുള്ള സക്ലജാതി 

കക്കും ശാപവാക്യ മാക്കിത്തികും. യിരെ 

മ%) ഈ ധാകുകളെ യഹോവയുടെ 

ആലയത്തില്ധെച്ചു പറയുന്നതു പുരോ 

ഹിതന്മാരും പ്രവാചകന്മാരും സകലജന 

വും കേട്ടു. എന്നാല് സകലജനത്തോടും 

ഠിം 
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പ്രസ്മാധിപ്പാ൯ യഹോവ കല്പിച്ചിരുന്ന 

തൊക്കെയും യിരെമ്യാവൃയ പ്രസ്മാധിച്ചു 

തിന്നശേഷം, പുരോഹിതന്മാരും പ്രവാ 

ചകന്മാരും സകലജനധും അവനെ പി 

ടിച്ചു: നി മരിക്കേണം നിശ്ചയം; ഈര 

ആലയം ശീലോധിന്നു തുല്യമാകും, ഈ 

നഗരം നിധാസിക൦ ഇല്ലാതെ ശ്ര 

മാകും എന്നു നി യഹോവയുടെ നാമത്തില് 

പ്ര വചിച്ചിരിക്കുന്നതെന്തു എന്നു പറഞ്ഞു 

ജനമൊക്കെയും യഹോവയുടെ ആലയ 

ത്തില് യിരെമ്യഠവിനെറ അടുക്കല് വന്നു 

കരടി. ഈ കായ്യം യെഫ്രഭാപ്രഭൂക്കന്മാര് 

കേട്ടാറെ, അവര് രാജാധിനെറ അരമന 

യില്നിന്നു യഹോവഖയുടെ ആലയത്തി 

ലേകു കയറിച്ചെന്നു, യഹോവയുടെ ആല 

യത്തിനെറ പൃതിയ പടിഖാതിചിനെറ 

പ്രചേശനത്തിങ്കല് ഇരുന്നു. പുരോഹി 

തന്മാരും പ്രവാചകന്മാരും പ്രുഭക്കന്മാരോ 

ടും സകലജനത്തോടും: ഈ മന്ഷ്യ൯ മര 

ണയോഗയ൯; അവ൯ ഈ നശരത്തിന്നു 

പിരോധമായി പ്രവചിച്ചിരികുന്നതു നി 

ഞ്ജഠം സ്വന്തചെധികൊണ്ടു കേട്ടുവല്ലേം 

മ്രന്നു പറഞ്ഞു. അതിന്നു യിരെമ്യാവു 

സകലപ്രഭക്കന്മാരോടും സവ്പജന ത്തോട്ടം 

പറഞ്ഞതു: നിങ്ങമം കേട്ടിരിക്കുന്ന വാക്കു 

കമ്ളെക്കെയും ഈ ആലയത്തിന്നും ഈ 

നഗരത്തിന്നും വിരോധമായി പ്രുവചി 

പ്ാ൯ യഹോധ ഏന്നെ അയച്ചിരികുന്നു, 

ആകയാല് നിങ്ങമ നിങ്ങളുടെ നടപ്പും 

പ്രവൃത്തികളും നന്നാക്കി, നിങ്ങളുടെ ദൈ 

10 
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13 

വമായ യഹോവയുടെ വാക്ു കേട്ടന്ദസ 

രിപ്പി൯ എന്നാല് യഃഹോധഖ നിങ്ങശക്കു 

വിരോധമായി അരുളിച്ചെയ്യിരികുന്ന അ 

നത്ഥത്തെക്കുറിച്ചു അന്തപിക്കും. ഞാ 

നോം ഇതാ നിങ്ങള ടെ കയ്യില് ഇരിക്കുന്നു; 

നിങ്ങഗക്കു ഇക്കയും ന്യായവും ആയി തോ 

ന്നുന്നതു പോലെ എന്നോടു ചെയ്യൂകൊറം 
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വി൯. എങ്കിലും നിങ്ങഠം എന്നെ കൊന്നു 

കളഞ്ഞാല്, നിങ്ങഠ കുററമില്ലാത്ത രക്തം 

നിങ്ങളുടെ മേലും ഈ നഗരത്തിന്മേലും അ 

തിലെ നിഖാസികളടെമേലും വരുത്തും 

എന്ന അറിഞ്ഞുകൊഠയി൯; നിങ്ങ 

കേഠക്കെ ഈ വാക്കുകളൊക്കെയും പ്രസ്യാ 

വിക്കേണ്ടതിന്നു യഹോവ എന്നെ നിങ്ങ 

ളുടെ അടുക്കല് അയച്ചിരിക്കുന്നു സത്യം. 

അപ്പ്പോധ പ്രഭക്കന്മാരും സകലജനവധും ൨൮) 

രോഹിതന്മാരോടും പ്രുവാചകന്മാരോടും: 

ഈ മരുഷ്ക്യ൯ മരണയോധ്യനല്ലഃ അവ൯ 

നമുടെ ദൈവമായ യഹോവയുടെ നാമ 

ത്തിര അല്ല്യോ നമ്മോടു സംസാരിക്കു 

ന്നതു എന്നു പറഞ്ഞു. അനന്തരം ദേശ 

ത്തിലെ മൂപ്പന്മാരില് ചിലര് എഴുന്നേററു 

ജനത്തിനെറ സവ്വപുസംഘത്തോടും പറ 

ഞ്ഞതു: യ്യെഹ്രദാരാജാവായ ഹിസ്റ്റിയാ 

വിനെറ കാലത്തു മോരക്ട നായ മീഖായാ 

വു സകലയ്യെഫ്രുദാജനത്തോടും പ്രവചി 

ചൂ: സീയോനെ വയല്പോലെ ഉഴ്ഴതുക 

മയും; യെരൂശലേം കല്ലൂന്നായയം ഈ ആല 

യമുള്ള പവ്വതം യനാന്തരഗിരികളായും 

തീരും എന്നിങ്ങനെ സൈവൃങ്ങമുടെ യ 

ഹോവ അരുളിച്ചെയ്യുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. 

യ്െഫ്രുടാരാജാവായ ഹിസ്ത്റീയാവും സ്വ 

യ്യെഫ്രദയും അവനെ കൊന്നുകള ഞ്ഞവോ? 

അവന യഹോവയെ ഭയപ്പെട്ടു, യഹോ 

വയോടു ക്ഷമ യാചിക്കയും താ൯ അവക്ു 

വരുത്തുമെന്നു അരുളിച്ചെയ്യിരുന്ന അന 

ത്ഥത്തെക്ുറിച്ച യഹോവ അനുതപിക്കയും 

ചെയ്യില്ലയോ? നാരോ നമുടെ പ്രാണന്നു 

വലിയോരു അനത്ഥം വരുതതുവാ൯ പോ 

കുന്നു, അങ്ങനെ തന്നേ കിയ്യത്ത്-യെ 

യാരീമില്നിന്നുള്ള ശെമയ്യാവിസെറ മക 

നായ ഉരിയാധു എന്നൊരുത്ത൯ യഹേ 

വയുടെ നാമത്തില് പ്രവചിച്ചു; അവ൯ 

യിരെമ്യാധിനെറ സകലവാക്കുകളെയും 

1 1 04 വനന്സ്ലിു 27 

പോലെ ഈ നഗരത്തിന്നും ഈ ദേശത്തി 

ന്നും വിരോധമായി പ്രവചിച്ചു. യെ 

ഹോയാക്കിംരഃജാവും അവന്െറ സകലയു 

ഭ്ധധീരന്മാരും സകലപ്രഭൂക്കന്മാരും അവ 

ന്െറ വാക്കുകളെ കേട്ടപ്പോ, രാജാവു 

അവനെ കൊന്നുകള.വാ൯ ധിചാരിച്ചു; 

ഉരീയാവു അതു കേട്ടു ഭയപ്പെട്ടു മിസ്രയി 

മിലേക്കു ഓടിപ്പോയി. യെഹോയാക്കിം 

രാജാവു ചില ആളുകളെ, അല്ലേ രിനെറ 

മകനായ ഏഎഏതനാഥാനെയും അവനോടു 

ക്രടെ മറവുചിലരെയും മിസ്രയിമിലേകു 

അയച്ചു. അധ൪ ഉരീയാധെ മിസ്പ്യി 

മില്നിന്നു യെഹോയാക്കീംരാജാവിനെറ 

അട്ടക്കല് കൊണ്ടുവന്നു; അവ൯ അവനെ 

വാസകൊണ്ടു കൊന്നു അവനെറ ശവത്തെ 

സാമാ ജനത്തിനെറ ശൂശാനത്തില് ഇട്ടു 

കളഞ്ഞജു. എന്നാല് യിരെമ്യാവെ ജന 

ത്തിനെറ കയ്യില് ഏല്പിച്ചു കെല്ലോതിരി 

ക്കേണ്ടതിന്നു ശാഫാനെറ മകനായ അ 

ഫീക്കാം അവന്നു പിനത്തുണയായിരുന്നു. 

൨െ അശ്ധ്യായം. 

യോശിീയാലിനെറ മകനായി യ്യെഫ്ര 

ഒരാജാവായ യെഹോയാക്കീമിനെറ വാഴ്ച 

യ്യുടെ ആരംഭത്തിങ്കൽ യഹോധയിങ്കല് 

നിന്നു യിരെമ്യവിന്നുണ്ടായ അരുളപ്പാടു 

എന്തെന്നാല്: യഫോവ എന്നോടു ഇവര 

കാരം അരുളി ച്ചെയ്യു;: നീ കയറും ന്ദകധും 

ഉണ്ടാക്കി നിനെറ കഴുത്തില് വെകുക. 

പിന്നെ അവയെ യ്യെഫ്രുദാരാജാവായ സി 

ദെക്കിയാവിനെറ അടുക്കല് വരുന്ന ദ്മൂത 

ന്മാരുടെ കയ്യില് ഏഎടോംരാജാവിന്നും മോ 

പാബ് രാജാവിന്നും അമ്മോന്യരുടെ രാജാ 

വിന്നും സോര്രാജാധിന്നും സിദോ൯രാ 

ജാധിന്നും കൊടുത്തയച്ചു, തങ്ങളുടെ യജ 

മാനന്മാരോടു പറധാ൯ നി അധഖരരോടു 

കല്പിക്കേണ്ടതു : യിസ്രായേലിനെറ ദൈധഖ 
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മായ സൈ൮ങ്ങളുടെ യഹോധ ഇപ്രുകാ 

രം അരുളിച്ചെയ്യന്നു : നിങ്ങളുടെ യജമാ 

നന്മാരോടു ഇപ്രകാരം പറധി൯: ഞാ൯ 

ഭൂമിയെയും ഭൂതലത്തിലെ മനുഷ്യനെയും 

മൃഗങ്ങളെ യും എന്െറ മഹാശക്തികൊ 

ണ്ടും നീട്ടിയ ഭുജംകൊണ്ടും ഉണ്ടാക്കിയില് 

ക്കുന്നു; എനിക്കു ബോധിച്ചവന്നു ഞാ൯ 

അതു കൊടുകും. ഇപ്പോഴോ ഞാ൯ ഈ 

ദേശങ്ങളെ. ഒക്കെയും എനെെറ ദാസനായി 

ബാബേല്രാജാവായ നെബുഖട്ടേ സരി 

നെറ കയ്യില് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു; അവ 

നെ സേവിക്കേണ്ടതിന്നു വയലിലെ മൃഗ 

ങ്ങളെയും ഞാ൯ അവനാ കൊടുത്തിരി 

ക്കുന്നു. സകലജാതികളും അവനെയും 

അവധവനെറ മകനെയും മകനെറ മക 

നെയും അവനെറ ദേശത്തിനെറ കാലാ 

വധിയാകുധോളം സേധികും; അതിന്െറ 

ശേഷം അനേകം ജാതികളും വലിയ രാ 

ജാക്കുന്മാരും അവനെക്കൊണ്ടും സേവചെ 

യ്്യിക്കും. ബാബേല്രാജുഃവായ നെബൃഖ 

ദ്ദേ സരിനെ സേവിക്കയോ ബാബേല്രാ 

ജാവിസെറ ന്ദകത്തിന്നു കുഴ്ഴത്തു കീറ്ലെടു 

തുകയോ ചെയ്യാത്ത ജാതിയെയും രാജ്യ 

ത്തെയും ഞാ൯ അവന്െറ കൈകൊണ്ടു 

അവരെ മുടിച്ചുകളയുംവരെ വാഠകൊ 

മഹാമാരികൊണ്ടും ണ്ടും ക്ഷാമംകൊണ്ടും 

സന്ദശിക്കും എന്നു യഹോവയുടെ അരുള 

പ്പാട. 

സേധിക്കേണ്ടിവരികയില്ല എന്നു പറയു 

നിങ്ങ ബാബേല്രാജാധിനെ 

ന്ന നിങ്ങളുടെ പ്രവാചകന്മാകും പ്രശ്ശു 

ക്കാക്കും നിങ്ങളുടെ സ്വപ്പങ്ങാഠംക്കും നിങ്ങ 

ളുടെ ശകനവാടികമക്കും ക്ഷുടക്കാക്കും 

ചെധികൊടുക്കരുതു, നിങ്ങളെ നിങ്ങള 

ടെ ദേശത്തുനിന്നു അകററിക്കള വാന്ദം 

ഞാന് നിങ്ങളെ നിക്കിക്കള ഞ്ഞിട്ടു നിങ്ങഥം 

നശിച്ചുപോക വാരും ഇടയാകുതഅതക്കവണ്ണം 

അവര് നിങ്ങളോടു ഭോഷ്ട് പ്രവചിക്കുന്നു. 

ധിം 

1 155 യിരെമ്യാവു ൨൭ 

എന്നാല് ബാബേല്രാജാധിനെറ ന്ദക 11 

ത്തിന്നു കു്യതൂതു കീഗ്ലെടുത്തി അവനെ 

സ്േവധിക്കുന്ന ജാതിയെ ഞാ൯ അവരുടെ 

ദേശത്തു തന്നേ വസിക്കുമാറാക്കം; അവ൪ 

അതില് കൃഷ്ടിചെയ്യു അധിടെ പാക്കും എ 

നനു യഹോവയുടെ അരുളപ്പാടു. ഞാ൯ അ 

ങ്ങനെ തന്നേ യ്യെഫ്രടാരാജാവായ സിടെ 

ക്കിയാലോടും പ്രുസ്മാവിച്ചതെന്തെന്നാല് : 

നിങ്ങ ബാബേല്രാജാധിനെറ നക 

ത്തിന്നു കഴ്ഴത്തൂ കില്ലൊടുത്തി അവനെയും 

അവനെറ ജനത്തെയും സേവിച്ചു ജീയി 

ചുകൊഠംവി൯. ബാബേല്രാജാധിനെ 

സേധിക്കാത്ത ജാതിയെക്ുറിച്ചു യഹോധഖ 

അരുളിച്ചെയുയതുപോലെ നീയും നിനെറ 

പ്രജകളും വാമ കൊണ്ടും ക്ഷാമംകൊണ്ടും 

മഹാമാരികൊണ്ടും മരിക്കുന്നതു എന്തിനു? 

നിങ്ങഠം. ബാബേല്രാജാധവിനെ സേധി 

ക്കേണ്ടിവരികയില്ല എന്നു പറയുന്ന പ്ര 

വാചകന്മാരുടെ വാകു കേശക്കരുതു; അ 

വര് ഭോഷ്്ത്രേ നിങ്ങളോടു പ്രവചിക്കു 

ന്നതു. ഞാ൯ അവരെ അയച്ചിട്ടില്ല; 

എങ്കിലും ഞാ൯ നിങ്ങളെ നിക്കിക്കള വാ 

നരം നിങ്ങളും നിങ്ങളോടു പ്രവചിക്കുന്ന 

പ്രവാചകന്മാരും നശിച്ചുപേകേഖാഠും 

തക്കവണ്ണം അലവ൪ എനെറ നാമത്തില് 

ഭോഷ്ട്ടു പ്രവചിക്കുന്നു എന്നു യഹോവ 

യൂടെ അരുളപ്പാടു. പിന്നെ ഞാ൯ പുരോ 

ഫിതന്മാരോടും ഈ സകലജനത്തോടും 

പ്രസ്മാവിച്ചതെന്തെന്നാല്: യഹോധ ഇ 

പ്രകാരം അരുളിച്ചെയ്യന്നു : യഹോധയ്യടെ 

ആലയംവക ഉപകരണങ്ങന ഇപ്പ്പോ 

ക്ഷണത്തില് ബാബേലില്നിന്നു തിരികെ 

കൊണ്ടുവരും എന്നിങ്ങനെ പ്രവചിക്കുന്ന 

നിങ്ങളുടെ പ്രവാചകന്മാരുടെ വാകു കേ 

ക്കരുതു; അവര് ഭോഷ്ക്കത്രേ നിങ്ങളോടു 

പ്രവചിക്കുന്നതു. അവക്കു ചെധികെടേ 

ക്കരുതു; ബാബേല്രാജാധിനെ സേവിച്ചു 
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യിരെമ്യാവു ൨൮ 

ജിവിച്ചുകൊഠംവി൯; ഈ നഗരം ശ്ര 

മായ്യിരുന്നതെന്തിനു? അവര് പ്രവാച 

കന്മാരാകുന്നു എങ്കില്, യഹോവയുടെ അ 

രുളപ്പാടു അവകുണ്ടെങ്കില്,, യദഹാവയു 

ടെ ആലയത്തിലും യെഫ്രുദാരാജാവിനെറ 

അരമനയിലും യെരൂശലേമിലും ശേഷി 

ച്ചിരിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങര ബാബേലി 

ലേക്കു കൊണ്ടുപോകാതിരിക്കേണ്ടതിന്നു 

അവര സൈ ങ്ങളുടെ യഹോവയോടു 

പക്ഷ വാദം കുഗിക്കട്ടെ. ബാബേല്രജോ 

വായ നെബ്ദഖദുട്ട സ൪, യെഹോയാക്കി 

മിനെറ മകനായി യ്യെഫ്രുദാരാജാവായ 

യെഖൊന്യാവെയും യ്െഫ്രുദയിലും യെരൂ 

ശലേമിലും ഉള്ള സകലകലീനന്മാരെയും 

യെരൂശലേമിതനിന്ുു ബാബേലിലേകു 

പിടിച്ച കൊണ്ടുപോയപ്പോഠം, അവ൯ 

എടുക്കാതെ വെച്ചിരുന്ന സ്മംഭങ്ങളെയും 

കടലിനെയും പീിഠങ്ങളെയും ഈ നഗര 

ത്തില് ശേഷിച്ചിരിക്കുന്ന ശേഷം ഉപകര 

ണങ്ങളെയും കുറിച്ചു സൈവ്ൃങ്ങളുടെ 

യഹോവ ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചെയ്യുന്നു : 

അതേ, യഹോവയുടെ ആലയത്തിലും 

യെഫ്രുഭാരാജാവിനെറ അരമനയിലും യെ 

രൂശലേമിലും ശേഷിപ്പുള്ള ഉപകരണങ്ങ 

കെക്കറിച്ചു തന്നേ യിസായലിനന്െറ ദൈ 

വമായ സൈവൃങ്ങളുടെ യഹോധ ഇപ്ര 

കാരം അരുളി ച്ചെയ്യുന്നു: അധഖയെ ബാ 

ബേലിലേക്കു കൊണ്ടുപോകും; ഞാ൯ അ 

വരെ സന്ദശിക്കുന്ന നാധവരെ, അധ 

അധിടെ ഇരിക്കും; പിന്നത്തേതില് ഞാ൯ 

അവയെ ഈ സ്ഥലത്തു മടക്കിവരുത്തും 

എന്നു യഹോവയുടെ അരുളപ്പാടു. 

൨൮. അഘ്ധ്യായം. 

ആയാണ്ടില്, യ്യെഫ്രദാരഃജാവായ സിടെ 

ക്കീയാവിനെറ വാഴഗ്ഗയുടെ ആരംഭത്തി 

കല്, നാലാം ആണ്ടില് അഞ്ചാം മാസ 

1150 മന്നവ 2൫8 

ത്തില്, ഗിബെയോ് നായ അസ്സ്റരിനെറ 

മക൯ ഹനന്യഃപ്രവാചക൯ യഹോവയു 

ടെ ആലയത്തില് പുരോഫിതന്മാരുടെയും 

സവ്വജനത്തിനെറയും മുമ്പിരുവഖെച്ചു എ 

ന്നോടു പറഞ്ഞതെന്തെന്നാല്: യിസ്രാ 

യേലിനെറ ദൈവമായ സൈവൃങ്ങളൂടെ 

യഹോവ ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചെയ്യന്നു: 

ഞാ൯ ബാബേല്രാജാധിനെറ ന്ദകം ഒടി 

ചുമള.യുന്നു. ബാബേതരാജാവായ നെ 

ബൃഖര്ഭേ സ൪ ഈ സ്ഥലത്തുനിന്നു എടുത്തു 

ബാബേലിലേക്കു കൊണ്ടുപോയിരിക്കുന്ന 

യഹോവയുടെ ആലയംവക ഉപകരണ 

ങ്ങളെ ഒക്കെയും ഞാ൯ രണ്ടു സംവത്സര 

ത്തിന്നകം ഈ സ്ഥലത്തേക്ു മടക്കിവരു 

ശം; 
യ്െഫ്രുദാരാജാവായ യെഖൊന്യ്യാവെയും 

യെഹോയാക്കിമിനെറ മകനായി 

ബാബേലിലേക്കു പോയ സകലയ്യെഫ്രുദാ 

ബഭ്ധന്മാരെയും ഞാ൯ ഈ സ്ഥല രകു 

മടക്കിവരുത്തും; ഞാ൯ ബാബേല്രാജാ 

വിന്െറ നുകും ഒടിച്ചുകളയും എന്നു യഹോ 

വയുടെ അരുളപ്പാടു, അപ്പോം യിരെ 

മ്യാപ്രവാചക൯ പുരോഹിതന്മാരും യഹോ 

വയുടെ ആലയത്തില് നിച്ലൃന്ന സകല 

ജനവും കേഠാക്കെ ഹനന്യാപ്രവാച്ക 

നോടു പറഞ്ഞതു: ആമേസ, യഹോവ 

അങ്ങനെ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ ; യഹോവയു 

ടെ ആലയംധഖക ഉപകരണങ്ങളെയും സ 

കലബഭ്ധന്മാരെയും അവ൯ ബാബേലിതല് 

നിന്നു ഈ സ്ഥലത്തേക്കു മടക്കിവരുത്തു 

മെന്നു നി പ്രവചിച്ച വാക്കുകളെ യഹോ 

വ നിയത്തിക്കുമാറാകട്ടെ! എങ്കിലും ഞാ൯ 

നിന്നോടും സകലജനത്തോടും പറയുന്ന 

ഈ വചനം കേട്ടുകൊഠംക. എനിക്കും 

നിനക്കും മുമ്പ പണ്ടേയുണ്ടായിരുന്ന പ്ര 

വാചകന്മാര അനേകം ദേശങ്ങമരക്കും വ 

ലിയ രാജ്യ ങ്ങഠാക്കും വിരോധമായി യുദ്ധ 

വും അനത്ഥവും മഹാമാരിയും പ്രവചിച്ചു. 
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സമാധാനം പ്രവചിക്കുന്ന പ്രവാചക 

നോ അധവനെറ വചനം നിവ്പത്തിയാ 

കമ്പോ, അവ൯ സത്യമായിട്ടു യഹോവ 

അയച്ച പ്രവാചകന എന്നു തെളിയും 

മ്േന്നു യിരെമ്യാപ്രവാചക൯ പറഞ്ഞു. 

അപ്പോം ഹനന്യാപ്രവാചക൯ യിരെമ്യാ 

പ്രവാചക നെറ കഴഴത്തില്നിന്നു ആ നുകും 

മ്രേടുത്തു ഒടിച്ചുകള ഞ്ഞിട്ടു, സകലജനവും 

കേശക്കെ: ഇങ്ങനെ ഞാന രണ്ടു സംവ 

ത്സരത്തിന്നകം ബാബേല്രാജാവായ നെ 

ബൃഖദ്ദേ സരിരെറ ന്മകം സകലജുാതിക 

മൂടെയും കഴഴത്തില്നിന്നു എടുത്തു ഒടിച്ചുക 

കയും എന്നു യഹോധഖ അരുളിച്ചെയ്യുന്നു 

ഏന്നു പറഞ്ഞു. യിരെമ്യാപ്രവാചകനോ 

ഫനന്യാ്ര) 

വാചക൯ യിരെമ്യപ്രുവാചകനന്െറ കഴ 

തന്െറ വഴികു പോയി. 

ത്തിതനിന്നു നകം ഏടുത്തു ഒടിച്ചുകളു ഞ്ഞ 

ശേകം യിരെമ്യായിന്നു യഹോവയുടെ 

അരുളപ്പാടുണ്ടായതെന്തെന്നാല്: നിചെ 

ന്നു ഹനന്യാധോടു പറയേണ്ടതു: യഹോ 

വ ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചെയയുന്നു : നി മരം 

കൊണ്ടുള്ള നുകം ഒടിച്ചുകളഞ്ഞു; അതിന്നു 

പകരം നി ഇരിയനുകൊണ്ടു ള്ളോരു ദുകം 

ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു. ഏങ്ങനെയെന്നാല് 

യിസ്രായേലിനെറ ദൈവമായ സൈന 

ങ്ങളുടെ യഹോധ ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചെ 

യ്യുന്നു: ബാബേല്രാഅാവായ നെബ്ദഖട്ളേ 

സരിനെ സേവധിക്കേണ്ടതിന്നു ഇരിമ്പു 

കൊണ്ടൂള്ളോരു ന്മകം ഞാ൯ ഈ സകല 

ജാതികളുടെയും കഴുത്തില് ധെച്ചിരിക്കു 

ന്നു; അവര് അവനെ സേവിക്േകേണ്ടി 

വരും; വയലിലെ മുഗങ്ങളെയും ഞാ൯ 

അവന്നു കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. പിന്നെ 

യിരെമ്യാപ്രവാചക൯ ഹനന്പഃപ്രവചേക 

നോടു: ഹനന്യാധേ, കേശക്ക: യഹോഖ 

നിന്നെ അയച്ചിട്ടില്ല; നീ ഈ ജനത്തെ 

ദഭോഗ്ക്്ില് ആശ്രുയികുമാറാക്കുന്നും അതു 

ഠിം 

1 1577 യിരെമ്യാവു ൨൯ 

കൊണ്ടു യഹോവ ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചെ 

യ്യുന്നു: ഞാ൯ നിന്നെ ഭൂതലത്തില്നിന്നു 

നീക്കിക്കളയും; ഈ ആണ്ടില് നി മരികും; 

നി യഹോവെക്കു ഖിരോധമായി മത്സരം 

സംസാരിച്ചിരിക്കുന്നു എനു പറഞ്ഞു. അ 

ങ്ങനെ ഹന വ്രേധവാചക൯ ആയാണ്ടില് 

തന്നേ ഏഴാം മാസത്തില് മരിച്ചു. 

൨൯, അദ്ധ്യായം. 

യെഖൊന്യാരാജാധും രാജുമാതാധും ഷ 

ണ്ഡന്മാരും യ്യെഫ്രുദയിലും യെരൂശലേമദി 

ലും ഉള്ള പ്രളക്കന്മാരും ശിപ്പികളും കൊല്ല 

ന്മാരും യെരൂശലേം ധിട്ടു പോയശേഷം, 

യിരെമ്യാപ്രവാചകന്൯ ബദ്ധന്മാരുടെ മൂപ്പ 

ന്മാരിരു ശേഷിപ്പുള്ള വക്കും പുരോഹിത 

ന്മാകും പ്ര വാചകന്മാക്കും നെബ്ൃഖളേ സര് 

യെരൂശലേമില്നിന്നു ബാബേലിലേക്കു 

പിടിച്ചുകൊണ്ടു പോയിരുന്ന സകലജന 

ത്തിന്നും യഒയ്വ്രുദാരാജാവായ സിടഭെക്കി 

യാധയ ബബേല്രാജാധായ നെബുഖള്ടേ 

സരിനന്െറ അടുക്ക ബാബേലിലേക്കു 

അയച്ച ശാഫാനെെറ മകനായ ഏലാസ 

യഡ്യുടെയ്യം 

ഗെമയ്യാധിനെറയും കൈധശം യെരൂശ 

ഹില്ലടിയാധവിനെറ മകനായ 

ലേമില്നിന്നു കൊടുത്തയച്ച ലേഖനത്തി 

ചെ ധിവരം എന്തനെന്നാത: യിസായേ 

ലിനെറ ദൈവമായ സൈന്യങ്ങളുടെ യ 

താ൯ 

ബാബേലിലേകു പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോക 

ഹോധം യെരൂശലേമിതനിന്നു 

മാറാക്കിയ സകലബദ്ധന്മാരോടും ഇപ്ര 

കാരം അരുളിച്ചെയ്യുന്നു: നിങ്ങഠം വീടു 

കളെ പണിതു പാപ്പ്പി൯ു തോട്ടങ്ങളെ 

ഭായ്യ 

മാരെ പരിഗ്രഹിച്ചു പുത്രന്മാരെയും പുത്രി 

മുണ്ടാക്കി ഫലം അനുഭധിപ്പി൯. 

മാരെയും ജനിപ്പിപ്പി൯; നിങ്ങ അധി 

ടെ കുറഞ്ഞു പോകാതെ പെരുകേണ്ടതിന്നു 

പൃത്രന്മാക്കു ഭായ്യമാരെ എടുക്കയും പുത്രിമാ 

1 



് 

10 

11 

12 

13 

14 

യിരെമ്യാധയ ൨൯ 

രെ പുരുഷന്മാക്കു കൊടുക്കയും ചെയ്ത്തി൯; | നീക്കിക്കള ഞ്ഞിരിക്കുന്ന 

അധരും പുത്രന്മാരെയും പുത്രിമാരെയും 

ജുനിപ്പിക്കട്ടെ, ഞാ൯ നിങ്ങളെ ബഭ്ധ 

ന്മാരായി കൊണ്ടുപോകുമാറാക്കിയ പട്ടണ 

ത്തിനെറ നന്മ അന്വേഷിച്ചു അതിന്നു 

വേണ്ടി യഹോവയോടു പ്രാത്ഥിപ്പി൯; 

അതിന്നു നന്മ ഉണ്ടെങ്കില് നിങ്ങകും 

നന്മ ഉണ്ടാകും. യിസ്രായേലിനെറ ലൈ 

വമായ സൈപവ്ൃങ്ങളു.ടെ യഹോവ ഇപ്ര 

കാരം അരുളിച്ചെയ്യുന്നു : നിങ്ങളുടെ ഇട 

യിലുള്ള നിങ്ങളുടെ പ്രവാചകന്മാരും പ്ര 

ശൂ ക്കാരും നിങ്ങളെ ചതിക്കരുതു; നിങ്ങ 

കാണുന്ന സ്വപ്ലങ്ങളെ ക്രട്ടാക്കുകയും അ 

രുതു. അവര് എനെറ നാമത്തില് നിങ്ങ 

ളോടു ഭോഷ്കു പ്രവചിക്കുന്നു; ഞാ൯ അവ 

രെ അയച്ചിട്ടില്ല എന്നു യഹോവയുടെ 

അരുളപ്പാടു. യഹോവ ഇപ്രകാരം അരു 

ളിച്ചെയ്ുന്നു : ബാബേലിലെ എഴുപതു സം 

വത്സരം കഴിഞശേഷമേ ഞാന് നിങ്ങ 

ളെ സന്ദശിച്ചു ഈ സ്ഥലത്തേക്കു മടക്കി 

വരുത്തുമെന്നു നിങ്ങളോടുള്ള എന്െറ വ 

ചനം ഞാന് നിയത്തിക്കയുള്ള. നിങ്ങഠം 

പ്രത്യാശിക്കുന്ന ശുഭഭാവി വരുവാ൯ തക്ക 

വണ്ണും ഞാ൯ നിങ്ങളെക്കുറിച്ചു നിരൂപി 

ക്കുന്ന നിരൂപണങ്ങ. ഇന്നവ എന്നു 

ഞാ൯ അറിയുന്നു; അവ തിന്യെക്കല്ല 

നന്യെക്കത്രേയുള്ള നിരൂപണങ്ങഠ എന്നു 

യഹോവയുടെ അരുളപ്പാടു. നിങ്ങ 

ന്നോടു അപേക്ഷിച്ചു എന്െറ സന്നി 

ധിയില് വന്നു പ്രാത്ഥിക്കയും ഞാന് നിങ്ങ 

ളുടെ പ്രാത്ഥന കേരക്കയും ചെയ്യം. 

നിങ്ങാം എന്നെ അന്വേഷിക്കും; പൂണ്ണഹ 

ഭയത്തോടെ അന്വേഷിക്കുമ്പോഥ നി 

ങ്ങ എന്നെ കണ്ടെത്തും. നിങ്ങ എന്നെ 

കണ്ടെതൃതുവാ൯ ഞാ൯ ഇടയാകും എന്നു 

യഹോവയുടെ അരുളപ്പാടു; ഞാ൯ നിങ്ങ 

ളുടെ പ്രവാസം മാററും; ഞാന് നിങ്ങളെ 

ധിം 

1108 മനസിനു 9 

സകലഭങാതിക 

ളിലുംനിന്നും എല്ലായിടങ്ങളിലുംനിന്നും നി 

ങ്ങളെ ശേഖരിച്ചു ഞാ൯ നിങ്ങളെ വിട്ടു 

പോകുമാറാക്കിയ സ്ഥലത്തേക്കു തന്നേ മട 

ക്കിവരുത്തും എന്നു യഹോവയുടെ അരുള 

പ്ാടു. 

ലില് പ്രവാചകന്മാരെ എഴ്ന്നേല്പിച്ചിരി 

യഹോവ ഒഏങ്ങദകു ബാലേ 

ക്കുന്നു എന്നു നിങ്ങ പറയുന്നുവല്ലോ. 

ദാധിദിനെറ സിംഹാസനത്തില് ഇരിക്ു 

ന്ന രാജാധിനെക്കറിച്ചും ഈ നഗരത്തില് 

പാക്കുന്ന സകലജനത്തെയുംകറിച്ചും നി 

ങ്ങളോടുക്രടെ പ്രവാസത്തിലേക്കു വരാ 

ത്ത നിങ്ങളുടെ സഹോദരന്മാരെക്കുറിച്ചും 

യഹോവ ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചെയുന്നു. 

അതേ, സൈസന്ങ്ങളു ടെ യഫോധവ ഇപ്ര 

കാരം അരുളിച്ചെയുന്നു: ഇതാ, ഞാ൯ അ 

വക്കു വാളം ക്ഷാമവും മഹാമാരിയും അയ 

ചും എത്രയും ആകാത്തേതും തിന്നുക്രടാത 

വണ്ണും ചീത്തയും ആയ അത്തിപ്പഴത്തി 

ന്നു അവരെ സമമാക്കും. ഞാന് അവരെ 

വാഠകൊണ്ടും ക്ഷമേംകൊണ്ടും മഹാമാരി 

കൊണ്ടും വേട്ടയാടി ഭൂതലത്തിലെ സക 

ലരാജ്യങ്ങഗക്കും ഭയഹേതുധും ഞാ൯ അ 

വരെ നിക്കിക്കള ഞു സകലജാതികളുടെ 

യും ഇടയില് ഒരു ശാപവാക്യധും സുംഭന 

ഫഹേതുധും പരിഹാസധിഷയധും നിന്ദയും 

ആക്കും. പ്രവാചകന്മാരായ എനെെറ ദാസ 

ന്മാര്മുഖാന്തരം ഞാ൯ പറഞ്ഞയച്ച വച 

നങ്ങളെ അവര കേശക്കായ്ക്ക കൊണ്ടു തന്നേ 

എന്നു യഹോവയുടെ അരുളപ്പാടു ; ഞാ൯ 

ഇടധഖിടാതെ അവരെ അയച്ചിട്ടും നിങ്ങ 

കേട്ടില്ല എന്നു യഹോവയുടെ അരുളപ്പാടും 

അതുകൊണ്ടു ഞാ൯ യെരൂശലേമില്നിന്നു 

ബാബേലിലേക്കു അയച്ചിരിക്കുന്ന സകല 

പ്രവാസികളു മായയമള്ളാരേ, നിങ്ങ. യ 

ഹോവയുടെ വചനം കേഷപ്പി൯! എന്റെറ 

നാമത്തില് നിങ്ങളോടു ഭോഷ്കു പ്രവചി 



റി 

23 

24 

25 

28 

മു കപ 

നില് 30 

ക്കുന്ന കോലായാധിനെറ മകനായ ആ 

ഹബിനെക്ുറിച്ചും മയസേയാധിനെറ 

മകനായ സിഭെക്കീയാവെക്ുറിച്ചും, യി 

സ്രായേലിനെറ ദൈവമായ സൈവ 

ഞ്ജ ടെ യഫോവ ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചെ 

യ്യനഃ: ഞാ൯ അവരെ ബാബേല്രാജാ 

വായ നെബ്ൃഖട് നേസരിനെറ കയ്യില് 

ഏപ്പികും; നിങ്ങ കാഞ്ടമെ, അവ൯ അ 

വരെ കൊന്നുകളയും. ബാബേതരാജാ 

ഡു തീയിരു ഇട്ടു ചുട്ടുകളഞ്ഞു സിദമെക്കിയാ 

ഖെല്പ്പോലെയും ആഹാബിനെപ്പോലെ 

യും യഹോവ നിന്നെ ആകട്ടെ എന്നു 

ബബേലിചുള്ള യ്െഫ്രടാപ്രവാസികളെ 

ല്ലാം ഒരു ശപ്പവക്യം അവരെച്ചൊല്ലി 

പറയും. 

ഉത്വം പ്രവത്തിച്ചു തങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരുടെ 

അവര് യിസ്സയേലില് വഷ 

ഭായ്യമാരോടു വ്ൃഭിചാരം ചെയ്കയും ഞാ൯ 

അവരോടു കപ്പിച്ചിട്ടില്ലാത്ത വചനം ധ്യാ 

ജുമായി എനെറ നാമത്തില് പ്രുസ്മാവിക്ക 

യും ചെയ്യിരിക്ുന്നു; ഞാന് അതു അറി 

യുന്നു, സാക്ഷിയും ആകുന്നു ഏനം യഹോ 

വയുടെ അരുളപ്പാടു. നെഫഛെലാമ്യനായ 

ശെമയ്യധാടു നി പറയേണ്ടതു: യിസ്രാ 

യേലിനെറ ഭൈധമായ സൈവ്ൃയങ്ങളുടെ 

യഹോവ ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചെയ്ുന്നു : 

നീ യെരൂശലേമിലെ സകലജനത്തിന്നും 

മയസേയാധിനരെറ മകനായ സെഫമന്പയാ 

പുരോഹിതന്നും സകലപുരോഹിതന്മാകും 

നിന്െറ പചേരുധെച്ചു അയച്ച എഴുത്തു 

കളില്: നിങ്ങാം യഹോധഖയുടെ ആല 

യത്തില് ഭാത്തൂപിടിച്ച പ്രവചിക്കുന്ന ഏതു 

മന്മഷ്യ നെയ്യം പിടിച്ചു ആമത്തിലും വില 

ങ്ങിചും ഇടേണ്ടതിന്നു യഹോവ നിന്നെ 

യെഹോയാഭാപുരോഹിതന്നു പകരം വു 

രോഹിതനാക്കിയിരിക്കുന്നു. ആകയാല് 

നിങ്ങളോടു പ്രവചിക്കുന്ന അനാഥോത്തു 

കാരനായ യിരെമ്യ ഖെ നി ശാസിക്കാതെ 

1 ] 99 യിരെമു വു ൩൦ 

ഇരിക്കുന്നതെന്തു? അതുകൊണ്ടല്ലോ അ 

വന ബാബേലിത ഒഞ്ങമകു ആളയച്ചു: 

ഈ പ്രവാസം ദീഘം ആയിരികും; നി 

ങ്ങമ വീടുകളെ പണിതു പാപ്പ്പി൯; തോ 

ട്ടങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കി ഫലം അനുഭധിപ്പി൯ 

എന്നു പറയിച്ചതു? എന്നു പ്രസ്മാധിച്ചുവ 

ല്ലോ. 

ഫിത൯ യിരെമ്യാപ്രവചേക൯ കേശക്കെ 

ഈ എഴുത്തു സെഫമന്യാകുദരാ 

വായിച്ചിരുന്നു. അദപ്പാഠ യഹോവയു 

ടെ അരുളപ്പാടു യിരെമ്യാധിന്നു ണ്ടായതെ 

ന്തെന്നാല്: നീ സകലപ്രധാസികമാകും 

ആളയച്ചു, 

ഖെക്ുറിച്ചു പറയിക്കേണ്ടതു: യഹോഖ 

നെഫെലാമ്യനായ ശെമയ്യാ 

ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചെയുന്നു: ശെമയ്യാവെ 

ഞാ൯ അയക്കാതെ ഇരുന്നിട്ടും അവ൯ 

നിങ്ങളോടു പ്രവചിച്ചു നിങ്ങളെ ഭോ 

ദ്ക്്ില് ആശ്രരയിക്ുമാറാക്കിയതു കൊണ്ടു യ 

ഹോവധ ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചെയുന്നു : 

ഞാ൯ നെഹെലാമ്യനായ ശെമയ്യാലെയും 

അവനെറ സന്തതിയെയും സന്ദശികും; 

ഇഈ ജനത്തിനെറ മഭ്ധ്യേ പാപ്പ്യാ൯ അവന്നു 

ആരും ഉണ്ടാകയില്ല; എനെറ ജനത്തിന്നു 

ഞാന് യരുത്തുഖാനിരിക്കുന്ന നന്മ അവന് 

അന്മഭധിട്മയയമില്ല; അവ൯ യഹോവെക്കു 

വിരോധമായി ദോഹം സംസരിച്ചുവ 

ല്ലോ ഏന്നു യഫോധയുടെ അരു പ്പാടു. 

൩. അദ്ധ്യായം, 

യഹോധഖയിങ്കല്നിന്നു യിരെമ്യാധിന്നു 

ണ്ടായ അരുളപ്പാടു എന്തെന്നാല്: യിസ്സാ 

യേലിനെറ ഭൈധമായ യഹോവ ഇപ്ര 

കാരം അരുളിച്ചെയുന്നു: ഞാന൯ു നിന്നോടു 

അരുളിച്ചെയ്യിരിക്കുന്ന സകല വചനങ്ങ 

ളെയും ഒരു പുസകത്തില് ഏഴ്ചതിലെ 

കുക. ഞാ൯ യിസ്രായേലും യ്വെഫ്രുദയു 

മായ എനെറ ജനത്തിനെറ പ്രവാസം 

മാററുഖാനുള്ള കാലം വരും എന്നു യഹോ 

8 

9 

30 

31 

32 

ധിം 



യിരെമ്യായു ൩ഠ 1100 മനസ്ല് 30 ടമ 

വയുടെ അരുളപ്പാടു; ഞാ൯ അധരുടെ 

പിതുക്കന്മാക്ുു കൊടുത്ത ദേശത്തേക്കു 

അവരെ മടക്കിവരുത്ുതും; അവര് അതി 

നെ കൈവശമാക്കും എന്നു യഫഹോധയു 

ടെ അരുളപ്പാടു. യഹോവ യിസ്പ്ായേ 

ലിനെയും യ്െഫ്രുദയെയും കുറിച്ചു അരുള് 

ച്ചെയൂ വചനങ്ങളാവിതു: യഹോവ 

ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചെയ്യന്നു : നാം നടു 

ക്കത്തിനെറ മുഴക്കം കേട്ടിരിക്കുന്നു; സമാ 

ധാനമല്ല, ഭയമത്രേ ഉള്ളതു. പുരുഷ൯ 

പ്രസ വിക്കുമാറു ണ്ടോ എന്നു ചോടിച്ചുനോ 

ക്കുവി൯; ഏതു പുരുഷന്ദം നോവുകിട്ടിയ 

സ്ര്രിയെപ്പോലെ കൈ നടുധിന്നു കൊടു 

ത്തിരിക്കുന്നതും ഏതു മുഖവും ധിളറിയിരി 

ആ 

നാഠംപോലെ വേറെ ഇല്ലാതവണ്ണും അതു 

ക്കുന്നതും ഞാ൯ കാണുന്നതു ഏന്തു? 

വലുതായിരിക്കുന്നു കക്ഷം! അതു യാക്കോ 

ബിന്നു കുക്ടകാലം തന്നേ എങ്കിലും അ 

ധ൯ അതില്നിന്നു രക്ഷ്മിക്കപ്പെടും. 

അന്നു ഞാ൯ അവനെറ നുകം നിനെറ 

കഴ്ഴത്തില്നിന്നു ഒടിച്ച ബന്ധനങ്ങളെ 

അറുതുതുകളയും; അന്യന്മാ൪ ഇനി അഖ 

നെക്കൊണ്ടു സേവ ചെയ്യിക്കയുമില്ല എന്നു 

സൈപവ്ൃയങ്ങളൂുടെ യഹോവയുടെ അരുള. 

പ്പാട്ട. 

യഹോവയെയും ഞാ൯ അവക്കു ഏഴ്ന്നേ 

അവര് തങ്ങളുടെ ദൈവമായ 

പ്പിപ്പാനുള്ള രാജാവായ ദാധിദിനെയും 

സേധിക്കും. ആകയാല് എനെറ ദാസ 

നായ യാക്കോബേ, നി ഭയപ്പെടേണ്ടാ; 

യിസ്പ്ായേലേ, നി ഭൂമിക്കേണ്ടാ എന്നു യ 

ഫഹോധയുടെ അരുളപ്പാടു; ഞാ൯ നിന്നെ 

ട്ൂരതുതുനിന്നും നിനെറ സന്തതിയെ പ്രവാ 

സദേശത്തുനിന്നും രക്ഷിക്കും; യാക്കോബ് 

മടങ്ങിവന്നു സ്വസ്ഥമായും സ്വൈരമായും 

ഇരികും; ആരും അവനെ ഭയപ്പെടുതുതു 

കയില്ല. നിന്നെ രക്ഷിപ്പാ൯ ഞാ൯ നി 

ന്നോടുക്രടെയുണ്ടു എന്നു യഹോവയുടെ 

ധാം 

അരുളപ്പാടു; നിന്നെ ഞാ൯ ചിതറിച്ചുക 

മുഞ്ഞ സകലജാതികളെയും ഞാന് മുടിച്ചു 

കളയും; എങ്കിലും നിന്നെ ഞാ൯ മുടിച്ചുക 

കയില്ല; ഞാ൯ നിന്നെ ന്വായര്ത്തോടെ 

ശിക്ഷികും; ശിക്ഷിക്കാതെ വിടുകയില്ല 

താരുംം യഹോവ ഇപ്രകാരം അരുളി 

ച്ചെയ്യുന്നു: നിന്െറ പരുക്കു മാറാത്തതും 

നിനെറ മുറിവു ഡിക്കുമമുള്ള തൂ മാകുന്നു. 

നിനെറ യൃവഹാരം നടതൃതുവാ൯ ആരു 

മില്ല; നിനെറ മുറിധിന്നു ഇടുധാ൯ മരു 

ന്നും കുഥമ്പും ഇല്ല. നിസെറ സ്നേഹിത 

ന്മാര് ഒക്കെയും നിന്നെ മറന്നിരികുന്നു ; 

നിനെറ അകൂതൃത്തിനെറ ആധിക്യംനി 

മിത്തവും നിന്െറ പാപത്തിനെറ പെ 

രുപ്പംനിമിത്തധും ഞാ൯ നിന്നെ ശത്രു അ 

ടിക്കുന്നതുപോലെയും ക്രൂര൯ ശിക്ഷക്കു 

ന്നതുപോലെയും അടിച്ചിരിക്കകൊണ്ടു 

അവര് നിന്നെ നോക്കുന്നില്ല. നിന്െറ 

പരുക്കിനെയും മാറാത്ത വേദനയെയും 

കുറിച്ചു നിലധിളിക്കുന്നതു എന്തിന? നി 

ന്െറ അകൂത്ൃത്തിനെറ ആധിക്യംനിമി 

ത്തവും നിന്െറ പാപത്തിനെറ പെരു 

പ്പംനിമിത്തവും അല്ലോ ഞാ൯ ഇതു നി 

ന്നോടു ചെയ്യിരിക്കുന്നതു. അതുകൊണ്ടു 

നിന്നെ തിന്നുകള യുന്നവരെല്ലാവരും തി 

നുകളയപ്പെടും; നിന്െറ സകലധവൈരി 

കളും ഒട്ടൊഴിയാതെ പ്രവാസത്തിലേക്കു 

പോകും; നിന്നെ കൊള്ള യിടുന്നവ൪ കൊ 

ളള യായ്യീരും; നിന്നെ കവച്ച ചെയ്യുന്ന 

വരെയൊക്കെയും ഞാന കുവച്ചെക്കു ഏ 

പ്പിക്കും. അവര് നിന്നെ ക്ൂക്കട്ുയെന്നും 

ആരും തിരിഞ്ഞുനോക്കാത്ത സീയോനെ 

ന്നും ധിളിക്കകൊണ്ടു, ഞാ൯ നിനെറ മുറി 

വുകളെ. പൊഠ്ുപ്പിച്ചു നിനക്കു ആരോഗ്യം 

വരുത്തും 

പ്പടു. 

ച്ചെയ്യുന: ഞാ൯ യാക്കോബിസക്രടാരങ്ങ 

എനാ യഹോവയുടെ അരുള. 

യഫോധ ഇപ്രകാരം അരുളി 

വിത. അം 



ഉ3 

കക 

സിമി 31 . 

ഭൂടെ പ്രവാസം മാററി അവനെറ നിവാ 

സങ്ങളോടട കരുണ കാണികും; നഗരം 

അതിന്െറ കരക്കുന്നിന്മേല് പണിയ 

പ്പെടും; അരമനയും യഥാസ്ഥാനപ്പെടും. 

അവധയിതനിന്നു സ്യ്ോത്രധും സന്തോക്കികു 

ന്നവരുടെ ഘോഷും പുറപ്പെടും; ഞാ൯ 

അയരെ വഭ്ധിപ്പിക്കും; അവര് കുറഞ്ഞു 

പോകയില്ല; ഞാന് അവരെ മഹത്വിക 

രിക്കും; 

അവരുടെ മചള്ളെം 

അവര് എഏളിമപ്പെടുകയുമില്ല. 

പണ്ടത്തെപ്പോലെ 

യാകും; അവരുടെ സഭ എനെറ മുമ്പാ 

കെ നിലനില്ലം; അവരെ ഉപദധിക്കുന്ന 

എല്ലാവരെയും ഞാ൯ സന്ദശിക്കും. അവ 

രുടെ പ്രഭ അവരില്നിന്നു തന്നേ ഉണ്ടാ 

ക; അവരുടെ അധിപതി അധരുടെ 

നടുടധിതനിന്നു ഉത്ഭധികും; ഞാന് അധ 

നെ ആടുപ്പികും, അവ൯ എന്നോടു അടു 

ക്കും; അല്ലാതെ ഏന്നോടു അടുപ്പാ൯ ധൈ 

യ്യപ്പെടുന്നവ൯ ആര്? എന്നു യഹോഖ 

യൂടെ അരുളപ്പാടു. 

മ്രനികു ജനമായും ഞാന് നിങ്ങഠക്കു ഭൈ 

അങ്ങനെ നിങ്ങ 

വമായും ഇരികും. യഷഫഹോധയ്യുടെ ക്രോ 

ധം ഏന്ന ചുഴലിക്കാററു, കടുപ്പമായി അ 

ടിക്കുന്ന ചുഴലിക്കാററു തന്നേ, പുറല്ലെടു 

ന്നു; അതു മൂഷ്ടന്മാരുടെ തലമേരു ചുഴന്ന 

ടിക്കും. യഹോധയുടെ ഉഗ്രകോപം അവ 

നെറ മനസ്സിലെ നിണ്ണയങ്ങളെ നടത്തി 

നിധത്തിക്ുചോളം മടങഞ്ങുകയില്ല; ഭാധി 

കാലത്തു നിങ്ങ അതു ഗ്രഹികും. 

൩൧. അദ്ധ്യായം 

൫൬ കാലത്തു ഞാന് യിസ്രായേലിനെറ 

സകലവഡംശങ്ങഠം്ും ദൈവമായും അവര് 

ഏനിക്കു ജനമായ്യം ഇരിക്കും ഏന്നു യഹോ 

വ അരുളിച്ചെയുന്നു. യഹോവ ഇസ്ര 

കാരം അരുളി ച്ചെയ്യന്നു : വാളിന്നു തെററി 

ശേഷിച്ച ജനം മരുഭൂമിയില് കൂപ കണ്ടെ 

ധാഠാഥറ്ഠിം 

1101 യിരെമ്യാധുയ ൩.൧ 

ത്തി; ഞാ൯ യിസ്ധായേലിന്ന വിശ്രാമം 

വരുത്തുവാ൯ പോകുന്നു. യഫഹോധട്ടര 

തതനിന്നു എനികു പ്രത്യ ക്മമായി അരുളി 

ച്ചെയൂതു: നിത്യ സ്നറേഹംകൊണ്ടു ഞാ൯ 

നിന്നെ സ്നേഹിച്ചിരിക്കുന്നു; അതുകൊണ്ടു 

ഞാ൯ നിനകു ദയ ദിഫമാക്കിയിരികുന്നു. 

യിസ്പ്ായേല്കന്യകേ, ഞാ൯ നിനക്കു 

വിണ്ടും അട്ടിപ്പഭ്ധി വരുത്തുകയും നി അ 

ഭിവ്ൃഭ്ധി പ്രാപിക്കയും ചെയ്യും; നീ ഇനി 

യും ചേലോടെ തപ്പു എടുതുതുകൊണ്ടു സ 

ന്തോഷിച്ചു, റുആം ചെയ്യുന്നവരുടെ നിര 

യിരു പുറപ്പെടും. നി ഇനിയും ശമയ്യ 

പവ്വൃതങ്ങളിത മുന്തിരിത്തോട്ടം ഉണ്ടാകും; 

കൃഷ്മിക്കാര കൃഷ്കിചെയ്ു ഫലം അന്മഭധി 

കും. ഏഎഴ്ന്നേല്പി൯; നാം സിയോനി 

ലേകും, നമുടെ ഭൈവമായ യഹോധയ്ു 

ടെ അടുക്കലേക്കു കയറിപ്പോക എന്നു കാ 

വല്ല്ാ൪ എഡ്ഥ യീംമലനാട്ടില് വിളിച്ചുപ 

റയ്യന്ന നാധ വരും. യഛഹോല ഇപ്രകാരം 

അരുളി ച്ചെയ്യന്നു : യാക്കോബിനെകച്ചൊല്ലി 

ഘോക്ിച്ചു്പ സി പ്പി൯! ജാതികളുടെ തല 

വനെക്കറിച്ചു സന്തോഷിച്ചു ആപ്പിടു 

വിന! 

യഹോവേ, യിസ്ധായേലിനെറ ശേഷിപ്പാ 

ഘോഷിച്ചും സ്തൂതിച്ചും കൊണ്ടു: 

യിരികുന്ന നിനെറ ജനത്തെ രക്ഷ്ധിക്കേ 

ണമേ എന്നു പറധി൯! ഞാ൯ അവരെ 

വടകുദേശത്തുനിന്നു വരുത്തുകയും ഭൂമിയു 

ടെ അററങ്ങളിതനിനു അവരെയും അ 

വരോടുക്രടെ കുരുടനെയും മുടന്തനെയും 

ഗഭിണിയെയും നോധുകിട്ടിയവളെയും 

ല്ലാം ശേഖരിക്കയും ചെയ്യും; അങ്ങനെ 

വലിയോരു സംഘം ഇധിടേകു മടങ്ങി 

വരുംം അവര് കരഞ്ഞുംകൊണ്ടു വരും; 

യാചിക്കുന്നവരായി ഞാ൯ അവരെ കൊ 

ണ്ടുവരും; അവര് ഇടറിപ്പോകാത്ത നിര 

പുള്ള വഴിയില് ഞാ൯ അവരെ നീത്തോ 

ടുക ഠഠക്കരികെ നടത്തും; ഞാന് യിസ്പായേ 
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ലിന്നു പിതാവും എഷ്ുായിം എനെറ ആട്ട 

ജാതന്ുമല്ലോ. ജാതികളേ, യഹോധയു 

ടെ വചനം കേധപ്പി൯! ട്രല്വിപുകളില് 

അതിനെ പ്രസ്മാഖിപ്പി൯! യിസ്റ്രായേലി 

നെ ചിതറിച്ചവ൯ അയനെ ക്ൂട്ടിച്ചേതു, 

ഒരിടയ൯ തനെറ കൂട്ടത്തെ കാക്കുന്നതു 

പോലെ അവനെ കാകും എന്നു പറധിന്൯. 

യഹോവ യാക്കോബിനെ പധിണ്ടെടുത്തു 

അധഖനെക്കാഠ ബലവാനായവനന്െറ ക 

യ്യില്നിന്നു അവനെ രക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു. 

അവര് വന്നു സീയോ൯മകളില് കയറി 

ഘോഷഷിച്ചുല്പസിക്കും; ധാന്യം, വിഞ്ഞു, എ 

ണ്ണം കഞ്ഞാടുക, കാള കുട്ടിക ഏന്നിങ്ങ 

നെയ്യുള്ള യഹോധഖയ്ുടെ നന്മയിലേകു ഓ 

ടിവരും; അവരുടെ പ്രാണ൯ നനഞ്ഞിരി 

ക്കുന്ന തോട്ടം പോലെയാകും; അവര് ഇനി 

ക്ഷിണിച്ചുപോകയുമില്ല. അന്നു കക 

യും യൌവനക്കാരും വൃദ്ധന്മാരും ഒരുപോ 

ലെ ന അംചെയ്യൂ സന്തോഷിക്കും; ഞാ൯ 

അവരുടെ ടൂഃഖം മാററി സന്തോഷമാക്കും; 

ഞാ൯ അവരെ ആശ്വസിപ്പിച്ചു സങ്കടം 

പോക്കി സന്തോഷിപ്പിക്കും. ഞാ൯ പു 

രോഹിതന്മാരുടെ പ്രാണനെ പുക്ടികൊ 

ണ്ടു തണുപ്പിക്കും; ഏഎസെറ ജനം ഏനെറ 

നനുമകൊണ്ടു തൃഫ്ഡിപ്രാപിക്കും എന്നു യ 

ഹോവയുടെ അരുളപ്പാടു. യഹോഖ ഇ 

പ്രകാരം അരുളിച്ചെയ്യന്നു: രാമയില് ഒരു 

ശബ്ദും കേമാക്കുന്നു! വിലാപവും കഠിനമാ 

യുള്ള കരച്ചലും തന്നേ; റാമഫല് തസെറ 

മക്കളെക്കുറിച്ചു കരയുന്നു; അവർ ഇല്ലാ 

യ്്യാല് അവരെച്ചലൊല്പി ആശ്വാസം കൈ 

ക്കൊഠംവാ൯ അധശക്ു മനസ്സ്സില്ല. യഹോ 

വ ഇപ്രകാരം അരുളി ച്ചെയുന്നു : കരയാതെ 

നിന്െറ ശബ്ദവും കണ്ണുനില് വാക്കാതെ 

നിന്െറ കണ്ണും അടക്കിക്കൊമക; നി 

നെറ പ്രവൃത്തിക്കു പ്രതിഫലമുണ്ടാകും; 

അവർ ശത്രുധിനെറ ദേശത്തുനിന്നു മട 

ഠിം 
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ങ്ങിവരും എന്നു യഹോവയുടെ അരുള 

പ്പാടം 

ശയുണ്ടു;ു നിനെറ മക്കഠ തങ്ങളുടെ ദേശ 

നിനെറ ഭായിയെക്കുറിച്ചു പ്രത്യാ 

ത്തേക്ു മടങ്ങിവരും എന്നു യഹോവയുടെ 

അരുളപ്പാട്ട. നി ന്നെ ശിക്ഷിച്ചു; മരു 

ക്കമില്ലാത്ത കാളക്ുട്ടിയെപ്പോലെ ഞാ൯ 

ശിക്ഷ പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു; ഞാ൯ മടങ്ങി 

വരേണ്ടതിന്നു എന്നെ മടക്കിവരുത്തേണ 

മേ; നി എനെെറ ദൈവമായ യഹോലയ 

ല്ലോ. 

നുതപിച്ചും ഉപദേശം ലഭിച്ച ശേഷം തൂട 

ഞാ൯ തെററിപ്പോയ ശേഷം അ 

മേല് അടിച്ചു നാണിച്ചും ലജ്ജ്ിച്ചുമിരി 

കുനാ; എനെറ യൌവനത്തിലെ നിറ്ട 

യല്ലോ ഞാ൯ വഫിക്കുന്നതു എന്നിങ്ങനെ 

എഫ്രു യിം ധിലപിക്കുന്നതു ഞാ൯ നല്ലവ 

ണ്ണം കേട്ടിരിക്കുന്നു. ഫ്ര യിം എന്െറ 

വാത്സല്യ പുത്ര നോ? ഓമനക്ുട്ടി യോ? 

ഞാ൯ അവന്നു ധിരോധമായി സംസാരി 

ക്കുമ്പോഥൊക്കെയും അവനെക്കുറിച്ചു ഏ 

നെറ മനസ്സില് സ്ഥായി തോന്നുന്നു; അതു 

കൊണ്ടു എനെറ ഉള്ളം അവനെച്ചപൊല്ലി 

ഉരുകുന്നു; ഞാ൯ അവനോടു കരുണ കാ 

ണിക്കും എന്നു യഹോധയുടെ അരുളപ്പാടു. 

നിനക്കു അടയാളങ്ങളെ ധെകുക; 

കൈച്ചുണ്ടികളെ. നാട്ടുക; നി പോയ 

പെരുവഴി മനസ്സില് ഖെച്ചുകൊമക; 

യിസ്രായേല്കന്യകേം മടങ്ങിവരിക; 

നിനെറ ഈ പട്ടണങ്ങളിലേകു തന്നേ 

മടങ്ങിവരിക, വിശ്വാസത്യാഗിനിയായ 

മകളേ! നി എത്രത്തോളം ഉഗന്നുനടകും? 

യഹോവ ദേശത്തു ഒരു പുതുമ സൃഷ്ടിക്കു 

ന്നു: സ്ത് പുരുഷനെ ചുററി പരിപാലി 

ക്കും. യിസ്രായേലിനെറ ദൈവമായ സൈ 

സൃങ്ങളു.ടെ യഹോവ ഇപ്രകാരം അരുളി 

ച്ചെയ്യന്നു : ഞാ൯ അവരുടെ പ്രവാസിക 

ളെ മടക്കിവരുത്തുമ്പോഗ, അവര് ഇനി 

യും യെഫ്രുമാദേശത്തും അതിലെ പട്ടണ 
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ങ്ങളിലും; നീതിനിവാസമേ, ധിശുഭ്ധപ 

വ്വൃതമേ, യഫഹോധ നിന്നെ അനുഗ്രഫികു 

അതിരു 

യ്യെഫ്രുദയും അതിന്െറ സക്ലനഗരധാ 

മാറാകട്ടെ എന്നി വാക്കു പറയും. 

സികളും കൃഷിക്കാരും ആട്ടി൯ക്രട്ടങ്ങളോ 

ടൂക്രടെ സഞ്ചരിക്കുന്നവരും ഒരുപോലെ 

പാക്കും. ദാഹിച്ചിരികുന്നവനെ ഞാ൯ 

തണെപ്പിക്കും; വിശന്നു ക്ഷിണിച്ചിരികുന്ന 

ഏവന്നും ഞാന് തൃഫ്യിവരുത്ുതും. ഇതി 

കല് ഞാ൯ ഉണന്നു ഏസെറ നിദ എനിക്കു 

സുഖകരമായിരുന്നു എന്നു കണ്ടു. ഞാ൯ 

യ്യെഹ്രദാഗൃഹ 

ത്തിലും മനുഷ്യരുടെയും മൃഗങ്ങളുടെയും 

യിസ്രായേല്ഗൃഹത്തിലും 

വിതൃതു ലിതെക്കുന്ന കാലം വരും എന്നു 

യഹോധയുടെ അരുളപ്പാടു: അന്നുഞാ൯ 

പറിച്പാനും പൊളി പ്പാനും ഇടിപ്പാനും 

നശി പ്പിപ്പാനും കക്ടൃപ്പെടുത്ുുവാനും അവ 

രുടെമേല് ജാഗരിച്ചിരുന്നതു പോലെ 

പണിവാനും നടുവഖാനും അവരുടെമേല് 

ജാഗരിച്ചിരികും എന്നു യഹോവയുടെ 

അരുളപ്പാടു. അപ്പന്മാർ പച്ചമുന്തിരി 

ങ്ജാ തിന്നു മക്കട്ടടെ പല്ല പുളിച്ചു എന്നു 

അവര് അന്നാളില് ഇനി പറകംയില്ല. 

ഓരോരുത്ത൯ താന്താനെറ അക്ൃത്യംനി 

മിത്തമത്രേ മരിക്കുന്നതു; പച്ചമന്തിരിങ്ങാ 

തിന്നുന്നവനെറ പ്ലേ പുളിക്കുകയുളളട. 

ഞാ൯ യിസ്സാമയല്ഥഗൃഹത്തോടും യ്യെഫ്രുടാ 

ഗൃഹത്തോടും പുതിയോരു നിയമം ചെയ്യ 

ന്ന കാലം വരും എന്നു യഹോലയുടെ 

അരുളപ്പാടു. ഞാ൯ അവരുടെ പിതുക്കു 

ന്മാരെ കൈകു പിടിച്ചു മിസ്യിംഭേശത്തു 

നിന്നു കൊണ്ടുവന്ന നാളില് ഞാന് അവ 

രോടു ചെയു നിയമംപോലെയല്ല; ഞാ൯ 

അവക്കു ഭത്താധായിരുന്നിട്ടും അവര് എ 

നെറ നിയമം ലംഡിച്ചകളഞ്ഞു ഏന്നു യ 

ഹോവയുടെ അരുളപ്പാടു. എന്നാല് ഈ 

കാലം കഥിഞ്ഞ ശേഷം ഞാന് യിസ്സായേല് 
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ഗൃൂഹത്തോടു ചെയ്ത്രാനിരിക്കുന്ന നിയമം ഇ. 

ങ്ങനെയാകുന്നു : ഞാ൯ എസെറ ന്യായപ്രമാ 

ണം അവരുടെ ഉള്ളിലാക്കി അവരുടെ 

്ലഭയങ്ങളില് ഏഴ്തും; ഞാ൯ അവക്കു ഭൈ 

വമായും അവര് ഏനിക്കു ജനമായും ഇ 

രിക്കും ഏന്നു യഹോവയുടെ അരുളപ്പാടു. 

ഇനി അവരില് ആരും തനെറ ക്രട്ടുകാര 

നെയ്യും തന്െറ സഹോദരനെയും യഹോ 

വയെ അറിക എന്നു ഉപദേശിക്കയില്ല; 

അവര് ആബാലവൃദ്ധം എല്ലാവരും എന്നെ 

അറിയും; ഞാ൯ അവരുടെ അകൃത്യം മോ 

ചികും; അവരുടെ പാപം ഇനി ഓക്കയും 

ഇല്പ എന്നു യഹോധയുടെ അരുളപ്പാടു. 

സൂയ്യനെ പകരല്ിധെളിച്ചത്തിന്നും ചന്ദ്ര 

നെറയും നക്ഷത്രങ്ങളുടെയും വ്യവസ്ഥ 

നിയമിച്ചി 

രിക്ുന്നവനും കടലിലെ തിരക൦ അലറു 

യെ രാത്രിലെളിച്ചത്തിന്നും 

വാ൯ തക്കവണ്ണം ത്മതിനെ ഇളക്കുന്നവ 

നും സൈവ്യങ്ങളൂടെ യഹോവ എന്നു നാ 

മമുള്ള വന്ദമായ യഹോവ ഇപ്രകാരം അ 

രളിച്ചെയ്യുന്നു: ഈ ധ്യവസ്ഥ എസെറ 

മുമ്പില്നിന്നു മാറിപ്പോകുന്നുധവെങ്കില്, യി 

സ്രായേല്സന്തതിയും സദാകാലം എനെറ 

മുന്പില് ഒരു ജാതിയാകാത വണ്ണം മുടിഞ്ഞു 

പോകും എന്നു യദഹാവയുടെ അരുളപ്പാടു, 

യഹോവ ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചെയയന്നു : 

മീതെ തകാശത്തെ അളക്കുവാനും താഴെ 

ഭൂമിയുടെ അടിസ്ഥാനങ്ങളെ ശോധന 

ചെയ്ത്ാനും കഥിയുമെങ്കില്,, ഞാം യിസ്പാ 

യേല്സന്തതിയെ ഒക്കെയും അവര് ചെയ്യു 

സകലവുംനിമിത്തം തള്ളിക്കളയും എനു 

യഫോധയുടെ അരുളപ്പാടു, ഈ നഗ 

രം ഹനനേല്ഗോപുരംമുതത കോണവഖാ 

തില്വരെ യഹോവെക്കായി പണിവാ 

നുള്ള കാലം വരും ഏന്നു യഫോധയുടെ 

അരുളപ്പാടു. അള.വൃചരടു പിന്നെയും 

നേരെ ഗാരേബ് കുന്നിലേകു ചെന്നു ഗോ 
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യിരെമ്ൃ യ്യ ൩.൨. 

ശധങ്ങനകും വെ 

ണ്ണിറിന്നും മുള്ള താഴ്സര മുഴുവനും കിദോ൯ 

തോടുവരെയും കിഴക്കോട്ടു കുതിരഖാതി 

ലിനെറ കോണുവഖരെയും ഉള്ള നിലങ്ങഠം 

മുഴുവനും യഹോവെക്കു വിശുഭ്ധമായിരി 

കും; അതിനെ ഇനി ഒരുനാളും പറിച്ചു 

കള.കയില്ല, ഇടിച്ചുകള കയയമില്ല. 

പിട അഡ്ധ്യായം. 

യ്യെഹ്ുദാരാജാധായ സിഭെക്കിയായി 

ന്െറ പത്താം ആണ്ടില്, നെബൂഖട നേസ 

രിനെറ പതിനെട്ടാം ആണ്ടിത തന്നേ, 

യഹോധവയിങ്കല്നിന്നു യിരെമ്യാവിന്നുണ്ടാ 

യ അരുളപ്പാടു. അന്നു ബാബേതരാജാ 

വിനെറ 

നിരോധിച്ചിരുന്നു; യിരെമ്യാപ്രവാചക 

സൈസന്ം യെരൂശലേമിനെ 

നോ യ്യെഹ്രദാരാജാധിനെറ അരമന 

യുടെ കാവല്ലുരമുററത്തു അടെെക്കപ്പെട്ടി 

രുന്നു. ഞാ൯ ഈ നഗരത്തെ ബാബേല് 

രാജായിരെറ കയ്യില് ഏല്പിക്ും; അവ൯ 

അതിനെ പിടികും എന്നു യഹോവ അരു 

ളിച്ചെയ്യുന്നു എന്നും 

സിഭെക്കിയാവു കല്പ യരുടെ കയ്യ്യില്നി 

യെ പ്രുഭാരാജ്ഭാ വായ 

ന്നു ഒഴിഞ്ഞുപോകാതെ, ബാബേല്രാജാ 

വിസെറ കയ്യില് ഏല്പിക്കപ്പെടും; അവ൯ 

ഇവദ്മമായി വായോടുവായ് സംസാരി 

ക്കയ്യം കണ്ണ്ണോടുകന്ണു കാണുകയും ചെയ്യും; 

അവന സിദെക്കിയാലെ ബാബേലി 

ലേക്കു കൊണ്ടുപോകും; ഞാ൯ അവനെ 

സന്ദശിക്കുംവരെ അവ൯ അധിടെ ഇരി 

ക്കും; നിങ്ങ കല്ല യരോടു യൃഭ്ധം ചെയ്യാ 

ലും നിങ്ങഠംക്കു സാഭ്ധ്യം ഉണ്ടാകയില്ല എ 

നു യഹോവയുടെ അരുളപ്പാടു ഏന്നും 

നീ പ്രവചിപ്പാ൯ ഏന്തു എന്നു പറഞ്ഞു 

യെഫ്രുദാരാജാവായ സിടെക്കീയാവു അവ 

നെ അവിടെ അടെച്ചിരുന്നു. യിരെമ്യാവു 

പറഞ്ഞതു: യഹോവയുടെ അരുളപ്പാടു എ 

ഠിം 
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നികുണ്ടായതെന്തെന്നാല്:; നിസെറ ഇള 

യല്പനനായ ശല്ലൂമിനെറ മക൯ ഫനമെ 

യേല് നിനെറ അടുക്കല് വന്നു: അനാഥോ 

ത്തിലെ എന്റെറ നിലം മേടിച്ചുകൊക; 

അതു. മേടിപ്പാ൯ തക്കവണ്ണം ധിണ്ടെടുപ്പി 

നെറ അവകാശം നിനക്ുള്ളതല്ലോ എന്നു 

പറയും. യഹോവ അരുളിച്ചെയൂതുപോ 

ലെ എനെറ ഇളയപ്പനെറ മക൯ ഫന 

മെയേല്ത കാവല്ലരമുററത്തു എനെറ അടു 

ക്കല് വന്നു: ബെന്യാമി൯ദേശത്തു അനാ 

ഥോത്തിലെ എനെറ നിലം മേടിക്കേണ 

മേ അവകാശം നിനക്കള്ളതല്ലേോം, ധിണ്ടെ 

ടൂപ്പം നിനകുടള്ളതു; നീ അതു മേടിച്ചു 

എന്നു എന്നോടു പറഞ്ഞു; 

അതു യഹോവയുടെ അരുളപ്പാടു ഏന്നു 

കൊള്ളേണം 

ഞാന് ഗ്രഹിച്ചു. അങ്ങനെ ഞാന് ഇള 

യല്പനെറ മക൯ ഫനമെയേലിനോടു 

അനാഥോത്തിലെ നിലം മേടിച്ചു, വില 

പതിനേഴ്ച ശേക്കെല് വെള്ളി തൂക്കിക്കൊ 

ടുത്തു. ആധാരം ഏഴ്ചതി മുയിട്ടു സാ 

ക്ഷികളെ ക്കൊണ്ടു ഒപ്പിടുധിച്ചശേഷം ഞാ൯ 

പണം അവന്നു തുലാസില് ശൂക്കിക്കൊ 

ടുത്തു. 

നുസരിച്ചു മുദയിട്ടിരുന്നതും തുറന്നിരുന്ന 

ഇങ്ങനെ ന്യായവും പതിവും അ 

തുമായ ആധാരങ്ങ ഞാ൯ വാങ്ങി, 

ഇളയപ്പനെറ മകനായ ഹനമെയേലും 

ആധാരത്തില് ഒപ്പിട്ടിരുന്ന സാക്ഷികളും 

കാവല് പുരമുററത്തു ഇരുന്നിരുന്ന യെഫ്രു 

ഒന്മാരൊക്കെയും കാങ്കെ ആധാരം മഫ 

സേയാധിനെറ മകനായ നേയ്യാധിനെറ 

മക൯ ബാരൂക്കിസെറ പക്കല് കൊടുത്തു. 

അവര് കേശക്കെ ഞാ൯ ബാരൂക്കിനോട്ട 

കല്പിച്ചതെന്തെന്നാല്: യിസ്രായേലിസനെറ 

ദൈവമായ സൈപവ്ൃങ്ങട്ടടെ യഹോവ 

ഇപ്രുകാരം അരുളിച്ചെയ്യന്നു: മുദയിട്ടി 

രിക്കുന്നതും തുറന്നിരിക്കുന്നതുമായ ഈ 

ആധാരങ്ങളെ മേടിച്ചു അവ ഏറിയകാ 
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ലം നിപ്പാന്തക്കവണ്ണം ഒരു മണപാത്ര 

ഇനിയും ഈ മേശത്തു 

വീടുകളും നിലങ്ങളും മുന്തിരിത്തോട്ടങ്ങ 

ത്തില് വെക്ുക. 

മും ക്രയധിക്രയം ചെയ്യും ഏന്നു യിസ്രായേ 

ലിസെറ ദൈധമായ സൈവ്ൃയങ്ങളുടെ 

യഹോവ അരുളിച്ചെയ്യുന്നു. 

അങ്ങനെ ആധാരം നേയ്യാധിനെറ 

മകനായ ബാരൂക്കിനെറ പക്കല് ഏപ്പിച 

ശേഷം, ഞാ൯ യഹോവയോടു പ്രാത്ഥി 

ചതു എന്നെന്നാത: അയ്യോ, യഹോധ 

യായ കുത്താവേ, നിന്െറ മഹാശക്തി 

കൊണ്ടും നിട്ടിയ ഭൂജംകൊണ്ടും നി ആകാ 

ശത്തെയും ഭൂമിയെയും ഉണ്ടാക്കി; നിനക 

അസാഭ്ധ്യ മായതു ഒന്നുമില്ല. നീ ആയിരം 

തലമുറയോളം ദഒയകാണിക്കയും പിതാക്ക 

ന്മാരുടെ അകൂൃത്യത്തിന്നു അവരുടെ ശേ 

കോം അവരുടെ മക്കളുടെ മാവ്വിടത്തില് 

പകരം കൊടുക്കയും ചെയ്യുന്നു; മഹത്വവും 

വല്ലഭത്വയുമുള്ള ദൈവമേ, സൈവ്ങ്ങളു 

ടെ യഹോവ എന്നല്ലോ നിനെറ നാമം. 

നീ ആലോചനയില് വലിയവനും പ്രവൃ 

ത്തിയില് ശക്തിമാനും ആകുന്നു; ഓരോരു 

ആന്നു അധവനയസെറ നടപ്പിന്നും പ്രവൃ 

തആതികള്ട ടെ ഫലത്തിന്നും തക്കവണ്ണം കൊ 

ടുക്കേണ്ടതിന്നു നീ മനുഷ്യരുടെ എല്ലാവ 

ഗികളിന്ദേലും ദൂഷ്ടിവെക്കുന്നു. നീ മിസ 

യിംദേശത്തും ഇന്നുവരെയും യിസ്റ്രായേലി 

ഇടയിലും ത്മടയാ 

പ്രധത്തിച്ചു ഇന്നു 

ഒരു നാമം സമ്പാ 

ലും മററു മര്ഷ്യ്യരുടെ 

ങ്ങളും അആ്ജതങ്ങളും 

ള്ളതുപോലെ നിനക്കു 

ദിക്കയും നിന്െറ ജനമായ യിസ്പായേ 

ലിനെ അടയാള ങ്ങഗകൊണ്ടും അത്ഭുത 

ങ്ങഠകൊണ്ടും ബലമുള്ള കൈകൊണ്ടും 

നീട്ടിയ ഭൂജം കൊണ്ടും മഹാഭിതികൊണ്ടും 

മിസ്രയിംദേശത്തുനിന്നു കൊണ്ടുവരികയും 

അവരുടെ പിതാക്കന്മാകു കൊടുപ്പാ൯ നി 

അഖരോടു സത്യം ചെയൂതായി പാലും 
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തേനും ഒഴുകുന്ന ഈ ദേശത്തെ അവക്ു 

കൊടുക്കയും ചെയ്യൂ. അധര് അതില് 

കടനു അതിനെ കൈധശമാക്കി; എങ്കി 

ലും അധർ നിന്െറ വാക്കു അന്ുസരിക്ക 

യോ നിനെറ ന്യായപ്രമാണംപോലെ 

നടക്കയോ ചെയ്യില്ല; ചെയ്ത്ുനേ നീ അവ 

രോടു കപ്പിച്ചതൊന്നും അവര് ചെയ്യില്ല; 

അതുകൊണ്ടു ഈ അനത്ഥം ഒക്കെയും നീ 

അവക്കു വരുത്തിയിരിക്കുന്നു. ഇതാംഖാ 

ടകം! നഗരത്തെ പിടിക്കേണ്ടതിന്നു അട്ട 

ത്തിരിക്ുുന്നു! വാളം ക്ഷാമവും മഹാമാരി 

യയുംഹേതുവായി ഈ നഗരം അതിന്നു 

നേരെ യൃഭ്ധം ചെയ്യുന്ന കല്ലയരുടെ ക 

യ്യില് ഏപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു; നി അരുളി 

ച്ഛെയയതു സംഭവധിച്ചിരിക്ുന്നു; നീ അതു 

കാണുന്നുവല്ലോ, യഹോവയായ കത്താ 

ധേ, നഗരം കല്പയരുടെ കയ്യില് ഏല്പി 

ക്കപ്പെട്ടിരിക്കെ, നിലം യിലെക്കു മേടിച്ചു 

അതിന്നു സാക്ഷികളെ വെകുഖാന്൯ നി എ 

ന്നോടു കല്പിച്ചുവല്ലോ? അപ്പോ യഹോ 

വയുടെ അരുളപ്പാടു യിരെമ്യായിന്നുണ്ടാ 

യതെന്തെന്നാല്: ഞാന് സകലജഡത്തി 

സെറയും ദൈവമായ യഹോവയാകുന്നു; 

എനിക്കു കഴിയാത്ത വല്ല കായ്യധും ഉണ്ടോ? 

അതുകൊണ്ടു യഹോവ ഇപ്രുകാരം അരു 

ളിച്ചെയ്യന്നു ഞാ൯ ഈ നശരത്തെ കല്യ 

രുടെ കയ്യിലും ബാബതല്രാജാവായ നെ 

ബ്ൃഖട് നേസരിസെറ കയ്യിലും ഏല്പിക്കും; 

അവന അതിനെ പിടികും, ഈനഗര 

ത്തിനെറ നേരെ യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന കല്ല യ൪ 

കടന്നു നഗരത്തിന്നു തീ ഖെച്ചു അതിനെ, 

്േണ്നെ കോപിപ്പിക്കേണ്ടതിന്നു മേല്ലരകു 

ളില്ധെച്ചു ബാലിന്നു ധ്യൂപംകാട്ടി അമ 

ദേവന്മാകു പാനീയഖലി പകന്നിരികു 

ന്ന വീടുകളോടുക്രടെ ചുട്ടുകളയും. യിസ്റ്റാ 

യേരുമക്കളലം യെഫ്രുദാമക്കളൂം ബാല്യംമുതല് 

നേനിക്കു അനിക്ടടമായുള്ളതു മാത്രം ചെയ്യൂ 
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വന്നു; യിസ്രായേല്ിമക്ക൦ തങ്ങളുടെ കൈ 

കളുടെ പ്രവ്ൃത്തിക കൊണ്ടു എന്നെ കോ 

പിപ്പിച്ചതേയുള്ള ഏന്നു യഹോവയുടെ 

അരുളപ്പാടു. അവര ഈ നശരത്തെ 

പണിത നാഠാമുതല് ഇന്നുവരെയും ഞാ൯ 

അതിനെ എനെറ മമ്ചില്നിന്നു നീക്കി 

ക്കളുയത്തക്കവണ്ണം അതു എനികു കോപ 

വും ക്രോധവും 

എന്നെ കോപിപ്പിക്കേണ്ടതിന്നു യിസ്ധാ 

വരുത്തിയിരിക്കുന്നു. 

യേതമക്കളുപ യ്െഫ്രുദാമക്കളും അവരു 

ടെ രാജാക്കന്മാരും പ്രഭക്കന്മാരും പുരോ 

ഹിതന്മാരും പ്രവാചകന്മാരും യ്യെഫ്രുദാ 

പുരുഷന്മാരും യെരൂശലേംനിവാസികളു.ം 

ചെയൂ സകലദോഷവധുംനിമിത്തം തന്നേ. 

അവര് മുഖമല്ല, പുറമത്രേ എങ്കലേക്കു തി 

രിച്ചിരികുന്നതു; ഞാന് ഇടധിടാതെ അ 

വരെ ഉപദേശിച്ച പഠിപ്പിച്ചിട്ടും ഉപദേ 

ശം കൈക്കൊശവാ൯ അവര് മനസ്സധെ 

ച്ചില്ല. എന്റെറ നാമം വിളിച്ചിരിക്കുന്ന 

ആലയത്തെ അശുഭ്ധമാക്കുവാ൯ന തക്കവ 

ണ്ണം അവ൪ അതില് മ്ശേ ചൃയിഗ്രഹങ്ങളെ 

പ്രതിഷ്ടിച്ച. 

പൃത്രന്മാരെയും 

ക്കേണ്ടതിന്നു അവര് ബെ൯ഫിന്നോംതാ 

മോലെക്കിന്നു തങ്ങളുടെ 

പുത്രിമാരെയും ഭഒഫിപ്പി 

ഴ്ലൂരയില് ബാലിനെറ പൂജാഗിരികളെ 

പണിതു; ഈ ള്േച്ഛുതകളെ പ്രവത്തിച്ചു 

യ്െഫ്രുദയെക്കൊണ്ടു പാപം ചെയ്യിപ്പാ൯ 

ഞാ൯ അധഖരോടു കല്പിച്ചിടില്ല; എനെറ 

മനസ്സില് അതു തോന്നീട്ടുമില്ല. ഇപ്പോഠം 

വാസ, ക്ഷാമം, മഹാമാരി എന്നിവയാല് 

ബാബേല്രാജാധിനെറ കയ്യില് ഏല്പിക്ക 

പ്പെടുന്നു എന്നു നിങ്ങ പറയുന്ന ഈ 

നശരത്രെകുറിച്ച യിസ്പരായേലിസെറ ദൈ 

വമായ യഹോധഖ ഇപ്രുകാരം അരുളിച്ചെ 

യ്യുന്നു : 

ത്തിലും മഹാരോഷത്തിലും ഞാന് അവരെ 

എസെറ കോപത്തിലും ക്രോധ 

നിക്കിക്കളു ഞു സകലദേശങ്ങളില്നിന്നും 

) ഏകമനസ്റ്സും 

ഞാ൯ അവരെ ശേഖരികും; ഞാ൯ 

അവരെ ഈ സ്ഥലത്തേക്കു മടക്കി വരുത്തി 

അതിരു നിഭയമായി വസിക്കുമാറാക്കും. 

അവര് എനിക്കു ജനമായും ഞാ൯ അവകു 

ദൈവമായും ഇരിക്കും. അവകും അവ 

രുടെ ശേഷം അവരുടെ മക്കക്കും ഗുണം 

വരഅആക്കവണ്ണം അവര എന്നെ എന്നേ 

ക്കം ഭയപ്പെടേണ്ടതിന്നു ഞാ൯ അവകു 

ഏകമാഗ്ഗവും കൊടുക്കും. 

ഞാ൯ അവധഖരെ ധിട്ടുപിരിയാതെ അവക്കു 

നന്മ ചെയ്ത്ുകൊണ്ടിരിക്കും എന്നിങ്ങനെ 

ഞാ൯ അവരോടു ഒരു ശാശ്വതനിയമം 

ചെയ്യും; അവര് എന്നെ ധിട്ടുമാറാതെയി 

രിപ്പാ൯ന് എങ്കലുള്ള ഭക്തി ഞാ൯ അവരുടെ 

ഫൃദയത്തില്, ആക്കും. ഞാ൯ അവരില് 

സന്തോഷിച്ചു അധക്കു ഗുണം ചെയ്യം; 

ഞാന് പൂണ്ണഹൃടദയത്തോടും പൂണ്ണമനസ്റ്സോ 

ടും ക്രടെ അവരെ ഈ ദേശത്തു നടും. 

യഹോവ ഇപ്രകാരം അരുളി ച്ചെയ്യന്നു : 

ഞാ൯ ഈ ജനത്തിന്നു ഈ വലിയ അന 

ത്ഥമൊക്കെയും വരുത്തിയതുപോലെ ത 

ന്നേ ഞാ൯ അവക്കു വാശത്തം ചെയ്യിരി 

ക്കുന്ന എല്ലാനന്മയും അവക്കു വരുത്തും. 

മന്ദഷ്ച്യന്ദം മുഗധും ഇല്ലാതെ ശ്രമമായി 

രിക്കുന്നു, കല്പയരുടെ കയ്യില് ഏപ്പിക്ക 

പ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നു നിങ്ങമ പറയുന്ന 

ഇര ദേശത്തു അവര് നിലങ്ങളെ വിലെകുു 

മേടിക്കും. ഞാ൯ അവരുടെ പ്രവാസി 

കളെ മടക്കിവരുത്തുന്നതു കൊണ്ടു ബെന്യാ 

മീ൯ദേശത്തും യെരൂശലേമദിന്നു ചുററു 

മുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലും യ്യെഫ്രുടാപട്ടണ 

ങ്ങളിലും മലനാടിലെ പട്ടണങ്ങളിലും 

താഗ്ലിതിയിലെ പട്ടണങ്ങളിലും തെക്കെ 

പട്ടണങ്ങളിലും ആക നിലങ്ങളെ 

വിലെക്കു മേടിച്ചു ആധരരങ്ങ൦ം ഏഴുതി 

മുട്രയിട്ടു സാക്ഷികളെയും ധെക്കും ഏന്നു 

യഹോവയുടെ അരുളപ്പാടു. 

ധിം 
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(ചം അഡഘ്ധ്യായം. 

യ്വൂരെമ്യാധു കാവല്.പുരമുററത്തു അടെക്ക 

പ്പേട്ടിരിക്കുമ്ചോഗ യഹോവയുടെ അരു 

ളപ്പാടുട രണ്ടാം പ്രാവശ്യം അവന്നുണ്ടായ 

തെന്തെന്നാല്: അതിനെ അനുക്ട്ിക്കു 

ന്ന യഹോവ, അതിനെ നിവയത്തിപ്പാ൯ 

നിണ്ണയിക്കുന്ന യഹോവ, യഫോവ എനു 

നാമം മുള്ള വ൯ തന്നേ, ഇപ്രകാരം അരു 

ളിച്ചെയ്യുന്നു : ഏന്നെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കു; 

ഞാന നിനക്കുത്തരം അരുളും; നി അറി 

യാത്ത മഹത്തായും അഗോചരമായ്ും ഉള്ള 

കായ്യ്യങ്ങളെ ഞാന് നിന്നെ അറിയികും. 

വാടകമകും വാളിന്നും എതിരെ തടുത്തു 

നില്ലേ,ണ്ടതിന്നായി ഈ നഗരത്തില് 

പൊളിച്ചിട്ടിരികുന്ന ലീടുകളെ യും യെഫ്ര 

ഓരാജാക്കന്മാരുടെ അരമനകളെയ്ും കുറി 

ചു യിസ്രായേലിനെറ ദൈവമായ യഹോ 

വ ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചെയുന്നു : അവര് 

കല്ല യരോടു യുദ്ധം ചെയ്ത്താ൯ ചെല്ലുന്നു; 

എന്നാല് അതു, ഞാന് എനെറ കോപ 

ത്തിലും എനെറ ക്രോധത്തിലും സംഹരി 

ച്ചിരിക്കുന്ന മന്മഷ്ചരുടെ ശധങ്ങകൊണ്ടു 

അവയെ നിറെപ്പാനത്രേ; അവരുടെ സ 

കല ദോഷകവുംനിമിത്തം ഞാ൯ എനെറ മുഖ 

ത്തെ ഈ നഗരത്തിന്നു മറെച്ചിരിക്കുന്നു. 

ഇതാ, ഞാ൯ രോഗശന്തിയും ആരോഗ്യ 

വും വരുത്തി അവരെ സൌഖ്യ, മാക്കുകയും 

സമാധാനത്തിസെറയും സത്ൃത്തിനെറ 

യും സമൂഭ്ധി അവകു ധെളിപ്പെടുത്തുക 

യും ചെയ്യും. 

സികളെയും 

ഞാ൯ യ്യെഫ്രുദയുടെ പ്രവാ 

യിസ്രായേലിനെറ പ്രുധാ 

സികളെയും മടക്കിവരുത്തി പണ്ടത്തെ 

പ്പോലെ അവക്കു അഭിപ്ൃഭ്ധി വരുത്തും. 

അവര് ഏന്നോടു പിഴെച്ചതായ സകല 

അക്ലത്യത്തെയും ഞാ൯ നീക്കി അവരെ 

ശുദ്ധീകരിക്കയും അവര് പാപം ചെയ്യൂ 

നേന്നോടു ദോഹിച്ചതായ സകലഅകുത്യ 

ങ്ങളെയും മോചിക്കയും ചെയ്യും. ഞാ൯ 

അവക്ു ചെയ്യുന്ന എല്ലാനന്മയെയും കുറിച്ചു 

കേശക്കുന്ന സകലഭൂജാതികളു ടെയും മുമ്പാ 

കെ അതു എനിക്കു ആനന്ദനാമധും പ്രശം 

സയും മഹത്വവും ആയിരികും;; ഞാന് അ 

തിനു വരുത്തുന്ന ഹീല്ലാനന്മയുംനിമിത്ത 

വും സവ്യസ മാധാനവുംനിമിത്തവും അവ൪ 

പേടിച്ചുവിറെക്കും. യഹോവ ഇപ്രുകാ 

രം അരുളിച്ചെയുന്നു: മനുഷ്യന്ദം മൃഗവും 

ഇല്ലതെ ശ്രു൩് മായിരിക്കുന്നു എന്നു നി 

ങ്ങ പറയുന്ന ഈ സ്ഥലത്തും യെഫ്രുദാ 

പട്ടണങ്ങളിലും മരുഷ്യനോ, നിഖവാസിക 

മോ, മൃഗമോ ഇല്ലാതെ ശ്ര മായിരി 

ക്കുന്ന യെരൂശലേംവിഥികളിലും ഇനി 

യും ആനന്ദഘോഷവും സന്തോഷധ്വനി 

യൂം മണവാള നെറ സ്വരധും മണവാട്ടി 

യുടെ സ്വരവും: സൈന്ങ്ങദൂടെ യഹോ 

വയെ സ്തൂതിപ്പി൯, യഛോവ നല്ലവന 

ല്ലോ, അവനെറ ദയ എന്നേകുമുള്ളതു ഏ 

ന്നു പറയുന്നവരുടെ ശബ്ദുവും യഹോധഖ 

യുടെ ആലയത്തില് സ്യോത്രയാഗം കൊണ്ടു 

വരുന്നവരുടെ ശബ്ദുധും കേക്കും; ഞാ൯ 

ദേശത്തിസെറ സ്ഥിതി മാററി പണ്ടത്തെ 

പ്പോലെ ആക്കും എന്നു യഹോവ അരുളി 

ച്ചെയുന്നു. സൈനസ്ങ്ങമുടെ യഹോവ ഇ 

പ്രകാരം അരുളിച്ചെയുന്നു : മനുഷ്യ ന്ദം മൃഗ 

വും ഇല്ലാതെ ശ്രുനയ മായി രിക്കുന്ന ഈ സ്ഥ 

ലതൃതും അതിനെറ സകലപട്ടണങ്ങളിലും 

ആടുകളെ കിടത്തുന്ന ഇടയന്മാകു ഇനിയും 

മേച്ചല്പുറം ഉണ്ടാകും. മലനാട്ടിചെ പ 

ട്ടണങ്ങളിലും താഗ്ലിതിയിലെ പട്ടണങ്ങ 

ളിലും തെക്കെ പട്ടണങ്ങളിലും ബെന്യാ 

മീ൯ദേശത്തും യെരൂശലേമിനെറ ചുററു 

വട്ടത്തിലും യെഫ്രുദാപട്ടണങ്ങളിചും ആടു 

കനു ന്േണ്ണന്നവനെറ കൈകു കിഴെ ഇ 

നിയും കടന്നുപോകും എന്നു യഹോഖ 
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യിരെമ്യാവു ൩൪൭: 

അരുളി ച്ചെയുന്നു. ഞാന് യിസ്പായേല് 

ഗൃഹത്തോടും യ്രെഹ്രദാഗൃഹത്തോടും അരു 

ളിച്ചെയൂ നല്പവചനം നിവത്തിക്കുന്ന 

കാലം വരും എന്നു യഹോവയുടെ അരുള 

പ്പാടു. ആ നാളുകളിലും ആ കാലത്തും 

ഞാന് ദാധിദിന്നു നിതിയുള്ളോരു മുളയാ 

യവനെ മുളെപ്പിക്ും; അധ൯ ദേശത്തു 

നിതിയും ന്യായധും നടത്തും. അന്നാളില് 

യ്യെഫ്രുടാ രക്ഷിക്കപ്പെടും; യെരൂശലേം 

നിഭയമായ്ക്കുസിക്കും; അതിന്നു യഹോധഖ 

നമുടെ നീതി എന്നു പേര് പറയും. 

യഹോവ ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചെയ്യന്നു : 

യിസ്രായേല് ഗൃഹത്തിനസെറ സിംഹാസന 

ത്തില് ഇരിപ്പാ൯ ഭാവിടിന്നു ഒരു പുരു 

ഷന് ഇല്ലാതെ വരികയില്ല, ദിനംപ്രതി 

ഹോമയാഗം ക്ഴിപ്പാനും ഭോജനയാഗം 

ദഹിപ്പിപ്പാനദം ഹനനയാഥം അപ്പ്ിപ്പാ 

നും ഏന്പെറ മുമ്പാകെ ലേധ്യ പുരോഹിത 

ന്മാക്കു ഒരു പുരുഷന് ഇല്ലാതെ വരി 

കയുമില്ല. യിരെമ്യാലിന്നു യഹോവ 

യയുട൭ അരുളപ്പാടു ഉണ്ടായതെന്തെന്നാല്: 

യഹാവ ഇപ്രുകാരം അരുളിച്ചെയുന്നു : ത 

ക്കസമയത്തു പകലും രാധും ഇല്ലാതിരിക്ക 

ആതക്കവണ്ണം പകലിനോടുള്ള എനെെറനി 

യമധും രാത്രിയോട്ടുള്ള എനെറ നിയമധും 

ടുരബ്ബലമാക്കുവാ൯ നിങ്ങമക്കു കഴിയുമെ 

ജില്, എന്െറ ദാസനായ ഭാധിദിന്നു 

അവനെറ സിംഹാസനത്തില് ഇരുന്നു 

വാഴുവാ൯ ഒരു മക൯ ഇല്ലാതെ വരത്ത 

ക്കവണ്ണം അവനോടും എസെറ ശുശ്രൂഷക 

ന്മാരായ ലേവ്യ പുദരോഹി തന്മാരാടും ഉള്ള 

ആ 

കാശത്തിലെ സൈസന്ൃൃത്തെ എണ്ണുവാനും 

എന്െറ നിയമവും ഒുബ്ബലമായഷ്ക്കുരാം. 

കുടല്ലറത്തെ മണല് അളക്കുവാനും കഴി 

യാത്തതുപോലെ ഞാ൯ എന്െറ ഭാസ 

നായ ഭാധീദിനെറ സന്തതിയെയും ഏ 

നെറ ശുത്രരഷകന്മാരായ ലേധ്യരെയും 

ധാഠാഥറ്ഠിം 

വഭ്ധിപ്പിക്കും. യഹോധഖയുടെ അരുള 

പ്പാടു യിരെമ്യാധിന്നുണ്ടായതെന്തെന്നാല്: 

യഹോധ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്ന രണ്ടു വം 

ശങ്ങമ്െെയും അവ൯ തള്ളിക്കളഞ്ഞു ഏന്നു 

ഈ ജനം പറയുന്നതു നി ശ്രഭ്ധിക്ുന്നില്ല 

യോ? ഇങ്ങനെ അവര് എനെറ ജനത്തെ 

അതു ഇനി ഒരു ജാതിയല്ല എന്നു മൂഷ്കിച്ചു 

പറയുന്നു. യദഫാവ ഇപ്രുകാരം അരു 

ളിച്ചെയുന്നു: പകലിമനാടും രാത്രി യോടും 

തുള്ള എനെറ നിയമം നിലനില്ലുന്നില്ലെ 

കിത, ഞാ൯ ആകാശത്തിനെറയും ഭൂമിയു 

ടെയും യ്ൃയധസ്ഥ നിയമിച്ചിട്ടില്ലെങ്ജില്, 

ഞാ൯ യാകക്കാബിനെറയും എനെെറ ഭാസ 

നായ ഭാധിദിസെറയും സന്തതിയെ അ 

ബ്രാഹാമിനെറയും യിസ്റ്റാക്കിനെറയും യാ 

ക്കോബിനെറയ്ുയം സന്തതിക്ു അധിച്ചതി 

മാരായിരിപ്പാ൯ അവനെറ സന്തതിയില് 

നിന്നു ഒരാളെ എടുക്കാതവണ്ണം തള്ളിക്കു 

ളയും. 

മടക്കിവരുത്തുകയും അവക്ു കരുണ കാ 

അവരുടെ പ്രവാസികളെ ഞയാ൯ 

ണിക്കയും ചെയ്യം. 

൩൪൭. അഘ്ധ്യായം. 

ബ്വാബേല്രാജാവായ നെബൃഖദേ സ 
ന 

രും അവസെറ സകലസൈസ്വധും അവ 

നെറ ആവധിപത്യത്തിന൯കിഴ്ചള്ള സകല 

ഭൂരാജ്യ ങ്ങളും സകലജാതികളും യെരൂശ 

ലേമിനോടും അതിനെറ എല്ലാപട്ടണ 

ഞങ്ങളോടും യുദ്ധം ചെയ്യുകൊണ്ടിരിക്കു 

മ്പോഠം, യിരെമ്യായിന്നു യഹോധയിങ്കല് 

നിന്നുണ്ടായ അരുളപ്പാടു എന്തെന്നാല്: 

യിസ്രായേലിനെറ ദൈവമായ യഹോധഖ 

ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചെയ്യുന്നു: നീ ചെന്നു, 

യെഫ്രുഭാരാജാവായ സിഭെക്കിയാലോടു 

പറയേണ്ടതെന്തെന്നാല്: യഹോവ ഇപ്ര 

കാരം അരുളിച്ചെയുന്നു : ഞാ൯ ജഇാനഗ 

രത്തെ ഖോബേല്രാജാധിനെറ കയ്യില് 
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ഏപ്പിക്കും; അവ൯ അതിനെ തീ ഖെച്ചു 

ചുട്ടുകളു യ്യം. 

ന്നു ഒഴിഞ്ജുപോകാതെ പിടിപ്പെട്ടു അവ 

നി അവനെറ കയ്യില്നി 

നെറ കയ്യിരു ഏപ്പിക്കപ്പെടും; നീ ബാ 

ബേല്രാജാധിനെ കണ്ണ്ണോടുകണ്ണു കാണു 

കയും അവ൯ വായോടുധായ് നിന്നോടു 

സംസാരിക്കയും നീ ബാബേലിലേക്കു 

പോകേണ്ടിവരികയും ചെയ്യും, ഏങ്കിലും 

യ്യെഫ്രുദാരാജാവായ സിദെക്കിയാവ, യ 

ഹോധയുടെ വചനം കേരക്ക! നിന്നെ 

ക്കുറിച്ചു യഹോവ ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചെ 

നിസ 

മാധാനത്തോടെ മരികും; നിനക്ു മുമ്പു 

യുന്നു: നീ വളോോല് മരിക്കയില്ല; 

ണ്ടായിരുന്ന പണ്ടത്തെ രാജാക്കന്മാരായ 

നിനെറ പിതാക്കന്മാക്കു വേണ്ടി സുഗന്ധ 

ദഹനം കഴിച്ചതു പോലെ അവര് നിനക്കു 

വേണ്ടിയും കഴികും; അയ്യോ തമ്പൃരാനേ। 

എന്നു ചൊല്ലി അവര് നിന്നെക്ുറിച്ച വില 

പ്രികും; അതു ഞാന് കല്പിച്ച വചനമ 

ല്ലോ എന്നു യഹോവയുടെ അരുളപ്പാടു. 

യിരെമ്യാപ്രവാചക൯ ഈ വചനങ്ങളെ 

ഒക്കെയും യെരൂശലേമില് യ്യെഹ്ദാരാ 

ജാവായ സിഭെക്കിയാധോടു പ്രസ്മാധിച്ചു. 

അന്നു ബാബേല്രാജാധിനെറ സൈ 

നൃം യെരൂശലേമിദനാടും ലാക്കീശ്, അ 

സേക്കാ എന്നിങ്ങനെ യ്യെഫ്രദയില്ത ശേ 

ഷ്മിച്ചിരുന്ന എല്ലാപട്ടണങ്ങളോടും യുദ്ധം 

ചെയ്യുകൊണ്ടിരുന്നു ; യ്യെഫ്രദാപട്ടണ 

ങ്ങളില് വെച്ചു ഉറപ്പുള്ള പട്ടണങ്ങളായി 

ശേഷിച്ചിരുന്നതു ഇ വയത൫തേ. 

ആരും തനെ സഹോദരനായ ഒരു 

യ്യെഫ്രദനെക്കൊണ്ടു അടിമവേല ചെയ്യി 

ക്കാതെ എബ്രായദാസനെയുയം എബ്രായടാ 

സ്സിയെയും സ്വതന്ത്രരായി ധിട്ടയക്കേണ്ട 

തിന്നു ഒരു ധിമോചനം പ്രസിഭ്ധമാക്കേ 

ണമെന്നു സിദഭെക്കിയാരാജാധുയു യെരൂശ 

ലേമിലെ സകലജനത്തോടും ഒരു നിയമം 

ഠിം 

_. 1109 യിരെമ്യാവു ൩൪: 

ചെയൂശേഷം, യിരെമ്യവോിന്നു യഹോഖ 

യിങ്കല്നിഅണ്ടായ അരുളപ്പാടു. ആരും 

തനെറ ടഓാസനെക്കൊണ്ടും ദാസിയെക്കൊ 

ണ്ടും ഇനി അടിമവേല ചെയ്യിക്കാതെ അവ 

രെ സ്വതന്ത്രരായി ധിട്ടയക്കേണമെന്നുള്ള 

നിയമത്തില് ഉ പ്പെട്ട സകലപ്രളക്കന്മാ 

രും സവ്വജനവധും അതു അനുസരിച്ചു അവ 

രെ ധലിട്ടയച്ചിരുന്നു. പിന്നീടോ അവര് 

വൃത്യാസം കാണിച്ചു, സ്വതന്ത്രരായി വിട്ട 

ഷ്ച്ചിരുന്ന ദാസന്മാരെയും ഓസിമാരെയും 

മടക്കിവരുത്തി അവരെ വിണ്ടും ദാസി 

ദഓാസന്മാരാക്കിത്തീതുതു. അതുകൊണ്ടു യ 

ഹോധയുടെ അരുളപ്പാടു യിരെമ്യായിന്നു 

യഹോവയിങ്കല്നിന്നുണ്ടായതെന്നതെ 

ന്നാല്: യിസ്രായേലിനെറ ദൈവമായ 

യഹോവ ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചെയ്യന്നു : 

ഞാ൯ നിങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരെ അടിമ 

വിടായ മിസയിീം ദേശത്തുനിന്നു കൊണ്ടു 

വന്ന നാളില് അവധരരാടട ഒരു നിയമം 

ചെയ്യു: തന്നെത്താ൯ നിനക്ു വില്ലയും 

ആറു സംവത്സരം ടി സേവിക്കയും 

ചെയൂ എബ്രായസഫഹോദരനെ ഒടുകും 

ഏഴാം സംവത്സരത്തില് ലിട്ടയക്കേണം; 

അവനെ സ്വതന്ത്രനായി നിനെറ അടു 

ക്കല്നിന്നു വിട്ടയക്കേണം എന്നു കപ്പിച്ചി 

രുന്നു; എങ്കിലും നിങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാര് 

എനെറ കുപ്പന അനുസരിച്ചില്ല, ചെധി 

ചായിച്ചതുമില്ലു. നിങ്ങളോ ഇന്നു തിരി 

ഞ്ഞ ഓരോരുത്ത൯ തനെറ ക്രട്ടുകാരന്നു 

വിമോചനം പ്രസിദ്ധമാക്കിയതിനാല് 

എനികു ഹിതമയേതു പ്രയത്തിച്ചു, എന്െറ 

നാമം വിളിച്ചിരിക്ുന്ന ആലയത്തിത 

ഖെച്ചു എനെറ മുമ്പാകെ ഒരു നിയമം 

ചെയ്യൂ. 

കാണിച്ച എന്െറ നാമത്തെ അശുഭ്ധ 

ന്േങ്കിലും നിങ്ങ ൮൮ ത്യാസം 

മാക്കി ഓരോരുത്തന് ഇക്യംപോലെ പോ 

യ്ക്ക്രൊവാ൯ വിമോചനം കൊടുത്തു അയ 
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ച്ചിരുന്ന തസെറ ദാസനെയും ദാസിയെ | പിടിച്ചു തി യെച്ചു ചുട്ടുകളുയും; ഞാ൯ 

യ്യും മടക്കിലരുത്തി ദാസിഭാസന്മാരാക്കി 

യിരിക്ുന്നു. അതുകൊണ്ടു യഹോവ ഇ 

പ്രകാരം അരുളിച്ചെയുന്നു: ഒ:രോരുത്ത൯ 

തന്തോസെറ സഹോടരന്നും ക്രട്ടുകാരന്നും 

വിമോചനം പ്രുസിഭ്ധമാക്കുവാ൯ തക്കവ 

ണ്ണം നിങ്ങ എനെറ വാക്കു കേട്ടില്ലല്ലോ; 

ഇതാ, ഞാ൯ ഒരു വിമോചനം പ്രസിദ്ധ 

മാക്കുന്നു; അതു വാളിന്നും മഹാമാരികും 

ക്ഷാമത്തിന്നുമത്രേ; ഭൂമിയിലെ സകല 

രാജ്യങ്ങളിലും ഞാ൯ നിങ്ങളെ ഭിീതിധി 

ഷയമാക്കിത്തികും എനാ യഹോവയുടെ 

അരുളപ്പാടു. കാളക്ുട്ടിയെ രണ്ടായി പി 

ന്നു അതിനെറ പിള പ്പുകളടെ നടുലെ 

കടന്നു കൊണ്ടു എനെറ മുമ്പാകെ ചെയു 

നിയമത്തിലെ സംഗതികുഠ നിധത്തി 

ക്കാതെ ഏനെറ നിയമം ലംജിച്ചിരിക്കു 

ന്നവരെ, കാളകുട്ടിയുടെ പിളപ്പുകളുടെ 

നടുലെ കടന്നുപോയ യ്യെഫ്രുടാപ്രളക്ക 

ന്മാരെയും യെരൂശലേംപ്രളക്കന്മാരെയും 

ഷണ്ഡന്മാരെയും പുരോഹിതന്മാരെയും 

ദേശത്തിലെ സകലജനത്തെയും തന്നേ, 

ഞാ൯ ഏല്പിക്കും. അവരുടെ ശത്രുക്കളുടെ 

കയ്യിലും അധകുു പ്രാണഹാനി വരുത്തു 

വാ൯ നോകുന്നവരുടെ കയ്യിലും ഞാ൯ 

അവരെ ഏല്ലിക്കും; അവരുടെ ശവങ്ങ൦ 

ആകാശത്തിലെ പക്ഷികരകും ഭൂമിയിലെ 

മൂഗങ്ങഠംക്കും ഇരയായ്യിരും. യ്യെഫ്രുദാ 

രാജാവായ സിഭെക്കിയാലെയും അവ 

സെറ പ്രളക്കന്മാരെയും ഞാ൯ അവരുടെ 

ശത്രുക്കളുടെ കയ്യിലും അവക്കു പ്രാണഹാ 

നി വരുത്തുവാ൯ നോക്കുന്നവരുടെ കയ്യി 

ലും നിങ്ങളെ. വിട്ടുപോയിരിക്കുന്ന ബാ 

ബേത്രാജാധിനെറ സൈസ്പ ത്തിനെറ 

കയ്യിലും ഏപ്പിക്ും. 

വരെ ഈ നശരത്തിലേക്കു മടക്കിവരു 

ഞാ൯ കല്പിച്ച അ 

തും; അവര് അതിനെ യുഭ്ധം ചെയ്തൂ 

ധാഠാഥ്ഠിം 

ഖയെഫ്രുടാപട്ടണങ്ങളെ നിധാസികളി 

ല്യാതെ ശ്രു൬ മാക്കം ഏന്നു യഹോധയുടെ 

അരുള പ്പാടു. 

൩൭. അദ്ധ്യായം. 

യോശിയാധിനെറ മകനായി യ്യെഹ് 

ഓരാജാവായ യെ ഹോധയാക്കിമിനെറ കാ 

ലതു യിമെമ്യാധിന്നു യഹോധയിങ്കല് 

നിന്നുണ്ടായ അരുളപ്പാടു എന്നെന്നാല്: 

നീ 

ചെന്നു, അവരരാടു സംസാരിച്ചു അവരെ 

രേഖാബ്ബയ ഗൃഫത്തിനെറ അടുക്കല് 

യഹോവയുടെ ആലയത്തിനെറ ഒരു മുറി 

യില് കൊണ്ടുവന്നു അഖകു വിഞ്ഞു കുടി 

പ്യാ൯ കൊടുക്ക. അങ്ങനെ ഞാ൯ ഹബ 

സിന്യാവിനെറ മകനായ യിരെമ്യാലി 

സെറ മക൯ യയസസ്യാധഖെയയം അധ 

സെറ സഹോദരന്മാരെയും അവന്െറ 

സകലപുത്രന്മാരെയും 

മുഴുവനെയും കരടി 

ലയത്തില് പ്രഭൂക്കന്മാരുടെ മുറിക്കരികെ 

രേഖാബ്ബ) ഗൃഹം 

യഹോവയുടെ ആ 

ശല്ലൂമിനെറ മകനായ വാതില്കാവല്ലലാ 

ര൯ മയസേയാധിനന്െറ മുറിക്കു മിതെ 

ഇശ്ല്യാധിനെറ മകനും ദൈവപുരുഷ 

നുമായ ഹാനാനെറ പൃത്രന്മാരുടെ മുറി 

യിത കൊണ്ടു വന്നു. പിന്നെ ഞ:൯, രേഖാ 

ബ്ബയഗൂഹക്കാരുടെ മുമ്പില് വീഞ്ഞു നിറെച്ച 

കുടങ്ങളും പാനപാത്രങ്ങളും ഖെച്ചു അധ 

രോടു : വിഞ്ഞു കുടിപ്പി൯ ഏന്നു പറഞ്ഞൂ. 

അതിന്നു അവര് പറഞ്ഞതു: ഞങ്ങ വി 

ഞ്ഞു കുടിക്കയില്ല; രേഖാബിസെറ മക 

നായി ഞങ്ങളുടെ പിതാവായ യോനാ 

ഓബ്' ഞങ്ങളോട്ടു: നിങ്ങ ചെന്നു പാ 

കുന്ന ദേശത്തു ദീഫ്യായയസ്സ്സോടെ ഇരിക്കേ 

ണ്ടതിന്നു നിങ്ങമൂം നിങ്ങളൂടെ മക്കളും 

ഒരിക്കലും ധയിഞ്ഞു കുടിക്കരുതു; വിടുപണി 

യരതുതൃ; വിത്തു വിതെക്കരുതു; മുന്തിരി 

ടാ 

ട്ര 

രം. 
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ത്തോടും ഉണ്ടാക്കരുതു; ഈ വക ഒന്നും 

നിങ്ങഠക്കുണ്ടാകയുമരുതു; നിങ്ങഠം ജീവ 

പയ്യന്തം ക്രടാരങ്ങളില് പാക്കേണം എന്നി 

ങ്ങനെ കല്പിച്ചിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഞെ 

ങ്ങളും ഭായ്യമാരും പുത്രന്മാരും പുത്രിമാരും 

ഞങ്ങളു ടെ ജീവകാലത്തൊരിക്കലും വീഞ്ഞു 

കുടിക്കയോ പാപ്പാൻ വിടു പണികയോ 

ചെയ്യാതെ രേഖാബിനെറ മകനായി 

ഞങ്ങമുടെ പിതാവായ യോനഃദാബ് ഞെ 

ങ്ങമോടു കല്പിച്ച സകലത്തിലും അവസനെറ 

വാക്കു കേട്ടനുസരിച്ചുവരുന്നു; ഞങ്ങശക്കു 

മുന്തിരിത്തോട്ടവും വയലും വിത്തും ഇല്ല. 

ഞങ്ങ ക്രടാരങ്ങളില് പാത്തു, ഞങ്ങളുടെ 

പിതാവായ യോനാദാബ് ഞങ്ങളോടു 

കപ്പിച്ചതുപോലെ ഒക്കെയും അനുസരിച്ചു 

നടക്കുന്നു. എന്നാല് ബാബേതരാജാവായ 

നെബൃഖട് നേസര് ദേശത്തെ ആക്രമിച്ച 

ല്പ്രോമ ഒങ്ങഠം: വരുധി൯, കല്പ യരുടെ 

സൈവ൮ത്തിനെറയും അരാമ്യരുടെ സൈ 

നൃത്തിനെറയും മുമ്പില്നിന്നു നമുക്കു യെ 

രൂശലേമിലേക്കു പോയ്ക്കുള യാം എന്നു പറ 

ഞ്ഞു; അങ്ങനെ ഞങ്ങഠ യെരൂശലേമില് 

പാത്തു വരുന്നു. അപ്പാ യഹോവ 

യുടെ അരുളപ്പാടു യിരെമ്യായിന്നുണ്ടായ 

തെന്തെന്നാല്: യിസ്രായേലിനെറ ദൈ 

വമായ സൈവ൮ൃങ്ങളുടെ യഫോധല ഇപ്ര 

കാരം അരുളിച്ചെയ്യുന്നു: നീ ചെന്നു യെ 

ഫ്രദാപുരുകന്മാരോടും യെരുശലേം നിയാ 

സികമളോടും പറയേണ്ടതു: എനെറ വച 

നങ്ങളെ അനുസരിക്കേണ്ടതിന്നു നിങ്ങ 

പ്രബോധനം കൈക്കൊള്ളുന്നില്ലയോ? 

ര്രേന യഹോധയുടെ അരുളപ്പാടു. രേഖാ 

ബിനെെറ മകനായ യോനാടാബ് തനെറ 

പുത്രന്മാരോടു വിഞ്ഞു കുടിക്കരുതെന്നു 

കല്പിച്ചതു അവര് നിവത്തികുന്നു; അവര് 

പിതാധിനെറ കല്പന പ്രമാണിച്ചു ഇന്നു 

വരെ കുടിക്കാതെ ഇരിക്കുന്നു; ഏന്നാല് 

ധാഠാഥറ്ഠിം 

ഞാ൯ ഇടവിടാതെ നിങ്ങളോടു സംസാ 

രിച്ചിട്ടും നിങ്ങ ഏന്നെ അരുസരിച്ചി 

ട്ടില്ലം നിങ്ങാം ഓരോരുത്തന് താന്താ 

നെറ ഒുമ്മാഗ്ഗം വിട്ടുതിരിഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ 

പ്രവൃത്തികളെ നന്നാകുധി൯; അന് ദേ 

വന്മാരോടു ചേന്നു അവരെ സേവിക്ക 

രുതു; അപ്പോ ഞാന് നിങ്ങശകും നിങ്ങ 

മുടെ പിതാക്കന്മാകും തന്ന ദേശത്തു നി 

ഞ്ജമ വസിക്കുമെന്നിങ്ങനെ പ്രവാചക 

ന്മാരായ എന്െറ സകലദാസന്മാരെയും 

ഞാ൯ ഇടവിടാതെ നിങ്ങളുടെ അടുക്കല് 

അയച്ചു പറയിച്ചിട്ടും നിങ്ങംം ചെധി 

ചായിക്കയോ എനെറ വാക്ു കേട്ടനുസരി 

ക്കയോ ചെയ്യിട്ടില്ല. രേഖാബിനെറ മക 

നായ യോനാദാബിനെറ പുത്രന്മാർ അവ 

രുടെ പിതാധു കുപ്പിച്ച കല്പന പ്രമാണി 

ച്ചിരിക്കുന്നു; ഈ നമോ, എസെറ വാക്കു 

കേട്ടനുസരിച്ചിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ടു യിസ്രാ 

യേലിനെറ ഭൈവമായി സൈനങ്ങളൂടെ 

ദൈവമായ യഹഫഹോധ ഇപ്രകാരം അരുളി 

ച്ചെയ്യുന്നു: ഞാ൯ പറഞ്ഞിട്ടും അവ൪ കേഠ 

ക്കയോ വിളിച്ചിട്ടും അവര് ഉത്തരം പറക 

യോ ചെയ്യായ്ക്കകൊണ്ടു, ഞാ൯ യ്യെഹ്രുദയു 

ടെ മേലും യെരൂശലേമിലെ സകലനിവധാ 

സികളടടെ മേലും ഞാ൯ അവക്കു ധിധി 

ച്ചിരിക്കുന്ന അനത്ഥമൊക്കെയും വരുത്തും. 

പിന്നെ യിരെമ്യാവു രേഖബ്ബയ ഗൃഫത്തോടു 

പറഞ്ഞതു: യിസ്രായേലിനെറ ദൈവമായ 

സൈവ്ൃങ്ങളൂടെ യഹോവ ഇപ്രകാരം 

അരുളി ച്ചെയ്യുന്നു : നിങ്ങ നിങ്ങളുടെ 

പിതാവായ യോനാഭാബിനെറ കല്പന 

പ്രമാണിച്ചു അവനെറ ആങ്ഞയൊക്കെയും 

അനുസരിച്ചു അവന് കപ്പിച്ചതുപോലെ 

ഒക്കെയും ചെയ്യിരിക്കകൊണ്ടു, എനെറ 

മുമ്പാകെ നിപ്പാ൯ രേഷാബിന്നെറ മക 

നായ യോനാദാബിന്നു ഒരു പുരുഷ൯ 

ഒരിക്കലും ഇല്ലാതെ വരികയില്ല ഏന്നു 
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അരുളിച്ചെയ്യുന്നു. 

൩൩൬. അ ഫ്ായം, 

യ്ോശിയാധിനെറ മകനായി യ്യെഫ്ര 

ദാരാജാവായ യെഹോയാക്കിമിനെറ നാ 

ലാം ആണ്ടില് യഹോവധയിങ്കല്നിന്നു യി 

രെമ്യാധിന്നുണ്ടായ അരുള പ്പാടാവിതു: നീ 

ഒരു പുസ്ദകുച്ചരും മേടിച്ചു, ഞാ൯ യോ 

ശീയാധിനെറ കാലത്തു നിന്നോടു സംസാ 

രിച്ചതുടങ്ങിയ നാഠമുതത ഇന്നുവരെയും 

യിസ്രായേലിനെയും യ്യെഫ്രുടയെയും സക 

ലജാതികക്കെയും കുറിച്ചു ഞാ൯ നിന്നോടു 

അരുളിച്ചെയു വചനങ്ങളൊക്കെയും അ 

തില് എഴുതുക. പക്ഷേ യെഫ്രുഭാഗൃഹം 

ഞാ൯ അവക്കു വരുത്തുവാന് വിചാരി. 

ക്കുന്ന സകലഅനത്ഥത്തെയും കുറിച്ചു 

കേട്ടിട്ടു, ഓരോരുത്തന് താന്താന്െറ ഒഷ്മാ 

ശം പിട്ടുതിരിവാനും ഞാന് അവരുടെ 

അകൂത്യവും പാപവും ക്ഷമിപ്പാനും ഇട 

വരും. അങ്ങനെ യിരെമ്യാവു നേയ്യാ 

വിനന്െറ മകനായ ബാരൂക്കിനെ ലിളി 

ചു യര്ഹാവ യിരെമ്യാലഖോടു അരുളി 

ച്ചെയു സകലധവചനങ്ങളെയും അവന്െറ 

വാമൊഥിപ്രുകാരം ബാരൂക ഒരു പുസ്മു 

കച്ചുരുളില് എഴ്ചതി. യിരെമ്യാവു ബാ 

രൂക്കിനോടു കപ്പിച്ചതു: ഞാ൯ അടെക്ക 

പെട്ടിരിക്കുന്നു; എനിക്കു യഹോവയുടെ 

ആലയത്തില് പോകുലാ൯ കഗിവധില്ല. 

ആകയാല് നി ചെന്നു, എനെറ വാമൊഴി 

കേട്ടു ഏഴുതിയ ചുരുളി തനിന്നു യഹോവ 

യുടെ വചനങ്ങളെ യഹോധയുടെ ആല 

യത്തില് ഉപധാസദിവസത്തില് തന്നേ, 

ജനം കേരക്കെ വായിക്ക; അതതുവട്ട 

ണങ്ങളില്നിന്നു വരുന്ന എല്ലാ യ്യെഫ്രുദ 

യും കേഠാക്കെ നി അതു വായിക്കേണം. 

7 പക്ഷേ അവര് യഹോവയുടെ മുമ്പില് 

ധാഠഥറ്ഠിം 

ത്ത൯ താന്താനെറ ടൂമ്മാഗ്ഗം വിട്ടുതിരിയും; 

യഫോവധവ ഈ ജനത്തിന്നു ധിധിച്ചിരി 

കുന്ന കോപധും ക്രോധവും വലിയതല്ലോ. 

യിരെമ്യാപ്രവാചക൯ തന്നോടു കല്പി 

ചുതുപോലെയൊക്കെയും നേയ്യാധവിനെറ 

മകനായ ബാരൂക ചെയ്യൂ, യഹോവയുടെ 

ആലയത്തില് ആ പുസുകത്തില്നിന്നു 

യഹോധയുടെ വചനങ്ങളെ വായിച്ചു 

കേഠപ്പിച്ചു. യോശിയാധിനെറ മക 

നായി യ്യെഫ്രുടാരാജാവായ യെഫഹോയാ 

ക്കിമിനെറ അഞ്ചാം ആണ്ടില്, ഒമ്പതാം 

മാസത്തില്, അവര് യെരൂശലേമിലെ 

സക്ലജനത്തിന്നും യബ്യെഫ്രുദാപട്ടണങ്ങ 

ളിതനിന്നു യെരുശലേമില് വന്ന സകല 

ജനത്തിന്നും യഹേധവേയുടെ മുമ്പാകെ 

ഒരു ഉപധാസം പ്രുസിഭ്ധമാക്കി, അ 

പ്പോ ബാതരൂക യഹോവയുടെ ആലയ 

ത്തില്, യഹോവയുടെ ആലയത്തിനെറ 

പുതിയവാതിലിനെറ 

കത്, 

മകനായ ഗെമയ്യാരായസക്കാരനെറ മുറി 

പ്രവേശനത്തി 

മേലത്തെ മുററത്തു, ശംഫാനെറ 

യില്ധഖെച്ച ആ പൃസുക്ത്തില് നിന്നു യി 

രെമ വധിനെറ വചനങ്ങളെ സക്ലജന 
ചി 

ത്തെയും വായിച്ചുകോംപ്പിച്ച. ശാഫാ 

നെറ മകനായ ഗെമജയ്യാധിനെറ മക൯ 

മീഖായാധു യഹോവയുടെ വചനങ്ങളെ 

ക്കെയും പുസൂകത്തില്നിന്നു വായിച്ചുകേ 

ട്ടപ്പോര അധ൯ രഷജഗൃഹത്തില് രായ 

സക്കാരനെറ മുറിയില് ചെന്ത; അധി 

ടെ സകലപ്രുളക്കന്മാരും ഇരുന്നിരുന്നു; 

രായസക്കാര൯ എലീിശാമയഷും ശെരയ്യാധവി 

നെറ മക൯ ടെലായാധും അമ്ല രിനെറ 

മകന എതിനാഥാനും ശാഫാനെറ മക൯ 

ഗെമയ്യായും ഹനന്യരധിനെറ മകന് 

സിദെക്കിയാവും ശേഷം പ്രളക്കന്മാരും 

തന്നേ. ബാരൂകു ജനത്തെ പുമ്പൂകം 13 
1] 
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വായിച്ചുകേഠപ്പിച്ചപ്പോം, താ൯ കേട്ടി 

രുന്ന വചനങ്ങളൊക്കെയും മീഖായാധു 

അധഖരോടു പ്രസ്മാവിച്ചു. അപ്പം സ 

കലപ്രളക്കന്മാരും ക്രശിയയുടെ മകനായ 

ശെലെമ്യാവിനെറ മകനായ നഥന്യാ 

വിനെറ മക൯ യ്യെഫ്രടിയെ ബാരൂക്കി 

നെറ അടുക്കല് അയച്ചു: നീ ജനത്തെ 

വായിച്ചുകേ പ്പിച്ച പുസ്മകച്ചരുഠം ഏടു 

തുതുകൊണ്ടു വരിക എന്നു പറയിച്ചു; അ 

ങ്ങനെ നേയ്യാവിനെറ മക൯ ബാരൂരക 

പുസ്മകച്ചുരു൦ എടുത്തുകൊണ്ടു അവരുടെ 

അടുക്കതു വന്നു. അവര് അവനോട: 

ഇവിടെ ഇരുന്നു അതു വായിച്ചുകേ 

പ്പിക്കു ഏന്നു പറഞ്ഞു; ബാരൂക വായിച്ചു 

കേധപ്പിച്ചം ആ വചനങ്ങളൊക്കെയും 

കേട്ടപ്പോ അധ൪ ഭയപ്പെട്ടു തമ്മില് 

തമ്മില് നോക്കി, ബാരൂക്കിനോട്ട: ഈ 

വചനങ്ങളൊക്കെയും ഞങ്ങഠ രാജാവി 

നെ അറിയിക്കും എന്നു പറഞ്ഞു. നീ 

ഈ വചനങ്ങളൊക്കെയും എങ്ങനെയാ 

കുന്നു ഏഴ്ചതിയതു? അവ൯ പറഞ്ഞുതന്നി 

ട്ടോ? ഞങ്ങളോടു പറക എനു അവര് 

ബാരൂക്കിനോട്ട ചോദിച്ചു. ബാരൂക 

അവരോട്ട: അവന് ഈ വചനങ്ങളെ 

ക്കെയും പറഞ്ഞുതന്നു, ഞാന് മക്കികൊണ്ടു 

പുസ്കത്തില് ഏഴുതി ഏന്നുത്തരം പറഞ്ഞു. 

അപ്്പേംമ പ്രഭക്കന്മാര ബാരൂക്കിനോടു : 

പോയി നീയും യിരെമ്യായും ക്രടെ ഒളിച്ചു 

കൊശധി൯; നിങ്ങ ഇന്നേടത്തു ഇരി 

ക്കുന്നു എന്നു ആരും അറിയരുതു എന്നു 

പറഞ്ഞു. അനന്തരം അവർ പുസുകച്ച 

രു രായസക്കാരനായ എലിീശാമയുടെ 

മുറിയില് ധെച്ചേച്ചു, അരമനയിത രജോ 

ധിനെറ അട്ടക്കത ചെന്നു ആ വചനങ്ങ 

മളൊക്കെയും രാജാധിനെ ബോധിപ്പിച്ചു. 

രാജാധു ചുരു എടുത്തുകൊണ്ടു വരുധവാ൯ 

യ്യെഫ്രുടിയെ അയച്ചു; അവ൯ രായസ 

ഠിം 

1179 യിരെമ്യാവു ൩൬ 

ക്കാരനായ ഏലിശാമയുടെ മുറിയില്നിന്നു 

അതു എടുത്തുകൊണ്ടു വന്നു; 

അതു രാജാധിനെയും രാജാലിനെറ ചു 

യ്യെഹ്രുടി 

ററും നില്ലൃന്ന സകലപ്രളക്കന്മാരെയും 

വായിച്ചുകേംപ്പിച്ചു. അന്നു ഒമ്പതാം 

മാസത്തില് രാജാധു ഹേമന്തഗൃഹത്തില് 

ഇരിക്കയായിരുന്നു; അവധനെറ മുമ്പാകെ 

നെരിപ്പോട്ടില് തീ കുത്തിക്കൊണ്ടിരുന്തു. 

യ്യെഫ്രുടി മൂന്നു നാലു ഭാഗം ധായിച്ചശേ 

ഷാം രാജാധു എഴുതൃതുകാരനെറ ഒരു കത്തി; 

കൊണ്ടു അതു കണ്ടിച്ചു ചൂരും മുഴവും 

നെരിപ്ലോട്ടിലെ തിയിത ധെത്തു പോകും 

വരെ നെരിപ്പോട്ടിത ഇട്ടു കൊണ്ടിരുന്നു. 

രാജാവാകട്ടെ ആ വചനങ്ങളൊക്കെയും 

കേട്ട ഉത്യന്മാരില് ആരെങ്കിലുമാകട്ടെ ഭയ 

പ്പെടുകയോ വസ്ത്രം കീറുകയോ ചെയ്യില്ല. 

ചുരു ചുട്ടുകളുയരുതേ ഏന്നു എ തല്നാഥാ 

നും ഭെലായാധും ഗെമയ്യാധും രാജാധി 

നോടു അപേക്ഷിച്ചു ഏങ്കിലും അവ൯ അ 

വരുടെ അപേക്ഷ കേട്ടില്ല. അനന്തരം 

ബാരൂക എന്ന എഴുത്തുകാരനെയും യിരെ 

മ്യാപ്രവാചകനെയും പിടിപ്പാ൯ രഃജാധു 

രാജകുമാരനായ യെരപെമയേലിനോട്ടം 

അസ്ധസിയേലിനെറ മകനായ സെരായാ 

വോടും അണബ്ദേലിനെറ മകനായ ശെ 

ലെമ്യാധോടും കല്പിച്ചു; എന്നാല് യഹോവ 

അവരെ ഒളിപ്പിച്ചു. ചുരുളൂം ബാരൂക 

യിരെമ്യ യിനെറ വാമൊഴിപ്രുകാരം എഴ 

തിയിരുന്ന വചനങ്ങളും രാജാവു ചുട്ടുകള 

ഞശേഷം, യഹോധയുടെ അരുളപ്പാടട 

യിരെമല്യാധിന്നുണ്ടായതെന്തെന്നാല്: നീ 

മറെറാരു ചുരു മേടിച്ച യെഫ്രുദാരാജാ 

വായ യെഹോയാക്കിം ചുട്ടുകളഞ്ഞു മുമ്പി 

ലത്തെ ചുരുളിത ഉണ്ടായിരുന്ന വചന 

൫ 

ന്നാല് ഖയ്െഫ്രുദാരാജാവായ യെഹോയാക്കി 

ങ്ങളൊക്കെയും അതില് എഴുതുക. 

മിനോടു നീ പറയേണ്ടതു: യഹോവഖ 

ളള 

23 

24 
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26 
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ഇപ്രുകാരം അരുളിച്ചെയുന്നു: ബാബേല് 

രാജാധ്യ വന്നു ഈ ദേശത്തെ നശിപ്പിചും 

മനുഷ്യനെയും മൃഗത്തെയും മുടിച്ചുകളയും 

എന്നു നീ അതില് എഴുതിയതു എന്തിനു 

എന്നു പറഞ്ഞു നീ ആ ചുരു ചുടുക 

ഞ്ആുവല്ലോ. 

വായ യെഫോയാക്കീമിനെക്കുറിച്ചു യഹോ 

അതുകൊണ്ടു യ്യെഫ്രുദാരാജാ 

വ ഇപ്രുകാരം അരുളിച്ചെയുന്നു: അവന്നു 

പ്ിടിനെറ 

ത്തനം ഉണ്ടാകയില്ല; അവന്െറ 

സിംഹാസനത്തില് ഇരി 

വെയിലും രാത്രിയില് മഞ്ഞും 

കളയും. ഞാന് അധ 

ഹാന്തതിയെയും ത്യ 

കത്യംനിമിത്തം 

മ്ലംനി 

രി 

മ്യപ്രേവംചേക൯മുഖാന്തരം യഹോവ അരു 

ളിച്ചെയു വചനങ്ങളെ കേട്ടനുസരിച്ചില്ല- 

സിദെക്കീയാരാജാലയ ശെലെമ്ലധി 

നെറ മകനായ യ്െഫ്രുഖലിനെയും മയ 

സേയാധിനെറ മകനായ ൭ സഫ 9 

പുരോഹിതനെയും യിരെല്യപ്രേഖചേക 

സെറ അടുക്കല് അയച്ചു: നി നമുടെ 

ദൈധമായ യഹോഖയോടു ഞങ്ങശക്കു 

ലേണ്ടി പക്ഷവാദം കഴിക്കേണം ഏന്നു 

പറയിച്ചു. 

നെറ 

രുന്നു; അവനെ തടധിലാക്കിയിരുന്നില്ലം 

മിസ്രയീമില് 

നിന്നു പുറപ്പെട്ടു എന്ന പത്തമാനം യെരൂ 

യിരെമ്യായിന്നോ ജനത്തി 

ഇടയില് വരത്തു പോക്കുണ്ടായി 

ഫറധോനെറ സൈന്യം 

ശലേമിനെ നിരോധിച്ചുപാത്ത കല്ല യര് 

കേട്ടപ്പോ അവര് യെരൂശലേമിനെ 

പായി. അന്നു യിരെമ്യാപ്രവാച 

റാവയുടെ അരുളപ്പാടുണ്ടായ 

യിസ്രായേലിസെറ ദൈ 

പകാരം അരുളിച്ചെ 

ഥിപ്പാ൯ നിങ്ങളെ 

യ്യെഫ്രുദാരാജാ 

തു: നിങ്ങ 

ടിരിക്കുന്ന 

ടെ ദേശ 

കും. 

ടടത്താട്ടു 

ലച്ചു 
രു 
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ററുവന്നു ഈ നശരത്തെ തീ ധെച്ചു ചുട്ടു 

കളയും. 

ഫറധഖോനെറ സൈന്യ ംനിമിത്തം 

കല്പ യരുടെ സൈന്യം ഒയരൂശലേമിനെ 

വിട്ടുപോയപ്പേം യിരെമ്യാവു ബെ 

ന്യാമീ൯ദേശതൃതു ചെന്നു സ്വജുനത്തി 

നെറ ഇടയില് തനെറ ഓഹരി വാങ്ങു 

വാ൯ യെരൂശചലേമിരുനിന്നു പുറപ്പെട്ടു. 

അവന് ബെന്പ്യാമീ൯വാതില്ലല് എത്തിയ 

പ്പോഠം, അധിടത്തെ കായല്ല്രാരുടെ അധി 

പതിയായി ഹനന്യാധിന്െറ മകനായ 

ശെലെമ്യാധിനെറ മക൯ യിരിയാവു 

എന്നു പേരുള്ള വ൯ യിരെമ്യപ്രവാചക 

നെ പിടിച്ചു: നി കല്ുയരുടെ പക്ഷം 

ചേരുധാ൯ പോകുന്നു എന്ന പറഞ്ഞു. 

അതിന്നു യിരെമ്യാവു: അതു നേരല്ല, ഞാ൯ 

കല യരുടെ പക്ഷം ചേരുധാനല്ല പോകു 

ന്നതു എന്നു പറഞ്ഞു; യിരിയാധു അതു 

കൂട്ടാക്കാതെ യിരെമ്യഖെ പിടിച്ചു പ്രഭ 

ക്കന്മാരുടെ അടുക്കല് കൊണ്ടുചെന്നു. 

പ്രഭക്കന്മാര യിരെമ്യാമേടു കോപിച്ചു 

അവനെ അടിച്ചു രായസക്കാരനായ യോ 

നാഥാനെറ ലീട്ടില് തടവില് ഖെച്ചു; അ 

തിനെ അവർ കാരാഗൃഹമുക്കിയിരുന്തു. 

അങ്ങനെ യിരെമ്യാവു കുണ്ടറയിലെ നില 

വറകളില് ആയി അവധിടെ ഏറെനാഠം 

പരമക്കേണ്ടിവന്നു. അനന്തരം സിഭെക്കീ 

യാരാജാവു ആളയച്ചു അവനെ വരുത്തി: 

യഹോവയിങ്കല്നിന്നു വല്ല അരുളപ്പാടും 

ഉണ്ടോ ഏന്നു രാജാധയ അരമനയില് വെ 

ചു അവനോടു രഹസ്യമായി ചേദിച്ചു; 

അതിന്നു യിരെമ്യാ: ഉണ്ടു; നിീബാബേല് 

രാജാവിന്െറ കയ്യില് ഏപ്പിക്കപ്പെടും ഏ 

നനു പറഞ്ഞു. പിന്നെ യിരെമ്യാവു സി 

ഭെക്കിയാരാജാവിനോടു പറഞ്ഞതു: നി 

ങ്ങ്ഠ എന്നെ കാരാഗൃഹത്തില് ആക്കു 

വാ൯ തക്കവണ്ണം ഞാന നിന്നോടോ നി 

ഠിം 

1175 യിരെമ്യ വു ൩൮ 

നെറ ഭൂത്യന്മാരോടോ ഈ ജനത്തോടോ 

എന്തു കുററം ചെയ്യൂ? ബാബേരുരാജാധു 

നിങ്ങുടെ നേരെയും ഈ ദേശത്തിനെറ 

നേരെയും വരികയില്ല ഏന്നു നിങ്ങളോട 

പ്രവചിച്ച നിങ്ങളുടെ പ്രവാചകന്മാര് 

ഇപ്പ്യോഠ ഏവിടെ? ആകയാല് യജമാന 

നായ രാജാവേ, കേഠക്കേണമേ! എസനെറ 

അപേക്ഷ തിരുമനസ്സുകൊണ്ടു കൈക്കൊ 

ള്ളേണമേ! ഞാന് രായസക്കാരനായ യോ 

നാഥാനെറ പലീട്ടില് കിടന്നു മരിക്കാതെ 

യിരിക്കേണ്ടതിന്നു എന്നെ വിണ്ടും അധി 

ടെ അയക്കരുതേ. അപ്പ്പോഠ സിദഭെക്കി 

യാരാജാവു: യിരെമൃയഖൈ കാവല്പുരമു 

ററത്തു ഏപ്പിപ്പാനും നഗരത്തില് ആഹാ 

രം തീരെ ഇല്ലാതാകുംവരെ അപ്പക്കാരുടെ 

തെരുധിതുനിന്നു ദിവസംപ്രതി ഒരു അപ്പം 

അവന്നു കൊടുപ്പാനും കല്പിച്ചു. അങ്ങനെ 

യിരെമ്യാവു കാവല്.പുരമുററത്തു പാത്തു. 

൩. അദ്ധ്യായം. 

യ്ഹോധ ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചെയ്യന്നു 

ഈ നശരത്തില് പാക്ുന്നവ൯ വാഠകൊ 

ണ്ടും ക്ഷാമംകൊണ്ടും മഹാമാരികൊണ്ടും 

മരികും; കല്ല യരുടെ അടുക്കല് ചെന്നു 

ചേരുന്നവനോ ജിവനോടെയിരികും ; 

അയവനെറ ജിവ൯ അവന്നു കൊള്ളകിട്ടി 

യതു പോലെയിരികും; അവന് ജീവനോ 

ടെയിരിക്കും എന്നും യഫോധവ ഇപ്രുകാ 

രം അരുളിച്ചെയുന്നു: ഈ നഗരം നിശ്ച 

യമായി ബാബേല്രാജാധിനെറ സൈ 

നൃത്തിനെറ കയ്യില് ഏപ്പിക്കപ്പെടും, അ 

വ൯ അതിനെ പിടിക്കും എന്നും യിരെ 

മ്യാവു സകലജനഭരത്തോടും പ്രസ്മാധിച്ച വ 

ചനങ്ങളെ. മത്ഥാനെറ മകനായ ശെഫ 

ത്യാധും പശ ഫ്രൂരിന്െറ മകനായ ഗെട 

ല്യാവും ശെഖെമ്യാധിനെറ മകനായ യ്യ 

ഖലും മല്ല്ലിീയാധവിനന്െറ മകനായ പശ് 
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ഫ്രരും കേട്ടിട്ടു പ്രഭൂക്കന്മാർ ര:ജാധി 

നോടു: ഈ മരുഷ്യ൯ നഗരത്തില് ശേക്കി 

ച്ചിരിക്കുന്ന പടയാളികഠക്കും സവ്വജന 

ത്തിന്നും ഇങ്ങനെയുള്ള വാക്കു പറഞ്ഞൂ 

ധൈധയ്യക്ഷയം വരുത്തുന്നതു കൊണ്ടു അവ 

നെ കൊന്നുകളയയണമേ; ഈ മനുഷ്യ൯ 

ഈ ജനത്തിനെറ നന്മയല് തിന്മയത്രേ 

അന്വേഷിക്കുന്നതു എന്നു പറഞ്ഞു. സിലെ 

ക്കിയാരാജായു : ഇതാ, അവ൯ നിങ്ങളുടെ 

കയ്യിത ഇരിക്കുന്നു; നിങ്ങള്ക്കു വിരോധ 

മായി ഒന്നും ചെയ്ത്ാ൯ രാജാഖിന്നു കഴി 

വില്ലല്ലോ എന്നു പറഞ്ഞു. അവര്യിരെ 

മ്യാധെ പിടിച്ചു കാവല്പുരമുററത്തു രാജ 

കമാരനായ മല്ല്ലീയാധിന്നുള്ള കുഴിയില് 

ഇറക്കി; കയ റുകൊണ്ടായിരുന്നു അവര് 

യിരെമ്യാഖെ ഇറക്കിയതു; കുഴിയില് ചെ 

ളിയല്ലാതെ വെള്ളമില്ലായിരുന്നു; യിരെ 

മ്യാവു ചെളിയില് താണു. അവരര്യിരെ 

മ്യാധെ കഥിയില് ഇട്ടുകള ഞ്ഞു എന്നു രാങ 

ഗൃഹത്തില് ഉണ്ടായിരുന്ന ക്രശ്യനായ ഏ 

ബെട് -മേലെക എന്ന ഷണ്ഡ്൯ കേട്ടു; 

അന്നു രഃജാധുയ ബെന്യാമീ൯ വാതില്ലഛല് 

ഇരിക്കയായിരുന്നു. ഏബെട്-മേലെക 

രാജ ഗൃഹത്തിതനിന്ു ഇറങ്ങിച്ചെന്നു രാ 

ജായിനോടു സംസാരിച്ചു: യജമാനനായ 

രാജാധലേ, ഈ മന്ദഷ്യ൪ യിരെമ്യപ്രവാ 

ചകനോടു ചെയൂതൊക്കെയും അന്യായ 

മത്രേ; അവർ അധനെ കുഴിയില് ഇട്ടുക 

ഞ്ഞു; നഗരത്തില് അപ്പം ഇല്ലായ്ക്കുയാത 

അയധന് അവിടെ പട്ടിണികിടന്നു ചാകേ 

യ്യകൂക്ൂ എന്നു പറഞ്ഞു. 

ഏബെട്-മേലെക്കിനോടു: നീ ഇധിടെ 

രാജാധു ക്രശ്യനായ 

നിന്നു മുപ്പതു ആളുകളെ ക്രട്ടിക്കൊണ്ടുചെ 

ന്നു, യിരെമ്യാപ്രവാചകന മരിക്കുംമുമ്വെ 

അധഖനെ കഴിയില്നിന്നു കയററിക്കൊഠ 

ക എന്നു കപ്പിച്ചു. അങ്ങനെ ഏബെദ് - 

മേലെകു ആയാളുകളെ ക്രട്ടിക്കൊണ്ടു രാജ 

ധാഠാഥറ്ഠിം 
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ഗൃഹത്തില് ഭണ്ഡാരമുറിക്കു കീഗഥെ ചെന്നു 

അവിടെനിന്നു പഗത്തുണിയും കിററുതു 

ണിക്കണ്ടങ്ങളും എടുത്തു കുഴിയില് യിരെ 

മ്യാധിന്നു കയറുവഥി ഇറക്കിക്കൊടുതു. 

കൂശ്യനായ ഏബെട് -മേലെക് യിരെമ്യാ 

വോടു: ഈ പഗനത്തുണിയും കിററുതുണി 

ക്കണ്ടങ്ങളൂം നിനെറ കുക്ഷങ്ങളില് ഖെച്ചു 

അതിന്നു പുറമെ കയറിട്ടുകൊഠരക എന്നു 

പറഞ്ഞു; യിരെമ്യാവു അങ്ങനെ ചെയ്യു. 

അവര് യിരെമ്യാധെ കയറു കൊണ്ടു കുഴി 

യില്നിന്നു വലിച്ചുകയററി; യിരെമ്യാവു 

കാവല് പുരമററതുതു പാത്തു. അതിനെറ 

ശേഷം സിടഭെക്കിയാരാജാധവു ആളയച്ചു 

യിരെമ്യാപ്രവാചകനെ യഹോധയുടെ 

ആലയത്തിലെ മൂന്നാംപ്രവേശനത്തിങ്കത 

തനെറ അടുക്കല് വരുത്തി; രാജാവു യി 

രെമൃലോടു: ഞാ൯ നിന്നോടു ഒരു കായ്യം 

ചോടിക്കുന്നു; എന്നോടു ഒന്നും മറെച്ചുധെ 

ക്കരുതു എന്നു കല്പിച്ചു. അതിന്നു യിരെ 

മ്യാവു സിഭെക്കിയാർവാടു: ഞാ൯ അതു 

ബോധി പ്പിച്ചാല് എന്നെ കൊല്ലുകയില്ല 

യോ? ഞാ൯ ഒരു ആലോചന പറഞ്ഞു 

തന്നാല് എനെറ വാക്കു കേശമക്കയില്ലല്ലോ 

മ്രേനന പറഞ്ഞു. സിദെക്കിയാരാജാവു: 

ഈ പ്രാണനെ സൃഷ്ട്രിച്ചതന്ന യഹോവ 

യാണ, ഞാ൯ നിന്നെ കൊല്ലുകയില്ല; നി 

നക്ു പ്രാണഹാനി വരുത്തുവാ൯ നോക്കു 

ന്ന ഈ മരുകഷ്ചരുടെ കയ്യില് ഞാ൯ നിന്നെ 

ഏല്പിക്കയുമില്ല എന്നു യിരെമ്യധോടു രഹ 

സ്യ മായി സത്യംചെയ്തു. എന്നാറെ യി 

രെമ്യാധയ സിഭെക്കിയാവോടു: യിസ്രായേ 

ലിനെറ ടൈധമായി സൈന്യങ്ങളുടെ 

ഭൈധഖമായ യഹോവ ഇപ്രുകാരം അരുളി 

ച്ചെയ്യുന്നു: ബാബേല്രാജാധിനെറ പ്രഭ 

ക്കന്മാരുടെ അട്ടക്കല് പുറത്തു ചെന്നാല് 

നിനക്കു പ്രാണരക്ഷയ്യണ്ടാകും; ഈ നഥ 

രത്തെ തി ഖെച്ച ചുട്ടുകള കയുമില്ല; നീയും 
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നിന്െറ ഗൃഹധും ജീവനോടെ ഇരിക്കും. 

നീ ബാബേല്രാജാധിനെറ പ്രഭൂക്കന്മാ 

രുടെ അടുക്കല് പൃറത്തു ചെല്ലാഞ്ഞാലോ 

ഈൌ നഗരം കലയ യരുടെ കയ്യിത ഏച്പിക്കു 

പ്പേടും; അവ൪ അതിനെ തി ഖെച്ചു ചുട്ടു 

കളയും; നി അവരുടെ കയ്യിരുനിന്നു തെ 

ററിയൊഴികയ്മില്ല എന്നു പറഞ്ഞും സിടെ 

ക്കിയാരാജാധയ യിരെമ്യാലോടു : കലുയ൪ 

മേന്നെ അവരുടെ പക്ഷം ചേന്നിരികുന്ന 

യ്െഫ്രുടദന്മാരുടെ കയ്യില് ഏല്പിക്കയും അ 

വര് എന്നെ അപമാനിക്കയും ചെയ്യുമെന്നു 

ഞാ൯ ഭയച്ചെടുന്നു ഏന്നു പറഞ്ഞു. അതി 

ന്നു യിരെമ്യാവു പറഞ്ഞതു : അവര് നിന്നെ 

ഏല്പിക്കയില്ല; ഞാ൯ ബോധിപ്പികുന്ന 

യഹോവയുടെ വചനം കേഠക്കേണമേ; 

എന്നാല് നിനകു നന്നായിരികും; നിനക്കു 

പ്രാണരക്ഷയയണ്ടാകും. പുറത്തു ചെല്ല 

വാ൯ നിനക്കു മനസ്സില്ലെങ്കിലോ, യഹോ 

വ ധെളിപ്പെടുത്തിത്തന്ന അരുളപ്പാടാ 

വിതു:; യ്െഫ്രുദാരാജാധിനെറ അരമന 

യില് ശേഷിച്ചിരിക്കുന്ന സകലസ്ര്്രികളും 

പുറതതു ബാബേല്രാജാധിനെറ പ്രളക്ക 

ന്മാരുടെ അടുക്കല് പോകേണ്ടിവരും; 

നിന്െറ ചങ്ങാതിമാര നിന്നെ വശിക 

രിച്ചു തേപ്പിച്ചു; നിന്െറ കാല് ചെളി 

യില് താണപല്പോഠം പിന്മാറിക്കള ഞ്ഞു എന്നു 

അവര് പറയും. നിനെറ സകലഭഡയ്യ 

മാരെയും മക്കളെയും പുറത്തു കല്ല യരുടെ 

അടുക്കത കൊണ്ടുപോകും; നീയും അധ 

രുടെ കയ്യിരുനിന്നു ഒഴിഞ്ഞുപോകാതെ 

ബാബേല്രാജാധിനെറ കയ്യില് അക 

പ്പെടും; ഈ നഗരത്തെ തീ ധെച്ചു ചുട്ടുക 

ളയുന്നതിന്നു നി ഹേതുവാകും. സിദെ 

ക്കിയാധയു യിരെമ്യാധോടു പറഞ്ഞതു: ഈ 

കായ്യം ആരും അറിയരുതു;ു എന്നാല് നി 

മരിക്കയില്ല. ഞാ൯ നിന്നോടു സംസാ 

രിച്ചപ്രകാരം പ്രുളക്കന്മാ൪ കേട്ടിട്ടു നി 

ധാഠാഥറ്ഠിം 
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സെറ അടുക്കല് വന്നു: നി രാങാധിന്ോട്ട 

എന്തു സംസാരിച്ച? ഞങ്ങളോടു പറക; 

ഒന്നും മറെച്ചുവെക്കരുതു ; ഞങ്ങ നിന്നെ 

കൊല്ലുകയില്ല; രാജായധു നിന്നോടു എന്തു 

സംസാരിച്ചു എന്നിങ്ങനെ ചോദിച്ചാല്, 

നീ അവരോടു: യോനാഥാ൯െറ ധലിട്ടില് 

കിടന്നു മരിക്കാതെ ഇരിക്കേണ്ടതിന്നു എ 

ന്നെ യിണ്ടും അധിടെ അയക്കരുതേ എന്നു 

ഞാന് രാജസന്നിധിയില് സങ്കടം ബോ 

ധിപ്പിക്കയായിരുന്നു എന്നു പറയേണം. 

സകലപ്രഭക്കന്മാരും യിരെമ്യയിനെറ 

അടടക്കത വന്നു അവനോടു ചോടിച്ചാറെ 

അവന്, രാജാധു കല്പിച്ച ഈ വാക്കുപോ 

ലെ ഒക്കെയും അവരോടു പറഞ്ഞു; അങ്ങ 

നെ കായ്യം ഖെളിവാകാഞ്ഞതു കൊണ്ടു അ 

പ൪ ഒന്നും മിണ്ടാതെ അവനെ വിട്ടു 

പോയി. യെരൂശഭചം പിടിച്ച നാവ 

രെ യിരെമ്യാധു കാവല്പുരമുററത്തു പാ 

ത്തു; യെരൂശലേം പിടിച്ചപ്പേഴ്ഴേം അവ൯ 

അഖിടെത്തന്നേ ആയിരുന്നു. 

൩൯, അദ്ധ്യായം. 
ക് 

യ്യെഹുടാരാജാവായ സിഭെക്കിയാധി 

നെറ ഒമ്പതാം ആണ്ടില് പത്താം മാസ 

ത്തില് ബംബേല്രാജാവായ നെബൂഖ6് 

നേസരും അവനെറ സകലസൈന) ധും 

യെരൂശലേമിനെറനേരെ വന്നു അതിനെ 

നിരോധിച്ചു. സിടെക്കിീയാധിനെറ പ 

തിനൊന്നാം ആണ്ടില് നാലാം മാസം ഒമ്പ 

താം തിയ്യതി നഗരത്തിനെറ മതില് ഒരി 

ടം ഇടിച്ചുതുറന്നു. ബാബേതരാജാധി 

നെറ സകലപ്രഭക്കന്മാരുമായ നേഗ്ഗല്- 

ശരേസരും സംഗഥ൪-നെബോധും സ൪- 

സെഖിമും രബ്-സാരീസും നേഗ്ഗല്-ശരേ 

സരും രബ്'-മാഗും ബാബേല്രാജാധി 

നെറ ശേഷം പ്രളക്കന്മാരൊക്കെയും അ 

കത്തു കടന്നു നടുധിലത്തെ വാതില്ലചല് 
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ഇരുന്നു. യ്െഫ്രുദാരാജാവായ സിദെക്കി 

യായും എല്ലാപടയാളികളും അവരെ കണ്ട 

പ്പോ ഓടിപ്പോയി; അവർ രാത്രിയില് 

രാജാധിനെറ തോട്ടം വഴിയായി രണ്ടു മതി 

ലൂകമക്കും നടുധിലുള്ള വാതില്ലല്ക്രടി 

നഗരത്തില്നിന്നു പുറപ്പെട്ടു അരാബവഖ 

ഗിക്കു പോയി. കല യരുടെ സൈവ്യം 

അയധരെ പിനത്തുടന്നു, യെരിഹോസമ്രഭൂമി 

യില്വെച്ചു സിദെക്കിയാധോടൊലപ്പം എ 

ത്തി അധനെ പിടിച്ചു, ഹമാത്ത് ദേശത്തി 

ലെ രിബ്ബ യില് ബാബേല്രാജാധായ ഒന 

ബൃഖദ് നേസരിനെറ അടുക്കല് കൊണ്ടു 

ചെന്നു; അവ൯ അവന്നു ധിധി കപ്പിച്ചു. 

ബാബേല്രാജാധു രിബ്ബ യില്ധെച്ചു സി 

െക്കീയാലിനെറ പുത്രന്മാരെ അവ൯ 

കാഞ്ങെ കൊന്നു; യ്യെഫ്രദാകലിനന്മാരെ 

ഒക്കെയും 

ഞ്ഞ. 

കണ്ണു പൊട്ടിച്ചു, അവനെ ബാബേലി 

ബാബേല്രാജാവു കൊന്നുക 

അവന് സിദെക്കിയാധിനെറ 

ലേക്കു കൊണ്ടുപോകേണ്ടതിന്നു ചങ്ങല 

യിട്ടു ബന്ധിച്ചു. കല്പ യ൪ രാജഗൃഹത്തെ 

യും ജനത്തിസെറ വീടുകളെയും തീ വെച്ചു 

ചുട്ടു യെരൂശലേമിനെറ മതിലുകളെ ഇ 

ടിച്ചുകളഞ്ഞു. 

ജനത്തെയും തനെറ പക്ഷം ചേരുവാ൯ 

നശരത്തില് ശേഷിച്ച 

ഓടിവന്നവരെയും ശേഷിച്ചിരുന്ന ജന 

ശിക്ടുത്തെയും അകമ്പടിനായകനായ നെ 

ബൂസര്-അഭാ൯ ബാബേലിലേക്ു പിടി 

ച്ച കൊണ്ടുപോയി. ജനത്തില് ഒന്നുമി 

ല്ലാത്ത എളിയവരെ അകമ്പടിനായകനാ 

യ നെബൃസര്൪-അദാ൯ യ്യെഫ്രുദാദേശത്തു 

പാപ്പിച്ചും അവകു അന്ന മുന്തിരിത്തേട്ട 

ങ്ങളും നിലങ്ങളും കൊടുത്തു. യിരെമ്യാ 

ധെക്കുറിച്ചു ബാബേല്രാജാവായ നെബു 

ഖട് നേസ൪ അകമ്പടിനായകനായ നെ 

ബൃസര്൪-അദാനോടു: നീ അവനെ വരു 

ത്തി, അവനെറമേല് ുക്ട്രിഖെച്ചു, അവ 
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നോടു ഒരു ദോകാവും ചെയ്യാതെ അധ൯ 

നിന്നോടു ആധശ്യപ്പെടുന്നതൊക്കെയും 

ചെയ്യുകൊടുക്ക എന്നു കല്പിച്ചിരുന്നു. അ 

ങ്ങനെ അകമ്പടിനായകനായ നെബു 

സ൪.- അഭാനും നെബൂശസ്സ്റ നും രബ -സാ 

രീസും നേഗ്ഗത-ശരേസരും രബ്-മാഗ്ം 

ബാബേല്രാജാധിനെറ സകലപ്രുളക്ക 

ന്മാരുംക്രടെ ആളയച്ചു, യിരെമ്യാധെകാ 

വല്പൃരമുററത്തുനിന്നു വരുത്തി അവനെ 

വീട്ടിലേക്ു കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകേണ്ടതിന്നു 

ശാഫാനെറ മകനായ അഹിക്കാമിനെറ 

മകനായ ശെടല്യാവെ ഏല്പിച്ചു; അങ്ങനെ 

അവ൯ ജനത്തിനെറ ഇടയില് പത്തു. 

യിരെമ്യാവു കംവല്പൃരമുററത്തു അടെ 

ക്കച്പെട്ടിരുന്ന കാലത്തു യഹോധയുടെ 

അരുളപ്പാടു അവന്നുണ്ടായതെന്നതെന്നാല് 

നീ ചെന്നു ക്രശ്യനായ ഏബെദ് -മേ 

ലെക്കിനോടുട പറയേണ്ടതു : 

ലിനെറ 

യഹോവ ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചെയുന്നു : 

യിസ്റ്ായേ 

ടൈ വമായ സൈവ ങ്ങളു ടെ 

ഞാ൯ എസെറ വചനങ്ങളെ ഈ നഗര 

ത്തിന്മേത നമയ്യെക്കല്ല, തിന്യെക്കത്രേ നി 

വത്തിക്കും;ു അന്നുനികാങ്ങെ അയഖനിപ്പ 

ത്തിയാകും. അന്നു ഞാന് നിന്നെ വിടു 

വിക്കും; നീ ഭയപ്പെടുന്ന മനുഷ്യരുടെ 

കയ്യില് നീ ഏപ്പിക്കപ്പെടുകയുമില്ല എന്നു 

യഹോവയുടെ അരുളപ്പാടു. ഞാന് നി 

ന്നെ ധിടുപിക്കും; നി വാളാല് ധിഴ്ചകയി 

ല്ല; നിന്െറ ജിവന് നിനകു കൊള്ള കി 

ട്ടിയതുപോലെ തരിക്കും; നി ഏന്നില് 

ആശ്രുയിച്ചിരിക്കുന്നുവല്ലോ എന്നു യഹോ 

വയുടെ അരുളപ്പാടു. 

കഠം അഘ്ധ്യായം. 

അകവടിനായകനായ നെബൃസര്-അ 

ദാന യിരെമ്യാവെ രാമയില്തനിന്നു ധിട്ട 

യച്ചശേഷം അവന്നു യഹോവയിങ്കല്നി 
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ന്നുണ്ടായ അരുളപ്പാടു. ബാബേലിലേകു 

പിടിച്ചു കൊണ്ടു പോയവരായ യെരൂശ 

ലേമിലെയും യ്യെഫ്രദയിലെയും സകല 

ബരഭ്ധന്മാരുടെയും ക്രടടത്തില് അവനെയും 

ചങ്ങലകൊണ്ടു ബന്ധിച്ചിരുന്നു. എന്നാല് 

അകമ്പടിനായക൯ യിരെമ്യാധെ വരു 

ത്തി അവനോടു പറഞ്ഞതു: നിന്െറ 

ദൈവമായ യഹോവ ഈ സ്ഥലത്തെകു 

റിച്ചു ഈ അനത്ഥം അരുളിച്ചെയ്യൂ. അ 

രുളിച്ചെയൂതു പോലെ യഹോധ വതത്തി 

നിഖത്തിച്ചമിരിക്കുന്നു ; നിങ്ങ യഹോധ 

യോടു പാപം ചെയ്തൂ അവനെറ വാക്കു 

കേശക്കാതിരുന്നതു കൊണ്ടു ഈ കായ്യം 

നിങ്ങഠകു സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇപ്പ്യോഠം 

ഇതാ, നിനെറ കൈമേലുള്ള ചങ്ങല ഞാ൯ 

ഇന്നു അഴിച്ചു നിന്നെ ധിട്ടയക്കുന്നു; എ 

ന്നോടുക്രടെ ബാബേലില് പോരുവാ൯ 

നിനക ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കില് പോരിക; 

ഞാ൯ നിന്നെ നോകും; എന്നോടുക്രടെ ബാ 

ബേലില് പോരുവാന് അനിക്ടും തോന്നി 

യാലോ പോരേണ്ടാ; ഇതാ, ദേശമൊക്കെ 

യും നിനെറ മുമ്പാകെ ഇരിക്കുന്നു; നിനക്കു 

ഇഷ്ടവും യോഗ്യ വൃയമായി തോന്നുന്ന ഇട 

ത്തേക്കു പൊയ്യ്കരൊക. അവ൯ വിട്ടു 

പോകുംമുമ്വപെ അവന് പിന്നെയും: ബാ 

ബേത്രാജാധുയ ബഒയ്െഫ്രുദാപട്ടണങ്ങശക്കു 

അധിപതിയാക്കിയിരിക്കുന്ന ശാഫാന്െറ 

മകനായ അഹിക്കാമിനെറ മക൯ ഥഗെദ 

ല്യാധിനെറ അടുക്കല് നി ചെന്നു അവ 

നോടുക്രടെ ജനത്തിന്െറ മദ്ധ്യ പാക്കു 

അല്ലെങ്കില് നിനക്കു ഇക്ടുമുള്ള ഇടത്തേക്കു 

പൊയ്യ്ത്രൊഠക എന്നു പറഞ്ഞു അകമ്പ 

ടിനായക൯ വഴഗിച്ചിലധും സമ്മാനധും 

കൊടുത്തു അവനെയാത്ര അയച്ചു. അങ്ങ 

നെ യിരെമ്യാധു മിസ്റ്ൂയില് അഹിക്കാമി 

൯െറ മകനായ തഗടല്യാവിനെറ അടുക്കല് 

ചെന്നു, അവനോടുക്രടെ ദേശത്തു ശേഷി 

ധാരം 

1179 യിരെമ്യാവു രഠ 

ച്ചിരുന്ന ജനത്തിനെറ ഇടയില് പത്തു. 

ബാബേതരാജാധു അഫീക്കാമിനെറ 

മകനായ ഗെജല്യാധവെ ദേശാധിപതിയാ 

ക്കിയെന്നും ബാബേലിലേക്കു പിടിച്ചു 

കൊണ്ടു പോകാത്ത ദേശത്തിലെ ഏളി 

യവരായ പുരുഷന്മാരെയും സ്ര്രികളെ 

യയം പൈതങ്ങളെയും അവനെ ഏപ്പിച്ച 

എന്നും നാട്ടുപുറത്ുതുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ 

പടത്തലവന്മാരും അവരുടെ ആളുകളും 

കേട്ടപ്പോ, അവര് മിസ്സറയില് ഗെദ 

ല്യാധവിസെറ അടുക്കല് വന്നു: നെഥന്യാ 

വിനെറ മകനായ യിശ്മായേല്, കാരേ 

ഫിനെറ പൃത്രന്മാരായ യോഹാനാനും 

യോനാഥാനും, തന്ഫ്രുമെത്തിനെറ പുത്ര 

നായ സെരായാധും നെട്ടോഫാഥ്യ നായ 

ഏഫായിയുടെ പുത്രന്മാര്, മയഖാധ്ൃയ നെറ 

മകനായ യെസന്്യാവു എന്നിവരും അവ 

രുടെ ആമകളും തന്നേ, ശാഫാനെറ 

മകനായ അഹിക്കാമിനെറ മക൯ ഗെദ 

ല്യാധു അവരോടും അവരുടെ ആമ്ൂക 

ളോടും സത്യം ചെയ്യൂ പറഞ്ഞതെന്തെ 

ന്നാല്: നിങ്ങ കല്ല യരെ സ്വേധിപ്പം൯ 

ഭയപ്പെടരുതു, ദേശത്തു പാത്തു ബാബേല് 

രാജാവിനെ സേധിപ്പി൯; ഏന്നാല് നി 

ങ്ങശക്ു നന്നായിരിക്കും. ഞാ൯ നമ്മടെ 

അടടക്കത വരുന്ന കല്ലയക്കു ഉത്തരധാദി 

യായി മിസ്സ്റുയില് വസിക്കും; നിങ്ങളോ 

വീഞ്ഞും പഴവും എണ്ണയും ശേഖരിച്ച, 

പാത്രങ്ങളില് സൂക്ഷിച്ച, നിങ്ങം കൈധ 

ശമാക്കിയ പട്ടണങ്ങളില് പാത്തു കൊഠം 

വിന്. 

അമ്മോന്യരുടെ ഇടയിലും എദോമിലും 

അങ്ങനെ തന്നേ മോധാബിലും 

മററു ദേശങ്ങളിലും ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ 

യ്വെഹ്രടന്മാരും ബാബേരുരാജാധു യെഫ്രു 

ഒയില് ഒരു ശേഷിപ്പിനെ ധെച്ചിട്ടുണ്ടെ 

ന്നും ശാഫാനെറ മകനായ അഹിക്കാമി 

ന്െറ മക൯ ഗെദല്യാവെ അവക്കു അധി 

149 ₹ 
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പതി യാക്കീട്ടുണ്ടെന്നും കേട്ടപ്പോ സ 

കലയ്യെഫ്രടന്മാരും അവര് ചിതറിപ്പോയി 

രുന്ന സകലസ്ഥലങ്ങളില്തനിന്നും മടങ്ങി 

യെഫ്രുദാദേശതൃതു ഗെടല്യാവിനെറ അടു 

ക്കല് മിസ്സ്റുയില് വന്നു വിഞ്ഞും പഴവും 

അനവധിയായി ശേഖരിച്ചു. എന്നാത 

കാരേഹിനെറ മകനായ യോഹഫാനാനും 

നാട്ടുപുറത്തു പാത്തിരുന്ന എല്ലാപടത്തല 

വന്മാരും മിസ്സ്റുയില് ഗെടല്യാധിനെറ 

അടുക്കല് വന്നു അവനോടു: നിന്നെ 

കൊന്നുകള യേണ്ടതിന്നു അമ്മോ രുടെ 

രാജാവായ ബാലീസ് നെഥന്യാവിനെറ 

മകനായ യിശ്ലായേലിനെ അയച്ചിരിക്ക 

ന്നു എന്നു നി അറിയുന്നുവോ എന്നു ചോ 

ദിച്ചു; അഹിക്കാമിനെറ മകനായ ഥെദ 

ല്യാഖോ അവരുടെ വാക്കു വിശ്വസി 

ച്ചില്ല. പിന്നെ കാരേഹിനെറ മകനായ 

യോഹാനാ൯ മിസ്പുയില്ധെച്ചു ഥെടല്യാ 

വോടു രഹസ്യമായി സംസ്ഥരിച്ചു: ഞാ൯ 

ചെന്നു ആരും അറിയാതെ നെഥന്യാധി 

നെറ മകനായ യിശ്ലായേലിനെ കൊന്നു 

കളയട്ടെ; നിന്െറ അടുക്കല് ക്രടിയിരി 

ക്കുന്ന എല്ലായെഹ്രുടന്മാരും ചിതറിപ്പോകു 

വാരും യ്യെഫ്രുദയില് ശേഷിച്ചവര് നശി 

ചൂുപോകുവാരും തക്കലണ്ണം അവന് നി 

ന്നെ കൊല്ലുന്നതു എന്തിനു എന്നു പറഞ്ഞു. 

എന്നാല് അഹിക്കാമിനെറ മക൯ ഗെദ 

ല്യായു കാരേഹിനെറ മക൯ യോഹാനാ 

നോടു: നീ ഈ കായ്യം ചെയ്യരുതു; നീ 

യിശ്ലായേലിനെക്കുറിച്ചു ഭോദ്യ്ു പറയുന്നു 

എന്നു പറഞ്ഞു. 

൪൫.൧. അ ഷ്ായാ. 

എന്നാല് ഏഴാം മാസത്തിത രാജവംശ 

ക്കാരന്ദം രാജാലവിനെറ മഹത്തുക്കളില് 

ഒരുവനുമായി എലീശാമയുടെ മകനായ 

നെഥ൩൬ വിസെറ മക൯ യിശ്ലായേല് 

ധിം 

1 160 വനാന്ന്ഥി[ 41 

പത്തു ആമ്ൂമായി മിസ്പ്ുയില് അഹീക്കാമി 

നെറ മകനായ ശഥെദല്ൃാധിനെറ അടു 

ക്കല് വന്നു; അധിടെ മിസ്സ്റുയില്യഖെച്ച 

അവര് ഒന്നിച്ചു ഭക്ഷണം കുഴിച്ചു. നെ 

ഥന്യാവിനെറ മക൯ യിശ്മായേലും ക്രടെ 

ഉണ്ടായിരുന്ന പത്തു ആദം എഴുന്നേററു, 

ബാബേല്രാജാധു ദേശാധിപതിയാക്കി 

യിരുന്ന ശാഫാനെറ മകനായ അഹി 

ക്കാമിനെറ മകനായ ഗെദല്യാവെ വാഗ 

കൊണ്ടു ധെട്ടിക്കൊന്നു. മിസ്സ്ുയില് ഥെ 

ഒല്യാധിനെറ അടുക്കല് ഉണ്ടായിരുന്ന എ 

ജു 
യപടയാളികളെയും യിശ്ലായേല് കൊന്നു 

കളഞ്ഞു. 

ദിവസം, അതു ആരും അറിയാതിരിക്കു 

ല്യായെഫ്രുടന്മാരെയും അവിടെ കണ്ട കല 
യയ 

ഗെടല്യാവെ കൊന്നിട്ടു രണ്ടാം 

മ്ചോശ തന്നേ, ശെഖേമില്നിന്നും ശിലോ 

ലില്നിന്നും ശമയ്യയില്നിന്നും എണ്ണതു പു 

രുഷന്മാർ താടി ചിരെച്ചും വസ്ത്രം കീറിയും 

തങ്ങളെ ത്തന്നേ മുറിധേല്ലിച്ചംകൊണ്ടു വ 

ഗിപാട്ടം കുത്തുരുക്കവും എടുത്തു യഹോവ 

യ്യുടെ ആലയത്തിലേക്കു പോകുംവഴി അ 

വിടെ എത്തി. നെഥന്യാധിനെറ മകന് 

യിശ്ലായേല് മിസ്റ്ുയില്നിന്അു പുറപ്പെട്ടു 

കരഞ്ഞുംകൊണ്ടു അവരെ എതിരേററു 

ചെന്നു; അവരെ കണ്ടപ്പോ അവ൯ 

അഖരോട്ടു: അഹിക്കാമിനെറ മകനായ 

ഗെദല്യാവിനെറ അടുക്കല് വരുധി൯ എ 

ന്നു പറഞ്ഞു, അധ പട്ടണത്തിനെറ 

നടുവില് ഏത്തിയല്പോ നെഥന്യാധി 

നെറ മകനായ യിശ്ലായേലും ക്രടെയു 

ണ്ടായിരുന്ന ആളുകളും അവരെ കൊന്നു 

ഒരു കുഴിയില് ഇട്ടുകളുഞ്ഞു. എന്നാല് അ 

വരിത പത്തു പേർ യിശ്ലായേലിനോടു: ഞ 

ങ്ങളെ കൊല്ലരുതേ; വയലില് കോതമ്പു 

യവം, എണ്ണ, തേന എന്നിവക സംഭാര 

ഒദഠഠ ഞങ്ങ ഒളിച്ചുവെച്ചിട്ടുണ്ടു എന്നു 

പറഞ്ഞു; അതുകൊണ്ടു അവ൯ സമ്മതിച്ചു 
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അവരെ അവരുടെ സഹോദരന്മാരോടു 

ക്രടെ കൊല്ലാതെയിരുന്നും യിശ്ലായേരു 

ശെടല്യാലെയും കൂട്ടരെയും കൊന്നു ശവ 

ങ്ങളെ എല്ലാം ഇട്ടുകളുഞ്ഞ കുഴി ആസാ 

രാജായു യിസ്രായേല്രാജാവായ ബയശാ 

നിമിത്തം ഉണ്ടാക്കിയതായിരുന്നുറു നെഥ 

ന്യാധിനെറ മകനായ യിശ്ലായേരു അ 

തിനെ നിഹതന്മാരെക്കൊണ്ടു നിറെച്ചു. 

പിന്നെ യിശ്മായേല് മിസ്സ്പുയില് ഉണ്ടായി 

രുന്ന ജനശിക്ഷൃത്തെ ഒക്കെയും രാജകുമാ 

രികളെയും അകമ്പടിനായകനായ നെ 

ബൂസര്൪-അദാ൯ അഹിക്കാമിസെറ മക 

നായ ഗെടല്യധൈ ഏപ്പിച്ചവരായി മിസ്റ്റു 

യില് ശേഷിച്ചിരുന്ന സകലജനത്തെയും 

ബഭ്ധരാക്കി കൊണ്ടുപോയി; നെഥന൭ 

വിനെറ മക൯ യിശ്ശായേല് അവരെ 

ബദ്ധരാക്കി അമ്മോന്യരുടെ അടുക്കല് 

കൊണ്ടുപോകുവാ൯ യാത്ര പുറപ്പെട്ടു. 

നെഥന്യാധവിനെറ മക൯ യിശ്മായേല് 

ചെയൂ ദോഷം ഒക്കെയും കാരേഹിനെറ 

മകനായ യോഹാനാനും ക്രടെ ഉണ്ടായി 

രുന്ന പടത്തലവന്മാരും കേട്ടപ്പോ 

അവര് സകലപുരുഷന്മാരെയും ക്രട്ടിക്കൊ 

ണ്ടു നെഥന്യാധിനെറ മകനായ യിശ്ശാ 

യേലിനോടു യുഭ്ധം ചെയ്ത്ാ൯ ചെന്നും 

ഗിബെയോനിലെ പെരികങ്കുളങ്ങരെധലെ 

ചു അവനെ കണ്ടെത്തി. യിശ്ശായേലി 

നോടുക്രടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ജനമൊക്കെ 

യൂം കാരേഹിസെറ മകനായ യോഹാനാ 

നെയ്യും ക്രടെയുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാപടത്ത 

ലവന്മാരെയും കണ്ടപ്പോ സന്തോഷിച്ചു. 

യിശ്മായേല് മിസ്റ്റയില് നിന്നു ബഭ്ധരാക്കി 

കൊണ്ടു പോന്നിരുന്ന സ്വ്വുജനവും തിരി 

ഞ്ജ, കാദരഹിനെറ മകനായ യോഹാ 

നാനെറ അടുക്കല് ചേന്നു, നെഥന്യാവി 

നെറ മക൯ യിശ്ശമായേലോ ഏട്ടു ആട്ടമാ 

യി യോഹാനാനെ വിട്ടു തെററി അമ്മോ 

1161 യിരെമ്യായുയ ര:൨ 

൬രുടെ അടുക്കത പൊയ്ക ഞ്ഞും 

ന്യാധവിനെറ മക൯ യിശ്ലായേല് അഹി 

ക്കാമിനെറ മകനായ ഗെടല്യഖെ കൊ 

ന്ുനുകളഞ്ഞശേഷം, അവനെറ കയ്യില്നി 

ന്നു കാരേഹിനന്െറ മകനായ യോഹാനാ 

നം ക്രടെ ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാപടത്തലഖ. 

ന്മാരും വിടുധിച്ച ജനശിക്ടുത്തെ ഒക്കെയും, 

ഗിബെയോനില്നിന്നു തിരികെ കൊ 

ണ്ടുവന്ന പടയാളികളെയും സ്തീകളെയും 

കുഞ്ഞുങ്ങളെ യും ഷണ്ഡന്മാരെയും തന്നേ, 

അവര് മിസ്സ്റുയില്നിന്നു ക്രട്ടിക്കൊണ്ടും, 

കല്വയരെ പേടിച്ചിട്ടു മിസ്രയിമില് പോകു 

വാന് യാത്ത ലുറപ്പെട്ടു ബേര്ആേ ഹെമിന്നു 

സമീപത്തുള്ള ശേരൂത്ത്'-കിംഹാമില് ചെ 

ന്നു താമസിച്ചും ബാബേല്രാജാധു ദേശാ 

ധിചതിയാക്കിയ അഹിക്കാമിനെറ മകനാ 

യ ഗെദല്യാധെ നെഥ൧൩൬ :വിനെറ മക൯ 

യിശ്മായേല് കൊന്നുകള കുകാരണത്താല് 

ആയിരുന്നു അവർ കല്ല യരെ പേടിച്ചതു. 

൪൫... ൨, അബഡ്ധ്യായം. 

അനന്തരം എല്ലാപടത്തലവന്മാരും കാ 

രേഹിനെറ 

ഹോശയ്യാവിനെറ മകനായ യെസസ്യ്യാ 

മകനായ യോഹാനാണം 

വും ആബാലവ്ൃഭ്ധം സവ്വജനധും അടുത്തു 

വന്നു യിരെമ്യപ്രേധാചക നോടു: നി) 

സെറ ദൈവമായ യദഹാധഖ ഞങ്ങ നട 

ക്കേണ്ടുന്ന വഴിയും ഞങ്ങ ചെയ്യേണ്ടുന്ന 

കായ്യധും ഒഞങ്ങാഠംക്കു അറിയിച്ചുതരേണ്ട 

തിന്നു ശേഷിച്ചിരികുന്ന ഈ സക്ലജന 

വുമായ ആങ്ങരക്കു വേണ്ടി നിനെറ ഭൈ 

വമായ യഹോവയോടു പ്രാത്ഥിക്കേണം 

എന്നള്ള ഞങ്ങളുടെ അപേക്ഷ അംഗീക 

രിക്കേണമേ. അസംപ്യജനമായിരുന്ന 

ങ്ങളില് അല്പംപേര് മാത്രമേ ശേഷി 

പുള ഏന്നു നി സ്വന്തകണ്ണാല് കാണുന്നു 

വല്ലോ ഏന്നു പറഞ്ഞു. യിരെമ്യാപ്രവാ 

നെഥ 16 

17 

18 

4 

ധാഠാഥറ്ഠിം 



[0 

യിരെമ്യാഠു ര:൨ 

ചക൯ അവരോടു: ഞാ൯ നിങ്ങളുടെ അ 

പേക്ഷ അംഗഥികരിച്ചിരിക്കുന്നു; നിങ്ങഠം 

പറഞ്ഞതുപോലെ ഞാ൯ നിങ്ങളുടെ ദൈ 

വമായ യഹോവയോടു പ്രാത്ഥിക്ും; യ 

ഹോ നിങ്ങള്ക്കു ഉത്തരമരുളൂ.ന്നതെല്ലാം 

ഞാ൯ നിങ്ങളെ അറിയികും; ഒന്നും മറെ 

ച്ചുവെക്കയില്ല എന്നു പറഞ്ഞു, അവര് 

യിരെമ്യലോടു: നീമുഖാന്തരം നിനെറ 

ദൈവമായ യഹോവ ഞങ്ങളോടു അരുളി 

ച്ചെയ്യന്നതുപോലെ ഒക്കെയ്യം ഞങ്ങ 

ചെയ്യാതെ ഇരുന്നാല്, യഹോവ നമുടെ 

മഭ്ധ്ധയ സത്യധും ധിശ്വസൂതയുമുള്ള സു 

ക്ഷിയായിരിക്കട്ടെ. ഞങ്ങഗാനിന്നെ പ 

റഞ്ഞയക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ ദൈവമായ യ 

ഹോധയുടെ വാക്കു കേട്ടന്ദസരിച്ചിട്ടു ഞ 

ങ്ങശക്കു ഗുണം വരേണ്ടതിന്നു നമുടെ 

ദൈവമായ യഹോവയുടെ വാകു ഗുണമാ 

യാലും ദോഷമായാലും ഞങ്ങ കേട്ടനുസ 

രിക്കും എന്നു പറഞ്ഞു. 

പത്തു ടിവസം കഴിഞു ശേഷം 

യിരെമ്യയിന്നു യഫോധയുടെ അരുള. 

പ്പാടുണ്ടായി. അവന് കാരേഹിസെറ 

മകനായ യോഹാനാനെയും ക്രടെ ഉണ്ടാ 

യിരുന്ന എല്ലാപടത്തലധന്മാരെയും ആ 

ബാലവ്ൃഭ്ധം സകലജനത്തെയും വിളിച്ചു 

അവരോടു പറഞ്ഞതു: നിങ്ങളുടെ അ 

പേക്ഷ ബോധിപ്പിപ്പം൯ നിങ്ങം എ 

ന്നെ പറഞ്ഞയച്ച യിസ്രായേലിന്െറ ദൈ 

വരായ യഹോവ ഇപ്രുകാരം അരുളി 

ച്ചെയ്യുന്നു: നിങ്ങ ഈ ദേശത്തു പാത്തു 

കൊണ്ടിരിക്കുമെങ്കിത ഞാന് നിങ്ങളെ 

പൊളി ച്ചുകളുയാതെ പണികയും നി 

ങ്ങളെ പറിച്ചുകളുയാതെ നടുകയും ചെ 

യ്യും നിത്ജക്കു വരുത്തിയ അനത്ഥത്തെ 

ക്കേറിച്ച ഞാ൯ അന്തപിക്കുന്നു. നിങ്ങഠം 

പേടിക്കുന്ന ബാബേല്രജോധഖിനെ പേ 

ടിക്കേണ്ടാ; നിങ്ങളെ രക്ഷ്ധിപ്പാനദും അവ 

1 162 സിലി 42 

സെറ കയ്യില്നിന്നു നിങ്ങളെ ധിടുധലിപ്പാ 

ന്ദം ഞാന് നിങ്ങളോടുക്രടെ ഉള്ള തു കൊണ്ടു 

അവനെ പേടിക്കേണ്ടാ ഏനു യഹോവ 

യുടെ അരുളപ്പാടു. അധന്നു നിങ്ങളോടു 

കരുണ തോന്നുവാനും നിങ്ങളെ നിങ്ങളു. 

ടെ ദേശര്രേകു മടക്കി അയപ്പാന്ദം തക്കവ 

ണ്ണം ഞാന് നിങ്ങനുക്കു കരുണകാണികും. 

എന്നാല് നിങ്ങഠ നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ 

യഹോവയുടെ വാക്കു അനുസരിക്കാതെ: 

ഞങ്ങ ഈ ദേശത്തു പാക്കയില്ല; 

കാണാനില്ലാത്തതും യൃദ്ധം കാഹളനാ 

ഭം കേഷപ്പാനില്ലാത്തതും ആഹാരത്തിനു 

മുട്ടില്ലാത്തതു മായ മിസ്രയീംദേശത്തു ചെന്നു 

എന്നു പറയ്യന്നു എങ്കില് -- 

ഇ 

പ്രോഠം യഹോവയുടെ വചനം കേറി 

പ്പി 

സൈവ്ൃയങ്ങളുടെ യഫഹോധഖ ഇപ്രകാരം 

പാകും 

യ്യെഫ്രുടയിത ശേഷിപ്പുള്ള വരേ, 

യിസ്രായേലിനെറ ഭൈവമായ 

അരുളി ച്ചെയ്യുന്നു : നിങ്ങറം മിസ്രയിമിലേക്കു 

പേകുയാ൯ മുഖം തിരിച്ച അധിടെ ചെ 

നനു പാക്കേണ്ടതിനു ഭാധിക്കുന്നു എങ്കില് -- 

നിങ്ങംം പേടിക്കുന്ന വാഠ അധിടെ 

മിസ്രയീംദേശത്തുധെച്ചു നിങ്ങളെ പിടി 

കും; നിങ്ങമ ഭയപ്പെടുന്ന ക്ഷാമം അവി 

ടെ മിസ്രയിമില്വെച്ച നിങ്ങളെ ബാധി 

ക്കും; അവിടെവെച്ചു നിങ്ങ മരികും. 

മിസ്രയിമില് ചെന്നു പാക്കേണ്ടതിന്നു അ 

വിടെ പോകുവാന് മുഖം തിരിച്ചിരിക്കുന്ന 

ഏവരും വാഠകൊണ്ടും ക്ഷാമം കൊണ്ടും 

മഹാമാരികൊണ്ടും മരിക്കും; ഞാ൯ അധ 

ക്കു വരുത്തുന്ന അനത്ഥത്തില് അകപ്പെ 

ടാതെ അവരില് ആരും ശേഷിക്കയോ 

ഒഗിഞ്ഞുപോകയോ ചെയ്തുയില്ല. യിസ്റ്റാ 

യേലിനെറ ദൈവമായ സൈവ൮ങ്ങളുടെ 

യഹോവ ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചെയുന്നു 

എന്െറ കോപവും എനെറ ക്രോധവും 

യെരൂശലേംനി ഖലാസികളുടെ മേല് പക 
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ന്നിരിക്കുന്നതുപോലെ തന്നേ, നിങ്ങ 

മിസ്രയിമിരു ചെല്ലുമ്പോ ഏനെറ ക്രോ 

ധം നിങ്ങളുടെ മേലും പകരും; നിങ്ങഠം 

പ്രാക്കിന്നും സ്മൂംഭനത്തിന്നും ശാപത്തിന്നും 

നിന്ടദെക്കും വിഷയമായ്യിരും; ഈ സ്ഥലം 

യെഫ്രൂദ 

യില് ശേക്കിപ്പുള്ള വരേ, നിങ്ങ മിസ്ര 

നിങ്ങ ഇനി കാണമകയുമില്ല. 

യിമില് പോകരുതു എന്നു യഹോവ കല്പി 

കുന്നു; ഞാ൯ അതു ഇന്നു നിങ്ങളോടു 

സാക്ഷീികരിച്ചിരിക്കുന്നു ഏന്നു നിങ്ങ 

അറിഞ്ഞുകൊധി൯, നീ ഞങ്ങളുടെ 

ദൈവമായ യഫഹോധരയയോടു ആങ്ങശക്കു 

ധേണ്ടി പ്രാത്ഥിക്കേണം; ഞങ്ങളുടെ ദൈ 

വമായ യഹോവ കല്പികുന്നതൊക്കെയും 

നീ ഞങ്ങളോടു അറിയിക്കേണം; ഞങ്ങ 

അതുപോലെ ചെയ്യും എന്നു പറഞ്ഞു നി 

ങ്ങ എന്നെ നിങ്ങളുടെ ഭദൈഖമായ 

യഹോധയുടെ അടുക്കല് അയച്ചു. ഞാ൯ 

ഇന്നു അതു നിങ്ങളോടു അറിയിക്കയും 

ചെയ്യു; നിങ്ങളോ നിങ്ങുടെ ദൈവമായ 

യഹോവയുടെ വാകും, ഞാ൯മുഖാന്തരം അ 

വന് നിങ്ങളോടു അറിയിച്ച കായ്യം ഒന്നും 

അന്ദസരിച്ചിട്ടില്ല; ഇതില് നിങ്ങമ നി 

ങ്ജങളെത്തന്നേ ചതിച്ചിരികുന്നു. ആക 

യാല് നിങ്ങ ഇപ്പോഠം ചെന്നു പാപ്പ്പാ൯ 

ആഗ്രഹിക്ുന്ന സ്ഥലത്തുഖെച്ചു നിങ്ങഠം 

വാരകൊണ്ടും ക്ഷാമംകൊണ്ടും മഹാമാരി 

കൊണ്ടും മരിക്കും എന്നു അറിഞ്ഞുകൊഠ 

വിന. 

൪൭.൩. അദ്ധ്യായം 

യിരെമ്യാധു സകലജനത്തോടും അവരു 

ടെ ദൈവമായ യഹോവ അവനെ അവ 

രുടെ അടുക്കല് അയച്ചു പറയിച്ച ഈ 

സകലവചനങ്ങദം, അവരുടെ ദൈവ 

മായ യഹോവയുടെ സകലവചനങ്ങളും 

തന്നേ, പറഞ്ഞു തിന്നശേഷം ഗഹോശ 

ധാരം 

11859 യിരെമ്യാധു ൪:൨൩. 

യ്യാവിനെറ മകനായ അസ്യ്യാധും കാരേ 

ഹിനെറ മകനായ യോഹാനാനും അഫ 

ങാരികളായ വുരുഷന്മാരൊക്കെയും യിരെ 

മൃധോടു: നീ ഭോഷ്കു പറയുന്നു; മിസ്ര 

യിമില് ചെന്നു പാക്കേണ്ടതിന്നു അവിടെ 

പോകരുതൊന്നു പറഖാ൯ രങ്ങളൂടെ ഭൈ 

വമായ യഹോവ നിന്നെ അയച്ചിട്ടില്ല. 

കല യര് ഞങ്ങളെ കൊന്നുകള യേണ്ടതി 

ന്നും ഞങ്ങളെ ബദ്ധരാക്കി ബാബേലി 

ലേക്കു കൊണ്ടുപോകേണ്ടതിന്നും ഞങ്ങളെ 

അവരുടെ കയ്യില് ഏപ്പിപ്പാ൯ നേയ്യാവി 

സെറ മകനായ ബാരൂക നിന്നെ ഞ 

ങ്ജഠക്കു വിരോധമായി ഉത്സാഹിപ്പിക്ുന്നു 

നന്നു പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ കാരേഹിനന്െറ 

മകനായ യോഹാനാനും എല്ലാപടത്തല 

വന്മാരും സകലജനവധും യെഫ്രുദാദേശത്തു 

പാക്കേണം എന്നുള്ള യഹോവയുടെ വാകു 

അനുസരിച്ചില്ല. സകലജാതികളുടെയും 

ഇടയില് ചിതറിപ്പോയിട്ടു യ്യെഫ്രദാദേശ 

ത്തു പാക്കേണ്ടതിന്നു മടങ്ങിവന്ന യ്യെഫ്രു 

ഓശിക്ടുത്തെ ഒക്കെയും പുരുഷന്മാരെ 

യും സ്ര്രികുളെയും പൈതങ്ങളെയും രാജു 

കുമാരികളെയും അകമ്പടിനായകനായ 

നെണങൃസര്൪-അഭാ൯ ശാഫാനെറ മക 

നായ അഫിക്കാമിനെറ മകനായ ഗെട 

ല്യാവെ ഏല്പിച്ചിരുന്ന എല്ലാവരെയും യി 

രെമ്യാപ്രവാചകനെയും നേയ്യാവിനെറ 

മകനായ ബാരൂരൂക്കിനെയും കാരേഫി 

നെറ മകനായ യോഹാനാനും എല്ലാപട 

ത്തലവന്മാരും ക്രട്ടിക്കൊണ്ടു, യഹോവ 

യ്യടെ വാക്കു അശസരിക്കാതെ മിസ്രയിം 

ദേശത്തു 

തത്തി, 

ചെന്ന തഹ് പനേസ് വരെ 

തഹ് പനേസില്ധെച്ചു യിരെ 

മ്യാധിന്നു യഹോവയുടെ അരുളപ്പാടുണ്ടാ 

യതെന്തെന്നാല്: നി വലിയ കല്ലുകളെ 

എടുത്തു 

തഹ് പനേസില് ഫറധോനെറ അരമന 

യ്െഫ്രുദാപുരുഷന്മാര കാഞ്ഞെ 
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യിരെമ്യ വു രര: 

യുടെ പടിക്കമുദ്ള കുളത്തിലെ കുളിമ 

ണ്ണ്ഠില് കുഴിച്ചിട്ടു അവരോടു പറയേണ്ട 

തു: യിസായേലിനെറ ദൈധമായ സൈ 

വൃങ്ങദൂടെ യഹോധഖ ഇപ്രകാരം അരുളി 

ച്ചെയ്യുന്നു: ഞാ൯ എനെറ ദാസനായ നെ 

ബൃഖഭ് നേസര് എന്ന ബാബേല്രാജാ 

വിനെ വരുത്തി ഞാ൯ കുഴിച്ചിട്ട ഈ 

കല്ലുകളിന്മേല് അധസെറ സിംഹാസനം 

വെക്കും; അവന് അ വയുടെമേല് തന്െറ 

മണിപ്പന്തല് നിത്തും. അയന് വന്നു 

മിസ്രയിംദേശം ജയിച്ചടക്കി മരണത്തിന്നു 

ള്ള വരെ മരഞണത്തിന്നും പ്രവാസത്തിന്നു 

ഒളവരെ പ്രവാസത്തിന്നും വാളിന്നുള്ള 

വരെ വാളിന്നും ഏച്പിക്കും. ഞാ൯ മിസ 

യിമിലെ ദേഖനാരുടെ ക്ഷേത്രങ്ങക്കു തി 

വെക്കും; അവയെ ചുട്ടുകള ഞ്ഞിട്ടു അധവ൯ 

അവരെ പ്രവാസത്തിലേക്കു കൊണ്ടു 

പോകും; ഒരിടയ൯ തനെറ പുതെപ്പ പു 

തെക്കുന്നതുപോലെ അധഖ൯ മിസ്രയിംദേ 

ശത്തെ പുതെക്കയ്യം അ വിടെന് ന്നു സമാ 

ധാനത്തോടെ പുറപ്പെട്ടുപോകയും ചെയ്യം. 

അവന് മിസയിംദേശത്തു ബേത്ത'-ശേമെ 

ശിലെ ധിഗ്രഹങ്ങളെ തകുത്തു മിസ്രയീമ്യ 

ദേവന്മാരുടെ ക്ഷേത്രങ്ങളെ തി ഖെച്ചു 

ചുട്ടുകളുയയം. 

൪൭.൪. അദ്ധ്യായം. 
൨. 

മീസയിംദേശത്തു മിശ്ദോലിലും തഹ് പ 

നേസിലും നോഫിലും പത്രോസ് ദേശ 

ത്തും പാക്കുന്ന സകലയ്യെഹ്രദന്മാരെയും 

കുറിച്ചു യിരെമ്യാവിന്നുണ്ടായ അരുളപ്പാടു 

എന്തെന്നാല്: യിസായയലിനെറ ദൈ 

വമായ സൈവ്യങ്ങളൂുടെ യഹോവ ഇപ്ര 

കാരം അരുളിച്ചെയുന്നു: ഞാ൯ യെരൂശ 

ലേമിന്മേലും സകലയ്യെഫ്രദാപട്ടണങ്ങ 

ളിന്മേലും വരുത്തിയിരിക്കുന്ന അനത്ഥം 

ഒക്കെയും നിങ്ങഠം കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ; അവ 

ധാഠാഥദ്ഠിം 

നനവ് 44: 

ശ്ര മായിരിക്കുന്നു ; ആരും അവയില് 

വസിക്കുന്നതുമില്ല. അതു, അവരോനി 

ങ്ങദളാ നിങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരോ അറി 

യാത്ത അന ദേവന്മാക്കു ധൂപംകാട്ടുവാ 

നും അവയെ സ്വേധിപ്പ്പാദും ചെന്നു എ 

ന്നെ കോപിപ്പിപ്പാ൯ തക്കവണ്ണം അവര് 

ചെയൂ ഭോഷംനിമിത്തമത്രേ. ഞാ൯ 

ഇടവിടാതെ പ്രവാചകന്മാരായ എനെറ 

ഓസന്മാരെ ഒക്കെയും നിങ്ങളുടെ അടു 

ക്കല് അയച്ചു: ഞാ൯ വെറുക്കുന്ന ഈമ്ദേ 

ച്യുകായ്യം നിങ്ങ ചെയ്യരുതെന്നു പറ 

യിച്ചു. എന്നാല് അവ൪ അന് ദേവന്മാ 

ക്കു ധ്യൂപംകാട്ടാത വണ്ണം തങ്ങളുടെ ദോകാം 

ധിട്ടു തിരിയേണ്ടതിന്നു ശ്രദ്ധിക്കാതെയും 

ചെധിചായിക്കാതെയും ഇരുന്നു, അതു 

കൊണ്ടു ഏഎനെറ ക്രോധവും കോപവും 

ചൊരിഞ്ഞു യെഫ്രുദാപട്ടണങ്ങളിലും യെ 

൭% 

രൂശലേംധിഥികളിലും ജ്വലിച്ചു; അവ 

ഇന്നു ശ്രുന്യ വും നാശവും ആയി കിടക്കുന്നു. 

ആകയാല് യിസ്രായേലിനെറ ദൈധഖമായി 

സൈവ്യങ്ങടൂടെ ദൈവമായ യഹോധഖ 

ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചെയ്യുന്നു : നിങ്ങ മക്ക 

ശേഷിപ്പായി ആരും ഇല്ലാതാകും വണ്ണം 

യെഫ്രുദയുടെ മദ്ധ്യേനിന്നു പുരുഷനെ 

യും സ്ത്ര്രിയെയും പൈതലിനെയും മുലക 

ടിക്കുന്ന കുഞ്ഞിനെയും ഛേദിച്ചുകളുയേ 

ണ്ടതിന്നും നിങ്ങ വന്നു പാകുന്ന മിസ്ര 

യീംദേശത്തുഖെച്ച അന്യ ദേവന്മാക്കു ധൂ 

പംകാണിച്ച നിങ്ങളുടെ കൈകളുടെ 

പ്രവൃത്തികസ കൊണ്ടു എന്നെ കോപിപ്പി 

ക്കുന്നതിനാല് നിങ്ങളെ ത്തന്നേ ഛേദിച്ചു 

കളഞ്ഞിട്ടു സകലഭൂജാതികളുടെയും ഇട 

യില് നിങ്ങ ശാപവും നിന്ദയും ആയ്യി 

രേണ്ടതിന്നും നിങ്ങളുടെ പ്രാണഹാനി 

ക്കായി ഈ മഹാഭോഷം ചെയ്യുന്നതെന്തു? 

യെഫ്രുദാദേശത്തും യെ രൂശലേമിനെറ ധീ 

ഥികളിലും നിങ്ങളു ടെ പിതാക്കന്മാർ ചെയു 

കട 
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നസ്വ് 44 

ദോഷങ്ങളും യെഫ്രുദാരാജാക്കന്മാര ചെയ്യ 

ദോഷങ്ങളും അവരുടെ ഭായ്യമാ൪ ചെയു 

ദോഷങ്ങളും നിങ്ങ ചെയൂ ദോഷങ്ങളും 

നിങ്ങളുടെ ഭായ്യമാര ചെയൂ ോഷങ്ങളും 

നിങ്ങ മറനാപോയോ? അവര് ഇന്നു 

വരെയും തങ്ങളെത്തന്നേ താഴ്ന യില്ല; 

അവർ ഭയപ്പെടുകയോ ഞാന് നിങ്ങളുടെ 

മുമ്പിലും നിങ്ങദൂടെ പിതാക്കുന്മാരുടെ 

മുമ്പിലും ധെച്ച ന്യായപ്രമാണവും ചട്ടങ്ങ 

മൂം അധാസരിച്ചു നടക്കർയാ ചെയുതുമില്ല. 

അതുകൊണ്ടു യിസാദയലിനെറ ദൈഖ 

മായ സൈസ്ൃങ്ങടു.ടെ യഹോവ ഇപ്ര 

കാരം അരുളിച്ചെയ്യുന്നു: ഞാ൯ അനത്ഥ 

ത്തിന്നായിട്ടു, യെഫ്രുദയെ മുഴുവനും ഛേ 

ദിച്ചുകള വാനായിട്ടു തന്നേ, എന്റെറ മുഖം 

നിങ്ങമാക്ു ഏതിരായി ഖെക്കുന്നു. മിസ 

യിംദേശത്തു ചെന്നു പാപ്പ്ാ൯ അധിടെ 

പോകേണ്ടതിന്നു മുഖം തിരിച്ചിരിക്കുന്ന 

യെഫ്രുദാശിക്കുത്തെ ഞാ൯ പിടികും; അ 

വരെല്ലാവരും മുടിഞ്ഞുപോകം; മിസ്രയീം 

ദേശത്തു അവര് ധിഴ്ം; വാധകൊണ്ടും 

ക്ഷാമം കൊണ്ടും അഖര് മുടിഞ്ളജുപോകും; 

അവര് ആബാലവൃഭ്ധം വാധകൊണ്ടും 

ക്കാമംകൊണ്ടും മരിക്കും; അവര് പ്രാക്കി 

ന്നും സൂംഭനത്തിന്നും ശാചത്തിന്നും നിന്ദെ 

ക്കും വിഷയമായ്യിരും. ഞാന് യെരൂശ 

ലേമിനെ സന്ദശിച്ചതു പോലെ മിസ്രയിം 

ദേശത്തു പാക്കുന്നവരെയും വാഗധകൊണ്ടും 

ക്ഷാമം കൊണ്ടും മഹാമാരികൊണ്ടും സന്ദ 

ശിക്കും. 

കുന്ന യ്യെഫ്രുടാശികഷ്ടുത്തില് ആരും അവ 

മിസയിംദേശത്തു വന്നു പാ 

കു മടങ്ങിച്ചെന്നു പാപ്പാ൯ ആഗ്രഹമുള്ള 

യ്െഫ്രുദാദശത്തേക്കു മടങ്ങിപ്പോചാന്തക്ക 

വണ്ണം 

മില്ല; വഴ്ഴതിടപ്പോകന്ന ചിലരല്ലാതെ ആ 

ചാടിപ്പോകയില്ല, ശേകഷിക്കയു 

രും മടങ്ങിപ്പോകയില്ല. അതിന്നു തങ്ങ 

ളുടെ ഭായ്യമാ൪ അന ദേവന്മാകു ധൂപം 

ധാഠാഥറ്ഠിം 

1 1685 യിരെമ്യാവു രര: 

കാട്ടിട്ടുണ്ടൈന്നു അറിഞ്ഞ സകലപുരുഷ 

ന്മാരും മഹാസംഷമായി അരികെ നിന്ന 

സക്ഘനസ്്രികളും മിസ്രയിംദേശത്തു പത്രോ 

സില് പാത്ത സകലജനധും യിരെമ്യാ 

വോടു ഉത്തരം പറഞ്ഞതു: നിയഹോധഖ 

യയുടെ നാമത്തില് ഞങ്ങളോടു പറഞ്ഞിരി 

ക്കുന്ന വ.ചനം സംബന്ധിച്ചു ആങ്ങഗാ 

നിന്നെ ക്രട്ടാകുകയില്ല. ആകാശരാജയ്്തി 

കമ ധ്മൂപംകാട്ടുകയും അവഠാക്കു പാനീയ 

ബലി പകരുകയും ചെയ്യും എന്നു ഞങ്ങഠം 

നേന്നിരിക്കുന്ന നേച്ച ഒക്കെയും ഞങ്ങഠം 

നിഖത്തിക്കും; ഞങ്ങദം ഞങ്ങളുടെ പിതാ 

രാജാക്കന്മാരും ക്കന്മാരും പ്രഭക്കന്മാരും 

യെഫ്രുദാപട്ടണങ്ങളിലും യെരൂശലേം 

വിഥികളിലൂും ചെയൂതുപോലെ തന്നേ 

അന്നു ആങ്ങശക്കു വേണ്ടുവോളം ആഹാര 
! 

| വും സുഖധും ഉണ്ടായിരുന്നു; ഒരു അന 

 ത്ഥയും നേരിട്ടിരുന്നില്ല. ഏന്നാല് ഞങ്ങ 

 ആകാശരാമ്മതിക്കു ധൂപംകാട്ടുന്നതും പാ 

നിത്തിയതു നിയബലി പകരുന്നതും 

മുതത ഞങ്ങ ശകു ഏപ്പാം ബുഭ്ധിമുട്ടു തന്നോ 

ആങ്ങനര വാഗരകൊണ്ടും ക്മ്മാമംകൊണ്ടും 

മുടിയുന്നു. ആകാശരായജ്ഞിക്ുു ധ്ൂപംകാ 

ടുകയും പാനിയബലി പകരുകയും ചെയ്യു 

| ബ്ചോംം, ഞങ്ങ അവളുടെ രൂപത്തില് 

ആ ഉണ്ടാകുന്നതും അധാക്കു പാനീയ 

ബലി പകരുന്നതും ഞങ്ങളുടെ ഭത്താക്ക 

ന്മാരെ ക്രടാതെയോ? അപ്പപോഠം യിരെ 

മ്യാവു സകലജനത്തോടും, പുരുഷന്മാരും 

സ്ര്രികടടമായി തന്നോട്ട ഉത്തരം പറഞ്ഞ 

സകലജനര് ത്താടും തടന്ന, പറഞ്ഞതെന്തെ 

ന്നാല്: യ്െഫ്രുദാപട്ടണങ്ങളിലും യെരൂരു 

ശലേമിനെറ ധിഥിക്ളിലും നിങ്ങളും നി 

ങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരും രാജാക്കന്മാരും 

പ്രഭുക്കന്മാരും ദേശത്തുള്ള ജനവ്യം ധ്മൂവം 

കാട്ടിയതു യഹോവ ഓത്തില്ല3യാ? അവ 

സെറ മനസ്സില് അതു യന്നില്ലഭയാ? 
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നിങ്ങളുടെ ടൂജ്ൂൃത്തിക നിമിത്തവും നി 

ങ്ങഠം പ്രുവത്തിച്ച ള്േച്ഛൃതനിമിത്തവും 

യഹോവെക്കു സഹിപ്പാ൯ വഹിയാതെയാ 

യി; അതുകൊണ്ടു നിങ്ങളുടെ ദേശം ഇന്നു 

നിഖാസികഠ ഇല്ലാതെ ശ്ര ധും സൂംഭന 

ഹേതുവും ശാപധിക്ഷയവും ആയിത്തിന്നി 

രിക്കുന്നു. നിങ്ങ യഹോവയുടെ വാക്കു 

അന്ുദസരിക്കാതെയും അവനെറ ന്യായവ്ര 

മാണവധും ചട്ടങ്ങളും സാക്ഷ്യങ്ങളും പ്രമാ 

ണിച്ച നടക്കാതെയും ധ്മൂപംകാട്ടി യഹോ 

വയോടു പാപം ചെയ്തുകൊണ്ടു, ഇന്നു ഈ 

അനത്ഥം നിങ്ങാക്കു വനാ ഭധിച്ചിരി 

ക്കുന്നു. പിന്നെയും യിരെമ്യാവു സകല 

ജനത്തോടും സഭകലസ്ത്റികളോടും പറ 

ഞ്ഞതു: മിസ്രയീംദേശത്തിരിക്ുുന്ന യെഫ്രു 

ദന്മാരായ നിങ്ങ എല്ലാവരും യഹോധഖ 

യുടെ വചനം കേഠപ്പി൯! യിസ്സായേ 

ലിനെറ ദൈവമായ സൈവ്ങ്ങളുടെ യ 

ഫഹോവ ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചെയ്യുന്നു: 

ആകാശരാജ്്തിക്കു ധ്ൂപംകാട്ടുവഡാനും പാ 

നീയബലി പകരുധാന്ദം നേന്തിരിക്കുന്ന 

നേച്ചകളെ ഞങ്ങഠം നിവത്തികും എന്നു 

നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ ഭായ്യമാരും വായ്്കോ 

ണ്ടു പറകയും കൈകൊണ്ടു അനുക്ട്തിക്കയും 

ചെയ്യിരിക്കുന്നു; നിങ്ങളുടെ നേച്ചകളെ. 

ഉറപ്പാക്കിക്കൊവി൯! നിങ്ങളൂടെ നേച്ച 

അതു 
കൊണ്ടു മിസ്രയിം ദേശത്തു പാകുന്ന സകല 

കളെ അന്ക്ട്തിച്ചുകൊഠംവി൯! 

യ്യവെഫ്രുടന്മാരുമായുള്ളോരേ, യഫോധയു 

ടെ വചനം കേ പ്പിസ൯! മിസ്രയിംദേശത്തെ 

ങ്ജും ഒരു യെഫ്രുദനും വായെടുത്ുതു; യഫോ 

വയായ കത്താവാണ എന്നിങ്ങനെ എന്െറ 

നാമം ഇനി ഉച്ചരിക്കയില്ല ഏന്നു ഞാ൯ 

നെറ മഹത്തായ നാമംചൊല്ലി സത്യം 

ചെയ്യുന്നു എന്നു യഫോധഖ അരുളിച്ചെ 

യ്യുന്നു. 

ടടല്പ, തിന്നെക്കായിട്ടത്രേ ജാശഗരിച്ചിരിക്കും; 

ഞാന അഖരുടെ നന്യെക്കായി 

ധാഠാഥദ്ഠിം 

വനായു്്ല്ു 45 

മിസ്രയിംദേശത്തിലെ എഏല്ലായ്െഫ്രുദന്മാരും 

വാഠംകൊണ്ടും ക്ഷാമംകൊണ്ടും നശിച്ചു 

മുട്'ഞൂവപാകും. എന്നാല് വാളിന്നു 

തെററി ഒഴിയുന്ന ഏതാനും പേര് മിസ്ര 

യിം ദേശത്തുനിന്നു യെഫ്രുദാദേശത്തേക്കു 

മടങ്ങിഖരും; മിസയിംദേശത്തു വന്നു പാ 

കുന്ന ശേഷം യ്യെഫ്രടന്മാർ ഒക്കെയും 

എനെറ വചനമോ അധഖരുടേതോ ഏതു 

നിവ്പത്തിയായി എന്നറിയും. എന്െറ 

വചനം നിങ്ങളുടെ തിന്മെക്കായിട്ടു നില്ല 

ത്തിയായ്ത്കുരുമെന്നു നിങ്ങ അറിയേണ്ട 

തിന്നു ഞാ൯ ഈ സ്ഥലത്തുയെച്ചു നിങ്ങ 

ളെ സന്ദശികും ഏന്നതു നിങ്ങശകു ഒരു 

അടയാളം ആകും എന്നു യഹോവയുടെ 

അരുളപ്പാടു. 

സിഭെക്കിയാലെ അവനെറ ശത്രുവും അ 

ഞാ൯ യ്യെഫ്രുടാരാജംവായ 

വന്നു പ്രാണഹാനി വരുത്തുവാ൯ നോക്കി 

യവനുമായ നെബൃഖട് നേസര് ഏന്ന ബാ 

ബേല്രാജാധിനെറ കയ്യില് ഏപ്പിച്ചതു 

' പോലെ ഞാന മിസ്രയിംരാജാവായ ഫറ 

ധോ൯-ഹോഫ്ഹ യെയും അയനെറ ശത്രു 

ക്കളുടെ കയ്യിലും അവന്നു പ്രാണഹാനി 

വരുത്തൂുവാ൯ നോക്ുന്നവരുടെ കയ്ക്കിലും 

ഏപ്പിക്ും ഏന്നു യഹോവ അരുളിച്ചെ 

യുന്നു. 

൪൫.൫, അഡ്ധ്യായം. 

യോശിയാലിനെറ മകനായി യ്യെഫ്ര 

ദാരാജാവായ യെഹോയാക്കിമിസനെറ നാ 

ലാം ആണ്ടില്, നേയ്യാധയിനെറ മകനായ 

ബാരൂക ഈ വചനങ്ങളെ യിരെമ്യാവി 

നെറ വാമൊഴിപ്രകാരം ഒരു പുസ്മുക 

ത്തില് എഴ്ുതിയല്പോ യിരെമ്യാപ്രവാച 

ക൯ അഖവനോട്ട പറഞ്ഞ വചനം എന്തെ 

ന്നാല്; ബാരൂക്കേ, നിന്നോടു യിസ്രായേ 

ലിനെറ ദൈവമായ യഹോവ ഇപ്രകാരം 

അരുളിച്ചെയ്യന്നു യഹോധ എന്റെറ 

28 

30 



6 യഫോധയുടെ അരുളപ്പാടു. 

നല 436 

വേദനയോടു ടഃ ഖം ക്രട്ടിയിരിക്കുന്നു; അ 

യ്യ്യോ കഷ്ടം! ഞാ൯ എനെറ ഞരക്കംകൊ 

ണ്ട തളന്നിരിക്കുന്നു; ഒരു ആശ്വാസവും 

കാണുന്നില്ല എന്നു നി പറയുന്നുവല്ലോ. 

ഞാ൯ പണിതതു ഞാ൯ തന്നേ ഇടിച്ചുകമ 

യുന്നു; ഞാ൯ നട്ടതു ഞാ൯ തന്നേ പറിച്ചു 

കളയുന്നു; ഭൂമിയില് എങ്ങും അതു അങ്ങ 

നെ തന്നേ. ഏന്നാല് നി നിനക്കായിട്ടു 

വലിയകായ്യങ്ങളെ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവോ? 

ആഗ്രഹിക്കരുതു ; ഞാന് സവ്വജഡത്തിന്നും 

അനത്ഥം വരുത്തും എന്നു യഹോധയുടെ 

അരുളപ്പാടു; എങ്കിലും നി പോകുന്ന എല്ലാ 

ഇടത്തും ഞാ൯ നിനെറ ജീവനെ നിന 

ക്കു കൊള്ളപോലെ തരും എന്നിങ്ങനെ 

നി അവനോടു പറയേണം എന്നു യഹോ 

വ അരുളിച്ചെയ്യുന്നു. 

൪൭.൬. അഡ്ധ്യായം, 
ര 

ജാതികളെ കുറിച്ചു യിരെമ്യാ്രവാചക 

മി 

സ്രയിമിനെക്കുറിച്ചുള്ളതു : മാത്ത് നദിതി 

ന്നുണ്ടായ യഫോധയ്യടെ അരുളപ്പാടു. 

രതൃതു കക്കെമിശില് ഉണ്ടായിരുന്നതും ബാ 

ബേതരാജാവായ നെബൃഖട് നേസര് യോ 

ശീയാധിനെറ മകനായി യയ്യെഫ്രുടാരാജാ 

വായ യെഹോയാക്കീിമിനെറ നാലാം തആ 

ണ്ടില് തോപ്പിച്ചുകുള ഞത്ുമായ ഫറ 

വോ൯-നെഖോ എന്ന മിസ്രയിംരാജാധി 

നെറ സൈസ്പൃയ ത്തെക്കുറിച്ചുള്ളതു തന്നേ. 

പരിചയും പലകയ്യം ഒരുക്കി യൃഭ്ധത്തി 

ന്നടുത്തുകൊഗവി൯! കുതിരച്ചേവകരേ, 

കുതിരകഠക്ു കോപ്പിട്ടു കയവ൮വി൯! തല 

ക്കോരികയുമായി അണിനിരപ്പി൯; കുന്ത 

ങ്ങളെ മിനുക്കി കുവചങ്ങളെ ധരിപ്പി൯. 

അവര് ഭൂമിച്ചു പിന്മാറിക്കാണ്ടന്നതെന്തു? 

അവരുടെ ധീരന്മാർ വെട്ടേററു തിരിഞ്ഞു 

നോക്കാതെ മണ്ടുന്നു! സവ്വുത്ര ഭീതി എന്നു 

ലേഗവഖാ൯ 

ധാഠാഥറ്ഠിം 

യിരെമ്യാധു ൪൬ 

ഓട പ്പോകയില്ല; വിര൯ ചാടിപ്പോകയു 

മില്ല; വടക്കു ഡ്മാത്ത നദീതീരത്തു അലര് 

ഇടറിധിഴും. നിലനദിപോലെ പൊങ്ങു 

കയ്യം നദികളിലെ വെള്ളംപോലെ അ 

ലെക്കയും ചെയ്യുന്നേോരിവനാ൪? മിസ 

യിം നിലനദിപോലെ പൊങ്ങുകയും അ 

തിനെറ ധെള്ളം നടദികരപോലെ അലെ 

ക്കയും ഞാ൯ പെരുകി ദേശത്തെ മൂടി 

നഗരത്തെയ്യം അതിലെ നിവാസികളെ, 

യം നശിപ്പിക്കും എന്നു പറകയും ചെയ്യുന്നു. 

കുതിരകളേ, കുതിച്ചുചാടു ധി൯ ; രഥങ്ങളേ, 

മുറുകി ഓടടധി൯! വിരന്മാ൪ പുറല്ലെടട്ടെ; 

പരിച പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ക്രശ്യ രും പൂതയരും 

വില്ലെടുത്തു കുലെക്കുന്ന ലൂട്യരും ക്രടെ. 

ആ ടിവസം സൈസ്യങ്ങദുടെ യഹോവ 

യായ കുത്തായു തന്െറ വൈരികളേടടു 

പ്രതികാരം ചെയ്യുന്ന പ്രതികാരദിവസം 

ആകുന്നു; വാഠം വേണ്ടുധോളം തിന്നുകയും 

അധരുടെ രക്തം കുടിച്ചു മദിക്കയും ചെയ്യം; 

വടക്കു ഫ്രാത്ത് നദീതീരത്തു സൈസ്ങ്ങ 

ഭൂടെ യഹോവയായ കുത്താവിന്നു ഒരു 

ഫനനയാശഗമുണ്ടല്ലോ. മിസ്രയിംപുത്രി 

യായ കന്യകേ! ഗിലെയാടില് ചെന്ന 

തൈലം വാങ്ങുക; നി വളരെ ഓഷധം 

പ്രയോഗിക്കുന്നതു ധെറുതെ! നിനക്കു 

രോഗശാന്തി ഉണ്ടാകയില്ല. ജാതികഠ 

നിനെറ ലങ്ഷയയെക്കറിച്ച കേട്ടിരിക്കുന്നു; 

നിസെറ നിലധിളി ദേശത്തു നിറഞ്ഞിരി 

ക്കുന്നു; ലവിീര൯ ധിരനോടു മുട്ടി രണ്ടുപേ 

രും ഒരുമിച്ചു വീണിരിക്കുന്നു! 

ബാബേതരാജാധായ നെബുഖട് നേ 

സര് വന്തു മിസ്റ്യിംമേശത്തെ ജയിക്കുന്ന 

തിനെക്കറിച്ചു യിരെമ്യാപ്രവാചകനേടു 

യഫോവ കപ്പിച്ച അരുളപ്പാടു. മിസ്രയി 

മിര പ്രസ്പാധിച്ചു മിശോലിരു പ്രസിഭ്ധമാ 

ക്കി, നോഫിലും തഫ'പനേസിലും കേഠം 

പ്പിച്പി൯' അണിനിരന്നു ഒരുങ്ങിനില്ലം 
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യിരെമ്യാവയ ൭൭ 

എന്നു പറധിന്! വാഠ നിന്െറ ചുററും 

തിന്നുകള യുന്നുവല്ലോ. നിസനെറ ബല 

വാന്മാര് ധിണുകിടക്കുന്നതെന്തു? യഹോധ 

അവരെ തള്ളിയിട്ടതു കൊണ്ടു അവക്കു 

നില്പാന് കഴിഞ്ഞില്ല. അവന് പലരെ 

യ്യും ഇടറിധിഴ്ണമാറാക്കി; ഒരുത്തന് മറെറാ 

രുത്തനെറ മീതെ വീണു; എഴുന്നേല്പി൯; 

നശിപ്പിക്കുന്ന വാളിന്നു ഒഴിഞ്ഞു നാം സ്വ 

ജനത്തിനെറ അടുക്കലേക്കും ജന്മ ദേശത്തേ 

ക്കും മടങ്ങിപ്പോക ഏന്നു അാ൨൪ പറയും. 

മിസ്രയിംരാജാവായ ഫറവോന്നു: വിനാ 

ശം എന്നും സമയം തെററി വരുന്നവ൯ 

എന്നും ചേര് പറവി൯! എന്നാണ. പവ്വ 

തങ്ങളില്വയെച്ച താബോര് പോലെയും കട 

ലിന്നരികെയുള്ള കമ്മേല് പോലെയും നി 

ശ്വയമായിട്ടു അവന് വരുമെന്നു സൈവ 

ങ്ങളുടെ യ3ഹാവ എന്നു നാമമുള്ള രാജാ 

വിനെറ അരുളപ്പാടു. മിസയിീമില് പാ 

കുന്ന പുത്രീ, പ്രവാസത്തിന്നു പോകുവാ൯ 

കോല്പുക്രട്ടുക; നോഫ് നിവാസികളില്ലാ 

തെ ശ്രുനയമായി ധെത്തു3പാകും. മിസ 

യിം ഏററവും അഗകള്ള പശുക്കിടാവാ 

കുന്നു; എന്നാല് വടക്കുനിന്നു ഇരച്ചു അതി 

ന്മേല് വരുന്നു. അതിന്െറ ക്രലിച്ചേവഖ 

ക൪ അതിനെറ മഭ്വ്യേ തടിപ്പിച്ച കാള 

ക്കിടാക്കളെ പ്പോലെയാകുന്നു; അവരും പി 

ന്തിരിഞ്ഞു ഒരുപോലെ ഓാടിപ്പോയി; അ 

വരുടെ അപായദിവസവും സന്ദശനകാ 

ലധും വന്നിരിക്കയാല് അവക്ു നില്പാ൯ 

കഴിഞ്ഞില്ല. അതിന്െറ ശബ്ദും പാമ്പു 

ഓടുന്ന ശബ്ദംപോലെ; അവര് സൈന്യ 

ത്തോടുക്രടെ നടന്നു, മരം മുറിക്ുന്നവരെ 

പ്പോലെ കോടാലികളുമായി അതിന്െറ 

നേരെ വരും. അതിനെറ കാട്ട തിങ്ങി 

യതായിരുന്നാലും അവര് അതിനെ ഖഡെട്ടി 

ക്കളയും എന്നു യഹോവയുടെ അരുളപ്പാടു; 

അവർ വെട്ടുക്കിളി കളെ ക്കാഠം അധികം; 

ഠിം 

അവക്കു സാഖ്യയയമില്ല. മിസ്രയിംപൃത്രി 

ലജ്്യിച്ചപോകും;ു അവഠം വടക്കെജാതി 

യയടെ കയ്യില് ഏപ്പിക്കപ്പെടും. ഞാ൯ 

നോധിലെ അമ്മോനെയും ഫറധോനെ 

യ്യം മിസ്രയിമിനെയും അതിനെറ ദേവ 

ന്മാരെയ്യം രാജാക്കന്മാരെയും സന്ദശികും; 

ഫറവോനെയും അവനില് ആശ്രുയികു 

ന്നവരെയും സന്ദശിക്കും എന്നു യിസ്പായേ 

ലിനെറ ദഭദൈധഖമായ സൈൃയങ്ങളുടെ 

യഹോവ അരുളിച്ചെയുന്നു. ഞാന് അ 

വരെ, അവകു പ്രാണഹാനിവരുത്തൃുവാ൯ 

നോക്കുന്നവരുടെ കയ്യിലും ബാബേല്രാ 

ജാവായ നെബൃഖട് നേസരിനെറ കയ്യി 

ലും അവസനെറ ഭൂതൃന്മാരുടെ കയ്യിലും ഏ 

പ്പിക്കും; അതിനെറശേഷം അമിന്നു പുരാ 

തനകാലത്തെന്നപോലെ നിധഖാസികഠ 

ഉണ്ടാകും എന്നു യര്ഹാധയുടെ അരുള 

പ്പാടു. 

ക്കോബേ, നീ ഭയപ്പെടേണ്ടാ; യിസ്പായ 

എന്നാല് എനെറ ദാസനായ യാ 

ലേ, നി ഭൂമിക്കേണ്ടാ; ഞാ൯ നിന്നെ ള്ൂര 

തുതുനിന്നും ന്നെറ സന്തതിയെ അവ 

രുടെ പ്രവാസദേശത്തുനിന്നും രക്ഷിക്കും; 

യാക്കോബ' മടങ്ങിവന്നു സ്വസ്ഥമായും 

സ്വൈരമായ്യം ഇരിക്ുംു ആരും അവനെ 

ഭയപ്പെടുത്തുകയ്യമില്ല. എനെറ ദാസനാ 

യ യാക്കോരബ, നി ഭയപ്പെടേണ്ടാ; ഞാ൯ 

നിന്നോടുക്രടെ ഉണ്ടെന്നു യഹോവയുടെ 

അരുളപ്പാടു. നിന്നെ ഞാ൯ ചിതറിച്ചുക 

ഞ്ഞ സകലജാതികളെയും ഞാ൯ മുടിച്ചു 

കളയും; എങ്കിലും നിന്നെ ഞാ൯ മുടിച്ചുക 

ഭൂ കയില്ല; ഞാന് നിന്നെ ന്യായമായി ശി 

ക്ഷയിക്കും; നിന്നെ ശിക്ഷിക്കാതെ വിടുക 

യില്ലതാനും. 

രം അദ്ധ്യായം. 

വഥ്റലോ൯ ഗസ്സയെ തോല്പിച്ചതിന്നുമു 

മ്വെ ഫെലിസ്മ രെക്കുറിച്ച യിരെമ്യാ സ്യൂ ി ചാ 
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വാചകുന്നു യഹോവയിങ്കൽ നിന്നുണ്ടായ | 

അരുളപ്പാടു. യഹോവ ജഇപ്രുകാരം അരു 

ളിച്ചെയുന്നു: വടക്ുനിന്നു വെള്ളം പൊ 

ങ്ങി കധിഞ്ഞൊഴ്ചകുന്ന നഭിയാകം; അതു 

ദേശത്തിന്മേലും അതിലുള്ള സകലത്തി 

ന്നേലും പട്ടണത്തിന്മേലും അധില് പാക്കു 

ന്നവരുടെമേലും കുവിഞ്ഞൊഴ്ചകും;ു അ 

പ്പോഠം മനുഷ്യര് നിലവിളിക്കും ദേശനി 

വാസികഠ ഒക്കെയും മുറയിടും. അധ 

നെറ ബലമുള്ള കുഠിരകളുടെ കുളമ്പൊ 

ചുയും അവനെറ രഥങ്ങളടെ ഘോഷവും 

ചക്രങ്ങളുടെ ആരവവും നിമിഅം ധൈ 

യ്യ്യം ക്ഷയിച്ചിട്ടു അപ്പന്മ:൪ മക്കളെ തിരി 

ഞ്ഞജനോക്ുകയില്ല. ഫെലിസു രെഒക്കെ 

യ്യം നശിപ്പിപ്പാനും സോരിലും സിദോ 

നിലും ശേഷ്മിച്ചിരിക്ുന്ന സകലസഫായ 

കന്മാരെയ്യം ഛേടിച്ചുകള വാനും ഉള്ള ടി 

വസം വരുന്നതു കൊണ്ടു തന്ന; കുഫേ്ലരാ൪ 

കടല്ലറത്തു ശേഷിപ്പുള്ള ഫെലിസ്പ്യരെ 

യഹോവ നശിപ്പിക്കും. ഗസ്സ്സെക്കു കഷ 

ണ്ടി വന്നിരിക്കുന്നു അവരുടെ താഴ്ണര 

യിലെ ശേകഷ്കിപ്പായ അസ്സുലോന് മുടിഞ്ഞു 

പോയി; എത്രഃത്താളം നി നിന്നെത്തന്നേ 

മുറിമവച്പ'ക്ും? അയയ്യോ,യഹോവയുടെ 

വാളേ, നി എത്രത്തോമം യ് ശ്രമിക്കാതെ 

ഇരിക്കും? നിസെറ ഉറയില് കടക്ക; വി 

ത്രമിച്ച അടങ്ങിയിരിക്കു. അസ്തൂമലാന്നും 

സമ യിരത്തിന്നും വിരോധമായി യഹോ 

വ ക്പ്പന കൊടുത്തിരിക്കെ, അടങ്ങിയി 

രിപ്പാ൯ അതിന്നു എങ്ങനെ കുഴിയും 

അവധിഃമടകു അവന് അഠിനെ നിയോഗി 

൪൭.൮൮. അഡ്ധ്യായം. 

മോധാബിനെക്കറിച്ചുട്ള അരുളപ്പാടു. 

യിസാജയലിനെറ ഭദൈധമായ സൈന 

ങ്ങമുടെ യഹോവ ഇപ്രകാരം അരുളി) 

' (ഠാറ്ഠിം 
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ച്യയന്നു: നെബോവിന്നു അയ്യോ കുഷ്ടം; 

അതു ശ്ര മായിരിക്കുന്നു; കിയ്യത്തയിമി 

ന്നു ലജ ഭയിച്ചു; അതു പിടിക്കപ്പെട്ടു 

പോയി; ഉയന്ന കോട്ട ലജ്്മിച്ച ഭ്രമിച്ചു 

പോയിരിക്കുന്നു. മോഖാബിനെറ വമ്പു 

ഒടുങ്ങി പ്പംയി ; ഹെശേ നിരു അവര് 

അതിന്െറ നേരെ അനത്ഥം നിരൂപി 

കുന്നു; വരുധിസ൯, അതു ഒരു ജാതി ആ 

യിരിക്കാ തേഖണ്ണ്ം ന്നാം അമിനെ നശിപ്പി 

ചുകളക; മദ് മേനേ, നീയും നശിച്ചുപോ 

കും; വാഠ നിന്നെ പിന്തുടരും. ഹോ 

രോനയിദില്നിന്നു: നാശം, മഹാസംഹാ 

രം എന്നിങ്ങനെ നിലധിളി കേശക്കുന്നു. 

മോവാബ് തകന്നിരിക്കുന്നു; അതിന്െറ 

കുഞ്ഞുങ്ങഗ നിലധിളി ക്രട്ടുന്നു. ലൂഹിതി 

ലേക്കുള്ള കയററത്തിതക്രടി അവര് കര 

ഞ്ഞുംകൊണ്ടു കയറി ച്പാകന്നു; ഹോരോ 

നയിമിചേക്കുള്ള ഇറക്കത്തില് സംഹാര 

തരക്കറിച്ചുള്ള നിലചിളിയയടെ സങ്കടശ 

ബ്യം കേശകുന്നു. ഓടി പ്പോകുവി൯! പ്രാ 

ണനെ രക്ഷ്ിപ്പി൯! മരുഭൂമിയിലെ ചൂരല് 

ചെടിപേലെ ആയിത്തിരുവി൯! നി 

നെറ കോട്ടകളിലും ഭണ്ഡാരങ്ങളിലും ആ 

ത്രയിച്ചിരിക്കകൊണ്ടു നീയും പിടിക്കപ്പെ 

ടും; കെമോശ' തനെെറ പുരോഫിതന്മാരോ 

ടും പ്രഭൂക്കന്മാരോടും ക്രടെ പ്രവാസത്തി 

ലേക്കു പോകം, കൊള്ള യിടൂുന്നവ൯ ഏല്ലാ 

പട്ടണത്തിലും വരും; ഒരു പട്ടണധും ഒഥി 

ഞ്ജ പാകയില്ല; യഹോവ അരുളിച്ചെയയൂ 

തുപോലെ താഴ്ര നശിച്ചുപോകും സമ 

ഭൂമി ശ്രൂനയമായ്യിരും. മോധാബ്' പറന്നു 

പോകേണ്ടയിന്നു അതിന്നു ചിറകു കൊടു 

പ്പി൯; അകിനെറ പട്ടണങ്ങഠ നിയാ 

സികമ ഇല്ലാതെ ശ്ര മായ്ക്്യോകും. യ 

ഫോധയുടെ പ്രവൃത്തി ഉദാസിനതയോടെ 

ചെയ്യുന്നവ൯ ശപിക്കപ്പെട്ടവ൯; രക്തം 

ചൊരിയാതെ വാര അടക്കിഖെകുന്നവ൯ 

ജിവി 

ക്ക 

1( 
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ശപിക്കപ്പെട്ടവ൯. മോധാബ് ബാല്യം 

മുതല് സ്വൈരമായി മട്ടിന്മിതെ തെളി 

ഞുനിന്നു; അവനെ പാത്രത്തിരനിന്നു 

പാത്രത്തിലേക്കു പകരുകയോ പ്രവാസ 

ത്തിലേകു കൊണ്ടു പോകയോ ചെയ്യിട്ടില്ല; 

അതുകൊണ്ടു അവനെറ സ്വാദു അവ 

നില് തന്നേ ഇരികുന്നു; അവനെറ മണം 

പോയ്ക്യായിട്ടുമില്ല. ആകയാല് പകരു 

ന്നവരെ ഞന് അവനെറ അട്ടക്കത അയ 

പ്പാന്ള്ള കാലം വരുന്നു എന്നു യഹോധഖ 

യ്യുടെ അരുളപ്പാടു; അവര് അധഖവനെ പക 

നനുക്ള കയും അവനെറ പാത്രങ്ങളെ ഒഴി 

ചു കുടങ്ങളെ ഉടെച്ചുകളുകയും ചെയ്യും, 

തങ്ങൂടെ ആശ്രയ 

മായ ബേഥേലങ്കരു ലങ്്യിച്ചുപോയതു 

യിസ്രായേല് ഗൃഹം 

പോലെ മോധാബ്ും കെമോശിക്കല് ലജ്യ്ി 

ചുപോകും. ഞങ്ങ വിരന്മാരും യൃദ്ധ 

സമത്ഥന്മാതം ആകുന്നു ഏന്നു നിങ്ങ 

പറയുന്നതെങ്ങനെ? മോവാബ് നശി 

ചു; അതിസനെറ പട്ടണങ്ങഠ പുകയായി 

പൊങ്ങില്പോയിരിക്കുന്നു; അവനെറ ത്രേ 

ക്ടൂൃയുവാക്കമ കുലനിലരത്രേക്കു ഇ റങ്ങി 

ച്ചെല്ലുനനു ഏന്നു സൈ ങ്ങളുടെ യഹോവ 

എന്നു നാമമുള്ള രാജാധിനെറ അരുള 

പ്പാടും 

അടുത്തിരിക്കുന്ന; അവന്െറ അനത്ഥം 

മോവഖാബിന്നു ആപത്തു വരുവാന് 

ഏററവും ബദ്ധപ്പെടുന്നു. അയവസെറ 

ചുറവുമുള്ള എല്ലാവരുമായയള്ളോമര, അവ 

നെക്കറിച്ചു വിലപിപ്പി൯! അവന്െറ 

പേർ അറിയുന്ന ഏവരുമായുള്ളാരേ, 

അയ്യാ ബലമുള്ള വടി, ഭംഗിയുള്ള കോല് 

മ്േങ്ങനെ ഒടിഞ്ഞ ഏന്നു പറധി൯. 

ഭിബോ൯നിലാസിനിയായ പുത്രീ, നി 

നെറ മഹത്വം വിട്ടിറങ്ങി ദാഹത്തോടെ 

ഇരിക്ക; മോവാബിനെ നശിപ്പിക്കുന്ന 

വ൯ നിനെറ നേരെ വന്നു നിനെറ 

കോട്ടകളെ നശിപ്പിക്കുമല്ലോ. അരോ 

ധാഠാഥട്ഠിം 
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വേര്നിഖാസിനിയേ, നീ വഴിയില് ല് 

നിന്നുകൊണ്ടു നോക്കുക; ഓടിപ്പേകുന്ന 

ധവനോടും ചാടില്ലോകുന്നവളോടും സംഭ 

വിച്ചതെന്തു ഏന്നു ചോടിക്ക. മോധാ 90 

ബ് തകന്നിരിക്കയാല് ലജ്യ്ണിച്ചുപോയി 

രിക്കുന്നു; മുറയിട്ടു നിലധിളിപ്പി൯;ു; മോ 

വാബ് ശ്രു൩൬ യിരിക്കുന്നു എന്നു അന്നോ || 

നിങ്കല് അറിയിപ്പി൯. സമഭൂമികു ന്യാ 1 

യധിധി ധന്നിരിക്കുന്നു; ഹോലോന്നും 

യറ്റെറു കും മേഫാത്തിന്നും ദിബോന്നും 89 

നെബോധവിന്നും ബേത്ത്-ദിബ്ബാത്തയീമി 

ന്നും കിയ്യത്തയിമിന്നും ബേത്ത-ഗാമമൂലി 93 

ന്നും ബേത്ത് -മെയോന്നും കെരിയോ 94, 

ത്തിന്നും ബൊണ്രരെക്കും മോവാബ് ദേശത്തു 

ട്ൂരത്തും സമീപത്തും ഉള്ള എല്ലാപട്ടണ 

ങ്ജധക്കും തന്നേ. മോധാബിനെറ കൊ 95 

മ്പ ഖെട്ടിക്കള ഞ്ഞിരിക്കുന്നു; അവനെറ 

ഭജം തകന്നുപോയിരിക്കുന്നു എന്നു യഹോ 

വയുടെ അരുള പ്പാടും മോവാബ് യഹോ 98 

വയുടെ നേരെ വമ്പു കാണിക്കകൊണ്ടു 

അവന്നു മത്തു പിടിപ്പിപ്പി൯; മോവാബ് 

തന്െറ ഛദ്ദിയില് കിടന്നുരുളൂം; അവ൯ | 

പരിഹാസധിഷയമായ്യിരും. അല്ല, യി 97 

സ്രായേല് നിനക്കു പരിഹാസധഖിഷയമാ 

യിരുന്നില്ലയോ? “നീ അവനെക്റിച്ചു 

പറയുമ്പോഥൊക്കെയും തല കുലുക്കുവാ൯ ല് 

അവന് കള്ളന്മാരുടെ ക്രട്ടത്ധില് പിടിക്ക 

പ്പെട്ടിരുന്നുവോ? മോവാബ് നിവാസി 98 ' 

ക.98., പട്ടണങ്ങളെ വിട്ടു പാറപ്രദേശ 

തു പാകുഖി൯;ു ഗുഹയുടെ പാശ്വങ്ങ 

ളിത ക്രടുവെക്കുന്ന പ്രംവിനനെപ്പേംലെ 

യാകുവി൯. 

വസെറ ഗവ്വത്തെയും അഹമ്മതിയെയും 

മോവാബ് മഹാഥപ്വി അ 99 

ഡംഭത്തെയും നിഗള ത്തെയും ഉന്നതഭാവ 

ത്തെയും കുറിച്ചു ഞങ്ങ കേട്ടിട്ടുണ്ടു. 

അവനെറ ക്രോധം ഞാ൯ അറിയുന്നു 30 

ക്യേന്നു യഹോവയുടെ അരുളപ്പാടു; അയഖ 
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സെറ സംസാരം അസത്യം; അസത്മാ 

യതു അഖര് പ്രവത്തിച്ചിരിക്കുന്നു. അതു 

കൊണ്ടു ഞാ൯ മോധാബിനെക്റിച്ചു മുറ 

യിടും;ു എല്ലാമോവാബിനെയും കുറിച്ചു 

ഞാ൯ നിലധിളികും; കീര്ഹേരെസിലെ 

ജനങ്ങളെക്കുറിച്ച അവര് ലിലപിക്കും. 

സിബു രുന്തിരിവള്ളിയേ, യസേരിനെ 

ക്കുറിച്ചു കരയുന്നതിലും അധികം ഞാ൯ 

നിന്നെകുറിച്ച കരയും; നിന്െറ വള്ളി 

കഠ0൦ കടലിന്നിക്കരെ കടന്നിരികുന്നു; 

അവ യസേര്കടത്വരെ എത്തിയിരി 

ക്കുന്നു; ശ്രു൬ മാക്കുന്നവ൯ നിന്െറ കുനി 

കളിന്മേലു൦ മുന്തിരിക്കൊയ്കിന്മേലും ചാടി 

വിണിരിക്കുന്നു. സന്തോഷവും ഉല്ലാസ 

വും വിള ഭൂമിയില്നിന്നും മോവാബ് ദേശ 

ത്തുനിന്നും നീങ്ങി പ്പോയിരിക്കുന്നു;ു ചക്കു 

കളില്നിന്നു വിഞ്ഞ ഞാന് ഇല്ലാതാക്കി 

യിരിക്കുന്നു; ആപ്പു വിളിയോടെ ആരും 

ചക്കു ചയിട്ടുകയില്ല; ആപ്പല്ലാത്ത ആപ്പു 

ണ്ടാകുംതാരും. ഫഹെശേോനിലെ നില 

വിളിഹേതുവാല് അവര് എഏഎലയാലെ 

വരെയും യഹസ് വരെയും സോവരര്മൃതല് 

ഫോരരോനയീംവരെയും എറഗ്ലത്ത -ശെലീ 

ശീയവരെയും നില ചിളിക്രട്ടുന്നു; നിഥ്രീ 

മിലെ ജലാശയങ്ങളും ശ്രൂ൬ മായ്യിരുമല്ലോ. 

പൂജാഥിരിയില് ബലികഴിക്കുന്നവനെയ്യം 

ദേവന്മാക്കു ധൂപം കാട്ടുന്നവനെയും ഞാ൯ 

മോഖാബില് ഇല്ലാതെയാക്കും എന്നു യഹോ 

പയുടെ അരുളപ്പാടു. മോധാബ് സമ്പാ 

ടിച്ച സമ്പാദ്യം നശിച്ചുപോയിരിക്കയാല് 

അവനെക്ുറിച്ച എനെറ എടയം കുഴല് 

പോലെ ധ്വനിക്കുന്നു; കീ൪ഛഹേരെസിലെ 

ജനങ്ങളെക്കുറിച്ചു എനെറ ഹൃദയം കുഴല് 

പോലെ ധ്വനിക്കുന്നു. എപ്പാതലയും ക 

എല്ലാതാടിയും കുത്രിച്ചും 

ഇരിക്കുന്നു; എല്ലാകൈകളിന്മേലും മുറി 

ഷ്ഷണ്ടിയായ്യം 

വും അരകളുില് രട്ടും കാണുന്നു. ഇക്ടമി 
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ല്ലാത്ത പാത്രത്തെപ്പോലെ ഞാ൯ മോവധാ 

ബിനെ ഉടെച്ചുകള ഞ്ഞിരിക്കയാല് മോവഖാ 

ബിലെ എല്ലാപൃരമുകളുകളിലും അതിന്െറ 

തെരുക്കളില് എല്ലാടവും വിലാപം എന്നു 

യഹോവയുടെ അരുളപ്പാടു. അതു എങ്ങ 

നെ ഉടഞ്ഞു പോയിരിക്കുന്നു! മുറയിടുധി൯! 

മോധാബ്' എങ്ങനെ ലജ്ഷ്ലിച്ചു പുറന്തിരി 

ഞ്ഞിരിക്കുന്നു! അങ്ങനെ മോവാബ് ത 

സെറ ചുറവുമുള്ള വക്കൊക്കെയും പരിഹാ 

സത്തിന്നും വി ഷയമാ 

യ്യിരും [ 

ച്ചെയ്യുന്നു: അവന് കഴുകനെപ്പോലെ പ 

സൂംഭനത്തിന്നും 

യഫഹോധഖ ഇപ്രകാരം അരുളി 

റന്നു മോവാബിന്മേല് ചിറകു ധിടകും. 

കെരീയോത്ത് പിടിക്കപ്പെട്ടു; ടൂഗ്ഗങ്ങം 

കിഴടങ്ങിമപ്പായി; അന്നാളില് മോധാ 

ബിലെ ധിരന്മാരുടെ ഫുടയം നോധുകി 

ട്ടിയ സ്ത്രീയുടെ ഫൃദയംപോലെയാകം. 

യഹോധയുമട നേരെ വമ്പു കാണിക്ക 

യാല്, മോവാബ് ഒരു ജാതിയായിരിക്കാത 

വണ്ണും നശിച്ചുപാകും. മോധാബ്നി 

വാസിയേ, പേടിയും കുഴിയും കണിയും 

നിനക്കു വരും എന്നു യഹോധഖയുടെ അരു 

ളപ്പാടു. 

യില് ലീഴ്ം; കുഴിയിരനിന്നു കയറുന്ന 

പേടി ഒഴിഞ്ഞാടുന്നവ൯ കുഠി 

വ൯ കണിയിത അകപ്പെടും; ഞാ൯ അ 

തിന്നു, മോധാബിന്നു തന്നേ, അവരുടെ 

സന്ദശനകാലം വരുത്തും എന്നു യഹോധഖ 

യുടെ അരുളപ്പാടു, ഓടിപ്പോയവര് ബ 

ലമില്ലാതെ ഫെശ്ശോനെെറ നിഴലില് നി 

ലന്നു; എന്നാല് ഹെശ്ര്രോന് തനിന്നു തീ 

യും സിഹോനെറ നട്ടധില്നിന്നു ജ്വാല 

യം പുറപ്പെട്ടു മോവാബിന്െെറ ചെന്നി 

യും തുമുലപൃത്രന്മാരുടെ നെറുകയും ദഹി 

പ്പിച്ചകളുയും. 

കഷ്ടം. കെമോശിനെറ ജനം നശിച്ചി 

രിക്കുന്നു; നിന്െറ പുത്രന്മാരെ ബഭ്ധന്മാ 

മോവാബേ, നിനക്കു ഹാ 

രയും നിന്െറ പുത്രിമാരെ പ്രവാസത്തി 
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47 ലേക്കും കൊണ്ടുപോയിരിക്കുന്നു. എങ്കിലും 

ഒടുക്കം ഞാ൯ മോധാബിനെറ പ്രവാസം 

മാററും എന്നു യ ഹോ.യുടെ അരുളപ്പാടു. 

ഇത്രത്തോളം ആകുന്നു മോധാബിനെക്കു 

റിച്ചുള്ള ന്യായ ധിധി., 

൪൭.൯. അദ്ധ്യായം. 

അമ്മോ രെക്കറിച്ചുള്ള അരുള പ്പാടട. 

യഹോവ ഇപ്രകാരം അരുളി ച്ചെയുന്നു : 

യിസ്രായേലിന്നു പുത്രന്മാരില്ലയോ? അധ 

ന്നു അവകാശ്'യില്ലയോ? പിന്നെ മല്ലേ്ാം 

ഗാദിനെ കൈധശമാക്കി, അവനെറ 

ജനം അതിലെ പട്ടണങ്ങളിത്. പാകുന്ന 

തെന്തു? 

ടെ രബ്ബയില് യൃഭ്ധത്തിനെറ ആപ്ുയിളി 

ആകയാല് ഞാ൯ അമമ്മാന്യരു 

കേധല്പ്ിക്കുന്ന കാലം വരുന്നു എന്നു യ 

ഹോവയ്യടെ അരുളപ്പാടു അന്നു അതു 

ശ്രുന്യ മായി കല്ലുന്നാകും; അതിന്െറ പു 

ത്രീനഗരങ്ങളും തി പിടിച്ചു വെത്തുര്പാ 

കും; യിസായേല് തന്നെ കൈവശമാക്കി 

യവരെ കൈവശമാക്കും എന്നു യഹോവ 

അരുള് ച്ചെയ്യുന്നു. ഹെശോനേ, മുറയി 

ടുക; ഹായി ശ്രു൬ മാര്യ്്യുംയിരിക്കുന്നുവ 

ല്ലോ; രബ്ദുജയയടെ പുത്രിനഗരങ്ങളേ., നില 

വിളിപ്പി൯; രട്ടൂടുതുതുകെവി൯; വില 

പിച്ചുകൊണ്ടു ധവേലികമക്കരികെ ഉഗന്നു 

നടപ്പി൯! മല്ലേോമും അവസനെറ പൃരോഹി 

തന്മാരും പ്രഭക്കന്മാരും എല്ലാം പ്രവാസ 

ത്തിലേക്കു പോകം. ആര് എനെറനേ 

രെ വരും എന്നു പറഞ്ഞു തനെറ ഭണ്ഡാ 

രങ്ങളി ല് ആത്രയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന 

ധിശ്വാസത്യാഗിനിയായ പുത്രീ, താഴ്റരര 

കളില് നി 

താ്രുരകഠം ഒഴ്ഴകിപ്പോകുന്നു. 

പ്രശം സിക്കുന്നതെന്തിനഭ ? 

നിനെറ 

ഇതാ, നിനൊ ചുററുമുളള എല്ലാവരാലും 

എന്നു 

സൈവ ങ്ങളൂടെ യഹോവയായ കത്താ 

ഞാ൯ നിനക്കു ഭയം വരുത്തും 

ധാഠാഥറ്ഠിം 
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വിനന്െറ അരുളപ്പാടു; നിങ്ങഠം ഓരോ 

രുത്ത൯ താന്താനെറ ചൊപ്വിന്നു ചിത 

റിപ്പോകും; ഉഴന്നുനടക്കുന്നവരെ ക്രട്ടി 

ച്ചേപ്യാസ ആരും ഉണ്ടാകയില്ല. എന്നാല് 

ഒടടക്കം ഞാ൯ അമ്മേ:൬ൃരുടെ പ്രവാസം 

മാററും ഏന്നു യഹോവയ്യടെ അരുളപ്പാടു. 

എ ദോമിനെക്കുറിച്ചുള്ള അരുളപ്പ'ടട. 

സൈ൬ങ്ങളൂടെ യഹോധ ഇപ്രകാരം 

അരുളിച്ചെയുന്നു: തേമാനില് ഇനി ജ്ഞാ 

നമില്ലയോ? ആലോചന വിധേകികുളെ 

വിട്ടു നശിച്ചുപോയോ? അവരുടെ ജ്ഞാ 

നം ക്ഷയിച്ചുപോയോ? ദെൌദാ൯നിധഖാ 

സികളേ,, ഓടിപ്പോോകലി൯; പിന്തിരിഞ്ഞു 

കഴിക്ളില് പാത്തുകൊഠ് വിന; ഞാ൯ 

ഏശാധിനെറ ആപത്തു, അലഖനെറ ദശ 

നകാലം തന്നേ, അവന്നു വരുത്തും. 

മുന്തിരിപ്പഴം പഠിക്കുന്നവര് നിന്െറ അടു 

ക്ര വന്നാല് കാലാ പറിപ്പാ൯ ചിലതു 

ശേഷിപ്പിക്കയില്ലയോ? രാത്രിയില് കള്ള 

ന്മാര് വന്നാല് തങ്ങധക്കു മയിയാകു ചോളം 

മാത്രമല്ലോ നശിപ്പിക്കുന്നതു ? എന്നാല് 

ഏശാധവിനെ ഞാ൯ നഗ്നമാക്കി അവനെറ 

ഗ്രഡ്ഥസ്ഥലങ്ങളെ. അനാവ്യ തമാക്കിയിരി 

ക്കനാ; അവന്നു ഒളിച്ചുകൊഠംവാ൯ കഴി 

കയില്ല; അധനെറ സന്തതിയും സ 

ഹോടരന്മ:രും അയല്ല്ഛാരും നശിച്ചുപോ 

യി; അവന്ദം ഇല്ലാതെ ആയിരികുന്നു. 

നിന്െറ അനാഥന്മാരെ ഉപേക്ഷിക്കു 

ഞാ൯ അവരെ ജീവനോടെ രക്ഷികും; 

നിനെറ ധിധവമാര് എന്നില് ആശ്രയി 

ക്കട്ടെ. യഹോവ ഇപ്രകാരം അരുളി 

ച്ചെയ്യുന്നു; പാനപാത്രം കുടിപ്പാ൯ അഹ 

തയില്ലാത്തവര് കടിക്കേണ്ടിവന്നു; പിന്നെ 

നിനക്കു ശിക്ഷ വരാതെ പോകമോ? നിന 

ക്കു ശിക്ഷ വരാതെ പോകയില്ല; നിയും 

ബൊസ്ാ സൂംഭനധും 

നിന്ദയും ശ്രുന് വും ശാപധുമായി ഭവിക്കും; 

കുടിക്കേണ്ടിവരും, 13 
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അതിനെറ എല്ലാപട്ടണങ്ങളും നിതൃശ്രു 

നൃങ്ങളായ്യിരും എന്നു ഞാ൯ എന്നെക്കൊ 

ണ്ടു തന്നേ സത്യം ചെയ്യിരിക്കുന്നു എനു 

യഹോവയുടെ അരുളപ്പാടും നിങ്ങ 

ഒരുമിച്ചുകൂടി അതിസെറ നേരെ ലെല്ല 

ധി൯; യുഭ്ധത്തിന്നായി എഴന്നേപ്പി൯! 

എന്നിങ്ങനെ വിളിച്ചുപറവാ൯ ഒരു ട്ലൂത 

നെ ജാമികുടെ അടുക്കലേക്കു അയച്ചി 

രിക്കുന്ന ഏന്നൊരു വത്തമാനം ഞാ൯ 

യഹോവയിങ്കല്നിന്ു കേട്ടും ഞാ൯ നി 

ന്നെ ജാതികളു ടെ ഇടയില് ചെറിയവനും 

മനുഷ്യരുടെ ഇടയില് നിന്ദിതന്ദം ആക്കും. 

പാറപ്പിമപ്പുകളില് പാത്തു കുന്നുകളുടെ 

മുകഠഠ പിടിച്ചുകെണ്ടിരിക്കുന്നപനേ, നി 

നെറ ഭയങ്കരത്വം വിചാരിച്ചാല് നിന്െറ 

ഹൃദയത്തിലെ അഹങ്കാരം നിന്നെ ചി 

വിരിക്കുന്നു; നി കഴുകനെപ്പോലെ നി 

നെറ ക്രടു ഉയരത്തില് ഖൊെച്ചാലും അവി 

ടെനിന്നു ഞാന് നിന്നെ താഴെ ഇറങ്ങുമാ 

റാക്കും എന്നു യഹോവയുടെ അരുളപ്പടട. 

എദോം സൂംഭനധിഷയമായ്യിരും; അയി 

ന്നരികത്തു ക്രടി കടന്നു പോകുന്ന ഏവരും 

സുംഭിച്ചു അതിനെറ സകലബാധകള്ം 

നിമിത്തം ചൂള കുത്തും. സൊദോമിനെറ 

യും ഗൊമോരയുടെയും അവയുടെ അയല് 

പട്ടണങ്ങടൂടെയ്യം ഉന്ൂലനാശശേഷം എ 

ന്നപോലെ അധിടെയും ആരും പാക്ക 

യില്ല; ഒരു മരുഷ്യന്ദം അധിടെ വസി 

ക്കയില്ല എന്നു യഹോവ അരുളിച്ചെയ്യന്നു. 

യോദ്ദാനെറ വ൯കുാട്ടില് നിന്നു ഒരു സിം 

ഹം എന്നപോലെ അവന് എപ്പോഴ്ഴം പ 

ച്യായിരിക്കുന്ന മേച്ചല്പ്യറങ്ങക്ിലേകു 

കയറിവരുന്നു; ഞാന് അവരെ പെട്ടെന്നു 

അതില്നിന്നു ഓടിച്ചുകള യം; ഞാ൯ തിര 

ഞുടുക്കുന്ന ഒരാളെ അതിന്നു നിയമികും ; 

ഏനിക്കു സമനായവ൯ ആ൪? എനിക്കു 

കുറിക്കുന്നവ൯ ആര്? നേരം എസെറ 

ധാഠാഥറ്ഠിം 

യിരെമ്യാവു ര:൯ 

മുമ്പാകെ നില്ല്ലാകുന്ന ഇടയ൯ ആര്? 

അതുകൊണ്ടു യഹോവ ഏദോമിനെക്കു 

റിച്ചു ആലോചിച്ച ആലോചനയും 3യ 

മാ൯നിവാസികളെക്കറിച്ചു ന് രൂപിച്ച 

നിരൂപണങ്ങളും കേധപ്പി൯: ആട്ടി൯ക്രട്ട 

ത്തില് ചെറിയവരെ അവര് ഇഴെച്ചു 

കൊണ്ടുപോകും; അവധവ൯ അവരുടെ മേ 

ച്ൃതപുറങ്ങളെ അവരോടുക്രടെ ശ്ര൩൬യ 

മാക്കുംം അവരുടെ വികഴ്ണുയുടെ മുഴക്കു 

ത്തിങ്കല് ഭൂമി നടുങ്ങുന്നു; ഒരു നിലചി 

ളി; അതിന്െറ ഒച്ച ചെങ്കടലില് കേഠം 

ക്കുന്നു! അവന കഴുകനെപപ്പാലെ പൊ 

ങ്ങി പറന്നുവന്നു ബൊസയുടെമേല് ചി 

റകു വിടകുംു അന്നാളില് എദോമിലെ 

ധിരന്മാരുടെ ഹൃദയം നോവുകിട്ടിയ സ്ത്രി 

യ്യടെ ഫ്ല:യംപവപാലെയാകും. 

ദമ്മേശെക്ക നെകുറിച്ചടഭ അരുളപ്പാടു. : 

ഹമാത്തും അപ്പ്യാടും ദോ ഷവത്തമാനം കേ 

ടതു കൊണ്ടു ലങ്്ിച്ചു ഉരുകി മപ്പായിരിക്കു 

ന്നു; കടല്വരെമ്ടഃഖം വ്യാപിച്ചിരികുന്നു ; 

അന്നു അടങ്ങിയിരിപ്പാ൯ കഴിവില്ല. 

ദ3മ്മശെക ക്ഷിണിച്ചു ഓടിപ്പോകുവാ൯ : 

തിരിയ്യന്നു; നടുക്കം അരിന്നു പിടിച്ചിരി 

ക്കുന്നു; നോധു കിട്ടിയ സ്ര്രിക്കു എന്നപോ 

ലെ അഠിന്നു അ മിവ്യസനവും ൨ ദനയും 

പിടിപെട്ടിരിക്കുന്നു. കീത്തിയുള്ള പട്ട 

ണം, എനെറ ആനന്ദപുരം ഉപക്ഷിക്കാ 

തിരിക്കന്നതെങ്ങനെ? അതുകൊണ്ടു അ 

തിലെ യൌവനക്കാർ അതിനെറ വിഥി 

കളില് വിഴ്ചകയും സകലഭയ:ദ്ധ:ക്കളൂം 

അന്നു നശിച്ചുപോകയും ചെയ്യും എന്നു 

സൈ ങ്ങളുടെ യഹോവയുടെ അരുമ 

പ്വാടട. 

കശക്കു തിധെക്കും; അതു ബെ൯-ഹദദി 

ഞ൯ ഭമ്മേശെക്കിനെറ മ.മിലു 

സെറ അരമനകുളെ ദഹ് പ്പിച്ചുകള യം. 

ബാ3ബല്ര:ജായായ നെബുൃഖട് നേസ൪ 

ജയിച്ചടക്കിയ കേദാരിനെയയം ഹാഃദസാര്൪ 
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യിരെമൃ വു ൫ഠ 

രാജ്യങ്ങളെ യും കുറിച്ചുള്ള അരുളപ്പാടു. 

യഫോവ ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചെയ്യുന്നു : 

നിങ്ങ പുറപ്പെട്ടു കേടാരില് ചെന്നു 

കിഴക്കരെ നശിപ്പിച്ചുകളുധി൯, അധരു 

ടെ കൂടാരങ്ങളെയും ആടി൯ക്രടങ്ങളെ യും 

അവര് അപഹരികും; അവരുടെ തിര 

ശ്ലീലകളെയും സകലളപക്രണങ്ങളെ. 

യ്്ം ഒട്ടകങ്ങളെയും അവര് കൊണ്ടുപോ 

കും; സവ്ൃത്ര ഭിതി എന്നു അവര് അവരോട്ട 

വിളിച്ചുപറയും. ഹാസോകനിഖാസിക 

ളേ., ഓടിപ്പോകചി൯ ; അതിട്ലരത്തു ചെന്നു 

കുഴിയില് പാത്തുകൊഠധി൯ എന്നു യ 

ഹോവയുടെ അരുളപ്പാടു; ബാബേല്രാ 

ജാവായ നെബ്ദുഖട് നേസര് നിങ്ങളെക്കു 

റിച്ചു ഒരു ആലോചന ആലോചിച്ചു ഒരു 

നിരൂപണം നിരൂപിച്ചിരിക്കുന്നു. വാതി 

ലുകളും രഓടാമ്പലുകളും ഇല്ലാതെ തനിച്ചു 

പാക്കുന്നവരും സ്വൈരധും നിഭയധുമാ 

യി വസിക്കുന്നവരുമായ ജാതിയ്യടെ അട്ട 

ക്കത പുറപ്പെട്ടു ചെല്ലധി൯ എന്നു യഹോ 

വയുടെ അരുളപ്പാടു. അധരുടെ ഒട്ടക 

ങ്ങ കവം്യയും അവരുടെ കന്നുകാലി 

ക്രൂട്ടങ്ങ കൊള്ള യും ആയിത്തിരും; തല 

യുടെ അരികു വടിച്ചവരെ ഞാ൯ എല്ലാ 

കാററുകളിചേക്കും ചിന്നിച്ചുകളുകയും നാലു 

പുറത്തുനിന്നും അവക്കു ആപത്തു വരുത്തു 

കയും ചെയ്യും എനു യഹോവയുടെ അരു 

പ്പാടു. ഹാസോര് കറുനരികളു ടെ പാപ്പി 

ടധും നിത്യ ശ്ര ധും ആയിത്തീരും; ആ 

രും അ വിടെ പാക്കയില്ല; ഒരു മനുഷ്ച്യദ്ദം 

അധിടെ വസിക്കയുമില്ല. 

യെഫ്രുദരാജാവായ സിഭെക്കിയാവി 

സെറ വയാഗ്രയുടെ ആരംഭത്തിങ്കല് ഏലാമി 

നെകുറിച്ചു യിരെമ്യാപ്രവാചകന്നുണ്ടായ 

അരുളപ്പാടു എന്തെന്നാല്: സൈന൬ഞ്ങ്ടൂ 

ടെ യഹോവ ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചെയ്യന്നു : 

ഞാ൯ ഏലാഥിനെറ മുഖ്യ ബലമായ അവരു 

ഠിം 

1 104 നാനന്ന്ലു 50 

ടെ വില്ല ഒടിച്ചുകളയും, 

നെറ നേരെ ആകുാശത്തിനെറ നാലു 

ടിക്കിതനിന്നും നാലു കാററു വരുത്തി ഈ 

ഏല്ലാകാററുകളിലേക്കും അവരെ ചിന്നിച്ചു 

കളയ്യം ; ഏലാമിനെറ ഭൂക്ടുന്മാര ചെല്ലാത്ത 

ഒരു ജാതിയും ഉണ്ടായിരിക്കയില്ല. ഞാ൯ 

ഏലാമ്യരെ അവരുടെ ശത്രുക്കളുടെ മുമ്പി 

ലും അവക്കു പ്രാണഹാനി വരുത്തുവാ൯ 

നോക്കുന്നവരുടെ മുമ്പിലും ഭൂമിപ്പിക്കും; 

ഞാ൯ അവകു അനത്ഥം, എനെറ മഉഗ്രകോ 

പം തന്നേ. വരുത്തും എന്നു യഹോവയുടെ 

അരുളപ്പാടു; ഞാ൯ അവരുടെ പിന്നാലെ 

വാം അയച്ചു അവരെ മുടിച്ചകളയും. 

ഞാ൯ എനെറ സിംഹാസനത്തെ ഏലാ 

മില് സ്ഥാപിച്ചു അധിടെനിന്നു രാജാ 

വിനെയും പ്രഭക്കന്മാരെയും നശിപ്പിച്ചു 

കളയും ഏന്നു യഹോവയുടെ അരുളപ്പാടു. 

എന്നാല് ഒടുക്കം ഞാ൯ ഏലാമിനെറ പ്ര 

വാസം മാററും എന്നു യഹോവയുടെ 

അരുളപ്പാടു. 

൫൦, അഡ്യ്യായം. 

യിരെമ്യാപ്രവാചക൯മുഖാന്തരം യഹോ 

വ ബാബേലിനെക്റിച്ചും കല്ല യദേശ 

ത്തെക്കറിച്ചും കല്പിച്ച അരുളപ്പാടു: ജാതി 

കളു൭ട ഇടയില് പ്രസ്മാധിച്ചു പ്രസിദ്ധ 

മാക്കുവി൯; കൊടി ഉയതൃതുയി൯; മറെച്ചു 

വെക്കാതെ ഘോഷിപ്പി൯; ബാദബല് പി 

ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു; ബേല് ലജ്യ്ിച്ചുപോ 

യി, മെരാദാക് തകന്നിരിക്കുന്നു; അയി 

ലെ ധിഗ്രഹങ്ങഠം ലജ്്ിച്ചുപോയി, അതി 

ലെ ബിംബങ്ങഠ തകന്നിരിക്കുന്നു എന്നു 

പറധി൯. വടക്കുനിന്നു ഒരു ജാതി അതി 

ന്െറ നേരെ പുറപ്പെട്ടുവരുന്നു; അതു 

ആ ദേശതെ ശ്രുൂ൬ മാക്കുന്നു? അതില് 

ആരും വസിക്കുന്നില്ല മരുഷ്യരും ഭഗ 

ങ്ങളും ഓടിപ്പോയ്ക്ക,ള യുന്നു. ആ നാളു. 

ഞാ൯ ഏലാമി 836 

37 

ം 
39 
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10 

11 

നസില്) 50 

കളില്, ആ കാലത്തു, യിസാദയതമക്കളും 

യെഫ്രുടാമക്കളം ഒരുമിച്ച കരഞ്ഞും കൊണ്ടു 

വന്നു തങ്ങമൂടെ ദൈവമായ യഹോധയെ 

അന്വേക്കിക്കും യഹോധയ്ുടെ ഗ്ന്നു 

അരുളപ്പാടു. അവർ സിയോനിലേക്ു 

മുഖം തിരിച്ചു അതിനെക്കുറിച്ചു ചോടിച്ചു 

കൊണ്ടു; വരുധി൯; മറന്നു പോകാത്ത 

തായ ഒരു ശാശ്വതനിയമത്താല് നമുക്കു 

യഹോവയോടു ചേന്നുകൊള്ളാം എന്നു പറ 

യ്യും. 

ടടുകഠം ആയിത്തിന്നിരിക്കുന്നു; അവരുടെ 

എനെറ ജനം കാണാതെപോയ ആ 

ഇടയന്മാര് അവരെ തെററിച്ചു മലകളില് 

ഉഗന്നുനടക്കുമാറാക്കിയിരിക്കുന്നു; അവര് 

മലയിത്നിന്നു കുന്നിനേല് ചോയി തങ്ങ 

മൂടെ കിടപ്പിടം മറന്നുകളഞ്ങു. അവരെ 

കാണുന്നവരൊക്കെയും അവരെ തിന്നു 

കളയുന്നു; അവരുടെ ധൈരികമ: നാം 

കുററം ചെയ്യുന്നില്ല; അവര് നീതിനിയാ 

സമായ യഹോവയോടു, അധരുടെ പി 

താക്കന്മാരുടെ പ്രത്യാശയായ യഹോവ 

രയാടട തന്നേ, പാപ്പം ചെയ്തുവല്ലോ എന്നു 

പറഞ്ഞു. ബാബേലിതനിന്നു ഓടി കല 

യദേശം ധിട്ടുപോകുധി൯; ആട്ടി൯ക്രടട 

ത്തിന്നു മുമ്പായി നടകുന്ന മുട്ാടുകളെ 

പ്പോലെ ആയിരിപ്പി൯. ഞാ൯ ബാബേ 

ലിനെറ നേരെ വടക്കെരേശത്തുനിന്നു 

മഹാജാതികമളുടെ ക്രട്ടത്തെ മുണത്തിവരു 

ത്തും; അവര് അതിന്െറ നേരെ അണി 

നിരത്തും; അവധിടെഖെച്ചു അതു പിടി 

ക്കപ്പെടും; അവരുടെ അമ്പുകമ ഡെറൃ 

തെ മടങ്ങാത്ത സമത്ഥധിരനെറ അമ്പു 

കഠപോലെ ഇരിക്കും. കലു യദേശം 

കൊള്ള യിട്ടു പോകും; അതിനെ കൊള്ള 

യിട്ടുന്നവക്ക ഏവകും തൃപ്യിവരും എന്നു 

യഹോവയുടെ അരുളപ്പാടു. എന്െറ 

അവകാശം കൊള്ളയിട്ടവരേ, നിങ്ങ 

സന്തോകിക്കുന്നതു കൊണ്ടു, നിങ്ങഠം ഉല്ല 

ധാഠാഥറ്ഠിം 

യിരെമൃയ വു ൫൦ 

സിക്കുന്നതു കൊണ്ടു, ധാന്യം മെതിക്കുന്ന 

പശുക്കിടാധിനെപ്പോലെ തുള്ളിക്കളിക്കു 

ന്നതു കൊണ്ടു, ബലമുള്ള കുതിരയെപ്പേം 

ലെ നിങ്ങാം ചിറാലിക്കുന്നതു കൊണ്ടു 

നിങ്ങുടെ അമ്മ ഏററവും ലങ്ഡ്ലികും; 

നിങ്ങളെ പ്രസധിച്ചവഠ നാണിച്ചുപോ 

കും; അവ ജാമികളില് അന്ത്യജാ യും 

മരുഭൂമിയും വരണ്ട നിലധും ശ്ര ടേശ 

വും ആകും. 

ഹേതുവായി അതു നിധാസികമം ഇല്ലാ 

യഫഹോധയുടെ ക്രേ:ധം 

മതെ അശേഷം ശ്ര മായിത്തിരും; ബാ 

ബേലിന്നരികത്തുക്ൂടി കടന്നുപോകുന്ന ഏ 

വരും സ്മൂംഭിച്ചു അതിനെറ സകലബാധ 

കമൂംനിമിത്തം ചൃളകത്തൃം. ബാബേലി 

നെറ നേരെ ചുററും അണിനിരത്തവി൯; 

എല്ലാവില്ലാളികളൂ മായ്യള്ളേഠരേ, 

ളെ ലോഭിക്കാതെ അതിലേക്കു റ്യൂ യിടു 

അമ്പുക 

വി൯; അതു യഹോധയോടു പാപം ചെ 

യ്യിരിക്കുന്നു വല്ലോ. അതിന്നു ച്ചററും 

നിന്നു ആപ്പിടുവിസ; അതു കീഴടങ്ങിയി 

രിക്കുന്നു; അതിന്െറ കൊത്തളുങ്ങറഠം വി 

ണപോയി; അതിനെറ മതിലുകര ഇടി 

ഞ്ഞിരിക്ുന്നു; ഇതു യഹോവയുടെ പ്രതി 

കാരമല്ലോ; അതിനോടു പ്രതികാരം ചെ 

യ്റി൯; അതു ചെയുതുപ്പോലെ അതി 

നോടും ചെയ്ത്ി൯, വിതെക്കുന്നവനെയും 

കൊയ കാലത്തു അരിവാഠഗ പിടികുന്നവ 

നെയും ബാബേലിതനിന്നു ഛേടിച്ചുകള 

ധി൯; നശിപ്പിക്കുന്ന വാഠം പേടിച്ചു ഓ 

രോരുത്ത൯ സ്വജനത്തിനെറ അടുക്കര 

മടങ്ങി പ്പോകയും സ്വദേശത്തേക്കു ഓടി 

പ്പോകയും ചെയ്യാ. 

യിസ്രായേല് ചിന്നിപ്പോയ ആട്ടി൯ക്രട്ടം 

ആകുന്ന; സിംഹങ്ങഠം അതിനെ ഓടിച്ചു 

കളഞ്ഞു; അദ്യം അശ്്രൂ൪രാജായു അതിനെ 

തിന്നാ; ഒടുക്കം ഇപ്പോ ബാബല്രാജാ 

വായ നെബൃഖട് നേസര് അതിനെറെറ 
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യിരെമ്യായു [മട 

അസ്ഥികളെ ഒടിച്ചുകളഞ്ഞു. അതുകൊ 

ണ്ടു യിസ്പായേലിനെറ ദൈധമായ സൈ 

നയങ്ങളുടെ യഹോവ ഇപ്രുകാരം അരുളി 

ചെയ്യുന്നു; ഞാ൯ അതശ്ശു൪രാജാവിനെ സന്ദ 

ശിച്ചതു പോലെ ബാബേല്രാജാവിനെയും 

അയനെറ രാജ്യത്തെയും സന്ദശികും. 

പിന്നെ ഞാന യിസാധയയലിനെ അവ 

നെറ മേച്ചല്പുറത്തേകു മടക്കിവരുത്തും; 

അഡധ൯ കമ്മേലിലും ബാശാനിലും ൪മഞ്ഞു 

കൊണ്ടിരിക്കും; എഫു യിംമലനാട്ടിലും ഗി 

ലെയാടിലും മേഞ്ഞു അവന്നു തൃപ്യ്യിവരും. 

ഞാസ ശേകഷിപ്പിച്ചുവെക്കുന്നവരോടു ക്ഷ 

മിക്കയാല് ആ നാളുകളില്, ആ കാലത്തു, 

യിസ്റ്ായേ ലിനെറ അകൃത്യം അന്വേഷി 

ചാല് അതു ഇല്ലാതെ ഇരിക്കും; യ്യു 

ദയൃയടെ പാപങ്ങര അന്വേഷിച്ചാല് കാ 

ണുകയില്ല എന്നു യഹോധയുടെ അരു 

ളപ്പാടു. 

ദ്വിമത്സരം (മെറാഥയിം) എന്ന ദേശ 

ത്തിസെറ നേരെ ചെല്ലുക; അതിനെറ 

നേരെയും സന്ദശനം (പെക്കോട്) എന്ന 

പട്ടണത്തിലെ നിധാസികളടെ നേരെ 

യും തന്നേ; നി അവരുടെ പിന്നാലെ 

ചെന്നു വെട്ടി നിമൃലനാശം വരുത്തി 

ഞാ൯ കല്പിച്ചതുപോലെ ഒക്കെയും ചെയ്തു 

എന്നു യഹോവയ്യടെ അരുളപ്പാടു. യൃഭ്ധ 

ത്തിനെറ ആരവവും മഹാസംഹാരവും 

ദേശത്തില് ഉണ്ടു. സപവ്ൃഭൂമിയ്യടെയും ചു 

ററിക പിളന്നു തകന്നു പോയതെങ്ങനെ? 

ജായികളുടെ ഇടയില് ബാബേല് ശ്ര൩യ 

മായിത്തീന്നതെങ്ങനെ ബാബേചേ, 

ഞാ൯ നിനക്ു ക്ണിയെച്ചു. നി അറിയാ 

തെ അകപ്പെട്ട “രിക്കുന്നു; നിന്നെ കണ്ടെ 

ത്തി പിടിച്ചിരിക്കുന്നു; യഹോവഖയോട 

ല്ലോ നി പൊരുതിയതു. യ3ഹാവ തനെറ 

ആയ്യധശാല തുറന്നു തസെറ ക്രോധത്തി 

നെറ ആയ്യധങ്ങളെ എടുത്തുകൊണ്ടു വന്നി 

ധാഠാഥദ്ലിം 
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രിക്കുന്നു; സൈ൮യങ്ങളു.ടെ യഹോധഖയായ 

കത്താധിന്നു കല യദേശത്തു ഒരു പ്രവൃ 

ത്തി ചെയ്ത്റന്ുണ്ടു, സകലദിക്കുകളിലും 

നിന്നു അതിനെറ നേരെ വന്നു അതി 

നെറ കള പ്പുരകുളെ തുറപ്പി൯; അതിനെ 

കററപ്പോലെ ക്രുമ്പാരംക്രട്ടുവി൯;ു അതിത 

ഒന്നും ശേഷിപ്പിക്കാതെ നിമ്മൂലനാശം 

വരുതൂതുധി൯. അതിലെകാളയെ ഒക്കെ 

യ്യും കൊല്ലൂയി൯; അവ കുലെക്കു ഇറങ്ങി 

പ്പേടക്കട്ടെ; അധക്ു അയ്യോ കഷ്ട; അധ 

രുടെ നാഠ, അവരുടെ സറാശനകാലം 

വന്നിരിക്കുന്നു. നമുടെ ദൈവമായ യ 

ഹോധയ്യടെ പ്രതികാരം, തനെറ മവിര 

ത്തിന്നു വേണ്ടിയുള്ള പ്രതികാരം തന്നേ, 

സിയോനില് അറിയിക്കേണ്ടതിന്നു ബാ 

ബേല്ദേശത്തുനിന്നു രക്ഷപ്പേട്ടൂ ഓടില്പോ 

കുന്നവരുടെ ഘോഷം! ഖോബേലിനെറ 

നേരെ ധില്ലാളികളെ. വിളിച്ചക്രട്ടുധി൯; 

വില്ലു കലെക്കുന്ന ഏവരുമായുള്ളോരേ, 

അതിനെറനേരെ ചുററും പാള യമിറങ്ങു 

വി൯ു ആരും അതില്നിന്നു ചാടിപ്പോ 

കരുതു; അതിന്റെറ പ്രവൃത്തിക്കു തക്കവണ്ണം 

അതിന്നു പകരം കൊടുപ്പിസ; അതു ചെ 

യ്യൃതുപോലെ ഒക്കെയും അതിനോട്ടും ചെ 

യിന്; അതു യഹോവയോട്ട, യിസ്രാ3യ 

ലിസെറ പരിശുദ്ധമനോടു തന്നേ, അഹ 

കാരം കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടു 

അതിലെ യെൌധഖനക്കാര അതിനെറ ൪) 

ഥികളില് ധിഴ്ഴം; അതിലെ യേ:ദ്ധാക്കഠം 

ഒക്കെയും അനു നശിച്ചുപോകം। എന്നു 

യഹോവയുടെ അരുളപ്പാടു. അഹങ്കാരി 

യേ, ഞാ൯ നിനക്കു വിരോധിയായിരി 

ക്കുന്നു എന്നു സൈ൬ങ്ങളൂുടെ യഹാവ 

യായ കുത്താധിനെറ അരുളപ്പാടു; നി 

നെറ നാഠം, ഞാന് നിന്നെ സന്ദശികുന്ന 

കാലം, വന്നിരിക്കുന്നു. അഹങ്കാരി ഇടറി 

ധിഴ്ചം; ആരും അവനെ എഗഴുന്നേല്പിക്ക 
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യില്ല; ഞാ൯ അവനെറ പട്ടണങ്ങശക്കു 

തീിവെകു്ും; അതു അവനെറ ചുറവുമുള്ള 

എല്ലാവരെയും ഒഹിപ്പിച്ചുകളയും, സൈ 

൬ങ്ങൂടെ യഹോധ ഇപ്രകാരം അരുളി 

ചെയ്യന്നു; യിസ്ായേല്മക്കളും യെഫ്രുടാ 

മക്കട്ടം ഒരുപോലെ പിഡിതരായിരിക്കു 

ന്ന; അവരെ ബദ്ധരാക്കി കൊണ്ടുപോയ 

വരൊക്കെയും അവരെ ധിട്ടയപ്പാ൯ മന 

സ്സില്ലാതെ മുറുകെ പിടിച്ചുകൊള്ളുന്നു. 

ത്രേന്നാല് അവരുടെ വീണ്ടെടുപ്പുകാര൯ 

ശക്തിമാന്; സൈ൬യങ്ങളുടെ യഹേധേ 

ന്േന്നാകുന്നു അവനെറ നാമം; ഭൂമിക സ്വ 

സ്ഥത വരുത്തേണ്ടതിന്നും ബാ ബല്നി 

വഡാസികമക്കു അസ്വസ്ഥത വരുത്തേണ്ട 

തിന്നും അവരുടെ വ്യവഹാരം അവ൯ 

ശ്രഭ്ധയോടെ നടത്തും. കുലയരുടെമേ 

ലും ബാമബരതിനിധാസികളടെമേലും അ 

തിനെറ പ്രളക്കുന്മാരുടെ മേലും ജക്താനിക 

ഭൂടെമേലും വാ വരുന്നു എന്നു യഹോ 

വയുടെ അരുളപ്പാടു. വയനമ്പു പറയ്യന്ന 

ച്൪ ഭോഷന്മാരാകതക്കവണ്ണും അവരുടെ 

മേല് വാഠം വരും; അതിലെ ധിരന്മാര് 

ഭൂമിച്ചുപോകഅക്കവണ്ണം അവരുടെ മേലും 

വാഠ വരും. അവരുടെ കുതിരകളുടെ 

മേലും രഥങ്ങളു ടെമേലും അതിന്െറ നടു 

വിലെ സവ്വസമ്മിശ്രജാതിയും സ്ത്രികളെ 

പ്പോലെ ആയിത്തിരഅക്കവണ്ണ്ണം അവരു 

ടെമേലും വാര വരും; അതിനെറ ടണ്ഡാര 

ങ്ങ കന്നു മപാകത്തക്കവണ്ണം അവയ്ു 

ടെമേലും വാര വരും. അതിലെ വെള്ളം 

വററിപ്പോകത്തക്കവണ്ണം ഞാ൯ അതി 

ന്മേല് വറുതി വരുആം; അതു വിഗ്രഹ 

ങ്ങളുടെ ഭേശമലല്ലോ; ഘോരബിംബങ്ങ൦ 

നിമിത്തം അവര് ഭ്രാന്തന്മാരായിരിക്കന്നു. 

ആകയാല് അവിടെ മരുമൃൂഗങ്ങഠം കുറുന 

രികളോടുക്രടെ പാകും; ഒട്ടകപ്പക്ഷിയും 

അചിടെ വസികും; ഇനി അതില് ഒരു 

ധാഠാഥറ്ഠിം 
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നാമം കുടിപാപ്പ്യണ്ടാകയില്ല; തലമുറതല 

 മുറയായി അതു നിഖാസികമ ഇല്ലാതെ 

ദൈവം സൊര്ദാമും ഗൊമോ 

അധയുടെ അയരല്പപട്ടണങ്ങടൂം രയ്യം 

നശിപ്പിച്ചുകള ഞശഷം എന്നപോലെ 

അവിടെയും ആരും പാക്കയില്ല; ഒരു മനു 

ഷ്യം അധിടെ വസിക്കുയില്ല എന്നു യ 

ഹോധയുടെ അരുളപ്പാടു. വടക്ുനിന്നു 

ഒരു ജാതി വരുന്നു; ഭൂമിയുടെ അററങ്ങ 

ളില്നിന്നു ഒരു മഹാജാതിയും അനേകം 

രാജാക്കന്മാരും ഇളകിയധരുന്നു. അവ൪ 

വില്ലും കുന്തധും ഏടുത്തിരിക്കുന്നു; അവര് 

ക്രൂരന്മാ൪, കരുണയിപ്പാത്തവര് തന്നേ; 

അവരുടെ ആരവം കടതപോലെ ഇരെ 

കുന്നു; ബാബേല്ചുത്രി, അവര് യൃദ്ധസ 

ന്നഭ്ധരായി ഓരോരുത്തനും കുതിരപ്പുറത്തു 

കയറി നിന്െറ3നരെ അണിനിരന്നുനി 

ലന്നു. 

വത്തമാനം കേട്ടിട്ടു അവന്െറ ധൈധയ്യം 

ബാ3ബതരാജാധു അധഖരുടെ 

ക്ഷയിച്ചുപോയി; നോധുകിട്ടിയ സ്്റിയെ 

പ്രോലെ അവനെ അതി വ്യസനധും ധേ 

ഒനയും പിടിച്ചു. യോദ്ദാ൯െറ വ൯കു 

ട്ടിരനിന്നു ഒരു സിംഹം എന്നപോലെ 

അവന്, എല്ലോഴും പച്ചയായിരിക്കുന്ന 

മേച്ചല് പുറങ്ങളിലേക്ു കയറിവരുന്നു; 

ഞാന് അവരെ വെട്ടെന്ുു അതിരുനിന്നു 

ഓടിച്ചുകളയും; ഞാ൯ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന 

ഒരാളെ അതിന്നു നിയമിക്കും; എനിക 

സമനായവ൯ ആ൪? എനിക്കു നേരം ക 

റിക്കന്നവ൯ ആര്?” എസെറ മമ്പാകെ 

നില്ല്ലാകുന്ന ഇടയ൯ ആര്? ഞതൃതകൊ 

ണ്ടു യഹോധഖ ബാബേലിനെക്കറിച്ചു ആ 

ലോചിച്ച ആലോചനയും കലു യരുടെ 

ദേശത്തെക്കറിച്ച നിരൂപിച്ച നിരൂപണ 

കോഠംപ്പി൯; 

ചെറിയ വരെ അവ൪ ഇഴെച്ചുകൊണ്ടുപോ 

ങ്ങദൂം ആട്ടി൯ക്രട്ടത്തില് 

കാ; അവന് അവരുടെ മേച്ചല്പുറങ്ങളെ 
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അയ൪രോടുക്രടെ ശ്രു൬ മാക്കിക്കള യും. ബാ 

ബേര പിടിക്കപ്പെട്ടു എന്ന ഘോഷം 

കൊണ്ടു ഭൂദി; നടുങ്ങുന്നു; അതി നെറ നില 

വിളി ജാതികളുടെ ഇടയില് കേരക്കുന്നു. 

൫൧൦ അദ്ധ്യായം. 

യഹോവ ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചെയുന്നു : 

ഞാ൯ ബാബേലിനെറ നേരെയും എസെറ 

എതിരാളികളുടെ ഹൃദയത്തിന്െറ നേരെ 

യൂം സംഹാരകനെറ മനസ്സു തുണത്തും. 

പാററുന്നവരെ ഞാ൯ ബാഃബലിലേക്കു 

അയക്കും; അവര അതിനെ പാററി ദേശ 

ത്തെ ശ്രുന്യമാക്കും; അനത്ഥടിവസത്തില് 

അധര് അതിനെ നാലുപുറധും വളയും. 

വില്ലാളി വില്ല കുലെക്കാതിരിക്കട്ടെ; അ 

വ൯ കവചം ധരിച്ചു നിധിന്നുനില്ല്ാതി 

രിക്കട്ടെ; അതിലെ യൌവനക്കാരെ ആ 

ഒരിക്കാതെ സവ്യസൈവ് ത്തെയും നിമ 

ലമാക്കിക്കള വി൯. അങ്ങനെ കല്പ യരു 

ടെ ദേശത്തു നിഹതന്മാരും അതിനെറ 

വിഥികളില് കുത്തിത്തുളെക്കപ്പെട്ടവരും 

വിഴ്ചം. യിസ്പായേലിനെറയുയം യെഫ്രുട 

യ്യുടെയ്യം 

പരിശുഭ്ധനോടുള്ള അക്ലത്യം കൊണ്ടു 

ദേശങ്ങരശ യിസ്പായേലിനെറ 

നിറഞ്ഞിരിക്കുനു ഏങ്കിലും സൈന്ൃങ്ങ 

മുടെ യഹോവയായ അവയുടെ ദൈവം 

അവഖവയെ പധിധവമാരായി ധിട്ടിട്ടില്ല. 

ബാബേലിനെറ നടടധില്നിന്നു ഓടി ഓ 

രോരുത്ത൯ താന്താനെറ പ്രാണനെ രക്ഷ്ധി 

ചുകെഠാലി൯; നിങ്ങള് അതിനെറ അക 

തൃത്തില് നശിച്ചുപോകരുതു; ഇതു യഹോ 

വയയടെ പ്രതികാരകാലമല്ലോ; അതി 

സെറ പ്രവൃത്തിക്കു തക്കവണ്ണം അവ൯ 

അതിനോടു പകരം ചെയ്യും. ബാബേല് 

യഹോവയുടെ കയ്യില് സവ്ലഭൂമിയെയും 

ലഹരിപിടിപ്പിക്കുന്ന പൊ൯പാനപാത്രം 

1 19൭ ന്ധി) 51 കായ 

കുടിച്ചിട്ടു അവക്കു ഭൂരാത്തുപിടിച്ച. പെ 

ട്ടെ ബാബേല് വിണു തകന്നുപോയി; 

അതിനെക്കുറിച്ചു മുറയിടുധി൯; അതി 

നെറ വേദനെകു തൈലം കൊണ്ടുവരു 

വി൯; പക്ഷേ അതിന്നു സൌഖ്യം വരും. 

ഞങ്ങശ ബാബേലിന്നു ചികിത്സ ചെയ്യൂ 

ന്േങ്കിലും സൊൌടഖ്യം വന്നില്ല; അതിനെ 

ഉപേക്ഷിച്ചുകളുവി൯ യ; നാം ഓരോരുത്ത 

നം നമ്മുടെ സ്വദേശത്തേക്കു പോക; അ 

തിനെറ 

എത്തി ആകാശത്തോളം 

ശിക്ഷാവിധി സ്വഗ്ലത്തോളം 

പൊങ്ങിയിരി 

ക്കുന്നു. യഹോവ നമുടെ നിതി ഖെളി 

പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു; വരുധി൯, നമുടെ 

ദൈവമായ യഹോധയുടെ പ്രവൃത്തിയെ 

സിയോനില് പ്രസ്മാവിക്കുക. അമ്പുമി 

്ഭക്കുവി൯ ; പരിച ധരിപ്പി൯; യഹോധ 

മേദ്ട രാജാക്കന്മാരുടെ മനസ്സ തുണത്തിയി 

രിക്കുന്നു; ബബേലിനെ നശിപ്പിപ്പാ൯ 

തക്കവണ്ണം അവനെറ നിരൂപണം അതി 

നനു വിരോധമായിരികുന്നു;ു ഇതുയഹോ 

വയുടെ പ്രതികാരം, തനെറ മന്ദിര 

ത്തിന്നു വേണ്ടിയുള്ള പ്രതികാരം തന്നേ. 

ബാബേലിസനെറ മതിലുകമക്കു നേരെ 

കൊടി ഉയതൃതുധി൯; കവേല് ഉറപ്പിപ്പി൯; 

കാവല്ലച്ഛാരെ നിതൃതുവി൯; പതിയിരിപ്പു 

കാരെ ഒരുകുധവി൯; യഫോധ ബാബേര 

നിവാസികളെക്കുറിച്ചു അരുളി ച്ചെയൂതു 

നിണ്ണയിച്ചും അനുക്ട്മിച്ചുമിരിക്കുന്നു. വ 

ലിയ വെള്ള ങ്ങഠക്കരികെ വസിക്ുകുന്നവ 

കായി വളരെ നിക്ഷേപങ്ങമ ഉള്ള വളേ, 

നിനെറ അവഖസാനം, നിന്നെ ഛേദിച്ചു 

കളവാജള്ള അവധി, വന്നിരിക്കുന്നു. 

ഞാ൯ നിശ്ചയമായിട്ടു ലിട്ടിലുകളെക്കൊ 

ണ്ടെന്നപോലെ മനുഷ്യ രെക്കൊണ്ടു നി 

ന്നെ നിറെക്കും; അവര് നിനെറ നേരെ 

ആപ്പിടും ഏന്നു സൈന്യ ട്ടേട്ടടെ യഫോ 

ആയിരുന്നു; ജാതികഠ അതിലെ ധിഞ്ഞു | വ തന്നെക്കൊണ്ടു തന്നേ സത്യം ചെയ്യി 

$ 
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15 

16 

117 

18 

19 

20 

21 

ടി 

23 

രിക്കുന്നു. അയന് തെറ ശക്തിയാല് 

ഭൂമിയെ സ്തൃഷ്ടിച്ചു, തന്റെറ ജ്ഞാനത്താര 

ട്രമണ്ഡലത്തെ സ്ഥാപിച്ചു, തന്െറ ധി 

ലേക്ത്താല് ആകാശത്തെ വിരിച്ച. അ 

൮൯ തനെറ നാദം പുറപ്പെടു ധിക്ുമ്പോഠം 

ആകാശത്തു 

ഉണ്ടാകുന്നു; ഭൂമിയുടെ അററങ്ങളില്നി 

വെള്ളത്തിന്െറ മുഴക്കും 

നനു അവ൯ ആധി കയറുന്നു; 

മിന്നത ഉണ്ടാക്കി തനെറ ഭണ്ഡാരത്തില് 

നിന്നു കാററു പുറല്ലെടുധിക്കുന്നു. ഏതു 

മന്ഷ്യന്ദം മൃഗപ്രായന്മം പരിത്ഞാനമി 

ല്ലാത്ത വനുമാകുന്നു; തട്ടാന്മാർ ഒക്കെയും 

വിഗ്രഹംനിമിആം ലജ്യ്ിച്ചു പോകുന്നു; അ 

വർ വാത്തുണ്ടാക്കിയ ബിംബം ധ്യാജമത്രേ. 

അധയിത ശ്വാസവും ഇല്ല. അധ മായ 

യും വൃത്ഥപ്രലൃത്തിയും തന്നേ; സന്ദശന 

കാലത്തു അവ നശിച്ചു പോകും. യാക്കോ 

ബിസെറ ഓഹരിയായവ൯ ഇവയെപ്പോ 

ലെയല്ല; അവ൯ സ്വ്ൃത്തെയ്യം നിമ്മിച്ച 

വ൯; യിസ്പായരു അവന്െറ അധകാശ 

ഗോത്രം; സൈങ്ങളലടെ യഹോവ എ 

ന്നാകുന്നു അവനെറ നാമം. നി നെറ 

ചെണ്ടഴുവും യുര്ധത്തിന്നുള്ള ആയ്യധ 

ങ്ങളും ആകുന്നു; ഞാന് നിന്നെക്കൊണ്ടു 

നിന്നെക്കൊണ്ടു 

നി 

ന്നെക്കൊണ്ടു ഞാ൯ കുതിരയെയും അതി 

ജാതികളെ തകക്കയും 

രാജ്യങ്ങളെ നശിപ്പിക്കയും ചെയ്യും. 

നെറ പുറത്തു കയറിയിരികുന്നവനെയും 

തക്കും; നിന്നെക്കൊണ്ടു ഞാ൯ രഥത്തെ 

യും അതില് ഇരികുന്നവനെയും തകകും; 

നിന്നെക്കൊണ്ടു ഞാന് പുരുഷനെയും 

സ്റ്രിയെയും തകകും; 

ഞാന് വൃഭ്ധനെയും ബാലനെയും തകകും; 

നിന്നെക്കൊണ്ടു 

നിന്നെക്കൊണ്ടു ഞാന് യുധാധിനെയും 

യുവതിയെയും തകക്ും. നിന്നെക്കൊണ്ടു 

ഞാ൯ ഇടയനെയ്യം ആട്ടി൯ക്രട്ടത്തെയുയം 

തകകും; നിന്നെക്കൊണ്ടു ഞാ൯ ക്ൃക്കിക്കാ 

. 1199 

മഴെക്ു 

യിരെമ്യ ൮൮) ൫, 

രനെയും അവന്െറ ഏകകാളയെയയം തക 

കും; നിന്നെക്കൊണ്ടു ഞാന് ദേശാധിച 

തികളെയ്യം സ്ഥാനാപതികളെയയം തക 

ക്കും. നിങ്ങ കാങ്ടകെ ഞാന് ബാബേ 

ലിന്നും സകലകല്ല യനിവാസികമകും 

അവര് സിയോനില് ചെയ്യിരിക്കുന്ന സ 

! കലഭോഷത്തിന്നും തക്കവണ്ണം പകരം 

ിട്ടുമെന്ന യഹോവയുടെ അരുളപ്പാടു. 

സകലഭ്ൂമിയെയും നശിപ്പിക്കുന്ന വിനാ 

! ശകുപവ്തമേ, ഞാ൯ നിനക്കു വിരോധ 

മായിരിക്ുന്നു; ഞാ൯ നിനെറ മേല് കൈ 

നിട്ടി നിന്നെ പാറകളില്തനിന്നു ഉരുട്ടി 

ഭഫനപവ്വതം ആക്കും എന്നു യഹോധ്യ 

ടെ അരുളപ്പാടു. നിന്നില്നിന്നു അവ൪ 

മൂലക്കല്ലായിട്ടോ അടിസ്ഥാനക്കല്ലായി 

ട്ടോ ഒരു കല്ലും ഏടുക്കാതവണ്ണം നീ നിത്യ 

ശ്രുന്യമായി ഭവിക്കും എന്നു യഹോവയു 

ടെ അരുളപ്പാടു. ദേശത്തു ഒരു കൊടി 

ഉയതുതുവി൯; ജാതികളുടെ ഇടയില് കാ 

ഫമളം ഉാതുവി൯; ജാതികളെ അതിനെറ 
്) 

നേരെ സംസ്തൂരിപ്പി൯ ; അറാറോത്ത . 

മിന്നി, അസ്റ്റെനാസ് എന്നീ രാജ്യങ്ങളെ. 

അതിന്നു വിരോധമായി പിളിച്ചുക്രട്ട 

വി൯; അതിന്നെതിരെ ഒരു സേനാപ 

തിയെ നിയമിപ്പി൯; പരുപരുത്ത വിട്ടി 

ലുകളെ പ്പോലെ കുതിരകളെ പുറപ്പെടു 

മാറാക്കുവി൯. മേല്യരുടെ രാജാക്കന്മാരും 

ഭേശാധിപതിമാരും സകലസ്ഥാനാപതി 

മാരും അവനെറ ആധിപതൃത്തിരു തുറ 

പ്പെട്ട സകലദേശക്കാരുമായ ജാതികളെ 

അതിന്നു വിരോധമായി സംസ്തൂരിപ്പി൯! 

ബാബേല്ദേശത്തെ നിവാസികളില്ലാതെ 

ശ്ര മാക്കേണ്ടതിന്നു ബാബേലിനെകുറി 

ലുള്ള. 
നിവ്ൃത്തിയായ്ക്ുരുന്നതു കൊണ്ടു ദേശം നടു 

യഹോവയുടെ നിരൂപണങ്ങാഠം 

ങ്ങി സങ്കടപ്പെടുന്നു. ബാബേലിലെ വി 

രന്മാർ യുഭ്ധം മതിയാക്കി കോട്ടകളില് 

4 

2 
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ി 

28 

ളു 

30 
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31 

32 

39 

33. 

35 

36 

37 

38 

ടാം യിരെമ്യായുയ ൫൧ 

ഇരിക്കുന്നു; അവരുടെ ശക്തി ക്ഷയിച്ചി 

രിക്കുന്നു; അവര് സ്ത്രികളെ പ്പോലെ ആ 

യിരിക്കുന്നു; അതിലെ വിടുകഠാക്കു തി 

ഖെച്ചുകള ഞ്ഞു; അതിന്െറ കഓാടാമ്പലുകഠാ 

തകന്നിരിക്കുന്നു. പട്ടണം നാലുപുറവും 

പിടിപപെട്ടുപോയി, കടവുകശ ശത്രുവശ 

മായി, കുളങ്ങമ തീ പിടിച്ചു ദഹിച്ചിരി 

ക്കുന്നു, യോദഭ്ധാക്കര ഭയപരവശരായിരി 

ക്നാ ഏന്നിങ്ങനെ ബാബേല്രാജാധി 

നോടു അറിയിക്കേണ്ടത് ന൯ ഓാട്ടാളു൯ ഓ 

ട്ടാളന്നും ട്ൂത൯ മ്ലൂതന്നും ഏതിരെ ഓടുന്നു. 

യി സാമയലിനന്െറ ദൈവമായ സൈവ 

ങ്ങടെ യഹോവ ഇവ്രുകാരം അരുളി 

ചെയ്യുന്നു: ബാബേല്ചുത്രി മെതികാല 

ത്തെ മെതിക്കളും പോലെയായിരിക്കുന്നു ; 

ഇനി കുറഞ്ഞോന്നു കഗിഞ്ഞിട്ടു അതിന്െറ 

കൊയ കാലം വരും. ബാബേല്രാജാ 

വായ നെബ്ൃഖദ്' നേസര് എന്നെ തിന്നു 

മുടിച്ചുകളഞ്ഞു, അവന് എന്നെ ഖെറുമ്പാ 

തരമാക്കി, മഹാസപ്പം എന്നപോലെ അ 

വ൯ എന്നെ വിഴ്ചങ്ങിക്കളഞ്ഞു, എനെെറ 

സ്വാടൂഭോജ്യങ്ങളെ ക്കൊണ്ടു വയറു നിറെ 

ചും എന്നെ തള്ളിക്കളഞ്ഞു. ഞാ൯സഹി 

ച സാഹസവും ദേഹപിഡയും ബാബേ 

ലിന്യേല് വരട്ടെ എന്നു സിയോ൯നിധാ 

സിനി പറയും; എന്റെറ രക്തം കല്യ 

നിയാസ്പികളടെദമല് വരട്ടെ എന്നു യെ 

രൂശലേം പറയും. അതുകൊണ്ടു യഹോ 

വ ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചെയ്യന്നു: ഇതാ, 

ഞാന് നിന്െറ വ്യവഹാരം നടത്തി, നി 

നക്കു ധേണ്ടി പ്രതികാരം ചെയ്യും; അതി 

നെറ കടല് ഞാ൯ ഉണക്കി, അതിനെറ 

മുറവുകഠം വററിച്ചുകളുയയം. ബാബേല്, 

നിലാസികമ ഇല്ലാതെ കല്ല്ന്നുകളം കുറു 

നരികളടെ പാപ്പിടവും വിസ്കൃയത്തിന്നും 

ച കുത്തുന്നതിന്നും വിഷയവുമായ്യിരും. 

അവര് ഒക്കെയും ബാലസിംഫങ്ങളെ. പ്പോ 

ശത്രു വശമായ്യ്യോയതെങ്ങനെ? 
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ലെ ഗജ്യ്മിക്കും; അവര് സിംഹികളുടെ 

കുട്ടികളെ പ്പോലെ മുരമൂം. അധഖവര്൪ ജയ 

മത്തരായിരിക്കുമ്പോര ഉല്ലസിച്ചു ഉണരാ 

തെ 
) 

ഞാന് അവക്കു ഒരു പാനിയം ഒരുക്കി 

നിത്യനിദ കൊള്ള്ളേണ്ടയിന്നു 

അവരെ ലഹരി പിടിപ്പിക്കും ഏന്നു 

യഹോവയുടെ അരുളപ്പാടു. ഞാ൯ അ 

വരെ കുഞ്ഞാടുകളെ പ്പ്യോലെയും മുട്ടാടുക 

ളോടുക്രടി ആട്ടു കൊററന്മാരെപ്പോലെയും 

കുലനിലമത്തുക്കു ഇറക്കിക്കൊണ്ടു വരും. 

ശേശക് പിടിക്കപ്പെട്ടുപോയതെങ്ങനെ? 

സവ്ൃഭൂമിയുടെയും പ്രുശംസയായിരുന്നതു 

ജാതികള 

ടെ ഇടയില് ബാബേല് ഒരു സൂംഭനധിഷ 

യമായ്യിന്നതെങ്ങനെ? ബാബേലിന്മേല് 

കടല് കവിഞ്ഞുവന്നിരിക്കുന്നു ; അതിസെറ 

തിരകളുടെ പചെരുപ്പംകൊണ്ടു അതു മൂടി 

യിരിക്കുന്നു. അതിസെറ പ്പട്ടണങ്ങഠം 

ശ്രൂന്യ ധും വരണ്ടനിലധും മരുഭൂമിയും ആ 

രും പാക്കാത്തതും വഴിനടക്കാത്തതും ആയ 

ദേശവും ആയിത്തീിന്നിരിക്കുനു. ഞാ൯ 

ബാര്ബലില്വെച്ചു ബേലിനെ സന്ദശി 

ച്ചും അവ൯ വിഴുങ്ങിയതിനെ അവന്െറ 

വായില്നിന്നു പൃറത്തിറക്കും; ജാതിക 

ഇനി അവന്െറ അടുക്കല് ഓടിച്ചെല്ലുക 

യില്ല; ബാബേലിനെറ മതില് വിണു 

പോകും. എനെറ ജനമേ, അതിന്െറ 

നടുവില്നിന്നു പുറപ്പെടുവി൯; യഹോ 

വയുടെ ഉഗ്രകോപത്തില്നിന്നു നിങ്ങ 

ഓരാരുത്ത൯ താന്താസെറ പ്രാണനെ 

രക്ഷിച്ചുകൊര ധി൯. ദേശതൃുതു കേരകുന്ന 

വത്തമാനം കൊണ്ടും ഒരു ആണ്ടില് ഒരു 

വത്തമാനധും പിറെറയാണ്ടില് മറെറാരു 

വത്തമാനവും കേരക്കുമ്പോഴ്ചം സാഹസ 

കൂത്യങ്ങശ ദേശത്തു നടക്കുദമ്പാഴ്ചം അധി 

അധിപതിക്കു 

ഏഴ്ുന്നേച്ലയമ്പോഴ്ചം നിങ്ങളുടെ ധൈധ്യം 

പതി വിരോധമായി 
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ക്മമയിച്ചുപോകരുതു; നിങ്ങ ഭയപ്പെടുക 

യും അരുതു. അത്ുതുകൊണ്ടു ഞാ൯ ബാബേ 

ലിലെ ധിഗ്രഹങ്ങമ്െ സന്ദശിപ്പാനുള്ള 

കാലം വരും; അന്നു ദേശമെല്ലാം ലജുമിച്ചു 

പോകും; അതിലെ നിഹതന്മാര് ഒക്കെയും 

ആകാശവും 

ഭൂമിയും അധഖയിചുള്ളതൊക്കെയും ബാബേ 

അതിനെറ നടുവില് ധിഴ്ഴം. 

ലിനെച്ചൊല്പി ഘോക്കിച്ചുല്പസികും; വട 

ക്ഷനിനുു ധിനാശകന്മാർ അതിലേക്കു 

വരും എന്നു യഹോവയുടെ അരുളപ്പാടും 

യിസ്രായേതനിഹ തമന്മാദരയ, ബാബേല് 

പിഴേണ്ടതാകുന്നു; ബാഃബലിനോടുകൂടെ 

സവ്വദേശധും തന്നേ, വാളിന്നു ഒഴിഞ്ഞു 

പോയഖരേ, നില്ലചാതെ ചെല്ലുധി൯; 

ടൂരതുുനിന്നു യഹോവയെ ഒഓാപ്പി൯; 

യെരൂശലേം നിങ്ങഠക്കു ഓമ്മ വരട്ടെ! 

ഞങ്ങാം നിദ്ദ കേട്ടു ലജ്യിച്ചിരിക്കുന്നു; അ 

നൃന്മാര് യഫഹോധയുടെ ആലയത്തിനെറ 

ധിശുഭ്ധസ്ഥലങ്ങളിലേക്കു വന്നിരിക്ക 

യാല് ലജ്പൂ ഞങ്ങളൂടെ മുഖം മൂടിയിരി 

ക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടു ഞാന് അതിലെ 

വിഗ്രഹങ്ങളെ സന്ദശിപ്പാനുള്ള കാലം 

വരും ഏന്നു യഹോവയുടെ അരുളപ്പാടു; 

നിഹതന്മാ൪ അനു ദേശ്െല്ലാടധും 

കിടന്നു ഞരങ്ങും., ബാബേല് ആകാശ 

ത്തോളം കയറിയാലും കോട്ട മുയത്തി മുറ 

പ്പിച്ചാലും, ഞാ൯ ധിനാശകന്മാരെ അതി 

ലേകു അയകും ഏന്നു യഹോവയുടെ 

അരുളപ്പാടു. 

വിളിയും കല യദേ ശത്തുനിന്നു മഹാനാശ 

വും കേശക്കുന്നു. യഹോവ ബാടബലി 

നെ നശിപ്പിച്ച അതില്നിന്നു മഹാഷ്ോ 

കഷം ഇപ്പാതെയാക്കുന്നു; അവരുടെ തിര 

ക പെരുധെള്ളംപോലെ ഇരെകുന്നു; 

അവരുടെ ആരധത്തിസെറ മുഴക്കം കേര 

കുടുന്നു. അതിസനെറനേരെ, ബാബേലി 

നെറഃനരെ തന്ന, ധിനാശക൯ ധന്നി 

ധിം 

ബാർബലിതിനിന്നു നില 

രിക്കുന്നു; അതിലെ വഡിരന്മാര് പിടിചെ 

ട്ടിരിക്കുന്നു; അവരുടെ ധില്ലൂ ഏല്ലാം ഒടി 

ഞൂ പോയി; യ3ഹാധ പ്രതികാരത്തിനെറ 

ദൈവമാകുന്നു; അഖ൯ പകരം ചെയ്യും. 

ഞാ൯ അമിലെ പ്ര ക്കുന്മാമരയും ജ്താനി 

കക്ടെയും ദേശാധിപതിമാരെയും സ്ഥാനാ 

പതികളെയും വിരന്മാരെയും മത്തു പിടി 

പ്പികും; അവര് മുണരാത വണ്ണം നിത്യ 

നിദ കൊള്ളം എന്നു സൈവ ങ്ങളുടെ 

യഹോവ ഏന്നു നാമമുള്ള രാജാധിനെറ 

അരുളപ്പാടു. 

ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചെയ്യുന്നു: ബാബേലി 

സൈന്യ ങ്ങളുടെ യഹോവ 

നെറ ധിശാലമായ മതിലൂുകഠ അശേഷം 

ഇടിഞ്ഞുമപാകും; അതിന്െറ ഉയന്ന വാതി 

ലൂകഠ തി പിടിച്ചു ധെന്തുപോകും; അങ്ങ 

നെ വംശങ്ങദൂടെ അഭ്ധവ:നം വൃത്ഥമായും 

ജാതികളുടെ പ്രയത്നം തിക്കിരയായും തീരു 

കയും തരവ൪ ക്ഷിണിച്ചുപോകയും ചെയ്യും. 

യ്യെഫ്രുദാരാജാവായ സിഭെക്കിയാധി 

നെറ 

അവനോടുകൂടെ, മറ്രേയാധിനെറ മക 

വാഗ്ഗയയടെ നാലാം ആണ്ടില്, 

നായ നേയ്യാധിനെറ മകനായ സെരാ 

യായു പ്രുയാണാഭ്ധ്യ ക്ഷനായി ബാബ 

ലിലേക്ക പോകുഃമ്പാം യിരെമ്യാപ്ര ധാ 

ചക൯ സെരായാലോടു കല്പിച്ച വച 

നം--ബാബലിന്നു വരുധാനിരികുന്ന അ 

നത്ഥമൊക്കെയും, ബാബേലിനെക്റിച്ചു 

എഴ്ഴതിയിരികുന്ന സകലവചനങ്ങളും 

തന്നേ, യിരെമ്യാവു ഒരു പുസ്മകത്തില് 

ഴ്ഴതി -- യിരെമ്യധു സെരായാധാടു 

പറഞ്ഞതു: നി ബാബേലില് എത്തിയ 

ശേഷം ഈ വചനങ്ങ൦ ഒക്കെയും നോ 

ക്കിലായിച്ചിട്ടു : യഹോവ, ഈ സ്ഥല 

ത്തു മനുഷ്യനോ ഭൂഗഃമാ ഒന്നും ശേഷി 

ക്കാതെ അതു ശാശ്വതശ്രു൬ മായിരിക്കത്ത 

ക്കവണ്ണം നി അതിനെ നശിപ്പിച്ചുകള യു 

മെന്നു അതിനെക്കുറി ചു അരുളിച്ചെയ്യൂവ 
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ല്ലോ എന്നു പറയേണം. പിന്നെ ഈ 

വുസ്ൂകം 

ഒരു കല്ലു കെട്ടി ഫ്ര ത്തിനെറ നടുധിലേ 

വായിച്ചശേഷം നി അതിന്നു 

ക്കു എറിഞ്ഞ: ഇങ്ങനെ ബാബേല് ആ 

ണ്ടുപോകുംലു ഞാന് അതിന്നു വരുത്തുന്ന 

അനത്ഥത്തില്നിന്നു അതു പൊങ്ങിഖരി 

കയില്ല; അവർ ക്ഷയിച്ചപോകും ഏന്നു 

പറയേണം. ) 

ഇത്രത്തോളം യിരെമ്യാവിനെറ വചന 

ങ്ങ, 

൫൨. അഡ്ധ്യായഠ. 

സ്ധിദെക്കീയാലു വാഞ്ഞതുടങ്ങിയല്പ്ോഠം 

അവന്നു ഇരുപത്തൊന്നു വയസ്സായിരുന്നു ; 

അവ൯ പതിനൊന്നു സംവത്സരം യ്യെരൂ 

ശലേമില് ഖാണ്; അവനസെറ അമ്മെക്കു 

ഹമൂതല് എന്നു പേര് അവറം ലിബ്ല ക്കാ 

രനായ യിരെമ്ൃയവിനെറ മകര ആയി 

രുന്നു. യെഹോയാക്കിം ചെയുതു പോലെ 

ഒക്കെയും അവ൯ യഹോവെക്കു അനിക്ടു 

മായുള്ളതു ചെയ്യൂ. 

പംഹേതു വായി യെരൂശലേമിന്നും യെഫ്രു 

യഹോധയുടെ കോ 

ടെക്കും അങ്ങനെ ഭവിച്ചു; അവ൯ ഒടു 

വില് അവരെ തനെറ സന്നിധിയില് 

നിന്നു തള്ളിക്കള ഞ്ഞു; എന്നാല് സിദെക്കി 

യാവു ബാബേല്രാജായിനോടു മത്സരിച്ചു. 

അവഖവനെറ വാഗ്ലയുടെ ഒമ്പതാം ആണ്ടില് 

പത്താം മാസം പത്താം തിയ്യതി, ബാബേല് 

രാജാവായ നെബൃഖട് നേസര് തന്െറ 

സവ്വസൈവൃ ധുമായി യെരൂശലേമിനെറ 

നേരെ വന്നു പാളയമിറങ്ങി അതിന്നെ 

തിരെ ചുററും കൊത്തളങ്ങഠം പണിതു. 

അങ്ങനെ സിദെക്കിയാരാജാധിനെറ പ 

തിനൊന്നാം ആണ്ടുവരെ നഗരം നിരോ 

ധിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. നാലാം മാസം ഒമ്പ 

താം തിയ്യതി ക്ഷാമം നഗരത്തില് കലശ 

ലായി ദേശത്തെ ജനത്തിന്നു ആഹാരമി 

ധിം 
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ല്ലാതെ ഭവിച്ചു. അപ്പ്പോശ നഗരത്തി 

സെറ മതില് ഒരിടം പൊളിച്ചുതു റന്നു; 

കല്പ യര് നഗരം വളഞ്ഞിരിക്കെ പടയാ 

ളികമ ഒക്കെയും രാത്രിസമയതുൃതു രാജാ 

വിനെറ തോട്ടത്തിന്നരികെ രണ്ടു മതിലു 

കളുടെ മദ്ധ്യേയുള്ള പടിവാതില്ലഛല്ക്രടി 

നഗരം വിട്ടു പുറപ്പെട്ടു അരാബയിലേ 

കള്ള വഴിയായി ഓടില്ല്പോയി. എന്നാല് 

കല്പയരുടെ സൈന്യം രാജാവിനെ പി 

തുടന്നു, യെരീഹോസമ്ഭൂമിയില്ധെച്ചു 

സിദഭെക്കിയാലോട്ട എത്തി; അവന്െറ 

സൈസ്വ, മൊക്കെയും അവനെ വിട്ടു ചിത 

റിപ്പ്യോയി. 

ലും ഫമാത്ത ദേശത്തിലെ രിബ്ബ യില് 

ബഖംബേല്രാജാധിനെറ അടുക്കല് കൊണ്ടു 

ചെന്നു; അവ൯ അവന്നു ധിധി കപ്പിച്ച. 

ബാബേതരാജാവു സിഭെക്കിയാലിനെറ 10 

പുത്രന്മാരെ അവ൯ കാങ്ങകെ കൊന്നു; 

യ്യെഫ്രുഭാപ്രഭക്കന്മാരെ ഒക്കെയും അധ൯ 

രിബ്ല യില്ഖെച്ചു കൊന്നുകളഞ്ഞു. പിന്നെ 11 

അവന സിഭെക്കിയായധിനെറ കണ്ണു പൊ 

ട്ടിച്ചു; ബാബേല്രാജാധു അവനെ ചങ്ങ 

ലകൊണ്ടു ബന്ധിച്ചു ബാബേലിലേക്കു കൊ 

ണ്ടുചെന്നു ജിവപയ്യന്തം കാരാഗൃഹത്തില് 

ആക്കി. അഞ്ചാം മാസം പത്താം തിയ്യതി, 12, 

ബാബേല്രാജാവായ നെബുഖട് നേസ 

രിനെറ പത്തൊമ്പതാം ആണ്ടില് തന്നേ, 

ബാബേല്രാജാധിനെറ തിരുമുമ്പില് നി 

ല്ലന്നവനും അകമ്പടിനായകനുമായ നെ 

ബൃസര്൪-അദാ൯ യെരൂശലേമിലേകു 

വന്നു. അവന് യഹോവയുടെ ആലയ 13 

വും രാജധാനിയും ചുട്ടു, യെരൂശലേഥി 

ലെ എല്ലായീടുകളും 

തീ വെച്ചു ചുട്ടുകളഞ്ഞു. 

അകമ്പടിനായകനോടുക്രടെ ഉണ്ടായിരു 14 

പ്രധംനഭവനങ്ങ 

മള്ളൊക്കെയും 

ന്ന കല്ലു യസൈന് മൊക്കെയും യെരൂശ 

ലേമിനെറ ചുററുമുള്ള മതിലുകളെല്ലാം 

അധഖര് രാജാധിനെ പിടി 9 
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നല്ലി 52 

ടിച്ചുകളഞ്ഞു. ജനത്തില് എളിയവ 

രായ ചിലരെയും നഗരത്തില് ശേഷിച്ചി 

രുന്ന ജനശിക്ടുത്തെയും ബാബേല്രാജാ 

വിനെ ചെന്നു ശരണം പ്രാപിച്ച വരെയും 

ചൃരുഷാരത്തില് ശേഷിച്ചവരെയും അക 

ബ്ചടിനായകനായ നെബൂസര്൪-അദാ൯ 

ബദഭ്ധരാക്കി കൊണ്ടുപോയി. ഏന്നാല് 

അകമ്പടിനായകനായ നെബൂസര്൪-അ 

ഒഠാ൯ ദേശത്തെ എളിയധവരില് ചിലരെ 

മുന്ത്തിരിത്തോട്ടക്കാരായും കൃഷിക്കാരായും 

വിട്ടേച്ചുപോയി. യഹോവയുടെ ആല 

യത്തിലെ താരൂുസുംഭങ്ങളും പീഠങ്ങളും യ 

ഹോവയ്ുടെ ആലയത്തിലെ താരൂംകൊ 

ണ്ടുള്ള കടലും കല്ല യ൪ ഉടെച്ചു താഭ്രം ഒക്കെ 

യും 

കലങ്ങും ചട്ടുകങ്ങളും കത്രികകളും കിണ്ണ 

ബാബേലിലേക്കു കൊണ്ടുപോയി. 

ങ്ങളും തവികളും ശുശ്രൂഷെകുള്ള സകല 

താമ്രോപകരണങ്ങടടം അവര് എടുത്തു കൊ 

ണ്ടുപോയി. പാനപാത്രങ്ങളും തീച്ചട്ടികമ്ും 

കിണ്ണുങ്ങളും കലങ്ങും വിള ക്കുതണ്ടുകളും 

തയികളും കുടങ്ങളും പൊന്നു കൊണ്ടുള്ളതും 

വെള്ളി കൊണ്ടുള്ളതും എല്ലാം അകമ്പടി 

നായകന് കൊണ്ടുപോയി. ശലോമോ൯ 

രാജാവു യഹോവയുടെ ആലയംവകെക്കു 

ഉണ്ടാക്കിയ രണ്ടു സ്മൂംഭവും ഒരു കുടലും 

പിീഠങ്ങളൂടെ കിഴെ ഉണ്ടായിരുന്ന പന്ത്ര 

ണ്ടു താശൂക്കാളയും തനേ; ഈ സകല 

സാധനങ്ങളുടെയും താഭ്ൂത്തിന്നു തൂക്കമി 

ല്ലാതെയിരുന്നു. സൂംഭങ്ങളേം, ഓരോന്നു 

പതിനെട്ടു മുഴം ഉയരവും പന്ത്രണ്ടു മുഗം 

ചുററള വും നാലു വിരല് കനവും ഉള്ളതാ 

യിരുന്നു; അതു പൊള്ളയുമായിരുന്നു. 

അതിന്മേല് താരും കൊണ്ടു ഒരു പോതിക 

മുണ്ടായിരുന്നു; പോതികയുടെ ഉയരം അ 

ഞു മുഗം; പോതിക മേല് ചുററും വലപ്പ 

ണിയും മാതള പ്പഗധും ഉണ്ടായിരുന്നു; സ 

കലവും താം കൊണ്ടായിരുന്നു; രണ്ടാമ 

ധിം 
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ത്തെ സുംഭത്തിന്നും ഇതുപോലെയുള്ള 

പണിയും മാതളപ്പഴവും ഉണ്ടായിരുന്നു. 

നാലുപുറത്തുംക്രരടെ തൊണ്ണ്മൂററാറു മാതള 

പ്രഴം ഉണ്ടായിരുന്നു; വലപ്പണിയില് ചു 

ററുമുള്ള മാതളപ്പഴം ആകെ നറ ആയി 

രുന്നു. അകമ്പടിനായകന മഹഫാപൃരോ 

ഫിതനായ സെരായാവെയും രണ്ടാം ഡു 

രോഹിതനായ സെഫന്യാധെയും മൂന്നു 

വാതിതകാവല്ല്താരെയും പിടിച്ചു കൊണ്ടു 

പോയി. നശഗരത്തില്നിന്നു അവന് 

യോദ്ധാക്കള്ട ടെ വിചാരകനായ ഒരു ഷ 

ണ്ഡനെയും നഗരത്തില്ധെച്ചു കണ്ട ഏഴു 

രാജപരിചാരകന്മാരെയും ദേശത്തിലെ 

ജനത്തെ പടെക്ു ശേഖരിക്കുന്ന സേനാ 

പതിയുടെ രായസക്കാരനെയും നഗര 

ത്തില് കുണ്ട അറുപതു നാട്ടുപുറക്കാരെയും 

പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോയി. ഇവരെ അക 

മ്പട്നായകനായ നെബൃൂസര്.- അദാ൯ 

പിടിച്ചു രിബ്ബ യില് ബാബേതരാജാധി 

നെറ അടുക്കത കൊണ്ടുചെന്നു. ബാ 

ബേല്രാജാധു ഹമാത്ത് ദേശത്തിലെ രി 

ബ്ബയില്ധെച്ചു അവരെ ധെട്ടിക്കൊന്നു; 

ഇങ്ങനെ യ്യെഫ്രുദാ സ്വദേശം വിട്ടു പ്ര 

വാസത്തിലേക്കു പോകേണ്ടിവനു. നെ 

ബുഖദ് നേസർ പ്രവാസത്തിലേക്കു കോ 

ണ്ടുപോയ ജനം : ഏഴാം ആണ്ടില് മൂവായി 

രത്തിരുപത്തുമൂന്നു യ്വഹ്രടന്മാർ; നെബൂ 

ഖട് നേസരിന്െറ പതിനെട്ടാം ആണ്ടില് 

അവ൯ യെരൂശലേമിതനിന്നു പ്രവാസ 

ത്തിലേക്കു കൊണ്ടുപോയ ്്ജൂററിമുപ്പ 

ത്തുരണ്ടുപേര്; 

നെറ ഇരുപത്തുമൂന്നാം 

അകമ്ചടിനായകനായ നെബൃസര്-അ 

നെബുഖട് നേസരി 

ആണ്ടിത, 

ദാ൯ പ്രുവംസത്തിലേക്കു കൊണ്ടുപോയ 

യ്യെഫ്രുടന്മാർ ഏഴ്ചനൂററി നാല്പത്തഞ്ചു 

പേര്; ഇങ്ങനെ ആകെ നാലായിരത്തറു 

നൂറു പേരായിരുന്നു. യ്യെഫ്രുഭാരാജാ 
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വിലാപങ്ങഠഥ 

വായ യെഹോയാഖിനെറ പ്രവാ 

സത്തിനെറ മുപ്പത്തേഴാമാണ്ടില് പന്ത്ര 

ണ്ടാം മാസം ഇരുപത്തഞ്ചാം തിയ്യതി 

ബാബേല്രാജാവായ എധയിത- മെരോദക് 

തനെറ ധാഗ്ഗയുടെ ഒന്നാം ആണ്ടില് 

യെഫ്രുദാരാജാവായ യെഹോയാഖിനെ 

കടാക്ഷിച്ചു കാരാഗൃഹത്തില്നിന്നു ലിടു 

വിച്ചു, അധനോടു ആദരവായി സംസാ 

രിച്ചം അയവനെറ ആസനത്തെ തന്നോടു 

നന്സ്വ്ഥ്ന 1 

രുടെ ആസനങ്ങമക്കു മേലായി ഖെച്ചും 

അവസെറ കാരാഥഗൃഫധയസ്്രും മാററിം 

അധപ൯ ജീവപയ്യന്തം നിത്യവും അവ 

നെറ കഗി 

ചൂപാന്നു. അവന്െറ അഹോവ്ല ത്തി 

സന്നിധിയില് ഭക്ഷണം 

യോ ബാബേതരാജാവയു അധഖന്നു അവ 

നെറ മരണദിവസംധരെ അവസെറ 

ജിധകാലമൊക്കെയും നിത്യവ്ൃത്തിക്കു 

ദിധസംപ്രതിയുള്ള ഓഹരി കൊടുതുതു 

ക്രടെ ബാബേലില് ഉള്ള രാജാക്കന്മാ | പോന്നു. 

1111 300൦൧ 1ചഥലര൩നഠ്ട 

വിലാപങ്ങഠം 

--------കാടാതട്ം---- . 

൧. അദ്ധ്യായം. 

തറംംം, ജനപപണ്ണയായിരുന്ന നഗ | യ്യെഹ്രുടാ പ്രവാസത്തിലേക്കു പോകേണ്ടി 

രം ഏകാന്തയായിരിക്ുന്നതെങ്ങനെ? 

ജാതികളില് മഹതിയായിരുന്നവഠം വിധ 

വയെപ്പ്പോലെ ആയതെങ്ങനെ? 

സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ നായകിയായിരു 

ന്ന൮൨൦ ഉരഥിയവേലക്കാരത്തിയായതെ 

ങ്ങനെ? 

രാത്രിയില് അവഠ കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്ു 

നു; അവമുടെ കവിഠാത്തടങ്ങളില് കണ്ണൂ 

നീര് കാണുന്നു; 

അവളുടെ സകലപ്രിയന്മാരിലും അവളെ 

ആശ്വസിപ്പിപ്പം൯ ആരുമില്ല; 

അവളുടെ സ്ന്റേഹിതന്മാരൊക്കെയും അ 

വഠരക്കു ശത്രുക്കളായി ദ്രോഹം ചെയ്യി.ി 

കുന്നു. 

3 കഷ്ടതയും കഠിനദാസൃയധുംനിമിത്തം 

ധിം 

വന്നു; 

അവറം ജാതികളുടെ ഇടയില് പാകുന്നു; 

വിശ്രാമം കണ്ടെതുതുന്നതുമില്ല; 

അവളെ പിനത്തുടരുന്നവരൊക്കെയും ഇടു 

ക്കിടങ്ങളി ല് ധെച്ചു അവളെ എത്തിപ്പി 

ടികുന്നു. 

ഉത്സവത്തിന്നു ആരും വരായ്ക്കു കൊണ്ടു സീ 

യോനിലേക്കുള്ള വഗികഠ ഒുഃ ഖിക്കുന്നു; 

അവളൂടെ വാതിലുകമളൊക്കെയും ശ്രുന്യമാ 

യി, പുരോഹിതന്മാര് നെടുലീപ്പിടുന്നു; 

അവളടെ ക കുമാർ ഖേദിക്കുന്നു; അ 

വരക്കും വ്യസനം പിടിച്ചിരിക്കുന്നു, 

അവ്ളുടെ അതിക്രമബാഹുല്യംനിമിആം 

ധഹോഖധ അവധരമക്കു സങ്കടം വരുത്തിയ 

തിനാല് 
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അധമ്ുടെ വൈരികമക്കു പ്രാധാന്യം 

ലഭിച്ചു, അവമ്മടെ ശത്രുക്കമ ശുഭമായിരി 

ക്കുന്നു ; 

അവളൂടെ കുഞ്ഞുങ്ങഠ വധൈരിയുടെ മുമ്പാ 

യി പ്രവാസത്തിലേക്കു പോകേണ്ടിവന്നു. 

സിയോന്ചുത്രിയുടെ മഹത്വമൊക്കെയും 

അധളെ വിട്ടുപോയി; 

അധമുടെ പ്രളക്കന്മാര് മേച്ചത കാണാത്ത 

മാന്ദകളെല്പ്പോലെ ആയി; 

പിന്തുടരുന്നവനെറ മുങ്ചില് അവര് ശക്തി 

യില്ലാതെ നടക്കുന്നു. 

കഷ്ടാരിഷ്ടതകളുടെ കാലത്തു യെരൂശലേം 

പണ്ടത്തെ മനേംഹരവധസ്തൂക്കളെയൊക്കെ 

യും ഓകുന്നു; 

സഹായി പ്പാ൯ ആരുമില്ലാതെ അവളൂടെ 

ജനം വൈരിയുടെ കയ്യില് അകപ്പെട്ട 

പ്പ്യോഠം, 

വൈരിക൦ അധളെ നോക്കി അധമൂടെ 

നാശത്തെകുറിച്ച ചിരിച്ചു. 

യെരൂശലേം കഠിനപാപം ചെയ്യിരിക്കു 

കൊണ്ടു മലിനയായിര ക്കുന്നു; 

അധവളെ ബഫഗ്ലുമാനിച്ചവമൊക്കെയും അ 

വമൂടെ നഗ്നത കണ്ടിട്ടു അവളെ നിന്മി 

കുനു; 

അവളോ, നെടു ധിപ്പിട്ടുകൊണ്ടു പിമന്നാ 

ക്കം തിരിയ്യന്നു. 

ത്മ൮ളു ടെ മലിനത ഉടുപ്പിനെറ ധിളൂമ്പിരു 

കാണുന്ന; അവസ ഭാധികാലം ഓത്തില്ല; 

അവഠം അയിശയമാംവണ്ണം വധിണുപോ 

യി; അധളെ ആശ്വസിപ്പിപ്പാ൯ ആരു 

മില്ല; 
യഹോവ, ശത്രു വമ്പയ പറയുന്നു; ഏനെറ 

സങ്കടം നോക്കേണമേ. 

അധമു ടെ സകലമനോഹരവസ്തൂക്കള് "ന്നേ 

ലും ധവൈരി കൈ ധഖെച്ചിരികുന്നു; 

നിന്െറ സഭയില് പ്രവേശിക്കരുതെന്നു 

നി കുപ്പിച്ച ജാതികഠം 

(0 റിം 

അവളുടെ ധിശുദ്ധമന്ദിരത്തിര കടന്നതു 

അധമ കണ്ടുവല്ലോ. 

അവളൂടെ സവ്വജനധും നെടു ധിപ്പിട്ടുകൊ 

ണ്ടു ആഹാരം തിരയുന്നു; 

വിശപ്പടക്കുവാ൯ ആഹാരത്തിന്നു ധേണ്ടി 

അവര് തങ്ങളുടെ മനോഹഫരധസ്ത്ുക്കളെ 

കൊടുത്തുകളയ്യന്നു; 

യഹോധേ, ഞാ൯ നിന്ദിതയായിരിക്കുന്നതു 

കടാക്ഷിമക്കണമേ. 

കടന്നു പോകുന്ന ഏവരുഃമായുമമ്ളാരേ, ഇതു 

നിങ്ങഠക്കു ഏതുമില്പയോ? 

യഹോവ -തനെറ മഉഗ്രകാപടിധസ 

ത്തില് ഒൂഃഖിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന എനിക്കു 

അധവ൯ വരുത്തിയ വൃസനംപോലെ 

ഒരു ധൃയസനം ഉണ്ടാ ഏന്നു നോകുഖിന്! 

ഉയരത്തിൽനിന്നു അവന് എനെറ അസ്ഥി 

കളില് തി അയച്ചിരിക്കുന്ന; അതു കടന്ന 

പിടിച്ചിരികുന്നു ; 

്രസെറ കാലിന്നു അവ൯ വല ധിരിച്ചു, 

എന്നെ മടക്കിക്കളഞ്ഞു; 

അവ൯ എന്നെ ശ്രുന്യയും നിത്യരോഗി 

ണിയ്യം ആക്കിയിരിക്കുന്നു. 

മ്രസെറ അതിക്രമങ്ങളുടെ ന്മകം അവ൯ 

സ്വന്തകയ്യാര പിണെച്ചിരിക്ുന്നു ; 

അവ എന്െറ കുഴ്ചത്തില് പിണെഞ്ഞിരി 

കുന്ന; അവന് ഏനെറ ശക്തി ക്ഷയി 

പ്പിച്ചു; 
എനിക്കു ഏതിത്തുനിപ്പാ൯ കഴിയാആവ 

രുടെ കയ്യിരു കത്താധു എന്നെ ഏലപ്പിച്ചി 

രിക്ുന്നു. 

ത്രനെറ നടുവിലെ സകലബലവാന്മാരെ 

യം കത്താവു നിരസിച്ചകളഞ്ഞു;; 

എനെെറ യൊൌധയനക്കാരെ തകത്തുകളുയേ 

ണ്ടതിന്നു അവന് എനെറ നേരെ ഒരു 

ഉത്സവയോഗം വിളിച്ചക്രടി; 

യെഫ്രുദാപൃത്രിയായ കന്യകയെ കുത്താധ്യ 

ചക്കില് ഇട്ടു ച ിട്ടിക്കള ഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 

11 

12 

15 
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16 ഇതുനിമിത്തം ഞാ൯ കരയുന്നു; എനെറ | നി കല്പിച്ച ദിവസം നീ വരുത്തും; അന്നു 

20 

കണ്ണ കണ്ണുനീരൊഴ്ചകുന്നു; 

എനെറ പ്രാണനെ തണപ്പ്ിക്കേണ്ടുന്ന ആ 

ശ്വാസപ്രട൯ എന്നോടു അകന്നിരിക്കുന്നു; 

ശത്രു പ്രബലനായിരിക്കയാല് എസെറ 

മക്ക നധിച്ചിരിക്കുന്നു. 

സിയോന് കൈ മലതൃതുന്നു; അവളെ ആ 

ശ്വസിപ്പിപ്പാ൯ ആരുമില്ല; 

യഹോധഖ യാക്കോബിനു അവനെറ ചു 

ററ൮ും ധൈരികളെ കല്പിച്ചാക്കിയിരിക്കുന്നു ; 

യെരൂശലേം അവരുടെ ഇടയില് മലിന 

യഭയിരിക്കുന്നു. 

യഹോധഖ നിതിമാ൯; ഞാ൯ അവനെറ 

കല്പനയോടു മത്സരിച്ചു; 

സകലജാതികളു മായുള്ളോരേ, കേധകക്കേ 

ണമേ; എനെറ വൃസനം കാണേണമേ; 

എസെറ കനൃകമാരും യെൌവനക്കാരും 

പ്രവാസത്തിലേക്കു പോയിരിക്കുന്നു. 

ഞാ൯ എസെറ പ്രിയന്മാരെ ധിളിച്ചു; അ 

വരോ എന്നെ ചതിച്ചു; 

മൂപ്പന്മാരും 

വിശപ്പടക്കേണ്ടതിന്നു 

എന്െറ പുരോഹിതന്മാരും 

ആഹാരം തിരഞ്ഞുനടക്കുമ്പോഠം നഗര 

ത്തില്ധെച്ചു പ്രാണനെ വിട്ടു. 

യഹോവേ, നോക്കേണമേ; ഞാ൯ വിഷ 

മത്തിലായി, എന്റെറ ഉള്ളം കലങ്ങിയിരി 

കുന്നു; 

ഞാ൯ കഠിനമായി . മത്സരിക്കകൊണ്ടു 

ഏഎനെറ ഹൃദയം എനെറ മുള്ളില് മറിഞ്ഞി 

രിക്കുന്നു ; 

പുറമെ വാമ സന്തതിനാശം വരുത്തുന്നു ; 

വീട്ടിലോ മരണം തന്നേ. 

ഞാ൯ നെടുധിപ്പിടുന്നതു അവര് കേട്ടു; 

എന്നെ ആശ്വസിപപ്പ്ിപ്പാ൯ ആരുമില്ല; 

ന്നേണ൯െറ ശത്രുക്കളൊക്കെയും എന്റെറ അ 

നത്ഥം കേട്ടു, നി അതു വരുത്തിയതു കൊ 

ണ്ടു സന്തോഷിക്കുന്നു; 

അധരും എന്നെപ്പേോലെയാകും. 

അവരുടെ ടൂഷ്ടതയൊക്കെയും തിരുമുമ്പില് 

വരട്ടെ; എന്െറ സകലഅതിക്രമങ്ങളും 

നിമിത്തം നീ ്ന്നോട്ട ചെയുതു പോലെ 

അധവരോടും ചെയ്യണമേ; 

എസനെറ നെടുധിപ്പ വളരെയല്ലോ; എ 

നെറ എടയം രോഗാത്തമായിരിക്കുന്തു. 

ന് അഷദ്യ്യായാ. 

അയ്യോ! യഹോവ സിയോ൯പുത്രിയെ 

തനെറ കോപത്തില് മേഘം കൊണ്ടു മറെ 

ചൃതെങ്ങനെ? 

അവന് യിസ്രായേലിനെറ മഹത്വം ആ 

കാശത്തുനിന്നു ഭൂമിയില് ഇട്ടുകളുഞ്ഞു ; 

തനെറ കോപടിവസത്തില് അവന് ത 

ന്െറ പാദപീഠത്തെ ഓത്തതുമില്ല. 

കുത്താവു കരുണ കാണിക്കാതെ യാക്കോ 

ബിനെറ മേച്ചതപുറങ്ങളെ യൊക്കെയും 

നശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു; 

തന്െറ ക്രോധത്തിൽ അവന് യ്യെഫഹ്രുടാ 

പുത്രിയുടെ കോട്ടകളെ ഇടിച്ചുകള. ഞ്ഞിരി 

ക്കുന്ന; 

രാജ്യത്തെയും അതിലെ പ്രഭക്കന്മാരെയ്യം 

അയന് നിലത്തിട്ടു അശുഭ്ധമാക്കിയിരി 

കുന്നു. 

തനെറ ഉഗ്രകോപത്തില് അവന് യിസ്ധരാ 

യേലിനെറ കൊമ്പു ഒക്കെയും ധെട്ടിക്ക 

ളഞ്ഞു; 

തന്െറ വലങ്കയ്യെ അവന് ശത്രുധി൯ 

മുമ്പില്നിന്നു പി൯വലിച്ചുകളഞ്ങു; 

ചുററും ദഹിപ്പിക്കുന്ന ജ്വാലപോലെ 

അഖ൯ യാക്കോബിനെ ദഹിപ്പിച്ചുക 

മഞ്ഞു. 
ശത്രു എന്നപോലെ അലവ൯ വില്ലുകുലെ 

ച്ചും വൈരി എന്നപോലെ അവന് ഖല 

ക്കൈ ഓങ്ങി, 

2 
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പ്പി ചുകമു ഞ്ഞു; 

സീയേ൯പുത്രിയുടെ ക്രടാരത്തില് തന്െറ 

ക്രോധം തിപോലെ ചൊരിഞ്ഞു. 

കത്തായു ശത്രുധെപ്പോലെ ആയി, യിസ്പാ 

യേലിനെ മുടിച്ചുകളഞ്ഞു; 

താധമൂടെ അരമനകളെ ഒക്കെയും മുടിച്ചു, 

അവ്വളൃടെ കോട്ടകളെ നശിച്പിച്ചകളഞ്ഞു; 

യെഫ്രുദാപുത്രിക്കു ടൂഃഖധും ലിം 

വഭ്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. 

അവന് തിരുനിധാസം ഒരു തോട്ടംപോ 

ലെ നിക്കിക്കള ഞ്ഞു; തന്െറ ഉത്സവസ്ഥലം 

നശിപ്പിച്ചിരികുന്നു ; 

യഹോവ സീയോനില് ഉത്സവവും ശബ 

ത്തും മറകുമാറാക്കി, 

തനെറ ഉഗ്രമകോപത്തില് രാജാധിനെയ്യം 

പൃരോഹിതനെയും നിരസി ച്ചുകളഞ്ഞൂ. 

കത്താധയ തനെറ യാഥപിഠം തള്ളിക്ക 

ഞ്ഞു, തനെറ വിശുദ്ധമന്ദിരം വെറുത്തി 

രിക്ുന്നു ; 

അവളടെ അരമനമതിലുകളെ അവ൯ 

ശത്രുവിനെറ കയ്യില് മ്ലപ്പിച്ചു; 

അവര് ഉത്സവത്തില് എന്നപോലെയഹോ 

വയുടെ ആലയത്തില് ആരവം ഉണ്ടാക്കി. 

യഹോവ സിയയോ൯ചുത്രിയുടെ മതില് 

നശിപ്പിപ്പാ൯ നിണ്ണയിച്ചു; 

അവ൯ അളന്നു നശിപ്പിക്കുന്നതില്നിന്നു 

കൈ പി൯വലിച്ചില്ല ; 

അവന് കോട്ടയും മതിലും ടൂ ഃ ഖത്തിലാക്കി; 

അവ ഒരു പാലെ ക്ഷയിച്ചിരികുന്നു. 

അവളുടെ വാതിലുകഠം മണ്ണില് പൂണ്ടുപോ 

യിരിക്കുനഃ; 

അവളുടെ ഓാടാമ്പല് അവന് തകുത്തു 

നശില്പിച്ചിരിക്കുന്നു ; 

അവളൂടെ രാജാധും പ്രളക്കന്മാരും ന്യായ 

പ്രമാണം ഇല്ലാത്ത ജാതികളുടെ ഇടയില് 

ഇരികുന്നു; 

അകതനിന്നു ദശനം ഉണ്ടാകുന്നതുമില്ല. 

സിയോ൯പുത്രിയുടെ മൂപ്പന്മാർ മിണ്ടാതെ 

നിലത്തിരിക്കുന്നു ; 

അവർ തലയില് പൊടി യരരിയിട്ടു രട്ടുടു 

ത്തിരികുന്നു; 

യെരൂശലേംകനകമാ൪ നിലത്തോളം 

തല താ്ഗൂ- 

എസെറ ജനത്തി൯ പുത്രിയുടെ നംശംനിമി 

ആം ഞാ൯ കണ്ണൂനി൪ വാത്ത കട്ണ് മങ്ങി 

പ്പ്യോകുന്നു ; 

എന്െറ ഉള്ളം കലങ്ങി കരഠം നിലത്തു 

ചൊരിഞ്ഞു ധീഴ്ന്നു; 

പൈതങ്ങളൂം ശിശുക്കളം നഗരധീഥിക 

ളില് തളന്നുകിടകുന്നു. 

അവര് നിഹതന്മാരെപപ്പാലെ “നഗരധി 

ഥികളില് തളന്നുകിടക്കുയോഴ്ചം 

അമ്മമാരുടെ മാവ്വരില്വധെച്ചു പ്രാണ൯ 

വിടുമ്പോഴ്ം 

ആഹാരവും വീഞ്ഞും എധിടെ ഏന്നു അ 

മ്മമാരോട്ട ചോടികുന്നു. 

യെരൂശ ലേംപുത്രിയേ, ഞാ൯ നിന്നോടു 

മ്രേത്തു സാക്ഷികരിക്കേണ്ടു? ഏന്തൊന്നി 

നെ നിന്നോടു സദ്ൃശമാക്കേണ്ടു 9 

സി മയാനചുത്രിയായ കന്യകേ, ഞാ൯ 

നിന്നെ ആശ്വസിപ്പിപ്പാ൯ ഏന്തൊന്നു 

നിന്നോടുപമിക്കേണ്ടു 2 

നിഒ൯റ മുറിധു സമുദംപോലെ വലുതാ 

യിരികുന്നു; ആര് നിനക്കു സെഖ്യം വ 

രുത്തും2 

നിനെറ പ്രവാചകന്മാർ നിനക്കു ഭോഷ 

ത്വധും വ്യജധും ഭശിച്ചിരിക്കുന്നു ; 

അവര് നിനെറ പ്രവാസം മാററുവാസ൯ 

തക്കവണ്ണം നിനെറ അകൂത്യം ഖെളിപ്പെ 

ടൂത്താതെ 

ൃയജേധും പ്രുവാസകാരണവധുമായ പ്രവാ 

ചകം ഒ ശിച്ചിരിക്ുന്നു. 
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കടന്ന പോകുന്ന ഏവരും നിന്നെ നോക്കി 

കൈ കൊട്ടുന്നു; 

അവര് യെരൂശലേംപുത്രിയെച്ചെ:ല്പി ചള. 

കുത്തി തലകലുക്കി: 

സെൌന്ദയ്യവൃത്തി ഏന്നും സവ്ൃമഹീതല 

മോദം എന്നും ധിളിച്ചുവന്ന നഗരം ഇതു 

തന്നേയോ എന്നു ചോടികുന്നു. 

നിസെറ ശത്രുക്കളൊക്കെയും നിനെറനേ 

രെ വായ്്ി൭ ക്കുന്നു; 

അവര് ചുള കുത്തി, പല്ലുകടിച്ചു: നാം അ 

! പളെ ധിഴ്ചങ്ങിക്കളഞ്ഞു, 

നാം കാത്തിരുന്ന ദിവസം ഇതുതന്നേ, 

നമുക്കു സാഭ്ധ്യമായി നാം കണ്ടു രസി 

പ്രാസ ഇടയായല്ലോ എന്നു പറയുന്നു. 

യഹോധഖ നിണ്ണയിച്ചതു അരുക്ട്ലിച്ചിരി 

കുന്നു; 

പുരാതനകാലചതൃതു അരുളിച്ചെയുതു നിവ 

ത്തിച്ചിരിക്കുന്നു. 

കരുണക്രടാതെ അവ൯ ഇടിച്ചുകളതഞ്ഞു; 

അവ൯ ശത്രുധിനെ 

നിന്നെച്ചൊല്ലി സന്തോഷിപ്പിച്ചു ധൈരി 

കളൂടെ കൊമ്പു ഉയത്തിയിരിക്ുന്നു. 

അയരുടെ ഹൃദയം കുത്താവിനോടു നില 

വിളിച്ചു; 

സിയോന്൯പുത്രിയുടെ മതിലേ, രാധയും പ 

കലും ഓലോല ക്ണ്ണനീരൊഴ്ചക്കുക ; 

നിനകു തന്നേ സ്വസ്ഥത നല്ലരുതു; നി 

സെറ കണ്ണി ധിശ്രമിക്കയുമരുതു 

രാത്രിയില്, യാമാരംഭത്തിങ്കല് എഴ്ന്നേ 

ററു നില വിളിക്ക; 

നിസെറ ഹൃടയത്തെ ധവെള്ളംപോലെ ക 

ത്തസന്നിധിയില് പകരുക; 

വിഥികളുടെ തലെക്കലൊക്കെയും വിശപ്പു 

കൊണ്ടു തള ന്നുകിടക്കുന്ന 

നിന്െറ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ജിവരക്ഷെക്കായി 

അവങ്കലേക്കു കൈ മലത്തൂുക. 

ആരോടാകുന്നു നി ഇങ്ങ 

ഠിം 
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നെ ചെയുതെനാന ഓത്തു കുടാക്ഷിക്കേ 

ണമ! 

സ്റ്രീകുഠം ഗഭഫലത്തെ, കയ്യില് താലോലി 

ചുപോരുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെ തന്നേ തിന്നേ 

ണമോ? 

കത്താധിനെറ പലിശുഭ്ധമന്ദിരത്തില് പു 

കൊല്ലല്പെ 

ടേണമോ? 

രോഹിതന്ദം പ്രവാചകനും 

വിഥികളില് ബാലനും വൃദ്ധന്ദം നിലത്തു 

കിടക്കുന്നു ; 

എന്െറ കന്യകമാരും യെരവനക്കാരും 

വാകൊണ്ടു ധിണിരികുന്നു ; 

നിന്െറ കോചദ്വസത്തില് നി അ 

വരെ കൊന്നു, കരുണക്രടാതെ അറുത്തു 

കളഞ്ഞു. 

ഉത്സവത്തിന്നു വിളിച്ചുക്രടടം പോലെ നീ 

എനിക്കു സവ്ൃത്ര ഭിതികളെ വിളിച്ചുകൂട്ടി 

യിരിക്കുന്നു; 

യഹോലയ്യടെ കോപടിവസത്തില് ആരും 

ചാടില്പ്ോോയില്ല;; ആരും ശേഷിച്ചതുമില്ല; 

ഞാ൯ കയ്യില് താലോലിച്ചു വളത്തിയവ 

രെ എനെറ ശത്രു മുടിച്ചിരിക്കുന്നു. 

൩, അഷ്യ്യായം. 

ഞാ൯ അവന്െറ കോപത്തിനെറ വടി 

കൊണ്ടു കുഷ്ടം കണ്ട പൃരുഷനാകുന്നു, 

അവന് എന്നെ ഡധെളിച്ചത്തിലല്ല, ഇരുട്ടി 

ലത നടത്തിക്കൊണ്ടു പോണന്നിരിക്കുന്നതു. 

അതേ, അവന് ഇടപധിടാതെ പിന്നെയും 

പിന്നെയും തന്െറ കൈ ഹനെറ നേരെ 

തിരിക്കുന്നു. 

എനെറ മാംസത്തെയും ത്വക്കിനെയും അ 

വ൯ ജിണ്ണമാക്കി, എന്െറ അസ്ഥികളെ 

തകത്തിരിക്ുന്നു. 

അവന് എനെറ നേരെ പണിതു, നഞ്ചും 

പ്രയാസവും എന്നെ ചുററുമാറാക്കിയിരി 

കുന്നു. 
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6 ശാശ്വതമൂതന്മാരെപ്പോലെ അവന് എന്നെ 

ഇരുട്ടില് പാപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. 

" പുറത്തു പോകുധവാ൯ കഴിയാതവണ്ണം ആമ 

വ൯ എന്നെ യേലികെട്ടിയടെച്ചു എന്െെറ 

ചങ്ങലയെ ഭാരമാക്കിയിരിക്ുന്നു. 

8 ഞാ൯ ക്രകിനിലവിളിച്ചാലും അവധവ൯ 

ഏണെറ പ്രാത്ഥന തടുത്തുകളയുന്നു. 

9 ലെട്ടുകല്ലുകൊണ്ടു അവന് എനെറ വഴി 

അടെച്ചു, ഏനെറ പാതകളെ. വികടമാ 

ക്കിയിരിക്കുന്നു. 

10 അവന് എനിക്കു പതിയിരിക്കുന്ന കരടി 

യെപപ്പോലെയും മറഞ്ഞൂനില്ല്ന്ന സിംഹ 

ത്തെപ്പോലെയ്ും ആകുന്നു. 

11 അവന് എന്െറ വഴികളെ തെററിച്ചു 

എന്നെ കടിച്ചുക്റി ശ്രു൬ മാക്കിയിരി 

ക്കുന്നു. 

19 അവ൯ വില്ല കുലെച്ച എന്നെ അമ്പിന്നു 

ലാക്കാക്കിയിരിക്ുന്നു. 

13 അവ൯ തന്െറ പൂണിയിലെ അമ്പുകളെ 

ഏനെറ അന്തരംഗങ്ങളില് തറെപ്പിച്ചിരി 

ക്കുന്നു. 

14 ഞാ൯ എനെറ സ്വ്വജനത്തിന്നും പരിഫാ 

സധും ഇടധിടാതെ അവരുടെ പാട്ടും 

ആയിത്തിന്നിരികുന്നു. 

15 അവ൯ ഏന്നെ കൈപ്പുകൊണ്ടു നിറെ 

ചും കാഞ്ഞിരംകൊണ്ടു മതൃതുപിടിപ്പിച്ചിരി 

കുന്നു. 

16 അവ൯ കല്ലുകൊണ്ടു എനെറ പല്ലു തക 

തു, എന്നെ ധെണ്ണിറില് ഇട്ടുരുട്ടിയിരി 

ക്കുന്ന. 

17 നീ ഏഎനെറ പ്രാണനെ സമാധാനത്തില് 
) 

! നിന്നു നീക്കി; ഞാ൯ സുഖം മറന്നിരികുന്നു. 

തരൃേനെറ മഹത്വധും൦ം യഫോവഡയിങ്കലുള്ള 

എന്െെറ പൊയ്യ്യോയാല്ലാ പ്രത്യാശയ്യം 

തേന്നു ഞാ൯ പറഞ്ഞൂ. 

19 നീ എന്െറ കക്യൃതയും അരിക്ടുതയും കാ 

ഞ്ഞിരധും കൈപ്പും ഓക്കേണമേ. 
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മ്രേനെറ പ്രാണ൯ എനെറ ഉള്ളില് എ 90 

പ്പോഴ്ചം അവയെ ഓാത്തു മരുകിയിരി 

ക്കുന്നു. 

ഇതു ഞാ൯ ഓാകും;; അതുകൊണ്ടു ഞാ൯ 91 

പ്രത്യശിക്കും. 

നാം മുടിഞ്ഞുമപാകാതിരിക്കുന്നതു യഫഹോ 2 

വയുടെ ഭയ ആകുന്നു; അവനെറ കരുണ 

തീന്നുപോയിടില്ലല്ലോ; 

അതു രാധിമലതോവും പുതിയതും നി 93 

നെറ ധിശ്വസ്മത വലിയതും ആകുന്നു. 

യഹോവ എനെറ ഓഹരി ഏന്നു എനെറ 94 

ഉള്ളം പറയുന്നു; അതുകൊണ്ടു ഞാന അ 

വനില് പ്രത്യാശധെകുന്നു. 

തന്നെ കാത്തിരിക്കുന്നവക്കും തന്നെ അ 95 

ന്വേഷിക്കുന്നവന്ുും യഹോവ നല്പധവ൯. 

യഹോവയുടെ രക്ഷെക്കായി മിണ്ടാതെ 96 

കാത്തിരികുന്നതു നല്ലതു. 

ബാല്യത്തില് ദ്മകം ചുമക്കുന്നതു ഒരു പുരു 27 

ന്ന നല്ലതു. 

അവ൯ അതു അവന്െറ മേല് ഖെച്ചിരി 98 

ക്കകൊണ്ടു അവ൯ തനിച്ചു മൌനം ആ 

യിരിക്കട്ടെ. 

അവന് തന്െറ മുഖത്തെ പൊടിയോളം 99 

താ്ഗടെ? പരക്ഷ പ്രത്യാശ ശേക്കികുംം 

തന്നെ അടികുന്നവന്നു അവന് കധിഗ 30 

കാണിക്കുടെ ; അവ൯ ധേണ്ടുധോളം നിന്ദ 

അദ്മഭവിക്കുട്ടെ. 

കത്താവു എന്നേക്ും തള്ളിക്കമ കയില്ലല്ലോ. 31 

അവന് ടൂഃഖിപ്പിച്ചാലും തന്െറ മഹാ 32 

ദയെക്കു ഒത്തവണ്ണം അയന്നു കരുണ 

തോന്നും, 

മനസ്സ്സോടെയല്ലല്ലോ അവന് മരുഷ്യപുത 33 

ന്മാരെ ടൂര്ഖിപ്പിച്ചു ൮ സനിപ്പിക്കുന്നതു. 

ഭൂമിയിലെ സകലബദ്ധന്മാരെയും കാല്ലചി 34 

ഴിട്ടു മെതികുന്നതും 

അതൃന്നതനെറ സന്നിധിയില് മന്ഷ്യയ 35 

സെറ ന്യായം മറിച്ചുകള യൃന്നതും 

ധിം 
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മന്മഷ്യനെ ധ്യവഹാരത്തില് തെററിച്ചു 

കളയുന്നതും കത്താവു കാണുകയില്ല യോ? 

കത്താധു കല്പിക്കാതെ ആര് പറഞ്ഞിട്ടാ 

കുന്നു വല്ലതും സംഭവിക്കുന്നതു 2 

അതുന്നതനെറ വായില്നിന്നു നന്മയും 

തിന്മയും പുറച്പെടുന്നില്ലയോ? 

മനുഷ്യ൯ ജീവനമള്ളന്നു നെടുധീപ്പിടുന്ന 

തെത്തു? 

ഓരോരുത്ത൯ താന്താനെറ പാപങ്ങളെ 

ക്കുറിച്ചു നെടുധിപ്പിടട്ടെ. 

നാം നമുടെ നടപ്പൂ ആരാഞ്ഞു ശോധന 

ചെയ്യു യഹോധയുടെ അടുക്കലേക്കു തിരി 

യക. 

നാം കൈകളെയും ഫഹടയത്തെയും സ്വഗ്ഗ 

സ്ഥനായ ദൈധത്തിങ്കലേക്കു ഉയത്തുക. 

ഞങ്ങ അതിക്രമം ചെയ്യൂ മത്സരിച്ചു; നീ 

ക്ഷരിച്ചതുമില്ല. 

നീ കോപം പുതെച്ചു ഞങ്ങളെ പിന്തു 

ടന്നു, കരുണക്രടാതെ കൊന്നുകളഞ്ഞു. 

ഞങ്ങളൂടെ പ്രാത്ഥന കടക്കാത വണ്ണം നീ 

മേഘം കൊണ്ട നിന്നെത്തന്നേ മറെച്ചു. 

നീ ഞങ്ങളെ ജാതികളുടെ ഇടയില് 

ചവറും എച്ചിലും ആക്കിയിരിക്കുന്നു. 

ഞങ്ങളുടെ ശത്രുക്കളൊക്കെയും ഞങ്ങളുടെ 

നേരെ വായ്റ്റിള ന്നിരിക്ുന്നു. 

പേടിയും കണിയും ശ്രുന്യ ധും നാശവും 

ഞങ്ങ ക്കു ഭവിച്ചിരിക്കുന്നു. 

എനെറ ജനത്തിനചുത്രിയുടെ നാശം 

നിമിത്തം നീത്തോടുകഠം എന്റെറ കുണ്ണ്ില് 

നിന്നൊഴുകുന്നു. 

യഹോവ സ്വഗ്ലത്തില്നിന്നു നോക്കി 

കടാക്ഷിക്കചവോളം 

എനെറ കണ്ണ ഇടധിടാതെ പൊഴികുന്നു; 

ഇളെകുന്നതുമില്ല. 

എനെറ നശരത്തിലെ സകലസ്്രിജന 

ത്തെയും കുറിച്ചു എന്റെറ കുണ്ണ ഏസെറ 

പ്രാണനെ ധ്യസനിപ്പിക്കുന്നു. 

ഠിം 

നന്ന 3 

കാരണംക്രടാതെ എന്െറ ശത്രുക്കളഠയ 

വര് എന്നെ ഒരു പക്ഷിയെപ്പോലെ വേട്ട 

യാടിയിരികുന്നു . 

അവര എനെറ ജിധവനെ കുണ്ടറയില് 

ഇട്ടു നശിപ്പിച്ച, എസെറ മേല് കല്ലു ഏറി 

ഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 

വെള്ളം എന്റെറ തലെകുമിതെ കധി 

ഞ്ഞൊഴ്ഴകി; ഞാ൯ നശിച്ചുപോയി ഏന്തു 

ഞാന് പറഞ്ഞു. 

യംറാധ്യേ ഞാന് ആഥമുള്ള കുണ്ടറയില് 

നിന്നു നിനെറ നാമത്തെ വിളിച്ചചേ 

ക്ഷിച്ചി രിക്കുന്നു. 

എനെറ നെടുധിപ്പിന്നും എനെെറ നില 

വധിളികും ചെധി പൊത്തിക്കള യരുതേ 

എന്നുള്ള എനെറ പ്രാത്ഥന നി കേട്ടിരി 

കുന്നു. 

ഞാന് നിന്നെ ധിളിച്ചപേക്ഷിച്ച നാളില്. 

നി അടുത്തുവന്നു: ഭയപ്പെടേണ്ടാ എന്നു 

പറഞ്ഞു. 

കുത്താവേ, നീ എനെറ വ്യവഹാരം നട 

ത്തി, എന്െറ ജിവനെ ധിണ്ടെടുത്തിരി 

കടന്ന. 

യഹോവേ, ഞാ൯ അന്ദഭധിച്ച അന്യായം 

നീ കണ്ടിരിക്കുന്നു; എന്െറ വ്യവഹാരം 

തീതുുതരേണമേ. 

അവര് ചെയൂ സകലപ്രുതികാരവും എ 

നിക്കു വിരോധമായുള്ള അവരുടെ സക 

ലനിരൂപണങ്ങളും നി കണ്ടിരിക്കുന്നു. 

യഹോധേ, അവരുടെ നിന്ദയും എനിക്കു 

ധിരോധമായുള്ള അവരുടെ സകലനിര്ര 

പണങ്ങളും 

എ൭൯റ എതിരികളു ടെ വാക്കുകളും ഇടയി 

ടാതെ എനിക്കു വിരോധമായുള്ള നിനധും 

നി കേട്ടിരിക്കുന്നു. 

അവരുടെ ഇരിപ്പും എഴ്ുന്നേല്ലം നോക്കേ 

ണമേ; ഞാന് അവരുടെ പാട്ടായിരി 

ക്കുന്നു. 

54 

ഴി 

56 

61 

6, 



നി ല്ല്വി്ഥട 

 യഫോധേ, അവരുടെ പ്രവൃത്തിക്കു തക്ക 

പണ്ണും അവക്കു പകരം ചെയ്യണമേ; 

9 നീ അവകു േദയകാഠിന്യം വരുത്തും; 

നിന്െറ ശാപം അധഖകു വരട്ടെ. 

8 നീ അവരെ കോപത്തോടെ പിനത്തുടന്നു, 

യ രഹോധയുടെ ആകാശത്തി൯കിഴില്നി 

ന്നു നശിപ്പിച്ചുകള യ്യും. 

൪... അദ്ധ്യായം. 

അയ്യോ, പൊന്നു മങ്ങിപ്പോയി, നിമ്മല 

തങ്കം മാറിപ്പോയി, 

ചിശുഭ്ധരത്നങ്ങഠം സകലധിഥികളു ടെയും 

തലെക്കല് ചൊരിഞ്ഞൂകിടക്കുന്തു. 

8 തങ്കത്തോടു തുല്യരായിരുന്ന സിയോനെെറ 

ധിശികു പുത്രന്മാരെ 

കശവനെറ പണിയായ മണപാത്തങ്ങളെ 

പ്പോലെ ശ്രേണ്ണിയിരിക്കുന്നതെങ്ങനെ? 

3 കുറുനരികമം പാലും മുലകാണിച്ചു കുട്ടി 

കളെ കുടിപ്പിക്കുന്ന ; 

എന്റെറ ജനത്തിനെറ പുത്രിയോ മരുഭൂ 

മിയിലെ ഒട്ടകപ്പക്ഷിയെ പ്പോലെ ക്രൂരയാ 

യ്യിന്നിരിക്കുന്നു. 

& മുലകുടിക്കുന്ന കുഞ്ഞിന്െറ നാവു ഓഹം 

കൊണ്ടു അണ്ണ്ണാക്കോടു പററിയിരികുന്നു; 

പൈതങ്ങമ അപ്പം ചോടിക്കുന്നു; ആരും 

നൂറുക്കിക്കൊടു ക്കുന്നതു മില്ല. 

€ സ്വാടുഭോജ്യങ്ങളെ അനുഭധിച്ചുവന്നവ൪ 

വീഥികളില് പട്ടിണികിടകുന്നു ; 

ധൂളുധസ്ത്രും ധരിച്ചുധള ന്നവര് കുപ്പകളെ 

ആലിംഗനം ചെയ്യുന്നു. 

6 കൈ തൊടാതെ പ്പെട്ടെന്നു മറിഞ്ഞു3പായ 

സൊദോമിനെറ പാപത്തെക്കാഠം 

എനെറ ജനത്തിനെറ പുത്രിയുടെ അക്ക 

ത്യം വലുതാകുന്നു. 

₹ അവളുടെ പ്രളക്കുന്മാർ ഹിമത്തിലും നിമ്മല 

ന്മാരും പാലിലും ധെട്ട ത്ത വരുമായിരുന്നു; 

അവരുടെ ദേഹം പധിഴത്തിലും ചുവപ്പു 

ധിം 

_ 1211 ധിലാവങ്ങഠ ൭: 

ഒളതും അവരുടെ ശോഭ നിലക്കല്ലുപോ 

ചെയും ആയിരുന്നു. 

അവരുടെ മുഖം കരിക്കട്ടയെക്കാശ കറു 

ത്തിരികുന്നു; 

വീഥികളില് അവരെ കണ്ടിട്ടു ആരും അ 

റിയുന്നിലു; 

അവരുടെ ത്വക് അസ്ഥികളോടു പററി 

തുണങ്ങി മരംപോലെ ആയിത്തിന്നിരി 

ക്കുന്നു. 

വാരകൊണ്ടു മരികുന്നവര്൪ ലിശപ്പുകൊ 

ണ്ടു മരികുന്നവരിലും ഭാഗ്യ ധാന്മാ൪; 

അവര് നിലത്തിലെ അനുഭവമില്ലായ്ക്ര 

യാല് ബാധിതരായി ക്ഷിണിച്ചപോകുന്നു. 

കരുണയുള്ള സ്റ്രികഠം തങ്ങളൂടെ പൈത 

ങ്ങളെ. സ്വന്തകൈകൊണ്ടു പാകം ചെയ്യൂ; 

അവര് എന്െറ ജനത്തി൯പുത്രിയുടെ നാ 

ശത്തിങ്കല് അവക്കു ആഹാരമായിരുന്നു. 

യഫോധഖ തനെറ ക്രോധം നിധഖത്തിച്ചു, 

തസെറ മഉഗ്രകാപം ചൊരിഞ്ഞിരികുന്നു; 

അധവ൯ സീയോനില് തി കത്തിച്ചു; അതു 

അതിന്െറ അടിസ്ഥാനങ്ങളെ ഒഫിപ്പി 

ചുകളുഞ്ഞൂം 

വൈരിയും ശത്രുവും യെരൂശലേമിനെറ 

വാതിലുക ഗക്കകതൃതു കടകും ഏന്നു 

ഭൂരാജാക്കന്മാരും ഭൂവാസികുഠം ആരും ധി 

ശവസിച്ചിരുന്നില്ലം 

അതിനെറ നടുയധിത നിതിമാന്മാരുടെ 

രക്തം ചൊരിഞ്ഞിട്ടുള്ള 

പ്രവാചകന്മാരുടെ പാപ്പങ്ങള്ും പുരോഹി 

തന്മാരുടെ അകൂമ്യങ്ങളും ഹേതുവായി 

അവര് കുരുടന്മാരായി ധിഥികളില് ഉഴ 

ന്നു രക്തംപുരണ്ടു നടകുന്നു ; 

അധരുടെ വസ്രൂം ആകും തൊട്ടുക്രടം. 

മാവൃധി൯! അശുഭ്ധ൯! മാറുധി൯, മാറു 

വി൯! തൊടരുതു! ഏന്നു അവരോടു ധി 

ളിച്ചുപറയുയം; 

അധര് ഓാടി ഉഴലൂമ്പോഠ: അവര് ഇനി 

12 
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ധിലം:പങ്ങ ൫ 

ഇധിടെ വന്നു പാക്കയില്ല എന്നു ജാതിക 

മുടെ ഇടയില് പറയും. 

യഹോവയുടെ നോട്ടം അവരെ ചിത 

റിച്ചു അലഖ൯ അധരെ കടാക്ഷിക്ക 

യില്ല; 
അവർ പുരോഹിതന്മാരെ ആദരിച്ചില്ല, 

വൃഭ്ധന്മാരോടു കൂപ കാണിച്ചതുമില്ല. 

വൃത്ഥസഹായത്തിന്നായി നോക്കി ഞങ്ങ 

ടൂടെ കണ്ണ ഇപ്പോഴ്ചം മങ്ങുന്നു; 

രക്ഷിപ്പാ൯ കഴിയാത്ത ജാതിക്കായി ഞ 

ങ്ങഠ ഞമ്ങമൂടെ കാവതമാളികയില് കാ 

ത്തിരികുന്നു. 

ഞങ്ങളുടെ ധീഥ് കളില് ഞങ്ങമക്കു നട 

നുക്രടാതവണ്ണം അവര് ഞങ്ങളുടെ കാല 

ടികാരക്കു പതിയിരിക്കുന്നു; 

ഞങ്ങളൂടെ അവസാനം അടുത്തു, ഞങ്ങ 

ളുടെ കാലം തികഞ്ഞു, ഒങ്ങളുടെ അവ 

സാനം വന്നിരിക്കുന്നു. 

ഞങ്ങളെ പിനത്തുടന്നധര് ആകാശത്തിലെ 

ക്ഠക്കളിലും വേഗമുള്ള വര്; 

അവര് മലകളില് ഞങ്ങളെ പിന്തുടന്നു, 

മരാഭൂമിയില് ഞങ്ങഠക്കായി പതിയിരുന്നു. 

ഞങ്ങളുടെ ജിവശവാസമായി, യഹോയ 

യുടെ അഭികിക്തനായവ൯ അവരുടെ 

കുഴികളില് അകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ; 

അവനെറ നിഴലില് നാം ജാതികളുടെ 

മഭ്ധ്യേ ജീവിക്കും എന്നു ഞങ്ങ വിചാരി 

ച്ചിരുന്നു. 

ഉസ് ദേശത്തു പാകുന്ന എദോംപുത്രിയേ, 

സന്തോഷിച്ച ആനന്ദിക്ക; 

പാനപാത്രം നിനെറ അടുക്ക ലക്കും വരും; 

നീ ലഹരിപിടിച്ചു നിന്നെത്തന്നേ നഗ്ന 

യാക്കും. 

സിയോ൯പുത്രിയേ, നിനെറ അകൃത്യം 

തിന്നിരിക്കുന്നു; ഇനി അവന നിന്നെ പ്ര 

വാസത്തിലേക്കു അയക്കയില്ല; 

എദോംപൃത്രിയേ, അവന് നിനെറ അക്ക 

ഠിം 

1212 1്ബന്നിമ്്സ 5൭ 

ത്യം സന്ദശിക്കയും നിന്െറ പാപങ്ങഠം 

ധെളിപ്പെടുതുതുകയ്യം ചെയ്യും. 

തം അദ്ധ്യായം. 

യ)ഹോധേ, ഞങ്ങമക്കു എന്തു ട്വിക്കുന്ുത 

എന്നു ഓക്കേണമേു 

ഞങ്ങനക്കു നേരിട്ടിരിക്ുന്ന നിന്ദ നോ 

ക്കേണമേ. 

ഞങ്ങളുടെ അധകാശം അന്ൃന്മാക്കും ഞു 

ങ്ങളുടെ ധിടുകഠം അവയ ജാതികക്കാക്കും ത്ത 

്ക്്ോയിരിക്ുന്നു. 

ഞങ്ങ അനാഥനമാരും അപ്പനില്ലാത്ത 

വരും ആയിരിക്കുന്നു ; 

ഞങ്ങളുടെ അമ്മമാര് ധിധധമാരായ്യീന്നി 

രിക്കുന്നു. 

ഞങ്ങളുടെ വെള്ളം ഞങ്ങഠം ധിലെക്കു 

വാങ്ങി കുടിക്കുന്നു; 

ഞങ്ങളുടെ ലിറകു ഞങ്ങ വിലകൊടുത്തു 

മേടിക്കുന്നു. 

ഞങ്ങളെ പിന്തരടരുന്നവര് ഞങ്ങളുടെ കഴ 

ത്തില് എത്തി.യിരിക്കുന്നു ; 

ഞങ്ങഠം തളന്നിരിക്കുന്നു; ഒങ്ങശക്കു വി 

ശ്രാരധുമില്ല. 

അപ്പം തിന്നു തൃവൃരാകേണ്ടതിന്നു ഞങ്ങ 

മിസ്രയീമൃക്കും അശ്രയക്കും കിഗടങ്ങിയി 

രിക്കനാ. 

ഞങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാർ പാപം ചെയ്യൂ 

ഇല്ലാതെയായിരികുന്നു ; 

അവരുടെ അകൃത്യങ്ങ ഞങ്ങ ചുമ 

' കുന്നു. 

ദാസന്മാര് ഞങ്ങളെ ഭരികുന്നു; 

അവരുടെ കയ്യില്നിന്നു ഞങ്ങളെ വിടു 

വിപ്പാ൯ ആരുമില്ല. 

മരുഭൂമിയിലെ വാഠംനിമിത്തം പ്രാണഭ 

യത്തോടെ 

ങ്ങ ആഹാരം ചെന്ന കൊണ്ടുവ 

രുന്ന, 

ഇനി 



തത്ത ടട 

2 

13 
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ദുല്ധ്ഥ് 1 

ക്ഷാമത്തിനെറ കാഠിന്യംനിമിത്തം 

ഞേഞ്ങളു.ടെ ത്വക് അടുപ്പുരപോലെ കറു 

ത്തിരിക്ുന്നു. 

അവര് സീയോനില് സ്ത്രീകളെയും 

യെഫ്രുടാപട്ടണങ്ങളില് കന കുമാരെയും 

വകളാക്കിയിരികുന്നു. 

അവര് സ്വന്തകൈകൊണ്ടു പ്രഭ ക്കന്മാരെ 

ശുക്കിക്കുളഞ്ഞു; 

വൃൂഭധന്മാരുടെ മുഖം ആദരിച്ചതുമില്ലം. 

യൌയനക്കാര് തിരികല്ലു ചുമകുന്നു; 

ബാലന്മാര് ലിറക ചുമടും കൊണ്ടു വീഴന്നു, 

വൃഭ്ധന്മാരെ പട്ടണവാതില്ലചലും 

യൌധഖനക്കാരെ സംഗിതത്തിന്നും കാണു 

ന്നില്ല. 

ഞങ്ങളൂടെ ഫൃുടയസന്തോഷം ഇല്ലാതെ 

യായി; 

ഞങ്ങളുടെ നൃത്തം ധിലാപമാജ്മീന്നിരി 

കുന്നു. 

ഞങ്ങളുടെ തലയിലെ കിരീടം വീണു 

പോയി; 

ഞുങ്ങഠ പാപം ചെയ്തുകൊണ്ടു ഞങ്ങധക്കു 

അയ്യാ കഷ്ടം! 

യെഹെസ്സറേരു ൧ 

ഇതുകൊണ്ടു ഞങ്ങളുടെ ഫഭയത്തിന്നു രോ 

ഗം പിടിച്ചിരിക്കുന്നു; 

ഇതുനിമരിതഅതം ഞങ്ങളൂടെ കണ്ണൂ മങ്ങിയി 

രിക്കുന്നു. 

സിയോന്പവ്വതം ശ്രു൬ മായി 

കുറുക്കന്മാര് അവധിടെ സഞ്ചരിക്കുന്നതു 

കൊണ്ടു തന്നേ. 

യഹോവേ, നി ശാശ്വതനായും 

നിനെറ സിംഹാസനം തലമുറതലമുറയാ 

യമം ഇരിക്ുന്നു. 

നീ സദാകാലം ഞങ്ങമെരെ മറകുന്നതും 

ടിഘകാലം ഞഒദമെ ഉപേക്ഷികുന്നതും 

്േന്തു? 

യ ഹോ, ഞങ്ങ മടങ്ങി വരേണ്ടതിന്നു 

ഞങ്ങളെ നിങ്കലേകു മടക്കിധരുത്തേ 

ണമമേ; 

രങ്ങനക്കു പണ്ടത്തെപ്പോലെ ഒരു നല്ല 

കാലം വരുത്തേണമേ. 

അല്ല, നീ ഞങ്ങളെ അശേഷം തൃജിച്ചു 

കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു വോ? 

ഞങ്ങളോടു നി അതികഠിനമായി കോപി 

ച്ചിരികുന്നു വോ? 

1111: 

8001൦ 0 ൩6 0൧0൧17 271൩ 
യ൭ 0 റ പുസൂകം യെഹെനസ്റ്റേല്പ്രവാചകനെറ പുസ്ത 

നിം പിന്തി 

ഹ൧ം അദ്ധ്യായം. 

(കപ്പം ആണ്ടു നാലാം മാസം അഞ്ച്വാം 

തിയ്യതി ഞാ൯ കെബാര്൪നദിതിരത്തു പ്ര 

വംസികളുടെ ഇടയില് ഇരികുമ്ചോഠം, 

സ്വഗ്ലം തുറന്നു ഞാ൯ ടിധ്യദശനങ്ങളെ 

കണ്ടു. യെഹോയാഖി൯രാജാധിനെറ പ്ര 

വാസത്തിനെറ അഞ്ചാം ആണ്ടില് മേല്പ 

റഞ്ഞ മാസം അഞ്ചാം തിയ്യതി തന്നേ, 

കല്ല യദേശത്തു കെബാരനദിതിരത്തുലെ 
ക ടട 
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യെ ഹെര്സ്സറേല് ൧ 

ചു) ബുൃസിയുടെ മക൯ യെഫെസ്സറേല് 

പുരോഹിതന്നു യഹോവയുടെ അരുള 

പ്പാടു ഉണ്ടായി; അവിടെ യഹോവയുടെ 

കയ്യും 

നോക്കിയ പ്പോഠം വടക്കുനിന്നു ഒരു കൊടു 

അവനെറമേല് വന്നു. ഞാ൯ 

ങ്കാററും വലിയോരു മേവും പാളിക്കത്തു 

ന്ന തിയും വരുന്നതു കണ്ടു; അതിനെറ 

ചുററും ഒരു പ്രകാശവും അതിസെറ നടു 

ധില്നിന്നു, തീയുടെ നടുവില്നിന്നു ത 

ന്നേ, ശുക്ശസ്വണ്ണംപോലെ ഒരു കാ്ഗയും 

ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിനെറ നട്ടധില് 

നാലു ജീയികളുടെ സാദൃശ്യം കണ്ടു; അ 

വയുടെ രൂപമോ: അവെക്കു മനുഷ്യ 

സാദൃശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓാരോന്നിന്നു 

നന്നാലു മുഖവും നന്നാലു ചിറകും ഉണ്ടാ 

യിരുന്നു. അവയുടെ കാല് ചൊപവ്പുള്ള തും 

കാലടി കാളക്കിടാവിനെറ കളമ്പുപോ 

ലെയും ആയിരുന്നു; മിനുക്കിയ താരും 

പോലെ അവ മിന്നിക്കൊണ്ടിരുന്നു. 

അവെക്കു നാലുഭാഗതൃതും ചിറകിനെറ 

കഥയി മര്കഷ്ഷ്യക്കൈ ഉണ്ടായിരുന്നു; 

നാലിന്നും മുഖങ്ങളും ചിറകുകളും ഇങ്ങ 

നെ ആയിരുന്നു. അവയുടെ ചിറകു 

കഠം ഒന്നോടൊന്നു തൊട്ടിരുന്നു; പോകു 

വമ്പോഗ അവതിരിയാതെ ഓരോന്നും നേ 

രെ മുമ്പോട്ടു പോകും. അധയുടെ മുഖ 

രൂപമോ: അവെക്കു മനുഷ്യമുഖം ഉണ്ടാ 

യിരുന്നു; നാലിന്നും വലത്തുഭാഗത്തു സിം 

ഹമുഖധും ഇടത്തുഭാഗത്തു കാളമുഖധും 

ഉണ്ടായിരുന്നു; നാലിന്നും കു്ഴകുമുഖധും 

ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇങ്ങനെയായിരുന്നു അ 

വയുടെ മുഖങ്ങഗ; അവയുടെ ചിറകുകഠം 

മേല്ഭാഗം ലിടന്നിരുന്നു; ഇരരണ്ടു ചി 

റകു തമ്മില് തൊട്ടും ഈരണ്ടു ചിറകുകൊ 

ണ്ട ശരീരം മറെച്ചും ഇരുന്നു. അവാ 

രോന്നും നേരെ മുമ്പോട്ടു പോകും; പോകു 

മ്പോശഗ അവ തിരിയാതെ ആത്മാധിനു 

ധിം 

-_ 1214 -- ന്നി 1 

പോകേണ്ടിയ ഇടത്തേക്കു തന്നേ പോകും. 

ജീവികളുടെ നടുവില് കുത്തിക്കൊണ്ടിരി 1: 

ക്കുന്ന തിക്കനല്തപോലെയും പന്തങഞ്ങഠം 

പോലെയും ഒരു കാഴ് ഉണ്ടായിരുന്നു; 

അതു ജിലികളുടെ ഇടയിരു സഞ്ചരിച്ചു 

കൊണ്ടിരുന്നു; ആ തി തേജസ്സുള്ള തായി 

രുന്നു; തീയില്നിന്നു മിന്നല് പുറച്ചെട്ടു 

കൊണ്ടിരുന്നു. ജീധികഠ മിന്നല് പോ 14 

ലെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓാടിക്കൊണ്ടി 

രുന്നു. ഞാ൯ ജിധികളെ. നോക്കിയ 15 

പ്പ്യോ നിലത്തു ജിലവികളുടെ അരികെ 

നാലു മുഖത്തിന്നും നേരെ ഓരോ ചക്രം 

കണ്ടു. ചക്രങ്ങളുടെ കാഴ്സയും പണിയും 16 

പൃത്കൂരാഗത്തിന്െറ കാഗ്സപോലെ ആയി 

രുന്നു; അവെകു നാലിന്നും ഒരു ഭാഗാ 

തന്നേ ആയിരുന്നു; അവയുടെ കാഗ്ലയ്യം 

പണിയും ചക്രത്തില് ക്രടി മറെറാരു 

ചക്രം ഉള്ളതുപോലെ 

അധെക്കു നാലു ഭാഗത്തേകും പോകാം; 17 

18 

ആയിരുന്നു. 

തിരിവാ൯ ആവശ്യമില്ല. അവയുടെ 

വട്ടു പൊക്കമേറിയതും ഭയങ്കരധും ആയി 

രുന്നു; നാലിനെറയും വട്ടുക ക്കു ചുററും 

അടുത്തടുത്തു കണ്ണുണ്ടായിരുന്നു. ജിവി 19 

കഠം പോകുമ്പോ ചക്രങ്ങദൂം ചേരത്ത 

ന്നേ പോകം; ജീവിക ഭൂമിയില്നിന്നു 

പൊങ്ങുമ്പോഠ ചക്രങ്ങളും പൊങ്ങും. 

ആത്മാധിന്നു പോകേണ്ടിയ ഇടത്തൊ 90 

ക്കെയും അവ പോകും; ജിധികളുടെ 

ആത്മാവു ചക്രങ്ങളില് ആയിരുന്നതു 

കൊണ്ടു ചക്രങ്ങര അവയോടുക്രടെ 

പൊങ്ങും. ജീധികളുടെ ആത്മാവു ചമ്ര 21 

ങ്ങളില് ആയിരുന്നതു കൊണ്ടു, അവ പോ 

കുമ്പോഗ ഇവയും പോകും; അധ നില്ല, 

മ്പോഗ ഇവയും നില്ല; അവ ഭൂമിയിരത 

നിന്നു പൊങ്ങുമ്ചോഠ ചക്രങ്ങളും അവ 

യോടുക്രടെ പൊങ്ങും. ജ്ടിവികളുടെ 93 

തലെക്കു മീതെ ഭയകങ്കരമായോരു പമു 
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മന്ത 2 

ആംപോലെയുള്ള ഒരു വിതാനത്തിനെറ 

രൂപം ഉണ്ടായിരുന്നു; അതു അധയ്ുയടെ 

തലെക്ു മിതെ വിരിഞ്ഞിരുന്നു. ധിതാ 

നത്തിനെറ കിഥെ അവയുടെ ചിറകു 

കഠം നേകുനേരെ പിടന്നിരുന്നു; അത 

തിനെറ 

ആ ഭാഗവും 

ഈരണ്ടു ണ്ടായിരുന്നു. 

ശരീരത്തെ ഈ ഭാഗവും 

മൂടുവാ൯ ഓാരോന്നിന്നും 

അവ പോകു 

മ്പോഠം ചിറകുകളുടെ ഇരെച്ചല് വലിയ 

വെള്ളത്തിനെറ ഇരെച്ചല്പോലെയും 

സ്വ്യശക്തനെറ നാദംപോലെയും ഒരു 

സൈന്ൃത്തിനെറ ആരധംപോലെയും 

മുള്ള മുഗക്കുമായി ഞാ൯ കേട്ടു; നില്ല 

അവ വമ്പോഠ അവ ചിറകു താഴു: 

യൃയടെ തലെകു മീതെയുള്ള ധിതാനത്തി 

ന്മേതനിന്നു പുറപ്പെട്ടു; 

നില്ലഛമ്പോഠം അവ ചിറകു താഗ്ഗു 

ഒരു നാം 

അധയുടെ തലെകു മിതെയ്യള്ള വിതാ 

നത്തിന്നു മീതെ നിലക്കല്ലിന്െറ കാ 

ഫൃപോലെ സിംഫാസനത്തിനെറ രൂപ 

സിംഹാസനത്തിനന്െറ രൂപത്തി വും 

ന്മേല് അതിന്നു മീതെ മനുഷ്യ സാല 

ശ്ൃത്തില് ഒരു രൂപധും ഉണ്ടായിരുന്നു, 

അവനസെറ അരമുതത മേലോട്ടു അതി 

ന്നകുത്തു ചുററും തീക്കൊത്ത ശുക്ശസ്വണ്ണം 

പോലെ ഞാന കണ്ടു; അവന്െറ 

അരമുതല് കിഴോട്ടും തീ പോലെ ഞാ൯ 

പ്രകാശവും 

അതിനെറ ചുററുമുള്ള 

കണ്ടു; അതിന്നു ചുററും 

ഉണ്ടായിരുന്നു. 

പ്രകാശം മഴയുള്ള ദിവസത്തില് മേ 

ഹത്തില് കാണുന്ന പവില്ലിന്െറ കാ 

ഗല പോലെ ആയിരുന്നു. യഫോ 

വയുടെ മഹത്വത്തിനെറ പ്രത്യക്ഷത 

ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നു കണ്ടതു; അതു 

കണ്ടിട്ടു ഞാ൯' കിണ്ണൂധിണ്ട; സംസാ 

രിക്കുന്ന ഒരുത്തന്െെറ ശബ്ദവും ഞാ൯ 

കേ ട്ടും 

ധാഠാഥറ്ഠിം 
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൨. അദ്ധ യ, 

അധവന എന്നോടു: മനുഷ്യ പുത്രാ, നിധി 

നുനില്ല,; ഞാന് നിന്നോടു സംസാരികും 

നന്നു കല്പിച്ച. അയന ഏന്നോടു സം 

സാരിച്ചപ്പോോശ ആത്മാവു എന്നില് വാണ 

ഏന്നെ നിധിന്നുനില്ലമാറാക്കി; അവ൯ 

എന്നോടു സംസാരിക്കുന്നതു ഞാന് കേട്ടു. 

അവന് എന്നോടു അരുളിച്ചെയൂതു: മന്ദ 

3൮ വുത്രാ, 

മത്സരികളായ യിസ്ധായേല്മക്കളുടെ അടു 

എന്നോടു മത്സരിച്ചിരിക്കുന്ന 

ക്കല് ഞാന് നിന്നെ അയക്കുന്നു; അവരും 

അവരുടെ പിതാക്കന്മാരും ഇന്നുവരെ 

ചെയ്യിരിക്കുന്നു. 

മക്കളോ പ വും ദുശ്ശാഠ്യവും ഉള്ള വര 

ത്രേ; 

നിന്നെ അയകുന്നതു; യഹോധയായ കു 

എന്നോടു അതിക്രമം 

അവരുടെ അട്ടുക്കലാകുന്നു ഞാ൯ 

ത്തായു ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചെയുന്നു ഏന്നു 

നി അവരോട്ട പറയേണം. കേട്ടാലും 

കേശക്കാഞ്ഞാലും -- അവര് മത്സരഗൃുഹമ 

ല്ലോ -- തങ്ങളൂടെ ഇടയില് ഒരു പ്രവാച 

കന് ഉണ്ടായിരുന്നു ഏന്നു അവധവ൪ അറി 

യേണം. നീയോ, മധ്യ പുത്രാ, അവരെ 

പേടിക്കരുതു; പറക്കാരയും മുള്ളും നിനെറ 

അരികെ മുണ്ടായിരുന്നാലും തേമൂകളുടെ 

ഇടയില് നി പാത്താലും അവരുടെ വാക്ക 

പേടിക്കരുതു ; അവര് മത്സരഗൃഹമല്ലോ; 

നീ അവരുടെ വാക്ു പേടിക്കരുതു; അധ 

രുടെ കണ്ടു ഭൂമിക്കയുമരുതു. 

നീ 

സെറ വചനങ്ങളെ അവരോട പ്രസ്മാ 

നോട്ടം 

അവര് കേട്ടാലും കേശക്കാഞ്ഞാലും 

വധിക്കേണം; അവര് മഹാമത്സരികഠം 

അല്ലോ. നീയോ, മനുഷ്യപുത്രാ, ഞാ൯ 

നിന്നോടു സം സാരികുന്നതു കേക്കു; നി 

ആ മത്സരഗൃഹംപോലെ മത്സരക്കാരനാ 

യിരിക്കരുതു; ഞാ൯ നിനക്കു തരുന്നതു 

നി വായ്യൂറന്നു തിന്നുക. ഞാന് നോക്കി 9 
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യപ്പോഠ: ഒരു കൈ ഏങ്കഭലക്കു നീട്ടിയി 

രിക്കുന്നതും അതില് ഒരു പുസൂകച്ചുരു൦ം 

ഇരിക്കുന്നതും കണ്ടു. അവ൯ അതിനെ 

ഏഎനെറ മുമ്പില് വിടത്തി; അതില് അക 

ത്തും പുറത്തും ഏഴുത്തുണ്ടായിരുന്നു; വിലാ 

പങ്ങ്ും സങ്കടധയം കഷ്ടവും അതില് എഴ്ച 

തിയിരുന്നു. 

൩.൦ അമദ്ധ്യായാ. 

അപന൯ എന്നോടു: മനുഷ പുത്രാ നി 

കാണുന്നതു തിന്നുക; ഈ ചുരു തിന്നിട്ടു 

ചെന്നു യിസായേല്ഗൃഹര്ത്തോട്ട സംസാ 

രിക്ക എന്നു കല്പിച്ച. ഞാനു വായ്യ്ൂറന്നു, 

അവന് ആ ചുരുമ എനിക്കു തിന്മാ൯ 

തന്നു ഏന്നോടു: മനുഷ്യ പുത്രാ, ഞാ൯ 

നിനകു തരുന്ന ഈ ചുരു നി വയററിത 

ആക്കി ഉദരം നിറെക്ക എന്നു കല്പിച്ചു; 

അങ്ങനെ ഞാ൯ അമു തിന്നു; അതു 

വായില് തേ൯പോലെ മധുരമായിരുന്നു. 

പിന്നെ അവ൯ ഏന്നോടു കല്പിച്ചതു: 

മനുഷ്യ പുത്രാ, നീ യിസ്സായേല്ഥൃഹത്തി 

നെ അടുക്കല് ചെന്നു എനെറ വചന 

ങ്ങളെ അവരോടു പ്രസ്മാധിക്ക. അധ്യ 

ക്തവാക്കും കനത്ത നാധും ഉള്ള ജാതി 

യയൂടെ അടുക്കല് അല്ല, യിസ്രായേല്ഥൃുഫ 

ത്തിനെറ അടുക്കലത്രേ നിന്നെ അയക്കു 

ന്നതു; 
ഉള്ളവരായി, നിനക്കു വാക ഗ്രഹി ചു 

അപ്പ ക്തധ്വാകും കനത്ത നാവും 

ക്രടാത്ത അനേകം ജാതികളുടെ അടുക്ക 

ലല്ല; അവരുടെ അടുക്കല് ഞാ൯ നിനെ 

അയച്ചെങ്കില് അവധവര് നിനെറ വാക്കു 

കേനുക്കുമായിരുന്നു. യിസ്പാമയതഗൃഹ 

മോ നിനെറ വാക്കു കേശക്കയില്ല; എ 

നെറ വാക്കു കേശപ്പം൯ അവക്കു മനസ്സി 

ല്ലല്ലോ; യിസ്പായേല് ഗൃഹമൊക്കെയും കട്ട 

കഠിന ഹൃദയവും ഉള്ള 

എന്നാല് ഞാ൯ നിനെറ മുഖം 

ത്ത നെററിയ്യം 

വരത്രേ. 

ഠിം 
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അവരുടെ മുഖത്തിന്നു നേരെ കഠിനവും 

നിന്െറ നെററി അവരുടെ നെററിക്കു 

കടുപ്പവും 

ഞാന് നിന്െറ നെററി തിക്കല്ലിനെക്കാഠം 

നേരെ ആക്കിയിരിക്കുന്നും 

കടുപ്പമുമ്ള വരജൂംപോലെ ആക്കിയിരി 

ക്കുന്നു അവര് മത്സരഗൃഹമെങ്കിലും നി 

അവരെ പേടിക്കരുതു; അവരുടെ നോ 

ട്ടം കുണ്ടു ഭൂമിക്കയുമരുതു, അവന് പി 

ന്നെയും ഏന്നോടു കല്പിച്ചതു: 

തരാം ഞാ൯ നിന്നോടു സംസാരിക്കുന്ന 

വചനങ്ങളൊക്കെയും ചെധികൊണ്ടു കേ 

മന്യ പു 

ടട ഫൃടയത്തിത കൈക്കൊഠക, നി നി 

നെറ ജനത്തി൯ പുത്രന്മാരായ പ്രവാസി 

കളുടെ അടുക്കത ചെന്നു, അവർ കേട്ടാലും 

കേശക്കാഞ്ഞാലും അവരോടു സംസാരിച്ചു: 

യഹോവയായ കത്താധു ഇവ്രകാരം അരു 

ളിച്ചെയ്യന്നു എന്നു പറക. അപ്പ്യോഠം 

ആത്മാവു എന്നെ ഏടുതുതു: യഹോവയുടെ 

മഫത്വം സ്വസ്ഥലത്തുനിന്നു അനുഗ്രഹി 

ക്കല്പെടുമാറാകുട്ടെ ഏന്നു ഞാ൯ വലിയ 

മുഴക്കത്തോടെ ഒരു ശബ്ദും ഏനെറ പിറ 

കിരു കേട്ടും ജീധികടുടെ ചിറക തമ്മില് 

തട്ടുന്ന ഒച്ചയും അവയുടെ അരികെയുള്ള 

ചക്രങ്ങളുടെ ഇരെച്ചലും വലിയ മുഗക്കമു 

ആത്മാധു 

ഞാ൯ 

ള്ളോരു ശബ്ദവും ഞാ൯ കേട്ടു. 

എന്നെ എടുത്തുകൊണ്ടു 3പോയി; 

വൃയസനത്തോടും മനസ്സ്റിനെറ ഉക്ക്ുത്തോ 

ടടഠക്രടെ പോയി, യഫോധയുടെ കൈ 

ശക്തിയോടെ ഏഎനെറമേത ഉണ്ടായിരുന്നു. 

അങ്ങനെ ഞാ൯ കെബാര്നടിതിരത്തു 

പാത്ത തേല്.-ആബിബിലെ പ്രുവാസിക 

ളുടെ അടുക്കല്, അവർ പാത്തെടത്തുത 

ന്നേ ഏത്തി, അവരുടെ മഭഭ്ധേയ, ഏഴ്ചടില 

സം സൂംഭിച്ചുകൊണ്ടു പാരൂതു. ഏഴ്ചടിവ 

സം കഴിഞ്ഞിട്ടു യഫോലയുടെ അരുള 

പ്പാടു ഏനിക്കുണ്ടായതു എന്തെന്നാല്: മനു 

ജ്യ പുത്രാ, ഞാ൯ നിന്നെ യിസ്രായയല്ഗു 
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ഫത്തിന്നു കായല്ല്ലാരനാക്കിയിരിക്കുന്നു ; 

നി ഏനെറ വായില്നിന്നു വചനം കേട്ടു 

ക്രേ൭൯റ നാമത്തില് അവരെ പ്ര ബാധി 

പ്രിക്കേണം. ഞാന് ടുക്ടുനോടു: നീ മരി 

ക്കം ഏന്നു കല്പികുമ്പോഠ നി അവനെ 

ഓപ്പിക്കയോ ടൂക്ടനെ ജിപനോടെ രക്ഷ്ധി 

ക്കേണ്മതിന്നു അവന് തന്െറ ഒുമ്മാഗ്ഗം ഖി 

ടുവാ൯ അഖനെ ഒഓപ്പിച്ചകൊണ്ടു ഒന്നും 

പറകയോ ചെയ്യാഞ്ഞാത, ടുക്ടുസ തന്െറ 

അക്ൃത്ൃത്തില് മരികും; അവനെറ രക്യ 

മോ ഞാ൯ നിന്നോടു ചോടികും. എന്നാല് 

നീ ടൂക്ടൂനെ ഓപ്പിച്ചിട്ടും അവ൯ തനെെറ 

ടൂഷ്ടുതയും ടൂമ്മാഗ്ഗുധും വിട്ടുതിരിയുയന്നില്ലെ 

അകില് അവ൯ തന്റെ അക്കത്ൃത്തില് മരി 

കും; നീയോ നിന്െറ പ്രാണനെ രക്ഷി 

നീതിമാന് ത 

നെറ നീതി വിട്ടുമാറി നീതികേടു പ്രവ 

ച്ിരികുന്നും അഥവാ, 

ത്തിച്ചിട്ടു ഞാ൯ അവന്െറ മുമ്പില് ഇടച്ച 

വെക്കുന്നുധെങ്കില് അവന് മരികും; നി 

അധനെ ഒാപ്പിക്കായ്ക്ര കൊണ്ടു അവ൯ ത 

ന്െറ പാപത്തിൽ മരികും; അവ൯ ചെയ്യു 

നീതി അവന്നു കണക്കിടുകയ്ില്ല; അവ 

നെറരക്തമോ ഞാ൯ നിന്നോടു ചോദികും. 

എന്നാല് നിതിമാ൯ പാപം ചെയ്യാതെയി 

രിക്കേണ്ടതിന്ന നീ നീതിമാനെ ഒപ്പി 

ചിട്ട അവന് പാപം ചെയ്യാതെ ത്തുരു 

ന്നാല്, അവ൯ പ്രബോധനം കൈക്കൊ 

ണ്ടിരിക്കയാല് അവന് ജിധിക്ും; നിയും 

നിനെറ പ്രാണനെ രക്ഷ്ിച്ചിരികുന്നു. 

യഹോവയുടെ കൈ അവിടെ പി 

ന്നെയും ഏനെറമേല് വന്ന; അവ൯ 

എന്നോടു: നി ഏഴുന്നേററു സമഭൂമിയി 

ലേക്കു പോകു; അധിടെധെച്ചു ഞാ൯ 

നിന്നോടു സംസാരികും ഏന്നു കപ്പിച്ചു. 

അങ്ങനെ ഞാന് ഏഴുന്നേററു സമഭൂമിയി 

ലേകു പോയി ഞാ൯ കെബാരനടിതിര 

യെഹെസ്കേൽ രഃ 

ഹോധയ്ുടെ മഹത്വം നില്ലന്നതു കണ്ടു 

ഞാ൯ കധിണ്ണൂവിണു. അപ്പോ ആത്മാ 

വു എന്നില് വന്നു എന്നെ നിിന്നുനില്ല 

മാറാക്കി, ഏന്നോടു സംസാരിച്ചു: നി 

ചെന്നു നിനറെറ ധിട്ടിന്നകത്തു കതകുടെച്ചു 

പാക്കു. എന്നാല് മനഃ ഷ്യ പുത്രാ, നിനക്കു 

അവരുടെ ഇടയില് പെരുമാറുവാന് കഴി 

യാതവണ്ണും അവ൪ നിന്നെ കയറു കൊണ്ടു 

കെട്ടും. നി മുമനായി അധകു ശാസ 

കനാകാതെയിരിക്കേണ്ടതിന്നു ഞാന് നി 

നെറ നാധിനെ നിനെ അണ്ണാക്കോടു 

വറരുമാറാകും; അവര് മത്സരഗൃഫമലല്ലാ. 

ഞാ൯ നിന്നോടു സംസാരികു യോഗ 

ഞാ൯ നിനെറ വായ തുറകും; നീ അയ 

രോടു: യഹോവയായ കത്താധു ഇവഡ്രുകാ 

രം അരുളിച്ചെയ്യന്നു എന്നു പറയേണം; 

കേശകുന്നവ൯ കേശക്കട്ടെ; കേഠക്കാത്ത 

വ൯ കേരക്കാതെ ഇരിക്കട്ടെ; അവ൪ 

മത്സരഗൃഹമല്ലോ. 

൪. അഡ്ധ്യായം. 

മശഷ്വപുത്രാ, നി ഒരു ഇഷ്ടിക എടുതു 

നിനെറ മുമ്ചില് ഖെച്ചു അതില് യെരൂു 

ശലേംനഗരം യരേച്ചു, അതിനെ നി 

രോധിച്ചു, അതിനെറനേരെ കൊത്തളം 

പണിതു ധാടക്മോരി പാളയം അടിച്ചു 

ചുററും യന്ത്രമുട്ടികളെ വെക്കുക. പിന്നെ 

ഒരു ഇരിമനുചടി എടുത്തു നിനക്കും നഗ 

രത്തിന്നും മദ്ധ്യ ഇരിമ്പുമതിലായി ഖെ 

കുക; നിനെറ മുഖം അ യിനെറനേരെ 

ധെച്ചും അതു നിരോധത്തില് ആകേണ്ട 

തിന്ന അയിനെ നിരോധിക്കു; ഇതു യി 

സ്രായേല്ഗൃഹത്തിന്നു ഒരടയാളം ആയി 

രിക്കട്ടെ. 

പിന്നെ നീ ഇടത്തുവശം ചരിഞ്ഞൂകി 

ടന്നു യിസ്പായേതഗൃഫത്തിനെറ അകുത്യം 

ത്തു കണ്ട മഹത്വംപോലെ അധിടെ യ । അതിന്മേല് ചുമത്തുക; നി ആ വശം കിട 
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ക്കുന്ന ദിവസങ്ങളുടെ എണ്ണത്തോളം അവ 

രുടെ അകൂത്യം വഹിക്കേണം. ഞാ൯ 

അവരുടെ അ കൂതൃത്തിനെറ സംവത്സരങ്ങ 

ളെ നിനക്കു ദിവസങ്ങളായി എണ്ണം; അ 

ങ്ങനെ മുന്നൂററിത്തൊ്ണൂറു ടിവസം നി 

യിസ്രായേല് ഗൃഹത്തിന്െറ അകൃത്യം വഹി 

ക്കേണം. ഇതു തികെച്ചിട്ടു നി വലത്തു 

വശം ചരിഞ്ഞുകിടന്നു യെഫ്രുദാഗൃഹത്തി 

സെറ അകൃത്യം നാല്പതു ടിവസം വഹി 

ക്കേണം; ഒരു സംവത്സരത്തിന്നു ഒരു 

ടിപസംധവിതം ഞാന് നിനക്കു നിയമിച്ചി 

രിക്കുന്നു. നി യെരൂശലേമിനെറ നിരോ 

ധത്തിന്നുനേരെ നിനെറ മുഖവും നഗ്ന 

മായ ഉൂജധും ഖെച്ചു അതിന്നു വിരോധ 

മായി പ്രവചിക്കേണം. നിസെറ നിരോ 

ധകാലം തികയ്യധ്വോളം നീ ഒരു വശത്തു 

നിന്നു മറുവശര്ത്തേക്കു തിരിയാതെ ഇരി 

ക്കേണ്ടതിന്നു ഞാ൯ ഇതാ, ക്യറുകൊണ്ടു 

നിന്നെ കെട്ടുന്നു. നി കോതമ്പും യഖ 

വും അമരയ്യം ചെറുപയറും തിനയും ചോ 

ഉള വും എടുത്തു ഒരു പാത്രത്തില് ഇട്ടു അവ 

കൊണ്ടു അച്പം ഉണ്ടാക്കുക; നീ വശംചരി 

ഞ്ഞുകിടക്കുന്ന ദിവസങ്ങളുടെ എൃണ്ണത്തി 

ന്നൊത്തവണ്ണം മുന്നൂററിത്തെള്നറു ഭിഖ 

സം അതുതിന്നേണം. നി ഭക്ഷിക്കുന്ന ആ 

ഫാരം ഒരു ദിവസത്തേക്കു ഇരുപതു ശേ 

ക്കെ ശൂ ക്കമായിരിക്കേണം; നേരത്തോടു 

നേരം നീ അതുകൊണ്ട ഉപജീയിച്ചുകൊ 

ള്ളേണം, വെള്ളവും അള വൃപ്രകാരം 

ഹിനില് ആറില് ഒരു ഓഹരി നീ കുടി 

ക്കണം; നേരത്തോടുനേരം നീ അതു 

കുടിക്കേണം. നീ അതു യവദോശപോ 

ലെ തിന്നേണം; അവര് കാങ്ങമെ നി മാനദ 

കാമലമായ കാഷ്ട്ടം കത്തിച്ചു അതു ചു 

ടേണം. ഇങ്ങനെ തന്നേ യിസ്രായേല് 

മക്ക, ഞാന് അവരെ നിക്കിക്കളയുന്ന 

ജാതികളുടെ ഇടയിത തങ്ങളുടെ ആഹാ 

ധാഠാഥറ്ഠിം 

__ 1215 ധ്യ ഒ 

രം മലിനമായി ഭക്ഷിക്കും എന്നു യഹോലഖ 

അരുളിക്ഷെയ്യൂ. അതിന്നു ഞാന് : അയ്യോ, 

യഹോവയായ കുത്താ, എനിക്കു ഒരി 

ക്കലും ഒരു മാലിന്യവും ഭധിച്ചിട്ടില്ല; 

ഞാ൯ ബാല്യംമുതല് ഇന്നുവരെ താനേ 

ചത്തതിനെയോ പറിച്ചുകിറിപ്പോയതി 

നെഃയാ തിന്നിട്ടില്ല; അറെപ്പ്പായുള്ള മാം 

സം എനെറ വായില് ധെച്ചിട്ടുമില്ല എന്നു 

പറഞ്ഞു. അവധന് എന്നോടു: നോക്കുക, 

മാനുഷകാക്ുടത്തിന്നു പകരം ഞാന് നിന 

ക്കു പശുധി൯ ചാണകം അന്ുവടിക്കുന്നു ; 

അതു കത്തിച്ച നിന്െറ അപ്പം ചുട്ടു 

കൊഠാക എന്തു കപ്പിച്ചു. മനുഷ്യപുത്രാ, 

അപ്പധും വെള്ളവും അവകു മുട്ടിപ്പോകേ 

ണ്ടതിന്നും ഓരോരുത്തനും സൂംഭിച്ചു അ 

കൂൃത്യംനിമിത്തം ക്ഷയിച്ചുപോകേ ണ്ടതി 

14 

ന്നും ഞാന് യെരൂശലേമില് അപ്പം ഏന്ന 17 

കോല് ഒടിച്ചകളയും; അ൪൨൪ രൂക്കപ്രകാ 

രധും പേടിയോടെയും അപ്പം തിന്നും; 

അവര് അള വൃപ്രകാരധും സൂംഭനത്തോ 

ടെയും വെള്ളം കുടിക്കും എന്നു അവ൯ 

്ലേന്നോടു അരുളിച്ചെയ്യു. 

൫. അദ്ധ്യായം. 

മനുഷ്യ പുത്രാ, നീ മൂച്ചയുള്ളോരു വാം ഏ 

ടുത്തു ക്ഷെരക്കത്തിയായി പ്രയോഗിച്ചു 

നിനെറ തലയും താടിയും ക്രംചെയ്തു; 

പിന്നെ തൃൂലാസു എടുത്തു രോമം തുക്കി 

വിഭാഗിക്ക. നിരോധകാലം തികയു 

മ്പോധ മൂന്നില് ഒന്നു നീ നഗരത്തിന്െറ 

നടുവില് തീയില് ഇട്ടു ചുട്ടുകളയേണം; 

മൂന്നില് ഒന്നു എടുത്തു അതിനെറ ചുററും 

വാഗ കൊണ്ടു അടിക്കേണം; മൂന്നില് ഒന്നു 

കാററത്തു ചിതറിച്ചുകളുയേണം; അവയു 

ടെ പിന്നാലെ ഞാ൯ വാരും. 

നിന്നു കുറഞ്ചേരരു സായ നീ എടുത്തു 

നിനെറ വ്്രൂത്തിനെറ കേന്തേലെക്കുത 
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കെട്ടേണം. ഇതിതനിന്നു പിന്നെയും 

നീ അപ്പം എടുത്തു തീയില് ഇട്ടു ചുട്ടുകള 

യേണം; അയിത നിന്നു യിസായേല്ഗൃഫ 

ത്തിലേക്കെല്ലംം ഒരു തി പുറപ്പെടും. 

യഹോവയായ കത്തായു ഇപ്രകാരം അരു 

ളിച്ചെയ്യന്നു: ഇതു യെരൂശലേം ആകുന്ന; 

ഞാ൯ അതിനെ ജാതികളുടെ മഭ്ധ്ധയ ലെ 

ച്ചിരികുന്; അതിനാ ചുററും രാജ്യ ങ്ങഠം 

ഉണ്ടു. 

ളെക്കാഠ എനെറ ന്യായങ്ങളോടും ചുററു 

അതു ഒുട്ജൂവ ത്തിയില് ജാതിക 

മുള്ള രാജ്യങ്ങളെക്കാഥം എന്െറ ചട്ങ്ങ 

ളോടും മത്സരിച്ചിരിക്കുന്നു; എനെറ ന്യാ 

യങ്ങളെ അവർ തള്ളിക്കള ഞ്ഞു; എനെറ 

ചട്ടങ്ങളെ അവര് അനുസരിച്ചുനടന്നിട്ടു 

മില്ല. അതുകൊണ്ടു യമഹാധവയായ കുത്താ 

വു ഇവഡ്രകാരം അരുളി ച്ചെയുന്നു: നിഒഒഠം 

നിങ്ങളുടെ ചുററുമുള്ള ജാതികളെക്കാഠം 

അധികം മത്സരിച്ചു, ഏന്റെറ ചട്ടങ്ങളെ. 

അന്ഃസരിച്ചുനടക്കാതെയും ഏസെഠ ന്യാ 

യങ്ങളെ പ്രുമാണിക്കാതെയും ചുററുമുള്ള 

ജാതികളുടെ ന്യായങ്ങളെ പ്പോലും ആച 

രിക്കാതെയും ഇരിക്കകൊണ്ടു, യഹോധ 

യായ കുത്താധു ഇവ്രകാരം അതുളിച്ചെ 

യ്യുന്നു: ഇതാ, ഞാന് തന്നേ നിനക്കു വി 

രോധമായിരിക്കുന്നു; ജാതികമ കാങ്ങകെ 

ഞാന് നിനെറ നടുധില് ന്യായധിധിക 

ളെ. നടത്തും. ഞാ൯ ചെയ്യിട്ടില്ലാത്തതും 

മേലാത ഒരിക്കലും ചെയ്യാത്തതും ആയ 

കായ്യം നിന്െറ സകലള്ലേച്ഛതകളുംനിമി 

ത്തം ഞാന് നിന്നില് പ്രവത്തികും. ആക 

യാല് നിസെറ മദ്ധ്യ അപ്പന്മാർ മക്കളെ. 

തിന്നും; മക്കഠ അപ്പന്മാരെയും തിന്നും; 

ഞാന് നിന്നില് ന്യായധിധി നടത്തും; 

നിന്നിലുള്ള ശേഷിപ്പിനെ ഒക്കെയും ഞാ൯ 

ന്രേല്യാകാററുകളിലേക്ും ചിതറിച്ചുകളയും. 

അതുകൊണ്ടു യഹോവയായ കുത്താധു അ 

രുളിച്ചെയ്യന്നതു: നിന്െറ എല്ലാഖെറുപ്പു 

ധാഠഥറ്റിം 

യെഹെന്റ്റേരു ൭ 

കളാലും സകലദ്ടേച്ചൃതകളാലും എനെറ 

ധിശുഭ്ധമന്ദിരത്തെ നി അശുഭദ്ധമാക്കിയ 

തു കൊണ്ടു, എന്നാണ, ഞാനും നിന്നെ ആ 

ദരിയാതെ ഏനെറ കടാക്ഷം നിങ്കല്നി 

ന്നു മാററിക്കളയും; ഞാ൯ കരുണ കാണി 

ക്കയ്യമില്ലു. നിന്നില് മൂന്നില് ഒന്നു മഹാ 

മാരികൊണ്ടു മരികും; ക്ഷാരം കൊണ്ടും 

അവര് നിന്െറ നടുവില് മുടിഞ്ഞൂപോ 

കും; മൂന്നില് ഒന്നു നിന്െറ ചുററും വേ 

കൊണ്ടു വിഴ്ം; മൂന്നില് ഒന്നു ഞാ൯ ഏല്ലാ 

കാററുകളി ലേകും ചിതറിച്ചുകളുകയും അ 

വരുടെ പിന്നലെ വാഴ്മൂരുകയും ചെയ്യം. 

അങ്ങനെ ഏനെറ കോപത്തിന്നു നിവ്പ 

ത്തിവരും; ഞാ൯ അവരോടു എന്െറ 

ക്രോധം തീത്തു തൃപൂനാകും; ഏനെറ 

ക്രോധം അധഖരില് നിയത്തിക്കുമ്പോഠം 

യഹോവയായ ഞാന് ഏഎനെറ തിക്ത 

യില് അതിനെ അരുളിച്ചെയ്യു ഏന്നു അ 

വര് അറിയും. വഴിപോകുന്നവരൊക്കെ 

യും കാങ്ങെ ഞാന് നിന്നെ നിനെറ ചുറു 

മുള്ള ജാതികളുടെ ഇടയിരു ശ്ര ധും നി 

ന്ദയുമാകും. ഞാന് കോപ്പത്തോടും ക്രോ 

ധത്തോട്ടം കഠിനശിക്ഷകളോടും ക്രടെ 

നിന്നിര ന്യായധിധി നടത്തുമ്പോഠ നി 

നിനെറ ചുറവുമുള്ള ജാതിക ക്കു നിന്ദയും 

ആക്ഷേപധും ബുഭ്ധിയുപദേശധും സദൂം 

ഭനഹേതുധും ആയിരികും; യഫഹോവയാ 

യ ഞാന് അരുളിച്ചെയ്യിരിക്കുന്നു. നിങ്ങ 

മെ നശിപ്പിക്കേണ്ടതിന്നു ക്ഷാമം ഏന്ന 

നാശകരമായ ഒൂരസ്രൂത്ങഥഥ ഞാ൯ എയ്യു 

മ്പോഠംം, നിങ്ങഠാക്കു ക്ഷാമം വഭ്ധിപ്പിച്ച 

നിങ്ങളുടെ അപ്പം എന്ന കോല് ഒടിച്ചു 

കമളയും, നിന്നെ മക്കളില്ലാതെയാക്കേ 

ണ്ടതിന്നു ഞാന് ക്ഷാമത്തെയും ദ്ടകൃമൃഗ 

ങ്ങളെയും നിങ്ങളുടെ ഇടയില് അയകും; 

മഫാമാരിയും കുലയും നിന്നില് കടക്കും; 

ഞാ൯ വാക്ടം നിനെറനേരെ വരത്തും; 
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ലെ മലകളില് ഇരുന്നു കുറുകുകയും ചെയ്യും. 

ഹല്ലാമുഴങ്കാലു 

കളും വെള്ളംപോലെ ഒഴ്ചകും. അവര് രട്ടു 

ഹില്ലാകൈകറ്ൃം തളുരുഠോ 

ടക്കം; ഭീതി അവരെ മൂടും; സകലമുഖ 

ങ്ങളിലും ലങജ്കൂയും എല്ലാതലകളിലും കുഷ 

ണ്ടിയ്യം ഉണ്ടായിരികും. അവര് തങ്ങളുടെ 

ലെള്ളി ധിഥികളില് ഏറിഞ്ഞുകളയും; 

പൊന്നു അധഖക്കു മലമായി തോന്നും; അ 

വരുടെ ധെള്ളിക്കും പൊന്നിന്നും യഹോ 

വയുടെ കോപടിചസത്തില് അവരെ 

ലിടുവിപ്പാ൯ കഴികയില്ല; അതിനാല് 

അവരുടെ വിശപ്പടങ്ങുകയില്ലം അവരുടെ 

വയറു നിറകയും ഇല്ല; അതു അവക്കു 

അകൂത്ൃയഹേതു ആയിരുന്നുവല്ലോ. അതു 

കൊണ്ടുള്ള ആഭരണങ്ങളുടെ ഭംഗി അ 

വര് ഡാംഭത്തിന്നായി പ്രയോഗിച്ചു; അതു 

കൊണ്ടു അവര് തഞ്ങമക്കു ക്േച്ചയധിഗ്രഹ 

ങ്ങളെയും മലിനബിംബങ്ങളെ.യ്യം ഉണ്ടാ 

ക്കിയ ആകയാല് ഞാ൯ അതു അവധക്ു 

മലമുക്കിയിരിക്കുന്നു. ഞാ൯ അതു അ൮ 

ന്മാരുടെ കയ്യില് കവച്ചയായും ഭൂമിയിലെ 

ടൂഷ്ടന്മാക്കു കൊള്ള യായും കൊടുക്കും; അ 

വർ അതു അശുദ്ധമാക്കും. ഞാ൯ എസനെറ 

മുഖം അവരില്നിന്നു തിരിക്കും; അവര് 

എസെറ നിധിയെ അശുഭ്ധമാക്കും; കവ 

ച്ുക്കാര് അതിന്നകത്തു കടന്നു അതിനെ 

അശുഭ്ധമാക്കും. ദേശം രക്തപാതകം 

കൊണ്ടും നഗരം സാഹസം കൊണ്ടും നിറ 

ഞ്ഞിരിക്കയാല് നി ഒരു ചങ്ങല ഉണ്ടാ 

ക്കുക. ഞാ൯ ജാതികളില് അതിദുഷ്ട 

ന്മാരായവരെ വരുത്തും; അധഖര് അവരു 

ടെ ധിടുകളെ കൈധശമാകും; ഞാ൯ 

ബലവാന്മാരുടെ പ്രതാപം ഇല്ലാതെയാ 

ക്കും; അവരുടെ വിശുദ്ധസ്ഥലങ്ങം അശു 

ഭ്ധമായിത്തീരും. നാശം വരുന്നു! അവ൪ 

സമാധാനം അന്വേഷികും;; ഏന്നാല് 

അപകടത്തി അതു ഇല്ലാതെ ഇരികും. 

ന്മേല് അപകടവും ത്രുതിമേല് ശ്രുതിയ്യം 

വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും; അവര് പ്രവാചക 

നോടു ദശനം അന്വേഷിക്കും; എന്നാരു 

പുരോഹിതനെറ പക്കല്നിന്നു ഉപദേ 

ശധും മൂപ്പന്മാരുടെ പക്കല്നിന്നു ആലോ 

ചനയും പൊയ്്്കോകും. രാജാവു ടൂഃഖിക്കും; 

പ്രഭ സുംഭനം ധരികും;; ദേശത്തെ ജന 

ത്തിസെറ കൈക വിറെക്കും; ഞാന് 

അവരുടെ നടപ്പിന്നു തക്കവണ്ണം അവ 

രോടു പകരം ചെയ്യം; അവക്കു ന്യായമാ 

യതുപോലെ അവരെ ധിധിക്കും; ഞാ൯ 

യഹോധഖ എന്നു അവര് അറിയും. 

വം അഡ്ധ്യായഠ. 

ത്ആആറാം ആണ്ട ആറാം മാസം അഞ്ചാം 

തിയ്യതി, ഞാ൯ ലീട്ടില് ഇരിക്കയും യെ 

ഹ്രദാമൂപ്പന്മാര് ഏഎനെറ മുമ്പില് ഇരിക്കു 

യ്യും 

യായ കത്താധിനെറ കൈ എനെറമേല് 

ചെയുപ്പോര അവിടെ യഹോവ 

വന്നു. അപ്പ്പോശ ഞാസ൯ മനുഷ്യ സാദൃശ്യ 

ത്തില് ഒരു രൂപം കണ്ടു; അവന്െറ 

അരമുൃതല്, കീഴോട്ടു തീപോലെയും അര 

മുതല് മേലോട്ടു ശുശ്ശുസ്വണ്ണത്തിനെറ പ്രഭ 

പോലെയും ആയിരുന്നു. അവ൯ കൈ 

പോലെ ഒന്നു നിടടി എന്നെ തലമുടികു 

പിടിച്ചു; ആത്മാവു എന്നെ ഭൂമിയുടെയും 

ആകാശത്തിനെറയും മദ്ധ്യ മുയത്തി 

ടിവൃയദശനങ്ങളില് യെരൂശലേമില് വട 

ക്കോട്ടൂള്ള അകത്തെ വാതില്ലഛത് കൊണ്ടു 

ചെന്നു; അധിടെ തിക്കണുത ജനിപ്പിക്കുന്ന 

തീക്ഛുതാബിംബത്തിഒെറ ഇരിപ്പിടം 

ഉണ്ടായിരുന്നു. അധിടെ ഞാ൯ സമഭ്ൂമി 

യിത കണ്ട ദശനംപോലെ യിസ്പായേലി 

സെറ ദൈവത്തിനെറ മഹത്വം ഉണ്ടായി 

രുന്നു. അയന് എന്നോടു: മന്ദ ഷൃ പുത്രാ, 

തല പൊക്കി വടക്കോട്ടു നോക്കുക എന്നു 

കല്പിച്ചു; ഞാ൯ തല പൊക്കി വടക്കോട്ടു 

ടം. 
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നോക്കി; യാഗപിഠത്തിനെൊ വാതിലിന്നു 

പടക്കോട്ടു, 

ആതിക്സട്ഴ താബിംബത്തെ കണ്ടു, അവ൯ 

എന്നോടു: മനുഷ്യപുത്രാ, അവര് ചെയ്യുന്ന 

തു, ഞാ൯ ഏനെറ ധിശുഭ്ധമന്ദിരം വിട്ടു 

പോകോണ്ടതിന്നു യിസ്പാഠയേല്ഗൃഹം ഇധി 

ടെ ചെയ്യുന്ന മഹാദ്ദേ ച്ഛ,തകുഠാ തന്നേ, 

നീ കാണുന്നുവോ? ഇതിലും വലിയ മ്ലേച്ച, 

തകള്ളെ നികാണും എന്നു അരുളിച്ചെയ്യു. 

അവന് ഏന്നെ പ്രാകാരത്തിനെറ വായി 

ല്ലത കൊണ്ടുപോയി; ഞാ൯ നോക്കിയ 

പ്പ്യോമം ചുവരിരു ഒരു ദ്വാരം കണ്ടു. 

അവധവ൯ എന്നോട്ട: മനുഷ്യ പുത്രാ; ചുവ൪ 

കുത്തിത്തുരകുക എന്നു പറഞ്ഞു; ഞാ൯ 

ചുവര് കുത്തിതൃതൃരന്നാറെ ഒരു വാതിര 

തണ്ടു. അവന് ഏന്നോടു: 

ചെന്നു, അവര് ഇധിടെ ചെയ്യുന്ന ല്ലാ 

അകത്തു 

ത്ത ദ്ദേച്ചുതകമെ നോകുക ഏന്നു കപ്പിച്ച. 

അങ്ങനെ ഞാന അകത്തു ചെന്നു: വെറു 

ല്പായുള്ള ഓരോ തരം ഇഴജായികളെയും 

മുഗങ്ങളെയും യി സ:യേല്ഗൃഹത്തിനെറ 

സകല ധിഗ്രഹങ്ങളെയും ചുററും ചുവരി 

ന്മേത വരെച്ചിരിക്കുന്നതു കുണ്ടു, അവ 

യൂടെ മുമ്പില് യിസ്രായേല് ഗൃഹത്തിനെറ 

മൂപ്പന്മാരില് ഏഴപതുചേരും ശാഫാന്൯െറ 

മകനായ യയസസന്യാധു അവരുടെ നടു 

വിലും ഓരോരുത്തന് കയ്യില് ധൂപകലശം 

പിടിച്ചും കൊണ്ടു നിന്നു; ധൂപമേഘത്തി 

നെറ വാസന പൊങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നു, 

അപ്പോ അവന് എന്നോടു : മര്മഷ്്യ പു 

തരാ, യിസ്രായേരഗൃഹത്തിനെറ മൂപ്പന്മാ൪ 

ഇരുട്ടത്തു ഓാരരാരുത്ത൯ താന്താനെറ 

ബിംബങ്ങളുടെ അറകളില് ചെയ്യുന്നതു 

നി കാണുന്നുവോ? യഹോധഖ നമ്മെ കാ 

അന്നില്ല, യഹോവ ദേശത്തെ വിട്ടുപോ 

യിരിക്കുന്നു എന്നു അവര് പറയന്നു എന്ന 

അവര് ഇതിലും വലിയ രുളിച്ചെയു. 

പ്രധേശനത്തിങ്കല് തന്നേ, 

യെഹെദസ്തറുത ൯ 

ള്ലേച്ഛതകുളെ ചെയ്യുന്നതു നി കാണും എ 

നും അവ൯ എന്നോടു അരുളിച്ചെയ്യൂ, 

അവന് എന്നെ യഹോധഖയുടെ തആലയ 

ത്തില് വടക്കോട്ടുള്ള വാതിലിനെറ പ്ര 

ധേശനത്തിങ്കത കൊണ്ടു പോയി; അധി 

ടെ സ്ത്്രികഠം തമൂസിനെകുറിച്ചു കരഞ്ഞും 

കൊണ്ടു ഇരിക്കുന്നതു ഞാ൯ കണ്ടു, അ 

വ൯ എന്നോടു: മനുഷ്യപുത്രാ നീ കാണു 

ന്നുവോ? ഇതിലും വലിയ മ്ലേച്ഛ, തകുളെ 

ഇനിയും കാണും എന്നു അരുളിച്ചെയുൂ. 

അവന എന്നെ യഹോവയുടെ ആലയ 

ത്തിനെറ അകത്തെ പ്രാകാരത്തില് കൊ 

ണ്ടുപോയി, യഹോവയുടെ മറ്ടിരത്തി 

നെറ വാതി ല്ല്ഛല് മണ്ഡപത്തിന്നും യാഗ 

പിഠത്തിന്നും നടുവെ ഏകദേശം ഇരുപ 

അഞ്ചു വുരുഷന്മാർ തങ്ങളൂടെ മുതുകു 

യ ഹോധയുടെ മന്ദിരത്തിനെറ നേരെയും 

മുഖം കിഴക്കോട്ടും തിരിച്ചുകൊണ്ടു നിന്നി 

രുന്നു; അവര് കിഴക്കോട്ടു നോക്കി സൂയ്യ 

നെ നമസ്ത്രിക്കയായിരുന്നു. അപ്പ്പോശ 

അയന് എന്നോടു: മനുഷ്യ പുത്രാ, നി കാ 

യ്വെഫ്രദാഗൃഹം 

ചെയുന്ന മ്ദേച്ചുതകഠം പോരാഞ്ഞിട്ടോ, അ 

ണഞുനുുധോ? ഇവിടെ 

വര് എന്നെ അധികമധികം കോപിപ്പി 

പ്രാ൯ ദേശത്തെ സാഹസംകൊണ്ടു നി 

റെക്കുന്നതു? കണ്ടില്ലേ അവര് ചുള്ളി 

മൂക്കിന്നു തൊടു ധിക്കുന്നതു? ആകയാല് 

ഞാനും ക്രോധത്തോടെ പ്രുവത്തിക്കും; എ 

സെറ കണ്ണൂ ആദരിക്കയില്ല; ഞാ൯ കരുണ 

കാണിക്കയുമില്ല; അധ൨൪ അതൃച്ചത്തില് 

മ്രേന്നോടു നിലധിളിച്ചാലും ഞാ൯ അപേ 

ക്ഷ കേശക്കയില്ല എന്നു അരുളിച്ചെയു. 

ന്, അദ്ധ്യായം. 

അനന്തരം ഞാന് കേദക്കെ അവ൯ അ 

തൃച്ചത്തില് വിളിച്ചു: നശരത്തിനെറ സ 

ന്ദശനങ്ങളെ അടുത്തുവരുമാറാക്കുവി൯; 
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ഓരോരുത്തനും നാശകരമായ ആയഷ്യധം 

കയ്യില് എടുക്കുട്ടെ എന്നു കല്പിച്ചു. അ 

പ്പ്പോശ തആറു പുരുഷന്മാര്, ഓരോരുത്ത 

ന്ദം ധെണ്ടഴ കയ്യില് എടുത്തുംകൊണ്ടു 

വടക്കോട്ടുള്ള മേലത്തെ പടിഖാതിലിനെറ 

വഴിയായി വന്നു; അവരുടെ നടുവില് 

ശണവസ്ത്രം ധരിച്ചു അരയില് എഗുതൃതു 

കാരനെറ മഷികുപ്പിയ്യമായി ഒരുത്ത൯ 

ഉണ്ടായിരുന്നു; അവര് അകത്തു ചെനു 

താര്രയാഥപിഠത്തിനെറ അരികെ നിന്നു. 

യിസ്രായേലിനെറ ദൈധത്തിനെറ മഹ 

ത്വം, അതു ഇരുന്നിരുന്ന കെരൂബിന്മേല് 

നിന്നു ആലയത്തിനെറ ഉമ്മരപ്പടിക്കല് 

വന്നിരുന്നു; പിന്നെ അവ൯ന, ശണവസ്ത്രും 

ധരിച്ചു അരയില് എഴുത്തുകാരനെറ മഷി 

ക്കുപ്പിയുമായി നിന്നിരുന്ന പുരുഷനെ 

വിളിച്ചു. അവനോടു യഫോവ: നീ 

നഗരത്തിനെറ നടുചിത, യെരൂശലേമി 

നെറ നട്ടധിതക്രടി ചെന്നു, അതില് 

നടക്കുന്ന സകലള്ലേച്ഛൃതകളുഹ്നിമിഅം 

നെടു ധിപ്പിട്ടു കരയുന്ന പുരുഷന്മാരുടെ 

നെററികളില് ഒരു അടയാളം ഇടുക എ 

ന്നു കല്പിച്ചു. മറേറവരോടു ഞാന് ക്രാ 

ക്കെ അവ൯: നിങ്ങ൦ം അവന്െറ പിന്നാ 

ലെ നഗരത്തില്ക്രടി ചെന്നു ധെട്ടുവി൯! 

നിങ്ങളു ടെ കണ്ണിന്നു ആടദരധു തോന്നതതു; 

6 നിങ്ങ കരുണ കാണിക്കയയമരുതു. പ്ലഭ്ധ 

ന്മാരെയും യൌവനക്കാരെയും കന്യകമാ 

രെയും പൈതങ്ങളെയും സ്ര്്രികളെയും 

കൊന്നുകള വി൯! എന്നാല് അടയാളമുള്ള 

ഒരുത്തനെയും തൊടരുതു ; എനെറ വിശു 

ഭ്ധമന്ദിരത്തില് തന്നേ തുടങ്ങുധി൯ എന്നു 

കല്പിച്ചു; അങ്ങനെ അവര് ആലയത്തി 

സെറ മുമ്പില് ഉണ്ടായിരുന്ന മൂപ്പന്മാരുടെ 

ഇടയില് തുടങ്ങി. അയധവ൯ അവധരരാടു: 

നിങ്ങാം ആലയത്തെ അശുദ്ധമാക്കി, പ്രാ 

കാരങ്ങളെ നിഹതന്മാരെക്കൊണ്ടെ നിറെ 

ധിം 
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പ്ലി൯; പുറപ്പെടുധി൯ എന്നു കപ്പിച്ചു. 

അങ്ങനെ അവ൪ പുറപ്പെട്ടു, നഗരത്തില് 

സംഹാരം നടത്തി. അവരെ കൊന്നക 

ഒഞ്മശേഷം ഞാ൯ മാത്രം ശേഷിച്ചു; 

ഞാ൯ കയിണ്ണയിണ്ട: അയ്യോ, യഹോ 

വയായ കുത്താലേ, യെരൂശഃലമിന്മേല് 

നിനെറ ക്രോധം പകരുന്നതിനാല് യി 

സ്രായേലില് ശേഷിപ്പുള്ള വരെ ഒക്കെയും 

സംഹരിക്കുമോ? എനു നിലധിളിച്ചുപ 

റഞ്ഞു. 

യിസ്രായേല് ഗൃഹത്തിനെറയും 

അതിന്നു അവന് എന്നോടു: 

യെഫ്രുദാ 

ഗൃഹത്തിനെറയും അകൃത്യം ഏററധും വ 

ലുതായിരിക്ുന്നു; ദേശം രക്തപാതകംകൊ 

ണ്ടും നഗരം അന്യായം കൊണ്ടും നിറഞ്ഞി 

രിക്കുന്നു; യഹോവ ദേശത്തെ വിട്ടുപോ 

യിരിക്കുന്നു; യഹോധ കാണുന്നില്ല എന്നു 

അവര് പറയുന്നുവല്ലോ. ഞാനോ, എ 

സെറ കണ്ണിന്നു ആദരവു തോന്നാതെയ്യം 

ഞാന് കരുണ കാണിക്കാതെയ്യം അവരു 

ടെ നടപ്പിന്നു തക്കവണ്ണം അധരുടെ തല 

മേല് പകരം കൊടുക്കും എന്നു അരുളി 

ച്ചെയയൂ. 

മഷമിക്കുപ്പിയയമായുള്ള പുരുഷ൯: ഏന്നോടു 

ശണവയസ്ത്രം ധരിച്ചു അരയിത 

കല്പിച്ചതുപോലെ ഞാ൯ ചെയ്യിരിക്കുന്നു 

എന്നു വസ്തുത ബോധിപ്പിച്ചു. 

൧ഠ. അദ്ധ്യായം. 

അനന്തരം ഞാന് നോക്കിയല്പ്ോോഠം കെ 

രൂബുകളു ടെ തലെക്കുമീതെ ഉണ്ടായിരുന്ന 

വിതാനത്തില് നീലക്കല്ലുപോലെ സിംഹം 

സനത്തിനെറ സദ്േദേശൃത്തില് ഒരു രൂപം 

അവയുടെ മേല് കാണായ്ക്കുന്നു. അധ൯ 

ശണവഖസ്രൂ൦ ധരിച്ച പുരുഷനോടു സംസാ 

രിച്ചു: നി കെരൂബിനെറകിഴെ തിരിഞ്ഞു 

കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചക്രങ്ങളുടെ നടുധിര 

ചെന്നു, കെരൂബുകുടെ ഇടയിതനിന്നു 

നിന്െറ കൈ നിറയ തിക്കനല് ഏടുത്തു 
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നഗരത്തിന്മേല് വിതറുക ഏന്നു കപ്പിച്ചു; 

അങ്ങനെ ഞാ൯ കാങ്ങെ അവ൯ ചെന്നു. 

ആ പുരുഷന് അകത്തു ചെല്ലുമ്പോ കെ 

രൂബൂുക ആലയത്തിനെറ വലത്തുഭാഗ 

തൃതു നിന്നു, മേഷധും അകത്തെ പ്രാകാര 

ത്ത്ിത നിറഞ്ഞിരുന്നു. ഏന്നാല് യഹോ 

വയുടെ മഹത്വം ക്കെരൂബിന്മേരുനിന്നു 

പൊങ്ങി ആലയത്തി൭െറ ഉമ്മരപ്പടികു 

മീതെ നിന്നു; ആലയം മേഘംകൊണ്ടു 

നിറഞ്ഞിരുന്നു; പ്രാകാരധും യഹോവയു 

ടെ മഹത്വത്തിനെറ ശോഭകൊണ്ടു നിറ 

ഞ്ഞിരുന്നു. കെരുബുകളുടെ ചിറകുകളു 

ടെ ഇരെച്ചല് പുറതത്ത പ്രാകാരംവരെ 

സവ്യശക്തനായ ഭൈവം സംസാരിക്കുന്ന 

നാദംപോലെ കേഠപ്പാനുണ്ടായിരുന്നു. 

എന്നാല് അവ൯ ശണധസ്രും ധരിച്ച പു 

രുകനോടു: നീ കെരൂബുകളുടെ ഇടയില് 

നിന്നു, തിരിഞ്ഞജുകൊണ്ടിരിക്ുന്ന ചക്രങ്ങ 

മൂടെ നടുവില്നിന്നു തന്നേ, തി എടുക്ക 

ത്േന്നു കല്പിച്ചപ്പോശ അവന് ചെന്നു ചക്ര 

ങ്ജമൂടെ അരികെ നിന്നു. ഒരു കെരരു 

ബ' കെരൂബുകളുടെ ഇടയില്നിന്നു ത 

നെറ കൈ കെരൂബുകളുടെ നടുവിലുള്ള 

തീയിലേക്കു നിട്ടി കുറെ എടുത്തു ശണവ 

സ്റ്രം ധരിച്ചവനെറ കയ്യിരു കൊടുത്തു; 

അവ൯ അതു വാങ്ങി പുറപ്പെട്ടുപോയി. 

കെരൂബുകളില് ചിറകുകഠക്ു കീിഗെ 

മനുഷ്യ ന്െറ കൈപോലെ ഒന്നു കാണാ 

യ്യുന്നു. ഞാ൯ കെരൂബുകളുടെ അരികെ 

നാലു ചക്രം കണ്ടു; ഓരോ കെരൂബി 

ന്നരികെ ഓരോ ചക്രം ഉണ്ടായിരുന്നു; 

ചക്രങ്ങദ്ടടെ കാഴ്സ പുദഷ്കൂരാഗം പലെ 

ആയിരുന്നു. അവയുടെ കാഴ്ണയാ 

നാലിന്നും ഒരു ഭക ആയിരുന്നു; ചര 

ത്തില്ക്രടി മറെറാരു ചക്രം ഉള്ളതു 

പോലെ തന്നേ. അധെകു നാലു ഭാഗ 

ത്തേക്കും പോകാ; തിരിധാ൯ന് ആധശ്യ 

ധാഠാഥദ്ഠിം 
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മില്ലാതെ തല നോക്കുന്ന ഇടത്തേക്കു അ 

തിനെറ പിന്നാലെ അവ പോകും; പോക 

മ്പോഠം തിരികയുമില്ല. അവയുടെ ദേഹ 

തആആില് എങ്ങും മുതുകിലും കയ്യിലും ചിറകിലും 

ചക്രത്തിലും, നാലിന്നും ഉള്ള ചക്രത്തില് 

തന്നേ, ചുററും അടുത്തടുത്തു കണ്ണു മണ്ടാ 

യിരുന്നു. ചക്രങ്ങഠാക്കോ, ഞാന് കേ 

ക്കെ ചുഴലികഠ എന്നു പേര് വിളിച്ചു. 

ഓരോന്നിന്നും നന്നാലു മുഖം ഉണ്ടായി 

രുന്നു; ഒന്നാമത്തെ മുഖം കെരൂബ് മുഖധും 

രണ്ടാമത്തതു മന്ദേഷമുഖവും മൂന്നാമത്തേ 

തു സിംഫമുഖധും നാലാമത്തേതു കഴക 

മുഖധും ആയിരുന്നു. കെരൂബുകഠം മേ 

ലോട്ടു പൊങ്ങി; ഇതു ഞാ൯ കെബാ൪ 

നദീതിരത്തുധെച്ചു കണ്ട ജിവി തന്നേ. 

കെരരൂബുകഠ 

ചേരത്തന്നേ പോകു; 

പോകുമ്പോഠം ചക്രങ്ങളും 

ഭൂമിയില്നിന്നു 

പൊങ്ങുവാ൯ കെരൂബുകഠം ചിറകു വിട . 

തുുമ്പോഠം ചക്രങ്ങശ അവഖയ്യടെ പാശ്വം 

ിട്ടുമാറുകയില്ല. ജീവിയുടെ ആത്മാധു 

ചക്രങ്ങളില് ആയിരുന്നതു കൊണ്ടു അവ 

നില്ല്യമ്പോഠ ഇവയും നില്ല; അധ 

ചൊങ്ങുമ്പോഗ ഇവയും പൊങ്ങും. പി 

ന്നെ യഹോവയുടെ മഹത്വം ആലയത്തി 

സെറ ഉമ്മരപ്പടി വിട്ടു പുറപ്പെട്ടു കെരു 

ബുകളി൯മീതെ വന്നു നിന്നു. അപ്പോഠം 

കെരൂബുകഠാ ചിറകു വിടത്തി, ഞാ൯ കാ 

ഞ്ജെ ഭൂമിയില്നിന്നു മേലോട്ടു പൊങ്ങി; 

അവ പൊളങ്ങിയപ്പപോഠ ചക്രങ്ങളും ചേര 

അന്നേ ഉണ്ടായിരുന്നു; എല്ലാംക്രടെ 

യഹോധയുടെ ആലയത്തിനെറ കിഴക്കെ 

പടിലാതില്ല,ല് ചെന്നുനിന; യിസ്രാ 

യേലിനെറ ഭദൈവത്തിനെറ മഹത്വവും 

ഇതു 

ഞാ൯ കെബാര്൪നദീതിരത്തുഖെച്ചു യിയ്ഡാ 

മേലെ, അവെക്കു മീതെ നിന്ന, 

യേലിനെറ ദൈധത്തിനെറ കീഴെ കണ്ട 

ജിവി തന്നേ; അവ കെരൂബുകഠ എന്നു 
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ഞാന് ഗ്രഹിച്ചു. ഓരോന്നിന്നും നന്നാലു 

മുഖവും നന്നാലു ചിറകും ഉണ്ടായിരുന്നു; 

ചിറകി൯ 

ഒന്നുണ്ടായിരുന്നു. അവയുടെ മുഖരൂപം 

കിഴെ മാനുഷകൈപോലെ 

വിചാരിച്ചാല് ഞാ൯ കെബാരനദി.മിരത്തു 

ഖെച്ചു കണ്ട മുഖങ്ങഠം തന്നേ ആയിരുന്നു; 

അവയുടെ ഭാക്ഷയ്യം അവ ഒക്കെയ്യം 

തന്നേ, അവ ഓരോന്നും നേരെ മുമ്പോട്ടു 

തര്ന്ന പോകും 

ഛ്ഹ്രം അഡ്ധ്യായം. 

അനന്തരം ആത്മാവു എന്നെ എടുത്തു 

യഹോവയുടെ ആലയത്തില് കിഴക്കോട്ടു 

ദശനമുള്ള കിഴക്കെ പടിഖാതില്ലല് കൊ 

ണ്ടുപോയി; പടിവാതിലിനെറ പ്രവേശ 

നത്തിങ്കല് ഞാന് ഇരുപത്തഞ്ചു പുരുഷ 

ന്മാരെയും അവരുടെ നടുവില് ജനത്തി 

നെറ പ്രഭക്കന്മാരായ അസ്സറൂരിനെറ 

മക൯ യയസന്യാവെയും ബെനായാധി 

സെറ മക൯ 

അവന് എന്നോടു: മനുഷ്യ പുത്രാ, ഇവര് 

പെലത്യാഖെയും കണ്ടു, 

ഈ നഗരത്തില് നീതികേട്ട നിരൂപിച്ചു 

ടുരാലോചന കഴിക്കുന്ന പൃരുഷന്മാരാ 

കുന്നു. വിടുദളെ പണിവാ൯ സമയം 

അടുത്തിട്ടില്ലു ഈ നഗരം കുട്ടകലും നാം 

മാം സവുമാകുന്നു എന്നു അവര പറയ്യന്നു. 

അതുകൊണ്ടു അവരെക്കുറിച്ചു പ്രവചിക്ക, 

മനുഷ്യപുത്രാ, പ്രവചിക്ക ഏന്നു കല്പിച്ചു. 

അപ്പോ യഃഹാവയുടെ ആത്മാവു എ 

സെറമേല് ധിണു എന്നോടു കല്പിച്ചതു: 

നീ പറയേണ്ടതു എന്തെന്നാല്; യഹോധ 

ഇപ്രുകാരം അരുളിച്ചെയുന്നു : യി സ്യായേല് 

ഗൃഹമേ, നിങ്ങഠം ഇന്നിന്നതു പറഞ്ഞിരി 

ക്കുന്നു; നിങ്ങളുടെ മനസ്സില് തോന്നുന്ന 

കായ്യങ്ങളും ഞാന് അറിയുന്നു. നിങ്ങ 

ഈ നഗരത്തില് നിഹതന്മാരെ വഭ്ധി 

പ്പിച്ചു വീഥികളെ. നിഹതന്മാതരക്കൊണ്ടു 

ഠിം 

1220 സ്ന 11 

നിറെച്ചുമിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടു യഹോ 

വയായ കുത്താവു ഇപ്രുകാരം അരുളിച്ചെ 

യ്യുന്നു: നിങ്ങഠം ഈ നശരത്തിനെറ നടു 

വില് ഇട്ടുകള ഞു നിഹതന്മാര് മാംസവും 

ഈ നഗരം കുട്ടകവും ആകുന്നു; എന്നാല് 

നിങ്ങളെ ഞാന് അതിനെറ നടുവിരല് 

നിന്നു പൃറപ്പെടുവിക്കും. നിങ്ങഠ വാകളി 

നെ പേടികുന്നു; വാളിനെ തന്നേ ഞാ൯ 

നിങ്ങളുടെ നേരെ വരുത്തും എന്നു യഹോ 

വയായ കത്താവു അരുക്ളിച്ചെയ്യന്നു, ഞാ൯ 

നിങ്ങളെ അതിന്െറ നടുധില്നിന്നു പുറ 

പ്പെടുയിച്ച അന്യന്മാരുടെ കയ്യില് ഏല്പി 

ചവ നിങ്ങളുടെ ഇടയില് ന്യായവിധി 

നടത്തും. നിങ്ങഠം വാളാല് വീഴം; യി 

സ്രായേലിനെറ അതിരിങ്കല് വെച്ചു ഞാ൯ 

നായം ഞാന് 
ല്! 

യഹോവ എന്നു നിങ്ങ അറിയും. 

നിങ്ങളെ. വിധികും; 

ഈ നഗരം നസിങ്ങറഥാകു കുട്ടകം ആയി 

രിക്കയില്ല; നിങ്ങഠം അതിന്നകത്തു 

മാം സ വൃമായിരിക്കയില്ല; യിസ്രാടയലി 

സെറ അതിരിങ്കല്ധെച്ചു തന്നേ ഞാ൯ 

നിങ്ങളെ ന്യായം വിധികും, എനെറ 

ചട്ടങ്ങളില് നടക്കയോ എനെറ ന്യായ 

ങ്ങളെ ആചരിക്കയോ ചെയ്യാതെ ചുററു 

മുള്ള ജാതികളുടെ ന്യായങ്ങളെ പ്രമാണി 

ചുനടന്ന നിങ്ങ, ഞാ൯ യഹോവ 

എന്നു അറിയ്യം, ഞാ൯ പ്രവചിച്ചുകൊ 

ണ്ടിരിക്കുമ്പോര തന്നേ ബെനായാധി 

നെറ മകനായ പെലത്യായു മരിച്ചു; 

അപ്പാ ഞാ൯ കധിണ്ണുവിണു ഉറക്കെ 

നിലവിളിച്ച: അയ്യോ, യഹോവയായ 

കത്താചേ, യിസായേലില് ശേക്ിപ്പള്ള 

വരെ നി അശേഷം മുടിച്ചുകളുയുമോ 

എന്നു പറഞ്ഞു. യഫോധയ്യടെ അരുള 

പ്രാടു എനിക്കുണ്ടായതെന്തെന്നാല്; മനു 

ഷ്യ വുത്രാം യഹോധയോടു അകന്നുനി 

പ്ലി൯! രങ്ങശക്കാകുന്നു ഈ ദേശം അവ 
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കാശ മമായി നല്ല,പ്പെടിരിക്കുന്നതു എന്നല്ലോ 

യെരൂശചേംനിഖാസികാഠം, നിന്െറ ചാ 

ചുക്കാരായ നിന്െറ സദഹാടരന്മാരോടും 

ഒട്ടൊഴിയാതെ യിസ്പായയേല്ഗൃഹം മുഴുവ 

നോടും പറയുന്നതു. അതുകൊണ്ടു നി 

പറയേണ്ടതു: യഗഹോധയായ കുത്താവു 

ഇപ്രകാരം അരുകിച്ചെയ്യുന്നു; ഞാ൯ അ 

വരെ ട്ദൂരത്തു ജാതികളുടെ ഇടയിലേക്കു 

നീക്കി രാജ്യങ്ങളില് ചിതറിച്ചുകളഞ്ഞു 

ഖെങ്കിലും, അവര് പോയിരികുന്ന രാജ്യ 

ങ്ങളില് ഞാ൯ അവക്കു കുറയകാലത്തേക്കു 

ഒരു വിശുദ്ധമന്ദിരമായിരികും. ആക 

യാല് നീ പറയേണ്ടതു: യമഹാവയായ 

കത്താധുയ ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചെയുന്നു : 

ഞാന് നിങ്ങളെ ജാതികളില്നിന്നു ശേഖ 

രിച്ചു, നിങ്ങശ ചിതറിപ്പോയിരിക്കുന്ന 

രാജ്യ ങ്ങളിരുനിന്നു ക്രട്ടിച്ചേത്തു യിസാ 

യേല്ദേശം നിങ്ങധക്ു തരും. അവര് 

അധിടെ ഡധന്നു, അതിലെ സകലമലിന 

ബിംബങ്ങളെയ്യം മ്ലേച്ച, ധിഗ്രഹങ്ങളെയയം 

അധിടെനിന്നു നീക്കിക്കളയും. അവ൪ 

മ്േനെറ ചട്ടങ്ങളില് നടനു എനെറ വി 

ധികളെ പ്രമാണിച്ചു ആചരിക്കേണ്ടതി 

ന്നു ഞാ൯ അവക്കു ചേറൊരു ഹൃദയത്തെ 

നല്ലകയും 

തുള്ളില് ആക്കുകയ്യം ചെയ്യും; കല്ലായ്യള്ള 

ക്ഛേദടയം 

നിന്നു നിക്കി മാംസമായുള്ള ഫൃദയം അ 

പുതിയോരു ആത്മാധിനെ 

ഞാന് അവരുടെ ജഡത്തില് 

വകു കൊടുക്കും. അയധര് ഏനികു ജന 

മായും ഞാന് അവക്കു ദൈവമായും ഇരി 

കും. ഏന്നാല് തങ്ങളുടെ മലിനബിംബഖ 

ങ്ങളുടെയും മ്ലേച്ഛ, വിഗ്രഹങ്ങളുടെയും ഇ 

ക്ടൂം അനുസരിച്ചനടക്ുന്നവക്കു ഞാ൯ 

അധരുടെ നടപ്പിന്നുതക്കവണ്ണം അധ 

രുടെ തലമേരു പകരം കൊട്ടക്കും എന്നു 

യഹോവയായ കുത്താചിനെറ അരുമ 

ല്രാടു. അനന്തരം കെരൂബുകഠ ചിറകു 

ധാഠാഥദ്ഠിം 
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വിടതുതു; ചക്രങ്ങളും ചേരത്തന്നേ ഉണ്ടാ 

യിരുന്നു; യിസായലിനെറ ദൈധഖത്തി 

സെറ മഹത്വധും മേലെ, അഖെകുമിതെ 

ഉണ്ടായിരുന്നു. യഫോധ്യുടെ മഹത്വം 

നഗരത്തിന്െറ നടു ധിരല്നിന്നു മേലോട്ടു 

പൊങ്ങി നഗരത്തിന്നു കിഗകു വശത്തുള്ള 

പവ്വതത്തിന്യേല് നിന്നു. എന്നാല് ആ 

ത്മാവു ഏന്നെ എടുത്തു, ദശനത്തില് ഭൈ 

വാത്മാധിനാല് തന്നേ, കല്പ യ ദേശത്തു 

പ്രവാസികളുടെ അടുക്കല് കൊണ്ടുവന്നു; 

ഞാ൯ കണ്ട ദശനം എന്നെ ധിട്ടു പൊങ്ങി 

പ്പോയി. ഞാനോ, യഹോവ എനിക്കു 

വെളിപ്പെടുത്തിയ അവനെറ സകലവച 

നങ്ങളും പ്രവാസികളോടു പ്രസ്മ്ാധിച്ചു. 

൧൨.൦ അദ്ധ്യായം. 

യൃയഹോധഖയുടെ അരുളപ്പാടു എനിക്കുണ്ടാ 

യതെന്തെന്നാല്: മനുഷ്യ പുത്രാ, നീ മത്സ 

രധൃൂഹത്തിനെറ നടുധിരു പാക്കുന്നു; കാ 

ണ്മ:൯ കണ്ണൂണ്ടെങ്കിലും അവര് കാഞ്ഞ 

ന്നില്ല; കേശപ്പാ൯ ചെധിയുണ്ടെങ്കിലും 

അയഖര് കേശകുന്നില്ല; അവർ മത്സരഗ്ു 

ഹമല്ലോ. ആകയാത മനുഷ്യപുത്രാ; നീ 

യാത്രക്കോപ്പു ഒരുക്കി പകല്സമയത്തു 

അവര് കാങ്ങെ പുറപ്പെടുക; അവര് കാ 

ങ്ങകെ നിന്ടെറ സ്ഥലം ധിട്ടു മറെറാരു 

സ്ഥലത്തേകു യാത്ര പുറപ്പെടുക; മത്സര 

ഗൃഹമെങ്കിലും പക്ഷേ അവര് കണ്ടു ഗ്രഹി 

ക്കുമായിരികും. യാത്രക്കോപ്പുരപോലെ നി 

നെറ സാമാനം നി പകതല്സമയത്തു 

അവര് കാടങ്ങെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരേണം; 

വൈകുമന്നരത്തു അവര് കാങ്ങെ പ്രവാ 

സത്തിന്നു പോകുന്നവരെപ്പോലെ നി 

പുറപ്പെടേണം. അവര് കാങ്ങെ നി 

മതില് കുത്തിത്തുരന്നു അതിത്ക്രടി അതു 

പുറത്തു കൊണ്ടുപോകേണം. അധര്൪ 

കാഞ്ഞമെ നീ അതു തോളില് ചുമന്നു കൊണ്ടു 
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ഇരുട്ടത്തു യാത്രപുറപ്പെടേണം; നിലം 

കാണാതവണ്ണം നിനെറ മുഖം മൂടിക്കൊ 

ള്ളേണം; ഞാന് നിന്നെ യിസ്ധായേല് 

ഗൃഹത്തിന്നു ഒരു അടയാളം ആക്കിയി 

രിക്കുന്നു. എരന്നാടു കല്പിച്ചതു പോലെ 

ഞാ൯ ചെയ്യു; യാത്രക്കോപ്പുപോലെ ഞാ൯ 

എനെറ സാമാനം പകതസമയത്തു പറ 

ത്തു കൊണ്ടുവന്നു. വൈകുന്നേരത്തു ഞാ൯ 

എന്െറ കൈകൊണ്ടു മതില് കുത്തിത്തൃര 

ന്നു ഇരുട്ടത്തു അതു പുറതൃതു കൊണ്ടുവന്നു, 

അവര് കാങ്കെ തോളില് ചുമന്നു. 

എന്നാല് രാധിലേ യഹോവയുടെ അരുള 

പ്രാടു ഏനിക്കുണ്ടായതെന്തെന്നാല്: മന്ദ 

ഷൃ വുത്രാ, മത്സരഗൃഹമായ യിസ്രായേത 

ഗൃഹം നിന്നോടു: നി എന്തു ചെയ്യുന്നു 

എന്നു ചോദിച്ചില്ലയോ? ഈ അരുള 

പ്രാടു യെരൂശലേമിലെ പ്രഭക്കന്മാകും 

അവരുടെ ചുററും പാകുന്ന യിസയേല് 

ഗൃഹത്തിന്നൊക്കെയും ഉള്ളതു എന്നു യ 

ഫോവയായ കുത്താധുയ അരുളിച്ചെയ്യുന്നു 

എന്നു നി അവരോടു പറക. ഞാ൯ നി 

ങ്ങധക്ു ഒരടയാള മാകുന്നു എന്നു നി പറ 

ക; ഞാന് ചെയുതുപോലെ അവക്കു ഭധി 

ക്കും; അവർ നാടു കടന്നു പ്രവാസത്തി 

ലേക്കു പോകേണ്ടിവരും. അവരുടെ ഇട 

യിലുള്ള പ്രഭ ഇരുട്ടതുതു തോളില് ചുമട്ടു 

മായി പുറപ്പെടും; അതു പുറതൃതു കൊണ്ടു 

മതില് പോകേണ്ടതിന്നു അവര് കത്തി 

തുരക്കും; കണ്ണുകൊണ്ടു നിലം കാണാതി 

മൂടാം 
ഞാ൯ എന്െറ വല അവനെറമേല് വി 

രിക്കത്തക്കവണ്ണം അവന് മുഖം 

ശും; അവന് എനെറ കണിയില് അക 

പ്പെടും; ഞാ൯ അവനെ കല്ല യരുടെ- ടേ 

ശത്തു ബാബേലില് കൊണ്ടുപോകും; എ 

കിലും അധവ൯ അതിനെ കാണാതെ അ 

വിടെധഖെച്ചു മരിക്കും. അധനെറ ചുററു 

മുള്ള സഹായക്കാരെ ഒക്കെയും അവനെറ 

ധിം 

ത് ര് 12 

പടക്രട്ടങ്ങളെ ഒക്കെയും ഞാ൯ നാലു 

ദിക്കിലേക്കും ചിതറിച്ചുകളുകയും അവ 

രുടെ പിന്നാലെ വാള്ൂരുകയും ചെയ്യം. 

ഞാ൯ അധഖരെ ജാതികളുടെ ഇടയില് 

ചിതറിച്ചു ദേശങ്ങളില് ചിന്നികു മ്പോന 

ഞാ൯ യഹോവ ഏന്നു അവര് അറിയും. 

എന്നാല് അവര് പോയിരിക്കുന്ന ജാതിക 

ളുടെ ഇടയില് തങ്ങളുടെ സകലള്ലേച്ഛൃത 

കളെയും ധിവരിച്ചു പറയേണ്ടതിന്നു 

ഞാന് അവരില് ഏതാനുംപേരെ വാം, 

ക്ഷാമം, മഹാമാരി എന്നിവയില്നിന്നു 

ശേഷിപ്പിക്കും; ഞാ൯ യഹോവ എന്നു 

അവർ അറിയും. 

യഹോവയ്യടെ അരുളപ്പാടു എനിക്കു 

ണ്ടായതെന്നതെന്നാത; മനുഷ്യ പുത്രാ, നടു 

വിറ ക്ുത്തോടെ അപ്പം തിന്നുകയും 

യലോടും പേടിയോടുംക്രടെ ഖെള്ളം 

കുടിക്കയും ചെയ്തു. ദേശത്തിലെ ജന 

ത്തോടു നി പറയേണ്ടതു: യെരൂശ 

ലേംനിധാസികളെയും യിസ്രായേതദേശ 

രെയും കുറിച്ചു യഹോലയായ കുത്താവു 

ഇപ്രകാരം അരുളി ച്ചെയ്യുന്നു: അവരുടെ 

ദേശം അതിലെ സകലനിവാസികളുടെ 

യ്യും സാഹസംനിമിത്തം അതിനെറ നി 

റവോടുക്രടെ ശ്രു൬ മായ്ക്യോകുന്നതു കൊണ്ടു 

അവര് പേടിയോടെ അല്പം തിന്നുകയും 

സൃംഭനത്തോടെ വെള്ളം കുടിക്കയും 

ചെയ്യം. ജനപുക്ക്ടിയൃയള്ള പട്ടണങ്ങമ ശ്ര 

നയവും ദേശം നിമ്യയുനധും ആയിത്തീരും; 

ഞാ൯ യഹോവ ഏന്നു നിങ്ങ അറിയും. 

യഹോവയുടെ അരുളപ്പാടു എനികു 

ണ്ടായ തെന്നതെന്നാല്ഃ മനുഷ്യ പുത്രാ, കാ 

ലം നീണ്ടുപോകും; ഒശനമൊക്കെയും ഒക്കാ 

തെപോകും എന്നു നിങ്ങശക്കു യിസ്പായേല് 

ദേശത്തു ഒരു പഴഞ്ചൊല്ലുള്ളതു എന്തു! 

അതുകൊണ്ടു നി അവരോടു പറയേണ്ടതു: 

യഹോവയായ കത്താധു ഇപ്രകാരം അരു 
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ളിച്ചെയുന്നു: ഞാ൯ ഈ പഴഞ്ചൊല്ലു നി 

ത്അലാക്കും; അവര് യിസ്ധായേലില് ഇനി 

അതു ഒരു പഴഞ്ചൊല്ലായി ഉപയോഗിക്ക 

യില്ല; കാലവും സകലഭശനത്തിനെറയ്യം 

നിവ്ൃത്തിയും അടുത്തിരിക്കുന്നു എന്നു അ 

വരോടു പ്രസ്മാവിക്ക. യിസ്ാരയല്ഗൃഹ 

ത്തില് ഇനി മിത്ഥ്യാദശനധും വ്യാജപ്ര 

ശൂ ധും ഉണ്ടാകയില്ല. യഹഫഹേവയായ ഞാ൯ 

പ്രസ്മാധിപ്പം൯ ഇച്ഛിക്കുന്ന വചനം പ്ര 

സ്മാധിക്ും; അതു താമസിയാതെ നിവ്ല 

ത്അ്ിയാകും; മത്സരഗൃഹമേ, നിങ്ങളൂടെ കാ 

ലത്തു തന്നേ ഞാന് വചനം പ്രസ്മാഡിക്ക 

യും നിധത്തിക്കയും ചെയ്യും ഏന്നു യഹോ 

വയായ കത്താലിസെറ അരുളപ്പാടു. 

യഹോവയുടെ അരുളപ്പാടു എനികും 

ഞ്ടായതെന്തെന്നാല്: മനുഷ്യ പുത്രാ, യി 

സ്രാമയല്ഗൃഹം: ഇവന് ദശിക്കുന്ന ദശനം 

വള രെനാള ത്തേക്കുള്ളതും ഇവന് പ്രുധ 

ചിക്കുന്നതു ദീംഘ്ൃയകാലത്തേകുള്ളതും ആകു 

ന്നു എന്നു പറയുന്നു, അതുകൊണ്ടു നി 

അവരോടു പറയേണ്ടതു: യഹോധഖയായ 

കുത്താവുയ ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചെയയന്നു : 

എന്െറ വചനങ്ങളിൽ ഒന്നും ഇനി താമ 

സിക്കയില്ല;ു ഞാ൯ പ്രസ്യാധിക്കുന്ന വച 

നം നിവ്ൃത്തിയാകും എന്നു യഹോവയായ 

കത്തായിനെറ അരുളപ്പാടു. 

൧൩, അഡ്ധ്യായാം, 

യഹോപയുടെ അരുളപ്പാടു എനികുണ്ടാ 

മനുഷ്യ പുത്രാ, യിസ്പാ 

യേലിത പ്രവചിച്ചുപോരുന്ന പ്രവാചക 

യതെന്നതെന്നാത: 

ന്മാരെക്കറിച്ചു നീ പ്രവചിച്ചു, സ്വന്ത 

ദയങ്ങളിതനിന്നു പ്രവചിക്കുന്നവരരാടു 

പറയേണ്ടതു : 

കേമപ്പി൯ 

യഹോവയുടെ വചനം 

യഫോവയായ കത്താധു 

ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചെയ്യുന്നു: സ്വന്തമന 

സ്സ്റിനെയും കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത കായ്യങ്ങളെ യും 

യെഹെനസ്ന്റേത ൧൩ 

പിന്തുടരുന്ന ബുഭ്ധികെട്ട പ്രവാചകന്മാ 

ക്കു അയ്യാകക്ടൂം! യിസ്ഡായേലേ,നിനെറ 

പ്രവാചകന്മാർ ശ്രുനൃപ്രദേശങ്ങളിലെ 

കുറുക്കന്മാരെപ്പോലെ ആയിരികുന്നു. 

യ ഹോവയ്യടെ നാളി യുഭ്ധത്തില് ഉറെ ച്ച 

നില്ലേണ്ടതിന്നു നിങ്ങ ഇടിവുകളില് 

കയറിട്ടില്ല, യിസ്ധായേല്ഗൃഹത്തിന്നു വേ 

ണ്ടി മതില് കെട്ടിട്ടുമില്ല. അവധർ ധ്യജേ 

വും കള്ളപ്രശ്ശ ധും ഭശിച്ചിട്ടു യഹോയ 

യുടെ അരുളപ്പാടു എന്നു പറയന്നു ; യഹോ 

വ അവരെ അയച്ചില്ലെങ്കിലും വചനം 

നിവ്ൃത്തിയായ്ക്കുരുമെന്നു അയധയര് ആശി 

ക്കുന്നു. ഞാ൯ അരുളിച്ചെയ്യാതെയിരി 

ക്കെ യഹോധയ്ുടെ അരുളപ്പാടു എന്നു 

നിങ്ങ പറയുന്നതിനാല് നിങ്ങ മിത്ഥ്യാ 

ഒശനം ഒശിക്കയും ധ്യാജപ്ര്യം പറകയും 

അല്ലയോ ചെയ്യിരിക്കുന്നതു ? 

അതുകൊണ്ടു യഹോവയായ കത്താവു 

ഇപ്രുകാരം അരുളിച്ചെയ്യുന്നു: നിങ്ങറം 

ല്യാജം പ്രസ്മായിച്ചു ഭോഷ്ക്റു ഒശിച്ചിരിക്ക 

കൊണ്ടു ഞാന് നിങ്ങശക്കു ധിരോധമായി 

രിക്കുന്നു എന്നു യഹോധയായ കത്താധി 

ന്െറ അരുളപ്പാടു. വ്യജേം ഒശിക്കയും 

കള്ള പ്രശ പറകയും ചെയ്യുന്ന പ്രവാച 

കന്മാക്ു ഏനറെറ കൈ ധിരോധമായി 

രിക്കും; എനെറ ജനത്തിനെറ മന്ത്രിസഭ 

യില് അവര് ഇരിക്കയില്ല; യിസ്രായേല് 

ഗൃഹത്തിന്െറ പേര്വഖഴിച്ചാത്തില് അവ 

രെ എഴ്ചതുകയില്ല; യിസ്രായേതദേശത്തില് 

അധഖര് കടക്കയയമില്ല;ു ഞാ൯ യഫോധ 

യായ കുത്താവു എന്നു നിങ്ങ അറിയും. 

സമധാനം ഇല്ലാതെയിരിക്കെ സമാ 

ധാനം എന്നു പറഞ്ഞു അവര് എനെറ 

ജനത്തെ ചതിച്ചിരിക്കകൊണ്ടും അതു 

ചുവര് പണിതാല് അവർ കമ്മായം പൂശി 

ക്കള യ്യന്നതു കൊണ്ടും അടന്നുവിഴ്ചംഖണ്ണം 11 

കുമ്മായം പൂശുന്നധരോടു നീ പറയേണ്ടതു : 

ഠിം 



യെഫെദസ്ത്റേല് ൧൪: 

പെരുമഴ ചൊരിയും; ഞാ൯ ആലിപ്പഴം 

പൊഴിയിച്ചു കൊടുങ്കാററടിപ്പിക്കും. ചുവര് 

വീണിരിക്കുന്നു; നിങ്ങ പൃശിയ കുമ്മായം 

എധിടെപ്പോയി ഏന്നു നിങ്ങളേടു പറ 

കയില്ലയോ? അതുകൊണ്ടു യഹോവയാ 

യ കത്താവു ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചെയുന്നു: 

ഞാ൯ എനെറ ക്രോധത്തിൽ ഒരു കൊടു 

കാററടിക്കു മാറാകും; ഏനെറ കോപത്തില് 

പെരുമഴ പെയ്യികും; എനെറ ക്രോധ 

ത്തില് മുടിച്ചുകള യുന്ന വലിയ ആലിപ്പഴം 

പൊഴിക്കും, നിങ്ങ കുമ്മായം പൂശിയ 

ചുവരിനെ ഞാ൯ ഇങ്ങനെ ഇടിച്ചു നില 

ത്തു തള്ളിയിട്ടു അതിസെറ അടിസ്ഥാനം 

വെളിപ്പെടുത്തും; അതു ധിഴ്ചം;ു നിങ്ങഠം 

അതിനെറ നടുവില് മുടിഞപോകും; 

ഞാ൯ യഹോവ എന്നു നിങ്ങ അറിയും. 

അങ്ങനെ ഞാന ചുവരിന്യേലും അതിന്നു 

കുമ്മായം വൂശിയഖരുടെ മേലും എസെറ 

ക്രോധത്തെ നിപ്പത്തിയാക്കിട്ടു നിങ്ങ 

ളോടു: ഇനി ചുയരില്ല; അതിന്നു കമ്മാ 

യം വൃശിയവരായി, യെരൂശലേമിനെ 

ക്കുറിച്ചു പ്രവചിച്ചു, സമാധാനമില്ലാതിരി 

ക്കെ അതിന്നു സമാധാനദശനങ്ങളെ ദശി 

ക്കുന്ന യിസ്രായേലിനെറ പ്രവാചകന്മാരും 

ഇല്ല എന്നു പറയും എന്നു യഹോവയായ 

കത്തായിനെറ അരുളപ്പാടു. 

നീയോ, മനുഷ്യ പുത്രാ സ്വന്തധിചാരം 

പ്രവചിക്ുന്നവരായ നിസെറ ജനത്തി 

നെറ പുത്രിമാരുടെനേരെ നിനെറ മുഖം 

തിരിച്ചു അവക്കു വിരോധമായി പ്രവചി 

ചുപഠറയേണ്ടതെന്തെന്നാല് : യഹോവ 

യായ കുത്താധുയ ഇവ്രുകാരം അരുളിച്ചെ 

യുന്നു: 

കയ്യേപ്പുകശക്കു ഒക്കെയും രക്ഷകളും ഏതു 

ദേഹികളെ ധവേട്ടയാടേണ്ടതിന്നു 

പൊക്കത്തിലും ഉള്ള വരുടെ തലെക്കു തക്ക 

മൂടുപടങ്ങൂം ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്ര്രികഠഠക്കു അ 

യ്യോ കഷ്ടം! നിങ്ങ എനെറ ജനത്തില് 

ഠിം 
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ചില ദേഹികളെ വേട്ടയാടിക്കൊല്ലുകയും 

നിങ്ങളുടെ ആദായത്തിന്നായി ചില ദേഹി 

കളെ ജീവനോടെ രക്ഷിക്കയും ചെയ്യന്നു. 

മരിക്കരുതാത്ത ദേഹികളെ കൊല്ലേണ്ടതി 19 

ന്നും ജീവിച്ചിരിക്കരുതാത്ത ദേഹികളെ 

ജിവനോടെ രക്ഷ്ധിക്കേണ്ടതിന്നും നിങ്ങ, 

ഭോഷ്ട് കേരക്കുന്ന എന്െറ ജനത്തോടു 

ഭോഷ്ട്പറയുന്നതിനാല് എന്െറ ജനത്തി 

നെറ ഇടയില് ഒരു പിടി യവത്തിന്നും 

ഒരു അപ്പക്കഷണത്തിന്നും വേണ്ടി എന്നെ 

അശുഭ്ധമാക്കിയിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടു 20 

യഹോവയായ കത്തായു ഇപ്രുകാരം അരു 

ളിച്ചെയുന്നു : ദേഹികളെ പറവജാതികളെ. 

പ്പോലെ ധേട്ടയാടുന്ന നിങ്ങളുടെ രക്ഷ 

കുഠക്ക ഞാ൯ പിരോധമായിരിക്കുന്നു; 

ഞാ൯ അവയെ നിങ്ങളുടെ ഭജുങ്ങളിത 

നിന്നു പറിച്ചുകീറി, ദേഹികളെ, നിങ്ങ 

പറധജാതികളെ പ്പോലെ ധേട്ടയാടുന്ന | 

ദേഹികളെ തന്നേ, വിടുധിക്കും. നിങ്ങ 1 

ളുടെ മൂടുപടങ്ങളെ.യും ഞാ൯ പറിച്ചുകീറി 

എനെറ ജനത്തെ നിങ്ങളുടെ കയ്യില്നി 

ന്നു ധിടുധികും; അവര് ഇനി നിങ്ങളുടെ 

കൈക്കല് ധേട്ടയായിരിക്കയില്ല;ു ഞാ൯ 

യഹോധ എന്നു നിങ്ങ അറിയും. ഞാ൯ 92 

ടൂഃഖിപ്പിക്കാത്ത നീതിമാനെറ ഫചേദയത്തെ 

നിങ്ങ വൃയാജങ്ങളെ ക്കൊണ്ടു ടൂഃഖിപ്പിക്ക 

യും തന്െറ മുമ്മാ്ം വിട്ടുതിരിഞ്ഞു ജീധ 

രക്ഷ പ്രാപിക്കാത വണ്ണം ദുക്ടടനെ നിങ്ങ 

ധൈയ്യപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നതു കൊണ്ടു 

നിങ്ങ ഇനി വ്യാജം ദശിക്കയോ പ്രശം റി 

പറകയോ ചെയ്തു യില്ല ; ഞാ൯ എനെറജന 

ത്തെ നിങ്ങളു ടെ കയ്യില്നിന്നു വിടു യിക്ും; 

ഞാ൯ യഹോവ എന്നു നിങ്ങഠ അറിയും. 

൧൪. അംഘ്യ്ായഠ. 

യിയ്രായേല്മൂപ്പുന്മാരില് ചിലര് ഏഎനെറ 

അടുക്കല് വന്നു എസെറ മുമ്പില് ഇരുന്നു. 
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കൂ അല്പ്പോഠം യര്ഹാവയുടെ അരുളപ്പാടു എ 

8 നികുണ്ടായതെന്തെന്നാല് : മനുഷ്യ പുത്രാ, 

ഈ പുരുകന്മാര് തങ്ങളുടെ ധിഗ്രഹങ്ങളെ 

ഫൃഭയത്തില് സ്തരിച്ച തങ്ങളുടെ അകൂൃത്യ 

ഹേതു തങ്ങളുടെ മുമ്പിരു ഖെച്ചിരിക്കുന്നു; 

അവര ചോടിച്ചാല് ഞാന ഉത്തരമരുളൂ മോ? 

അതുകൊണ്ടു നി അവരോടു പറയേണ്ടതു: 

യഹോവയായ ക്ത്താധയ ഇപ്രുകാരം അരു 

ളിച്ചെയ്യുന്നു : യിസ്പായേല്ഗൃഫത്തില് ത 

നെറ ധിഗ്രഹങ്ങളെ ഫലദയത്തിര സ്തരി 

ചൂഠ തന്െറ അക്ൃത്യ ഹേതു തനെറ മുമ്പില് 

വെച്ചും കൊണ്ടു പ്രവാചകുസെറ അടുക്കൽ 

വരുന്ന ഏവനോടും യഹോവയായ ഞാ൯ 

തന്നേ യിസ്പായേല്ഗൃഹത്തെ അവരു 

ടെ ഹൃദയത്തില് പിടിക്കേണ്ടതിന്നു അവ 

നെറ ധിഗ്രഹങ്ങളു.ടെ ബാഹ്ഹുല്യത്തിന്നു 

തക്കഖണ്ണം ഉത്തരം അരുളും; അവര് എല്ലാ 

വരും തങ്ങളുടെ വിഗ്രഹങ്ങഠനിമിത്തം 

ആക 

യാല് നി യിസ്ായേല്ഗൃഫത്തോടു പറ 

എന്നെ വിടൂകന്നിരിക്കുന്നു വല്ലോ. 

യേണ്ടതു: യഹോവയായ കത്താധു ഇവരു 

കാരം അരുളിച്ചെയ്യുന്നു: നിങ്ങ അനുത 

പിച്ചു നിങ്ങളുടെ ലിഗ്രഹങ്ങളെ വിട്ടൂതി 

രിചി൯;. നിങ്ങളുടെ സകലള്ലേച്ഛബിം 

ബങ്ങളിലുംനിന്നു നിങ്ങളൂടെ മുഖം തിരി 

പ്പിനു. 

യേലില് വന്നു പാകുന്ന പരദേശികളിലും 

യിസ്രായേല്ഗൃഹത്തിലും യിസ്സാ 

എന്നെ വിട്ടകന്നു തനെറ ധിഗ്രഹങ്ങളെ 

ഫൃദയത്തില് സ്തരിച്ചും തന്െറ അകുത്യ 

ഹേതു മുമ്പില് ധെച്ചും കൊണ്ടു പ്രവാചക 

നെറ അടുക്കല് അരുളപ്പാടു ചോടിപ്പം൯ 

വരുന്ന ഏവനോടും യഹോവയായ ഞാസ 

തന്നേ ഉത്തരം അരുളും. ഞാന് ആ മനു 

കയ നെറനേരെ മുഖംതിരിച്ചു അവനെ 

ഒരടയാളവും പഴഞ്ചൊല്ലും ആക്കും; ഞാ൯ 

അവനെ എനെറ ജനത്തിനെറ നടുയിത 

നിന്നു ഛേദിച്ചുകളയും; ഞാ൯ യഹോവ 

ഠിം 

യെഹെസ്സറേത ൧൪: 

എന്നു നിങ്ങ അറിയും. എന്നാല് 

പ്രഡാചക൯ വശികരിക്ുപ്പെട്ടിട്ടു ഒരു 

വാക്കു പ്രസ്മാധിച്ചാത് യഫോവയായ 

ഞാ൯ ആ പ്രവാചകനെ വശീകരിച്ചി 

രികുന്നു; ഞാന് അധഖനെറനേരെ കൈ 

നിട്ടി അവനെ യിസായേല്ജനത്തിരു 

നിന്നു സംഹരിച്ചുകളയും. യിസായല് 

ഗൃഹം ഇനിമേല് എന്നെധിട്ടു തെററിപ്പോ 

കയും 

അശുൂഭ്ധരായിത്തീരുകയും ചെയ്യാതെ അ 

സകലധിധലംഘനങ്ങളൂം കൊണ്ടു 

വ൪ ഏനിക്കു ജനധും ഞാ൯ അവക്കു ടൈ 

വവും ആയിരിക്കേണ്ടതിന്നു അവര്തങ്ങ 

മൂടെ അകൃത്യം വഫികും; ചോടികുന്നവ 

സെറ അക്കത്യധും പ്രവാചകന്െറ അശ 

ത്ൃയയും ഒരുപോലെ ആയിരികും എന്നു 

യഹോവയായ കത്താവിന്െറ അരുതു 

പ്വാടു. 

യഹോവയുടെ അരുളപ്പാടു എനിക്കു 

ണ്ടായതെന്തെന്നാല്: മയുഷ്യ പുത്രാ, ഒരു 

ദേശം ഏന്നോടു ദ്രോഹിച്ച പാപം ചെയ്യു 

മ്പോധ ഞാ൯ അതിനെറനേരെ കൈ 

നീട്ടി, അപ്പം ഏന്ന കോല് ഒടിച്ചു, ക്ഷാമം 

വരുത്തി, മനുഷ്ച്യനെയും മൂഗത്തെയും അ 

തിരുനിന്നു ഛേദിച്ചുകളയും. നോഫ, 

ഓനിയേല്, ഇയ്യോബ് എന്നി മൂന്നു പുരു 

ഷന്മാർ അതില് ഉണ്ടായിരുന്നാലും അവര് 

തങ്ങളുടെ നീതിയാൽ സ്വന്തജീവനെ 

മാത്രമേ രക്ഷിക്കയുള്ള എന്നു യഹോധഖ 

യായ കത്താവിനെറ അരുളപ്പാടു. ഞാ൯ 

ടുഷൂമൃഗങ്ങളെ ദേശത്തു വരുത്തുകയും 

ആ മൃഗങ്ങളെ പേടിച്ചു ആരും വഴി 

പോകാത വണ്ണം അവ അതിനെ നിജ്ചൂന 

മാക്കിട്ടു അതു ശ്രുനയമാകയും ചെയ്യാരു, 

ആ മൂന്നു പുരുഷന്മാര അതില് ഉണ്ടായി 

രുന്നാലും, ഏന്നാണ, അവര് പുത്രന്മാരെ 

യോ പുത്രിമാരെയോ രക്ഷിക്കാതെ അ 

വര് മാത്രമ രക്ഷപ്പെടുകയുള്ളു ; ദേശമോ 
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മുള 

28 

നയത്തെ 

യെഹെസ്സേല് ൧൫ 

ശ്രുന്യ മായിപ്പേകുമെന്നു യഫോവയായ 

കത്താധിനെറ അരുളപ്പാടു. അല്ലെങ്കില് 

ഞാ൯ ആ ദേശത്തില് വാ വരുത്തി 

വാളേ., നീ ഭേശത്തുക്രടി കടക്കുക എന്നു 

കല്പിച്ച മനുഷ്യരെയും മൃഗങ്ങളെയും അ 

ആ 

മൂന്നു പുരുഷന്മാർ അതില് ഉണ്ടായിരുന്നാ 

തില്നിന്നു ഛേടിച്ചുകള ഞ്ഞാല് 

ലും, എന്നാണ, അവര് പുത്രന്മാരെയോ 

പുത്രിമാരെയോ രക്ഷ്മിക്കാതെ, അവര് മാ 

തൂമേ രക്ഷപ്പെടുകയുള്ളു എന്നു യഹോവ 

യായ കത്താധിനെറ അരുളപ്പാടു. അല്ലെ 

കിത ഞാ൯ ആ ദേശത്തു മഹാമാരി അയ 

ചും അതിരുനിന്നു മന്ദഷ്യരെയും മുഗങ്ങ 

ളെയും ഛേദിച്ചുകളു വാ൯ തക്കവണ്ണം എ 

നെറ ക്രോധം രക്തരൂപേണ അതിന്മേല് 

പകന്നാല് നോഹയും ദാനീയേലും ഇ 

യ്യോബും അതില് ഉണ്ടായിരുന്നാലും, എന്നാ 

ണ, അവര് പൃത്രനെയോ പൃത്രിയെയോ 

രക്ഷിക്കാതെ തങ്ങളുടെ നീതിയാൽ സ്വ 

ന്തജിവനെ മാത്രമേ രക്ഷിക്കയുള്ള എന്നു 

യഹോവയായ കത്താധിനെറ അരുള 

പ്പാടു. 

കാരം അരുളിച്ചെയ്യുന്നു: ഞാ൯ യെരൂശ 

യഹായയായ കത്താവു ഇപ്ര 

ലേമില്നിന്നു മന്ഷ്യരെയും മൃഗങ്ങളെ 

യും ഛേദിച്ചുകള യേണ്ടതിന്നു വാഠം, ക്ഷാ 

മം, ദുഷ്യൂമൃഗം, മഹാമാരി എന്നിങ്ങനെ 

അനത്ഥകരമായ ന്യായധിധികമ നാലും 

ത്േന്നാല് പുറപ്പെട്ടു 

പോരുവാന൯ുള്ള പുത്രന്മാരും പുത്രിമാരും 

ക്രടെ അയച്ചാലോ? 

ആയ ഒരു രക്ഷിതഗണം അതില് ശേഷി 

ച്ചിരിക്കും; അഖ൪ പുറപ്പെട്ടു നിങ്ങളുടെ 

അടുക്കല് വരും; നിങ്ങ അവരുടെ ന 

ടപ്പം പ്രവൃത്തികളും കണ്ടു, ഞാ൯ യെരൂ 

ശലേമിന്നു വരുത്തിയ അനത്ഥവ്യം അതി 

നനു വരുത്തിയ സകലവും ചൊല്ലി ആശ്വാ 

സം പ്രാപിക്കും. നിങ്ങ അവരുടെ 

നടപ്പും പ്രവ്ൃത്തികമ്ും കാണുമ്പോ നി 
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ങ്ങഗക്കു ആശവാസ്സമായിരികും; ഞാ൯ 

അതില് ചെയ്യിരികുന്നതൊക്കെയും വെറു 

തെയല്ല ചെയുതു എന്നു നിങ്ങ അറിയും 

എന്നു യഹോവയായ കത്താധിനെറ അ 

രുളപ്പാടു. 

൧൭. അദ്ധ്യായം. 

അരുളപ്പാടു എനിക്കു 

മനുഷ്യപുത്രാ, കാ 

ട്ടിലെ വ്ൃക്ഷങ്ങളൂടെ ഇടയിത് ഒരു ചെടി 

യ്ഹോധഖയുടെ 

ണ്ടായതെന്തെന്നാല് : 

യായിരിക്കുന്ന മുന്തിരിപള്ളിക്ക മററു മര 

വല്ല 

പണിക്കും കൊള്ളിപ്പാ൯ അതിരനിനു 

തരക്കാഠം എന്തു ധിശേഷതയുള്ളൂ 7 

മരം എടുക്കാമോ? വല്ല സാധനവും തൂക്കി 

യിടേണ്ടതിന്നു അതുകൊണ്ടു ഒരാണി 

ഉണ്ടാക്കാമോ? അതിനെ തിക്കു ഇരയാ 

യി കൊടുക്കുന്നു; തി അതിനെറ രണ്ടു 

അററയധും ദഹിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു; അതിന്െറ 

നടുമുറിയും വെന്തിരിക്കുന്നു; ഇനി അതു 

അതു മുഴ 

വനായിരുന്നല്പോഠംതന്നേ ഒരുപണികും 

വല്ല പണിക്കും കൊള്ളു മോ? 

കൊള്ളാതെയിരുന്നു; തി അതിനെ ദഹി 

പ്പിക്കയും അതു ദഹിച്ചുപോകയും ചെയു 

ശേഷം വല്ല പണിക്കും ക്കൊള്ളു മോ? 

അതുകൊണ്ടു യഹോവയായ കത്താധു 

ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചെയുന്നു: കാട്ടിലെ 

വൃക്ഷങ്ങളില് ഞാന് തിക്കിരയാക്കിക്കൊട്ട 

അ മുന്തിരിധള്ളിയെപ്പോലെ ഞാ൯ യെരൂു 

ശലേംനിവാസികളെയും ആക്കും. ഞാ൯ 

അവക്കു ലിരോധമായി മുഖംതിരികും; 

അവര് തീയില്നിന്നു പുറപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു 

ഏമദ്കിലും അവര് തികു ഇരയായിത്തീരും; 

ഞാ൯ അവക്കു വിരോധമായി മുഖംതിരി 

ക്കമ്പോഠ ഞാന് യകഷഛോവ എന്നു നിങ്ങ 

അറിയും. അവര് ദോഹം ചെയ്തുകൊണ്ടു 

ഞാ൯ ദേശത്തെ ശ്രു൬ മാക്കം ഏന്നു യ 

ഹോവയായ കത്രാവിനെറ അരുളപ്പാടു. 

പ 

ധിം 
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൧ന്ന. അദ്ധ്യായാ. 

യഹോവയുടെ അരുളപ്പാടു ഏനിക്കുണ്ടാ 

യതെന്തെന്നാല്: മരഷ്യയ പുത്രാ; നി യെ 

രൂശലേമി നോടു അതിനെറ മ്ലേ ച്ചതകളെ. 

അറിയിച്ചു പറയേണ്ടത്ത: യഹോവയായ 

കത്താധു യെരൂശലേമിനോടു ഇപ്രകാരം 

അരുളിച്ചെയ്യുന്നു: നിനെറ മപ്പത്തിയും 

നിന്െറ ജനനവും കനാ൯ദേശത്താകുന്തു; 

നിന്െറ അച്പ൯ അമമോയ്യനും അമ്മ ഹി 

തൃസ്ര്്രീയും അത്രേ. 

വസ്തുതയോ -- ജനിച്ച നാളില് നിന്െറ 

നിന്െറ ജനന 

പൊക്കിഠം മുറിച്ചില്ല; നിന്നെ ധെള്ള 

ത്തില് കുളിപ്പിച്ച വെടിപ്പാക്കിയില്ല; ഉപ്പു 

തേച്ചില്ല, തൃണി ചുററിയതുമില്ല. നി 

ന്നോടു മനസ്സുലിലു തോന്നിട്ടു ഇവയില് 

ഒന്നെങ്കിലും നിനകു ചെയ്യൂതരുവാ൯ 

ഒരു കണ്ണിന്നും നിന്നോടു കനിവുണ്ടാ 

യില്ല; നീ ജനിച്ച നാളില് തന്നേ അവക്കു 

നിന്നോടു ധെറ്ുപ്പ തോന്നിയതു കൊണ്ടു 

നിന്നെ ധെളിയ്യദേശത്തു ഇട്ടുകളഞ്ഞു. 

എന്നാല് ഞാന് നിനെറ സമിപത്തു കൂടി 

കടനാപോകമ്പോഠ നി രക്തത്തില് കിട 

ന്അരുളൃന്നതു കണ്ടു നിന്നോടു: നി രക്ത 

ത്തില് കിടക്കുന്നു ഏങ്കിലും ജിവിക്ക എന്നു 

കല്പിച്ചു; അതേ, നി രക്തത്തില് കിട 

ക്കുന്നു എങ്കിലും ജിവധിക്ക എന്നു ഞാന് 

നിന്നോടു കപ്പിച്ചും വയലിലെ സസ്യം 

പോലെ ഞാന് നിന്നെ പെരുകമാറാക്കി; 

നി വളന്നു വലിയവളായി അതിസൌ 

ദയം പ്രാപിച്ചു; നിനക്കു ഉന്നതസ്തൂ 

നവും ദിഘകേശധും ഉണ്ടായി; എങ്കിലും 

ആയി 

രുന്നു. ഞാന് നിന്െറ അരികെ ക്രടി 

നി നഗ്നയും അനാവ്പതയും 

കടന്നു നിന്നെ നോക്കിയപ്പോ നിനകു 

പ്രേരത്തിനെറ സമയമായി എന്നു കണ്ടിട്ടു 

എനെെറ വസ്ധ്ൂം നിസെറമേല് വിരിച്ചു 

ധാം 

__ 1299 യെഹെസ്സറേല് ൧൬ 

നിനെറ നഗ്നത മറെച്ചു; ഞാന് നിന്നോടു 

സത്യധും നിയമധും ചെയ്യൂ നീ ഏനിക്കു 

ഭ്ള വഠം ആയിത്തിന്നു എന്നു യഹോവയായ 

കത്താവിനെറ അരുളപ്പാടു. പിന്നെ 

ഞാന് നിന്നെ വെള്ളത്തില് കുളിപ്പിച്ചും 

രക്തം കഴുകിക്കളഞ്ഞു എണ്ണ പൃശി. 

ഞാ൯ നിന്നെ ധിചിത്രഖസ്ത്രും ധരിപ്പിച്ചു, 

ചെരിപ്പിടുവി 

ചും ശണപടം കൊണ്ടു ചുററി പട്ടു പുതെ 

തഫശശുതോല് കൊണ്ടുള്ള 

പ്പിച്ച. ഞാ൯ നിന്നെ ആഭരണം അ 

ണിയിച്ചു നിനെറ കൈകു വളയും കഴ 

ത്തില് മാലയും ഇട്ടു. ഞാ൯ നിന്െറ 

മൂക്കിന്നു മൂക്കുത്തിയും കായില് കുണുക്കും 

ഇട്ടു, തലയില് ഭംഗിയുള്ളോരു കിരീടധും 

വെച്ചു, ഇങ്ങനെ നി പൊന്നും വെള്ളി 

യും അണിഞ്ഞു; നിനെറ ഉടുപ്പു ശണപ 

ടധും പട്ടും വിചിത്രവസ്ത്രുധും ആയിരുന്നു; 

നീ നേരിയ മാധും തേനും മ്േണ്ണുയും മപ 

ജീ യിച്ചു ഏററധും സൌന്ദയ്യമുള്ള വളായി 

ത്തീന്നു;ു നിനക്കു രാജത്വധും സിദ്ധിച്ച 

ഞാ൯ നിന്നെ അണിയിച്ചു അലങ്കാരം 

കൊണ്ടു നിന്െറ സൊൌട്ടയ്യം പരിപൂണ്ണ 

മായതിനാല് നിസെറ കീത്തി ജാതിക 

ളില് പരന്നു എന്നു യഹോധയായ കത്താ 

എന്നാല് നീ നി 

സെറ സൊെയന്ദയ്യത്തിരു ആശ്രയിച്ചു, നി 

സെറ 

ചെയ്യു, വഴിപോകുന്ന ഏവന്െെറമേലും 

വിനെറ അരുളപ്പാടു. 

കിത്തിഛഫേതുധായി പരസംഗം 

നിനെറ പരസംഗം ചെലധ. പു; അതു 

അവന്നുള്ള തായിരുന്നു. നിന്െറ ഡസ്്ര 

ങ്ങളില് ചിലതു നി ഏടുത്തു, പല നിറ 

ത്തില് പൂജാഗിരികളെ തീത്തലങ്കരിച്ചു, 

അവധയുടെമേരു പരസംഗം ചെയ്യൂ; ഈ 

വക സംഭധിച്ചിട്ടില്ല, സംഭവിക്കയും 

ഇല്ല. 

ധെള്ളിയും കൊണ്ടുള്ള ആഭരണങ്ങളെ നീ 

എടുത്തു, 

ഞാന നിനക്കു തന്ന പൊന്നും 

പുരുഷരൂപങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കി 
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0 യഹോവേ, 

വിലാപങ്ങറഠ ൨൩ 

കടന്നുപോകുന്ന ഏവരും നിന്നെ നോക്കി 

കൈ കൊട്ടുന്നു ; 

അവര് യെരൂശലേംപുത്രിയെച്ചെ:ല്പി കുള. 

കുത്തി തലകലുക്കി: 

സെൌന്ദയ്യപൂത്തി എന്നും സ്വ്ൃമഹീതല 

മോദം എന്നും ധിളിച്ചുവന്ന നഗരം ഇതു 

തന്നേയോ എന്നു ചോടികുന്നു. 

നിന്െറ ശത്രുക്കളൊക്കെയും നിനെറനേ 

രെ വായ്ക്റിള ക്കുന്നു; 

അവർ ചുള കത്തി, പല്ലുകടിച്ചു: നാം അ 

! പളെ ധിഴ്ചങ്ങിക്കള ഞ്ഞു, 

നാം കാത്തിരുന്ന ടഭിവസം ഇതുതന്നേ, 

നമുക്കു സ:ഭ്ധ്യമായി നാം കണ്ടു രസി 

പ്പാസ ഇടയായല്ലോ എന്നു പറയുന്നു. 

യഹോധഖ നിണ്ണയിച്ചതു അനുക്ക്ടിച്ചിരി 

കുന്നു; 

പൃരാതനകാലത്തു അരുളിച്ചെയുതു നിവ 

ത്തിച്ചിരിക്കുന്നു. 

കരുണക്രടാതെ അവ൯ ഇടിച്ചുകളതഞ്ഞു ; 

അയന് ശത്രുവിനെ 

നിന്നെച്ചൊല്ലി സന്തോഷിപ്പിച്ചു ധൈരി 

കളുടെ കൊമ്പു ഉയത്തിയിരികുന്നു. 

അവരുടെ ഹൃദയം കത്താധിനോടു നില 

വിളിച്ചു; 

സിയോ൯പുത്രിയുടെ മതിലേ, രാധയും പ 

കലും ഓലോല കണ്ണനീരൊഴ്ചക്കുക; 

നിനക്കു തന്നേ സ്വസ്ഥത നല്ലരുതു; നി 

സെറ കണുണി ധിശ്രമിക്കയുമരുതു 

രാത്രിയില്, യാമാരംഭത്തിങ്കല് എഴഗ്രന്നേ 

ററു നില വിളിക്ക; 

നിസെറ ഹൃദയത്തെ ധെള്ളംപോലെ ക 

ത്തസന്നിധിയിൽത പകരുക; 

വീഥികളുടെ തലെക്കലൊക്കെയും വിശപ്പു 

കൊണ്ടു തള ന്നുകിടക്കുന്ന 

നിന്െറ കുഞ്ഞുങ്ങുടെ ജീിവരക്കഷെക്കായി 

അവങ്കലേക്കു കൈ മലത്ൃതുക, 

ആരോടാകുന്നു നി ഇങ്ങ 

ധാഠാഥ്ലിം 

1റനന്ന്വ്ഗ്ന് 3 

നെ ചെയൂതെനാ ഓത്തു കുടാക്ഷിക്കേ 

ണമേ! 

സ്റ്രീകഠം ഗഭഫലത്തെ, കയ്യില് താരലാലി 

ച്ചുപോരുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെ തന്നേ തിന്നേ 

ണമോ? 

കത്താധിനെറ പിശുഭ്ധമന്ദിരത്തില് പു 

കൊല്ലല്ലെ 

ടേണമോ? 

രോഹിതന്ദം പ്രവാചകനും 

വിഥികളില് ബാലനും പ്ൃദ്ധനും നിലത്തു 

കിടക്കുന്നു; 

എനെറ കന കുമാരും യൌവനക്കാരും 

വാ൦സകൊണ്ട ധിണിരിക്ുന്നു ; 

നിനെറ കോപടദ്വസത്തില് നി അ 

വരെ കൊന്നു, കരുണക്രടാതെ അറുത്തു 

കളഞ്ഞു. 

ഉത്സവത്തിന്നു വിളിച്ചക്ട്ടുംപോലെ നീ 

ഏനിക്കു സവ്ൃത്ര ഭിതികളെ. വിളിച്ചുകൂട്ടി 

യിരിക്കുന്നു ; 

യഹോധയ്യടെ കോപദിപസത്തില് ആരും 

ചാടിപ്പ്യോയില്ല; ആരും ശേഷിച്ചതുമില്ല; 

ഞാന് കയ്യില് താലോലിച്ച വളത്തിയവ 

രെ എനെറ ശര്ു മുടിച്ചിരിക്കുന്നു. 

൨. അഷ്്യായം. 

ഞാ൯ അവനെറ കോപത്തിനെറ ലടി 

കൊണ്ടു ക്കും കണ്ട പുരഷനാകുന്നു. 

അവന് എന്നെ ഡെളിച്ചത്തിലല്ല, ഇരുട്ടി 

ലേ നടത്തിക്കൊണ്ടു പോന്നിരിക്കുന്നതു. 

അതേ, അവന് ഇടവിടാതെ പിന്നെയും 

പിന്നെയും തനെറ കൈ ഏനെറ നേരെ 

തിരിക്കുന്നു. 

എനെറ മാംസത്തെയും ത്വക്കിനെയും അ 

വ൯ ജിണ്ണമാക്കി, എന്െറ അസ്ഥികളെ. 

തകത്തിരിക്കുന്നു. 

അവന് എനെറ നേരെ പണിതു, നഞ്ചും 

പ്രയാസവും എന്നെ ചുറരുമറോക്കിയിരി 

കുന്നു. 
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ശാശ്വതതൂതന്മാരെപ്പോചെ അവന് എന്നെ | എനെറ പ്രാണ൯ ഏഎനെറ ഉള്ളില് എ 

ഇരുട്ടില് പാപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. 

പുറത്തു പോകുധാ൯ കഴിയാതവണ്ണം ആ 

വന് എന്നെ വേലികെട്ടിയടെച്ചു എനെെറ 

ചങ്ങലയെ ഭാരമാക്കിയി രിക്കുന്നു. 

ഞാ൯ ക്രകിനിലവിളിച്ചാലും അവ൯ 

തൃേണന്െറ പ്രാത്ഥന തടുത്തുകള യുന്നു. 

ധെട്ടുകല്ലുകൊണ്ടു അവന് നെറ വഴി 

അടെച്ചു, എനെറ പാതകളെ. വികടമാ 

ക്കിയിരിക്കുന്നു. 

അവന് ഏനിക്കു പതിയിരിക്ുന്ന കരടി 

യെപ്പോലെയും മറഞ്ഞൂനില്ലന്ന സിംഹ 

ത്തെപ്പോലെയും ആകുന്നു. 

അവന് എനെറ വഴികളെ തെററിച്ചു 

എന്നെ കടിച്ചുകിറി ശ്രു൬ മാക്കിയിരി 

കന്൯. 

അവ൯ വില്ല കുലെച്ച എന്നെ അമ്പിന്നു 

ലാക്കാക്കിയിരികുന്നു. 

അവ൯ തനെറ പൂണിയിലെ അമ്പുകളെ 

എനെറ അന്തരംഗങ്ങളില് തറെപ്പിച്ചിരി 

ക്കുന്നു. 

ഞാ൯ ഏഎനെറ സവ്വുജനത്തിന്നും പരിഹഫാ 

സവും ഇടധിടാതെ അധരുടെ പാട്ടും 

ആയിത്തിന്നിരികുന്നു. 

അവന് ഏന്നെ കൈപ്പുകൊണ്ടു നിറെ 

ച്ചം കാഞ്ഞിരം കൊണ്ടു മതുതുപിടിപ്പിച്ചിരി 

കുന്നം 

അവ൯ കല്ലുകൊണ്ടു എനെെറ പല്ലു തക 

തു, ഏന്നെ ഖെണ്ണിറില് ഇട്ടുരുട്ടിയിരി 

കുന്നു. 

നി എന്റെറ പ്രാണനെ സമാധാനത്തില് 

നിന്നു നിക്കി; ഞാന സുഖം മറന്നിരികുന്നു. 

ഏഎനെെറ മഹത്വധും യഹോവധയിങ്കലുള്ള 

പ്രത്യാശയും 

എന്നു ഞാ൯ പറഞ്ഞു. 

എനെറ പൊയ്യ്യോയ ല്ലോ 

നീ എന്റെറ കുക്ടൃതയും അരികടതയും കാ 
ി 

ഞ്ഞിരധും കൈപ്പും ഓക്കേണമേ. 

ധിം 

അവയെ ഒാത്തു ഉരുകിയിരി പ്പോഴ്ം 

ക്കുന്നു. 

ഇതു ഞാന് ഓാകും; അതുകൊണ്ടു ഞാ൯ 

പ്രത്യശിക്കും. 

നാം മുടിഞ്ഞു പോകാതിരിക്കുന്നതു യഹോ 

വയുടെ ഭയ ആകുന്നു; അവനെറ കരുണ 

തീന്നുപോയിട്ടില്ലല്ലോ; 

അതു രാധിഃലതോറും പുതിയതും നി 

നെറ ധിശ്വസൂത വലിയതും ആകുന്നു. 

യഹോവ എനെറ ഓഹരി എന്നു എന്റെറ 

ഉള്ളം പറയുന്നു; അതുകൊണ്ടു ഞാ൯ അ 

വനില് പ്രത്യാശധെകുന്നു. 

തന്നെ കാത്തിരിക്കുന്നവക്കും തന്നെ അ 

ന്വേഷിക്കുന്നവന്നും യഹോവ നല്ലവന്. 

യഹോവയുടെ രക്ഷെക്കായി മിണ്ടാതെ 

കാത്തിരികുന്നതു നല്ലതു. 

ബാല്ൃത്ത്:ത ദ്മകം ചുമക്കുന്നതു ഒരു പുരു 

ഷന്നു നല്പതു. 

അവന് അതു അവന്െറ മേല് ഖെച്ചിരി 

ക്കകൊണ്ടു അധവ൯ തനിച്ചു മൌനം ആ 

യിരിക്കട്ടെ. 

അവ൯ തനറെറ മുഖത്തെ പൊടിയോമം 

താഴ്ശടെ? പരക്ഷ പ്രത്യാശ ശേകഷ്കികുംം 

തന്നെ അടികുന്നവനു അവന് കധിഠ 

കാണിക്കട്ടെ; അവ൯ ദധണ്ടുധോളം നിന്ദ 

അദമഭവിക്കുട്ടെ. 

കത്താവു എന്നേകും തള്ളിക്കട കയില്ലല്ലോ. 

അധവ൯ ടൂഃഖിപ്പിച്ചാലും തസെറ മഹാ 

ദയെക്കു ഒത്തവണ്ണം അധയന്നു കരുണ 

തോന്നും, 

മനസ്സ്ോടെയല്ലല്ലോ അവന് മന്ദഷ്യപുത 

ന്മാരെ ടൂ8ഖിപ്പിച്ചു വ്യ സനിപ്പിക്കുന്നതു. 

ഭൂമിയിലെ സകലബദ്ധന്മാരെയും കാല്ലചി 

ഴിട്ടു മെതികുന്നതും 

അതൃന്നതനെറ സന്നിധിയില് മനുഷ്യ 

നെറ ന്യായം മറിച്ചുകള യുന്നതും 

122 
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24 
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31 
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34 

35 
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36 മന്മഷ്യനെ ധ്യവഹാരത്തില് തെററിച്ചു 

കളയുന്നതും കുത്താധവു കാണുകയില്ല മയാ? 

37 കത്തായു കല്പിക്കാതെ ആര് പറഞ്ഞിട്ടാ 

കുന്നു വല്ലതും സംഭവിക്കുന്നതു 2 

38 അത്യുന്നതനെറ വായില്നിന്നു നന്മയും 

തിന്മയും പുറപ്പെടുന്നില്ലയോ? 

89 മന്ുഷ്ച്യ൯ ജീവരുള്ളന്നു നെടുധീപ്പിടുന്ന 

തെന്തു? 

ഓാരോരുത്തന താന്താനെറ പാപങ്ങളെ 

ക്കുറിച്ചു നെടുധിപ്പിടട്ടെ. 

40 നാം നമുടെ നടപ്പു ആരാഞ്ഞു ശോധന 

ചെയ്യു യഹോലയുടെ അടുക്കലേകു തിരി 

യ്യുക. 

41 നാം കൈകളെയും ഹൃദയത്തെയും സ്വഗ്ഗ 

സ്ഥനായ ദൈധത്തിങ്കലേക്കു ഉയതൃതുക. 

49 ഞങ്ങ അതിക്രമം ചെയ്യൂ മത്സരിച്ച; നീ 

ക്ഷമിച്ചതു മില്ല. 

43 നി കോപം പുതെച്ചു ഞങ്ങളെ പിന്തു 

ടന്നു, കരുണക്രടാതെ കൊന്നുകളഞ്ഞു. 

44 ഞങ്ങളുടെ പ്രാത്ഥന കടക്കാത വണ്ണം നീ 

മേഘം കൊണ്ടു നിന്നെത്തന്നേ മറെച്ചു. 

45 നി ഞങ്ങളെ ജാതികളുടെ ഇടയില് 

ചവറും ഏച്ചിലും ആക്കിയിരിക്കുന്നു. 

46 ഞങ്ങളുടെ ശത്രുക്കളൊക്കെയും ഞങ്ങളുടെ 

നേരെ വായ്ക്തിള ന്നിരികുന്നു. 

47 പേടിയും കണിയും ശ്രുന്യധും നാശവും 

ആങ്ങശക്കു ഭപിച്ചിരിക്കുന്നു. 

ഏഎനെറ ജനത്തിനചുത്രിയുടെ നാശം 

നിമിത്തം നീത്തോടുക ഠം എന്റെറ കണ്ണില് 

നിന്നൊഴുകുന്നു. 

49 യഹോവ സ്വശ്ശത്തില്നിന്നു നോക്കി 

കടാക്ഷിക്ുചോളം 

50 എനെറ കണ്ണ ഇടവധിടാതെ പൊഴികുന്നു ; 

ഇളെ കുന്നതു മില്ല. 

51 എനെറ നഗരത്തിലെ സകലസ്്രിജന 

ത്തെയും കുറിച്ചു എനെറ കണ്ണു മതരേസനെറ 

പ്രാണനെ യ സനിപ്പിക്കുന്നു. 

ധിം 
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കാരണംക്രടാതെ എനെറ ശത്രുക്കതുഠയ' 53 

വര് എന്നെ ഒരു പക്ഷിയെപ്പോലെ വേട്ട 

യാടിയിരിക്കുന്നും 

അവര് എനെറ ജീവനെ കുണ്ടറയില് 53 

ഇട്ടു നശിപ്പിച്ചു, എസെറ മേല് കല്ലൂ എറി 

ഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 

വെള്ളം എനെറ തലെകുമിതെ കവി 54 

ഞ്ഞൊഴ്ഴകി; ഞാ൯ നശിച്ചുപോയി എന്നു 

ഞാന് പറഞ്ഞു. 

യഹോവ, ഞാ൯ ആശഗമുള്ള കുണ്ടറയില് 55 

നിന്നു നിനെറ നാമത്തെ ധിളിച്ചചേ 

ക്മ്മിച്ചിരിക്കുന്നു. 

എനെറ നെടുധിപ്പിന്നും എന്െറ നില 56 

വിളിക്കും ചെധി പൊത്തിക്കള യരുതേ 

എന്നുള്ള എനെറ പ്രാത്ഥന നി കേട്ടിരി 

ക്കുന്നു. 

ഞാന് നിന്നെ ധിളിച്ചപേക്ഷിച്ച നാളിത്. 57 

നീ അടുത്തുവന്നു: ഭയപ്പെടേണ്ടാ എന്നു 

പറഞ്ഞു, 

കുത്താവേ, നീ എനെറ വ്യവഹാരം നട 58 

ത്തി, എനെറ ജിവനെ ധിണ്ടെടുത്തിരി 

ക്കുന്നു. 

യഹോവ, ഞാ൯ അന്ദഭധിച്ച അന്യായം 59 

നീ കണ്ടിരിക്കുന്നു; എഏനെറ വ്യവഹാരം 

തീതൃുതുതരേണമേ. 

അവര് ചെയൂ സകലപ്രുതികാരവധും എ 60 

നിക്കു വിരോധമായുള്ള അവരുടെ സക: 

ലനിരൂപണങ്ങളൂം നി കണ്ടിരിക്കുന്നു. 

യഹോധേ, അവരുടെ നിന്ദയും എനിക്കു 61 

ധിരോധമായുള്ള അവരുടെ സകലനിതരര 

പണങ്ങളും 

4൭൯൨ എതിരികളു ടെ വാക്കുകളും ഇടധി 62 

ടാതെ എനിക്കു വിരോധമായുള്ള നിനധും 

നി കേട്ടിരിക്കുന്നു. 

അവരുടെ ഇരിപ്പും എഴ്ുന്നേല്ലം നോക്ക 68 

ണമേ; ഞാ൯ അവരുടെ പാട്ടായിരി 

കുന്നു. 



൦ 

ക. 

1നി്സ്ലി്ഥനട 4. 

യ ഫോധേ., അവരുടെ പ്രവൃത്തിക്കു തക്ക | ്ളതും അവരുടെ ശോഭ നിലക്കല്ലുപോ 

ണ്ണം അവക്കു പകരം ചെയ്യണമേ; 

നീ അവകു ുദയകാഠിന്യം വരുത്തും; 

നിനെറ ശാപം അധഖകു വരട്ടെ. 

നീ അവരെ കോപത്തോടെ പിന്തുടന്നു, 

യ ഹോധയുടെ ആകാശത്തി൯കിഴില്നി 

ന്നു നശിപ്പിച്ചുകള യും. 

൪... അദ്ധ്യായം. 
൨_ 

അയ്യോ, പൊന്നു മങ്ങിപ്പോയി, നിമ്മല 

തങ്കം മാറിപ്പോയി, 

ഖിശൂദ്ധരത്നങ്ങംം സകല ധിഥികളുടെയും 

തലെക്കല് ചൊരിഞ്ഞൂകിടക്കുന്തു. 

തങ്കത്തോടു തുല്യരായിരുന്ന സീയോനെറ 

ധിശിക്ട പുത്രന്മാരെ 

കശവനെറെറ പണിയായ മണ്ൺപാത്തങ്ങളെ 

പ്പോലെ മ്േണ്ണിയിരിക്ുന്നതെങ്ങനെ? 

കുറുനരികമ പാലും മുലകാണിച്ചു കുട്ടി 

) കളെ കുടിപ്പിക്കുന്നു ; 

നെറ ജനത്തിനെറ പുത്രിയോ മരുഭൂ 

മിയിലെ ഒട്ടകപ്പക്ഷിയെ പ്പോലെ ക്രൂരയാ 

യ്യീന്നിരിക്കുന്നു. 

മുലകുടിക്കുന്ന കുഞ്ഞിന്െറ നാവു ഓഹം 

കൊണ്ടു അണ്ണാക്കോടു പററിയിരിക്കുന്നു; 

പൈതങ്ങമ അപ്പം ചോടിക്കുന്നു; ആരും 

നൂറുക്കിക്കൊടുക്കുന്നതു മില്ല. 

സ്വാടൂഭോജ്യങ്ങളെ അന്ുഭധിച്ചുവന്നവ൪ 

വീഥികളില് പട്ടിണികിടകുന്നു; 

ധൂളവസ്ത്രും ധരിച്ചുവള ന്നവര് കപ്പകളെ 

ആലിംഗനം ചെയ്യുന്നു. 

കൈ തൊടാതെ പപെട്ടെന്നു മറിഞ്ഞൂ3പോയ 

സൊഭദോമിനെറ പാപത്തെക്കാഠം 

മൃസെറ ജനത്തിനെറ പുത്രിയുടെ അകൂ 

ത്യം വലുതാകുന്നു. 

അവളു ടെ പ്രഭൂക്കുന്മാർ ഹിമത്തിലും നിമ്മല 

ന്മാരും പാലിലും വെള ത്തവരുമായിരുന്നു; 

അവരുടെ ദേഹം പധിഴത്തിലും ചുവപ്പു 

ഠിം 

വിലാപങ്ങ ൭: 

ലെയും ആയിരുന്നു. 

അധരുടെ മുഖം കരിക്കട്ടയെക്കാമ കറു 

ത്ത്തിരികുന്നു ; 

വീഥികളില് അവരെ കണ്ടിട്ടു ആരും അ 

റിയയന്നില്ല ; 

അധഖരുടെ ത്വക് അസ്ഥികളോടു പററി 

മുണങ്ങി മരംപോലെ ആയിത്തിന്നിരി 

ക്കുന്നു. 

വാഠകൊണ്ടു മരികുന്നവ൪ വിശപ്പുകൊ 

ണ്ടു മരികുന്നവരിലും ഭാഗ്യ ധാന്മാ൯; 

അവര് നിലത്തിലെ അനുഭ വമില്ലായ്ക്കു 

യാല് ബാധിതരായിക്ഷിണിച്ചപോകുന്നു. 

കരുണയ്യള്ള സ്ര്രികഠം തങ്ങദ്ൂൂടെ പൈത 

ങ്ങളെ സ്വന്തകൈകൊണ്ടു പാകുംചെയ്യൂ; 

അവര് എനെറ ജനത്തി൯ചുത്രിയുടെ നാ 

ശത്ത്ിങ്കല് അവക്കു ആഹാരമായിരുന്നു. 

യഹോധഖ തനെറ ക്രോധം നിധത്തിച്ചു, 

തസനെറ ഉഗ്രകോപം ചൊരിഞ്ഞിരികുന്ന; 

അവ൯ സീയോനില് തി കത്തിച്ചു; അതു 

അതിന്െറ അടിസ്ഥാനങ്ങളെ ഒഫിപ്പി 

ചുകളുഞ്ഞൂ. 

വൈരിയും ശത്രുവും യെരൂശലേമിനെറ 

വാതിലുക ശക്കകതൃതു കടകും എന്നു 

ഭൂരാജാക്കന്മാരും ഭൂവാസികുമ ആരും ധി 

ശ്വസിച്ചിരുന്നില്ല. 

അതിന്െറ നടുധിത നീതിമാന്മാരുടെ 

രക്തം ചൊരിഞ്ഞിട്ടുള്ള 

പ്രവാചകന്മാരുടെ പാപങ്ങളും പുരോഹി 

തന്മാരുടെ അക്ൂതയങ്ങളും ഹേതുവായി 

അധഖര് കുരുടന്മാരായി ധിഥികളില് ഉഴ 

ന്നു രക്തം പുരണ്ടു നടകുന്നു ; 

അധരുടെ വസ്ര്രൂം ആക്കും തൊട്ടുകൂടാ. 

മാറുവി൯! അശുഭ്ധ൯! മാറുധി൯, മാറു 

ധി൯! തൊടരുതു! ഏന്നു അവരോടു ധി 

ളിച്ചുപറയയം; 

അവര് ഓാടി ഉഴലൂുമ്പോഠ: അവര് ഇനി 
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ഉമ 

ധിലഃംപങ്ങക ൫ ൭൨൧൨൭൦൭൭ 

ഇധിടെ വന്നു പാക്കയില്ല എന്നു ജാതിക 

ളുടെ ഇടയില് പറയും, 

യഹോവയുടെ നോട്ടം അവരെ ചിത 

റിച്ചു അവ൯ അധരെ കടാക്ഷിക്ക 

യില്ല; 
അവര് പുരോഷഫിതന്മാരെ ആദരിച്ചില്ലം 

വൃഭ്ധന്മാരോടു കൃപ കാണിച്ചതുമില്ല. 

വൃത്ഥസഹായത്തിന്നായി നോക്കി ഞങ്ങ 

ട്ടെ കണ്ണ ഇപ്പോഴ്ചം മഞ്ുന്നു ; 

രക്ഷിപ്പാ൯ കഴിയാത്ത ജാതിക്കായി ഞ 

ങ്ങ ഞങ്ങളുടെ കാവല്മാളികയില് കാ 

ത്തിരികുന്നു. 

ഞങ്ങളുടെ വിഥ് കളില് ഞങ്ങമക്കു നട 

നനുക്രടാത വണ്ണം അവര് ഞങ്ങളുടെ കാല 

ടികഠംക്കു പതിയിരിക്കുന്നു; 

ഞങ്ങളുടെ അവസാനം അടുത്തു, ഞങ്ങ 

ളുടെ കാലം തികഞ്ഞു, ഒങ്ങളുടെ അവ 

സാനം വന്നിരിക്കുന്നു. 

ഞങ്ങളെ പിനത്തുടന്നധര് ആകാശത്തിലെ 

കഗ്ണക്കളിലും ചേഗമുള്ള വര്; 

അവ മലകളില് ഞങ്ങളെ പിന്തുടന്നു, 

മരാഭൂമിയില് ഞങ്ങഠക്കായി പതിയിരുന്നു. 

ഞങ്ങളുടെ ജീവശ്വാസമായി, യഹോധഖ 

യ്യുടെ അഭിക്കിക്തനായവ൯ അവരുടെ 

കുഴികളില് അകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ; 

അവനെറ നിഴലില് നാം ജാതികളുടെ 

മദ്ധ്യേ ജീവിക്ും എന്നു ഞങ്ങ വിചാരി 

ച്പിരുന്നു. 

ഉസ് ദേശത്തു പാകുന്ന എദോംപുത്രിയേ, 

സന്തോഷിച്ചു ആനന്ദിക്ക; 

പാനപാത്രം നിനെറ അടുക്ക ലക്കും വരും; 

നീ ലഹഫരിപിടിച്ചു നിന്നെത്തന്നേ നഗ്ന 

യയാക്കും. 

സിയോ൯പുത്രിയേ, നിനെറ അകൂത്യം 

തീന്നിരിക്കുന്നു; ഇനി അവ൯ നിന്നെ പ്ര 

വാസത്തിലേക്ക അയക്കയില്ല; 

എദോ:ംപൃത്രിയേ, അവന് നിസെറ അക്ക 

ഠിം 
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ത്യം സദ്ദശിക്കയും നിസെറ പാപങ്ങഠം 

ധെളിപ്പെടുത്തുകയ്യം ചെയ്യും. 

൫, അദ്ധ്യായം. 

യഹോധേ, ഒങ്ങനക്കു എന്തു ട്ധിക്കന 

നന്നു ഓക്കേണമേ; 

ഞങ്ങശകു നേരിട്ടിരിക്കുന്ന നിന്ദ നോ 

ക്കേണമേ. 

ഞങ്ങളുടെ അവകാശം അന്ൃന്മാക്കും ഞു 

ങ്ങളുടെ ധീടുകഠം അന് ജാതിക്കാക്കും ത 

സ്ക്യോയിരിക്കുന്നു. 

ഞങ്ങ അനാഥന്മാരും അചപ്പനില്ലാത്ത 

വരും ആയിരിക്കുന്നു ; 

ഞങ്ങളുടെ അമ്മമാ൪ വിധവമാരായ്യീന്നി 

രിക്കുന്നു. 

ഞങ്ങളടെ വെള്ളം ഞങ്ങ ധിലെക്കു 

വാങ്ങി കുടിക്കുന്നു ; 

ഞങ്ങളുടെ വിറകു ഞങ്ങ വിലകൊടുത്തു 

മേടിക്കുന്നു. 

ഞങ്ങളെ പിന്തുടരുന്നവര് ഞങ്ങളുടെ കഴ 

ത്തില് ഏത്ത്'യിരിക്കുന്നു ; 

ആങ്ങമ തളന്നിരിക്കുന്നു; ഞങ്ങഥകു ലി 

ശ്രാരധുമില്ല. 

അപ്പം തിനാ തൃവ്ൃരാകേണ്ടതിന്നു ബങ്ങറം 

മിസ്രയീമൃക്കും അശ്്രയക്കും കീഗടങ്ങിയി 

രിക്കുന്നു. 

ഞങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാര് പാപം ചെയ്യു 

ഇല്ലാതെയായിരികുന്നു; 

അവരുടെ അക്ൃത്യങ്ങഗം ഞങ്ങ ചുമ 

' കുന്നു. 

ഓസന്മാര് ഞങ്ങളെ ഭരിക്ുന്നു ; 

അവരുടെ കയ്യില്നിന്നു ഞങ്ങളെ വിടു 

വിപ്പാ൯ ആരുമില്ല. 

മരുഭൂമിയിലെ വാഠംനിമിത്തം പ്രാണഭ 

യ ത്തോടെ 

ആഞങ്ങംം ആഹാരം ചെന്നു കൊണ്ടുവ 

രുന്നു. 

യം. 

പത കാട 

ത യു പ പം 
അ നി 
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ക്ഷാമത്തിനെറ കാഠിന്യംനിമിക്തം ഇതുകൊണ്ടു ഞങ്ങളൂടെ ഫൃടയത്തിന്നു രോ 

ഞങ്ങളുടെ ത്വക്ക അടുപ്പുരപാലെ കറു ഗം പിടിച്ചിരിക്കുന്നു; 

ത്തിരിക്കുന്നു. ഇതുനിമിത്തം ഞങ്ങദുടെ കണ്ണു മങ്ങിയി 

അയവര് സീയോനിൽ സ്ത്രീകളെയും രിക്കുന്നു. 

ഒയഫ്രഭാപട്ടണങ്ങകളില് കന്യ കമാരെയും | സീയോ൯പവ്യതം ശ്രൂ൬ മായി 

വഷമളാക്കിയിരികുന്നു. | കുറുക്കന്മാർ അധിടെ സഞ്ചരികുന്നതു 

അവര് സ്വന്തകൈകൊണ്ടു പ്രഭ ക്കന്മാരെ കൊണ്ടു തന്നേ. 

തൂക്കിക്കുമുഞ്ഞു; | യഹോധേ, നീ ശാശ്വതനായും 

വൃൃഭ്ധന്മാരുടെ മുഖം ആടരിച്ചതുമില്ലം നിനെറ സിംഹാസനം തലമുറതലമുറയാ 

യൌവനക്കാര് തിരികല്ലു ചുമകുന്നു; യം ഇരിക്ുന്നു. 

ബാലന്മാര് ലിറകു ചുമടും കൊണ്ടു വീഴുന്നു. | നി സദാകാലം ഞങ്ങമെ മറകുന്നതും 

വൃഭ്ധന്മാരെ പട്ടണ വാതില്ലലും ഭിഘൃകാലം ഞഒദമെ മഉപേക്ഷികുന്നതും 

യൌവനക്കാരെ സംഗിതത്തിന്നും കാണു ഗ്ന്തതു ? 

ന്നില്ല. | യഹോദേ, രങ്ങഠം മടങ്ങി വരേണ്ട യിന്നു 

ഞങ്ങടെ ഫൃടയസന്തോഷം ഇല്ലാതെ | ഞങ്ങളെ നിങ്കലേകു മടക്കിവരുത്േ 

ണമ; ) യായി; 

ഞങ്ങമൂടെ റ൬ആം ധിലാപമായ്മീന്നിരി | ഞങ്ങധക്കു പണ്ടത്തെപ്പോലെ ഒരു നല്ല 

കുന്നു. കാലം വരുത്തേണമേ. 

ഞങ്ങളൂടെ തലയിലെ കിരീടം വീണു | അല്ല, നി ഞങ്ങളെ അശേഷം തൃജിച്ചു 

പോയി; കള ഞ്ഞിരിക്ുനാ ധോ? 

ഞങ്ങ പാപം ചെയ്തു കൊണ്ടു ഞങ്ങമക്കു | ഞങ്ങളോടു നി അതികഠിനമായി കോപി 

പയത പപ [॥ അയ്യാ കഷ്ടം! ച്ചിരികുന്നു 3വോ? 
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൭ റ റ പുസ്പകം യെഹെനസ്ന്റേല്പ്രവാചകനെറ പുസ്തക 

ഹതം 

ഹം അഡ്ധ്യായാ. 

(കപ്പം ആണ്ടു നാലാം മാസം അഞ്ചാം | കണ്ടു. യെഹോയാഖി൯രാജാധിനെറ പ്ര 

തിയ്യതി ഞാന് കെബാരനടദിതിരത്തു പ്ര | വാസത്തിനെറ അഞ്ചാം ആണ്ടില്, മേപല്പ 

വംസികളുടെ ഇടയില് ഇരിക്കുമ്ചോഠം, | റഞ്ഞ മാസം അഞ്ചാം തിയ്യതി തന്നേ, 

സ്വഗ്ഗം തുറന്നു ഞാ൯ ദിവ്ൃയഭശനങ്ങളെ കല്ല യദേശത്തു കെബാര്൪നടിതിരത്തുവെ 
നനാ ുരുത്തെത്തത്തുത്നത്തത്തനത്തത്തള്തെ രത തിനി 

ധിം 

1 

18 

19 

21 
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യെഹെര്സ്സ്റേല് ൧ 

ചു ബുൂസിയുടെ മക൯ യെഫെസ്സറേല് 

പുരോഹിതന്നു യഹോവയുടെ അരുള 

പ്പാടു ഉണ്ടായി; അവിടെ യഹോവയുടെ 

കയ്യം 

നോക്കിയപ്പോഠം വടക്കുനിന്നു ഒരു കൊടു 

അവനെറമേല് വന്നു. ഞാ൯ 

ങകാററും വലിയോരു മേഷ്വും പാളിക്കത്തു 

ന്നതിയും വരുന്നതു കണ്ടു; അതിനെറ 

ചുററും ഒരു പ്രുകാശവും അതിനെറ നടു 

ധിതനിന്നു, തീയുടെ നടുവില്നിന്നു ത 

ന്നേ, ശുക്ശുസ്വണ്ണംപോലെ ഒരു കാഗ്ലയും 

ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിന്െറ നടുധില് 

നാലു ജിയികളുടെ സാദൃശ്യം കണ്ടു; അ 

വയുടെ രൂപമോ: അവെക്കു മനുഷ്യ 

സദ്ശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓാരോന്നിന്നു 

നന്നാലു മുഖധും നന്നാലു ചിറകും ഉണ്ടാ 

യിരുന്നു. അവയുടെ കാല് ചൊപ്പുള്ളതും 

കാലടി കാളക്കിടാവിനെറ കളമ്പുചോ 

ലെയും ആയിരുന്നു; മിനുക്കിയ താരും 

പോലെ അവഖധ മിന്നിക്കൊണ്ടിരുന്നു. 

അവെക്കു നാലുഭാഗത്തും ചിറകിനെറ 

കീഗംയി മരുകഷ്ഷച്യക്കൈ ഉണ്ടായിരുന്നു; 

നാലിന്നും മുഖങ്ങളും ചിറകുകളും ഇങ്ങ 

നെ ആയിരുന്നു. അവയുടെ ചിറകു 

കറം ഒന്നോടൊന്നു തൊട്ടിരുന്നു; പോകു 

മ്വേഗര അവതിരിയാതെ ഓരോന്നും നേ 

രെ മുമ്പോട്ടു പോകും. അവയ്യടെ മുഖ 

രൂപമോ: അവെക്കു മനുഷ്യമുഖം ഉണ്ടാ 

യിരുന്നു; നാലിന്നും വലത്തുഭാഗത്തു സിം 

ഹമുഖധും ഇടത്തുഭാഗത്തൃു കാളമുഖവും 

മുണ്ടായിരുന്ന; നാലിന്നും കുഴ്ഴകുമുഖധും 

ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇങ്ങനെയായിരുന്നു അ 

വയുടെ മുഖങ്ങമ; അവയുടെ ചിറകുകഠ 

മേല്ഭാഗം ലിടന്നിരുന്നു; ഇരരണ്ടു ചി 

റക തമ്മിത തൊട്ടും ഈരണ്ടു ചിറകുകൊ 

ണ്ടു ശരീരം മറെച്ചും ഇരുന്നു. അവല്വഓാ 

രോന്നും നേരെ മുമ്പോട്ടു പോകും; പോകു 

ന്പോഠ അവ തിരിയാതെ ആത്മാധിന്നു 

_.. 1213 - ര്ോ 1 

പോകേണ്ടിയ ഇടത്തേക്കു തന്നേ പോകും. 

ജീവികളുടെ നടുവില് കുത്തിക്കൊണ്ടിരി 1 

ക്കുന്ന തീക്കനതപോലെയും പന്തങ്ങഠം 

പോലെയും ഒരു കാഴ്ഗഗ ഉണ്ടായിരുന്നു; 

അതു ജീവികളുടെ ഇടയിരു സഞ്ചരിച്ചു 

കൊണ്ടിരുന്നു; ആ തി തേജസ്സുള്ള തായി 

രുന്നു; തീിയില്നിന്നു മിന്നല് പുറപ്പെട്ടു 

കൊണ്ടിരുന്നു. ജീധികഠ മിന്നല് പോ 1 

ലെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓാടിക്കൊണ്ടി 

രുന്നു. ഞാ൯ ജിധികളെ നോക്കിയ 1: 

പ്പ്യോഠം നിലത്തു ജിവികളുടെ അരികെ 

നാലു മുഖത്തിന്നും നേരെ ഓരോ ചക്രം 

കണ്ടു. ചക്രങ്ങളുടെ കാഗ്ണയും പണിയും 14 

പൃത്കൂരാഗത്തിനെറ കാഴ്ണപോലെ ആയി 

രുന്നു അവെകു നാലിന്നും ഒരു ഭാഷ്ഥ 

തന്നേ ആയിരുന്നു; അധയയുടെ കാഗ്ണയ്യം 

പണിയ്യം ചക്രത്തില്ക്രടി മറെറാരു 

ചക്രം ഉള്ള തുപോലെ 

അധെക്കു നാലു ഭാഗത്തേക്കും പോകും; 17 

ആയിരുന്നു. 

തിരിഖാ൯ ആവശ്യമില്ല. അവയുടെ 18 

ട്ടു പൊക്കമേറിയതും ഭയങ്കരധും ആയി 

രുന്നു; നാലിന്െറയും വടള്ലുക ക്കു ചുററും 

അടുത്തടുത്തു കണ്ണണ്ടായിരുന്നു. ജിവി 19 

കഥ പോകുമ്പോഠ ചക്രങ്ങളും ചേരത്ത 

ന്നേ പോകം; ജീധികഠം ഭൂമിയില്നിന്നു 

പൊങ്ങുമ്പോഗ ചക്രങ്ങളും പൊളഞ്ളും. 

ആത്മാവിനു പോകേണ്ടിയ ഇടത്തൊ 90 

ക്കെയും അവ പോകും; ജിധികള്ലടെ 

ആത്മാവു ചക്രങ്ങളിര ആയിരുന്നതു 

കൊണ്ടു ചക്രങ്ങമ അവ്വയോടുക്ൂടെ 

പൊങ്ങും. ജീധികളുടെ ആത്മാധുചക്ര 21 ] 

ങ്ങളില് ആയിരുന്നതു കൊണ്ടു, അവപ്പോ | 

കുമ്പോഠം ഇവയും പോകം; അവനില്ല 

മ്പോശ ഇവയും നില്ല; അവ ഭ്ൂമിയിരു 

നിന്നു പൊങ്ങുമ്പോഠം ചക്രങ്ങളും അവ | 

ജിലികടുടെ 25, 

തലെക്കു മീതെ ഭയങ്കരമായോരു പള 

യോടുശ്രടെ പൊങ്ങും. 
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ങകപോലെയുള്ള ഒരു വിതാനത്തിന്െറ 

രൂപം ഉണ്ടായിരുന്നു; അതു അധയ്യടെ 

തലെക്കു മീതെ വിരിഞ്ഞിരുന്നു. ധിതാ 

നത്തിനെറ കിഴെ അധയുടെ ചിറകു 

കഠം നേകുനേരെ ധിടന്നിരുന്നു; അത 

തിനെറ ശരീരത്തെ ഇര 

ആ ഭാഗവും 

ഈരണ്ടുണ്ടായിരുന്നു. 

ഭാഥധ്യം 

മൂടുവാന് ഓാരോന്നിന്നും 

അവ പോകു 

മ്പോഠം ചിറകുകളുടെ ഇരെച്ചത വലിയ 

വെള്ളത്തിനെറ ഇരെച്ചല്പോലെയും 

സവ്വയശക്തനെറ നാദംപോലെയും ഒരു 

സൈപവ്ൃത്തിനെറ ആരവം പോലെയും 

തുള്ള മുഗക്കുമായി ഞാ൯ കേട്ടു; നില്ല 

അവ നമ്പവോര അവ ചിറകു താഴ: 

യയടെ തലെകു മീതെയുള്ള ധിതാനത്തി 

ന്മേതുനി ന്നു പുറപ്പെട്ടു; 

നില്ല്ൃമ്പോശ അവ ചിറക താഗ്ഗ ടേ 

ഒരു നാദം 

അവയുടെ തലെക്ു മീതെയ്യള്ം വിതാ 

നത്തിന്നു മീതെ നിലക്കല്ലിന്െറ കാ 

ഗ്ൃരപോലെ സിംഹാസനത്തിനെറ രൂപ 

സിംഹാസനത്തിനന്െറ രൂപത്തി വും 

ന്മേല് അതിന്നു മീതെ മരുഷ്യയസാള 

ശ്ൃത്തില് ഒരു രൂപധും ഉണ്ടായിരുന്നു. 

അവന്െറ അരമുതല് മേലോട്ടു അതി 

ന്നകുത്തു ചുററും തീകക്കൊത്ത ശുൂക്സ്വണ്ണം 

പോലെ ഞാന കണ്ടു; അവന്െറ 

അരമുതല് കിഴോട്ടും തി പോലെ ഞാ൯ 

പ്രകാശധും 

അതിനെറ ചുററുമുള്ള 

കണ്ടു; അതിന്നു ചുററും 

ഉണ്ടായിരുന്നു. 

ദിവസത്തില് മേ പ്രകാശം മഗയുള്ള 

ഫത്തില് കാണുന്ന ധില്ലിന്െറ കാ 

ഗലൃപോലെ ആയിരുന്നു, യഫോ 

വയുടെ മഹത്വത്തിനെറ പ്രത്യക്ഷത 

ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നു കണ്ടതു; അതു 

കണ്ടിട്ടു ഞാ൯ ' കധിണ്ണൂധിണു; സംസാ 

രികുന്ന ഒരുത്തന്െറ ശബ്ദവും ഞാ൯ 

കേട്ടും 

ധിം 

യെഹെസ്സ്റേര ൨ 

൨. അഷഡ്യ്യായം, 

അവന എന്നോടു: മനുഷ്യ പുത്രാ, നിലി 

ന്നുനില്ലം,; ഞാന് നിന്നോടു സംസാരികും 

നന്നു കപ്പിച്ച. അയന ഏന്നോടു സം 

സാരിച്ചപ്പോഠ ആത്മാവു എന്നില് വന്ന 

എന്നെ നിധിന്നുനില്ല,മാറക്കി; അവ൯ 

എന്നോടു സംസാരിക്കുന്നതു ഞാന് കേട്ടു. 

അവന് എന്നോടു അരുളിച്ചെയൂതു: മന്ദ 

ഷൃ പുത്രാ, 

മത്സരികളായ യിസ്രായേല്മക്കമ്ടടെ അടു 

എന്നോടു മത്സരിച്ചിരികുുന്ന 

ക്കല് ഞൻ നിന്നെ അയക്കുന്നു; അവരും 

അവരുടെ പിതാക്കന്മാരും ഇന്നുവരെ 

എന്നോടു അതിക്രമം ചെയ്യിരിക്കുന്നു. 

മക്കളേ ലാ ദുശ്ശാഠ്യ വും ഉള്ള വര 

ത്രേ; 

നിന്നെ അയകുന്നതു; യഹോവയായ ക 

അവരുടെ അട്ുക്കലാകുന്നു ഞാ൯ 

ത്തായു ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചെയ്യന്നു എന്നു 

നി അവരോടു പറയേണം. കേട്ടാലും 

കേശക്കാഞ്ഞാലും -- അവര് മത്സരഗൃുഹമ 

ല്ലോ -- തങ്ങടെ ഇടയില് ഒരു പ്രവാച 

ക൯ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നു അധവ൪ അറി 

യേണം. നീയോ, മദ്മകയ പുത്രാ, അവരെ 

പേടിക്കുരുതു ; പറക്കാരയും മുള്ളും നിനെറ 

അരികെ ഉണ്ടായിരുന്നാലും തേമൂകളുടെ 

ഇടയില് നീ പാത്താലും അവരുടെ വഖാക്ു 

പേടിക്കരുതു ; അവര് മത്സരഗൃഹമല്ലോ; 

നീ അവരുടെ വാക്ു പേടിക്കരുതു; അധ 

രുടെ നോട്ടം കണ്ടു ഭ്ൂമിക്കയുമരുതു. 

നി 

ഐെ൭൯റ വചനങ്ങളെ അവരോടു പ്രസ്യാ 

അവര് കേട്ടാലും കേശക്കാഞ്ഞാലും 

ധിക്കേണം; അവ൪ മഹാമത്സരിക൦ 

അല്ലോ. നീയോ, മനുഷ്യ പുത്രാ, ഞാ൯ 

നിന്നോടു സം സാരികുന്നതു കേശക്ക; നി 

ആ മത്സരഗധൃഫം പാലെ മത്സരക്കാരനാ 

യിരിക്കുരുതു; ഞാന് നിനക്ു തരുന്നതു 

നി വായ്യൂറന്നു തിന്നുക. ആാ൯ നോക്കി 9 



യെഹെസ്സേല് ൩ 

യപ്പോഠ: ഒരു കൈ ഏങ്കലേക്കു നീട്ടിയി 

രിക്കുന്നതും അതില് ഒരു പുസൂകച്ചുരുഠം 

10 ഇരിക്കുന്നതും കണ്ടു. അവന് അതിനെ 

ഏഎനെറ മുമ്പില് ധിടത്തി;; അതില് അക 

തും പുറത്തും എഴുതുതുണ്ടായിരുന്നു; വിലാ 

പങ്ങളൂം സങ്കടധുയം കഷ്ടവും അതില് എഴു 

തിയിരുന്നു. 

൩. അത്ധ്യായാ. 

അപ൯ എന്നോടു: മ൯ഷ്൮ പുത്രാ, നി 

കാണുന്നതു തിന്നുക; ഈ ചുരുഠ തിന്നിട്ടു 

ചെന്നു യിസായേല്ഗൃഹത്തോട്ട സംസാ 

8 രിക്ക എന്നു കല്പിച്ച. ഞാന് വായ്യ്കൂറന്നു, 

അവന് ആ ചുരുഠഥ എനിക്കു തിന്മാ൯ 

3 തന്നു ഏന്നോടു: മനുഷ്യപുത്രാ, ഞാ൯ 

നിനക്കു തരുന്ന ഈ ചുരുഠം നി വയററില് 

ആക്കി ഉദരം നിറെക്ക എന്നു കല്പിച്ചു; 

അങ്ങനെ ഞാ൯ അമു തിന്നു; അതു 

വായില് തേ൯പോലെ മധുരമായിരുന്നു. 

4 പിന്നെ അവന് ഏന്നോടു കല്പിച്ചതു: 

മനുഷ്യ പുത്രാ, നീ യിസായേല്ഗൃഹത്തി 

നെ അടുക്കല് ചെന്നു എനെറ വചന 

5 ങ്ങളെ അവരരോടു പ്രസ്മാധിക്ക. അധ്യ 

ക്തവാക്കും കനത്ത നാധയം ഉള്ള ജാതി 

യുടെ അടുക്കല് അല്ല, യിസ്പായേല്ഗൃഹ 

ത്തിനെറ അടുക്കലർത്ര നിന്നെ അയക്കു 

6 ന്നതു; അപ്യക്തധാക്കും കനത്ത നാധും 

ഉള്ളവരായി, നിനക്കു വാക്കു ഗ്രഹിച്ചു 

ക്രടാത്ത അദനകം ജായികളുടെ അടുക്ക 

ലല്ല; അവരുടെ അടുക്കല് ഞാ൯ നിന്നെ 

അയച്ചെങ്കില് അവര് നിനെറ വാക്കു 

7 കേയരക്കുമായിരുന്ത. യിസാ3യല്ിഗൃഹ 

മോ നിനെറ വാക്കു കേശക്കയില്ല; ഏ 

നെറ വാക്കു മേശപ്പം൯ അവക്കു മനസ്സി 

ല്ലല്ലോ; യിസ്രായേല് ഗൃഹമൊക്കെയും കട്ടു 

കഠിനഹൃദയവധും തുള്ള 

എന്നാല് ഞാ൯ നിന്െറ മുഖം 

ത്ത നെററിയ്ും 

8 വരത്രേ. 

മ്ര്ന്സ് 3 

അവരുടെ മുഖത്തിന്നു നേരെ കഠിനവും 

നിന്െറ നെററി അവരുടെ നെററിക്കു 

കടുപ്പവും ആക്കിയിരിക്കുന്നം 

ഞാന് നിന്െറ നെററി തിക്കല്ലിനെക്കാമ 

നേരെ 

കുടുപ്പമുക്ള വ്രജുംപോലെ ആക്കിയിരി 

ക്കുന്നു; അവര് മത്സരധൃഹമെങ്കിലും നി 

അവരെ പേടിക്കരുതു; അവരുടെ നോ 

ട്ടം കണ്ടു ഭൂമിക്കയുമരുതു, അവന് പ്പി 1 

ന്നെയും എന്നോടു കല്പിച്ചതു: മന്ദഷ്യ്യ പൂ 

ത്രാ, നിന്നോട്ട സംസാരിക്കുന്ന 

വചനങ്ങളൊക്കെയും ചെധികൊണ്ടു കേ 

നി നി 1: 

ഞ്രാ൯ 

ട്ടു ഹൃദയത്തില് കൈക്കൊധക, 

നെറ ജനത്തി൯ പുത്രന്മാരായ പ്രവാസി 

കളുടെ അടുക്കത ചെന്നു, അവർ കേട്ടാലും 

കേഠക്കാഞ്ഞാലും അവരോടു സംസാരിച്ചു: 

യഹോവയായ കത്താവു ഇപ്രകാരം അരു 

ളിച്ചെയയന്നു എന്നു പറക. അപ്പ്യോഠം 12 

ആത്മാധു എന്നെ ഏടുത്തു: യഹോവയുടെ 

മഹത്വം സ്വസ്ഥലത്തുനിന്നു അനുഗ്രഫി 

ക്കപ്പെടുമാറാകട്ടെ ഏന്നു ഞാ൯ വലിയ 

മുഗക്കത്തോടെ ഒരു ശബ്ദും ഏനന്െറ പിറ 

കില് കേട്ടു, ജീവികളുടെ ചിറക തമ്മില് 13 

തട്ടുന്ന ഒച്ചയും അവയുടെ അരികെയുള്ള. 

ചക്രങ്ങളുടെ ഇരെച്ചലും വലിയ മുഴക്കമു 

ള്ളോരു ശബ്ദവും ഞാ൯ കേട്ടു. ആത്മാവു 14 

എന്നെ എടുത്തുകൊണ്ടു പായി ഞാ൯ 

വ്യസനത്തോടും മനസ്സിനെറ മുനഷ്ത്തുത്തോ 

ടടഠക്രടെ പോയി, യഫോധയുടെ കൈ 

ശക്തിയോടെ ഏനെറമേത ഉണ്ടായിരുന്നു. 

അങ്ങനെ ഞാ൯ ക്െബാര്൪നടിതിരത്തു 15 

പാത്ത തേല്-ആബിബിലെ പ്രവാസിക 

ഭൂടെ അടുക്കല്, അവര് പാത്തെടത്തുത 

ന്നേ എത്തി, അവരുടെ മദഭ്ധ്യ ഏഴ്ചടദില 

സം സമൂംഭിച്ചുകൊണ്ടു പാതൃതു. ഏഴ്ഴദിവ 18 

സം കഴിഞ്ഞിട്ടു യഹോധയുടെ അരുമ 

പ്പാടു ഏനിക്കുണ്ടായതു എന്തെന്നാല്: മന്ദ 17 

ടെ റ ളു ടം 



20 

23 

മൂന് 4 

ഫത്തിന്നു കാധല്ല്ലാരനാക്കിയിരിക്കുന്നു; 

നി എനെറ ധായിതനിന്നു വചനം കേട്ടു 

മേ൭൯റ നാമത്തില് അവരെ പ്രബോധി 

ല്ലിക്കേണം. ഞാ൯ടുക്ടനോടു: നീ മരി 

ക്കം ഏനാ കപ്പികുമ്പോഠ നി അവനെ 

ഓംപ്പിക്കയോ ടൂക്ടനെ ജീവനോടെ രക്ഷി 

ക്കേണ്ടതിന്നു അവന് തനറെറ ഒൂമ്മാഗ്ശും ലി 

ടുവാ൯ അവനെ ഓാപ്പിച്ചുകൊണ്ടു ഒന്നും 

പറകയോ ചെയ്യാഞ്ഞാത, ദുക്ടൂസ തനെറ 

അകുത്ൃത്തിരു മരികും; അവനെറ രക്ത 

മോ ഞാന് നിന്നോടു ചോടികും. ഏന്നാല് 

നീ ടൂക്ടൂനെ ഓപ്പിച്ചിട്ടും അവ൯ തന്െറ 

ദുഷ്ടതയും ഒുമ്മാഗ്ഗുധും വിട്ടുതിരിയയന്നില്ലെ 

ങ്കില് അവ൯ തനെറ അക്ൃതൃത്തില് മരി 

ക്കും; നിയോ നിന്െറ പ്രാണനെ രക്ഷി 

നീതിമാന് ത 

നെറ നീതി വിട്ടുമാറി നീതികേടു പ്രവ 

ച്ചിരികുന്നും അഥവാ, 

ത്തിച്ചിട്ടു ഞാ൯ അവനെറ മുമ്പില് ഇടച്ച 

വെക്ുന്നുധവെങ്കില് അവന് മരികും; നി 

ഞഅയധനെ ഒാപ്പിക്കായ്ക്ു കൊണ്ടു അവന് ത 

ന്െറ പാപത്തില് മരികും; അവ൯ചെയു 

നീതി അവനാ കണക്കിടുകയ്ുയമില്ല;ു അവ 

നന്െറരക്തമോ ഞാന് നിന്നോടു ചോടികും. 

എന്നാല് നിതിമാ൯ പാപം ചെയ്യാതെയി 

രിക്കേണ്ടതിന്നു ന് നീതിമാനെ ഓപ്പി 

ചവിട്ടു അവ൯ പാപം ചെയ്യാതെ തരു 

ന്നാല്, അവന് പ്രബോധനം കൈക്കൊ 

ണ്ടിരിക്കയാല് അവ൯ ജിീധികും; നിയും 

നിനെറ പ്രാണനെ രക്ഷിച്ചിരികുന്നു. 

യഹോവയുടെ കൈ അവിടെ പി 

ന്നെയും ഏനെറമേല് വന്നു; അധവ൯ 

എന്നോടു: നി ഏഴുന്നേററു സമഭൂമിയി 

ലേക്കു പോകു അധിടെധെച്ചു ഞാ൯ 

നിന്നോടു സംസാരിക്കും ഏന്നു കപ്പിച്ചു. 

അങ്ങനെ ഞാന് ഏഴുന്നേററു സമഭമിയി 

ലേക്കു പോയി; ഞാ൯ കെഖബാമനടിതിര 

തുത കണ്ട മഹത്വംപോലെ അവിടെ യ 

ഠിം 

യെഹെസ്കേൽ ര: 

ഹോധയ്യുടെ മഹത്പം നില്ലന്നതു കണ്ടു 

ഞാ൯ കധിണ്ണൂധിണു. അപ്പോ ആത്മാ 

വു എന്നിത വന്നു എന്നെ നിധിന്നുനില്ല 

മാറാക്കി, എന്നോടു സംസാരിച്ചു; നീ 

ചെന്നു നിനെറ ധിട്ടിന്നകത്തു കുതകടെച്ചു 

പാക്ക. ഏന്നാല് മദ ജൃ പുത്രാ, നിനക്കു 

അവരുടെ ഇടയില് പെരുമാറുവാന് കഴി 

യാതവണ്ണും അവ൪ നിന്നെ കയറു കൊണ്ടു 

കെട്ടും. നി മാമനായി അധഖകു ശാസ 

കനാകാതെയിരിക്കേണ്ടതിന്നു ഞാൻ നി 

നെറ നാധിനെ നിനൊ അണ്ണ്ണാക്കോടു 

പറരുമാറാകും; അവര് മത്സരഗൃഹമല്ലോ, 

ഞാ൯ നിന്നോടു സംസാരികു യാഗ 

ഞാ൯ നിനെറ വായ തുറകും; നീ അധ 

രോടു: യഹോധഖയായ കത്താധു ഇപ്രകാ 

രം അരുളി ച്ചെയ്യന്നു മേന്നു പറയേണം; 

കേസകുന്നവ൯ കേശമക്കട്ടെ; കേശക്കാത്ത 

൮൯ കേരക്കാതെ ഇരിക്കട്ടെ; അവ൪ 

മത്സര ഗൃഹമല്ലോ. 

൪... അദ്ധ്യായ. 

മശച്ചപുത്രാ, നി ഒരു ഇഷ്ട്ടിക ഏടുത്തു 

നിന്െറ മുങ്ചില് ഖെച്ചു അതില് യെരൂു 

ശലേംനഗരം യരെച്ചും അതിനെ നി 

രോധിച്ചും അതിനെറനേരെ കൊത്തളം 

പണിതു ധാടകോരി പാളയം അടിച്ചു 

പിന്നെ 

ഒരു ഇരിമ്പുചട്ടി എടുത്തു നിനക്കും നഗ 

ചുററും യന്തൂമുട്ടികളെ വെകുക. 

രത്തിന്അം മദ്ധ്യ ഇരിമ്പുമതിലായി വെ 

കുക; നിനെറ മുഖം അ യിനെറനേരെ 

ധെച്ചും അതു നിരോധത്തില് ആകേണ്ട 

തിന്ന അതിനെ നിരോധിക്കു; ഇതു യി 

സ്്ായേല്ഗൃഹത്തിന്നു ഒരടയാളാ ആയി 

രിക്കട്ടെ. 

പിന്നെ നി ഇടതൃതുവശം ചരിഞ്ഞൂകി 

ടന്നു യിസ്പായേല് ഗൃഹത്തിന്െറ അകുത്യം 

അതിന്മേല് ചുമത്തുക; നി ആ വശംകിട 
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ക്കുന്ന ദിവസങ്ങളുടെ എണ്ണത്തോളം അവ 

ഞാ൯ 

അവരുടെ അ കൂത്യയ ത്തിനെറ സംവത്സരങ്ങ 

രുടെ അകൂത്യം വഹിക്കേണാ. 

ളെ നിനകു ദിവസങ്ങളായി എണ്ണം; അ 

ങ്ങനെ മുന്നൂററിത്തൊ്ണൂറു ടിവസം നി 

യിസ്രായേല് ഗൃഹത്തിന്െറ അകൃത്യം വഹി 

ക്കേണം. ഇതു തികെച്ചിട്ട നി വലത്തു 

വശം ചരിഞ്ഞുകിടന്നു യെഫ്രുദാഗൃഹത്തി 

നെറ അകൃത്യം നാല്പതു ദിവസം വഹി 

ക്കേണം; ഒരു സംവത്സരത്തിന്നു ഒരു 

ടിഖസംധിതം ഞാന് നിനകു നിയകമിച്ചി 

രിക്കുന്നു. നീ യെരൂശലേമിനെറ നിരോ 

ധത്തിന്നുനേരെ നിനെറ മുഖവും നഗ്ന 

മായ ഉജധും ഖെച്ചു അതിന്നു യിരോധ 

മായി പ്രവചിക്കേണം. നിനെറ നിരോ 

ധകാലം തികയ്യധ്വോളം നീ ഒരു വശത്തു 

നിന്നു മറുവശത്തേക്കു തിരിയാതെ ഇരി 

ക്കേണ്ടതിന്നു ഞാ൯ ഇതാ, കുജയറുകൊണ്ടു 

നിന്നെ കെട്ടുന്നു. നീ കോതരമ്പും യവ 

വും അമരയും ചെറുപയറും തിനയും ചോ 

ളയും എടുത്തു ഒരു പാത്രത്തില് ഇട്ടു അവ 

കൊണ്ടു അപ്പം ഉണ്ടാക്കുക; നീ വശംചരി 

ഞ്ഞുകിടക്കുന്ന ദിവസങ്ങളുടെ എണ്ണ്ത്തി 

ന്നൊത്തവണ്ണം മുന്നൂററിത്തൊണ്ൂറു ഭിഖ 

സംഅതുതിന്നേണം. നീ ഭക്ഷിക്കുന്ന ആ 

ഫാരം ഒരു ദിവസ ത്രേക്കു ഇരുപതു ശേ 

ക്കെത തൂ ക്കമായിരിക്കേണം; നേരത്തോടു 

നേരം നീ അതുകൊണ്ടു ഉുപജിീയിച്ചുകൊ 

ള്ളേണം, വ്വെള്ള വും അള വൃയപ്രകാരം 

ഹിനില് ആറില് ഒരു ഓഹരി നി കടി 

ക്കണം; നേരത്തോടുനേരം നി അതു 

കുടിക്കേണം. നീ അതു യവദോശപോ 

ലെ തിന്നേണം; അവര് കാങ്ങമെ നി മാനു 

കോമലമായ കാഷ്ട്ടം കുത്തിച്ചു അതു ചു 

ടേണം. ഇങ്ങനെ തന്നേ യിസ്റ്ായേല് 

മക്കാം, ഞാ൯ അവരെ നിക്കിക്കളയുന്ന 

ജാതികളടെ ഇടയിത തങ്ങളുടെ ആഹാ 

_. 1218 ന്ത്യ ഒ 

രം മലിനമായി ഭക്ഷിക്കും എന്നു യഹോധഖ 

അരുളിച്ചെയ്യൂ. അതിന്നു ഞാന് : അയ്യോ, 

യഹോവയായ കത്താ, എനിക്കു ഒരി 

ക്കലും ഒരു മാലിന്യും ഭവിച്ചിട്ടില്ല; 

ഞാ൯ ബാല്യംമുതല് ഇന്നുവരെ താനേ 

ചത്തതിനെയോ പറിച്ചുകിറിപ്പോയതി 

നെയ തിന്നിട്ടില്ല; അറെപ്പായുള്ള മാം 

സം എനെറ വായില് ധെച്ചിട്ടുമില്പ ഏന്നു 

പറഞ്ഞു. അവന് എന്നോടു: നോക്കുക, 1: 

മാനുഷകാക്ടത്തിന്നു പകരം ഞാന് നിന 

ക്കു പശുധി൯ ചാണകം അനുവടിക്കുന്നു ; 

അതു കുത്തിച്ചു നിനെറ അപ്പം ചുട്ടു 

കൊഠാക എന്നു കല്പിച്ച. 

അപ്പവും വെള്ളവും അവകു മുട്ടിപ്പോകേ 

ണ്ടതിന്നും ഓരോരുത്തന്ദം സൂംഭിച്ചു അ 

കൂത്യംനിമിത്തം ക്ഷയിച്ചുപോകേണ്ടെതി 

ന്നും ഞാ൯ യെരൂശലേമില് അപ്പം ഏന്ന 17 

കോല് ഒടിച്ചുകളയും; അ൨൪ രൂക്കപ്രകാ 

രധും പേടിയോടെയും അപ്പം തിന്നും; 

അവര് അള വൃപ്രകാരവും സമംഭനത്തോ 

ടെയും വെള്ളം കുടിക്കും എന്നു അവ൯ 

എന്നോട്ട അതുളിച്ചെയ്യൂ. 

൫. അദ്ധ്യായം. 

മനുഷ്യ പുത്രാ, നീ മൂച്ചയുള്ളോരു വാഠം എ 

ടുത്തു ക്ഷെരരക്കത്തിയായി പ്രയോഗിച്ചു 

നിനെറ തലയും താടിയും ക്ഷൌരംചെയ്തു; 

പിന്നെ തൃലാസു എടുത്തു രോമം തൂക്കി 

ധിഭാഗിക്ക., നിരോധകാലം തികയു 

മ്പോഠ മൂന്നില് ഒന്നു നി നഗരത്തിന്െറ 

നടുധില് തീയില് ഇട്ടു ചുട്ടുകളയേണം; 

മൂന്നില് ഒന്നു എടുത്തു അതിന്െറ ചുററും 

വാഗകൊണ്ടു അടിക്കേണം; മൂന്നില് ഒന്നു 

കാററത്തു ചിതറിച്ചുകളുയേണം; അവയു 

ടെ പിന്നാലെ ഞാ൯ വാഭ്മരും. 

നിന്നു കുറഞ്ഞോരു സാംഖ്യ നി എടുത്തു 

നിനെറ വ്ന്ത്രുത്തിനെറ കേന്തേഖെക്കത 

അതിത 3 

1. 

മന്യ പുത്രാ, 16 
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കെട്ടേണം. ബതിതനിന്നു പിന്നെയ്യം 

നീ അപ്പം ഏടുത്തു തീയില് ഇട്ടു ചുട്ടുകമ 

യേണം; അതില്നിന്നു യിസായേല്ഥൃഹഫ 

ത്തിലേക്കെല്ലംം ഒരു തി പുറപ്പെടും. 

യഹോവയായ കത്താധു ഇപ്രകാരം അരു 

ളിച്ചെയ്യന്നു: ഇതു യെരുശലേം ആകുന്നു; 

ഞാ൯ അതിനെ ജാതികളുടെ മഭ്ധ്യേ ലെ 

ച്വിരിക്കുനാ; അ:തിനു ചുററും രാജ്യങ്ങഠം 

ഉണ്ടു. 

മെക്കാഠ എനെറ ന്യായങ്ങളോടും ചുററു 

അതു ടു്ജൂയ ത്തിയില് ജാതിക 

മുള്ള രാജ്യങ്ങളെ ക്കാഠം എനെറ ചകട്ടങ്ങ 

ളോടും മത്സരിച്ചിരികുന്നു; എസെറ ന്യാ 

യങ്ങളെ അവര് തള്ളിക്കളഞ്ഞു; എനെറ 

ചട്ടങ്ങളെ അവര് അനുസരിച്ചുനടന്നിട്ടു 

മില്ല. അതുകൊണ്ടു യഹോവയായ കത്താ 

വു ഇവ്പകാരം അരുളിച്ചെയുന്നു: നിഒഭഒഠം 

നിങ്ങളുടെ ചുററുമുള്ള ജാതിക മെക്കാഠം 

അധികം മത്സരിച്ചു, ഏന്െറ ചട്ലങ്ങളെ 

അന്സരിച്ചുനടക്കാതെയും ഏസെറ ന്യാ 

യങ്ങളെ. പ്രമാണിക്കാതെയും ചുററുമുള്ള 

ജാതികളുടെ ന്യായങ്ങളെ പ്പോലും ആച 

രിക്കാതെയും ഇരിക്കകൊണ്ടു, യഹോധ 

യായ കുത്താധു ഇവ്രകാരം അരുളിച്ചെ 

യ്യുന്നു: ഇതം, ഞാന് തന്നേ നിനക്കു വി 

രോധേമായിരിക്കുന്നു; ജാതികമ കാങ്ങകെ 

ഞാന് നിന്െറ നടുധില് ന്യായധിധിക 

ഞാ൯ ചെയ്യിട്ടില്ലാത്തതും 

മേലാല് ഒരിക്കലും ചെയ്യാത്തതും ആയ 

മെ നടത്തും. 

കായ്യം നിന്െറ സകലള്േച്ഛ,തകളുംനിമി 

ത്തം ഞാനേ നിന്തില് പ്രവത്തിക്കും. ആക 

യാല് നിനെറ മദ്ധ്യ അപ്പന്മാർ മക്കളെ. 

തിന്നും; മക്കഠാ അപ്പന്മാരെയും തിന്നും; 

ഞാന് നിന്നില് ന്യായധിധി നടത്തും; 

നിന്നിലുള്ള ശേകിപ്പിനെ ഒക്കെയും ഞാ൯ 

ദ്രേല്യാകാററുകളിലേക്ും ചിതറിച്ചുകളയും. 

അതു കൊണ്ടു യഹോവയായ കുത്താവു അ 

രുളിക്ചെയുന്നതു: നിന്െറ മ്ലല്ലാഖവെറ്ുപ്പു 

ധാം 

കളാലും സകലദ്ദേച്ഛതകമളാലും എനെറ 

ധിശുഭ്ധമന്ദിരത്തെ നി അശുഭ്ധമാക്കിയ 

തു കൊണ്ടു, ഏന്നാണ, ഞാനും നിന്നെ ആ 

ഒരിയാതെ എനെറ കടാക്ഷം നിങ്കല്നി 

ന്നു മാററിക്കളയും; ഞാന് കരുണ കാണി 

ക്കയൃയഴില്ല. 

മാരികൊണ്ടു മരികും; 

നിന്നില് മൂന്നില് ഒന്നു മഹാ 

ക്ഷാമം കൊണ്ടും 

അവര് നിനെറ നടുധിൽ മുടിഞ്ഞുപോ 

കം; മൂന്നില് ഒന്നു നിനെറ ചുററും വോ 

കൊണ്ടു വിഴ്ചം; മൂന്നില് ഒന്നു ഞാ൯ ഏല്ലാ 

കറേറുകളി ലേകും ചിതറിച്ചുകളുകയും അ 

വരുടെ പിന്നലെ വാഭ്ൂരുകയും ചെയ്യം. 

അങ്ങനെ എനെറ കോപത്തിന്നു നിവ്പ 

ത്തിവരും; ഞാന് അധരോട്ട എന്െറ 

ക്രോധം തീത്തു തൃപുനാകും; 

ക്രോധം അധരിരത നിയത്തിക്കുമ്പോഠം 

നെറ 

യഹോവയായ ഞാ൯ ഏഎനെറ തിക്ശൂ്ുത 

യില് അതിനെ അരുളിച്ചെയ്യു ഏന്നു അ 

വര് അറിയും. വഷഴിപോകുന്നവരൊക്കെ 

യും കാങ്ങകെ ഞാന് നിന്നെ നിനെറ ചുറു 

മുള്ള ജാതികളുടെ ഇടയിരു ശ്ര ധും നി 

ന്മയയമാക്കും. ഞാന് കോപ്പത്തോടും ക്രോ 

ധത്തോടും കഠിനശിക്ഷകളോടും ക്രടെ 

നിന്നില് ന്യായധിധി നടത്തുമ്പോഠ നി 

നിന്െറ ചുറവുമുള്ള ജാതിക കു നിന്ദയും 

ആക്ഷേപവും ബുഭ്ധിയുപദേശധും സ്പൂം 

ഭനഹേതുധും ആയിരികും; യഹോധവയാ 

യ ഞാന് അതുമിച്ചെയ്യിരിക്കുന്നു. നിങ്ങ 

മെ നശിപ്പിക്കേണ്ടതിന്നു ക്ഷാമം ഏന്ന 

നാശകരമായ ഒൂര്രഞ്ങഥഥ ഞാ൯ എയ്യ 

മ്പോഠം, നിങ്ങഠക്കു ക്ഷാമം വഭ്ധിപ്പിച്ചു 

നിങ്ങളുടെ “അപ്പം എന്ന കോല് ഒടിച്ചു 

കളയും. നിന്നെ മക്കളില്ലാംതെയാക്കേ 

ണ്ടതിന്നു ഞാ൯ ക്ഷാമത്തെയും ടുക്ടമൃഗ 

ങ്ങളെയും നിങ്ങളുടെ ഇടയില് അയകും; 

മഹാമാരിയും കലയും നിന്നില് കടക്കും; 

ഞാ൯ വാക്ടം നിനെറനേരെ വരുത്തും; 
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യെഹെനസ്റ്റേത ൬ 

യഹോധയായ ഞാന് അരുളിച്ചെയ്യിരി 

ക്കുന്നു. 

ന്നം അഘ്ധ്യായഠ. 

യഹോവയുടെ അരുളപ്പാടു എനിക്കുണ്ടാ 

യതെന്തെന്നാല്: മനുഷ്യപുത്രാ, നീയി 

സ്രാമയരുപവ്യതങ്ങളുടെ നേരെ മുഖം തി 

രിച്ച അവെക്കു വിരോധമായി പ്രവചി 

ചുപറയേണ്ടതു: യി സ്ായേല് പവ്യതങ്ങ 

ളേ, യഹോവയായ കുത്താധിനെറ വച 

നം കേധപ്പി൯! മലകംളോടും കുന്നുക 

മളോടടും നി രൊഗ്ണക്കുകളോോടടം താഗ്ലരകളോടും 

യഹോവയായ കത്താവ്യ ഇപ്രകാരം അരു 

ളിച്ചെയ്യുന്നു: ഞാ൯ നിങ്ങളുടെനേരെ 

വാധ വരുത്തും; ഞാന് നിങ്ങളുടെ പൂജാ 

ഗിരികളെ നശിപ്പിക്കും. നിങ്ങളുടെ ബ 

ലിപീഠങ്ങറം ശ്രുന്യമാകും; നിങ്ങളുടെ 

സൂയ്യസുംഭതങ്ങഠം തകന്നുപോകും; നിങ്ങ 

ളുടെ നിഹതന്മാരെ ഞാ൯ നിങ്ങളൂടെ 

വിഗ്രഹങ്ങടു ടെ മുങ്ചില് വീഴിക്കും. ഞാം൯ 

യിസ്രായേല് മക്കളുടെ ശവങ്ങളെ അവരു 

ടെ വിഗ്രഹങ്ങളുടെ മുമ്പില് ഇടും; ഞാ൯ 

നിങ്ങളുടെ അസ്ഥികളെ നിങ്ങളു ടെ ബലി 

പീഠങ്ങസക്കു ചുററും ചിതറിക്കും. നിങ്ങ 

മുടെ ബലിപിീഠങ്ങഠം ഇടിഞ്ഞു ശ്ര മാ 

കയും നിങ്ങളുടെ വിഗ്രഹങ്ങമ തകന്നു 

മുടിഞ്ഞുപോകയും നിങ്ങളുടെ സൂയ്യസ്മംഭ 

ങ്ങളെ ഖെട്ടിക്കളയുകയും നിങ്ങളുടെ പ 

ണിക നശിച്ചുപോകയും ചെയ്ത്ാ൯ തക്ക 

വണ്ണം നിങ്ങഠം പാകു ന്നെടത്തൊക്കെയും 

പട്ടണങ്ങാം പാഴായും പ്ൂജാഥിരിക൦ 

ശ്ര മായും തീരും. നിഹതന്മാര് നിങ്ങ 

മൂടെ നടുവില് വിഴ്ചം; ഞാ൯ യഹോധ 

എന്നു നിങ്ങഠ അറിയ്യം. ഏങ്കിലും നി 

ങ്ങ ദേശങ്ങളില് ചിതറിപ്പോകുമ്ചോഠം, 

വാളിന്നു തെററിപ്പോയവര് ജാതികളുടെ 

ഇടയില് നിങ്ങശക്കു ഉണ്ടാകേണ്ടതിന്നു 

ഠിം 

1220 ന്ന്ധ്ധ് 6 

ഞാ൯ ഒരു ശേഷിപ്പിനെ വെച്ചേക്കും. 

എന്നെ വിട്ടകന്നു പരസംശം ചെയ്യുന്ന അ 

വരുടെ ഹൃദയത്തെയും ധിഗ്രഹങ്ങളോടു 

ചേന്നു പരസംഗം ചെയ്യന്ന അവരുടെ 

കണ്ണുകളെയും ഞാ൯ തകത്തുകളു ഞഞശേ 

കാം, നിങ്ങളില് ചാടില്പോയവര്, അവ 

രെ പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോയ ജാതികളുടെ 

ഇടയില്ധെച്ച എന്നെ ഓകും; അവരുടെ 

സകലമ്ടേച്ചുതകളാലും ചെയു ദോഷങ്ങ൦ 

നിമിത്തം അഖക്ു തങ്ങളോടുതന്നേ ഖെ 

റുപ്പുതോന്നും. ഞാ൯ യഹാവ ഏന്നു 

അവര് അറിയും; ഈ അനത്ഥം അവക്കു 

വരുത്തുമെന്നു ധെവുതെയല്ല ഞാ൯ അ 

രുളിച്ചെയ്യിരിക്ുന്നതു. യഹോവയായ 

കുത്താധുയ ഇവ്രുകാരം അരുളിച്ചെയുന്നു : 

യിസ്രായേല്ഗൃഹത്തിനെറ ദോഷകരമായ 

സകലദക്മദേ ചൃതകളുംനിമിത്തം നികൈകൊ 

ണ്ടടിച്ചു, കാല്കൊണ്ടു ചവിട്ടി, അയ്യോ 

കഷ്ടം! എന്നു പറക ; അവ൪ വാഗകൊണ്ടും 

ക്ഷാമം കൊണ്ടും മഹാമാരികൊണ്ടും വീഴണം: 

ല്ൂരത്തുമ്ളവ൯ മഹാമാരികൊണ്ടു മരിക്കും; 

സമീപത്തുള്ള വ൯ വാധകൊണ്ടു വിഗഴ്ഗം; 

ശേഷിച്ചിരിക്കുന്നവനും രക്ഷപ്പെട്ടവന്ം 

ക്ഷാമം കൊണ്ടു മരിക്കും; ഇങ്ങനെ ഞാ൯ 

എന്െറ ക്രോധം അവരിൽ നിവത്തികും. 

അവര് തങ്ങളുടെ സകലധിഗ്രഹഫങ്ങഠക്കും 

സെരരഭ്യ വാസന അപ്പിച്ച സ്ഥലമായി 

ഉയരമുള്ള എല്ലാകുന്നിന്മേലും സകലപ്വ 

തശിഖരങ്ങളിലും എല്ലാപച്ചമരത്തി൯കി 

ഗിലും തഴെച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാകരുവേല 

ത്തി൯കീഴിലും 

അവരുടെ ബലിപീഠങ്ങളുടെ ചുററും അ 

അവരുടെ നിഹതന്മാ൪ 

വരുടെ ലിഗ്രഹങ്ങളുടെ ഇടയില് വിണു 

കിടക്കുമ്പോ ഞാ൯ യഹോവ ഏന്നു 

നിങ്ങ അറിയും. ഞാ൯ അവരുടെ 

നേരെ കൈ നിട്ടി, അവരുടെ സകല 

വസേസ്ഥലങ്ങളിലും ദേശത്തെ രിബ്ബമ 
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മരുഭൂമിയെക്കാ അധികം നിജ്ധൂനധും 

ശ്ര ധുമാക്കും; അപ്പോ ഞാന് യഫഹോ 

വയെന്നു അവര് അറിയും. 

൭൦ അഡ്യ്യായം, 

യഹോവയുടെ അരുളപ്പാടു എനികുണ്ഞാ 

യതെന്നതെന്നാത : മനുഷ്യ പുത്രാ, യഹോ 

വയായ കുത്താധു യിസ്പായേല്ദേശത്തോടു 

ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചെയ്യുന്നു: അവസാ 

നം! ദേശത്തിനെറ നാലുഭാഗത്തും അവ 

സാനം വന്നിരിക്കുന്നു. ഇപ്പേഠേ നിന 

കു അവസാനം ഡധന്നിരികുന്നു; ഞാ൯ 

. ഏഎനെറ കോപം നിനെറമേര അയച്ചു 

നിന്െറ നടപ്പിന്നു തക്കവണ്ണം നിന്നെ 

ന്യായം ധിധിച്ച നിന്റെറ സകലള്ലേച്ച 

തകഠാകും നിന്നോടു പകരം ചെയ്യം. 

ര്രേനന്െറ കണ്ണ നിന്നെ ആദഒരിക്കാതെയും 

ഞാന് കരുണ കാണിക്കാതെയും നിനെറ 

നടപ്പിന്തു തക്കവണ്ണം നിന്നോടു പകരം 

ചെയ്യും; നിന്െറ ളേ ച്ൃതകഠം നിന്െറ 

നടുവില് ധെളിപ്പെട്ടുവരും; ഞാ൯ യ 

ഹോധ എന്നു നിങ്ങ അറിയും. 

യഹോവയായ കുത്താധു ഇവ്രുകാരം 

അരുളിച്ചെയുന്നു: ഒരു അനത്ഥം! ഒരു 

അനത്ഥം ഇതാ, വരുന്നു! അവസാനം 

വന്നിരിക്കുന്നു! അവസാനം ഡധന്നിരിക്കു 

നനു! അതു നിനെറനേരെ ഉണന്നുയരുന്നു! 

ഇതാ, ദേശനിഖാസി 

യേ, ആവത്തു നിനക്കു വന്നിരിക്ുന്നു; 

അതു വരുന്നു. 

കാലമായി, നാഠ അടുത്തു; മലകളില് ആ 

പധിളി; സന്തോഷത്തിനെറ ആപ്പുധിളി 

യല്ല. ഇപ്പ്പോഠ ഞാ൯ വേഗത്തില് ഏ 

നെറ ക്രോധം നിനെെറമേല് പകന്നു, 

എറ കോപം നിന്നില് നിവത്തികും; 

ഞാ൯ നിനെറ നടപ്പിന്നു തക്കവണ്ണം 

നിന്നെ ന്യായം ധിധിച്ചു നിന്െറ സകല 

മ്ലേച്ഛതകഠംക്കും നിന്നോടു പകരം ചെയ്യും. 

ഠിം 

യെഫെഷസ്ത്റുല് ൭ 

മ്രേട൯റ കണ്ണൂ ആടളരിക്കാതെയും ഞാ൯ 

കരുണ കാണിക്കാതെയും നിന്െറ നട 

പ്പിന്നു തക്കവണ്ണം ഞാ൯ നിന്നോടു പക 

രം ചെയ്യും; നിന്റെറ മ്ദേ ച്ഛഛതകഠം നിന്െറ 

നടുധില് ധെളിപ്പെട്ടുവരും; യഹോധ 

യായ ഞാനാകുന്നു ഒണ്ഡിപ്പിക്കുന്നതു എന്നു 

നിങ്ങ അറിയും. ഇതാ,നാഠ; ഇതാ, 

ത്തതു തി: നിന്െറ ആപത്തു പുറ 

പ്പേട്ടിരിക്കുന്നു; വടി പൂതുതു അഹങ്കാരം 

തളിത്തിരിക്കുന്നു. ദുക്ടൃത 

യുടെ വടിയായിട്ടു വളന്നിരികുന്നു; അവ 

സാംഫഫസസം 

രിലോ അവരുടെ കോലാഹലത്തിലോ 

അവരുടെ സസമ്പത്തിലോ ഒന്നും ശേഷ്കി 

ക്കയില്ല; അവരെക്കുറിച്ചു വിലാപം ഉണ്ടാ 

കയ്യമില്ല. 

അടുത്തിരിക്കുന്ന; 

കാലം വന്നിരിക്കുന്നു; നാഠ 

അതിന്െറ സകല 

കോലാഹഫലത്തിന്മേലും ക്രോധം വന്നിരി 

ക്കയാല് വാങ്ങുന്നവ൯ സന്നോക്കിക്കയും 

ധില്ല്ന്നവ൯ ടൂഃഖിക്കയയം വേണ്ടാ. ത്ര 

വർ ജിപിച്ചിരുന്നാലും ധില്ലയന്നവന്നു 

വിററതു മടക്കിക്കിട്ടുകയില്ല; ദശനം ആ 

ത് നെറ സകലകോലാഹലത്തെയും കുറി 

ചുള്ള താകുന്നു; ആരും മടങ്ങിപരികയില്ല ; 

അകൂത്ൃത്തില് ജീവിതം കഗഥിക്കുന്ന ഒരു 

ത്തനും ശക്മി പ്രാപിക്കയിലു. അവര് 

കാഹളം തി സകലവും ഒതുകുന്നു; 

എന്നാല് എന്റെറ ക്രോധം അതിന്െറ 

സകലകോലാഹലത്തിന്മേലും വന്നിരിക്ക 

യാല് ആരും യുദ്ധത്തിന്നു പോകുന്നില്ല. 

പുറത്തു വഡാഠധ, അകത്തു മഹാമാരിയും 

ക്ഷാമധും; വയലിത ഇരികുന്നവ൯ വാഠം 

കൊണ്ടു മരികും; പട്ടണത്തില് ഇരിക്കു 

ന്നവ൯ ക്ഷ്വാമത്തിന്നും മഹാമാരികും ഇര 

യായിത്തിരും. ഏന്നാല് അധഖരില്ധെ 

ചയ ചാടിപ്പോകുന്നവര് ചാടിപ്പ്പോകയും 

ഓരോരുത്തനും താന്താനെറ അകൂൃത്ൃത്തെ 

ക്കുറിച്ചു താഗ്ണരകളിലെ പ്രാധുകളെ പ്പോ 
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ലെ മലകളിൽ ഇരുന്നു കുറുകുകയ്യം ചെയ്യും. 

എല്ലാകൈകള്ം തളരും; എല്ലാമുഗങ്കാലു 

18 കളും വെള്ളംപോലെ ഒഴ്ചകും. അവഖര് രട്ടു 

19 
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ളമ 

3 

ഉള് 

ഉട 

86 അതു ഇല്ലാതെ ഇരികും. 

ടൂക്കും; ഭീതി അവരെ മൂടും; സകലമുഖ 

ങ്ങളിലും ലജ്പഹൂയ്യം എല്ലാതലകളിലും കുഷ 

ണ്ടിയയം ഉണ്ടായിരിക്കും. അഖര് തങ്ങളുടെ 

ലെള്ളി ധിഥികളില് എറിഞ്ഞുകളയും; 

പൊന്നു അധക്ു മലമായി തോന്നും; അ 

വരുടെ ഖെള്ളികും പൊന്നിന്നും യഹോ 

വയുടെ കോപടിചസത്തില് അവരെ 

വിടൂ വിപ്പാ൯ കഴികയില്ല; അതിനാല് 

അവരുടെ ധിശപ്പടങ്ങുകയില്ല., അവഖരുടെ 

വയറു നിറകയും ഇല്ല; അതു അവക് 

അകൂതൃഹേതു ആയിരുന്നുവല്ലോ. അതു 

കൊണ്ടുള്ള ആഭരണങ്ങളുടെ ഭംഗി അ 

വര് ഡംഭത്തിന്നായി പ്രമയാഗിച്ചു; അതു 

കൊണ്ടു അവര് തങ്ങമക്കു ക്േച്ഛ,യിഗ്രഹ 

ങ്ങളെയും മലിനബിംബങ്ങളെയുയം ഉണ്ടാ 

ക്കി ആകയാല് ഞാ൯ അതു അവധകു 

മലമാക്കിയിരിക്കുന്നു. ഞാൻ അതു അന 

ന്മാരുടെ കയ്യില് കലച്ചയായും ഭൂമിയിലെ 

ദൂക്ടന്മാക്കു കൊള്ളയായും കൊടുക്കും; അ 

വർ അതു അശുദ്ധമാകും. ഞാന് എന്റെറ 

മുഖം അവരില്നിന്നു തിരിക്കും; അധ൪ 

എനെറ നിധിയെ അശുദ്ധമാകും; കവ 

ചക്കാര് അതിന്നകത്തു കടന്നു അതിനെ 

അശുഭ്ധമാക്കും. ദേശം രക്തപാതകം 

കൊണ്ടും നഗരം സാഹസംകൊണ്ടും നിറ 

ഞ്ഞിരിക്കയാല് നി ഒരു ചങ്ങല ഉണ്ടാ 

ക്കുക. ഞാന് ജാതികളില് അതിട്ടഷ്ട 

ന്മാരായവരെ വരുത്തും; അധ്൪ അവരു 

ടെ വീടുകളെ കൈധഖശമാകും; ഞാ൯ 

ബലവാന്മാരുടെ പ്രതാപം ഇല്ലാതെയാ 

ക്കും; അവരുടെ ധിശുദ്ധസ്ഥലങ്ങഠം അശു 

ഭ്ധമായിത്തീരും, നാശം വരുന്നു! അവര് 

സമാധാനം അന്വേഷിക്ും;; ഏന്നാല് 

അപകടത്തി 

ധാഠാഥദ്ഠിം 

ട്്ത്ഥ് 8 

ന്മേല് അപകടവും ശ്രുതിമേല് ശ്രുതിയ്യം 

വന്നു കൊണ്ടിരിക്കും; അവർ പ്രവാചക 

നോടു ദശനം അന്വേഷിക്കും; എന്നാല് 

പുരോഹിതനെറ പക്കതനിനു ഉപദേ 

ശവം മൂപ്പന്മാരുടെ പക്കല്നിന്നു ആലോ 

ചനയും പൊയ്റ്യോകും. രാജാവു ദുഃഖിക്കും; 

പ്രഭ സുംഭനം ധരികും;; ദേശമിത്ത ജന 

ത്തിസെറ കൈക പധിറെക്കും; ഞാ൯ 

അവരുടെ നടപ്പിന്നു തക്കവണ്ണം അധ 

രോടു പകരം ചെയ്യം; അവക്കു ന്യായമാ 

യതുപോലെ അവരെ വിധിക്കും; ഞാ൯ 

യഹോവ എന്നു അവര് അറിയും. 

വം അഭ്ധ്യായഠ. 

ത്ആവറാം ആണ്ട ആറാം മാസം അഞ്ചാം 

തിയ്യതി, ഞാ൯ വിട്ടില് ഇരിക്കയും യെ 

ഹ്രദാമൂപ്പന്മാര് ഏനെറ മുമ്പില് ഇരിക്ക 

യ്യും 

യായ കത്താധിനെറ കൈ എനെറമേല് 

ചെയുടപ്പോഠര അവിടെ യഹോവ 

വന്നു. അപ്പോം ഞാ൯ മനുഷ്യ സാദൃശൃയ 

ത്തില് ഒരു രൂപം കണ്ടു; അവന്െറ 

അരമുതല്, കീഴോട്ടു തീപോലെയും അര 

മുതല് മേലോട്ടു ശുക്ശസ്വണ്ണത്തിനെറ പ്രഭ 

പോലെയും ആയിരുന്നു. അവധവ൯ കൈ 

പോചെ ഒന്നു നിട്ടി എന്നെ തലമുടികു 

പിടിച്ചു; ആത്മാധു എന്നെ ഭൂമിയുടെയും 

ആകാശത്തിനെറയും മദ്ധ്യേ മുയത്തി 

ദിവ്ൃയദശനങ്ങളില് യെരൂശലേമില് വട 

ക്കോട്ടുള്ള അകത്തെ വായില്ലല് കൊണ്ട 

ചെന്നു; അധിടെ തീക്സുത ജനിപ്പിക്കുന്ന 

തിക്ഛജുതാബിംബത്തിനെറ ഇരിപ്പിടം 

ഉണ്ടായിരുന്നു. അവിടെ ഞാ൯ സമഭ്രമി 

യില് കണ്ട ദശനംപോലെ യിസ്സായേലി 

നെറ ദൈധഖത്തിനെറ മഹത്വം ഉണ്ടായി 

രുന്നു, അയന എന്നോടു: മനു ഷ്യ പുത്രാ, 

തല പൊക്കി വടക്കോട്ടു നോക്കുക എന്നു 

കല്പിച്ചു; ഞാ൯ തല പൊക്കി വടക്കോട്ടു 

ട്രം 
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നോക്കി; യാഗഥപിഠത്തിനൌൊ വാതിലിന്നു 

വടക്കോട്ടും പ്രവേശനത്തിങ്കരു തന്നേ. 

ആതിക താബിംബത്തെ കണ്ടു, അവ൯ 

എന്നോടു: മരുഷ്യയ പുത്രാ, അവര് ചെയ്യുന്ന 

തു, ഞാ൯ ഏനെറ ധിശുഭ്ധമന്ദിരം വിട്ടൂ 

പോകേണ്ടതിനാ യി സായേല്ഗൃഹം ഇവയി 

ടെ ചെയ്യുന്ന മഹാട്ടേ ച്ചതക്രഠാ തന്നേ, 

നീ കാണുന്നു ഖോ? ഇതിലും വലിയ ള്ലേച്ച, 

തകളെ നികാണും ഏന്നു അരുളിച്ചെയ്യൂ. 

അവന് ഏന്നെ പ്രാകാരത്തിനെറ വായി 

ല്ല കൊണ്ടുപോയി; ഞാന് നോക്കിയ 

പ്പോ ചുവരിരു ഒരു ദ്വാരം കണ്ടു. 

അവ൯ എന്നോടു: മയുഷ്യ പുത്രാം ചുവ൪ 

കുത്തിത്തുരകുക എന്നു പറഞ്ഞു; ഞാ൯ 

ചുവര് കുത്തിത്തുരന്നാറെ ഒരു വാതില് 

ശ്തണ്ടു. അധവന്൯ എന്നോടു: 

ചെന്നു, അവര് ഇധിടെ ചെയ്യുന്ന വല്ലാ 

അകത്തു 

അ മ്ദേച്ചതകമ്ലെ നോകുക ഏന്നു കപ്പിച്ച. 

അങ്ങനെ ഞാന അകത്ത ചെന്നു: ഖെറു 

പ്രായുള്ള ഓരോ തരം ഇഗജാതികള്ളെയും 

മുഗങ്ങളെയും യി സ:യേല്ഗൃഹത്തിസെറ 

സകലധിഗ്രഹങ്ങളെയും ചുററും ചുവരി 

ന്മേത വരെച്ചിരിക്കുന്നതു കണ്ടു. അവ 

യൂടെ മുമ്പില് യിസ്രായേല് ഗൃഹത്തിന്െറ 

മൂപ്പന്മാരില്ത ഏഴുപതുചേരും ശാഫാന൯െറ 

മകനായ യയസന്യാധു അവരുടെ നടു 

വിലും ഓരോരുത്തന് കയ്യില് ധൂപകലശം 

പിടിച്ചുംകൊണ്ടു നിന്നു; ധ്യൂപമേഘത്തി 

നെറ വാസന പൊങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നു, 

അപ്പോ അവ്൯ എന്നോടു : മദ്മഷ്യ ഡു 

ത്രാ, യിസായേരല്ഗൃഹത്തിനെറ മൂച്ചന്മാ൪ 

ഇരുട്ടത്തു ഓരോരുത്തന് താന്താന്െറ 

ബിംബങ്ങളുടെ അറകളില് ചെയ്യുന്നതു 

നീ കാണുന്നുധോ? യഹോവ നമ്മെ കാ 

ണുന്നില്ല, യഹോവ ദേശത്തെ വിട്ടുപോ 

യിരിക്കുന്നു എന്നു അവര് പറയുന്നു എന്ന 

രുളിച്ചെയയൂ. അവര് ഇതിലും വലിയ 

__ 1229 യെഹെദസ്തുത ൯ 

ള്ലേച്ചതകളെ ചെയ്യുന്നതു നി കാണും ഏ 

നും അവന് എന്നോടു അരുളിച്ചെയ്യു. 

അവന് എന്നെ യഹോധഖയുടെ ആലയ 

ത്തിര വടകോട്ടുള്ള വാതിലിനെറ പ്ര 

ധേശനത്തിങ്കല് കൊണ്ടു പോയി; അവധി 

ടെ സ്ത്ര്രികഠം തമൂസിനെക്കുറിച്ച കരഞ്ഞും 

കൊണ്ടു ഇരിക്കുന്നതു ഞാ൯ കണ്ടു. അ 

വ൯ ഏന്നോടു: മനുഷ്യപുത്രാ നീ കാണു 

നുഖോ? ഇതിലും വലിയ മ്രേച്ഛ,തകുളെ 

ഇനിയം കാണും എന്നു അരുളിച്ചെയയൂ. 

അധവ൯ എന്നെ യഹോവയുടെ ആലയ 

ത്തിനെറ അകത്തെ പ്രാകാരത്തില് കൊ 

ണ്ടുപോയി, യദഹാവയുടെ മന്ടിരത്തി 

നെറ വാതില്ലല് മണ്ഡപത്തിന്നും യാഗ 

പിഠത്തിന്നും നടുവെ ഏകദേശം ഇരുപ 

ത്ഞ്മു വുരുഷന്മാർ തങ്ങളൂടെ മുതുകു 

യ ഹോധഖയുടെ മന്ദിരത്തിനെറ നേരെയും 

മുഖം കിഴക്കോട്ടും തിരിച്ചുകൊണ്ടു നിന്നി 

രുന്നു; അധ കിഴക്കോട്ടു നോക്കി സൂ്യ 

നെ നമസ്ത്രരിക്കയായിരുന്നു. അപ്പോഠം 

അവ൯ എന്നോടു: മനുഷ്യ പുത്രാ, നീ കാ 

യ്യെഫ്രദാഗൃഹം 

ചെയ്യുന്ന മ്ലേച്ഛൃതകഠം പോരാഞ്ഞിട്ടോ, അ 

ണ്ുന്നു ധോ? ഇവിടെ 

വര് എന്നെ അധികമധികം കോപിപ്പി 

പ്രാ൯ ദേശത്തെ സാഹസംകൊണ്ടു നി 

റെക്കുന്നതു? കണ്ടില്ലേ അവര് ചുള്ളി 

മൂക്കിന്നു തൊടു ധിക്ുന്നതു? ആകയാല് 

ഞാനും ക്രോധത്തോടെ പ്രവത്തിക്കും; എ 

സെറ കണ്ണു ആദരിക്കയില്ല; ഞാ൯ കരുണ 

കാണിക്കയുമില്ല; അവര് അത്യച്ചത്തില് 

മ്രേന്നോടു നിലധിളിച്ചാലും ഞാ൯ അപേ 

ക്ഷ കേരക്കയില്ല എന്ന അരുളിച്ചെയ്യും 

ന്, അദ്ധ്യായം. 

ആനന്തരം ഞാന് കേശക്കെ അവന അ 

തൃചത്തില് വിളിച്ചു: നശരത്തിനെറ സ 

ന്ദശനങ്ങളെ അടുത്തുവരുമാറാക്കലി൯; 

14 
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ഓരോരുത്തന്ദം നാശകരമായ ആയ്യധം 

കയ്യില് എടുക്കട്ടെ എന്നു കല്പിച്ച. അ 

പ്പോ ആറു പുരുഷന്മാര്, ഓരോരുത്ത 

ന്ദം വെണ്ടഴ; കയ്യില് ഏടുത്തംകൊണ്ടു 

വടക്കോട്ടുള്ള മേലത്തെ പടിഖാതിലിനെറ 

വഴിയായി വന്നു; അവരുടെ നടുവില് 

ശണവഖസ്രൂം ധരിച്ചു അരയില് ഏഴുതൃതു 

കാരസെറ മകഷിക്കുപ്പിയുമായി ഒരുത്ത൯ 

ഉണ്ടായിരുന്ു; അവര് അകത്തു ചെന്നു 

താര്രയാഥപിഠത്തിനെറ അരികെ നിന്നു. 

യിസ്രായേലിനെറ ദൈധഖത്തിനെറ മഹ 

ത്വം, അതു ഇരുന്നിരുന്ന കെരൂബിന്മേല് 

നിന്നു ആലയത്തിനെറ മമ്മരപ്പടിക്കല് 

വന്നിരുന്നു; പിന്നെ അവന്, ശണവസ്ത്രം 

ധരിച്ചു അരയില് എഴുത്ുതുകാരനെറ മക്കി 

ക്കുപ്പിയുമായി നിന്നിരുന്ന പുരുഷനെ 

വിളിച്ചു. അവനോടു യഫോവ: നീ 

നഗരത്തിന്െറ നട്ടില്, യെരൂശലേമി 

നെറ നടുധില്ക്രടി ചെന്നു, അതില് 

നടക്കുന്ന സകലള്ലേച്ഛൃതകളുനിമിഅം 

നെടുധിപ്പിട്ടു കരയുന്ന പുരുഷന്മാരുടെ 

നെററികളില് ഒരു അടയാളം ഇടുക എ 

നനു കല്പിച്ച. മറേറവരോടു ഞാന് കേഠം 

ക്കെ അവ൯: നിങ്ങ അവധനെറ പിന്നാ 

ലെ നഗരത്തില്ക്രടി ചെന്നു ധെട്ടുവി൯। 

നിങ്ങളു ടെ കണ്ണിന്നു ആദരധു തോന്നരുതു; 

6 നിങ്ങ കരുണ കാണിക്കയുമരുതു. പ്ലഭ്ധ 

ന്മാരെയും യെൌയനക്കാരെയും കയ കുമാ 

രെയും പൈതങ്ങളെയും സ്ര്്രികളെയും 

കൊന്നുകള വി൯! എന്നാല് അടയാളമുള്ള 

ഒരുത്തനെയ്യം തൊടരുതു ; എനെറ വിശു 

ഭ്ധമന്ദിരത്തില് തന്നേ തുടങ്ങുധി൯ എന്നു 

കപ്പിച്ചു; അങ്ങനെ അവ൪ ആലയത്തി 

സെറ മുമ്പില് ഉണ്ടായിരുന്ന മൂപ്പന്മാരുടെ 

ഇടയില് തുടങ്ങി. അവ൯ അധരരാടു: 

നിങ്ങംം ആലയത്തെ അശുദ്ധമാക്കി, പ്രാ 

കാരങ്ങളെ നിഹതന്മാരെക്കൊണ്ടു നിറെ 

ഠിം 

__ 1224 മമ്ത 10 

പ്പി൯; പുറപ്പെടുധി൯ എന്നു കല്പിച്ച. 

അങ്ങനെ അവ൪ പുറപ്പെട്ടു, നഗരത്തില് 

സംഹാരം നടത്തി. അവരെ കൊന്നുക 

ളുഞ്മശേഷം ഞാന് മാത്രം ശേഷ്ചിച്ചു; 

ഞാ൯ കവിണ്ണയിണ്ട: അയ്യോ, യഹോ 

വയായ കുത്താഖേ, യെരൂശഃലമിന്മേല് 

നിനെറ ക്രോധം പകരുന്നതിനാല് യി 

സ്രായേലില് ശേഷിപ്പുള്ള വരെ ഒക്കെയും 

സംഹരിക്കുമോ? എന്നു നിലധിളിച്ചുപ 

റഞ്ഞു. 

യിസ്രായേല് ഗൃഹത്തിനെറയും 

അതിന്നു അവന് എന്നോടു: 

യെഫ്രുദാ 

ഗൃഹത്തിനെറയും അകൃത്യം ഏററവും വ 

ലുതായിരിക്ുന്നു; ദേശം രക്തപാതകംകൊ 

ണ്ടും നഗരം അന്പയായംകൊണ്ടും നിറഞ്ഞി 

രിക്കുന്നു; യഹോവ ദേശത്തെ വിട്ടുപോ 

യിരിക്കുന്നു; യഹോധ കാണുന്നില്ല എന്നു 

അവര് പ്വറയുന്നുവല്ലോ. ഞാനോ, എ 

സെറ കണ്ണിന്നു ആദരധു തോന്നാതെയ്യം 

ഞാ൯ കരുണ കാണിക്കാതെയ്യം അവരു 

ടെ നടപ്പിന്നു തക്കവണ്ണം അധരുടെ തല 

മേല് പകരം കൊടുക്കും എന്നു അരുളി 

ക്ചെയ്യൂ. 

മഷാിക്കുപ്പിയയമായുള്ള പുരുഷ൯; ഏന്നോടു 

കല്പിച്ചതുപോലെ ഞാന ചെയ്യിരികുന്നു 

ശണവസ്ത്രം ധരിച്ചു അരയില് 

എന്നു വസ്തുത ബോധിപ്പിച്ചു. 

൧൭൦ അദ്ധ്യായം, 
൨. 

അനന്തരം ഞാ൯ നോക്കിയ പ്പ്പോഠം കെ 

രൂബുകളുടെ തലെക്കുമീതെ ഉണ്ടായിരുന്ന 

വിതാനത്തില് നീലക്കല്ലുപോലെ സിംഹാ 

സനത്തിനെറ സദ്ദേശൃത്തില് ഒരു രൂപം 

അധയ്ുയടെമേല് കാണായ്ത്റുന്നു. അധ൯ 

ശണധഖസ്രൂം ധരിച്ച പുരുഷനോടു സംസാ 

രിച്ചു: നി കെരൂബിസെറ കിഴെ തിരിഞ്ഞു 

കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചക്രങ്ങളുടെ നടുവില് 

ചെന്നു, കെരൂബുകളുടെ ഇടയില്നിന്നു 

നിന്െറ കൈ നിറയ തിക്കനല് ഏടുത്തു 
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നശഗരത്തിന്മേല് ധിതറുക ഏന്നു കല്പിച്ചു; 

അങ്ങനെ ഞാന് കാങ്ങകെ അവ൯ ചെന്നു. 

ആ പുരുഷ൯ അകത്തു ചെല്ലുമ്പോ കെ 

രൂുബൂുകര ആലയത്തിനെറ വലത്തുഭാഗ 

തുത നിന്നു, മേഷവധും അകത്തെ പ്രാകാര 

ത്തില് നിറഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാല് യഹോ 

വയുടെ മഹത്വം കെരരൂബിന്മേല്നിന്നു 

പൊങ്ങി ആലയത്തി൭െറ മഉമ്മരപ്പടിക്ു 

മീതെ നിന്നു; ആലയം മേഘംകൊണ്ടു 

നിറഞ്ഞിരുന്നു; പ്രാകാരധും യഹോവയു 

ടെ മഹത്വത്തിനെറ ശോഭകൊണ്ടു നിറ 

ഞ്ഞിരുന്നു. കെരൂബുകളുടെ ചിറകുകളു. 

ടെ ഇരെച്ചത പുറത്തെ പ്രാകാരംവരെ 

സവ്വശക്തനായ ദൈവം സംസാരിക്കുന്ന 

നാദംപോലെ കേഠാപ്പാനുണ്ടായിരുന്നു. 

ഏന്നാല് അധവ൯ ശണവസ്രൃം ധരിച്ച പു 

രുകനോടു: നീ കെരൂബുകളുടെ ഇടയില് 

നിന്നു, തിരിഞ്ഞജുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചക്രങ്ങ 

മൂടെ നടുധിരുനിന്നു തന്നേ, തി എടുക്ക 

ത്രേന്നു കപ്പിച്ചപ്പോശ അവസന ചെന്നു ചഥ്ര 

ങ്ങളുടെ അരികെ നിന്നു. ഒരു കെരരു 

ബ് കെരൂബുകളുടെ ഇടയില്നിന്നു ത 

നെറ കൈ കെരൂബുകളുടെ നടുധിലുള്ള 

തീയിലേക്കു നീട്ടി കുറെ ഏടുത്തു ശണവഖ 

സ്റ്രം ധരിച്ചവനെറ കയ്യിരു കൊടുത്തു; 

അവന് അതു ധാങ്ങി പുറപ്പെട്ടുപേംയി. 

കെരൂബുകളില് ചിറകുകഠാക്കു കീിഗെ 

മനുഷ നെറ കൈപോലെ ഒന്നു കാണാ 

യ്യുന്നു. ഞാ൯ കെരൂബുകളുടെ അരികെ 

നാലു ചക്രം കണ്ടു; 

ന്നരികെ ഓരോ ചക്രം ഉണ്ടായിരുന്നു; 

ഓരോ കെരൂബി 

ച്രങ്ങ്ലുടെ കാഴ്ഗു പുദ്ൂരാഗം പാലെ 

ആയിരുന്നു. അവയുടെ കാഴ്ണടയാ 

നാലിന്നും ഒരു ഭാക്ഷ ആയിരുന; ച 

ത്തില്ക്രടി മറെറാരു ചക്രം ഉള്ളതു 

പോലെ തന്നേ. അവെക്ു നാലു ഭാഗ 

ത്തേകും പോകാം; തിരിധവാ൯ ആധശ്യ 

ധിം 

1225 ക്ഷി യെഹെനസ്നക്ററേരല്ു ൧൧ 

മില്ലാതെ തല നോക്കുന്ന ഇടത്തേകു അ 

തിനെറ പിന്നാലെ അവ പോകും; പോകു 

മ്പോഠം തിരികയുമില്ല. അവയുടെ ദേഹ 

ത്തില് എങ്ങും മുതുകിലും കയ്യിലും ചിറകിലും 

ചക്രത്തിലും, നാലിന്നും ഉള്ള ചക്രത്തില് 

തന്നേ, ചുററും അടുത്തടുരൂതു കണ്ണു ഉണ്ടാ 

യിരുന്നു. ചക്രങ്ങഠാമക്കോം, ഞാന് കേഠം 

ക്കെ ചുഴലികമ എന്നു പേര് യിളിച്ച. 

ഓരോന്നിന്നും നന്നാലു മുഖം ഉണ്ടായി 

രുന്നു; ഒന്നാമത്തെ മുഖം കെരൂബ് മുഖധും 

രണ്ടാമത്തേതു മനേഷമുഖധും മൂന്നാമത്തേ 

തു സിംഫമുഖധും നാലാമത്തേതു കഴക 

മുഖധും ആയിരുന്നു. കെരൂണുകഠം മേ 

ലോട്ടു പൊങ്ങി; ഇതു ഞാന് കെബാ൪ 

നദിതീരത്തുധെച്ചു കണ്ട ജീവി തന്നേ. 

കെരൂബുകഠ പോകുമ്പോ ചക്രങ്ങളും 

ചേരത്തന്നേ പോകും; ഭൂമിയില്നിന്നു 

13 

14 

15 

16 

പൊങ്ങുവാ൯ കെരൂബുകുഠം ചിറകു വിട . 

തുുമ്പോഠം ചക്രങ്ങം അവയുടെ പാശ്വം 

ിട്ടുമാറുകയില്ല. ജീധിയുടെ ആത്മാധു 

ചക്രങ്ങളില് ആയിരുന്നതു കൊണ്ടു അവ 

നില്ലമ്പോഠം ഇവയും നില്ല; അധ 

ചൊങ്ങുമ്പോഗ ഇവയും പെങ്ങും. പി 

ന്നെ യഹോവയുടെ മഹത്വം ആലയത്തി 

സെറ ഉമ്മരപ്പടി പിട്ടു പുറപ്പെട്ടു കെരരു 

ബുകളി൯മീതെ വന്നു നിന്നു. അല്പ്പോഠം 

കെരൂബുകഠം ചിറകു വിടത്തി, ഞാ൯ കാ 

ഞ്ജ ഭൂമിയിതനിന്നു മേലോട്ടു പൊങ്ങി; 

അവ പൊങ്ങിയപ്ല്യോഠാ ചക്രങ്ങളും ചേര 

അന്നേ ഉണ്ടായിരുന്നു; എല്ലാംക്രടെ 

യഹോവയുടെ ആലയത്തിനെറ കിഴക്കെ 

പടിഖാതില്ലഛ,ല് ചെന്നുനിന്നു; യിസ്രാ 

യേലിനെറ ദൈവത്തിന്െറ മഹത്വവും 

ഇതു 

ഞാ൯ കെബാര്൪നദീതിരത്തുഖെച്ചു യിസ്രാ 

മേലെ, അവെക് മീതെ നിന്നു, 

യേലിനെറ ഭൈവത്തിനെറ കിഴെ കുണ്ട 

ജിവി തന്നേ; അവ കെരൂബുകഠം എന്നു 

14 

20 



യെഹെദരസ്ററൂല് ൧൧൧ 

1 ഞാന് ഗ്രഹിച്ച. ഓരോന്നിന്നും നന്നാലു 

മുഖധും നന്നാലു ചിറകും ഉണ്ടായിരുന്നു ; 

ചിറകി൯ 

)9 ഒന്നണ്ടായിരുന്നു. അവയുടെ മുഖരൂപം 

കിഴെ മാന൯ുഷകൈപോലെ 

വിചാരിച്ചാല് ഞാ൯ കെബാര്൪നമദി.ദീരത്തു 

ഖെച്ചു കണ്ട മുഖങ്ങഠം തന്നേ ആയിരുന്നു; 

അവയുടെ ഭാകയ്യം അവ ഒക്കെയ്യം 

തന്നേ. അവ ഓരോന്നും നേരെ മുർമ്പാട്ടു 

തര്ന്ന ട്പോകുംം 

ഹഹ്ം അഡ്ധ്യായാ. 

അനന്തരം ആത്മാവു എന്നെ എടുത്തു 

യഹോവയുടെ ആലയത്തില് കിഴക്കോട്ടു 

ദശനമുള്ള കിഴക്കെ പടിവാതില്ല,ല് കൊ 

ണ്ടുപോയി; പടിഖാതിലിനെറ പ്രവേശ 

നത്തിങ്കല് ഞാ൯ ഇരുപത്തഞ്ചു പുരുഷ 

ന്മാരെയും അവരുടെ നടുവില് ജനത്തി 

നെറ പ്രഭക്കന്മാരായ അസ്റ്റൂരിനെറ 

മക൯ യയസസ്വഖേയും ബെനായാധി 

നെറ മക൯ 

2 അവന എന്നോടു: മനുഷ്യ പുത്രാ, ഇവ൪ 

പെലത്യാവെയും കണ്ടു, 

ഇര നഗരത്തില് നീതികേട്ട നിരൂപിച്ചു 

ടുരാലോചന കഥിക്കുന്ന പുരുഷന്മാരാ 

3 കുന്നു. വിടുമളെ പണിയാ൯ സമയം 

അടുത്തിട്ടില്ല; ഈ നഗരം കുട്ടകലും നാം 

മാം സവുമാകുന്നു എന്നു അവര് പറയുന്നു. 

4 അതുകൊണ്ടു അവരെക്കുറിച്ചു പ്രവചിക്ക, 

മനുഷ്യപുത്രാ, പ്രുവചിക്ക ഏനു കല്പിച്ച. 

9 അപ്പപോഠം യഃ3ഹാവയുടെ ആത്മാവു എ 

നെറമേല് ധീണു എന്നോടു കല്പിച്ചതു: 

നി പറയേണ്ടതു എന്തെന്നാല്; യഹോധ 

ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചെയുന്നു : യിസ്പായേര 

ഗൃഹമേ, നിങ്ങ ഇന്നിന്നതു പറഞ്ഞിരി 

കുന്നു; നിങ്ങളുടെ മനസ്സില് തോന്നുന്ന 

6 കായ്യങ്ങളും ഞാ൯ അറിയ്യന്നു. നിങ്ങഠം 

ഈ നഗരത്തില് നിഹതന്മാരെ വഭ്ധി 

പ്പിച്ചു വിഥികളെ നിഹതന്മാതരക്കൊണ്ടു 

ധിം 

ദ്യ ൮ 

നിറെച്ചുമിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടു യഹോ 

വയായ കത്താവു ഇപ്രുകാരം അരുളിച്ചെ 

യ്യുന്നു: നിങ്ങം ഈ നശരത്തിനെറ നടു 

വില് ഇട്ടുകള ഞ നിഹതന്മാ൪ മാംസവും 

ഈ നഗരം കുട്ടകവും ആകുന്നു; എന്നാൽ 

നിങ്ങളെ ഞാ൯ അമതിനെറ നടുവിരല് 

നിന്നു പുറപ്പെടുവിക്കും. നിങ്ങ വാളി 8 

നെ പേടിക്കുന്നു; വാളിനെ തന്നേ ഞാ൯ 

നിങ്ങളുടെ നേരെ വരുത്തും എന്നുയഹോ 

വയായ കത്തായു അരുക്ളിച്ചെയുന്നു, ഞാ൯ 9, 

നിങ്ങളെ അതിനെറ നടടഖിതനിന്നു പുറ 

പ്പെടുധിച്ചു അവൃന്മാരുടെ കയ്യില് ഏല്പി 

ചവ നിങ്ങളുടെ ഇടയില് ന്യായധിധി 

നടത്തം. നിങ്ങാം വാളാല് വീഴ്ചം; യി 10 

സ്രായേലിനെറ അതിരിങ്കല് വെച്ചു ഞാ൯ 

ഞാ൯ നിങ്ങളെ ന്യായം പധിധികും; 

യഹോവ എന്നു നിങ്ങ അറിയും. 

ഇ നഗരം നിങ്ങനകു കുട്ടകം ആയി 

രിക്കയില്ല; നിങ്ങ അതിന്നകുത്തു 

മാംസ വുമായിരിക്കയില്ല; യിസ്തായലി 

നെറ അതിരിങ്കല്ധഖെച്ചു തന്നേ ഞാ൯ 

നിങ്ങളെ ന്യായം വിധിക്കും. എനെറ 12 

ചട്ടങ്ങളില് നടക്കയോ എന്െറ ന്യായ 

ങ്ങളെ ആചരിക്കയോ ചെയ്യാതെ ചുററു 

മുള്ള ജാതികളുടെ ന്യായങ്ങളെ പ്രമാണി 

ചുനടന്ന നിങ്ങ, ഞാ൯ യഹോധ 

എന്നു അറിയും, ഞാന് പ്രവചിച്ചുകൊ 13 

ണ്ടിരികുമമ്പാര തന്നേ ബെനായാധി 

നെറ മകനായ പെലത്യാധുയ മരിച്ചു; 

അപ്പോ ഞാ൯ കധിണ്ണുവിണു ഉറക്കെ 

നിലവിളിച്ചു: അയ്യോ, യഹോവയായ 

കത്താചേ, യിസായേലില് ശേഷിപ്പുള്ള 

വരെ നീ അശേഷം മുടിച്ചുകളയുമോ 

തന്നു പറഞ്ഞു. യഹോവയ്യടെ അരുളഉ 14 

പ്രാടു എനിക്കുണ്ടായതെന്തെന്നാല്; മന 1? 

ഷ്യ പുത്രാ, യഹോധഖയോടു അകുന്നുനി 

ല്ലി൯! ഞങ്ങ ക്കാകുന്നു ഈ ദേശം അവ 
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കമ ച്പാ$. 

നന്ന് 19 

കാശ മായി നല്ല,പ്പെട്ടിരിക്കുന്നതു എന്നല്ലോ 

യെരൂശലേംനിധാസികാം, നിന്െറ ചാ 

ചുക്കാരായ നിനെറ സഃഹാദരന്മാരോടും 

ഒട്ടൊഗിയാതെ യിസ്രായേല്ഗൃഹം മുഴുവ 

നോടും പറയുന്നതു. അതുകൊണ്ടു നീ 

പറയേണ്ടതു: യഹോവയായ കുത്താവു 

ഇപ്രക്ഠരം അരുളിച്ചെയ്യുന്നു; ഞാ൯ അ 

വരെ ട്രൂരത്തു ജാതികളുടെ ഇടയിലേക്കു 

നിക്കി രാജ്യ ങ്ങകളിരു ചിതറിച്ചുകളഞ്ഞു 

ഖെങ്കിലും, അവര് പോയിരികുന്ന രാജ്യ 

ങ്ങളില് ഞാന് അധകു കുറയകാല രക്കു 

ഒരു വിശുദ്ധമന്ദിരമായിരികും. ആക 

യാല് നീ പറയേണ്ടതു: യദഹാധയായ 

കത്താധുയ ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചെയയന്നു : 

ഞാന് നിങ്ങളെ ജാതികളില്നിന്നു ശേഖ 

രിച്ച, നിങ്ങശ ചിതറിപ്പോയിരിക്കുന്ന 

രാജ്യ ങ്ങളില്നിന്നു ക്രട്ടിച്ചേത്തു യിസാ 

യേല്ദേശം നിങ്ങശക്കു തരും. അവര് 

അധിടെ വന്നു, അതിലെ സകലമലിന 

ബിംബങ്ങളെയ്യം മ്ലേച്ച,യിഗ്രഹങ്ങളെയ്യം 

അധിടെനിന്നു നിക്കിക്കളയും. അവര് 

മ്രേനന്െറ ചട്ടങ്ങളിത നടന്നു എസെറ വി 

ധികളെ പ്രമാണിച്ചു ആചരിക്കേണ്ടതി 

നനു ഞാ൯ അവകു ചേറൊരു ഫൃടദയത്തെ 

നല്ലുകയും 

തുള്ളില് ആകുകയ്യം ചെയ്യും; കല്ലായയള്ള 

ഫലദയം 

നിന്നു നിക്കി മാംസമായുള്ള ഫൃുദയം അ 

പുതിയോരു ആത്മാധിനെ 

ഞാ൯ അവരുടെ ജഡത്തില് 

വകു കൊടുകും. അവര് ഏനികു ജന 

മായും ഞാന് അവക്കു ദൈവമായും ഇരി 

കും. എന്നാല് തങ്ങളുടെ മലിനബിംബ 

ങ്ങളൂടെയ്യം മ്ലേച്ഛ, വിഗ്രഹങ്ങളുടെയും ഇ 

ക്ടൂം അനുസരിച്ചനടക്ുന്നവക്കു ഞഓാ൯ 

അധഖരുടെ നടപ്പിന്നുതക്കവണ്ണം അധ 

രുടെ തലമേൽ പകരം കൊട്ടുക്കും എന്നു 

യഹോവയായ കുത്താചിനെറ അരുള. 

അനന്തരം കെരൂരൂബുകുഠം ചിറകു 

ഠിം 
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ധിടതതു; ചക്രങ്ങളും ചേരത്തന്നേ ഉണ്ടാ 

യിരുന്നു; യിസാര്യലിന്െറ ഭദൈധഖത്തി 

സെറ മഹത്വധും മേലെ, അഖെകുമിതെ 

ഉണ്ടായിരുന്നു. യഹോവയുടെ മഹത്വം 

നഗരത്തിന്െറ നടുയധില്നിന്നു മേലോട്ടു 

പൊങ്ങി നഗരത്തിന്നു കിഗകുവശത്തുള്ള 

പവ്വുതത്തിന്മേല് നിന്നു. എന്നാല് ആ 

ത്മാവു എന്നെ എടുത്തു, ദശനത്തില് ദൈ 

വാത്മാധിനാല് തന്നേ, കല്പ യദേശത്തു 

പ്രവാസികളുടെ അടുക്കല് കൊണ്ടു വന്നു; 

ഞാന് കണ്ട ദശനം എന്നെ വിട്ടു പൊങ്ങി 

പ്പോയി. ഞാനോ, യഹോവ എനിക്കു 

വെളിപ്പെടു ആയ അവനെറ സകലവച 

നങ്ങളും പ്രവാസികളോടു പ്രസ്മ്ാവിച്ചു. 

൧൨. അദ്ധ്യായം. 

യഹോവയുടെ അരുളപ്പാടു എനിക്കുണ്ടാ 

യതെന്തെന്നാര: മനുഷ്യപുത്രാ, നീ മത്സ 

രഗൃഹത്തിനെറ നടുധിരു പാകുന്നു; കാ 

ണ്മാ൯ കണ്ണുണ്ടെങ്ിലും അവർ കാണ 

ന്നില്ല; കേഷപ്പാ൯ ചെധിയുണ്ടെങ്കിലും 

അവഖര് കേശാക്ന്നില്ല; അവർ മത്സരഗ്ഗ 

ഹമല്ലോ. ആകയാല് മനുഷ്യപുത്രാ; നീ 

യാത്രക്കോപ്പ ഒരുക്കി പകല്സമയത്തു 

അവര് കാങ്ഞെ പുറപ്പെടുക; അവര് കാ 

ങ്കെ നിനെറ സ്ഥലം ധിട്ടു മറെറാരു 

സ്ഥലത്തേകു യാത്ര പുറപ്പെടുക; മത്സര 

ഗൃഹമെങ്കിലും പക്ഷേ അവര് കഴ്ടുഗ്രഹി 

ക്കുമായിരികും. യാത്രക്കോപ്പുർപോലെ നി 

നി 

അവര് കാങ്ങെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരേണം; 

നെറ സാമാനം പകല്സമയത്തു 

വൈകന്നരതൃതു അവര് കാങ്ടമെ പ്രവാ 

സത്തിന്നു പോകുന്നവരെപ്പോലെ നി 

പുറപ്പെടേണം. അവര് കാങ്ങെ നീ 

മതിര കുത്തിത്തൃരന്നു അതിതക്രടി അതു 

പുറത്തു കൊണ്ടുപോകേണം. അധവ൪ 

കാങ്ങെ നീ അതു തോളിരു ചുമന്നു കൊണ്ടു 

14 * 

23 

24 

25 
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ഇരുട്ടത്തു യാത്രപുറപ്പെടേണം; നിലം 

കാണാതവണ്ണം നിനെറ മുഖം മുടിക്കൊ 

ള്ളേണം; ഞാന് നിന്നെ യിസ്ഡായേല് 

ഗൃഹത്തിന്നു ഒരു അടയാളം ആക്കിയി 

രിക്കുന്നു. എന്നോടു കല്പിച്ചതുപോലെ 

ഞാ൯ ചെയ്യു; യാത്രക്കോപ്പുപോലെ ഞാ൯ 

എനെറ സാമാനം പകതസമയത്തു പുറ 

ത്തു കൊണ്ടുവന്നു. വൈകുന്നേരത്തു ഞാ൯ 

എനെറ കൈകൊണ്ടു മതില് കുത്തിതൃതുര 

ന്നു ഇരുട്ടത്തു അതു പുറത്തു കൊണ്ടു വന്നു, 

അവര് കാങ്ങകെ തോളിൽത ചുമന്നു. 

എന്നാല് രാധിലേ യഹോവയുടെ അരുള 

പാടു ഏനിക്കുണ്ടായതെന്തെന്നാല്: മനു 

ഷ്യ വൃുത്രാ, മത്സരഗൃഹമായ യിസ്രായേല് 

ഗൃഹം നിന്നോടു: നി എന്തു ചെയ്യുന്നു 

എന്നു ചോദിച്ചില്ലയോ? ഈ അരുള 

പ്രാടു യെരൂശലേമിലെ പ്രഭൂക്കന്മാകും 

അവരുടെ ചുററും പാകുന്ന യിസംയേല് 

ഗൃഹത്തിന്നൊക്കെയും ഉള്ളതു എന്നു യ 

ഫോവയായ കത്താവു അരുളിച്ചെയ്യുന്നു 

എന്നു നി അവരേോട്ട പറക. ഞാ൯ നി 

ങ്ങശരക്കു ഒരടയാള മാകുന്നു ഏന്നു നി പറ 

ക; ഞാന് ചെയൂതുപോലെ അവക്കു ഭധി 

ക്കും; അവർ നാടു കടന്നു പ്രവാസത്തി 

ലേക്കു പോകേണ്ടിവരും. അവരുടെ ഇട 

യിലുള്ള പ്രഭ ഇരുട്ടതുതു തോളില് ചൂമട്ട 

മായി പുറപ്പെടും; അതു പുറത്തു കൊണ്ടു 

പോകേണ്ടതിന്നു അവർ മതില്, കുത്തി 

തുുരക്കും; കണ്ണുകൊണ്ടു നിലം കാണാതി 

മൂടും, 

ഞാ൯ എന്െറ വല അധവനെറമേല് വി 

രിക്കത്തക്കവണ്ണാം അവ൯ മുഖം 

ശം; അവന എസെറ കണിയില് അക 

പ്പെടും; ഞാ൯ അവനെ കല്ല യരുടെ- ദേ 

ശത്തു ബാബേലില് കൊണ്ടുപോകും; എ 

ങ്കിലും അധ൯ അതിനെ കാണാതെ അ 

വിടെയെച്ചു മരിക്കും. അധഖനെറ ചുററു 

മുള്ള സഹായക്കാരെ ഒക്കെയും അവനെറ 

ധിം 
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പടക്രുട്ടങ്ങളെ. ഒക്കെയും ആാ൯ നാലു 

ദിക്കിലേക്കും ചിതറിച്ചുകളുകയും അവ 

രുടെ പിന്നാലെ വാളൂരുകയുയം ചെയ്യം. 

ഞാ൯ അവരെ ജാതികളടെ ഇടയില് 15 

ചിതറിച്ചു ദേശങ്ങളില് ചിന്നികുമ്പോഠം 

ഞാ൯ യഹോവ എന്നു അവര് അറിയും. 

എന്നാല് അവര് പോയിരികുന്ന ജാതിക 16 

ടൂടെ ഇടയില് തങ്ങളുടെ സകലള്ലേച്ഛത 

കള്ലെയും 

ഞാ൯ അവരില് ഏതാനരുംപേരെ വാ 

വിവരിച്ചു പറയേണ്ടതിന്നു 

ക്ഷാമം, മഹാമാരി എന്നിവയില്നിന്നു 

ശേകഷിപ്പിക്കും; ഞാ൯ യഹോവ എന്നു 

അവർ അറിയും. 

യഹോധയ്യടെ അരുളപ്പാടു എനിക്കു 17 

ണ്ടായതെന്തെന്നാല്; മനുഷ്യ പുത്രാ നടു 18 

വിറ ക്കുത്തോടെ അപ്പം തിനാകയ്യം 

യലോട്ടം പേടിയോടുംക്രടെ ധെള്ളം 

കുടിക്കയും ചെയ്ത. 

ത്തോടു നീ പറയേണ്ടതു: യെരൂശ 

ലേംനിയാസികളെയും യിസ്രായേല്ദേശ 

തെരയും കുറിച്ച യഹോവയായ കുത്താധു 

ഇപ്രകാരം അരുളി ച്ചെയ്യുന്നു : അവരുടെ 

ദേശം അതിലെ സകലനിവാസികളുടെ 

യും സാഹസംനിമിത്തം അതിനെറ നി 

റവോടുക്രടെ ശ്ര മാഴ്ക്യോകുന്നതു കൊണ്ടു 

അവര് പേടിയോടെ അല്പം തിന്നുകയും 

സ്ൃംഭനയത്തോടെ വെള്ളം കുടിക്കയും 

ചെയ്യും. ജനപുക്ട്ടിയുള്ള പട്ടണങ്ങമ ശ്ര 0 

നവും ദേശം നിജ്യുനധും ആയിത്തീരും; 

ഞാ൯ യഹോവ ഏന്നു നിങ്ങഠം അറിയും, 

യഹോവയുടെ അരുളപ്പാടു എനിക്കു 91 

ണ്ടായ തെന്നെന്നാല്?: മരുഷ്ൃപൃത്രാ,കാ 23 

ലം നീണ്ടുപോകും; ഭശനമൊക്കെയ്ും ഒക്കാ 

തെപോകും എന്നു നിങ്ങശക്കു യിസ്പായേല് 

ദേശത്തു ഒരു പഴഞ്ചൊല്ലുള്ളതു എന്തു! 

അതുകൊണ്ടു നി അവരോടു പറയേണ്ടതു: 93 

യഹോവയായ കത്തായു ഇപ്രകാരം അരു 

ദേശത്തിലെ ജന 19 
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ളിച്ചെയ്ുന്നു: ഞാ൯ ഈ പഴഞ്ചൊല്ലു നി 

ത്തലാക്കും; അവര് യിസ്രായേലില് ഇനി 

അതു ഒരു പഴഞ്ചൊല്ലായി മുപയോഗിക്ക 

യില്ല; കാലവും സകലഭശനത്തിനെറയ്യം 

നിവൃത്തിയും അടുത്തിരിക്കുന്നു ഏന്നു അ 

പരോടു പ്രസ്മൂാധിക്ക. യിസ്രാരയതഥഗൃഹ 

ത്തില്, ഇനി മിത്ഥ്യാഭശനധും ധ്യാജപ്ര 

ശ്ര വും ഉണ്ടാകയില്ല. യഹോവയായ ഞാ൯ 

പ്രസ്മാധിപ്പാ൯ ഇ ക്ടിക്കന്ന വചനം പ്ര 

സ്മാധികും; അതു താമസിയാതെ നിവ്പ 

ത്അിയാകം; മത്സരഗൃഹമേ, നിങ്ങളുടെ കാ 

ലത്തു തന്നേ ഞാ൯ വചനം പ്രസ്മാവിക്ക 

യും നിവത്തിക്കയും ചെയ്യും ഏന്നു യഹോ 

വയായ കുത്താധിനെറ അരുളപ്പാടു. 

യഫോവയുടെ അരുളപ്പാടു ഏനിക്കു 

ണ്ടായതെന്നതെന്നാല്: മനുഷ്യപുത്രാ, യി 

സ്രായയല്ഗൃഹം: ഇവന് ദശിക്കുന്ന ദശനം 

വളരെനാളത്റേക്കുള്ളതും ഇവന് പ്രധ 

ചികുന്നതു ദീഘകാലത്തേകുള്ളതും ആകു 

നനു എന്നു പറയുന്നു. അതുകൊണ്ടു നി 

അവരോടു പറയേണ്ടതു: യഹോധഖയായ 

കത്താമു ഇവ്രകാരം അരുളിച്ചെയ്യന്നു : 

ഏനെറ വചനങ്ങളില് ഒന്നും ഇനി താമ 

സിക്കയില്ല;ു ഞാന് പ്രസ്മാധികുന്ന വച 

നം നിവ്ൃത്തിയാകം എന്നു യഹോവയായ 

കത്താധിനെറ അരുളപ്പാടു. 

൧൩. അഡ്ധ്യായാ, 

യഹോവയുടെ അരുളപ്പാടു ഏനികുണ്ടാ 

മനുഷ്യ പുത്രാ, യിസ്റ്റാ 

യേലില് പ്രവചി ചുപോരുന്ന പ്രവാചക 

യതെന്നെന്നാത : 

ന്മാരെകുറിച്ചു നി പ്രവചിച്ചു, സ്വന്തംശൃ 

ഒയങ്ങളിതനിന്നു പ്രവചിക്കുന്നവരരാടു 

പറയയണ്ടതു: 

കേഠപ്പി൯ 

ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചെയ്യുന്നു: സ്വന്തമന 

യഹോവയുടെ വചനം 

യഫോവയായ കത്താവു 

സ്ലിനെയും കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത കായ്യങ്ങളെയും 
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പിന്തുടരുന്ന ബുഭ്ധികെട്ട പ്രവഡാചകന്മാ 

ക്കു അയയ്യോകക്ടം! യി സ്വായേയലേ,നിനെറ 

പ്രവാചകന്മാർ ശ്ര പ്രദേശങ്ങളിലെ 

കുറുക്കന്മാരെല്പോലെ ആയിരികുന്നു. 

യ ഹോധയ്യടെ നാളില് യൃഭ്ധത്തില് ഉറെച്ചു 

നില്ലേ ണ്ടതിന്നു നിങ്ങ ഇടിധുകളില് 

കയറിട്ടില്ല, യിസ്പായേരഗൃഹത്തിന്നു വേ 

ണ്ടി മതില് കെട്ടിട്ടുമില്ല, അയ൪ ധ്യാജ 

വും കള്ളപ്രശ്ല ധും ഒശിച്ചിട്ടു യഹോധ 

യുടെ അരുളപ്പാടു എന്നു പറയ്യന്നു ; യഹോം 

വ അധഖരെ അയച്ചില്ലെങ്കിലും വചനം 

നിവ്ത്തിയായ്ക്കുരുമെന്നു അവര് ആശി 

ക്കുന്നു. ഞാ൯ അരുളിച്ചെയ്യാതെയിരി 

ക്കെ യഫോധയുടെ അരുളപ്പാടു എന്നു 

നിങ്ങ പറയ്യന്നതിനാല് നിങ്ങ മ മിത്ഥ്യ 

ഒശനം ഒശിക്കയും ധ്യാജപ്രര്ശം പറകയും 

അല്ലയോ ചെയ്യിരികുന്നതു 7 

അതു കൊണ്ടു യഹോവയായ കത്താധു 

ഇപ്രുകാരം അരുളിച്ചെയ്യന്നു: നിങ്ങ 

വ്യാജം പ്രസ്മായിച്ചു ഭോഷ്കു ഒശിച്ചിരിക്ക 

കൊണ്ടു ഞാ൯ നിങ്ങമക്കു വിരോധമായി 

രികുന്നു എന്നു യഹോവയായ കത്താധി 

ന്െറ അരുളപ്പാടു. വ്യജേം ഒശിക്കയും 

കള്ള പ്ര പറകയും ചെയ്യുന്ന പ്രവാച 

കന്മാക്കു എന്െറ കൈ ധിരോധമായി 

രിക്കും; ഏനെറ ജനത്തിനെറ മന്ത്രിസഭ 

യില് അവര് ഇരിക്കയില്ല; യിസ്റസ്രായേരു 

ഗൃഹത്തിന്െറ പചേര്ഖഴിച്ചാത്തില് അവ 

രെ ഏഎഴ്ചതുകയില്ല ; യിസ്രായേതദേശത്തില്ത 

അവർ കടക്കയയമില്ല;ു ഞാ൯ യഹോധഖ 

യായ കത്താവു എന്നു നിങ്ങഠം അറിയും. 

സമധാനം ജല്ലാതെയിരിക്കെ സമാ 

ധാനം എന്നു പറഞ്ഞു അവര് എന്െറ 

ജനത്തെ ചതിച്ചിരിക്കകൊണ്ടും ആതു 

ചുവ൪ പണിതാല് അവർ കമ്മായം പൂശി 

10 

ക്കള യയന്നതു കൊണ്ടും അടന്നുധിഴ്ചംവണ്ണം 11 

കുമ്മായം പൂശുന്നവരോടു നീ പറയേണ്ടതു : 

(1 
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പെരുമഥ ചൊരിയും; ഞാ൯ ആലിപ്പഴം 

പൊഴിയിച്ചു കൊടുങ്കാററടിപ്പിക്കും. ചുവര് 

വിണിരിക്കുന്നു; നിങ്ങ പൂശിയ കമ്മായം 

എയിടെപ്പോയി എന്നു നിങ്ങദളടു പറ 

കയില്ലുയോ? അതുകൊണ്ടു യഹോവയാ 

യ കുത്താവു ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചെയ്യുന്നു : 

ഞാ൯ എനെറ ക്രോധത്തിൽ ഒരു കൊട്ട 

കാററടിക്കുമാറാകും ; എന്െറ കോപത്തില് 

പെരുമഴ പെയ്യികും; എനെറ ക്രോധ 

ത്തില് മുടിച്ചുകള യുന്ന വലിയ ആലിപ്പഴം 

പൊഴിക്കും, നിങ്ങഠം കുമ്മായം പൂശിയ 

ചുവരിനെ ഞാന് ഇങ്ങനെ ഇടിച്ചു നില 

ത്തു തള്ളിയിട്ടു അതിന്െറ അടിസ്ഥാനം 

വെളിപ്പെടുത്തും; അതു വധിഴ്ംം; നിങ്ങ 

അതിനെറ നടുവില് മുടിഞ്ഞുപോകും; 

ഞാ൯ യഹോവേ എന്നു നിങ്ങ അറിയും. 

അങ്ങനെ ഞാ൯ ചുവരിന്മേലും അതിന്നു 

കുമ്മായം പൂശിയഖരുടെമേലും എസെറ 

ക്രോധത്തെ നിവ്പത്തിയാക്കിട്ടു നിങ്ങ 

ളോടു: ഇനി ചുയരില്ല; അതിന്നു കുമ്മാ 

യം പൂശിയവരായി, യെരൂശലേമിനെ 

ക്കുറിച്ച പ്രവചിച്ചു, സമാധാനമില്ലാതിരി 

ക്കെ അതിന്നു സമാധാനദശനങ്ങളെ ദശി 

ക്കുന്ന യിസ്രായേലിനെറ പ്രവാചകന്മാരും 

ഇല്ല എന്നു പറയ്യം എന്നു യഹോവയായ 

കത്താധിനെറ അരുളപ്പാടട. 

നിയോ, മനുഷ്യ പുത്രാ, സ്വന്തധിചരരം 

പ്രവചിക്കുന്നവരായ നിനെറ ജനത്തി 

നെറ പുത്രിമാരുടെനേരെ നിനെറ മുഖം 

തിരിച്ച അവക്കു വിരോധമായി പ്രുവചി 

ഷുപറയേണ്ടതെന്തെന്നാല്: യഹോവ 

യായ കുത്താവു ഇപ്രുകാരം അരുളിച്ചെ 

യുന്നു: 

കയ്യേപ്പുകശക്കു ഒക്കെയും രക്ഷകളും ഏതു 

ദേഫികളെ ധവേട്ടയാടേണ്ടതിന്നു 

പൊക്കത്തിലും ഉള്ള വരുടെ തലെക്ു തക്ക 

മൂടുപടങ്ങളൂ.ം ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്്രീകഠഠക്ക അ 

യ്യോ കഷ്ടം! നിങ്ങ ഏനെറ ജനത്തില് 
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ചില ദേഹികളെ ധേട്ടയാടിക്കൊല്ലുകയും 

നിങ്ങളു ടെ ആടായത്തിന്നായി ചില ദേഹി 

കളെ. ജീവനോടെ രക്ഷിക്കയും ചെയ്യുന്നു. 

മരിക്കരുതാത്ത ദേഹികളെ കൊല്ലേണ്ടതി 19 

ന്നും ജിധിച്ചിരിക്കരുതാത്ത ദേഹികളെ 

ജിവനോടെ രക്ഷിക്കേണ്ടതിന്നും നിങ്ങ, 

ഭോഠ്ക്ു കേരക്കുന്ന എരെറ ജനത്തോടു 

ഭോഷ്ട്പുപറയുന്നതിനാല് എനെറ ജനത്തി 

നെറ ഇടയില് ഒരു പിടി യവത്തിന്നും 

ഒരു അപ്പക്കഷണത്തിന്നും വേണ്ടി എന്നെ 

അശുദ്ധമാക്കിയിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടു 0 

യ ഹോധയായ കത്താവു ഇപ്രുകാരം അരു 

ളിച്ചെയുന്നു: ദേഹികളെ പറവധജാതികളെ. 

പ്പോലെ വേട്ടയാടുന്ന നിങ്ങളുടെ രക്ഷ 

കഠ്ഠക്ക ഞാ൯ ധിരോധമായിരിക്കുന്നു; 

ഞാ൯ അവയെ നിങ്ങളുടെ ഉജങ്ങളില് 

നിന്നു പറിച്ചകീറി, ദേഹികളെ., നിങ്ങമ 

പറയധജാതികളെ പ്പോലെ ധേട്ടയാടുന്ന 

ദേഹികളെ തന്നേ, വിടുവിക്കും. നിങ്ങ വ 

ഭൂടെ മൂടുപടങ്ങളെ യും ഞാ൯ പറിച്ചുകീറി 

എന്െറ ജനത്തെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിരുനി 

ന്നു ധിടുയികും; അവര് ഇനി നിങ്ങളുടെ 

കൈക്കല്., ധേട്ടയായിരിക്കയില്ലു ഞാ൯ 
| 
| യഹോവേ എന്നു നിങ്ങ അറിയും. ഞാ൯ 2 

8 ഖിപ്പിക്കാത്ത നീതിമാനെറ ഫടയത്തെ 

നിങ്ങഠം ധ്യാജങ്ങളെ ക്കൊണ്ടു ടൂഃഖിപ്പിക്ക 

യൂം ത൭൯െറ ഒുമ്മാഗ്ഗം വിട്ടുതിരിഞ്ഞു ജീവ 

രക്ഷ പ്രാപിക്കാതവണ്ണം ദുഷ്ടനെ നിങ്ങ 

ധൈധയ്യപ്പെടുത്ുകയും ചെയ്യുന്നതു കൊണ്ടു 

നിങ്ങ ഇനി വ്യജേം ദശിക്കയോ പ്രൂം 93 

പറകയോ ചെയ്തു യില്ല ; ഞാ൯ എനെറജന 

ത്തെ നിങ്ങളൂടെ കയ്യില്നിന്നു വിടു വികും; 

ഞാ൯ യഹോവ എന്നു നിങ്ങഠ അറിയും. 

൧൪൦ അഷ്യ്യായം. 

യിസ്രായേല്മൂപ്പന്ാരില് ചിലര് ഏഎനെറ 

അടുക്കല് വന്നു എനെറ മുമ്പിത ഇരുന്നു. 

ഠിം 
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2 അല്പ്യോഠം യഹാധയുടെ അരുളപ്പാടു എ 

8 നികുണ്ടായതെന്തെന്നാര: മനുഷ്യ പുത്രാ, 

ൌ പുത കാന്മാ൪ തങ്ങളുടെ ധിഗ്രഹങ്ങളെ 

പഭയത്തില് നൂരിച്ചു തങ്ങളൂടെ അകൃത്യ 

ഹേതു തങ്ങളൂടെ മുമ്പിര ഡെച്ചിരികുന്നു; 

അവർ ചോടിച്ചാല് ഞാന ഉത്ത രമരുമൂ മോ? 

അതു കൊണ്ടു നി അവരോടു പറയേണ്ടതു: 

യഹോവയായ കത്തായു ഇപ്രകാരം അരു 

ളിച്ചെയ്യുന്നു: യിസ്പായേല്ഗൃഹത്തില് ത 

നെറ ധിഗ്രഹങ്ങളെ ഫഹടയത്തില് സ്തകരി 

ചൂ തനെെറ അക്ൃത്യ ഹേതു തനെറ മുമ്പില് 

വെച്ചും കൊണ്ടു പ്രവാചകനെറ അടുക്കത 

വരുന്ന ഏവനോടും യഹോധഖയായ ഞാ൯ 

തന്നേ യിസ്പായേല്ഥൃഹത്തെ അവരു 

ടെ ഫദയത്തില് പിടിക്കേണ്ടതിന്നു അവ 

നെറ ധിഗ്രഹങ്ങളു.ടെ ബാഫ്ലുല്യത്തിന്നു 

തക്കവണ്ണം മുത്തരം അരുളൂം; അവര് എല്ലാ 

ധരും തങ്ങളുടെ ധിഗ്രഹങ്ങഠനിമിത്ം 

ആക 

യാല് നീ യിസായേതഗൃഹത്തോടു പറ 

എന്നെ വിട്ടകന്നിരിക്കുന്നുവല്ലോ. 

യേണ്ടതു: യഫോധയയേ കുത്താധു ഇപ്ര 

കാരം അരുളിച്ചെയ്യുന്നു: നിങ്ങ അനുത 

പിച്ചു നിങ്ങളുടെ ധിഗ്രഹങ്ങളെ വിട്ടൂതി 

രിചി൯;. നിങ്ങളുടെ സകലക്ലേച്ഛബിം 

ബങ്ങളിലുംനിന്നു നിങ്ങളുടെ മുഖം തിരി 

പ്പി൯. 

യേലില് വന്നു പാക്കുന്ന പരദേശികളിലും 

യിസ്രായേല്ഗൃഹത്തിലും യിസ്പാ 

എന്നെ വിട്ടകന്നു തന്െറ ധിഗ്രഹങ്ങളെ 

ഹൃദയത്തില് സ്തരിച്ചും തനെറ അകൂൃത്യ 

ഹേതു മുമ്പില് ധെച്ചും കൊണ്ടു പ്രവാചക 

നെറ അടുക്കല് അരുളപ്പാടു ചോഭിപ്പാ൯ 

വരുന്ന ഏവനോടും യഹോവയായ ഞാ൯ 

തന്നേ ഉത്തരം അരുമ്മൂം. ഞാന് ആ മനു 

ഷ്യ ന൯െറനേരെ മുഖംതിരിച്ചു അവനെ 

ഒരടയാള ധും പഴഞ്ചൊല്ലും ആക്കും; ഞാ൯ 

അവനെ ഏഎനെറ ജനത്തിനെറ നടുധില് 

നിന്നു ഛേദിച്ചുകളയും; ഞാന് യഹോവ 

എന്നു നിങ്ങഗഥ അറിയും. എന്നാരു 

പ്രവാചകസ വശിീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടു ഒരു 

വാക്കു പ്രുസ്മാധ്ധിച്ചാത യഹോവയായ 

ഞാ൯ ആ പ്രവാചകനെ വശിീകരിച്ചി 

രികുന്നു; ഞാ൯ അവധവനെറനേരെ കൈ 

നിട്ടി അവനെ യിസ്വായേല്ജനത്തില് 

നിന്നു സംഹരിച്ചുകളയും. യിസാര്യല് 

ഗൂഹം ഇനിമേല് എന്നെധിട്ടു തെററിപ്പേ 

കയും 

അശുഭ്ധരായിത്തിരുകയും ചെയ്യാതെ അ 

സകലധിധലംഘനങ്ങളുംകൊണ്ടു 

വര് ഏനിക്കു ജനധും ഞാ൯ അവക്കു ടൈ 

വധും ആയിരിക്കേണ്ടതിന്നു അവര്തങ്ങ 

മൂടെ അകുത്യം വഫിക്ും; ചോദിക്കുന്നവ 

സെറ അക്കത്യധും പ്രവാചകന്െറ അക്ക 

ത്യധും ഒരുപോലെ ആയിരികും ഏന്നു 

യഹോവയായ കത്താധിനെറ അരുമ 

പ്വാടു. 

യഹോവയുടെ അരുളപ്പാടു എനിക്കു 

ണ്ടായതെന്തെന്നാല്: മനുഷ്യ പുത്രാ, ഒരു 

ദേശം ഏനന്നോടു ദോഫിച്ചു പാപം ചെയ്യു 

മ്പോര ഞാ൯ അതിനെറനേരെ കൈ 

നീട്ടി, അപ്പം ഏന്ന കോല് ഒടിച്ചു, ക്ഷാമം 

വരുത്തി, മനുഷ്ച്യനെയും മൂഗത്തെയും അ 

തിരുനിന്നു ഛേദിച്ചുകളയും. നോഹ, 

ഓനിയേത,, ഇയ്യോബ് എന്നി മൂന്നു പുരു 

ഷന്മാർ അതില് ഉണ്ടായിരുന്നാലും അവര് 

തങ്ങളുടെ നീതിയാൽ സ്വന്തജീവനെ 

മാത്രമേ രക്ഷിക്കയുള്ളു എന്നു യഹോധഖ 

യായ കത്താധിനെറ അരുളപ്പാടു. ഞാ൯ 

ടുക്ടൂതൃഗങ്ങളെ വരുത്തുകയും 

ആ മൃഗങ്ങളെ പേടിച്ചു ആരും വഴി 

ഭേശത്തു 

പേകാത വണ്ണം അവ അതിനെ നിജ്യന 

മാക്കിട്ടു അതു ശ്രുന്യമാകയും ചെയ്യാല്, 

ആ മൂന്നു പുരുഷന്മാ൪ര അതില് ഉണ്ടായി 

രുന്നാലും, ഏന്നാണ, അവർ പുത്രന്മാരെ 

യോ പുത്രിമാരെയോ രക്ഷിക്കാതെ അ 

വർ മാത്രമേ രക്ഷപ്പെടുകയുള്ളു; ദേശമോ 
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ശ്രുന്യ മായിപ്പേകുമെന്നു യഹോവയായ | ഞ്ജഠാക്കു ആശ്വാസ്ധമായിരികും; 

കത്താവിസെറ അരുളപ്പാടു. അല്ലെങ്കില് 

ഞാ൯ ആ ദേശത്തില് വാ വരുത്തി 

വാളേ, നി ഭേശത്തൂക്രടി കടക്കുക എന്നു 

കല്പിച്ച മനുഷ്യരെയും മൃഗങ്ങളെയും അ 

ആ 

മൂന്നു പുരുഷന്മാര് അതില് ഉണ്ടായിരുന്നാ 

തില്നിന്നു ഛേടിച്ചുകള ഞ്ഞാല് 

ലും, എന്നാണ, അവര് പുത്രന്മാരെയോ 

പുത്രിമാരെയോ രക്ഷിക്കാതെ, അവർ മാ 

തൂമേ രക്ഷപ്പെടുകയുള്ളു എന്നു യഹോവ 

യായ കത്താധിനെറ അരുളപ്പാടു. അല്ലേ 

കിത ഞാ൯ ആ ദേശത്തു മഹാമാരി അയ 

ചും അതില്നിന്നു മന്ഷ്വ രെയും മൂഗങ്ങ 

ളെയ്യം ഛേദിച്ചുകള വാ൯ തക്കവണ്ണം എ 

നെറ ക്രോധം രക്തരൂപേണ അതിന്മേല് 

പകന്നാല് നോഹയും ദാനീയേലും ഇ 

യ്യോബും അതില് ഉണ്ടായിരുന്നാലും, എന്നാ 

ണ, അവര് പുത്രനെയോ പൃത്രിയെയോ 

രക്ഷിക്കാതെ തങ്ങളുടെ നീതിയാൽ സ്വ 

ന്തജിവനെ മാത്രമേ രക്ഷിക്കയുള്ള എന്നു 

യഹോധഖയായ കുത്താധിനെറ അരുള 

പ്പാടു. 

കാരം അരുളിച്ചെയ്യന്നു: ഞാ൯ യെരൂശ 

യഫാധയായ കുത്താധു ഇവരു 

ലേമിതനിന്നു മന്മഷ്യരെയും ഭൂഗങ്ങളെ 

യും ഛേദിച്ചുകള യേണ്ടതിന്നു വാം, ക്ഷാ 

മം, ടൂകമൂഗം, മഹാമാരി എന്നിങ്ങനെ 

അനത്ഥകരമായ ന്യേധിധികഠം നാലും 

ന്നാല് പുറപ്പെട്ടു 

പോരുവാരുള്ള പുത്രന്മാരും പുത്രിമാരും 

ക്രടെ അയച്ചാലോ? 

ആയ ഒരു രക്ഷിത ഗണം അതില് ശേഷി 

ച്വിരിക്കും; അധർ പുറപ്പെട്ടു നിങ്ങളുടെ 

അട്ടക്കല് വരും; നിങ്ങ അവരുടെ ന 

ടപ്പും പ്രവൃത്തികളും കണ്ടു, ഞാ൯ യെരൂരൂ 

ശലേമിന്നു വരുത്തിയ അനത്ഥവ്യം അതി 

നനു വരുത്തിയ സകലധും ചൊല്ലി ആശ്വാ 

സം പ്രാപികും, നിങ്ങ അവരുടെ 

നടപ്പും പ്രവൃത്തികളും കാണുമ്പോ നി 

ഠിം 
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അതില് ചെയ്യിരികുന്നതൊക്കെയും ചെറു 

തെയല്ല ചെയുതു എന്നു നിങ്ങ അറിയ്യം 

എന്നു യഹോവയായ കുത്താധിനെറ അ 

രുളപ്പാടു. 

൧൫൦ അഷഘ്ധ്യായം. 

അരുളപ്പാടു എനിക്കു 

മനുഷ്യ പുത്രാ, കാ 

ട്ടിലെ പ്ൃക്ഷങ്ങളൂടെ ഇടയിത് ഒരു ചെടി 

യഹോവധയുടെ 

ണ്ടായതെന്തെന്നാൽ : 

യായി രിക്കുന്ന മുന്തിരിപള്ളിക്കു മററു മര 

വല്ല 

പണിക്കും കൊള്ളിപ്പാ൯ അതില്നിന്നു 

ത്തെക്കാഠം എന്തു ധിശേഷതയുള്ളൂ 7 

മരം എടുക്കാമോ? വല്ല സാധനവും രൂക്കി 

യിടേണ്ടതിന്നു അതുകൊണ്ടു ഒരാണി 

ഉണ്ടാക്കാമോ? അതിനെ തിക്കു ഇരയാ 

യി കൊടുക്കുന്നു; തീ അതിന്െറ രണ്ടു 

അററയും ഒഫിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു; അതിന്െറ 

നടുമുറിയും വെന്തിരിക്കുന്നു; ഇനി അതു 

അതു മുഴ 
വനായിരുന്നപ്പ്പോഠതന്നേ ഒരുപണികും 

വല്ല പണിക്കും കൊള്ളു മോ? 

കൊള്ളാതെയിരുന്നു; തി അതിനെ ദഫാ 

പ്പിക്കയും അതു ദഹിച്ചുപോകയും ചെയ്യു 

ശേഷം വല്ല പണിക്കും കൊള്ളു മോ? 

അതുകൊണ്ടു യഹോവയായ കത്തായു 

ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചെയ്ുന്നു : കാട്ടിലെ 

വൃക്ഷങ്ങളില് ഞാ൯ തിക്കിരയാക്കിക്കെ;ടു 

അ മുന്തിരിവള്ളിയെപ്പോലെ ഞാ൯ യെ 

ശലേംനിവാസികളെയും ആക്കും. ഞാ൯ 

അധക്കു വിരോധമായി മുഖംതിരിക്കാ; 

അവര് തിയില്നിന്നു പുറപ്പെട്ടിരിക്കുനര 

എങ്കിലും അവര് തികു ഇരയായിത്തീരും; 

ഞാ൯ അവക്ു വിരോധമായി മുഖംതിലി 

ക്കുമ്പോഠ ഞാ൯ യഹോവ എന്നു നിങ്ങ 

അറിയും. 

ഞാ൯ ദേശത്തെ ശ്രു൬മാക്കും ഏന്നു 

ഹോവയായ കത്താവിനെറ അരുളപച്പാ।, 

[ക 

അവര് ദോഹം ചെയ്തുകൊട$േ 3 
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൧ന്ന. അഘ്ധ്യായം. 

യ)ഹോവയുടെ അരുളപ്പാടു ഏനിക്കുണ്ടാ 

യതെന്തെന്നംല്: മയുഷ്യ പുത്രാ, നീയെ 

രൂശലേമിനോടു അതിനെറ മ്മ ച്ൃതകളെ. 

അറിയിച്ചു പറയേണ്ടല: യഹോവയായ 

കത്തായു യെരൂശലേമിനോടു ഇപ്രകാരം 

അരുളിച്ചെയ്യന്നു: നിന്െറ ഉപ്പത്തിയും 

നിന്െറ ജനനവും കനാനദേശത്താകുന്നു; 

നിനെറ അപ്പ൯ അമോയ്യനും അമ്മ ഹി 

തൃസ്ര്രിയും അത്രേ. 

വസ്തുതയോ -- ജനിച്ച നാളില് നിന്െറ 

നിനെറ ജനന 

പൊക്കി മുറിച്ചില്ല; നിന്നെ വെള്ള 

ത്തില് കുളിപ്പിച്ച വെടിപ്പാക്കിയില്ല; ഉപ്പു 

തേച്ചില്ല, തൂണി ചുററിയതുമില്ല. നി 

ന്നോടു മനസ്സുലിധു തോന്നീട്ടു ഇവയില് 

ഒന്നെങ്കിലും നിനകു ചെയ്യൂതരുവാ൯ 

ഒരു കണ്ണ്ിന്നും നിന്നോടു കനിധുണ്ടാ 

യില്ല; നീ ജനിച്ച നാളില് തന്നേ അവക്കു 

നിന്നോടു ധെറുപ്പു തോന്നിയതു കൊണ്ടു 

നിന്നെ ധെളിപ്പദേശത്തു ഇട്ടുകളു ഞ്ഞു. 

ഏന്നാല് ഞാ൯ നിനെറ സമിപത്തു കൂടി 

കടന്നു പോകുമ്പോഠ നി രക്തത്തില് കിട 

ന്അരളുന്നതു കണ്ടു നിന്നോടു: നി രക്ത 

ത്തില് കിടക്കുന്നു ഏങ്കിലും ജിവിക്ക എന്നു 

കല്പിച്ചു; അതേ, നി രക്തത്തില് കിട 

ക്കുന്നു എങ്കിലും ജിധിക്ക ഏന്നു ഞാ൯ 

നിന്നോടു കപ്പിച്ചും വയലിലെ സസ്യം 

പോലെ ഞാ൯ നിന്നെ പെരുകമാറാക്കി; 

നി വളന്നു വലിയവളായി അതിസൌ 

ന്ദയ്യം പ്രാപിച്ചു; നിനക്കു മന്നതസ്ത 

നധും ദിഘകേശധും ഉണ്ടായി; എങ്കിലും 

ആയി 

രുന്നു. ഞാന് നിന്െറ അരികെ ക്രടി 

നി നഗ്നയും അനാവ്ൃതയും 

കടന്നു നിന്നെ നോക്കിയപ്പോ നിനക്കു 

പ്രേരത്തിനെറ സമയമായി ഏന്നു കണ്ടിട്ടു 

നെറ വസ്ത്രും നിനെറമേല് വിരിച്ചു 
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നിനെറ നഗ്നത മറെച്ചു ഞാ൯ നിന്നോടു 

സത്യധും നിയമധും ചെയ്യൂ നി ഏനിക്കു 

ഒള വഠം ആയിത്തിന്നു എന്നു യഹോധയായ 

കത്താവിനെറ അരുമപ്പാടു. പിന്നെ 

ഞാന് നിന്നെ ധെള്ളത്തില് കുളിപ്പിച്ചു, 

രക്തം കുഴ്ണകിക്കുളുഞ്ഞ എണ്ണ പൃശി. 

ഞാ൯ നിന്നെ ധലിചിത്രഖസ്ത്രും ധരിപ്പിച്ചു, 

ചെരിപ്പിടുവി 

ചും ശണപടംകൊണ്ടു ചുററി പട്ടു പുതെ 

തഫശുതോത കൊണ്ടുള്ള 

പ്പിച്ചു. ഞാ൯ നിന്നെ ആഭരണം അ 

ണിയിച്ചു നിന്െറ കൈക്കു വളയും കഴ്ണ 

ത്തില് മാലയും ഇട്ടു. ഞാ൯ നിന്െറ 

മൂക്കിന്നു മൂക്കുത്തിയും കാതില് കണുക്കും 

ഇട്ടു, തലയില് ഭംഗിയുള്ളോരു കിരീടവും 

ധെച്ചും ഇങ്ങനെ ന്ി പൊന്നും ഡെള്ളി 

യം അണിഞ്ഞു; നിനെറ ഉടുപ്പു ശണപ 

ടും പട്ടും വിചിത്രവസ്ത്രൂുധും ആയിരുന്നു; 

നി നേരിയ മാധും തേനും മ്ദേണ്ണ്ണയും ഉപ 

ജീധിച്ചു ഏററധും സൌന്ദയ്യമുള്ള വളായി 

ത്തീന്നു; നിനക്കു രാജത്വധും സിദ്ധിച്ചു. 

ഞാ൯ നിന്നെ അണിയിച്ച അലങ്കാരം 

കൊണ്ടു നിനെറ സൊടന്ദയ്യം പരിച്ചൂണ്ണ 

മായതിനാല് നിസെറ കീത്തി ജാതിക 

ളില് പരന്നു ഏന്നു യഹോധഖയായ കുത്താ 

എന്നാല് നീ നി 

നെറ സെൌയ്യയ്യത്തിരു ആശ്രയിച്ചു, നി 

സെറ 

ചെയ്യൂ, വഴിപോകുന്ന ഏവനെറമേലും 

വിനെറ അരുളപ്പാടു. 

കിത്തിഛഫേതുഖായി പരസംഗം 

നിന്െറ പരസംഗം ചെലധഴിച്ചു; അതു 

അവന്നുള്ള തായിരുന്നു. നിന്െറ ്യ്രൂ 

ങ്ങളില് ചിലതു നി ഏടുത്തു, പല നിറ 

ത്തില് പൂജാശിരികമളെ തീത്തലങ്കരിച്ചു, 

അധഖയുടെമേരു പരസംഗം ചെയ്യൂ; ഈ 

വക സംഭധിച്ചിട്ടില്ല, സംഭവിക്കയും 

ഇല്ല. ഞാ൯ നിനക്കു തന്ന പൊന്നും 

ധെള്ളിയും കൊണ്ടുള്ള ആഭരണങ്ങളെ നി 

ദരടടുത്തു, പുരുകരൂപങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കി 
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നിന്െറ 

വിചിത്രവധ്ന്രങ്ങളെ നീ എടുത്തു അവ 

അധയോടു പരസംഗം ചെയ്യൂ. 

യെ പുതപ്പിച്ചു, ഏസെറ എണ്ണയും കുന്തുരു 

ക്കവും അവയുടെ മുമ്പില് ധെച്ചു. ഞാന 

നിനക്കു തന്ന ആഹാരമായി, നിന്െറ 

പോഷണത്തിന്നുള്ള നേരിയ മാവും എ 

ണ്ണയും തേരും നീ അവയുടെ മുമ്പില് 

സൌരഭ്യവാസനയായി നിവേടിച്ചു; കാ 

യം ഇങ്ങനെയായി എന്നു യഹോവയായ 

കത്താധിനെറ അരുമപ്പാടു. നി എനിക്ു 

പ്രസവിച്ച നിനെറ പുത്രന്മാരെയും പു 

ത്രിമാരെയും നി എടുത്തു അവധെക്കു ഭോജ 

നബലിയായി അടപ്പിച്ചു. നിന്െറ പര 

സംഗം പോരാഞ്ഞിട്ടോ നി ഏന്െറ മക്ക 

ളെ അറുത്തു അഗ്നിപ്രവേശം ചെയ്യിച്ചു 

അവെക്കു ഏപ്പിച്ചുകൊടുത്തതു? എന്നാല് 

നിന്െറ സകലള്ടരേ ച്ഛതകളിലും വരസം 

ഗങ്ങളിലും നി മുമ്പെ നഗ്നയയം അനാവ്യ 

തയും ആയി രക്തത്തില് കിടന്നുരുണ്ട 

നിന്െറ യൌവനകാലം ഓാത്തില്ല. നി 

നെറ ദൂക്കുതയൊക്കെയും പ്രുവത്തിച്ച ശേ 

മോമോ -- നിനക്കു കഷ്ടം, കഷ്ടം! എന്നു യ 

ഹോവയായ കത്തായിനെറ അരുള പ്പാടു-- 

നീ ഒരു കമാനം പണിതു, സകലധിഥി 

യിലും ഓരോ പൂജാഗിരി ഉണ്ടാക്കി, എല്ലാ 

വഴിത്തലെക്കലും പൂജാഗിരി പണിതു, 

നീ നിനെറ സെൌന്ദയ്യത്തെ വഷളാക്കി, 

വഗിപോകുന്ന ഏവന്നും നിനെറ കാലു 

കളെ അകത്തി നിനെറ പരസംഗം 

മാം സപുക്ട്ടിയുള്ള മിസ്രയി 

മ്യരായ നിസെറ അയല്ല്ഛാരോടും നീ പര 

പഭ്ധിപ്പിച്ചു. 

സംഗം ചെയ്യൂ, ഏന്നെ കോപ്പിപ്പ്റിക്കേണ്ട 

തിന്നു നിനെറ പരസംഗം വഭ്ധിപ്പിച്ചു. 

അതുകൊണ്ടു ഞാ൯ നിനെറ നേരെ കൈ 

നീട്ടി, നിനെറ നിത്യ ച്ചെലധു കുറെച്ചും 

നിന്നെ ദ്വേഷിക്കയും നിനെറ മൂമ്മാഗ്ഗ 

ത്തെകുറിച്ചു ലജുദ്ണിക്കയും ചെയ്യുന്ന ഫെ 
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ലിസ്ക്രപൂത്രിമാരുടെ ഇക്ടൃത്തിന്നു നിന്നെ 

ഏപ്പിച്ചു. മതിധരാത്തവളാകയാല് നീ 

അശ്രൂയ്യരോടും പരസംഗം ചെയ്യു; അവ 

രുമായി പരസംഗം ചെയ്യിട്ടും നിനക്കു 

തൃഫ്യിവന്നില്ല. 

കല്ല യദേശംവരെയും നിന്െറ പരസം 

ഗം പഭ്ധിപ്പിച്ചു; എന്നിട്ടും അതിനാലും 

നി കനാനദേശത്തും 

നിനക്കു തൃഹ്യിവന്നില്ല, നാണംകെട്ട 

വേശ്യയുടെ പ്രവൃത്തിയായിരിക്കുന്ന ഇ 

തൊക്കെയും ചെയൂതില്, നി എല്ലാവഴി 

ത്തലെക്കലും കമാനം പണിതു, സകല 

വീഥിയിലും പൃൂജാഗിരി ഉണ്ടാക്കിയതില്, 

നിനെറ ഫൃുദയം ഏത്ര മാരമാല് പൂണ്ടി 

രിക്കുന്നു എന്നു യഹോവയായ കത്താധി 

ന്െറ അരുളപ്പാടു; നി ക്രലി നിരസികു 

ന്നതുകൊണ്ടു വേശ്യഖയല്പ്പോലെയല്ല. 

ഭത്തായിന്നു പകരം അവ്ൃന്മാരെ പരി 

ഗ്രഹിച്ചു വൃഭിചാരം ചെയ്യുന്ന സ്റ്രിയേ! 

സകലധേശ്യസ്ര്രീകളലം സമ്മാനം വാങ്ങു 

ന്നു; നീയോ, നിന്െറ സകലജാരന്മാകും 

സമ്മാനം നല്ലകയും നീയുമായി പരസം 

ഗം ചെയ്യേണ്ടതിന്നു നാലുപുറതൃുതുനിന്നും 

നിനെറ അടുക്കല് വരുലാ൯ അവക്കു 

ക്രൈക്രൂലി കൊടുക്കയും ചെയ്യുന്നു. നി 

നെറ പരസംഗത്തില് നിനക്കു മററു 

സ്റ്രിീകളുമായി ഒരു വൈപരിത്യം ഉണ്ടു; 

നിനെറ അടുക്കല് പരസംശത്തിനു ആ 

രും വരുന്നില്ല; നീ സമ്മാനം ധാങ്ങുക 

യല്ല, 

ന്നതു; അതിലാകുനു വൈപരീത്യം 

ആകയാല് ധേശ്യാസ്്രിയയ, 

യഹോ 

സമ്മാനം കൊടുക്കുകയത്രേ ചെയ്യ 

ഉള്ളതു. 

യഹോവയുടെ വചനം കേശരക്കം 

വയായ കത്താധു ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചെ 

യ്യുന്നു: ജാരന്മാരുമായയള്ള നിന്െറ പര 

സംഗഥങ്ങളാത നിന്െറ പണം ചെലവഖഴി 

ക്കയും നിനെറ നഗ്നത അനാവ്ൃതമാകയും 

ചെയ്തുകൊണ്ടും നിനെറ സകലളേ ച്ച 

ഠിം 
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വിഗ്രഹങ്ങളുംനിമിത്തവും നീ അധെക്ു 

കൊടുത്ത നിന്െറ മക്കളുടെ രക്തംനിമി 

ത്തധും നി രമിച്ച നിനെറ സകല 

ജാരന്മാരെയും നീ സ്നേഹിച്ച ഏവരെയും 

നി പകെച്ച ഏവരെയും ഞാന് ക്രട്ടിവരു 

ത്തം; ഞാന് അവരെ നിീനക്ു ധിരോധ 

മായി ചുററും ക്രട്ടിവരുത്തി, അവര് നി 

നെറ നഗ്നത ഒക്കെയും കാണത്തക്കവ 

ണ്ണം നിസെറ നഗ്നത അധരുടെ മുമ്പില് 

അനാവ്ൃതമാക്കും. വൃടിചരിക്കയും രക്തം 

ചിന്നുകയും ചെയ്യന്ന സ്ര്രികളെ ധിധിക്കു 

ന്നതുപോലെ ഞാ൯ നിന്നെ ന്യായം ധി 

ധിച്ചു ക്രോധത്തിനെറയും ജാരശങ്കയു 

ടെയും രക്തം നിനന്െറമേത ചൊരിയും. 

ഞാ൯ നിന്നെ അവരുടെ കയ്യില് ഏപ്പി 

ക്കും; അവര് നിനെറ കമാനം പൊളിച്ചു 

നിനെറ പൂജാഗിരികളെ ഇടിച്ചുകളയും; 

അവര് നിന്െറ വസ്ത്രം അഴിച്ചു ആഭര 

ണങ്ങളെ എടുത്തു, നിന്നെ നഗ്നയയം അ 

അവര് നിനക്കു 

ച്പിരോധമായി ഒരു സഭയെ ക്ൂട്ടിവരു 

നാവ്യൃതയും ആക്കിലിടും. 

ത്തി നിന്നെ കല്ലെറിഞ്ഞു വാധകൊണ്ടു 

ധെട്ടിക്കളയും. അവര് നിനെറ വിട്ട 

കളെ. തീവെച്ചു ചുട്ടുകളയുയം; അനേകം 

സ്ര്രീകുഠം കാഞ്ങെ നിന്െറ മേരു ന്യായ 

ധിധി നടത്തും; നിനെറ പരസംഗം 

ഞാന് നിത്തലാക്കും; നീ ഇനി ആകും 

ക്രലി കൊടുക്കയില്ല. ഇങ്ങനെ ഞാ൯ 

നെറ ക്രോധം നിന്നില് നിവത്തിച്ചിട്ടു 

എനെറ തിക്ത നിന്നെ വിട്ടുമാറും; പി 

ന്നെ ഞാന് കോപിക്കാതെ അടങ്ങിയിരി 

ക്കുംം നീ നിനെറ യൌവനകാലം ഓ 

ക്കാതെ ഇവയാല് ഒക്കെയും എന്നെ കോ 

പിപ്പിച്ചതു കൊണ്ടു, ഞാനും നിനെറ നട 

പ്പി തക്കവണ്ണം നിനക്കു പകരം ചെയ്യും 

എന്നു യഹോവയായ കുത്താധിസെറ അ 

രുമപ്പാടു; നിനെറ സകലല്ലേച്ഛൃതകഠം 

ധാഠാഥ്ഠിം 

൭ മാതാ യെഹെദരസ്തറൂരു ൧൬ 

ക്കും പുറമെ നി ഈ ദുഷ്ടുമ്മധും ചെയ്യിട്ടി 

പ്പ്യാം പഴഞ്ചൊല്ലു പറയുന്നവനൊ 

ക്കെയും: യഥാമാതാതഥാപുത്രി എന്നുള്ള 

പഴഞ്ചൊല്ലു നിന്നെകുറിച്ചു പറയും. 

നി ഭത്തായിനെയും മക്കളെയും വെറു 

ക്കുന്ന അമ്മയുടെ മകളും ഭത്താക്കുന്മാരെയും 

മക്കളെയും വെറുത്തിരിക്കുന്ന സഹോദ൪ി 

മാക്കു നി സഹോദരിയുമാകുന്നു; നിങ്ങ 

മൂടെ അമ്മ ഹിത്ൃസ്്രിയും അപ്പസ അരോ 

യ്യന്മം അത്രേ. നിന്റെറ ജ്ടേകുത്തി നി 

നെറ ഇടതൃതുഭാഗത്തു തനെെറ പുത്രിമാരുമാ 

യി പാകുന്ന ശമയ്യ; നിന്െറ അന്ജത്തി 

നിന്െറ വലത്തുഭാഗത്തു തനെറപുത്രിമാരു 

മായി പാക്കുന്ന സൊദോം. നി അവരുടെ 

വഴികളില് നടന്നില്ല; അവരുടെ മ്ലേച്ച, 

തകഠപോലെ ചെയ്യില്ല; അതു പോരാ 

എന്നുഖെച്ചു നീ നിസെറ ല്ലാവഴിക 

ളിലും അവരെക്കാഠ അധികം വഷളത്വം 

പ്രവത്തിച്ചു. ഏന്നാണം, നീയും നിന്െറ 

പുത്രിമാരും ചെയ്യിരികുന്നതു പോലെ നി 

സെറ സഹോഭരിയായ സൊദോമും അവ 

മൂടെ പുത്രിമാരും ചെയ്യിട്ടില്ല എന്നു 

യഹോവയായ കത്താധിനെറ അരുമ 

പ്പാടു. 

ഭോമിനെറ അകൃത്യമോ: ഗവ്യധും തീ൯ 

നിനെറ സഛഹോഭരിയായ സൊ 

പുളെപ്പും നിഭയസ്വൈരധും അവഠക്കും 

അധമലടെ പുത്രിമാക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു; 

എളിയധവനെയും ഒരിദനെയും അവ 

സഹായിച്ചതുമില്ല. അവര് അഹങ്കാരി 

കളായി എത൯റ മുമ്പില് ളേ ച്ചത ചെയ്യൂ; 

അതുകൊണ്ടു എനിക്കു ബോധിച്ചതു പോ 

ലെ ഞാന് അവരെ നിക്കിക്കള ഞ്ഞു. 

ശമയ്യയും നിന്െറ പാപങ്ങളില് പാതി 

യോളം ചെയ്യിട്ടില്ല; നീ അവരെക്കാഠാ 

നിന്െറ ള്ലേച്ഛതകളെ വഭ്ധിപ്പിച്ചും നീ 

ചെയ്യിരിക്കുന്ന സകലളേ ച്ചതകമാലും 

നിന്െറ സഹോദരിമാരെ നീതികരിച്ചി 
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യെഹെസ്റ്റേല് ൧൭ 

രിക്കുന്നു. സഹോദരിമാരെ ന്യായം യി 

ധിച്ചിരിക്കുന്ന നിയും നിന്െറ ലജ്യൂ 

വഹിക്കു; നി അവരെക്കാ അധികം 

മ്േച്ഛൃതയായി പ്രുവത്തിച്ചിരിക്കുന്ന നി 

നെറ പാവങ്ങളാല് അവർ നിന്നെക്കാഠം 

നീതിയുള്ള വരല്ലോ; അതേ, നി നിസെറ 

സഹോദരിമാരെ നിതികരിച്ചതില് നാ 

ണിച്ചു നിന്െറ ലങ്ചൂ വഫിച്ചുകൊഠംക. 

നീ അവക്കു ആശ്വാസമായി നിന്െറ 

ലജ വഹിക്കേണ്ടതിന്നും നീ ചെയ്യിട്ടുള്ള 

എല്ലാവറെറയും കുറിച്ചു ലജ്യ്തിക്കേണ്ടതി 

ന്നും ഞാ൯ സൊദോമിസെറയും അവ 

മൂടെ പുത്രിമാരുടെയും സ്ഥിതിയും ശമയ്യ 

യയുടെയും അവളടെ പൃത്രിമാരുടെയും സ്ഥി 

തിയും അവരുടെ നട്ടധില് ഉള്ള നിനെറ 

പ്രവാസികളുടെ സ്ഥിതിയും മാററും. 

നിനെറ സഹോദരിയായ സൊദോമും 

അവള്ടെ പുത്രിമാരും തങ്ങളൂടെ പൂവ്വാവ 

സ്ഥയിലേക്കു മടങ്ങിവരും; ശമയ്യയും അ 

വളുടെ പുത്രിമാരും തങ്ങളുടെ പൂവ്യാവ 

നീയും നി 

സെറ പുത്രിമാരും നിങ്ങളുടെ പൂവ്യാവ 

സ്ഥയിലേക്കു മടങ്ങിവരും; 

സ്ഥയിലേക്ു മടങ്ങിവരും. അരാമിനെറ 

പൃത്രിമാരും അവളുടെ ചുററുമുള്ളഒവരൊ 

ക്കെയും നിന്െറ ചുററും നിന്നു നിന്നെ 

നിന്ദിക്കുന്ന ഫെലിസ്ത് പുത്രിമാരും നി 

ന്നെ നിന്ദിച്ച കാലത്തു എന്നപോലെ 

നിനെറ ുക്കൃത 

മുമ്വെ നിനെറ ഗവ്വത്തിനെറ നാളില് 

ധെളിപ്പെടുന്നതിന്നു 

നിനെറ സഹോദരിയായ സൊദോമി 

സെറ പേരുപോലും നീ ഉച്ചരിച്ചിട്ടില്ല. 

നിനെറ ഒു്ക്ുമ്മധും നിന്െറ മ്ദേച്ചുതകളു.ം 

നീ വഹിക്കുന്നു എന്നു യഹോലയുടെ അ 

രുളപ്പാടു. യഹോലയായ കത്തായു ഇപ്ര 

കാരം അരുളി ച്ചെയ്യന്നു : നിയമം ലംഘി 

ചു സത്യം തുച്ചികരിക്കുന്ന നീ ചെയുതു 

പോലെ ഞാ൯ നിന്നോടും ചെയ്യം. 

ധാഠാഥറ്ഠിം 

1 290 യ്ന് 17 

നരേ്കിലും നിനെറ യൌവനകാലത്തു നി 

ന്നോടുള്ള എസെറ നിയമം ഞാ൯ ഓാത്തു 

ഒരു ശാശ്വതനിയമം നിന്നോടു ചെയ്യും. 

നിനെറ ജ്ടയേക്ടുത്തിമാരും അന്മജത്തിമാ 

രുമായ സഹോദരിമാരെ നി കൈക്കൊ 

ളള ബ്ബോഗം, അന്നു നി നിന്െറ വഗികളെ. 

ഓത്തു നാണിക്കും; ഞാന് അവരെ നിന 

ക്കു പുത്രിമാരായി തരും; നിനെറ നിയമ 

പ്രുകാരമല്പതാനും. നി ചെയുൂതൊക്കെ 

യും ഞാ൯ നിന്നോടു ക്ഷമികുമ്പോഠ നീ 

ഓത്തു ലജ്്ിച്ച നാണംനിമിത്തം ഇനി 

ഒരിക്കലും വായ് തുറക്കാതെയിരിക്കേണ്ട 

തിന്നു ഞാ൯ നിന്നോട്ട എനെറ നിയമം 

ചെയ്യും; ഞാ൯ യഹോവ എന്നു നി അറി 

യും എന്നു യഹോവയായ കത്താധിനെറ 

അരുളപ്പാടു. 

൧൭൦. അഡ്ധ്യായം. 

യഹോവയുടെ അരുളപ്പാടു എനിക്കുണ്ടാ 

യതെനത്തെന്നല്േ: മനുഷ്യപുത്രാ, നീ യി 

സ്രായേല്ഗൃഹത്തോടു ഒരു കടങ്കഥ പറ 

ഞ്ഞു ഒരു ഉപ്പമ പ്രസ്മാവിക്കേണ്ടതു ; യ 

ഫോവയായ കത്തായു ഇവ്രുകാരം അരുളി 

ച്ചെയ്യന്നു: വലിയ ചിറകും നീണ്ട തൂവലും 

ഉള്ള തും പലനിറമായ പപ്പു നിറഞ്ഞതു മായ 

ഒരു വലിയ കഴുകന് ലെബനോനില് 

വന്നു ഒരു ദേവദാരുധിനെറ ശിഖരം എ 

ടതു. 

കളുടെ അററം മുറിച്ചു കച്ചവടമുള്ളോരു 

അവ൯ അതിസെറ ഇളഞ്ചിപ്പി 

ദേശത്തു കൊണ്ടുചെന്നു, കച്ചവടക്കാരുടെ 

പട്ടണത്തില് നട്ടു. അവന ദേശത്തിലെ 

തൈകളില് ഒന്നു ഏടുതുതു ഒരു ധിളനി 

ലത്ുതു നട്ടു; 

വെള്ള ത്തിന്നരികെ കൊണ്ടുചെന്നു അല 

അവന് അതിനെ വളരെ 

രിപ്പക്ഷംപോലെ നട്ടു. അതു വളന്നു, 

പൊക്കം കുറഞ്ഞു പടരുന്ന മുന്തിരിവള്ളി 

യായിത്തീന്നു; അതിന്െറ വള്ളി അവങ്ക 
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ലേക്കു തിരിയേണ്ടതും അമിസെറ വേര് 

അവന്നു കിഴ്ലെടേണ്ടതും ആയിരുന്നു; ഇ 

ങ്ങനെ അതു മുന്ത്രിരിവള്ളിയായി കൊമ്പു 

കളെ പുറപ്പെടു വിക്കയും ചില്ലപികളെ. നീട്ടു 

കയും ചെയ്യൂ. എന്നാല് വലിയ ചിറകും 

ധളരെ പപ്പും ഉള്ള മറെറാരു വലിയ കഴു 

ക൯ ഉണ്ടായിരുന്നു; അവന് അതു നനെ 

ക്കേണ്ടതിന്നു ആ മുന്തിരിവള്ളി: തന്െറ 

തടത്തില് നിന്നു വേരുകളെ അവങ്കലേക്കു 

തിരിച്ചു, കൊമ്പുകളെ. അധങ്കലേകു നീട്ടി. 

കൊമ്പുകളെ. പുറപ്പെടുവിച്ച ഫലം കായി 

ദാനം നല്ലമുന്തിരിവള്ളി ആയിത്തിരു 

വാന്ദം തക്കവണ്ണം അതിനെ വളരെ ഖെ 

ള്ളത്തിന്നരികെ നല്ല നിലത്തു നട്ടിരുന്നു. 

ഇതു സാധിക്കുമോ? അതു ധാടിപ്പോക 

ത്തക്കവണ്ണം, അതിന്െറ തളിത്ത ഇലക 

മൊക്കെയ്യം വാടിപ്പ്രോകത്ക്കഖണ്ണം 

തന്നേ, അവ൯ അതിന്െറ വേരുക 

മെ. മാത്തുകയ്യം കായി പ്പറിച്ചുകളുകയും 

ചെയ്തയില്ലയോ? അതിനെ വേരോടെ 

ചിഴ്തുകള യണ്ടതിന്നു വലിയ ബലമോ 

വളരെ ജനമോ ആവശ്യമില്ല. അതു 

നട്ടിരിക്കുന്നു സത്വം; അതു തഗെക്കുമോ? 

കിഴക്ക൯കാറവറു തട്ടുമ്പോഠാ അതു തിരെ 

വാടിപ്പോകയില്ലയോ? വളന്ന തടത്തില് 

തന്നേ അതു ഉണങ്ങിപ്പോകം ഏന്നു യ 

ഹോലയായ കത്താവു അരുളിച്ചെയ്യന്നു 

എന്നു നി പറക. 

യഹോവയുടെ അരുളപ്പാടു എനികു 

ഞ്ടായതെന്തെന്നാല്: ഇതിന്െറ അത്ഥം 

നിങ്ങ അറിയുന്നില്ലയോ എന്നു നി ആ 

മത്സരഗൃഹര്ത്തോടു ചോടിച്ചിട്ടു അവരോടു 

പറയേണ്ടതു: ബാബേതരാജാധു യെരു 

ശലേമിലചേക്കു വന്നു അതിനെറ രാജാധി 

നെയും പ്രഭൂക്കുന്മാരെയും പിടിച്ചു തന്നോടു 

ക്രടെ ബാബേലിലേകു കൊണ്ടുപോയി; 

രാജസന്തതിയില് ഒരുത്തനെ അവന് 

129 യെഫഹെസ്സറേരല് ൧൭ 

എടുത്തു അവരുമായി ഒരു മഉടമ്പടി 

ചെയ്യൂ അധനെക്കൊണ്ടു സത്യം ചെ 

യിച്ചു; രാജ്യം തന്നെത്താന് മുയത്താതെ 

താണിരുന്നു അവനെറ ഉടമ്പടി പ്രമാ 

ണിച്ചു നിലനിന്നുപോരേണ്ടതിന്നു അ 

വ൯ ദേശത്തിലെ ബലവാന്മാരെ കൊണ്ടു 

പോയി. എങ്കിലും അവനോടു മത്സരിച്ചു 

ഇവന് തനികു കുതിരകളെയും വളരെ 

പടജ്പുനത്തെയും അയച്ചുതരേണമെന്നു 

പറയാന് ട്ടൂതന്മാരെ മിസ്രയിമിലേക്കു അ 

യച്ചുു അവന് കൃതാത്ഥനാക മോ? ഇങ്ങനെ 

ചെയ്യുന്നവ൯ തെററി ഒഴിയൂമോ? അല്ല, 

അധ൯ ഉടമ്പടി ലംഘിച്ചിട്ടു വഴഴതില്പേോ 

കുമോ? എന്നാണ, അവനെ രാജാധാ 

ക്കിയ രഃജാധിന്െറ സ്ഥലമായ ബാബേ 

ലില്, അവനെറ അരികെ ഖെച്ചു തന്നേ, 

അധലവ൯ മരിക്കും എന്നു യഹോവയായ 

കത്താധിനെറ അരുളപ്പാടു; അവനോടു 

ചെയൂ സത്യം അവന് ധിക്കരിക്കയും അ 

വനുമായുള്ള ഉടമ്പടി ലംഘിക്കയും ചെയ്യൂ 

വല്ലോ. ബഫ്ണുജനത്തെ നശിപ്പിച്ചുകള 

വാ൯ തക്കവണ്ണം അവര് വാട കോരി 

കൊത്തളം പണിയ്ുമ്പോഠ, ഫറധഖോ൯ 

മഹാസൈ് ത്തോടും വലിയ ക്രട്ടത്തോടും 

ക്രടെ അവന്നു ധേണ്ടി യൃഭ്ധത്തില് ഒന്നും 

പ്രവത്തിക്കയില്ല. അവന് തുടമ്പടി 

ലംഘിച്ച സത്യം ധിക്കരിച്ചിരിക്കുന്നു; 

അവന് കയ്യടിച്ചിട്ടും ഇതൊക്കെയും ചെ 

യിരിക്കുന്നു; ആകയാരല്ു അവന് ഒഴിഞ്ഞു 

പോകയില്ല. അതുകൊണ്ടു യഫോവധ 

യായ കുത്തായു ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചെയ്യു 

ന; എന്നാണ, അവന് ധിക്കരിച്ചിരി 

ക്കുന്ന ഏനെറ സത്യധും ലംഘിച്ചിരി 

കുന്ന ഏനെറ ഉടമ്പടിയും ഞാ൯ അവ 

നെറ തലമേൽ വരുത്തും. ഞാന് ഏനെറ 

വല അധഖനെറമേല്ൽ വിശശും;യ; അവന് 

മ്േനെറ കണിയില് അകപ്പെടും; ഞാ൯ 
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അവനെ ബാബേലിലേക്കു കൊണ്ടുചെ 

നനു, അവ൯ ഏന്നാടു ചെയ്യിരിക്കുന്ന 

ഭ്രോഹത്തെക്കുറിച്ചു അധിടെധെച്ചു അവ 

നോടു വ്യവഹഛരിക്കും. അധനെറ ത്രേ 

ക്ലു യോദഭ്ധാക്ക ഒക്കെയും അവസെറ 

എല്ലാപടക്രടട്ടങ്ങളും വാളാല് വീഴം; ശേ 

ക പ്പുള്ളവരോ നാലു ദിക്കിലേക്കും ചിത 

റിപ്പോോകും; യഹോവയായ ഞാന് അതു 

അരുളിച്ചെയ്യൂ എന്നു നിങ്ങ അറിയും. 

യഹോവയായ കത്താവു ഇപ്രുകാരം അരു 

ളിച്ചെയ്യുന്നു: ഞാനും ഉയരമുള്ള ദേവടാ 

രുധിനെറ ഒരു ശിഖരം എടുത്തു നടും; 

അതിന്െറ ഇളഞ്ചില്പികടൂുടെ അററത്തു 

നിന്നു ഇള യതായിരിക്കുന്ന ഒന്നു ഞാ൯ 

മുറിച്ചെടുത്തു ഉയരവും ഉന്നതവുമായുള്ള 

ഒരു പവ്യൃതത്തില് നടും, യിസാരയേലി 

നെറ മഉയന്ന പവ്യതത്തില് ഞാ൯ അതു 

നടും; അതു കൊമ്പുകളെ പുറപ്പെടുവിച്ചു 

ഫലം കായിച്ചു ഭംഗിയുള്ളോരു ദേവദാ 

രുവായിത്തിരും; അതിനെറ കീഴില് പല 

വിധം ചിറകുള്ള പക്ഷികളൊക്കെയും 

പാകും; അതിന്െറ കൊമ്പുകളുടെ നിഴ 

ലില് അധ വസിക്കും. യഹോവയായ 

ഞാ൯ ഉയരമുള്ള വൃക്ഷത്തെ തഴ്ശേി താ 

ണിരുന്ന പ്ലക്ഷത്തെ ഉയത്തുകയും പച്ച 

യായ്യള്ള പ്ലക്ഷത്തെ ഉണക്കി ഉണങ്ങിയ 

വൃക്ഷത്തെ തഴെപ്പിക്കയും ചെയ്യിരിക്കുന്നു 

എന്നു കാട്ടിലെ സകലവ്വക്ഷങ്ങളും അ 

റിയും യഹോവയായ ഞാന അതു പ്രസ്മാ 

വിച്ചും അനുക്ട്മിച്ചും ഇരികുന്നു. 

ഹവും അഡ്യ്യായം. 

യഹോവയുടെ അരുളപ്പാടു ഏനിക്കുണ്ടാ 

യതെന്തെന്നാല്: അപ്പന്മാർ പച്ചമുന്തി 

രിങ്ങാ തിന്നു മക്കളുടെ പല്ല പുളിച്ചു എന്നു 

നിങ്ങ യിസ്രായേല്ദേശത്തു ഒരു പഥ 

ഞ്ചൊല്ലൂ പറയുന്നതു എന്തു? എന്നാണ, 

1299 നി ്ന്ന്ബ് 18 

നിങ്ങര ഇനി യിസ്രാരയലില് ഈ പഴ 

ഞ്ചൊല്ല പറവാ൯ ഇടവരികയില്ല ഏന്നു 

യഹോവയായ കുത്രാധിനെറ അരുമ 

പ്പാടു. സകലദേഹികമളും എനിക്കുള്ള വ൪; 

അപ്പനെറ പ്രാണനും മകനെറ പ്രാണ 

ന്ദം ഒരുപോലെ എനിക്കുള്ളതു; പാപം 

ചെയ്യുന്ന ദേഹി മരിക്കും. എന്നാല് ഒരു 

മനുഷ്യ൯ നീതിമാനായിരുന്നു നീതിയും 

ന്യായധും പ്രവത്തിക്കുന്നു എങ്കില് -- പൂജാ 

ഗിരികളില് വെച്ചു ഭക്ഷണം കഥിക്കയോ 

യിസ്രായേല്ഗൃഹത്തിനെറ ലിഗ്രഹങ്ങളെ. 

നോക്കി നമസ്കരിക്കയോ ക്രട്ടുകാരനെറ 

ഭായ്യമയ വഷഭളാക്കുകയോ ജതുവായ സ്ത്രീ 

യ്യുടെ അട്ടക്കത ചെല്ലുകയോ ആഭരാടും 

അസ്്യായം പ്രുവത്തിക്കയോ ചെയ്യാതെ 

കടം വാങ്ങിയവന്നു പണയം മടക്കിക്കൊ 

ടടുക്കയും ആരോടും പിടിച്ചപറിക്കാതെ 

തനെറ അപ്പം വിശപ്പുള്ള വന്നു കൊട്ടുക്കു 

യ്യം നഗ്നനെ ഉടുപ്പിക്കയും പലിശെക്ു 

കൊട്ടക്കമയാ ലാഭം വാങ്ങുകയോ ചെയ്യാ 

തിരിക്കയും നീതികേടു ചെയ്യാതവണ്ണം 

കൈ മടക്കിക്കൊഠകയും മന്ദ ൃക്കു തമ്മി 

ലുള്ള വ്യവഹാരത്തില് നേരോടെ ലിധി 

ക്കയും എനെറ ചട്ടങ്ങളെ അന്മസരിക്ക 

യും എനെറ ന്യായങ്ങളെ. പ്രമാണിക്ക 

യും ചെയ്യൂകൊണ്ടു നേരോടെ നടക്കുന്ന 

വ൯ നീതിമാ൯--അവ൯ നിശ്ചയമായി 

ജീിവിച്ചിരികും എന്നു യഫോവയായ കത്താ 

ധിനെറ അരുള പ്പാടും എന്നാല് അവന്നു 

ഒരു മക൯ ജനിച്ചിട്ടു അവന് നിഷ്ക്കുണ്ട 

കനായിരുന്നു രക്തം ചൊരിക., അവ 

യില് ഏതെങ്കിലും ചെയ്തു, ചെയ്യേണ്ട 

തൊന്നും ചെയ്യാതിരിക്ക, പൂയാഗിരിക 

ളില്ഖെച്ചു ഭക്ഷണം കഴിക്ക, കൂട്ടുകാര 

നെറ ഭായ്യയെ വഷളാക്കുക, ഏളിയവ 

നോടും ദരിദനോടും അന്യായം ചെയ്ത, 

പിടിച്ചപറിക്ക, പണയം മടക്കിക്കൊട്ട 

7 
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ക്കാതിരിക്ക, വിഗ്രഹങ്ങളെ നോക്കി നമ 

സ്തൂരിക്ക, ഒ്േച്ഛത പ്രവത്തിക്കു, പലി 

ശെക്കു കൊടുക്ക, ലാഭം വാങ്ങുക ഏന്നി 

വക ചെയ്യന്നവനായാല് അധവ൯ ജിധി 

ച്ചിരിക്കുമോ? അവ൯ ജിധിച്ചിരിക്കയില്ല ; 

അവന്൯ ഈ മ്രേച്ചതകളൊക്കെയും ചെയ്യു 

അവന് മരിക്കും; 

രക്യം അവനെറമേല് വരുംം 

ല്ലോ; അയവനെറ 

എന്നാരു 

അവന്നു ഒരു മക൯ ജനിച്ചിട്ടു അവധവ൯ 

തനെറ അപ്പ൯ ചെയു സകലപാപങ്ങളും 

കണ്ടു 

ചെയ്യാതെ 

പേടിച്ചു അങ്ങനെയുള്ളതിനെ 

പവ്ൃതങ്ങളില്ധെച്ചു ഭക്ഷ 

ണം കഥിക്ക, യിസായല് ഗൃഹത്തിസെറ 

വിഗ്രഹങ്ങളെ നോക്കി നമസ്ത്രിക്ക, കൂട്ടു 

ഞ്ഞ 

രോടെങ്കിലും അന്യായം ചെയ്തു, പണയം 

കാരനെറ ഭായ്യയെ വഷളാക്കുക, 

കൈവശം ഖെച്ചുകൊണ്ടിരിക്ക, പിടിച്ചു 

പറിക്ക എന്നിവകയൊന്നും ചെയ്യാതെ 

ലിശപ്പര്ള വന്നു അപ്പം കൊടുക്കയും നഗ്ന 

നെ ഉടുപ്പിക്കയും നിതികേടു ചെയ്യാത 

വണ്ണം കൈ മടക്കിക്കൊഗകയും പലിശ 

യ്യും ലാഭവും വാങ്ങാതിരിക്കയും ഏസെറ 

ചിധികളെ നടത്തി, എനെറ ചട്ടങ്ങളെ 

അനുസരിക്കയും ചെയ്യുന്നു ്ലേങ്കില് അവ൯ 

അപ്പനെറ അകൃത്യംനിമിത്തം മരിക്കാ 

തെ ജിീധിച്ചിരിക്കും. 

നോ ക്രൂരപീഡനം ചെയൂ, സഹോഒര 

അവണെറ അപ്പ 

നോടു പിടിച്ചുപറിച്ചു, തനെറ ജനത്തി 

നെറ ഇടയിത കൊള്ളരുതാത്തതു പ്രവ 

ത്തിച്ചതു കൊണ്ടു തനെെറ അകൃത്യത്താത 

മരികും. തന്നാല് മക൯ അപ്പനെറ 

അകൂത്യം വഹിക്കേണ്ടതല്പയോ ഏന്നു 

നിങ്ങ ചോടികുന്നു; മക൯ നീതിയും 

ന്യായധും പ്രുധത്തിച്ചു ഏന്െറ ചട്ടങ്ങ 

ളെ. പ്രമാണിച്ചുനടക്കുന്നു ഏങ്കില്, അ 

വന് ജിവിച്ചിരികും. 

ദേഹി മരിക്കും; മക൯ അപ്പനെറ അക 

പാവം ചെയ്യുന്ന 

ധിം 
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ത്യം വഫിക്കേണ്ട; അപ്പ൯ മകനെറ അ 

കൂത്യധും നിതിമാന്െറ 

നിതി അവനെറമേലും ടൂകന്റെറ ദുഷ്ടത 

വഹിക്കേണ്ട; 

അവനെറമേലും ഇരികും. എന്നാല് 

ദുഷൂ൯ താ൯ ചെയൂ സകലപാപങ്ങള്ളെ 

യം വിട്ടുതിരിഞ്ഞു എന്റെറ ചട്ടങ്ങളെ. 

യൊക്കെയും പ്രമാണിച്ചു; നീതിയും ൬൮൭ 

യധും പ്രവത്തിക്കുന്നു ഏങ്കില്, അവന് 

മരിക്കാതെ ജീധിച്ചിരികും, അവ൯ 

ചെയൂ അതിക്രമങ്ങകിത ഒന്നിനെയും 

അവന്നു കണക്കിടുകയില്ല ; അവ൯ ചെയ്യൂ 

നീതിയാൽ അവന് ജ്ിധിക്കും. ടുക 

നെറ മരണത്തില് എനിക്കു അല്പമെങ്കിലും 

താല്പയ്യം ഉണ്ടാ? അധ൯ തന്െറ വഴി 

കളെ. വിട്ടുതിരിഞ്ഞു ജീ ചിക്കേണമെന്ന 

ല്യയോ ഏസെറ താല്പയ്യം ഏന്നു യഫഹോ 

വയായ കുത്താധിനന്െറ അരുളപ്പാടു. 

എന്നാല് നിതിമാ൯ തന്െറ നിതി വിട്ടു 

തിരിഞ്ഞു നീതി മകടു പ്രവത്തിച്ചും ടുഷ്്൯ 

ചെയ്യുന്ന സകലഴ്ടേച്ച,തകളെ യയംപോലെ 

ചെയ്യുന്നു എങ്കില്, അവന് ജിധിച്ചിരി 

ക്കുമോ? അവന ചെയു നിതിയൊന്നും 

കണക്കിടുകയില്ല; അവ൯ ചെയു ദോഹ 

ത്താലും അവന് ചെയൂ പാവത്താലും ആ 

വ൯ മരിക്കും. എന്നാല് നിങ്ങ: കുത്താ 

വിനെറ വഴി ചൊപ്പൂള്ള തല്ല ഏന്നു പറ 

യുന്നു; യിസ്യാമയല്ഗൃഹമേ, കേഖപ്പി൯; 

രേണ്െറ വഴി ചൊപ്പുള്ള തല്ുർയാ? നിങ്ങ 

മൂടെ വഴികഠ ചൊവ ല്ലാത്തവയല്ലയോ? 

നീിതിമാ൯ തനെറ നിതി വിട്ടുതിരിഞ്ഞു 

നീതികേടു പ്രവത്തിക്കുന്നുവെങ്കില് അ 

മരിക്കും; 

ചെയു നിമികേടുനിമിത്തം തന്നേ അവ൯ 

ടുഷ്ച൯ താ൯ ചെയു ഒുഷ്ടുത 

വിട്ടുതിരിഞ്ഞു നീതിയും ന്യായവും പ്രധ 

ധന് അതുനിമിതം അവ൯ 

മരിക്കും. 

ത്തിക്കുന്നു എങ്കില്, അവന തന്നെത്താ൯ 

ജീവനോടെ രക്ഷ്മികും. അവന് ഓത്തു 
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താ൯ ചെയു അതിക്രമങ്ങളെ യൊക്കെയും 

ിട്ടുതിരിയുന്നതു കൊണ്ടു അവ൯ മരിക്കാ 

തെ ജിധിച്ചിരിക്കും. എന്നാല് യിസ്സാ 

യേല്ഥൃഹം: കുത്താധിനെറ വഴി ചൊ 

ലുള്ളതല്ല എന്നു പറയുന്നു; യിസ്രായേല് 

ഗൃഹമേ, എന്െറ വഥികഠം ചൊപ്പുള്ളവ 

യല്ലയാ? നിങ്ങളുടെ വഴികഠം ചെപ്വി 

ല്ലാത്തവയല്ലയോ? അതുകൊണ്ടു യിസ്രാ 

യേല്ഗൃുഹമേ, ഞാ൯ നിങ്ങളില് ഓരോ 

രുത്തന്നും അവനവനെറ വഴിക്ു തക്ക 

വണ്ണം ന്യായം ധിധികും എന്നു യഹോധഖ 

യായ കത്താധിനെറ അരുളപ്പാടു; അ 

കൃത്യം നിങ്ങള്ക്കു നാശകരമായി ഭധിക്കാ 

തെയിരിക്കേണ്ടതിന്നു നിങ്ങാം മനന്തിരി 

ഞ്ഞ നിങ്ങളുടെ അതിക്രമങ്ങളൊക്കെയും 

ിട്ടുതിരിധിന൯. 

ന്ന അതിക്രമങ്ങളൊക്കെയും നിങ്ങളില് 

നിങ്ങശ ചെയ്യിരിക്കു 

നിന്നു എറിഞ്ഞുകള ധി൯ ; നിങ്ങള്ക്കു പുതി 

യോരു ഹൃദയത്തെയും പുതിയോരു ആ 

ത്മാവിനെയും സമ്പാടിച്ചുകൊഠംധി൯; 

യിസ്രായേതഗൃഹമേ, നിങ്ങഠം എന്തിനു 

മരിക്കുന്നു? മരിക്കുന്നവനന്െറ മരണ 

ത്തില് എനിക്കു ഇക്ടമില്ല എന്നു യഹോ 

പയായ കുത്താധിനെറ അരുളപ്പാടു; ആ 

കയാല് നിങ്ങം മനന്ത്ിരിഞ്ഞു ജീധിച്ചു 

കൊഠ ലിന. 

൧൯. അദ്ധ്യായം. 

നി യിസ്രായേലിനെറ പ്രഭ വിനെക്ുറി 

ച്ച ഒരു വിലാപം ചൊല്ലേണ്ടതു: നിന്െറ 

അമ്മ ആരായിരുന്നു 9? ഒരു സിംഫിതന്നേ; 

അവ സിംഹങ്ങമുടെ ഇടയില് കിടന്നു 

തനെറ കുട്ടികളെ ബാലസിംഹങ്ങളുടെ 

ഇടയില് വളത്തി,. അവ തനെറകുടി 

കളില് ഒന്നിനെ വളത്തി; അതു ഒരു 

ബാലസിംഹമായിത്തിന്നു; അതു ഇരതേടി 

പിടിപ്പാ൯ ശീലിച്ചു മന്മഷ്യരെ തിന്നുക 

ധിം 

1 240) യ്ന് 19 

മഞ്ജു. ജാതികഠ അവനെറ വസ്തുത 4 

കേട്ടു; അവരുടെ കുഴിയില് അവ൯ അ 

കപ്പെട്ടു; അവര് അവനെ കൊളുത്തിട്ടു 

മിസ്രയിംദേശത്തു കൊണ്ടുപോയി. ഏ 2 

ന്നാല് അവഠം താ൯ ഖെച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന 

ആശെക്ുു ഭംഗം വന്നു എന്നു കണ്ടിട്ടു 

തനെറ കുട്ടികളില് മറെറാന്നിനെ എടുത്തു 

ബാലസിംഹമാക്കി. അധന്ദം സിംഹ 

ങ്ങളുടെ ഇടയില് സഞ്ചരിച്ചു ബാലസിം 

ഹമായിത്തിന്നും ഇര തേടി പിടിച്പാ൯ 

ശീലിച്ചു, മന്മഷ്യരെ തിന്നുകളഞ്ഞു. അ ? 

വ൯ അവരുടെ രാജധാനികളെ അറി 

ഞ്ഞു, 

മാക്കി; അവനെറ ഗങഞ്ഷുനംഹേതുവായി ! 

അവരുടെ പട്ടണങ്ങളെ. ശ്രു൬ 

ദേശധും അതിലുള്ള തൊക്കെയും ശ്രുന്മാ 

യ്ര്്യോയി. അപ്പ്പോഠം ജാതിക൦ ചുറു 8 

മുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളില്നിന്നു അവന്െറ 

നേരെ വന്നു അവസനെറമേല് വലധിശി 

അവ൯ അവരുടെ കുഴിയില് അകപ്പട്ടു. 

അവര് അവനെ കൊള്ൃത്തിട്ടു ഒരു കൂട്ടില് 9 

ആക്കി ബാബേല്രാജാധിനെറ അടുക്കരു 

കൊണ്ടുപോയി; ഇനി അവനെറ നാദം 

യിസ്രായേതപവ്വതങ്ങളില് കേശക്കാതെ 

യിരിക്കേണ്ടതിന്നു അവര് അവനെ മുഗു 

ങ്ങളില് കൊണ്ടുപോയി. നിനെറ അമ്മ, 10 

മുന്ത്ിരിത്തോട്ടത്തിത വെള്ള ത്തിന്നരികെ 

നട്ടിരിക്കുന്ന മുന്തിരിവള്ളിപോലെയാക | 

ന്നു; വളരെ ധെള്ളമുള്ള തു കൊണ്ടു അതു 

ഫലപ്രദവും തഴെച്ചതുമായിരുന്നു. അ 1! 

തില് അധിപതികള്ുടെ ചെടങ്കോലുക | 

ക്കായി ബലമുള്ള കൊമ്പുകഠ ഉണ്ടായി 

രുന്നു; അതു തിങ്ങിയ കൊമ്പുകളുടെ ഇട 

യില് യളന്നു പൊങ്ങിയിരുന്നു; അതു 

പൊക്കം കൊണ്ടും കൊമ്പുകളുടെ പെരുപ്പം 

കൊണ്ടും പ്രസിഭ്ധമായിരുന്നു. ഏന്നാല് 1: 

അതിനെ ക്രോധത്തോടെ പറിച്ചു നില 

ത്തു തള്ളിയിട്ടു; കിഴക്കസകാറഠു അതി 
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നെറ ഫലം മഉണക്കിക്കമ ഞ്ഞു; അതിനെറ 

ബലമുള്ള കൊമ്പുകഠം ഒടിഞ്ഞു മുണങ്ങി 

പ്പോയി തീക്കിരയായിത്തീന്നു. ഇപ്പോഠം 

അതിനെ മരുഭൂമിയിരു ഉണങ്ങിവരണ്ട 

നിലത്തു നട്ടിരിക്കുന്നു. അതിസനെറ കൊ 

മ്പുകളടിലെ ഒരു കോലില്നിന്നു തി പുറ 

പ്പേട്ടു അതിന്െറ ഫലം ഒഹിപ്പിച്ചുകള 

ഞ്ഞു; 

ചെങ്കോലായിരിപ്പാ൯ തക്ക ബലമുള്ള 

അതു കൊണ്ടു ആധിപത്യത്തിന്നു 

കോല് അതിതനിന്നെടുപ്പാ൯ ഇല്ലാതെ 

പോയി; ഇതു ഒരു ധിലാപം; ഒരു യിലാ 

പമായിത്തിന്നുമിരിക്ുന്നു. 

൨൦. അദ്ധ്യായം. 
൨. 

ഏുഗംം ആണ്ടു അഞ്ചാം മാസം പത്താം 

തിയ്യതി യിസ്പായേരമുപ്പന്മാരില് ചിലര് 

യഹോവയോടു അരുളപ്പാടു ചോടിപ്പാ൯ 

വന്നു എന്റെറ മുമ്പില് ഇരുന്നു. അപ്പോ 

യഫോധയുടെ അരുളപ്പാടു ഏനിക്കുണ്ടാ 

യതെന്തെന്നാല്: മനുഷ്യ പുത്രാ, നീയി 

സ്രായേല്മൂപ്പന്മാരോടു സംസാരിച്ചു: യ 

ഹോവയായ കുത്തായു ഇപ്രകാരം അരുളി 

ച്ചെയ്യുന്നു: നിങ്ങ ഏന്നോടു അരുളപ്പാടു 

ചോദിപ്പം൯ വന്നിരിക്കുന്നുഖോ? നിങ്ങറം 

എന്നോടു ചോദിച്ചാല്, എന്നാണ, ഞാന് 

ഉത്തരമരുമൂകയില്ല ഏന്നു യഹോവയായ 

കത്താധിനെറ അരുളപ്പാടു ഏന്നു അവ 

രോടു പറയേണം. മനുഷ്യപുത്രാ നീ 

അവരെ ന്യായം ധിധികുമോ? നീ അവ 

രെ ന്യായം ധിധിക്കുമോ? നീ അവരുടെ 

പിതാക്കന്മാരുടെ ഒ്ലേ ചൃതകളെ അവരോടു 

അറിയിച്ചുപറയേണ്ടതു: യഹോവയായ 

കുത്താധു ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചെയ്യുന്നു : 

ഞാ൯ യി സ്പായേലിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തു, 

യാക്കോബ് ഗൃഹത്തിന്െറ സന്തതിയോടു 

കൈ മയത്തി സത്യംചെയ്തു, മിസ്രയീംദേ 

ശത്തുഖെച്ചു എന്നെത്തന്നേ അവകു ഖെ 

ധിം 
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ളിപ്പെടുത്തിയ നാളില്: ഞാ൯ നിങ്ങളുടെ 

ദൈവമായ യഹോധയാകുന്നു എന്നു കൈ 

ഉയത്തിയും കൊണ്ടു അവരോടു അരുളി 

ച്ചെയ്യൂ. 

തുുനിന്നു പുറപ്പെടുചിക്കുമെന്നും ഞാ൯ 

ഞാ൯ അവരെ മിസയിംദേശ 

അവക്കു വേണ്ടി നോക്കിവെച്ചിരുന്നതും 

പാലും തേനും ഒഴ്ണകുന്നതും സപവ്വദേശങ്ങ 

മൂടെയും മഹത്വമായിരികുന്നതു മായ ദേശ 

ത്തിലേക്കു അവരെ കൊണ്ടുവരുമെന്നും 

ആ നാളില് കൈ ഉയത്അി സത്യംചെയ്യു, 

അധ്വരോട്ട: നിങ്ങ ഓരോരുത്തനും താ 

ന്താനെറ കണ്ണിന്മുമ്പില് ഇരിക്കുന്ന ള്ശേച്ച, 

വിഗ്രഹങ്ങളെ .ഏറിഞ്ഞുകളധി൯; മിസ 

യിമ്യ ബിംബങ്ങളെ ക്കൊണ്ടു നിങ്ങളെ മലി 

നമാക്കരുതു ; ഞാനത്ര നിങ്ങുടെ ഭൈ 

വമായ യഛഹോവ എന്നു കപ്പിച്ചു. അവ 

രോ എന്നോടു മത്സരിച്ചു, എന്െറ വാക്കു 

കേഠപ്പാ൯ മനസ്സില്ലാതെ ഇരുന്നു; അവ 

രിരു ഒരുത്തനും തന്െറ കണ്ണിന്മുമ്പില് 

ഇരുന്ന മ്രേ ച്ച,യിഗ്രഹങ്ങളെ േറിഞ്ഞുകള 

കയോ മിസ്രയിമ്യ ബിംബങ്ങളെ ഉപേ 

ക്ഷിക്കയോ ചെയ്യ് ല്ല; ആകയാല് ഞാന്: 

മിസ്രയിംഭേശത്തിനെറ നടുധില്യെച്ചു 

നെറ ക്രോധം അവരുടെ മേല് പകന്നു 

എനെറ കോപം അവരില് നിവത്തികും 

എന്ന അരുളിച്ചെയ്യൂ. നങ്ജിലൂം അവരു 

ടെ ചുറവും പാക്കയും ഞാ൯ അവരെ മിസ 

യിംദേശത്തുനിന്നു പുറപ്പെടുവിച്ച ഏന്നെ 

ആന്നേ ധെളിപ്പെടുത്തിയതു കാണുകയ്യം 

ചെയു ജാതികളുടെ മുമ്പാകെ എസെറ 

നാമം അശുഭ്ധമാകാതെ ഇരിക്കേണ്ടതിന്നു 

പ്രവ 

ത്തിച്ചു. അങ്ങനെ ഞാ൯ അവരെ മിസ 

ഞാ൯ എനെറ നാമംനിമിഅതം 

യിംഭേശത്തുനിന്നു പുറപ്പെടു യിച്ചു മരുഭൂ 

മിയിൽ കൊണ്ടുവന്നു. ഞാന് എനെറ 

ചട്ടങ്ങളെ അവക്ു കൊടുത്തു, എന്െറ 

വിധികളെ അവരെ അറിയിച്ചു; അവയെ 
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ചെയ്യുന്ന മരുക്ക്യ൯ അവയാല് ജിധിക്കും, 

ഞാ൯ അവരെ പവിശുഭ്ധീികരിക്കുന്ന യ 

ഹോവ എന്നു അവ അറിയേണ്ടതിന്നു 

എനിക്കും അവകും ഇടയില് അടയാള മാ 

യിരിപ്പാ൯ തക്കവണ്ണം എനെറ ശബ്ബത്തു 

കളെ യു ഞാ൯ അവക്ു കൊടുത്തു. യിസ്രാ 

യേല്ഗൃഹമോ മരുഭൂമിയില്വെച്ചു എ 

ന്നോടട മത്സരിച്ചു; അവര് എനെറ ചട്ട 

ങ്ങളെ അനുസരിച്ചുനടക്കാതെ ഏഎനെറ 

വിധികളെ ധിക്കരിച്ചു; അവയെ ചെയ്യു 

ന്ന മനു ഷ്യ൯ അധഖയാത ജിധികും; 

എനെറ ശബ്ബതൃുതുകളെയും അവര് ഏററ 

വും അശുദ്ധമാക്കി ആകയാല് ഞാ൯ 

മരുഭൂമിയില് ഖെച്ചു എനെറ ക്രോധം അ 

വരുടെമേല് പകുന്നു അവരെ സംഹരി 

ക്കുമെന്നു അരുളിച്ചെയ്യൂ. എങ്കിലും ഞാ൯ 

അവരെ പുറപ്പെടുധിച്ചതു കുണ്ട ജാതി 

കളുടെ മുമ്പാകെ എസെറ നാമം അശുഭ്ധ 

മാകാതെയിരിമക്കണ്ട മിന്നു ഞാ൯ അതിന് 

നിമിത്തം പ്രവത്തിച്ചു. അധരുടെ ഫല 

ദയം അവരുടെ ധിഗ്രഹങ്ങളോടു ചേന്നി 

രുന്നതു കൊണ്ടു അവര് എനെറ ധിധി 

കളെ ധിക്കരിച്ചു എനെറ ചട്ടങ്ങളില് 

നടക്കാതെ എന്റെറ ശബ്ബത്തുകളെ അശു 

ഭ്ധമാകുകയാല് ഞാന് അവക്കു കൊട്ടു 

ത്തിരുന്നതും പാലും തേനും ഒഴ്ലകുന്നതും 

സവ്ൃദേശങ്ങളു ടെയും മഹത്വമായിരിക്കു 

ന്നതും ആയ ദേശത്തേക്കു അവരെ കൊ 

ണ്ടുവരികയില്ല എന്നു ഞാ൯ മരുഭൂമിയില് 

വെച്ചു കൈ മഉയത്തി സത്യംചെയ്തു, ഏങ്കി 

ലും അവരെ നശിപ്പിക്കയും മരുഭൂമിയില് 

ഖെച്ച അവരെ മുടിച്ചുകളു കയും ചെയ്യാത 

വണ്ണും എനിക്കു അവരോടു അയ്യോഭാവം 

തോന്നി, ഞാ൯ മരുഭൂമിയില്ധെച്ച അ 

വരുടെ മക്കളോടു: നിങ്ങളുടെ പിതാക്കു 

ന്മാരുടെ ചട്ടങ്ങളില് നടക്കരുതു; അവ 

രുടെ ധിധികളെ പ്രമാണിക്കരുതു; അവ 
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രുടെ വിഗ്രഹങ്ങളെ ക്കൊണ്ടു നിങ്ങളെ 

ത്തന്നേ അശുദ്ധമാക്കുകയും അരുതു; ഞാ൯ 

നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഫോവയാകുന്൯ ; 

നിങ്ങ എന്െറ ചട്ടങ്ങളെ അനുസരിച്ചു 

നടന്നു എനെറ ധിധികളെ പ്രമാണിച്ചു 

അനുക്ട്മിപ്പി൯ു എനെറ ശബ്ബതുതുകളെ. 

വിശുഭ്ധികരിപ്പി൯; ഞാ൯ നിങ്ങളുടെ 

ദൈവമായ യഹോവ ഏന്നു നിങ്ങ അറി 

യേണ്ടതിനു അഖ എനികും നിങ്ങ ഠാകും 

ഇടയില് അടയാളമായിരിക്കട്ടെ എന്നു 

കല്പിച്ചു. എന്നാല് മക്കമ്ദം എന്നോടു മത്സ 

രിച്ചു; അവര് എസെറ ചട്ടങ്ങളെ അനു 

സരിച്ചില്ല; എനെറ ധിധികളെ പ്രമാ 

ണിച്ചുനടന്നതുമില്ല; അവയെ ചെയ്യുന്ന 

മന്ഷ്യ൯ അവയാല് ജിധിക്കും; അവര് 

എന്െറ ശബ്ബത്തുകളെ അശുദ്ധമാക്കി; 

ആകയാല്. ഞാ൯: മരുഭൂമിയില്ധെച്ചു 

എനെറ ക്രോധം അവരുടെമേല് പകനു 

എസെറ കോപം അവരില്, നിവത്തികും 

എന്നു അരുളിച്ചെയയൂ. എങ്കിലും ഞാ൯ 

എനെറ കൈ പി൯വലിക്കയും ഞാ൯ 

അവരെ പുറപ്പെടുധിച്ചതു കണ്ട ജാതിക 

മൂടെ മുമ്പാകെ എനെറ നാമം അശുഭ്ധമാ 

കാതെ ഇരിക്കേണ്ടതിന്നു അതുനിമിത്തം 

പ്രവത്തിക്കയും ചെയ്യു. അവര് എനെറ 

വിധികളെ അനുക്ട്ിക്കാതെ എനെറ ചട്ട 

ങ്ങളെ ധിക്കരിച്ചു എസെറ ശബ്ബദതതുകളെ 

അശുഭ്ധമാക്കുകയും അവരുടെ കുണ്ണ അധ 

രുടെ പിതാകുന്മാരുടെ ധിഗ്രഹങ്ങളിലേ 

ക്കു ചെല്ലുകയും ചെയുതു കൊണ്ടു, ഞാ൯ 

അവരെ ജാതികളുടെ ഇടയില് ചിന്നിച്ച 

രാജ്യങ്ങളില് ചിതറിച്ചുകളയുമെന്നു മരു 

ഭൂമിയില് വെച്ച കൈ ഉയത്തി അവരോടു 
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20 

ച 

2) സത്യംചെയ്യൂ. ഞാ൯ അവക്കു കൊള്ളരു 2: 

താത്ത ചട്ടങ്ങളെയും ജി വരക്ഷ പ്രാപി 

പ്പാ൯ ഉ തകാത്ത വിധികളെ യ്യം കൊടുത്തു. 

ഞാ൯ യഹോവ എന്നു അവര് അറിധാന് 

ധാരം 



27 

൭8 

29 

30 

31 

യേസ് 90 

തക്കവണ്ണം ഞാ൯ അവരെ ശ്രു൬മാക്കേ 

ണ്ടതിന്നു അവര് ത്രേല്യാകടിഞ്ഞുലുകളെ യും 

അഗ്നിപ്രവേശം ചെയ്യിച്ചതില് ഞാ൯ 

അവരെ അധരുടെ സ്വന്തവഴിപാടുക 

ളാല് അശുദ്ധമാക്കി. അതുകൊണ്ടു മന്ദ 

ഷ്യ പുത്രാ, നീ യിസായയല്ഗൃഹത്തോട്ട 

പറയേണ്ടതെന്തെന്നാല്: യഹോവയായ 

കുത്താധു ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചെയുന്നു : 

നിങ്ങളൂടെ പിതാക്കന്മാര് എന്നോടു ദോ 

ഹം ചെയ്യിരികുന്നതിത എന്നെ ടൂഷ്ചിക്കു 

യുംക്രടെ ചെയ്യിരിക്കുന്നു. അവക്കു കൊ 

ടൂക്കുമെന്നു ഞാ൯ കൈ ഉയത്തി സത്വം 

ചെയ്യൂ ദേശത്തേക്കു ഞാ൯ അവരെ കൊ 

ണ്ടുവന്നശേഷം അവര്: ഉയന്ന എല്ലാ 

കുന്നും തഴെച്ച സകലവ്പക്ഷധും നോക്കി, 

അധിടെ ഹനനബലികളെ അപ്പിക്കയും 

കോപഹേതൃകമായ വഴിപാടു കഴിക്കയും 

സെരരഭ്യ വാസന നിധേടിക്കയും പാനീ 

യബലികളെ പകരുകയും ചെയ്യു. നി 

ങ്ങ പോകുന്ന പൂജാഗിരി എന്തു എന്നു 

ഞാ൯ അവരോടു ചോടിച്ചു; ഇന്നുവരെ 

യം അതിന്നു പൂജാഗിരി ഏന്നു പേര് 

പറഞ്ഞുവരുന്നു. അതുകൊണ്ടു നി യിസ്പാ 

യേതഗൃഫഹത്തോടു പറയേണ്ടതു: യഹോ 

വയായ കത്തായു ഇപ്രുകാരം അരുളിച്ചെ 

യ്യുന്നു: നിങ്ങറം നിങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാ 

രുടെ മയ്യാദപ്രകാരം നിങ്ങളെത്തന്നേ 

അശുഭ്ധമാക്കു വാനും അവരുടെ ഒ്ദേ ച്ചി 

ഗ്രഹങ്ങമോടു ചേന്നു പരസംഗം ചെയ്താ 

നും പോകുന്നുവോ? നിങ്ങളുടെ വഴി 

പാടുകളെ. കഴികുന്നതിനാലും നിങ്ങദുടെ 

മക്കളെ അഗ്നിപ്രവേശം ചെയ്യികുന്ന്തി 

നാലും നിങ്ങ ഇന്നുവരെ നിങ്ങളുടെ 

സകല ധിഗ്രഹങ്ങളെ യുംകൊഴണ്ടു നിങ്ങളെ 

ത്തന്നേ അശുഭ്ധമാക്കുന്നു; യിസ്ാമയല്ഗ്ൃ 

ഫമേ, നിങ്ങ ചോദിച്ചാല് ഞാന് ഉത്ത 

രമരുളൂ മോ? നിങ്ങ ചോടിച്ചാല്, മ്രേന്നാ 

ഥി 
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ണ, ഞാന് ഉത്തരമരുളുകയില്ല ഏന്നുയ 

ഫോധയായ കത്തായിനെറ അരുളപ്പാടു. 

നാം മരത്തെയും കല്ലിനെയും സേവിച്ചു, 

ജാതികളെ പ്പോലെയും ദേശങ്ങളിലെ വം 

ശങ്ങമെപ്പോലെയും ആയിത്തിരുക ഏന്നു 

നിങ്ങ പറയുന്നതായി നിങ്ങളൂടെ മന 

സ്റ്റിലെ വിചാരം ഒരിക്കലും നടക്കയില്ല, 

എന്നാണ, ബലമുള്ള കൈകൊണ്ടും നിട്ടി 

യ ളൂജംകൊണ്ടും ചൊരിയുന്ന ക്രോധം 

കൊണ്ടും ഞാ൯ നിങ്ങളെ ഭരിക്കും എന്നു 

യഹോധയായ കുത്മാധിനെറ അരുള. 

പ്പാട. 

ഭൂജം കൊണ്ടും ചൊരിയുന്ന ക്രോധംകൊ 

ബലമുള്ള കൈകൊണ്ടും നിട്ടിയ 

ണ്ടും ഞാന് നിങ്ങളെ ജാതികളി തനിന്നു 

പുറപ്പെടു ധിക്കയും നിങ്ങ ചിതറിപ്പോ 

യിരികുന്ന രാജ്യങ്ങളില്നിന്നു ശേഖരി 

ക്കയും ചെയ്യം. ഞാന നിങ്ങളെ ജാതി 

കളടടെ മരുഭൂമിയിലേക്കു കൊണ്ടുചെന്നു 

അധിടെയെച്ചു മുഖാമുഖമായി നിങ്ങളോടു 

വ്യ വഹരിക്കും. മിസയിംദേശത്തിനെറ 

മരുഭൂമിയില്വെച്ചു നിങ്ങളൂടെ പിതാക്കു 

ന്മാരരാടു ഞാ൯ യ൮൮ൃവഛരിച്ചതുപോലെ 

നിങ്ങളോടും വ്യയധഹരിക്ും ഏന്നു യഹോ 

വയായ കത്താധിനെറ അരുളപ്പാടു. 

ഞാന് നിങ്ങളെ കോലി൯കിീഴെ കടത്തി 

നിയമത്തിന്െറ ബന്ധനത്തില് ഉശപ്പെ 

ടൂത്തും. 

ക്കുന്നവരെ ഞാ൯ നിങ്ങളുടെ ഇടയില് 

മ്േന്നോടു മത്സരിച്ചു അതിക്രമി 

നിന്നു നീക്കിക്കളയും; അവര് ചെന്നുപാ 

ക്കുന്ന രാജ്യത്തുനിന്നു ഞാ൯ അവരെ പുറ 

പ്പെടുധികും; എങ്കിലും യിസായേല്ദേശ 

തു അവര് കടക്കയില്ല; ഞാ൯ യഹോധ 

എന്നു നിങ്ങ അറിയും. യിസ്പായേല് 

ഗൃഹമേ, യഹോവയായ കത്താധു ഇപ്ര 

കാരം അരുളിച്ചെയ്യന്നു: നിങ്ങ ചെന്നു 

ഓരോരുത്തന് താന്താനെറ ധിഗ്രഹങ്ങളെ. 

സേധിച്ചുകൊഠംധി൯; എന്നാല് പിന്നെ 
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ത്തേതില് നിങ്ങ. എസെറ വാക്കു കേഠ 

കും; ഏഎനെറ ധിശുഭ്ധനാമത്തെ നിങ്ങ 

ളുടെ വഴിപാടുകളെ ക്കൊണ്ടും വിഗ്രഹങ്ങ 

ളെ.ക്കൊണ്ടും ഇനി അശുഭ്ധമാക്കുകയും 

ഇല്ല, 

യിസ്പായേലിനെറ 

എനെറ വിശുദ്ധപവ്വതത്തില്, 

ഉന്നതപവ്വുതത്തില് 

തന്നേ, യിസ്രായേല് ഗൃഹമൊക്കെയും ഒട്ടോ 

ഗിയാതെ അധിടെ ദേശത്തുധെച്ചു എന്നെ 

സേധിക്കുമെന്നു യഹോവയായ കത്താധി 

സെറ അരുളപ്പാടു; അധിടെ ഞാ൯ അവ 

രെ സ്വികരിക്ും; അധിടെ ഞാന് നിങ്ങ 

ഭൂടെ വഴിപാടുകളെയും ആള്യദാനങ്ങ 

ളെയും സകലനിധേദ്യങ്ങളെയും ആഗ്ര 

ഹികം. ഞാന് നിങ്ങളെ ജാതികളുടെ 

ഇടയില്നിന്നു പുറപ്പെടുവിച്ചു, നിങ്ങ 

ചിതറിപ്പ്യോയിരിക്കുന്ന രാജയങ്ങളില്നി 

ന്നു ശേഖരിക്കുമ്പോഠ ഞാ൯ നിങ്ങളെ 

സ്വികരിക്കും; 

അങ്ങനെ ഞാന, ജാതികഠാ കാങഞ്ങെ, നി 

സെരരഭ്യവാസനയായി 

ങ്ങളില് ധിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടും. നിങ്ങ 

ളുടെ പിതാക്കന്മാക്കു കൊടുക്കുമെന്നു ഞാ൯ 

കൈ മയത്തി സത്യംചെയു ദേശമായ 

യിസ്രായേതദേശത്തേകു നിങ്ങളെ കൊ 

ണ്ടുവരുമ്പോസ ഞാ൯ യഹോവ എന്നു നി 

ങ്ങഠം അറിയും. അധിടെയെച്ചു നിങ്ങ 

നിങ്ങളു ടെ വഴികളെ യും നിങ്ങളെ ത്തന്നേ 

മലിനമാക്കിയ സകലക്രിയകളെയും ഓ 

കും; നിങ്ങറം ചെയൂ സകലദോഷവുംനി 

മിത്തം നിങ്ങധക്കു നിങ്ങളോടടതന്നേ വെ 

റുപ്പുതോന്നും. യിസ്രായേല്ഗൃഹമേ, നി 

ങ്ങമൂുടെ ദോഷമായുള്ള വഴികുഠക്കു തക്ക 

വണ്ണുമല്ല, നിങ്ങളുടെ വഷളായുള്ള പ്ര 

വൃത്തികശക്കു തക്കഖണ്ണധുമല്ല, എനെറ 

നാമംനിമിത്തം തന്നേ ഞാന് നിങ്ങളോട 

പ്രവത്തിക്കുമ്പോഠ ഞാന് യഹഫഹോധഖ 

എന്നു നിങ്ങ അറിയും ഏന്നു യഹോ 

വയായ കത്താധിനെറ അരുളപ്പാടും 

__. 1244 -- ന്ന്ന് 21 

യഫോവയുടെ അരുളപ്പാടു ഏനിക്കുണ്ടാ 45 

യതെന്തെന്നാല്: മനുഷ പുത്രാ, നിനെറ 

മുഖം തെകോട്ടു തിരിച്ചു ദക്ഷിണദേശ 

ത്തോടു പ്രസംഗിച്ചു തെക്കെടിക്കിലെ 

കാട്ടിനോടു പ്രവചിച്ച തെക്കുള്ള കാ 

ട്ടിനോടു പറയേണ്ടതു: യഫോവയു 

യഹോവയായ ടെ വചനം കേശക്കു 

കത്താധൃ ഇപ്രകാരം അരുളി ച്ചെയുന്നു: 

ഞാ൯ നിനക്കു തി ധെക്ും; അതു നി 

ന്നില് പച്ചയായ്യള്ള സകലവ്വക്ഷത്തെയും 

ഉണങ്ങിയിരിക്കുന്ന സകലപ്വക്ഷത്തെയും 

ഒഹിപ്പിച്ചുകളയും; ജ്വലിക്കുന്ന ജ്വാല 

കെട്ടുപോകയില്ല ; തെക്കുമുതല് വടക്കുവരെ 

യുള്ള മുഖങ്ങളൊക്കെയും അതിനാല് കരി 

ഞ്ഞ പോകും. യഹോവയായ ഞാന് അതു 

കത്തിച്ചു ഏന്നു സകലജഡവും കാണും; 

അതു ക്കെട്ടുപോകയയമില്ല, അപ്പ്പോശ 

ഞാ൯ : അയ്യോ, യഹോവയായ കത്താവേ, 

ഇവന മറപൊരുഠ അല്ലോ പറയുന്നതു 

എന്നു അവര തന്നെക്കുറിച്ചു പറയുന്നു 

ഏന്നു പറഞ്ഞു. 

൨൧. അദ്ധ്യായം. 

യ)ഫോധയുടെ അരുളപ്പാടു എനിക്കുണ്ടാ 

യതെന്തെന്നാല്: മനുഷ്യ പുത്രം, നിന്െറ 

മുഖം യെരൂശലേമിന്നു നേരെ തിരിച്ചു 

വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിന്നു വിരോധമായി 

പ്രസംഗിച്ചു യിസ്രായേല് ദേശത്തിന്നു 

വിരോധമായി പ്രവചിച്ചു യിസ്പായേത 

ദേശത്തോടു പറയേണ്ടതു: യഫോധഖയായ 

കത്താധു ഇപ്രകാരം അരുളിക്ചെയുന്നു : 

ഞാ൯ നിനെറ നേരെ പുറപ്പെട്ടു എഏനെറ 

വാ൦൩ മറയിതല്നിന്നു മരി നീതിമാനെ 

യും മൂക്കു നെയും നിന്നില്നിന്നു ഛേടിച്ചു 

കളയും. ഞാ൯ നിതിമാനെയും ടൂഷ്ടടനെ 

യും നിന്നില്നിന്നു ഛ്ഷേടിച്ചുകുള വാന് 

പോകുന്നതു കൊണ്ടു, തെക്കുമുതത വടകു 

46 
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വരെ സകലജഡത്തിന്നും ധിരോധമായി 

കെ൭൯െറ വാഠ തുറയിതനിന്നു പുറപ്പെടും. 

യഹോവയായ ഞാൻ എനെറ വാഗ ഉറ 

യില്നിന്നു ഉരരിയെന്ന സകലജഡാധും 

അറിയും; അതു ഇനി മടങ്ങിപ്പോരിക 

യില്ല. നീയോ, മധുഷ്യ പുത്രാ നിന്െറ 

നടു ഒടികെ നെടുധിപ്പിടുകു; അവര് 

കാങ്ങകെ കഠിനമായി നെടുധീപ്പിടുക. 

മ്ന്തിന്നു നെടുധിപ്പിടുന്നു ഏന്നു അവര് 

നിന്നോടു ചോടിച്ചാല് നി ഉത്തരം പറയേ 

ണ്ടതു: ഒരു വത്തമാനംനിമിത്തം തന്നേ; 

അയ്ക് സംഭധികുമ്പോമ സകലഫ്ഠടയവും 

മുരുകില്പപോകം, എല്ലാകൈകള്ടം കുഴഞ്ഞു 

പോകും; ത്രതുമനസ്സും കലങ്ങിപ്പോകും, എ 

ല്ലാമുഴങ്കാലും വെള്ളംപോലെ ഒഴ്ണകിപ്പോ 

കും; അതു വന്നുകഴിഞ്ഞു ഏന്നു യഫോഖ 

യായ കത്താധിനെറ അരുളപ്പാടു. 'യഹോ 

വയുടെ അരുളപ്പാടു ഏനികുണ്ടായതെന്തെ 

ന്നാല്: മനുഷ്യ പുത്രാ, നി പ്രവചിച്ചുപറ 

യേണ്ടതു: യഹോധ ജപ്രകാരം അരുളി 

ച്ചെയ്യന്നു: ഒരു വാഠം; ഒരു വാഗ; അത്ത 

മൂചക്കട്ടി മിന്ദക്കിയിരികുന്നു ഏന്നു പറക. 

കുല നടത്തൃവാ൯ അതിന്നു മൂലക്രടിയിരി 

കുന്നു; മിന്നുവാ൯ തക്കവണ്ണം അതിനെ 

മിന്ക്കിയിരികുന്നു; അല്ലെങ്കില് നമുകു 

സന്തോഷിക്കാമോ? അതു ഏനെറ മകനെറ 

ചെങ്കോലിനെയും സകലവ്വക്ഷത്തെയും നി 

രസിക്കുന്നു. മുപയോഗിപ്പന്േ തക്കവണ്ണം 

അവന് അതു മിനുക്കുവാ൯ കൊടുത്തിരിക്കു 

ന്ന; കൊല്ലുന്നവനെെറ കയ്യില് കൊടു 

പ്രാ൯ ഈ വാമ മൂചക്രടി മിശ്മക്കിയിരി 

കുന്നു. മനുഷ്യപുത്രാ, നിലധിളിച്ചു മുറ 

യിടടക! അതു ഏനെറ ജനത്തിന്മേലും 

യിസ്രായേലിനെറ സകലപ്രളക്കന്മാരുടെ 

മേലും വരും; അവര് എന്െറ ജനത്തോടു 

ക്രടെ വാളിന്നു ഏപ്പിക്കപ്പെട്ടവരാകുന്നു; 

18 ആകയാല് നി തുടയില് അടിക്കു, അ 

ഠിം 
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തൊരു പരീക്ഷയല്ലോ; എന്നാല് നിരസി 

ക്കുന്ന ചെങ്കോല് തന്നേ ഇല്ലാതെപോ 

യാല്. ഏന്തു എന്നു യഹോവയായ കത്താ 

വിനന്െറ അരുളപ്പാടു. നീയോ മര്മഷ്യ 

പുത്രം, പ്രവചിച്ചു കൈകൊട്ടുക;ു വാം, 

നിഹതന്മാരുടെ വാഠ തന്നേ; മുമ്മട 

ങ്ങായി ഭവിക്കട്ടെ; നിഹതനെറ വലിയ 

വാഗ അവരെ ചുററുന്നും അവരുടെ 

ഫ്ലടയം മുരുകില്പോകേണ്ടതിന്നും അവ 

രില് പട്ടുപോയയ൪ പെരുകേണ്ടതിന്നും 

ഞാ൯ യാളി൯മുനയെ അവരുടെ ഏല്ലാ 

വാതിലൂക ക്കും നേരെ ഡെച്ചിരിക്കുന്നു; 

അയ്യാ, അതു മിന്നത പോലെയിരികുന്നു; 

അതു കുലെക്കായി ക്രപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. പുറ 

കോട്ടോ ഇടത്തോട്ടോ വലത്തോട്ടോ, നി 

നെറ വായല തിരിയുന്നെടത്തേകു തന്നേ 

പുറപ്പെടുക. 

നെറ ക്രോധത്തെ ശമിപ്പിക്കും; യഹോവ 

ഞാനും കൈ കൊട്ടി, എ 

യായ ഞാന് അതു അരുളിച്ചെയ്യിരികുന്നു. 

യഹോവയുടെ അരുളപ്പാടു എനിക്കു 

ണ്ടായതെന്നതെന്നാത: മനുഷ്യ പുത്രാ, ബാ 

ബേരല്ുരാജാധിനെറ വാ വരേണ്ടതി 

ന്നു നി രണ്ടു വഴി നിയമിക്കു; രണ്ടും 

ഒരു ദേശത്തുനിന്നു തന്നേ പുറപ്പെടേണം; 

ഒരു കൈച്ചണ്ടി ഉണ്ടാക്കി നഗരത്തിലേ 

ക്കുള്ള വഴിയുടെ തലെക്കു നാട്ടുക. 

അങ്ങനെ വാ അമ്മോന്യരുടെ രബ്ദയി 

ലും യ്െഫ്രദയില് ഉറപ്പുള്ള യെരൂശലേമി 

ലൂം വരേണ്ടതിന്നു നി വഴി നിയമിക്കം 

ബാബേല്രാജാധു ഇരുധഴിത്തലെക്കുത, 

വഴിത്തിരിലിങ്കല് തന്നേ, പ്രശം നോക്ു 

വനേ നില്ലന്നു; അധവ൯ തനെറ അമ്പു 

കളെ കുലുക്കി കല3ദേവന്മാരോടു ചോടി 

ക്കയ്യം കരം നോക്കുകയും ചെയ്യന്നു, 

യന്ദൂമുട്ടികളെ ധെക്കേണ്ടതിന്മും വ൯കു 

ലെക്കായി വായ്ക്യിളന്നു ആപ്പുധിളിക്കേ 

ണ്ടതിന്നും വാതിലുകളുടെ നേരെ യന്തരമു 
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ട്ടികളെ വെക്കേണ്ടയിന്നും വാട കോരി 

കൊത്തളം പണിയേണ്ടതിന്നും യെരൂശ 

ലേമിനെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രശം അവസനെറ 

വലങ്കയ്യില് വന്നിരിക്കുന്നു. എന്നാല് 

അതു അവക്കു ല്യാജലക്ഷണമായി തോ 

നനുന്നു; അവര് ആണ ഇട്ടധിച്ചിരിക്കുന്നു 

വല്ലോ; എന്നാല് അവർ പിടിക്കപ്പെടേ 

ണ്ടതിന്നു അവ൯ അകൃത്യം ഓപ്പിക്കുന്നു. 

അതുകൊണ്ടു യഹോവയായ കത്താവു 

ഇപ്രുകാരം അരുളിച്ചെയുന്സ: നിങ്ങുടെ 

സകലപ്രപ്ൃത്തികളിലും നിങ്ങളൂടെ പാപ 

ങ്ങ പ്രത ക്ഷ മാകത്തക്കവണ്ണം നിങ്ങളു 

ടെ അതിക്രമങ്ങ ധെളിപ്പെട്ടുവരുന്ന 

തിനാല് നിങ്ങഠ നിങ്ങളുടെ അകുത്യം 

ഓപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതു കൊണ്ടും നിങ്ങളെയും 

നിങ്ങളെ ക 

ലലക്ജുനു 

മായി യിസ്രായേലിനെറ പ്രഭ വായുള്ളോ 

ഓാത്തിരിക്കുന്നതു കൊണ്ടും 

യ്യാല് പ്പിടികും. നിഹതനും 

വേ, അന്ത്യാകൂതൃത്തിനെറ കാലത്തു നി 

നെറ നാഠ ഡയന്നിരിക്കുന്നു. യഹോധ 

യായ കുത്താധയു ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചെയ്യു 

ന്നു: ഞാ൯ മകുടം നീക്കി കിരിടം എടുത്തു 

കളയും; അതു അങ്ങനെ ഇരിക്കയില്ല; 

ഞാ൯ താണതിനെ മയത്തുകയും മയന്ന 

തിനെ താഴ്സയും ചെയ്യും. ഞാ൯ അ 

തിന്നു ഉന്മൂലനാശം, ഉന്മൂലനാശം, ഉന്ലുല 

നാശം വരുത്തും; അതിന്നു അവകശേമു 

ള്ള വ൯ വരുധോളം അതു ഇല്ലാതെയിരി 

ക്കും; അവന്നു ഞാന് അതു കൊടുകും. 

മനുഷ്യ പുത്രാ, നീ പ്രുവചിച്ച പറയേ 

ണ്ടതു: അമ്മോസയരെക്കറിച്ചും അവരുടെ 

 നിന്ദയെക്കുറിച്ചം യഹോവയായ കത്താധു 

ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചെയ്യന്നു : അന്ത്യാകൂ 

തൃത്തിനെറ കാലത്തു, നാഠ വന്നവരായി 

ദുഷ്ടന്മാരായ നിഹതന്മാരുടെ കുഴ്യത്തില് 

ലവെക്കേണ്ടതിന്നു അവര് നിനകു വ്യാജം 

ഒശിക്കുന്ന നേരത്തും നിനക്കു ഭോഗ്്റു 
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ലക്ഷണം പറയുന്ന നേരത്തും ഒരു വാ, 

ഒരു വാ ഉരരിയിരിക്കുന്നു;ു അതു മിന്നരു 

പോചെ മിന്നേണ്ടതിന്നും തിന്നുകളയേ 

ണ്ടതിന്നും കുലെക്കായി മിന്ഭക്കിയിരി 

ക്കുന്ന എന്നു പറക, അതിനെ ഉറയില് 

ഇടുക; നീ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട സ്ഥലത്തു, നി 

നെറ ജന്മദേശതുതു തന്നേ, ഞാ൯ നിന്നെ 

ന്യായം വിധിക്കും. 

ധം നിനെറമേല് പകന്നു എനെെറ കോ 

ഞാന് ഏനെറ ക്രോ 

പാഗ്നി നിനെറമേല് മതി, ഉൃഗപ്രായ 

രും നശിപ്പിപ്പാ൯ മിടുക്കന്മാരുമായ മനു 

ഷ്യരുടെ കയ്യില് നിന്നെ ഏല്പിക്കും. 

നീ തീക്കിരയായ്യിരും; നിനെറ രക്തം 

നിനെറ ദേശത്തിസെറ നടുധില് ഇരി 

ക്കം; നിന്നെ ഇനി ആരും ഓക്കയില്ല; 

യഹോവയായ ഞാ൯ അതു അരുളിച്ചെ 

യിരിക്കുന്നു. 

൨൨. അദ്ധ്യായം. 

യഹോവയുടെ അരുളപ്പാടു ഏനിക്കുണ്ടാ 

യതെന്തെന്നാല്: മനുഷ്യപുത്രാ, നീ ന്യാ 

യം വിധിക്കുമോ? രക്തപാതകമുള്ള പട്ട 

ണത്തെ നീ നൃംയംധിധിക്കമോ? എന്നാല് 

നി അതിസെറ സകലമ്ളേച്ഛതകളെയും 

അതി നേോടേ അറിയിച്ചു പറയേണ്ടതു: 

യഹോവയായ കത്താധു ഇപ്രകാരം അരു 

ളിച്ചെയുന്നു: നിന്െറ കാലം വരുവാ൯ 

തക്കവണ്ണം നിനെറ നടുധില് രക്തം ചൊ 

രിഞ്ജു നിന്നെത്തന്നേ മലിനമംക്കേണ്ട 

തിന്നു വിഗ്രഹങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കുന്ന നഗ 

രമേ! നീ ചൊരിആ രക്തത്താല് നി 

കുററക്കാരത്തിയായ്യീന്നു; നീ ഉണ്ടാക്കിയി 

രിക്കുന്ന വിഗ്രഹങ്ങളാല് നി നിന്നെത്ത 

ന്നേ മലിനമാക്കിയിരിക്കുന്നു; നിനെറ 

നാളുകളെ നീ സമീപിക്കുമാറാക്കി നി 

൭൯൨ ആണ്ടുകഠ നിനക്ു വന്നെത്തിയി 

രിക്ുന്നു; അതുകൊണ്ടു ഞാ൯ നിന്നെ 
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ജാതികുഠക്കു നിന്ദയും സകലദേശങ്ങറാ 

ക്കും പരിഹാസധികയവധും ആക്കിയിരി 

ക്കുന്നു. നിനക്ു സമീപസ്ധഥന്മാരും ട്ടൂര 

സ്ഥന്മാരും ആയിരിക്കുന്നവര്൪ ടദുഷ്ണ്ിത്തി 

യും ബഗ്ുതൃമുലധയം ഉള്ള നിന്നെ പരിഫ 

സിക്കും. യി സ്ായേല്പ്രളക്കന്മാര ഓ 

രോരുത്തനും തന്നാല് കഴിയുന്നെടത്തോ 

തും രക്തം ചൊരിധാനത്രേ നിന്നില് ഇ 

രിക്കുന്നതു. നിന്െറ മഭ്ധ്യേ അവര് അ 

പ്രനെയും അമ്മയെയും പുച്ഛിക്കുന്ന; നി 

നെറ മദ്ധ്യ അവര് പരദേശിയെ പിഡി 

പ്പിക്കുന്നു ; നിന്നില്യെച്ചു അവര് അനാഥ 

നെയും ധിധവയെയും ഉപടവിക്കുന്നു. 

ത്േനെറ ധിശുഭ്ധവസ്ധുക്കളെ നീ ധിക്ക 

രിച്ചു ൭൯൨ ശബ്ബൃത്തുകളെ അശുഭ്ധമാ 

ക്കുന്നു. രക്തം ചൊരിയേണ്ടതിന്നു ഏകാ 

ണി പറയുന്നവര് നിന്നില് മുണ്ടു; പൂജാ 

ഗിരികളില് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നവര് നി 

ന്നില് ഉണ്ടു; നിനെറ നടുവില് അവര് 

ടൂഷ്ടയമ്മം പ്രവത്തിക്കുന്ന. നിന്നില് അ 

വർ അപ്പനെറ നഗ്നത അനാവ്ൃതമാക്കുന്നു ; 

നിന്നില് വെച്ചു അവര് ജതു മാലിന്യത്തില് 

ഇരികുന്നവളെ വക്ളാകുന്നു. ഒരുത്ത൯ 

തന്െറ ക്രട്ടുകാരന്െറ ഭായ്യയുമായി മേ 

ച്ച്ൃത പ്രവത്തിക്കുന്ന; മറെറാരുത്ത൯ 

തനെറ മരുമകളെ ടുമ്മയ്യാട പ്രവത്തിച്ച 

മലിനയാക്കുന്നു; വേറൊരുത്ത൯ നിന്നിര 

ഖെച്ചു തനെറ അപ്പനെറ മകളായ സ 

ഹോദരിയെ വകളാക്കുന്നു. രക്തം ചൊ 

രിയേണ്ടതിന്നു അവര് നിന്നില് കൈ 

ക്ര്ൂലി വാങ്ങുന്നു; പലിശയും ലാഭവും 

വാങ്ങി നീ ക്രട്ടുകാരെ ഞെരുക്കി സമ്പാഒയ 

മുണ്ടാക്കി ഏന്നെ മറന്നുകള ഞ്ഞിരികുന്നു 

എന്നു യഹോവയായ കത്താവിനെറ 

അരുളപ്പാടു. നീ സമ്പാമിച്ചിരികുന്ന 

ലാഭത്തെയും നിനെറ നടുധിചുണ്ടായ 

രക്തപാതകത്തെയും കുറിച്ചു ഞാ൯ കൈ 
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കൊട്ടും. ഞാ൯ നിന്നോടു കായ്യം തീക്കു 

ന്ന നാളില് നീ ധൈയ്യർത്തോടെ നില്ല, 

മോ? നിന്െറ കൈക ബലല്പേട്ടിരി 

ക്കുമോ? യഹാവയായ ഞാന അതു അരു 

ളിച്ചെയ്യിരിക്കുന്നു; ഞാ൯ നിധത്തിക്കയും 

ചെയ്യം. ഞുഃന നിന്നെ ജാതികളുടെ 

ഇടയില് ചിന്നിച്ചു രാജ്യങ്ങളില് ചിത 

റിച്ചു നിനെറ മലിനത നിങ്കതനിന്നു 

നിക്കും. 

തന്നേ മലിനയായ്യിരും; ഞാ൯ യഹോധഖ 

ജാതികഠം കാഞ്ങെ നി നിന്നിരു 

തന്നു നി അറിയ്യം. 

യഹോവയുടെ അരുളപ്പാടു എനിക 

ണ്ടായതെന്തെന്നാര: മനുഷ്യപുത്രാ, യിസാ 

യേല്ഗൃഹം ഏനിക്കു കിളമായ്യിന്നിരിക്കു 

നനു; അവരെല്ലാവരും മലയുടെ നടുവിത 

താശുവും വെളു ത്തിയ ധും ഇരിമ്പും കറുത്തി 

യവും തന്നേ; അവര് ലെള്ളിയുടെ കിട്ട 

മായ്യീന്നിരിക്കുന്നു. അതു കൊണ്ടു യഹോവ 

യായ കുത്തായു ഇപ്രുകാരം അരുളിച്ചെ 

യ്യുന്നു: നിങ്ങ എല്ലാവരും കിട്ടമായ്മി 

ന്നിരിക്കകൊണ്ടു ഞാന് നിങ്ങളെ യെരു 

ശലേമിനെറ നടുധില് കൂട്ടും. ധെള്ളി 

യ്യും താരൂവ്യം ഇരിമ്പും കറുത്തിയവും ഡെ 

മൂത്തിയധും ഉലയുടെ നടുധില് ഇട്ടു 

രതി ഉരുകുന്നതു പോലെ, ഞാ൯ ഏനെറ 

നെറ ക്രോധത്തിലും 

ഞാ൯ നി 

സേറ ക്രോധാഗ്നിയെ 

കോപത്തിലും 

നിങ്ങളെയും ക്രട്ടിയുരുകും. 

ങ്ങളെ ക്രടി 

നിങ്ങളുടെമേല് മതും; അങ്ങനെ നി 

ങ്ങ അതിനെറ നടുധില് ഉരുകില്പോകും. 

ലയുടെ നടുലില് വെള്ളി ഉരുകിപ്പോക 

ന്നതുപോലെ, നിങ്ങ അതിനെറ നടു 

ധില് മഉരുകിപ്പോകം; യഹോവയായ 

ഞാ൯ എനെറ ക്രോധം നിങ്ങളുടെമേല് 

പകന്നിരിക്ുന്നു എന്നു നിങ്ങ അറിയും. 

യഹോധയുടെ അരുളപ്പാടു ഏനികു 

ഞ്യായതെന്തെന്നാത : 
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അതിനോടു പറയേണ്ടതു : ക്രോധദിചസ 

ത്തില് നി ശുദ്ധിയില്ലാത്തതും മഴയില്ലാത്ത 

തുമായ ദേശമായിരിക്കും. അതിനെറ നടു 

വില് അതിലെ പ്രവാചകന്മാരുടെ ഒരു 

കൂട്ടുകെട്ടുണ്ടു ; അലറി ഇര കുടിച്ചുകിറുന്ന 

ഒരു സിംഹംപോലെ അവര് ദേഹികളെ 

വിഴ്ഴങ്ങിക്കള യുനു; നിക്ഷേപങ്ങളെയ്ും 

വിലയേറിയ വസ്റ്റുക്കളെ.യും അപഹരിച്ചു 

കൊണ്ടു അവര് അതിനെറ നടടധിത 

വിധവമാരെ വഭ്ധിപ്പിക്കുന്നു. അതി 

ലെ പുരോഹിതന്മാർ എനെറ ന്യായപ്ര 

മാണത്തോടു ദ്രോഹം ചെയ്യൂ ഏനെറ 

ധിശുഭ്ധലസ്ത്ുക്കളെ അശുഭ്ധമാക്കുന്നു; അ 

വര് ശുഭ്ധധും അശുഭ്ധവും തമ്മില് വേറു 

തിരിക്കുന്നില്ല; മലിനവും നിമ്മലിനധും 

തമ്മിലുള്ള ഭേദം കാണിച്ചുകൊടുക്കുന്നതു 

മില്ല; ഞാ൯ അവരുടെ മദ്ധ്യേ അശുഭ്ധ 

നായി ഭവിക്കത്തക്കവണ്ണം അവര് എനെറ 

ശബ്ബതുതുകളെ നോക്കാതെ കണ്ണു മറെച്ചുകുള 

യ്യുന്നു. 

ന്മാര് ലാഭം മണ്ടാക്കേണ്ടതിന്നു ഇര കടിച്ച 

അതിനെറ നടുധിലെ പ്രുളക്ക 

കിറുന്ന ചെന്നായ്ര്ുളെ പ്പോലെ രക്തം 

ചൊരിവാനും ദേഹികളെ നശിപ്പിപ്പാന്ും 

നോക്കുന്നു. അതിലെ പ്രവാചകന്മാര് 

വ്യാജം ഒശിച്ചും കള്ള പ്രശം പറഞ്ഞും 

യഹോവ അരുളി ച്ചെയ്യാതാിരിക്കെ, യഹോ 

വയായ കുത്താധു ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചെ 

യ്യുന്നു എന്നു പറഞ്ഞുംകൊണ്ടു അവക്കു 

കുമ്മായം തേക്കുന്നു. ദേശത്തിലെ ജനം 

ഞെരുക്കും ചെയ്തുയും പിടിച്ചുപറിക്കയും 

എജിയ വനെയും ദരിദ്രനെയും ഉപദ്രധിക്ക 

യും പരദേശിയെ അന്വായമായി പിഡി 

പ്പിക്കയും ചെയ്യുന്ു. ഞാ൯ ദേശത്തെ 

നശിപ്പിക്കാതവണ്ണം അതിന്നു മതില് കെ 

ട്ടി എനെറ മുമ്പാകെ ഇടിയില് നില്ല, 

ണ്ടതിന്നു ഒരു പുരുഷനെ ഞാ൯ അവരു 

ടെ ഇടയില് അന്വേഷിച്ചു; ആരെയും 

ധിം 
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കണ്ടില്ലതാനും. 

നെറ ക്രോധം അവരുടെമേല് പകന്നു 

എ നെറ കോപാഗ്നികൊണ്ടു അവരെ മുടി 

ചുകള ഞ്ഞിരിക്കുന്നു; അവരുടെ നടപ്പിനു 

തക്കവണ്ണം ഞാ൯ അവക്കു പകരം കൊടു 

ത്തിരിക്കുന്നു എന്നു യഹോവയായ കത്താ 

വിസെറ അരുളപ്പാടു. 

൨൩. അഡ്ധ്യായം. 

യഹോവയുടെ അരുളപ്പാടു എനിക്കുണ്ടാ 

യതെന്തെന്നാല്: മനുഷ്യ പുത്രാ, ഒരമ്മ 

യുടെ മക്കളായ രണ്ടു സ്്രികഠം ഉണ്ടായി 

രുന്നു. അവര് മിസ്രയിമില്യെച്ചു പര 

സംഗം ചെയ്യൂ; യൌവനത്തില് തന്നേ 

അവര് പരസംഗം ചെയ്യൂ അധിടെ 

അവരുടെ മുല പിടിച്ചു അവരുടെ കന്യാ 

കചാഗ്രം ഞെക്കി. അവരില് മൂത്തവം 

ക്കു ഒഹൊലാ എന്നും ഇളയവരശക്കു ഒഹൊ 

ലീബം എന്നും പേരായിരുന്നു; അവര് 

എനിക്കുള്ള വരായിരുന്നു പുത്രന്മാരെയും 

പുത്രിമാരെയും പ്രസവിച്ചു; അവരുടെ 

എന്നതു ശമയ്യയും 

ഒഹൊലിബാ എന്നതു യെരൂശലേമും ആ 

പേരോ ഒഹൊലാ 

കുന്നു. എന്നാല് ഒഫഹഫൊലാ എന്നെ വിട്ടു 

അവ ധ്മൂമുധന്ത്രം 

ധരിച്ച ദേശാധിപ്പതികളും സ്ഥാനാപതി 

പരസംഗം ചെയ്യു; 

കള്ട.ം ഒട്ടൊഴിയാതെ മനോഹരയുവാക്കേളും 

കുതിരപ്പുറത്തു കയറി ഓാടിക്ുന്നവരു 

മായി സമീപസ്ഥരായ അത്ര്രയജാരന്മാരെ 

അത്ത്യശ്രേകുടന്മാരായ 

വരോടു ഒക്കെയും തനെറ ധ്േവേശ്യായിദ്യ 

മോഹിച്ചു. 

കളെ ചെലധഴിച്ചു, താ൯ മോഹിച്ചപോ 

ന്ന ഏവരുടെയും സകലധിഗ്രഹങ്ങളെ. 

ക്കൊണ്ടും തന്നെത്താ൯ മലിനയാക്കി, 

മിസ്്യിമില്നിന്നു കൊണ്ടുവന്ന തനെറ 

വേശ്യാധൃത്തിയും അവഠ വിട്ടില്ല അവര് 

അവളൂടെ യൌധനത്തില് അവളോടു 

ആകയാല് ഞാന ഏ ി 

൭ 

രം. 
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ര്രൂടെ ശയിച്ചു അവള്ടെ കന്യാകുചാഗ്രം 

ഞെക്കി തങ്ങളൂടെ പരസംഗം അവളൂടെ 

മേല് ചൊരിഞ്ഞു. അതുകൊണ്ടു ഞാ൯ 

അവളെ. അവളുടെ ജാരന്മാരുടെ കയ്യില്, 

അവാം മോഫിച്ചിരുന്ന അകൂ്ലയ്യരുടെ ക 

യിര തന്നേ, ഏപ്പിച്ച. അവര് അവളുടെ 

നഗ്നത അനാവൃതമാക്കി, അവളൂടെ പുത്ര 

ന്മാരെയും പുത്രിമാരെയും പിടിക്കയും അ 

വളെ വാമകൊണ്ടു കൊല്ലുകയും ചെയ്യൂ; 

അവര് അവധമുടെമേല് വിധി നടത്തിയ 

തുകൊണ്ടു അവാം സ്ത്രികളുടെ ഇടയില് 

ഒരു നിന്ദാപാത്രമായിത്തീന്നു. എന്നാല് 

അധമ്ടെ സഹോദരിയായ ഒഹൊലിബാ 

ഇതു കണ്ടിട്ടും തന്െറ കാമികാരത്തില് 

അവകെക്കാമം തന്െറ വേശ്യാവൃത്തി 

യില് സഹോടരിയുടെ വേശ്യാവൃത്തിയെ 

ക്കാള്ടം അധികം വഷളത്വം പ്രവത്തിച്ചു. 

മോടിയായി ഉടുത്ുചമഞ്ഞ ദേശാധിപ 

തികള്ടം സ്ഥാനാപതികമ്ു.ം കുതിരപ്പുറത്തു 

കയറി ഓടിക്ുന്നവരും ഒട്ടോഴിയാതെ 

മയ്നോഹരയ്യവാക്കളൂമായി സമീപസ്ഥ 

രായ അക്ക്കയ്യരെ മോഹിച്ചു, അവളും 

തന്നെത്താന് മലിനയാക്കി ഏന്നു ഞാ൯ 

കണ്ടു; ഇരുവരും ഒരു വഴിയില് തന്നേ 

നടന്നു. അവ പിന്നെയും പരസംഗം 

ചെയ്കകൊണ്ടിരുന്നു;; ചായില്ല്യംകൊണ്ടു 

എഴ്ചതിയ കല്പ യരുടെ ചിത്രങ്ങളെ , കല്ല 

യഭേശം ജന്മഭൂമിയായുള്ള ബാബേല്ല്്ാ 

രുടെ രൂപത്തിരു അരെക്കു കച്ചകെട്ടി 

തലയില് തലപ്പായു ചുററി കാഴ്ലെക്കുകളളൊ 

ഗിയാതെ പ്രഭക്കുന്മാരായിരിക്കുന്ന പുരു 

ഷന്മാരുടെ ചിത്രങ്ങളെ തന്നേ, ചുവരി 

ന്മേല് വരെച്ചിരികുന്നതു അധഠം കണ്ടു. 

കണ്ട മുടനെ അവഠം അവരെ മോംഫിച്ചു, 

കല്ല യദേശത്തിലേകു അവരുടെ അടുക്കത 

ദൂതന്മാരെ അയച്ച. അങ്ങനെ ബാബേ 

ല്ലാ൪ പ്രേമശയനത്തിന്നായി അവമുടെ 

ധാഠാഥറ്ഠിം 
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അടടക്കത വന്നു പരസംഗംകൊണ്ടു അവ 

ളേ മലിനയാക്കി; അവര അധരാല് 

മലിനയായ്യീന്നു; പിന്നെ അവഖധഠകു അവ 

രോടു ധെറ്ുപ്പുതോന്നി. ഇങ്ങനെ അ 

വമ തനെറ പരസംഗം ധെളിപ്പെടുത്തി 

തനെറ നഗ്നത അനാവ്ൃവതമാക്കിയപ്പോം, 

ത്േനിക്കു അവളൂടെ സഹോദരിയോടു 

വെറുപ്പുതോന്നിയതുപോലെ അവളോടും 

ഖെറുപ്പു തോന്നി. മ്ലേന്നിട്ടും അവഠ 

മിസ്രയിംഭേശത്തുഖെച്ചു പരസംഗം ചെയൂ 

തന്െറ യൌവനകാലം ഓാതൃതു പരസംഗം 

വഭ്ധിപ്പിച്ചു. കഴുതകളുടെ ലിംഗംമപാ 

ലെ ലിം ഗവും കുതിരകളുടെ ബിജസയവണം 

പോലെ ബീജസവണലചും ഉക്ള ജാരന്മാ 

രെ അവധധം മോഫിച്ചു. ഇങ്ങനെ നി 

നെറ യൌയനസുൂനങ്ങ നിമിത്തം മിയ 

യിമ്യ൪ നിനൊ കുചാഗ്രങ്ങളെ ഞെക്കിയ 

തായ നിന്െറ യൌവനത്തിലെ ഒുഷ്ുമ്മം 

നീ തിരിഞ്ഞുനാക്കി. അതുകൊണ്ടു ഒഹൊ 

ലീബരയ, യമഹാധയായ കത്താധു ഇപ്ര 

കാരം അരുളിച്ചെയുന്നു : ബാബല്ക്കാര്, 

കല്പയ൪ ഒക്കെയും, പചെക്കോല്ട൪, ശോ 

വ൮ൃ൪, കോവ്യ൪, അ്ലയ്യ൪ ഒക്കെയും 

എന്നിങ്ങനെ മനോഹരയ്യവാക്കളൂം ടദേശാ 

ധിപതികളും സ്ഥാനാപയികളും ഒള്ലൊ 

ഗിയാതെ പ്രളക്കുന്മാരും വിശ്രുതന്മാരും 

കുതിരപ്പുറത്തു കയറി ഒഓാടിക്കുന്നവരു 

മായി, നിനക്കു വെറുപ്പു തോന്നിയിരി 

കുന്ന നിന്െറ ജാരന്മാരെ ഞാന് നിനക്കു 

വിരോധമായി ഉണത്തി ചുററും നിന്െറ 

നേരെ വരുത്തും. അവര് അനവധി 

രഥങ്ങമമൂം വണ്ടികളും ഒരു ജനസമൂ 

ഫഹധുമായി നിന്െറ നേരെ വരും; 

അവര് പരിചയും പലകയും പിടിച്ചും 

തലക്കോരിക ഇട്ടും കൊണ്ടു നിന്നെ വന്നു 

വളയും; ഞാന് ന്യായധിധി അവകു ഭര 

മേപ്പിക്കും; അവർ തങ്ങളൂടെ ന്യായങ്ങ 
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ക്കു അനുസാരമായി നിന്നെ ന്യായം വി 

ധിക്കും. ഞാ൯ എനെറ തിക്ത നി 

നെറ നേരെ പ്രയോഗിക്കും; അവര് 

ക്രോധത്തോടെ നിന്നോടു ചെരുമാറും; 

അവര് നിനെറ മുക്കും ചെധിയും ചെത്തി 

ക്കളയും; നിനക്കു ശേക്കിപ്പൂള്ള വ൪ വാ 

കൊണ്ടു ധിഴം; അവർ നിനെറ പുത്രന്മാ 

രെയും പുത്രിമാരെയും പിടിച്ച കൊണ്ടു 

പോകും; നിനക്കു ശേഷ് പ്ലുജ്ള വര് തിക്കി 

രയാകും. അധര് നിനെറ വസ്ത്രം മുരി 

ഞു ആഭരണങ്ങളെ എടുത്തുമളയും, 

ഇങ്ങനെ ഞാ൯ നിനെറ ടുമ്മയ്യാടയും, 

മിസ്രയിംദേശത്തുനിന്നു കൊണ്ടുവന്ന നി 

നെറ ധേശ്യാവ്ൃത്തിയും നിത്തലാകുംു നീ 

ഇനി അവരെ തല പൊക്കി നോക്കുക 

യില്ല, മിസ്രയിമിനെ ഓാക്കുകയുമില്ല. 

യഹോവയായ കത്താധു ഇപ്രുകാരം അരു 

ളിച്ചെയുന്നു: ഞാ൯ നിന്നെ നീ പകെ 

കന്നവരുടെ കയ്യില്, നിനക്കു ധെറുപ്പു 

തോന്നുന്നവരുടെ കയ്യില് തന്നേ, ഏല്ലി 

ക്കും. അഖര് പകയോടെ നിന്നോട്ട 

ചെരുമാറി, നിനെെറ സമ്പാദ്യം ഒക്കെയും 

എടുത്തു, നിന്നെ നഗ്നയും അനാവ്ൃതയും 

ആക്കിധിടും; അങ്ങനെ നിനെറ വേശ്യാ 

വൃത്തിയുടെ നഗ്നതയും നിന്െറ ടുമ്മയ്യാദ 

യും പരസംഗങ്ങളും വെള്ളിപ്പെട്ടു വരും. 

നി ജാതികളോടു ചേന്നു റ് ചെ 

യയൂതു കൊണ്ടും അവരുടെ ധിഗ്രഹങ്ങളാല് 

നിന്നെത്തന്നേ മലിനയാക്കിയതു കൊണ്ടും 

ഇതു നിനക്കു ഭധിക്കും. നി സഹോദരര് 

യൂടെ വഴിയില് നടന്നതു കൊണ്ടു ഞാ൯ 

അവളുടെ പാനപാത്രം നിനെറ കയ്യില് 

തരും. യഹോലയായ കുത്താധു ഇപ്ര 

കാരം അരുളി ച്ചെയ്യന്നു: നീ സഹോടരി 

യുടെ കുഴിയും വട്ടവും മുള്ള പാനപാത്ര 

ത്ത്തില്നിന്നു കടിച്ച നിന്ദെക്കും പരിഹാ 

സത്തിന്നും വികയമായ്യിരും; അതില് 

ധാഠാഥ്ലിം 

1 250 ടൂബ് ൭3 

വളരെ കൊള്ള മരല്ലാ. സ്ൃംഭനധും ശ്രൂനയ 

തയുൃമുള്ള പാനപാത്രമായി നിനെറ സ 

ഹോദരി ശമയ്യയുടെ പാനപാത്രമായ ലഫ 

രിയും മൂഃഖധുംകൊണ്ടു നി നിറഞ്ഞിരി 

ക്കുന്നു. നി അതു കടിച്ചു വററിച്ചു ഉടെ 

ചു കഷണങ്ങളെ നക്കി നിന്െറ മുലക 

ളെ കിറിക്കളയും; ഞാ൯ അതു കല്ലിച്ചി 

രിക്കുന്നു എന്നു യഹോവയായ കുത്തായി 

സെറ അരുഉപ്പടു. ആകയാല് യഹോ 

വയായ കുത്തായുയ ഇവ്രുകാരം അരുളിച്ചെ 

യ്യുന്നു: നീ എന്നെ മറന്നു എന്നെ നിന്െറ 

പിറകില് എറിഞ്ഞുകളുകകൊണ്ടു നി നി 

നെറ മൂമ്മയ്യാദയും പരസംഗവും വഹിക്ക, 

പിന്നെയും യഹോവ ഏന്നോട്ുട അരുളി 

ച്ചെയൂതു: മനുഷ്യ പുത്രാ, നി ഒഹൊലയെ 

യും ഒഫൊലീബയെെയും ന്യായം ധിധികു 

മോ? എന്നാല് അവരുടെ മ്ദേച്ഛൃതതകളെ 

അവരോടു അറിയിക്ക. അയ൪ ധ്ൃടി 

ചാരം ചെയ്യൂ, അവരുടെ കയ്യില് രക്തം 

ഉണ്ടു; തങ്ങളുടെ ധിഗ്രഹങ്ങളോടു അവ൪ 

വ്യഭിചാരം ചെയ്യൂ; അവ൪ മ്ലേനികു പ്രസ 

വിച്ച മക്കളെ അധെക്ു ഭോജനമായി 

അഗ്നിപ്രധേശം ചെയ്യിച്ചു. ഒന്നുക്രടെ 

അവര് എന്നോടു ചെയ്യിരിക്കുന്നു: അന്നാ 

ളിത തന്നേ അവര് എനെറ ധിശുഭ്ധമ 

ന്ടിരത്തെ തീണ്ടിച്ചു എനെറ ശബ്ബത്തു 

കളെ. അശുദ്ധമാക്കി. അവര് തങ്ങളുടെ 

മക്കളെ വിഗ്രഹങ്ങനുക്കു വേണ്ടി കൊന്ന 

ശേഷം അന്നു തന്നേ അവര് എനെറ 

വിശുഭ്ധമന്ദിരത്തെ അശുഭ്ധമാക്കേണ്ടതി 

ന്നു അതിലേക്കു വന്നു; ഇങ്ങനെയത്രേ 

അവര് ഏഎനെറ ആലയത്തിനെറ നടു 

വില് ചെയുതു, ഇതുക്രടാതെ, ട്ടൂരത്തു 

നിന്നു വന്ന പുരുഷന്മാക്കു അവര് ആല 

യച്ച; ഒരു ട്ൂത൯ അവരുടെ അടുക്കര 

ചെന്ന ഉടനെ അധഖവര് യന്ന; അവക്കു 

ധേണ്ടി നീ കളിച്ചും കണ്ണില് മഷി ഏഴുതി, 

93% 
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യ്ത് 94 1201 യെഹെസ്സറേരു ൨൪: 

ആഭരണം അണിഞ്ഞു, ഒംഗിയുള്ളോരു 

കട്ടിലിന്മേല് ഇരുന്നു, അതിന്െറ മുമ്പില് 

കരു മേശ ഒരുക്കി, അതിന്മേല് എന്െറ 

കന്തുരുക്കധും എണ്ണയും ഒച്ചും. നിഭയ 

മായിരിക്കുന്ന ഒരു പുരുജാരത്തിനെറ 

വഫോഷം അവളോടുക്രടെ ഉണ്ടായിരുന്നു; 

ജനസമൂഹത്തിലെ പുരുഷന്മാരുടെ അടു 

ക്കല് അവര് ആമയച്ചു, മരുഭൂമിയില് 

ന്നിന്നു കുടിയന്മാരെ കൊണ്ടു വന്നു; അവര് 

അവരുടെ കകെക്ു വമയിടുകയും തല 

യില് ഭംഗിയുള്ള കിരിടങ്ങഠം ധെക്കയും 

ചെയ്യൂ. അപ്പോം ഞാ൯: കിഴലിയായ 

വയം വൃ ഭിചാരം ചെയ്യും; ഇപ്പോ അവ൪ 

അവളോടും അവഠ അവരയരോട്ടം പ്രസം 

ഗം ചെയ്യും എന്നു പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ 

വേശ്യയുടെ അടുക്കര ചെല്ലുന്നതു പോലെ 

അവര് അവളുടെ അടുക്കത ചെന്മ; 

അതെ, അവര് കാമുകികളായ ഒഹഫഹൊല 

യ്യുടെ അടുക്കലും ഒഹൊലിബയുടെ തടു 

ക്കലും ചെന്നു. എന്നാൽ നിതിമാന്മാരായ 

പൃരുഷന്മാര് ധ്യഭിചാരിണികഠകു തക്ക 

ന്യായപ്രകാരധും രക്തപാതകികഠക്കു 

തക്ക ന്യായപ്രകാരധും അവരെ ന്യായം 

വിധിക്കും; അവര് ധ്ൃടിചാരിണികള 

ല്ലോ; അധരുടെ കയ്യില് രക്തുധും ഉണ്ടു. 

യഫോധയായ കത്താവു ഇപ്രകാരം അരു 

ളിച്ചെയ്യുന്നു : ഞാ൯ അവരുടെ നേരെ 

ഒരു സഭ കരട്ടി അവരെ പരിഭ്രമത്തിന്നും 

കവച്ചെക്കും ഏപ്പിക്കും.ം ആ സഭ അധ 

രെ കല്ലെറിഞ്ഞു ഡാഠംകൊണ്ടു ഡെട്ടിക്ക 

ളയും; അവരുടെ പുത്രന്മാരെയും പുത്രി 

മാരെയും അവര് കൊന്നു അവരുടെ വീടു 

കളെ തിയെച്ചു ചൂടുകളയും. ഇങ്ങനെ 

നിങ്ങളുടെ മുമ്മയ്യാടപോലെ ചെയ്യാതിരി 

പ്പാ൯ സകലസ്്്രീകളും ഒരു പാഠം പഠിക്കു 

ണ്ടതിന്ന ഞാന് ടുമ്മയ്യാദ ദേശത്തുനിന്നു 

ധാഠാഥറ്ഠിം 

മലടെ ടുമ്മയ്യാരെകു തക്കവണ്ണം നിങ്ങഠംക്കു 

പകരം ചെയ്യും; നിങ്ങ നിങ്ങടെ വി 

ഗ്രഹങ്ങമുടെ പാപങ്ങളെ ചൂമക്കേണ്ടിവ 

രും; ഞാ൯ യഹോവയായ കത്താവു എന്നു 

നിങ്ങ അറിയ്യം. 

൨൪.൦ അദ്ധ്യായം. 

ഒമ്പതാം ആണ്ടു, പത്തംം മാസം, പ്പത്താം 

തിയ്യതി യഹോവയുടെ അരുളപ്പാടു എനി 

മനുഷ്യ പുത്രാ, 

ഈ തിയ്യതി, ഇന്നത്തെ തിയ്യതി തന്നേ 

കു ണ്ടായതെന്തെന്നാല്: 

മ്േഴ്ഴതിവെകുക; ഇന്നുതന്നേ ബാബേല് 

രജോധു യെരൂശലേദിനെ ആക്രദിച്ചിരി 

കുന്നു. നി മത്സരഗൃഹത്തോടു ഒരു ഉപമ 

പ്രസ്മാധിച്ചുപറയേണ്ടതു: യഹോവയായ 

കത്താധയ ഇപ്രുകാരം അരുളിച്ചെയുന്നു: 

നീ ഒരു കുട്ടകം അടുപ്പതുു വെക്ക; ഖെച്ചു 

അത്'ല് വെള്ളം ഒഷിക്ക. മാംസകഷച 

ണങ്ങ, തുടം കൈക്കുറക മുതലായ നല്ല 

കഷാണങ്ങ൦ ഒക്കെയും തന്നേ എടുത്തു അ 

തില് ഇടുക; ഉത്തമമായ അസ്ഥിഖണ്ഡ 

ങ്ങരകൊണ്ടെു അതിനെ നിറെകുക. ആ 

ട്ടി൯ക്രട്ടത്തില്നിന്നു വിശേക്ചരായതിനെ 

പിടിച്ചുകൊണ്ടുവന്നു, അതിന്െറ കീഴെ 

വിറകു അടുക്കി അതിനെ നല്ലവണ്ണം പുഴ 

ഞങജുക; അതിനെറ അസ്ധികഠം അതിന്ന 

കുത്തു കിടന്നു ധേകട്ടെ, അതുകൊണ്ടു 

യഫോധയായ കുത്താധു ഇവ്രകാരം അരു 

ളിച്ചെയ്യനാ; അകത്തു ക്ലാവുയള്ളതുരം ക്ലാവു 

വിട്ടുപോകത്തേതു മായ കുട്ടകത്തിന്നു, രക്ത 

വാതകമുള്ള നഗരത്തിന്നു തന്നേ, അയ്യയ്യോ 

കുഷ്ടം! അതിനെ ഖണ്ഡംഖണ്ഡമായി പുറ 

തെരുടുക്ക; ചീട്ടു അതിന്മേല് വീണിട്ടില്ല. 

അവ ചൊരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന രക്തം അവ 

മൂ.ടെ മഭേധ്യ ഉണ്ടു; അധമ അത്തു വെറും 

പാറമേലരത്ര ചൊരിഞ്ഞതു; മണ്ണുകൊ 

49 നീക്കിക്കളയും. അങ്ങനെ അവര് നിങ്ങ ണ്ടു മൂടുവാന് തക്കവണ്ണം അതു നിലത്തു 

157 ₹ 
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16 

യെഹെസ്റ്റേല് ൨൪: 

ഒഗിച്ചില്ല. ക്രോധം വരുത്തേണ്ടതിന്നും 

പ്രതികാരം ചെയ്യേണ്ടതിന്നും ഞാന്, അ 

വഠം ചൊരിഞ്ഞ രക്തം മൂടിപ്പോകാത 

വണ്ണം അതിനെ ധെറും പാറമേല് തന്നേ 

നിത്തിയിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടു യഹോ 

വയായ കുത്താധയു ഇപ്രുകാരം അരുളിച്ചെ 

യ്യുന്നു: രക്തപാതകങ്ങളുടെ നഗരത്തിന്നു 

കഷ്ടം! 

വിറക കൂട്ടുക; തീ കത്തിക്കു; 

അയ്യോ ഞാ൯ ധിറകുക്രമ്പാരം 

വലുതാകും, 

മാംസം യവകട്ടെ; ചാറു കുറുകട്ടെ; അ 

സ്ഥികഠം ധെത്തുപോകട്ടെ. അതിന്െറ 

കാഞ്ഞു 

അതിന്െറ കറ അതില് ഉരുകേണ്ടതിന്നും 

താശൂ൦ ധമെത്തുപോകേണ്ടതിന്നും 

അതിന്െറ ക്ലാധു ഇല്ലാതെയാകേണ്ടതി 

ന്നും അതു ഒഗിച്ചെടുത്തു കനലിന്മേല് 

വെകുക. അവ അഭ്ധ്വാനംകൊണ്ടു 

തള ന്നു പോയി; അവളൂടെ കനത്ത ക്ലായു 

അവളെ ിട്ടുപോകുന്നില്ല; അവ്ളുടെ 

കായ തീയാലും ധിട്ടുപോകുന്നില്ല. നി 

നെറ മലിനമരയ ടൂമ്മയ്യാടനിമിത്തം ഞാ൯ 

നിന്നെ ശുഭ്ധീകരിച്ചിട്ടും നീ ശുഭ്ധമാകാ 

യ്ക്ുയാല് ഞാ൯ എനെറ ക്രോധം നിനെെറ 

മേല് തികുഖോളം ഇനി നിന്െറ മലി 

നത നീങ്ങി നീ ശുഭ്ധയായ്യീരുകയില്ല. 

യഹോവയായ ഞാ൯ അതു അതുളിച്ചെ 

യിരിക്കുന്നു; അതു സംഭവിക്കും; ഞാ൯ 

അതു അനുക്ട്ടിക്കും; ഞാ൯ പിന്മാറുകയി 

ല്പം ആദരിക്കയില്ല, സഹതപിക്കയുമില്ല; 

നിന്െറ നടപ്പിന്നും ക്രിയകഠകക്കും തക്ക 

വണ്ണം അവർ നിന്നെ സ്യായം ലിധിക്കും 

എന്നു യഹോവയായ കത്താധിനന്െറ അരു 

ളപ്പാടു, 

യഹോധയുടെ അരുളപ്പാടു എനി 

ക്കുണ്ടായതെന്നതെന്നാൽത: മനുഷ്യപുത്രാ, 

ഞാന് നിനെറ കണ്ണി നെറ ആനന്ദമായ 

വളെ ഒരേ അടിയാല് നിങ്കല്നിന്നു എടു 

തുതുകളയും; നി വിലപിക്കയോ കരകയോ 

1222 ന്ന് 94 

നി 

മൌനമായി നെടുധീപ്പിട്ടുകൊകക? ശൂത 

കണ്ണനീ൪ വാക്കുകയോ ചെയ്യരുതു. 

വിലാപം കഴിക്കരുതു; തലെക്കു തലപ്പാവു 

കെട്ടി കാലിന്നു ചെരിപ്പിടുക; അധരം 

മൂടരുതു ; 

അപ്പം തിന്നുകയും അരുതു. 

മററുള്ള വര് കൊടുത്തയക്കുന്ന 

അങ്ങനെ 18 

ഞാ൯ രാധിലെ ജനത്തോടു സംസാരിച്ചു; 

വൈകുന്നേരത്തു എനെറ ഭായ്യ മരിച്ചു; 

്േന്നോടു കല്പിച്ചതു പോലെ ഞാ൯ പിറെറ 

രാവിലെ ചെയ്യൂ. അപ്പോ ജനം ഏ 19 

ന്നോടു: നീ ഈ ചെയ്യുന്നതിനെറ അത്ഥം 

എന്തു? ഞങ്ങരക്കു പറഞ്ഞുതരികയില്ലുയോ 

എന്നു ചോദിച്ചു. അതിന്നു ഞാന അവ 90 

രോട്ട ഉത്തരം പറഞ്ഞതു : യഹോവയുടെ 

അരുളപ്പാടു എനിക്കുണ്ടായതെന്തെന്നാല്: 

നീ യിസ്രായേല്ഗൃഹത്തോടു പറയേണ്ടതു: 51 

യഹോവയായ കത്താവു ഇപ്രകാരം അരുളി 

ച്ചെയയന്നു : നിങ്ങഠം ഥവ്വിക്കുന്ന ശരണും 

നിങ്ങളൂടെ കണ്ണ്ിനെറ ആനന്ദധും നിങ്ങ 

ളുടെ ഹടയത്തിനെറ വാഞ്ഞമയും ആയി 

രിക്കുന്ന എനെറ ധിശുദ്ധമന്ദിരത്തെ ഞാ൯ 

അശുഭ്ധമാക്കും; നിങ്ങറഠം വിട്ടേച്ചുപോക 

ന്ന നിങ്ങളുടെ പുത്രന്മാരും പുത്രിമാരും 

വാഠംകൊണ്ടു വീഴം. ഞാന് ചെയുതു 59 

പോലെ നിങ്ങളും അന്നു ചെയ്യം; നിങ്ങ 

അധരം മൂടാതെയും മററുള്ളവ൪ കൊടു 

ആയക്കുന്ന അപ്പം തിന്നാതെയും ഇരിക്കും. 

നിങ്ങളുടെ തലപ്പാധു തലയിലും ചെരിപ്പു 3 

കാലിലും ഇരികും; നിങ്ങ ധിലപി 

കരകയോ നിങ്ങ ക്കയോ ചെയ്യാതെ, 

ടൂടെ അകൃത്യങ്ങളില് തന്നേ ക്ഷയിച്ചു 

തമ്മില് തമ്മില് 

ഇങ്ങനെ യെഹെസ്ക്റേത നിങ്ങധാക്കു ഒര 

നോക്കി ഒരങഞ്ങും. 

ടയാളം ആയിരിക്കും; അവ൯ ചെയു | 

തുപോലെ ഒക്കെയും നിങ്ങളും ചെയ്യം; 

അതു സംഭധിക്ുമ്പോഠ, ഞാ൯ യഫഹോധ 

യായ കത്താവു ഏന്നു നിങ്ങഠം അറിയും. 

ധാരം 



85 

ര് 

7 

യ്ധോ[ ൭൭ 

മനുഷ്യ പുത്രാ, അവരുടെ ശരണും 

അവരുടെ മഹത്വമുള്ള സന്തോഷവും 

അവരുടെ കണ്ണിനെറ ആനന്ദധും അധവ 

രുടെ ഫൃുഭയധാഞ്മയും ആയിരികുന്നതി 

നെയും അവരുടെ പുത്രന്മാരെയ്യം പുത്രി 

മാരെയും ഞാന് അവരില്നിന്നു എടുത്തു 

കമളയ്യന്ന നാളില്, ആ നാളിൽ തന്നേ, 

ചാടി പ്പോകുന്ന ഒരുത്തന് നിന്െറ അടു 

ക്കല് വന്നു വസ്തുത നിന്നെ പറഞ്ഞൂ 

തൃകഠപ്പികും. ചാടിപ്പോയവനോടു സം 

സാരിപ്പാ൯ അന്നു നിനെറ യായ് തുറ 

കും; നി ഇനി മൌനമായി രിക്കാതെ സം 

സാരികും; അങ്ങനെ നി അധകു ഒരു 

അടയാളമായിരികും; ഞാ൯ യഫഹോധ 

എന്ന അവര് അറിയും, 

൨൫, അദ്ധ്യായം. 

ഡ്യഹോധയുടെ അരുളപ്പാടു ഏനിക്കുണ്ടാ 

യതെന്തെന്നാല്ു: മനുഷ്യപുത്രാ, നി അ 

മ്മോ൩യ രുടെനേരെ മുഖംതിരിച്ചു അവ 

രെകുറിച്ചു പ്രവചിച്ചു അമ്മോനയരോടു 

പറയേണ്ടതു: യഫോധയായ കത്താധി 

നെറ വചനം കേഠപ്പി൯; യഹോവയാ 

യ കത്താധു ഇപ്രുകാരം അരുളിച്ചെയ്ുന്നു: 

ഏനെറ ധിശുഭ്ധമന്മിരം അശ്ുഭ്ധമായ്യീന്ന 

പ്പോ നീ അതിനെയും യിസ്രായേരു 

ദേശം ശ്രു൩യ മായ്യീന്നപ്പോ അതിനെയും 

യ്െെഫ്രുദാഗൃഹം പ്രവാസത്തിലേക്ു പോ 

യല്പ്യോഠം അവരെയുംചെല്ലി നന്നായി 

എന്നു പറഞ്ഞതുകൊണ്ടു ഞാന് നിന്നെ 

കിഥക്കുള്ള വക്ക കൈധശമാക്കിക്കൊടുക്കും; 

അവർ നിങ്കര പാളയമടിച്ചം നിവാസ 

ങ്ങളെ ഉണ്ടാകും; അവര് നിനെറ ഫലം 

തിന്നുകയും നിന്െറ പാല് കടിക്കുയും 

ചെയ്യും. ഞാ൯ രബ്ദുയെ ഒട്ടുകുങ്ങ ക്കു 

കിടപ്പിടപും അമ്മോന്യരെ ആളട്ടി൯ക്രടട 

ങ്ജങമക്കു താവളധും ആകും; ഞാ൯യഹോ 

ഠിം 

1 253 യെഹെസ്സറേോല് ൨൫ 

വ ഏന്നു നിങ്ങ അറിയും. യഫോധഖ 

യായ കുത്താധു ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചെ 

യ്യുന്നു: യിസ്രായേല് ഭേശരക്ുറിച്ചു നീ 

കൈ കൊട്ടി കാല് കൊണ്ടു ചവിട്ടി സവ്ൃ 

നിന്ദയോടുംക്രടെ ഹൃുദയപൂവ്വം സന്തോ 

ിച്ചതു കൊണ്ടു, ഞാ൯ നിനെറ നേരെ 

കൈ നിട്ടി നിന്നെ ജാതികരകു കവച്ച 

യായി കൊടുക്കും; ഞാന് നിന്നെ വംശങ്ങ 

ളിരനിന്നു ഛേദിച്ച ദേശങ്ങളിതനിന്നു 

മുടിച്ച നശിപ്പിച്ചുകളുയും; ഞാ൯ യഫോ 

വ നന്നു നി അറിയും. യഹോധഖയായ 

കത്താധു ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചെയ്യന്നു : 

യ്യെഫ്രുദാധൃൂഹം സകലജാതികളെ യുംപോ 

ലെയത്രേ ഏന്നു മോവാബും സേയിരും പറ 

യയന്നതുകെ:ണ്ടു, ഞാ൯ മോവാബിസെറ പാ 

ശ്വത്തെ അതിനെറ അതൃത്തികളിലുള്ള പ 

ട്ടണങ്ങളായി ദേശത്തിനെറ മഹത്വമായ 

ബേത്ത് -യെ ശീമോത്ത് , ബഠല്-മെയോന്, 

കിയ്യഥയിം എന്നി പട്ടണങ്ങഠമുതല് 

തുറന്നുഖെച്ചു അവയെ അമ്മോ ൪ ജാതി 

കളൂടെ ഇടയില് ഓാക്കപ്പെടാതെ ഇരിക്കേ 

ണ്ദതിന്നു അമ്മോമ്പ രോടുക്രടെ കിഴക്ുള്ള 

വകു കൈവശമാക്കിക്കൊടുകും. ഇങ്ങനെ 

ഞാ൯ മോലധാബില് ന്ൃയധിധി നടത്തും; 

ഞാ൯ യഹോവ എനു അധര് അറിയും. 

യഹോവയായ കുത്തായു ഇപ്രകാരം 

അരുളിച്ചെയുന്നു: ഏഭോം യ്യെഫ്രദാധൃഫ 

ശ്േോടു പ്രതികാരം ചെയ്യൂ വകുരം 

പിള്ളി ഏററവും കുററം ചെയ്യിരികുന്നു. 

അതുകൊണ്ടു യഹോധയായ കത്താവു ഇ 

പ്രകാരം അരുളിച്ചെയ്യുന്നു: ഞാ൯ ഏദോ 

മിനെറനേരെ കൈ നീട്ടി അതില്നിന്നു 

മനുഷ്യനെയും മൃഗത്തെയും ഷ്ടിച്ചു 

അതിനെ ശ്രൂ൬ മാക്കിക്കളയും; തേമാ൯ 

മുതല് ഒെദാ൯വരെ അവര് വഡാളിനാല് 

ധീഴും. ഞാന് ഏനെറ ജനമായ യിസ്രാ 

യേതിമുഖാന്തരം ഏദോമിനോടു പ്രതികാരം 
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നടത്തും; അവര് എനെറ കോപത്തി 

ന്നും എനെറ ക്രോധത്തിന്നും തക്കവണ്ണം 

എ ദോമിനോടു ചെയ്യും; അപ്പോം അവര് 

ന്െറ പ്രുതികാരം അറിയ്യം എന്നു യ 

ഹോവയായ കുത്താധിനെറ അരുളപ്പാടു. 

യഹോവയായ കുത്താധുയ ഇവ്രകാരം 

അരുളി ച്ചെയുന്നു : ഫെലിസ്മ ൪ പ്രുതികാ 

രം ചെയ്യൂ പൃവ്വദേവക ത്തോടും നാശ വരു 

തുതുവാ൯ നിന്ദാഹൃുടയ ത്തോടുംക്രടെ പക 

രം വിട്ടിയിരിക്കകൊണ്ടു യഹോവയായ 

കുത്താവയ ഇപ്രകാരം . അരുളിച്ചെയ്ുന്നു 

ഞാ൯ ഫെലിസ്ത, രുടെനേരെ കൈനിട്ടി 

ക്രേത്യരെ സംഹരിച്ചു കുടല്ലരരയില് ശേ 

ഷ്ധിപ്പൂള്ള വരെ നശിപ്പിച്ചുകളയും. ഞാ൯ 

ക്രേംധശിക്ഷകകളോടുക്രടെ അവരോടു 

മഹാപ്രുതികാരം നടത്തും; ഞാ൯ പ്രതി 

കാരം അവരോടു നടത്തൃമ്പോഠ, ഞാ൯ 

യഹോവ എന്നു അവര് അറിയ്യം. 

൨൬.൦ അദ്ധ്യായം. 

വതിനൊന്നാം ആണ്ടു ഒന്നാം തിയ്യതി 

യ3ഹാവയുടെ അരുളപ്പഃട എനിക്കുണ്ടായ 

തെന്തെന്നാൽ: മനുഷ്യപുത്രാ, യെരൂശലേ 

മിനെക്ുറിച്ചു: നന്നായി, ജാതികളുടെ വാ 

തിലായിരുന്നവഠ തകന്നുപോയി; അവഠം 

എങ്കലേക്കു തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നു; അവഠ. ശ്ര 

൬ൃമായ്യീന്നിരിക്കയാല് ഞാ൯ നിറയും 

എന്നു സോര് പറയുന്നതു കൊണ്ടു യഹോ 

വയായ കത്താവുയ ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചെ 

യ്യുന്നു: 

ധമായിരിക്കുന്നു;ു സമുദം തനെറ തിരക 

സോരേ, ഞാന് നിനക്കു ധിടരോ 

ളെ. കയറിവരുമാറംക്കുന്നതു പോലെ ഞാ൯ 

അനേകംജാതികളെ നിനെറനേരെ പുറ 

പ്പെട്ടുവരുമാറാക്കും. അവര് സോരിന്െറ 

മതിലുകളെ നശിപ്പിച്ചു, അതിന്െറ ഗോ 

പുരങ്ങളെ ഇടിച്ചുകളുയും; ഞാ൯ അതി 

നെറ പൊടി അടിച്ചുവാരിക്കള ഞ്ഞു അതി 

ധാഠാഥറ്ഠിം 

1204 മൃസ്ര്ധ്ഥ് 26 

നെ ധഖെറും പാറയാക്കും. അതു സമു 

ത്തിനെറ നടുവില് വലധിരികുന്നതിന്നു 

ള്ള സ്ഥലമായ്യിരും; ഞാ൯ അതു അരുളി 

ച്ചെയ്യിരിക്കുന്നു എന്നു യഹോധയായ ക 

ത്താവിനെറ അരുളപ്പാടു; അതു ജാതി 

നാട്ടുപുറത്തു 

ള്ള അതിനെറ പുത്രിമാരെ വാംംകൊണ്ടു 

കഠകു കവച്ചയായ്യിരും. 

കൊല്ലും; ഞാ൯ യഹോധ എന്നു അവര് 

അറിയും. യഹോവയായ കത്താധു ഇപ്ര 

കാരം അരുളിച്ചെയുന്നു: ഞാ൯ വടക്കുനി 

നനു രാജാധിരാജാവായ നെബൃഖദ് നേ 

സര് എന്ന ബാബേതരാജാധിനെ കുതി 

രകളേംടടം രഥങ്ങളോടും കുതിരച്ചേവകു 

രോടും ജനസമൂഹത്തോടും വളരെ പട 

ജ്ൂനത്തോടും ക്രടെ സോരിന്നുനേരെ വ 

രുത്തും. 

പുത്രിമാരെ വാധകൊണ്ടു കെല്ലും; അധവ൯ 

അവന് നാട്ടുചുറത്തുള്ള നിനെറ 

നിനെറനേരെ കൊത്തളം പണിതു വടേ 

കോരി നിസെറനേരെ ഒരു മറ നിത്തും, 

അവന് നിനെറ മതിലുകദടടെനേരെ യ 

ത്ൂമുട്ടികളെ. വെച്ചു കോടാലികൊണ്ടു നി 

നെറ ഗോപുരങ്ങളെ തകത്തുകളയും. അ 

വനെറ കുതിരകളുടെ പെരുപ്പം കൊണ്ടു 

കിളരുന്ന പൊടി നിന്നെ മൂടും; മതില് 

ഇടിഞ്ഞുകിടക്കുന്ന പട്ടണത്തിലേക്കു കുട 

ക്കുന്നതു പോലെ അവന നിസെറ ഗോ 

പൃരങ്ങളില്ക്രടി കടക്കുമമ്പോര കുതിര 

ച്ചേവകരുടെയും ചക്രങ്ങളു ടെയും രഥങ്ങ 

ളൂടെയും മുഴക്കം കൊണ്ടു നിനെറ മതിലു 

കഠം കുലുങ്ങി മപ്പാകും. തനെറ കുതിരക 

ളുടെ കുളന്യകൊണ്ടു അവ൯ നിന്െറ സ 

കലധീഥികളെയും മെതിച്ചുകുള യും; നി 

൭സറ ജനത്തെ അവന് വാഠകൊണ്ടു 

കൊല്ലും; നിസനെറ ബലമുള്ള തൂണ്ുകമ 

നിലത്തു ധിണുകിടക്ും. അവര് നിന്െറ 

സമ്പത്തു കന്നു നിന്െറ ചരക്ു കൊള്ള 

യിട്ടു നിന്െറ മയിലുകഠാ ഇടിച്ചു നി 

& 
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നെറ മനോഹരഭകവനങ്ങഠം നശിപ്പികും; 

നിനെറ കല്ലും മരവും മണ്ണും എല്ലാം അവര് 

വെള്ളത്തിരു ഇട്ടുകള.യും. നിനെറ പാട്ടു 

കളുടെ ഘോഷം ഞാന് ജല്ലാതെയാകും; 

നിന്െറ വീണകുടെ നാം ഇനി കേ 

ക്ഷയുമില്ല. ഞാ൯ നിന്നെ വെറുമ്പാറയാ 

കും; നി വലവധിരിപ്പാനുള്ള സ്ഥലമാ 

യ്യരീരും; 
യഹോവയായ ഞാ൯ ത്തു കപ്പിച്ചിരി 

നിന്നെ ഇനി പണികയില്ല; 

കുന്നു എന്നു യഹോഡവയായേ കത്താധിനെറ 

അതുള പ്പാടു. 

യ ഫോലേയായേ കുത്താധു സോരിനോടു 

ഇപ്രകാരം അതളിച്ചെയ്യന്നു : നിഹതന്മാ൪ 

രരങ്ങുമ്പോഴ്ം നിനെറ നടുധില് സംഹാ 

രം നടക്കുമ്പോഴ്ം നിന്െറ ധിഗ്ഗയുടെ ഒച്ച 

യാല് ഒ്വീപൃകഠം നടുങ്ങിപ്പോകയില്പയോ? 

അപ്പാ സമുദ്ത്തിചെ സകലപ്രപളക്കു 

ന്മാരും സിംഹാസനം വിട്ടിറങ്ങി, അ 

അകകികളെ. നിക്കി വിചിത്ര സ്രൂങ്ങളെ അ 

ഴിച്ചുവെകും; അവര് ധിറയല്പുൂണ്ടു നി 

ലത്തിരുന്നു മാത്ര താവും വിറെച്ചു കൊണ്ടു 

നിന്നെക്കുറിച്ചു സ്യംഭിച്ചുപോകം. അവര് 

നിന്നെച്ചൊല്ലി ഒരു വിലാപം തൂടങ്ങി നി 

ന്നെകുറിച്ചു പറയും: സമുദസഞ്ചാരികുഠം 

പാത്തതും കീത്തിപ്പെട്ടതു മായ പട്ടണമേ, 

നീ ഏങ്ങനെ നശിച്ചിരിക്കുന്നു; നീയും 

നിന്െറ നിവാസികള്ടം സമ്യദത്തില് പ്രാ 

ബല്യയംപ്രാപിച്ചിരുന്ന അതിലെ സകല 

നിവാസികഠംകും നിങ്ങളെ പേടിയായി 

രുന്നുവല്ലേോം! ഇപ്പോഠം നിന്െറ വിഴു 

യൂടെ നാളില് ല്വിപുകഠം വിറെകും; 

അതെ, സമദത്തിലെ ഒ്വിപുകമ നിനെറ 

നിയ്യാണത്തിങ്കല് ഭൂമി ചൂുപോകും. യഹോ 

വയായ കുത്താ ഇവ്രുകാരം അരുളി 

ചെയ്യന്നു; ഞാ൯ നിന്നെ നിധവാസികഠാ 

ഇല്ലാത്ത പട്ടണങ്ങളെ പ്പോലെ ശ്രു൬ പട്ട 

ണം ആക്കുമ്പോഴ്ഴംം ഞാ൯ നിനെറമേല് 

ധിം 

യെഫെസ്റ്റേല് ൨൭ 

ആഴഗിയെ വരുത്തി ചെരുധെള്ളം നിന്നെ 

മൂടുമ്പോഴ്ംം, ഞാ൯ നിന്നെ കുഴിയില് 

ഇറങ്ങുന്ന വരോടു കൂടെ പുരാതനജനത്തി 

നെറ അടുക്കല് ഇറകുകയും നിനകു നി 

വാസികമ ഇല്ലാതെയിരിക്കേണ്ടതിന്നും 

നി ജീവനുള്ള വരുടെ ദേശത്തു നിലനി 

ലലലാതെയിരിക്കേണ്ടതിന്നും ഞാന് നിന്നെ 

ഭൂമിയുടെ അ ധോഭാഗങ്ങക്ില്, പൃരാതന 

ശ്ര ങ്ങളില് തന്നേ, കുഴിയില് ഇറങ്ങു 

ന്നവരോടുക്രടെ പാപ്പിക്കയും ചെയ്യും. 

ഞാ൯ നി ന്നെ ശിഷ്രനാശത്തിന്നു ഏപ്പികുംു 

നീ ഇല്ലാതെ ആയ്യ്യോകും;യ നിന്നെ അ 

ന്വേഷ്കിച്ചാലും ഇനി ഒരിക്കലും നിന്നെ 

കണ്ടെത്തുകയില്ല എന്നു യഹോചയായ 

കത്താവിനെറ അരുളപ്പാടു. 

൨൭. അദ്ധ്യായം. 

യഹോവയുടെ അരുളപ്പാടു എനികുണ്ടാ 

മരഷ്ച്യപുത്രാം നീ 

സോരിനെകുറിച്ചു ഒരു വിലാപം തുടങ്ങി 

യതെന്നെന്നാല് : 

സോരി നോടു പായേണ്ടതു: തുറമുഖങ്ങ 

ളിരു പാകുന്നവളും ശ്േറിയ ദ്വീപുക 

ളിലെ ജാതികളുടെ ധ്യ :പാരിയും ആയു 

ള്ളോവേ, യഹോധയായ കത്തായു ഇപ്ര 

കാരം അരുളിച്ചെയ്യന്നു: സോരേ, ഞാ൯ 

പൂണ്ണസുന്ദരിയാകുന്നു എന്നു നി പറഞ്ഞി 

രിക്കുന്നു. 

ഇരിക്കുന്നു; നിന്നെ പണിതവര് നിന്െറ 

നിന്െറ രാജ്യം സമുദമഭ്ധ്യ 

സെൌന്ദയ്യത്തെ പരിപൂണ്ണുമാക്കിയിരിക്കു 

ന്നു. സെനിരിലെ സരള മരം കൊണ്ടു അ 

വർ നിനെറ പാശ്വം ഒക്കെയും പണിതു ; 

നിനകു പാമരം ഉണ്ടാക്കേണ്ടതിന്നു അവ൪ 

ലെബാംനോനിരതനിന്നു ദേധഭാരുക്കളെ 

കൊണ്ടുവന്നു. ബാശാനിലെ കരു3വലം 

കൊണ്ടു അവര് നിനെറ തണ്ടുകളെ ഉണ്ടാ 

ക്കി; കിത്തീംഒ്പിപുകളില്നിന്നുള്ള പുന്ന 

മരത്തില് ആനക്കൊമ്പു പതിച്ചു നിനക്കു 
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തട്ടൂണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു. നിനക്കു കൊടി 

 യായിരിക്കേണ്ടതിന്നു നിന്െറ കപ്പല് 

പായ് മിസ്രയിമില്നിന്നുള്ള ധിചിത്രശ 

ണപടംകൊണ്ടു ഉണ്ടാക്കിയതായിരുന്നു ; 

ഏലിശാദ്വീപുകളില് നിന്നുള്ള ധൂമൂപടവും 

രക്താംബരവും നിനെറ ധിതാനമായി 

രുന്നു. സിദോനിലെയ്യം അവ്വാദിലെയും 

നിവാസികഠ നിന്െറ തണ്ടേലന്മാരായി 

രുന്നു; സോരേ, നിന്നില് ഉണ്ടായിരുന്ന 

ജ്താനികര നിനെറ മാലുമിക ആയി 

രുന്നു. ശഗെബലിലെ മൂപ്പന്മാരും അതി 

ചെ ജ്ഞാനികളും നിനെറ ഓരായപ്പണി 

ക്കാരായിരുന്നു; സമദത്തിലെ എല്ലാകുപ്പ 

ലുകളും അവയുടെ കപ്പല്ല്ഛാരും നിനെറ 

കച്ചവടം നടത്തേണ്ടതിന്നു നിന്നില് 

ഉണ്ടായിരുന്നു. പസികളും ലൂട്യരും പൂത്യൃയ 

രും യേഭ്ധാക്കളായി നിനെറ സൈന്യ 

ത്തില് ഉണ്ടായിരുന്നു; അവര് പരിചയും 

തലക്കോരികയും നിന്നില് രൂക്കി നിനക്ു 

ഭംഗിപിടിപ്പിച്ച. അവ്ലാദ്യ൪ നിനെറ 

നിനെറ 

ഗമ്മാദ്ട ൪ നിന്െറ 

സൈ ത്തോടുക്രടെ ചുററും 

മതിലുകളിന്മേലും 

ഗോപുരങ്ങളിലും ഉണ്ടായിരുന്നു; അവര് 

നിനെറ മതിലുകളിന്മേല് ചുററും പരിച 

തൂക്കി നിന്െറ സെൌ്ടയയത്തെ പരിപുണ്ണ 

മാക്കി. തശീശ' സക്ലധിധസമ്പത്തി 

നെറയും പെരുപ്പംനിമിത്തം നിനെറ 

ധ്യാപാരിയായിരുന്നു; വെള്ളി, ഇരിമ്പു, 

എന്നിവ അവര് വെള്ളീയം, കാരിയം 

നിനെറ ചരക്കിനു പകരം തന്നും യാ 

വാന്, തൂ ബാല്, മേശെക് ഏന്നിഖര് നി 

നെറ ധ്യാപാരികമ ആയിരുന്നു; അവ൪ 

ആള്ലകളെയും താരൂസാധനങ്ങളെയും നി 

നെറ ചരക്കിന്നു പകരം തന്നു. തോഥ 

മ്മാഗൃഹക്കാർ നിന്െറ ചരക്കിന്നു പ 

കരാ കുതിരകളെയും പടക്കുതിരകളെ യം 

കോവര്കഴ്ുതകളെയും തന്നു. ഭെദാ്യ൪ 

ഠിം 

1 250 സ്യ 27 

നിനെറ ധ്യാപാരികളായിരുന്നു; അനേ 

കം ഒ്വിപൃുകഠ നിനെറ അധിനത്തി 

ലെ ധ്യാപാരദേശങ്ങളായിരുന്നു;ു അവ൪ 

ആനക്കൊമും കുരിമരധും നിനക്കു കുപ്പം 

കൊണ്ടു വന്നു. നിനെറ പണിത്തരങ്ങ 

മുടെ ചെരുപ്പംനിമിത്തം അരാം നിനെറ 

വ്യാപാരി ആയിരുന്നു; അവര് മരതകധും 

ധൂളുധസ്ര്രധും ധിചിത്രധസ്്രധും ശണപ 

ടവും പവിഴവും പത്മരാഗധും നിന്െറ 

യ്യെഫ്രുദയും 

യിസ്രായേല്ദേശധും നിനെറ ധ്യ്യാപാരി 

ചരക്കിന്നു പകരം തന്നു. 

കളായിരുന്നു; അവര് മിന്നിത്തിലെ കോ 

തമ്പും പലഹാരവും തേനും എണ്ണ്ണയും ചരി 

മള തൈലവും നിന്െറ ചരക്കിന്നു പകരം 

തന്നു. ഒമ്മേശെക നിനെറ പണിത്തര 

ങ്ങളുടെ പെരുപ്പംനിമിത്തലും സകലധി 

ധസമ്പത്തിനെറയും പെരുച്പംനിമിഅആ 

വും ഹെല്ബോനിലെ വിഞ്ഞും വെമ്ൂആ 

ആട്ടുരോമവും കൊണ്ടു നിന്െറ ധ്യാപാരി 

ആയിരുന്നു, ധെടാന്യരും ഉയസാലിലെ 

യായാന്യരും നിനെറ ചരകുകൊണ്ടു വ്യാ 

പാരം ചെയ്യു; മിനുസമുള്ള ഇരിമ്പും വഴ 

നത്തോലും വയസും നിനെറ ചരക്കിനെറ 

കൂട്ടത്തില് ഉണ്ടായിരുന്നു. ദെദാ൯ കുതി 

രപ്പൂറത്തിടുന്ന വിശിക്ടപടംകൊണ്ടു നി 

സെറ ധ്യാപാരിയായിരുന്നു. അരബി 

കളും കേദാര്പ്രഭൂക്കന്മാരൊക്കെയും നിന 

ക്കധിനരായ ധ്യാപാരികുഠ ആയിരുന്നു; 

കുഞ്ഞാടുകഠ, ആട്ടുകൊററന്മാ൪, കോലാടു 

കഠ എന്നിവകൊണ്ട അവര് നിന്െറ 

കച്ചവടക്കാരായിരുന്നു. ശെബയിലെയും 

രമയിലെയും വ്യ പോരികഠം നിന്െറ കച്ച 

വടക്കാരായിരുന്നു; അവര് മേത്തരമായ 

സകലധിധ പരിമള തൈലധും സകലധി 

ധരതനങ്ങും പൊന്നും നിന്െറ ചരക്കി 

ന്നു പകരം തന്നു. ഹാരാനും കല്ലെയും 

ഏളെനും ശെബാധ്യാപാരികമും ആഅഭ്[്ലരും 
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കിലൂടും നിനെറ കച്ചവടക്കാരായിരുന്നു. 

അവര് ധിശികടുസംധനങ്ങളൂം ചിത്രത്തയ്യ 

ലുള്ള ധൂഥപ്പുതെപ്പുകളും പരവതാനികളും 

ബലത്തിരു പിരിച്ച കയറുകളും നിനെറ 

ചരക്കിന്നു പകരം തന്നു. തശിശ കപ്പ 

ലൂകമ നിനകു ചരക്കു കൊണ്ടുവന്നു; നി 

പരികൂണ്ണയും സമ്ദമഭ്ധയ അതിധനിക 

യും ആയിത്തീന്നു. നിനെറ തണ്ടേലന്മാ൪ 

നിന്നെ പുറങ്കടലിലേക്കു കൊണ്ടുപോയി; 

കിഗ്ക്ക൯കാററു സമുടമഭ്ധ്യേഖെച്ചു നി 

ന്നെ ഉടെച്ചുകളഞ്ഞു. നിനെറ സമ്പ 

ത്തും ചരകും കച്ചവടവും കപ്പല്ല്ാരും മാലു 

മികളും ഓരായപ്പണിക്കാരും കുററിക്കാരും 

നിന്നിലുള്ള സകലയേ:ഭ്ധാക്കളും നിന്െറ 

അകത്തുള്ള സപ്വജനസമൂഫത്തോടുംക്ര 

ടെ നിനെറ ധിഗ്ഗയുടെ നാളില് സമുട 

മര്ധ്യ ധിഴ്ഴം. നിനെറ മാലുമികളുടെ 

നിലധിളികൊണ്ടു കുപ്പരുക്രട്ടങ്ങംം നടു 

ങ്ങിപ്പേോകും. തണ്ടേലന്മാരൊക്കെയും ക 

പ്ല്ാരും കടലിലെ മാലുമികഠ എല്ലാവ 

രും കപ്പലുകളില്നിന്നു ഇറങ്ങി കരയില് 

നില്ല. അധര് കൈപ്പ്പാടെ ഉറക്കെ 

നിലധിളിച്ചു തലയില് പൂഴി ധാരി 

യിട്ടു ചാരത്തില് കിടന്നുരുളൂകയും 

നിന്നെച്ചെല്ലി മൊട്ടയടിച്ചു രട്ടൂടുക്കയും 

നിന്നെകുറിച്ചു മനേ സനത്തോടും 

കൈപ്പുള്ള വിലാപത്തോഴും ക്രടെ കരക 

യം ചെയ്യും. 

വര് നിന്നെച്ചൊല്ലി ഒരു വിലാപം തുട 

തങ്ങളൂടെ ദൂഃഖത്തിരു അ 

ങ്ങി നിന്നെക്കുറിച്ചു ധിലപിക്ുന്നതു: 

സമുദ്രമഭ്ധയേ നശിച്ചുപോയ സോരിനെ 

നിസെറ 

ചരക്കു സമുട്ത്തില്നിന്നു കയറിവന്ന 

പ്പോലെ ഏതൊരു നഗരമുള്ളു? 

പ്പോ, നി ഏറിയ വംശങ്ങധകു തൃപ്യി 

വരുത്തി നിന്െറ സവയ്ഖത്തിനെറയും ധ്യാ 

പാരത്തിനെറയും പെരുപ്പംകൊണ്ടു ഭൂമി 

യിചെ രാജാക്കന്മാരെ സമ്പന്നന്മാരാക്കി, 

ഠിം 
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ഇപ്പേം നി സമ്ട്ത്തിരുനിന്നു തകനു 

പൊയ്യ്യോയി; നിന്െറ ധ്യാപാരസമ്പ 

തും നിനെറ അകത്തുള്ള ജനസമൂഹ 

മൊക്കെയും ധെള്ളത്തിനെറ ആഴത്തില് 

ധിണിരിക്കുന്നു. ഒ്വീപുവാസികളൊക്കെ 

യും നിന്നെക്കുറിച്ചു സൂംഭിച്ചപോകുന്നു; 

അവരുടെ രാതൂാക്കന്മാര ഏററവും ഭയ 

പെട്ടു മുഖം വാടി നില്ലയന്നു. ജാതിക 

ളിലെ വ്യാപാരികഠം നിന്നെകുറിച്ചു ചുള 

കുത്തുന്നു; നിനക്കു ശിഘ്രനാശം ഭവിച്ചു 

നീ സഭഓകാലത്തേകും ഇല്ലാതെയാകും. 

൨പ. അദ്ധ്യായം. 

യൃയഹോധഖയുടെ അരുളപ്പാടു ഏനിക്കുണ്ടാ 

മന്മഷ്യ പുത്രാ, നീ 

സേരപ്രഭുവിനോടു പറയേണ്ടതു: യഹോ 

യതെന്തെന്നാല് : 

വയായ കത്തായു ഇപ്രുകാരം അരുളിച്ചെ 

യ്യുന്നു; ഫൃടയം നിഗളിച്ചു 

പോയി; നീ ഭൈവമല്ലം, മരുഷ്യ൯ മാത്ര 

നിന്െറ 

മായിരിക്കെ: ഞാ൯ ദൈവമാകുന്നു; ഞാ൯ 

സമദമഭ്ധ്യ ദൈഖാസനത്തില് ഇരിക്കു 

നനു എന്നു പറഞ്ഞു നി ദൈവഭാവം നടി 

ച്ചതു കൊണ്ടു -- നി ഓനിയേലിലും അ്താനി 

യല്ലോ; നി അറിയാത വണ്ണം ഒറെച്ചുവെ 

നിന്െറ 

വിധവേകംകൊണ്ടും നി 

ക്കാകുന്ന ഒരു രഹസ്യുമില്ല ; 

ജ്ഞാനം കൊണ്ടും 

ധനം സമ്പാടിച്ചു പൊന്നും വെള്ളിയും 

നിന്െറ 

വെച്ചു; 

ഭണ്ഡാരത്തില് സംഗ്രഹിച്ചു 

നി മഹാജ്ഞാനംകൊണ്ടു കച്ച 

വടത്താല് ധനം വഭ്ധിപ്പിച്ചു; നിന്െറ 

ശശേദയം 

ക്കുന്നു -- അതു കൊണ്ടു തന്നേ യര്ഹോധഖധ 

ധനംനിമിത്തം ഗ്ലിച്ചുമിരി 

യായ കുത്താവു ഇപ്രുകാരം അരുളിച്ചെ 

യ്യുന്നു: നി ഭൈവഭാവം നടിക്കയാല് 

ഞാ൯ ജാതികളില് മഉൃഗ്രന്മാരായ അന ജാ 

തിക്കാരെ നിനെറനേരെ വരുത്തും; അ 

൨൪ നിനെറ ഞ്താനശോഭയുടെ നേരെഖാ 
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യെഫഹെര്സ്ത്റുത ൨൮ 

ഭൂരി നിനെറ പ്രഭയെ അശുഭ്ധമക്കം. 

അവര് നിന്നെ കുഴിയില് ഇ റങ്ങുമാറാക്കും; 

നീ സമുദമഭഭ്ധ്യ നിഹതന്മാരെപ്പോലെ 

മരികും. നിന്നെ കുത്തിക്കൊല്ലുന്നവ 

നെറ കയ്യില് നീ ദൈവമല്ല, മനുഷ്യ ൯ 

മാത്രം ആയിരിക്കെ, നിന്നെ കൊല്ലുന്നവ 

നെറ മുമ്പില്: ഞാ൯ ഭൈവം എന്നു നി 

പറയുമോ? അ ജാതിക്കാരുടെ കയ്യാല് 

ഞാ൯ അതു കുല്പിച്ചിരിക്ുന്നു എന്നു യഹോ 

വയായ കത്താധിനസനെറ അരുളപ്പാടു. 

യഹോവയുടെ അരുളപ്പാടു എനിക്കു 

ണ്ടായതെന്നെന്നാല് : 

നി തമഗ്രചമ്മികളെ പ്പോലെ മരിക്കും; 

മന്ദഷ്യപുത്രാ, നീ 

ശസോര്രാജാധി ൭നെകുറിച്ചു ഒരു ധിലാ 

പം തുടങ്ങി അവനോടു പറയേണ്ടതു: 

യഹോവയായ കത്താധു ഇപ്രകാരം അരു 

ളിച്ചെയ്യുന്നു! നി മാതൃകാമുദയാകുന്നു; നി 

മ്തോനസസുണ്ണുന്ടം സൌന്ദയ്യസമ്പുണ്ണുന്ദും 

തന്നേ. നി ഭദൈഖത്തിനെറ തോട്ടമായ 

ഏദെനിത ആയിരുന്നു; താമുമണി, പിത 

രത്നം, വ്ജും, പുത്തൂരാഗം, ഗോമേദകം, 

സൂയ്യകാന്തം, നീലക്കല്ല, മാണിക്യം, മരത 

കം മുതലായ സകലരതനങ്ങളും നിന്നെ | 

മൂടിയിരുന്നു; നിന്നെ തീത്തനാളില് നി 

ന്ന്. ഉള്ള തടങ്ങളുടെയും ക്രടുകളുടെ 

നി ചിറകു ധിടത്തു മറെകുന്ന കെരൂബ് 

ആകുന്നു; ഞാ൯ നിന്നെ ധിശുഭ്ധദേഖ 

പവ്വൃതത്തില് ഇരുത്തിയിരുന്നു; നീ അ 

ഗ്നിമയരത്തങ്ങളുടെ മഭ്ധ്യേ സഞ്ചരിച്ചു 

പോന്നു. നിന്നെ സൃഷ്ടിച്ച നാധമുതല് 

നിങ്കല് നി തികേടട കണ്ടതുവരെ നി നട 

നിന്െറ 

വ്യാപാരത്തിസെറ പെരുചപ്പംനിമിത്തം നി 

പ്പി നിഷ്്ുര ങകനായിരുന്നു, 

നെറ അന്തഭാഗം സാഹസംകൊണ്ടു നിറ 

ഞു നീ പാപം ചെയ്യു; അതുകൊണ്ടു 

ഞാന് നിന്നെ അശുഭ്ധ൯ എന്നു എണ്ണി 

| 

യും പണി പൊന്നുകൊണ്ടുള്ള തായിരുന്നു. 

ട്ര 2൫ 

ദേവചവ്വ തത്തില്നിന്നു തള്ളിക്കളഞ്ഞു; 

മറെക്കുന്ന കെരൂബേ, ഞാ൯ നിന്നെ അ 

ഗ്നിമയരത്തങ്ങദുടെ മഭ്ധ്ധയേനിന്നു മുടിച്ചു 

കളഞ്ഞു. 

നിനെറ എടയം ഥവ്വിച്ചു, നിനെറ പ്രഭ 

നിന്െറ സെനന്ദയ്യംനിമിത്തം 

നിമിത്തം നീ നിനെറ ജ്ഞാനത്തെ വഷ 

ളാക്കി; ഞാന് നിന്നെ നിലത്തു തള്ളിയിട്ടു, 

രാജാക്കന്മാർ നിന്നെ കണ്ടു രസിക്കത്തക്ക 

വണ്ണം നിന്നെ അവരുടെ മുമ്പില് ഇട്ടുക 

ഞ്ജ. നിനെറ അകൃത്യബാഫഹുല്യംകൊ 

ണ്ടും നിനെറ വ്യാപാരത്തിന്െറ നിതി 

കേട്ടു കൊണ്ടും നീ നിനെറ ധിശുഭ്ധമന്ദി 

രങ്ങളെ അശുഭ്ധമാക്കി ; അതു കൊണ്ടെ ഞാ൯ 

നിന്െറ നടു ചില്നിന്നു ഒരു തി പുറപ്പെ 

ടുഡിക്കും; അതു നിന്നെ ദഹിപ്പിച്ചുകളുയും; 

നിന്നെ കാണുന്ന ഏവരുടെയും മുമ്പില് 

ഞാ൯ നിന്നെ നിലത്തു ഭസ്തമാക്കിക്കള യും. 

ജാതികളില് നിന്നെ അറിയുന്നവരെല്ലാ 

വരും നിന്നെ കണ്ടു സുംഭിച്ചുപോകും; 

നിനക്കു ശീഷ്രനാശം ഭധിച്ചിട്ടു നീ സദാ 

കാലത്തേക്കും ഇല്ലാതെയാകും. 

യഹോവയുടെ അരുളപ്പാടു എനികു 

ണ്രായതെന്തെന്നാല്: മനുഷ്യ പുത്രാ, നീ 

സി:ഭോന്നു നേരെ മുഖംതിരിച്ചു അതി 

നെക്കറിച്ചു പ്രവചിച്ചുപറയേണ്ടതു: 

യഹോവയായ കുത്തായു ഇവ്വയകാരം 

അരുളിച്ചെയ്യന്നു: സിഭോനേ, ഞാ൯ 

നിനക്ു വിരോധമായിരിക്കുന്നു; ഞാ൯നി 

നെറ നടുവില് എന്നെത്തന്നേ മഹത്വിക 

രിക്കും; ഞാ൯ അതില് ന്യായധിധികളെ 

നടത്തി എന്നെത്തന്നേ ധിശുഭ്ധീകരിക്ു 

മ്ചോര ഞാ൯ യ3ഹാവ എന്നു അവര് അ 

റിയും. 

തിനെറ ധിഥികളില് രക്തവും അയകും; 

ചുററിലുംനിന്നു അതിനെറ നേരെവരുന്ന 

വാഗ കൊണ്ടെ നിഹതന്മാരായവ൪ അയി 

നെറ നടുധില് വധിഴ്ം; ഞാ൯ യഹോധ 

ധാഠാഥദ്ഠിം 

ഞാ൯ അതില് മഹാമാരിയും അ : 

വേ കി 
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യിസ്പായേരു നക്കു വിമരാധമായിരികുന്നു. ഞാന് ന മേന്നു അവര് അറിയും. 

ഗൃഹത്തെ നിന്ദിച്ചവരായി അവരുടെ 

ചുററുമുള്ള എല്ലാവരിലുംനിന്നു കുതൃതുന്ന 

പറക്കാരയും നോവിക്കുന്ന മുള്മും ഇനി 

അവകുണ്ടാകയില്ല: ഞാ൯ യ3ഹാവയായ 

കത്താവു ഏന്നു അവര് അറിയും, 

യഹോധയായ കുത്താധു ഇവ്രകാരം 

അരുളിച്ചെയ്യുന്നു: ഞാ൯ യി സ്പ്ായേര 

ഗൃഹത്തെ അവര് ചിതറി രപ്പഠയിരിക്കുന്ന 

ജാതികളുടെ ഇടയിരതനിന്നു ശേഖരിച്ചു, 

ജാതികഠ കാങ്ങെ ഏന്നെത്തന്നേ അധഖ 

രിരു ഡിശുഭ്ധികരികുമ്പോമ, ഞാ൯ എ 

നെറ ദാസനായ യാക്കോബിന്നു കൊടുത്ത 

ദേശത്തു അവർ പാക്കും. അവര് അതില് 

നിഭയമായി വസികും; അതെ, അധ 

വീടുകളെ പണിതു മുന്തിരിത്തോട്ടങ്ങളെ 

ഉണ്ടാകും; അധരുടെ ചുററുമുഒ വരായി 

അവരെ നിന്ദിക്ുന്ന ഏധഖരിലും ഞാ൯ 

ന്യായധിധികളെ നടത്തുമ്പോരം അവ൪ 

നിഭയമായി വസിക്കും; ഞാ൯ അവരുടെ 

ഭൈധഖമായ യഹോവ എന്നു അവര് അ 

റിയും. 

൨൯, അദ്ധ്യായം. 

ദ്വിത്താം ആണ്ടു, പത്താം മാസം, പന്ത 

ണ്മാം തിയ്യതി യഹോധയുടെ അരുള 

പ്രാട ഏനിക്കുണ്ടായതെന്തെന്നാരു: മനു 

ഷൃ വൃത്രാ, നീ മിസ്രയീംരാജാവായ ഫറ 

വോനെറനേരെ മുഖംതിരി ചു അവനെ 

ക്കുറിച്ചും ് ലേല്ലാമി സയിമിനെക്ുറിച്ചം പ്രവ 

ചിച്ചുപറയേണ്ടതെന്തെന്നാല്: യഹോ 

യായ കുത്തായു ഇപ്രകാരം അതമിച്ചെ 

യ്യുന്നു : മിസ്രയിംരാജാവായ ഫറഖോനേ, 

തനെറ നടികളുടെ നടുധിരു കിടന്നു : 

ഈ നടി എനികുള്ളതാകുനാ; ഞാ൯ അ 

തിനെ എനിക്കായിട്ടുണ്ടാക്കി യിരിക്ുന്നു 

എന്നു പറയുന്ന മഫാനക്രമേ, ഞാന് നി 

ധാഠാഥറ്ഠിം 

1299 യെഹെഃസ്തറല് ൨൯ 

നെറ ചെകിള യില് ചൃണ്ടല് കൊള്മൂത്തി 

നിനെറ നദികളിലെ മത്സ്യങ്ങളെ നി 

നെറ ചെചെതുമ്പലില് പറഠുമാറാക്കി നി 

ന്നെ നിനെറ നദികളുടെ നടുവില്നിന്നു 

വലിച്ചുകയവറും; നിസെറ നദികളിലെ 

മത്സ്യം ഒക്കെയും നിന്െറ ചെതുമ്പലിര 

പററിയിരിക്കും. ഞാന് നിന്നെയും നി 

നെറ നദികളിലെ മത്സ്യങ്ങളെ ഒക്കെയും 

മരുഭൂമിയിത ഏറിഞ്ഞുകളയും; നീ വെളി 

പ്രദേശത്തു വിഴും; ആരും നിന്നെ പെറു 

ക്കുകയോ ശേഖരിക്കയോ ചെയ്കയില്ല; 

ഞാ൯ നിന്നെ കാട്ടമൃഗങ്ങക്കും ആകാ 

ശത്തിലെ പക്ഷികകും ഇരയായി കൊ 

ടൂക്കും. മിസ്റ്യിംനിധാസികര യിസ്സാ 

യേതഗൃഹത്തിന്നു ഒരു ഓാടക്കോലായിരു 

ഞാ൯ 

അധഖധര്ർ നി 

ന്നതു കൊണ്ടു അവരൊക്കെയും 

യഹോവ എന്നു അറിയും. 

ന്നെ കയ്യില് പിടിച്ചപ്പോഥെക്കു നീ ഒടി 

ഞ്ഞ അവരുടെ തോമ ഒക്കെയും കിറിക്ക 

ഞ്ഞു; 

ഒടിഞ്ഞു അവരുടെ നടുവൊക്കെയും കുലു 

അവര് മന്നിയപ്പ്പോഴെക്കു നീ 

ങ്ജുമാറാക്കി. അതുകൊണ്ടു യമഫാവയായ 

കുത്താവു ഇപ്രുകാരം അരുളിച്ചെയ്യന്നു : 

ഞാ൯ നിനെറനേരെ വാഠ വരുത്തി 

നിങ്കല്നിന്നു മരുഷ്യ നെയും ഉൃഗത്തെയും 

ഛേടിച്ചുകളയും. മിസ്്യിംഭേശം പാഴ്ചം 

ശ്ര ൬ ധുമായ്യിരും; ഞാ൯ യഹോവ ഏനം 

അവർ അറിയും; നദി ംഏനികുള്ളതാ 

കുന്നു; ഞാ൯ അതിനെ മഉണ്ടാക്കിയിരി 

കുന്നു എന്നു അവ൯ പറഞ്ഞുവല്ലോ. 

അതു കൊണ്ടു ഞാ൯ നിനകും നിനെറ 

നടദികഠാക്ും വിരോധമായിരുന്നു മിസ 

യിംദേശത്തെ സെവധേനെഗോപുരം 

മുതത ക്രശിനെറ അത്ൃത്തിവരെ അശേ 

കാം പാഴ്ഴം ശ്രു൬ ധുമാക്കും, 

കാര അതില്ക്രടി കടന്നുപോകയില്ല ; 
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.ളില്നിന്നു ശേഖരികും. 

യെഹെസ്നറ്റേത ൩ഠ 

മൃഗത്തിനെറ കാത അതില് ചവിട്ടുകയു 

മില്ല; നാല്പതു സംവത്സരത്തേക്ു അതില് 

നിവാസികഠ ഇല്ലാതെയിരിക്കും. ഞാ൯ 

മിസ്രയിംദേശത്തെ ശ്രുനയ ദേശങ്ങളുടെ 

ക്രടടത്തില് ശ്ര മാക്കും ; അതിലെ പട്ട 

ണങ്ങഠം ശ്രുനൃ പട്ടണങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തില് 

നാല്പതു സംവത്സരരത്തേക്കു ശ്രുനയമായിരി 

ക്കും; ഞാ൯ മിസ്രയിമ്യരെ ജാതികളുടെ 

ഇടയില് ചിന്നിച്ചു ദേശങ്ങളില് ചിതറി 

ചുകളയും. 

പ്രകാരം അരുളിച്ചെയുന്നു: നാപ്പതു സം 

യഹോവയായ കുത്താവു ഇ 

വത്സരം കഴിഞ്ഞിട്ടു ഞാ൯ മിസ്രയീമ്യരെ 

അവര് ചിന്നിപ്പോയിരിക്കുന്ന ജാതിക 

ഞാന് മിസ്രയി 

മിനെറ പ്രവാസം മാററി അവരെ അവ 

രുടെ ജന്മദേശമായ പത്രോസ് ദേശത്തേ 

ക്കു മടക്കിവരുത്തം; അധിടെ അവര് 

ഒരു ഫീനരാജ്യ മായിരിക്കും. അത്ര രാ 

ജ്യങ്ങളില് വെച്ചു അതിഹീനമായിരികും; 

ഇനി ജാതികമക്കു മേലായി അതു തന്നെ 

ത്താ൯ ഉയത്തുകയ്യം ഇല്ല; അവര് ജാതി 

കളുടെമേല് വാഴാതവണ്ണും ഞാ൯ അവരെ 

കുറെച്ചുകളയും. യിസ്രായേല് ഗൃഹം തിരി 

ഞു അവരെ നോക്കുമ്പോ, അതു ഇനി 

അവരുടെ അകൃത്യം ഓപ്പിക്കുന്നതായോരു 

ശരണമായിരിക്കയില്ല; ഞാ൯ യഹോ 

വയായ കത്താവു എന്നു അവര് അറിയും. 

ഇരുപത്തേഴാം ആണ്ടു, ഒന്നാം മാസം, 

ഒന്നാം തിയ്യതി യഹോവയുടെ അരു 

ഉപ്പാടു എനിക്കുണ്ടായതെന്തെന്നാല്: മന്ദ 

ഷ്യ പുത്രാ, 
ബൂഖദ് നേസര്൪ 

ബാബേല്രാജാധവായ നെ 

സോരിനെറ നേരെ 

തെറ സൈവ്വത്തെക്കൊണ്ടു വലിയ 

യവല ചെയ്യിച്ചു; ഏല്ലാതലയും കുഷണ്ടി 

യായി എല്ലാചുമലും തോലുരിഞ്ഞു പോയി; 

എങ്കിലും സോരിന്നു വിരോധമായി ചെയു 

വേലെകു അവന്നോ അവനെറ സൈ 

1200) രയ്യ്ല് 90 

നൃത്തിന്നോ അധിടെനിന്നു പ്രതിഫലം 

കിട്ടിയില്ലം അതുകൊണ്ടു യഹോവയായ 

കത്താധയ ഇപ്രുകാരം അരുളിച്ചെയുന്നു: 

ഞാ൯ മിസ്റ്യിംദേശത്തെ ബാബേല് 

രാജാവായ നെബ്ദഖദ് നേസരിന്ന കൊ 

ടക്കം; അയന് അതിലെ സമ്പത്തു എടു 

തു അതിനെ കൊള്ളയിട്ടു കവച്ച ചെയ്യും; 

അതു അവനെറ സൈസവ്ൃത്തിന്നു പ്രതി 

ഫലമായിരിക്കും, ഞാ൯ അവന്നു മിസ 

യിംദേശത്തെ അവന് ചെയു വലെക്കു 

പ്രതിഫലമായി കൊടുക്കുന്നു; അവര് 

എനിക്കായിട്ടല്ലോ പ്രവത്തിച്ചതു എന്നു 

യഹോവയായ കുത്താധയിനെറ അരുമ 

പ്രാട്ട. അന്നാളില് ഞാ൯ യിസ്പായേല് 

ഗൃഹത്തിന്നു ഒരു കൊമ്പു മുളെ കുമാറാക്കി 

അവരുടെ നടുവില് നിനക്കു തുറന്ന 

വായ് നല്ലം; ഞാ൯ യഹോവ ഏന്നു 

അവര് അറിയുംം 

൩൭. അഷഘ്ധ്യായം. 

യഹോവയുടെ അരുളപ്പാടു ഏനിക്കുണ്ടാ 

യതെന്തെന്നാല്: മയ്യ പുത്രാ, നീ പ്രവ 

ചിച്ചുപറരേണ്ടതു: യഹോധയായ 

കത്താവു ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചെയ്ുന്നു : 

അയ്യോ, ക്ക്ടൂടിവസം! എന്നു മുറയിടു 

വി൯. നാധ അടുത്തിരിക്കുന്ന! അതേ, 

യഹോവയുടെ നാഗ അടുത്തിരികുന്നു! 

അതു മേഷേമുള്ള ദിവസം, ജാതികളുടെ 

മിസ്രയിമി 

മിസ്രയിമിരു. 

കാലം തന്നേ ആയിരികും. 

നെറനേരെ വാഠം വരും; 

നിഹതന്മാര് ധീഴ്യകുയും അവര് അതിലെ 

സമ്പത്തു അപഹരിക്കയും അതിസെറ 

അടിസ്ഥാനങ്ങ൦ ഇടികയും ചെയ്യുമ്പോഴം 

ക്രശൃരും 

സമ്മിശ്രജാതികളൊ 

ക്രശിത അതിവേടനയുയണ്ടാകും. 

വൂ രും ലൃള്യ രും 

ക്കെയും ക്രബ്ബരും സഖ്യ തയിരുചെട്ട 

ദേശക്കാരും അവരോടുക്രടെ വാഗ കൊണ്ടു 

19 

; 
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രസ്ഥ് 80 

വീഴം. 

ളിച്ചെയ്യുന്നു: മിസ്്യീമിനെ താങഞ്ങുന്നവ൪ 

യഹാവ ഇപ്രകാരം അരു 

വീഴം; അതിന്െറ ബലത്തിനെറ പ്രതാ 

വം താണാര്പാകും; സെധേനേഗാപുരം 

മുതല് അവര് വാഠംകൊണ്ടു വിഴ്ണം എന്നു 

ന്യഹോധഖയായ കത്താധിനന്െറ അരുള 

പ്പാട്ട. 

ശ്ര ഓയ്ക്യോകും; അതിലെ പട്ടണങ്ങ൦ 

അവര് ശ്രു൩ൃയ ദേശങ്ങളടടെ മദ്ധ്യേ 

ശ്ര പട്ടണങ്ങമൂടെ ക്രട്ടത്തിത ആയി 

രിക്കും. ഞാ൯ മിസയിഥിന്നു തി ധെച്ചിട്ടു 

അതിനെറ സഹായക്കാരൊക്കെയും തക 

നനു പാകുമ്പോഠം ഞാന് യഹോവയെന്നു 

അവർ അറിയും, ആ നാളില് ട്ടതന്മാ൪ 

നിശ്ചിന്തന്മാരായ ക്രശ്യരെ ഭയപ്പെടുത്തേ 

ണ്൭തിന്നു കപ്പലുകളിരു കയറി എനെറ 

മുമ്പില്നിന്നു പുറപ്പെടും; അഃപ്പാഠം മിസ 

യിമിനെറ നാളില് എന്നപോലെ അധകു 

അതിധേളനെ ഉണ്ടാകും; ഇതാ, 

യഹോവയായ ക്ത്താവു ഇപ്ര 

അതു 

വരുന്നു. 

കാരം അരുളി ച്ചെയ്യുന്നു: ഞാ൯ ബാബേല് 

രാജാവായ ൫നെബൂഖദ് നേസരിന്െറ 

കയ്യാല് മിസയിമിന്െറ പുരുഷാരത്തെ 

ഇല്ലാതാകും. ദേശത്തെ നശിപ്പിക്കേണ്ട 

തിന്നു അവനെയും അധഖനോടുക്രടെ 

ജാതികളില് ഭയങ്കരന്മാരായ അവന്െറ 

ജനത്തെയും വരുത്തും; അവര് മിസ 

യീമിനെറ നേരെ വാഠ മുരി ദേശ 

ത്തെ നിഹതന്മാരെക്കൊണ്ടു നിറെകും. 

ഞാ൯ നദികളെ വററിച്ചു ദേശത്തെ 

ടക്ടന്മാകു വിററുകുളയും; ദേശത്തെയ്യം 

അതിലുള്ള സകലത്തെയും ഞാ൯ അന്ന ജാ 

തികളുടെ കയ്യാത ശ്രു൬ മാകും; യഫോധഖ 

യായ ഞാന് അതു അരുളിച്ചെയ്യിരികുന്നു. 

യഹോവയായ കത്താധു ഇപ്രകാരം അരു 

ളിച്ചെയ്ുന്നു : ഞാന് വിഗ്രഹങ്ങളെ നശി 

പ്പിച്ചു അവരുടെ മിത്ഥ്യാമൂത്തികമ്ദെ നോ 

ഫില്നിന്നു ഇല്ലാതാകും; ഇനി മിസയിീം 

1261 യെഹെന്സേതു ൩ഠ 

ദേശത്തുനിന്നു ഒരു പ്രള മത്ഭ ധിക്കയില്ല; 

ഞാന് മിസയിംദേശത്തു ഭയം വരുത്തും. 

ഞാന് പത്രോസിനെ ശ്രൂ൩൬ മാക്കം, സോ 

വാന്നു തീ ധെക്ം, നോധില് ന്യായ 

വിധി നടത്തും. മിസ്യിമിനെറ കോട്ട 

യായ സിനിത ഞാന് ഏനെറ ക്രോധം 

ഞാ൯ നോധിലെ പുരുക്കാര 

ത്തെ ഛേടിച്ചുകളുയും. ഞാ൯ മിസ്്യി 

സീ൯ അതിധേടളന 

പകരും; 

മിന്നു തി ധെകും; 

യില് ആകും; നോഖ് പിളന്നു പോകും; 

ഗനോഫിന്ന പകല്സമയത്തു വൈരി 

കഠം ഉണ്ടാകും. ആധെനിലെയും പി. 

ബേസെൌൈത്തിലെയും യെൌവനക്കാര് വാം 

കൊണ്ടു വീഴം; അവയോ പ്രവാസത്തി 

ലേകു പോകേണ്ടിവതം. ഞാന് മിസ 

യീമിനെറ നുകം ഒടിച്ചു അവള്ടെ ബല 

ത്അതിനെറ പ്രതാപം ഇല്ലാതാകുമ്പോഠം 

തഹന്റ്ററ ഹെസില് പകല് ജഇരുണ്ടുപോ 

മൂരേ 

അധഖദൂടെ പുത്രിമാര് പ്രവാസത്തിലേക് 

കും; അവ്ള്ളെയോ ഒരു മേഘം 

പോകേണ്ടിവരും. ഇങ്ങനെ ഞാ൯ മിസ 

യിമിരു നടത്തും; 

ഞാ൯ യഹോധഖ എന്നു അവര് അറിയും. 

ന്യായ വിധികളെ 

പതിനൊന്നാമാണ്ടു, ഒന്നാം മാസം, ഏ 

ഗാം തിയ്യതി യഹോവയുടെ അരുളപ്പാടു 

എനിക്കുണ്ടായ തെന്തെന്നാല്ു; മനുഷ്യപൃ 

ത്രാം മിസയിംരാജാധവായ ഫറധോന്െറ 

ഭജതത്തെ ഞാന് ഒടിച്ചിരിക്കുന്നു; അതു 

വാര പിടിപ്പാ൯ തക്കവണ്ണം ശക്തി പ്രാ 

പിക്കേണ്ടതിന്നു അതിന്നു മരുന്നുഖെച്ചു കെ 

ടടൂകയില്ല, ചികിത്സ ചെയ്തുയുമില്ല. അതു 

കൊണ്ടു യഹോവയായ കത്താധു ഇസ്ര) 

കാരം അരുമ്ളിച്ചെയുന്നു: ഞാന് മിസ്്യിം 

രാജാവായ ഫറവോന്നു വിരോധമായിരി 

കുന്ന; ഞാ൯ അവനെറ ഉ ജങ്ങളെ, ബല 

മുള്ളതിനെയ്ും ഒടിഞ്ഞിരികുന്നതിനെയും 

തന്നേ, ഒടിച്ചുകകയും; വാളിനെ ഞാ൯ 
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അവനെറ കയ്യില്നിന്നു പീഴിച്ചുകുള കയും 

ചെയ്യും. ഞാ൯ മിസ്രയീമയ രെ ജാതികളുടെ 

ഇടയില് ചിന്നിച്ചു ദേശങ്ങളില് ചിതറിച്ചു 

കളയും. ഞാ൯ ബാബേല്രാജാധയിനെറ 

ഭൂജങ്ങളെ ബലപ്പെടുത്തി എന്റെറ വാളി 

നെ അവനെറ കയ്യില് കൊട്ടക്കും; ഫറ 

വോസെറ ഉജങ്ങളെയോ ഞാ൯ ഒടിച്ചു 

കളയും; മുറിധേററവ൯ ഞരങ്ങുന്നതു 

പോലെ അവധവ൯ അധഖനെറ ശമ്ുമ്പില് 

ഒരങ്ങും. ഇങ്ങനെ ഞാ൯ ബാര്ബല് 

രാജായിനെറ ഭൂജങ്ങളെ ബലലപ്പെടുആം; 

ഫറധോനസെറ ഭൂജങ്ങര ധിണുര്പോകും; 

ഞാന് എസെറ വാളിനെ ബാബേല്രാജാ 

വിസെറ 

അതിനെ മിസയിംദേശത്തിനെറ നേരെ 

കുയ്ക്കിത കൊടുത്തിട്ടു അവ൯ 

ഓങ്ങുമ്പോഗഠ ഞാ൯ യഹോവ എന്നു അ 

വ൪ അറിയും. ഞാ൯ മിസ്രയിമ്യരെ ജാ 

തികളുടെ ഇടയില് ചിന്നിച്ചു ദേശങ്ങ 

ളില് ചിതറിച്ചുകളയും; ഞാന് യഹോവ 

എന്നു അവര് അറിയും. 

൩൧. അധഡ്ധ്യായം. 

വിതിനൊന്നാം ആണ്ടു, മൂന്നാം മാസം, 

ഒന്നാം തിയ്യതി യഹോവയുടെ അരുള 

പ്പാടു എനിക്കുണ്ടായതെന്തെന്നാല്: മന്ദ 

ഷ്യ പുത്രാം നി മിസ്രയീംരാജാവായ ഫറ 

വോനോടും അവനെറ പുരുഷാരത്തോട്ടം 

പറരയണ്ടതു: നിന്െറ മഫത്വത്തിത നി 

ആക്കു സമ൯? അത്്ലൂര ലെബാനോ 

നില് ഭംഗിയുള്ള കൊമ്പുകളോടും തണ 

ലുള്ള ഇലകളോടും പൊക്കത്തിലുള്ള വള 

ച്ചയോട്ടം ക്രടിയ ഒരു ടദേവദാരുവായിരു 

നനുവല്ലോ; അതിനെറ തൃഞ്ചം മേഷങ്ങ 

മേളം എത്തിയിരുന്നു. വെള്ളം അതിനെ 

വളത്തി ആഴി അതിനെ മഉയരുമാറാക്കി; 

അതിനെറ നടികഠ തോട്ടത്തെ ചുററി 

ഒഴുകി, അതു തനെറ ഒഴ്ുക്ുകളെ വയലി 

ധാഠാഥദ്ലിം 

__ 1202 __ ന്്ന്ഥ് 31 

ലെ സകലവ്വക്ഷങ്ങു ടെയും അടുക്കലേക്കു 

അയച്ചുകൊടുത്തു. 

വയലിലെ സകലവ്ക്ഷങ്ങളെ 

അതുകൊണ്ടു അത്തു 

വളന്നു 

ക്കാമലം പൊങ്ങി; അതു ധെള്ളത്തിനെറ 

പെരുപ്പം കൊണ്ടു പടന്നു തന്െറ കൊ 

മ്പുകളെ പെരുക്കി ചില്ലികളെ നീട്ടി. 

അതിനെറ ചില്ലികളില് ആകാശത്തിലെ 

പറവ ഒക്കെയും ക്രടുണ്ടാക്കി; അതിന്െറ 

കൊമ്പുകളുടെ കിഴെ കാട്ടുമൂഗം ഒക്കെയും 

പെററുകിടന്നു; അതിനെറ തണലില് 

വലിയ ജാതികളൊക്കെയും പാത്തു, ഇ 

ങ്ങനെ അതിസെറ വേര് വളരെ വെള്ള 

ത്തിന്നരികെ ആയിരുന്നതു കൊണ്ടു അതു 

വലുതായി കൊമ്പുകളെ നീട്ടി ശോഭിച്ചി 

രുന്നു. ദൈവത്തിനെറ തോട്ടത്തിലെ 

ദേവഭാരുക്കഠക്കു അതിനെ മറെപ്പ്ാ൯ 

കഴിഞ്ഞില്ല; സരള വ്ൃക്ഷങ്ങംം അതിന്െറ 

കൊമ്പുകമോടു തുല്യ മായിരുന്നില്ല; അരി 

ഞ്ഞില്്ക്ഷങ്ങശ അതിസെറ ില്ലിക 

മളോട്ട ഒത്തിരുന്നില്പു ദൈധത്തിനെറ 

തോട്ടത്തിലെ ഒരു പ്വുക്ഷധും ഭംഗി 

യില് അതിനോടു സമമായിരുന്നതു മില്ല. 

കൊമ്പുകളുടെ ചെരുപ്പും കൊണ്ടു ഞാ൯ 

അതിന്നു ഭംഗിവരുത്തിയതിനാല് ദൈ 

വത്തിനെറ തോട്ടമായ ഏദെനിലെ 

സകലപ്പക്ഷങ്ങളും അതിനോടു അസ്യ 

പ്പേട്ടും 

കുത്താവു ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചെയ്യുന്നു : 

അതുകൊണ്ടു യഹോവയായ 

അതു വളന്നുപൊളങ്ങി തുഞ്ചം മേഘങ്ങ 

ളോളം നിട്ടി അതിസെറ ഫൃദയം തന്െറ 

വളച്ചയിങ്കല് ഗ്ലിച്ചുപോയതു കൊണ്ടു 

ഞാ൯ അതിനെ ജാതികളില് ബലധഖാനാ 

യയനെറ കയ്യില് ഏല്പിക്കും; അവ൯ അ 

തിനോടു ഇടപ്പെടും; അതിനെറ മദടഷ്ടത 

നിമിത്തം ഞാ൯ അതിനെ തള്ളിക്കള ഞ്ഞി 

രിക്കുന്നു. ജാതികളില് ഉഗ്രന്മാരായ അന്യ 

ജാതിക്കാര അതിനെ ഖെട്ടി തള്ളിയിട്ടു; 
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അതിന്െറ കൊമ്പുകഠം പം ല്ലാ 

താഴ്റ്രകളിചും ധിണ്ട; അതിനെറ ശ:ഖ 

കഠം ദേശത്തിലെ ഏേല്ലാധതോടുകളുടെയ്യം 

അരികത്തു ഒടിഞ്ഞൂകിടക്കുന്നു; ഭൂമിയി 

ലെ സകലജാതികളും അതിന്െറ തണല് 

വിട്ടിറങ്ങി അതിനെ ഉമപക്ഷിച്ചപോയി. 

വിണുകിടക്കുന്ന അതിനെറ തടി3മല് 

ആകാശത്തിലെ പറവ ഒക്കെയും പാകും; 

അതിന്െറ കൊമ്പുകളുടെ യടയിലേക്കു 

കാട്ടുമൂഗം ഒക്കെയും വരും. ധഖെള്ളത്തി 

ന്നരികെയുള്ള സകലവൃക്ഷങ്ങളും ഉയരം 

ഹേതുവായി ഗപവ്വിക്കയോ തുഞ്ചം മേഘ 

ങ്ങമൃളാളം നീട്ടുകയോ വെള്ളം കുടിക്കുന്ന 

വരായ അവരുടെ സകലബലശാലികളും 

തങ്ങളൂടെ ഉയച്ചയിങ്കല് നിഗളിച്ചനില്ല 

യോ ചെയ്യാതിരിക്കേണ്ടതിന്നു തന്നേ; അ 

വരെക്കെയും മനുഷ്യ പുത്രന്മാരുടെ ഇട 

യിരു കുഴിയില് ഇറങ്ങുന്നവരോടുക്രടെ 

ഭൂമിയുടെ അധോഭാഗത്തു മരണത്തിന്നു 

ഏപ്പിക്കച്ചെടിരിക്കുന്നു. 

യഹോവയായ കത്താധു ഇ പ്രകാരം അ 

രുളിച്ചെയ്യന്നു: അതു പാതാളത്തില് ഇറ 

ങ്ജില്പോയനാളില് ഞാന് ഒരു വിലാപം 

കഴിപ്പിച്ചു; അതിന്നു ഖേണ്ടി ആഴത്തെ 

മൂടി പെരുധെള്ളം കെട്ടിനിപ്പാ൯ തക്ക 

ണ്ണം അതിനെറ നടികളെ തടുമ്ൂ്തു; അതു 

നിമിത്തം ഞാ൯ ലെബാനോനെ കറുപ്പുട 

പ്പിച്ച; കാട്ടിലെ സകലവ്ൃക്ഷങ്ങമ്നം അതു 

നിമിത്തം ക്ഷിണിച്ചുപോയി. ഞാ൯അ 

തിനെ കഴിയില് ഇറങ്ങുന്നവരോടുക്രടെ 

പാതാളത്തില് തള്ളിയിട്ടപ്പോമം, അതി! 

നെറ വിഴ്ഗയുടെ മുഴക്കത്തിങ്കല് ക 

ജാതികളെ നടുങ്ങുമാറാക്കി; ഏടെനിലെ 

സകലവ്പക്ഷങ്ങളൂം ലെബാനോനിലെതശ്രേ 

മ്ുധും ഉത്തമധുമായി വെള്ളം കുടികുന്ന 

സകലവ്വക്ഷങ്ങദൂം ഭൂമിയുടെ അധധാഭാ 

ഗത്തു ആശ്വാസം പം മം അധയ്ും 

ഠിം 

1203 റ ൩.൨. 

അതിനോടുക്രമട വാളാല് നിഹരതന്മാ 

രായയരുടെ അടുക്കൽ പാതാളത്തില് ഇറ 

ങ്ങിപ്പോയി;ു അതിന്െറ തുണയായി അ 

തിനെറ നിഴലില് ജാതികളുടെ മഭ്ധ്യേ 

പാത്തവ൪ തന്നേ, അങ്ങനെ നി മഹ 

ത്വത്തിലും വലിപ്പത്തിലും ഏഭെനിലെ 

വൃക്ഷങ്ങളിത ഏതിനോടു തുല്യമാകുന്നു? 

ത്േേന്നാല് നി ഏരെനിലെ വ്ൃക്ഷങ്ങളേടു 

ക്രടെ ഭൂമിയുടെ അധോഭാശഗത്തു ഇറങ്ങി 

ല്പോകേണ്ടിവരും; വാളാരു നിഫതന്മാ 

രായഖരോടുക്രടെ നീ അഗ്രചമ്മികളുടെ 

ഇടയില് കിടകും. ഇതു ഫറയധഖാരും അ 

18 

വനെറ സകലപുരുഷാരധും തന്നേ എന്നു 

യഹോവയായ ക്ത്താധിനെറ അരുള. 

പ്പാടു. 

൩൨. അബഡ്യ്യായ 0. 

വന്ത്രണ്ടാം ആണ്ടു, പന്രണ്ടാം മാസം, 

ഒന്നാം തിയ്യതി യഹോവയുടെ അരുള 

പാടു ഏനിക്കുണ്ടായതെന്തെന്നാല്: മനു 

ഷ്യ പൃത്രാം നി മിസ്രയീംരാജാവായ ഫറ 

ധോനെക്ുറിച്ചു ഒരു ധിലാപം തുടങ്ങി 

അവനോടു പറയേണ്ടതു: ജാതികളില്. 

ബാലസിംഹമായുള്ളേധേ, നി നശിച്ചി 

രിക്കുന്നു; നി കുടലിലെ നക്രംപോലെ 

ആയിരുന്ന; നി നടികളില് ചാടി കാത 

കൊണ്ടു വെള്ളം കലക്കി നടികളെ അഴ 

ക്കാക്കിക്കള ഞു. യഹോധയായ കത്താധു 

ഇവ്രകാരം അരുളിച്ചെയയന്നു: ഞാ൯ അ 

നേകംജാതികളൂടെ ക്രട്ടത്തെക്കൊണ്ടു നി 

നെറമേല് ഏനെറ വലയെ ധിശികും; 

അവർ ഏരെറ വലയിൽ നിന്നെ വലി 

ച്ചെടുക്കും. ഞാന നിന്നെ കരെകു വലി 

ചിടും; നിന്നെ ധെളിപ്പദേശത്തു ഏറി 

ഞ്ജുകളയും; ആകാശത്തിലെ പറവ ഒക്കെ 

യൂം നിനെറമേല് ജഇുരിക്കുമാറാക്കി സവ 

യാം മൃഗങ്ങള്ക്കു നിന്നെ ജര 
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യാക്കി തൃപ്ലിവരുത്തും, ഞാന് നിനെറ 

മാംസത്തെ പവ്വതങ്ങളിന്മേല് ക്രട്ടി നി 

നെറ പിണംകൊണ്ടു താഴ്ഗരകളെ നി 

റെക്കും. ഞാ൯ നിനെഥ ചെളിനിലത്തെ 

മലകളോളം നിസെറ രക്തംകൊണ്ടു ന 

നെകും; നീച്ചാലുകഠ നിന്നാല് നിറയും. 

നിന്നെ കെടുത്തുകളയുമ്പോ൦ം ഞാ൯ ആ 

കാശത്തെ മൂടി അതിലെ നക്ഷത്രങ്ങളെ 

കറുപ്പുടപ്പിക്കും; ഞാ൯ സൂയ്യനെ മേഘം 

കൊണ്ടു മറെക്കും; ചന്രര൯ പ്രകാശം നല്ല 

കയം ഇല്ല. 

ജ്യോതി സ്സുകളെ ഒക്കെയും ഞാന നിന്െറ 

ആകാശത്തിലെ ശോഭയുള്ള 

നിമിത്തം കറുപ്പുടുപ്പിക്കയും നിനെറ ദേശ 

ത്തില് അന്ധകാരം വരുത്തുകയും ചെയ്യം 

ഏന്നു യഫോലയായ കത്താവിനെറ അ 

രുളപ്പാടു. നിന്െറ നാശം ജാതികളുടെ 

ഇടയിലും നി അറിയാത്ത ദേശങ്ങളേോം 

കവും പ്രസിഭ്ധമാക്കുമ്പോശ ഞാ൯ അനേ 

കുജാതികളുടെ ഫൃദയങ്ങളെ ധ്യസനി 

പ്പിക്കും. ഞാ൯ അനേകുംജാതികളെ 

നിന്നെച്ചൊല്ലി സൂംഭികുമാറാക്കും; അവ 

രുടെ രാജാക്കന്മാർ കാഞ്ങകെ ഞാ൯ എനെറ 

“വാര വീശുമ്പോഗ, അവര് നിനെറനി 

മിത്തം അത്യന്തം പേടിച്ചുപോകും; നി 

നെറ ധീഴ്ണയുടെ നാളില് അവര് ഓരോ 

രത്തനും താന്താനെറ പ്രാണനെ ഓത്തു 

മാത്രതോറും ധിറെകും. യഹോവയായ 

കത്താധു ഇപ്രുകാരം അരുളിച്ചെയ്ുന്നു 

ബഖാബേല്രാജാധിനെറ വാ നിനെറ 

നേരെ വരും. വിരന്മാരുടെ വാധകൊ 

ണ്ടു ഞാ൯ നിന്െറ പുരുക്മാരത്തെ വിഴു 

മാറാക്കും; അവരെല്ലാവരും ജാതികളില് 

ഖെച്ചു ഉഗ്രന്മാർ; അവ൪ മിസ്രയിമിനെറ 

പ്രതാപത്തെ ശ്രു൩ മാകും; അതിലെ പൃ 

രുക്ഷാരമൊക്കെയും നശിച്ചുപോകും, വള 

രെ ധെള്ളത്തിന്നരികെനിന്നു ഞാ൯ അ 

തിലെ സകലമുഗങ്ങളെയും നശിപ്പിക്കും; 
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ഇനിമേല് മരനുഷ്യയനെറ കാല് അതിനെ 

കലകുകയില്ല; മൃഗങ്ങളുടെ കുളമ്പും അ 

ആ കാലത്തു 

ഞാ൯ അവരുടെ വെള്ളം തെളിയുമാറാ 

തിനെ കലക്കുകയില്ലം 

ക്കി അവരുടെ നദികളെ എണ്ണ പോലെ 

ഒഴണകുമാറാക്കും എന്നു യഹോവയായ കുത്താ 

ഞാന് മിസ്രയിം 

ദേശത്തെ പ്വാഥാക്കി ദേശം ശ്ര മായി 

ധിനെറ അരുളപ്പാടു. 

അതിലുള്ള തൊക്കെയും ഇല്ലാതാകുമ്പോഴ്ം 

ഞാന്൯ അതിലെ നിഖാസികളെ ഒക്കെയും 

നശിപ്പിക്കുമ്പോഴ്ചം, ഞാ൯ യഹോവ ഏ 

നു അവര് അറിയും. അവര് അതിനെ 

ക്കുറിച്ചു വിലപിക്കുന്ന വിലാപം ഇതത്രേ; 

ജാതികളുടെ പുത്രിമാര ഇതുചൊല്ലി ധില 

പികും; അധര മിസ്രയിമിനെക്ുറിച്ചും 

അതിലെ സകലപുരുകഷ്മാരത്തെക്കുറിച്ചും 

ഇതുചൊല്ലി വിലപിക്കും എന്നു യഹോ 

വയായ കത്താധിനെറ അരുളപ്പാടു. 

പന്ത്രണ്ടാം ആണ്ടു, ആ മാസം, പതിന 

ഞ്ചാം തിയ്യതി യഹോധയുടെ അരുളപ്പാടു 

എനിക്കുണ്ടായതെന്തെന്നാല്: മന്ദഷ്യ 

പുത്രാ, നി മിസ്രയിമിലെ പുരുഷ്കാരത്തെ 

ക്കുറിച്ചു വിലപിച്ചു അതിനെയും ശ്രുതി 

പ്പെട്ട ജാതികളുടെ പുത്രിമാരെയും കുഴി 

യില് ഇറങ്ങുന്നവരോടുക്രടെ ഭൂമിയുടെ അ 

ധോഭാഗത്തു തള്ളിയിടുക. സ്െന്ദയ്യ 

ത്തില് നി ആരെക്കാഠം വിശേഷച്പെട്ടിരി 

ക്കുന്നു? നീ ഇറങ്ങിച്ചെന്നു അഗ്രചമ്മികമു 

ടെ കൂട്ടത്തില് കിടക്കുക, വാളാല് നിഹത 

ന്മാരായവരുടെ നടുധില് അവർ ധിീഴ്ചം; 

വാം നിയമിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു; അതിനെ 

യും അതിനെറ സകലപുരുഷാരത്തെയും 

വലിച്ചുകൊണ്ടു പോക വി൯,. വിരന്മാരിത 

ബലവാന്മാരായവ൪ര് അയധയനെറ സഹായ 

ക്കാരോട്ടക്രടെ പാതാള ത്തിനെറ നടുധില് 

നിന്നു അവനോടു സംസരരിക്ും;ു അഗ്ര 

ചമ്മികളായി വാളാല് നിഹതന്മാരായവര്൪ 

ഠിം 
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ഇറങ്ങിച്ചെന്നു അധിടെ കിടക്കുന്നു. അ 

വിടെ അശ്്ശരും അതിന്െറ സവ്൮സമൂഫ 

വും മുണ്ടു; അവനെറ ശ്വക്കുഗികഠ അ 

വസെറ ചുററും കിടക്ുന്നു; അവരെല്ലാ 

വരും വാകൂാല് നിഹഫതന്മാരായി വിണ 

വര്൪ തന്നേ. അവരുടെ ശവകുഥഴികഠം 

പാതാളഉത്തിനെറ അങ്ങെയററത്തിരിക്കു 

ന്നു; അതിനെറ സമൂഹം അതിന്റെറ ശവ 

ക്കുഗിയുടെ ചുററും ഇരിക്കുന്നു; ജിവനുള്ള 

വരുടെ ദേശത്തു ഭീതി പരത്തിയ അധഖ 

രെല്ലാവരും വാളാല് നിഹതന്മാരായി 

വീണിരിക്കുന്നു. അവിടെ ഏലാമും അ 

തിനെറ ശവക്കുഴിയുടെ ചുററും അതി 

നെറ സകലപരു ഷകാരമധും ഉണ്ടു; അവ൪ 

എല്ലാവരും വാളാല് നിഹതന്മാരായി 

വീണു അഗ്രചമ്മികളായി ഭൂമിയുടെ അ 

ധോഭാഗത്തു ഇറങ്ങിഃപ്പായിരിക്കുന്നു; 

ജ്ടിവനുള്ള വരുടെ ദേശത്തു അവര് ട്രീതി 

പരത്തി; എങ്കിലും കുഴിയില് ഇറങ്ങുന്ന 

വരോടുകുടെ അവര് ലജങ്യ വഹിക്കുന്നു. 

നിഹതന്മാരുടെ മദ്ധ്യേ അവര് അതിന്നും 

അതിനെറ സകലപുരു കാരത്തിന്നും ഒരു 

കിടക്ക വിരിച്ചിരിക്കുന്നു; അ തിനെറ ശവ 

ക്കുഗികഠം അതിസൊ ചുററും ഇരിക്കുന്നു; 

അയരൊക്കെയും അഗ്രചമ്മികളായി വാ 

കാല് നിഹതന്മാരാകുന്നു; ജിവനുള്ള വരു 

ടെ ദേശത്തു അധഖര് ഭിതി പരത്തിയി 

രിക്കയാല് കുഗിയില് ഇറങ്ങുന്ന വരോടു 

ക്രടെ ലയ്യൂ വഹിക്കുന്നു; നിഹതന്മാരുടെ 

മധ്യ അതു കിടക്കുന്നു. അധിടെ മേശെ 

ക്കും തൂബലും അതിന്െറ സകലപുരുഷ്മാ 

രവും ഉണ്ടു; അതിന്െറ ശവക്കഴികഠം 

അതിനെറ ചുററും ഇരിക്ുന്നു; അധര്൪ 

ജി വനുള്ള വരുടെ ദേശത്തു ഭീതി പരത്തി 

യിരിക്കയാല് അധഖരൊക്കെയും അഗ്രച 

മ്മികളായി വാളാല് നിഹതന്മാരായിരി 

കുന്നു. അവര് ജിവരള്ള വരുടെ മേശത്തു 

യെഹെഃദസ്ററല് ൩൨ 

വീരന്മാക്കു ഭിമി ആയിരുന്നതു കൊണ്ടു 

തങ്ങളൂടെ അകൂത്യങ്ങളെ അസ്ഥികളി 

ന്മേത ചുമന്നും തങ്ങളുടെ വാഭ്മകളെ. 

തലെക്കു കിഴെ ഖെച്ചുംകൊണ്ടു അഗ്ര 

ചമ്മികളില് പട്ടുപോയ ധീരന്മാരായി 

പടക്കോപ്പോടുക്രടെ പാതാളത്തില് ഇറ 

ങ്ജിയവരുടെ ക്രട്ടത്തില്ത കിടക്കേണ്ടത 

ല്ല യോ? നീയാ അഗ്രചമ്മികളുടെ 

കൂട്ടത്തില് തകന്നു3പാകുയും വാളാല് 

നിഹതന്മാരയേ വരോടുക്രടെ കിടക്കുകയും 

ചെയ്യും. അധിടെ ഏടദോമും അമിനെറ 

രാജാക്കന്മാരും സകലപ്രഭൂക്കന്മാരും ഉണ്ടു; 

അവര് തങ്ങറൂടെ യല്ല ഭത്വത്തില് വാളാല് 

നിഹതന്മാരായവരുടെ ക്രട്ടത്തിര കിട 

ക്കേണ്ടിവന്നു; അ ഖര് അഗ്രചമ്മികക്കോടും 

കുഴിയില് ഇറങ്ങുന്നവരോടും ക്രടെ കിട 

്രഭക്ക 

നിഹതന്മാടരോടുക്ൂടെ 

കുന്നു. അചിടെ വടക്കെ 

ന്മാരെല്ലാവരും 

ഇറങ്ങിപ്പോയ സകലസി ദോ രും ഉണ്ടു; 

അവര് തങ്ങമൂടെ വല്ലഭത്വത്താല് പര 

ത്തിയ ഭിതിനിമിത്തം ലജ്യികുന്നു; അവ൪ 

അഗ്രചമ്മികളായി വാമാല് നിഹതന്മാ 

രായവരോടുക്രടെ കിടക്കുകയും കുഴിയില് 

ഇ റങ്ങുന്നവരോടുക്രടെ ലജ്യൂ വഹിക്കയും 

ചെയ്യുന്നു. അധഖരെ ഫറയവാന് കണ്ടു 

തനെെറ സകലചുരുഷാരത്തെയും കുറിച്ചു 

ആശ്വസികും; ഫറധോന്ം അഖവനെറ 

സകലസൈസ്യ ധും വാളാല് നിഹ തന്മാ 

രായിരികുന്നു എന്നു യഹോധയായ 

കത്തായിനെറ അരുളപ്പാടു. ഞാനല്ലോ 

അവനെറ ഭീതി ജീവനുള്ളവരുടെ ദേ 

ശതുു പരത്തിയതു, ഫാധോനും അവ 

നെറ പവുരുക്കാരമൊക്കെയും വാമാരു 

നി്ഹതന്മാരായ വരോടുക്രടെ അഗ്രചമ്മി 

കളുടെ ക്രട്ടത്തിത കിടക്കേണ്ടിവരും എന്നു 

യഹോധഖയായ കത്താധിനെറ അരുമ 

ല്പാ൭. 
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൩൩. അഷ്ധയ ൨0. 
ള് 

യഹോവയുടെ അരുളപ്പാടു എനിക്കുണ്ടാ 

യതെന്തെന്നാര: മനുഷ്യപുത്രാ, നീനി 

നെറ സ്വജാതിക്കാരോട്ട പ്രവചിച്ചു പറ 

യേണ്ടതു; ഞാ൯ ഒരു ദേശത്തിസെറ നേ 

രെ വാമ വരുത്തൃമ്പോഠ, ആ ദേശത്തി 

ലെ ജനം തങ്ങളൂടെ ക്രട്ടത്തില്നിന്നു 

ഒരു പുരുഷനെ തിരഞ്ഞെടുത്തു കാവ 

ല്ലാരനാക്കിലെച്ചാല്, ദേശത്തിനെറ 

നേരെ വാഠം വരുന്നതു കണ്ടിട്ടു അവ൯ 

കാഹളം മുരതി ജനത്തെ ഓാമ്മപ്പെടുത്തു 

മ്പോഗ ആരെങ്കിലും കാഹളനാദം കേട്ടു 

കരുതിക്കൊള്ളാതെ ഇരുന്നാല്, വാര വ 

നു അവനെ ഛേടിച്ചുകള യുന്നു എങ്കില് 

അവനെറ രക്തം അഖനെറ തല3മല് 

തന്നേ ഇരികും. അവ൯ കാഫള നാദം 

കേട്ടിട്ടു കരുതിക്കൊണ്ടില്ല; അവനെറ 

രക്തം അവനെറമേല് ഇരികും; കരുതി 

ക്കൊണ്ടിരുന്നുവെങ്കില് അവയ൯ തെറ 

പ്രാണനെ രക്ഷിക്കുമായിരുന്നു. എന്നാല് 

കായല്ല്ാര൯ വാഠം വരുന്നതു കണ്ടു കാം 

ഫള.ം ഉതാതെയ്ും ജനം കുരുതിക്കൊള്ളാ 

തെയും ഇരുനിട്ടു വാര വന്നു അവരു 

ടെ ഇടയില്നിന്നു ഒരുത്തനെ 'ഛേടിച്ചു 

കളയുന്നു എങ്കില്, ഇവ൯ തെറ അക 

തൃംനിമിത്തം ഛേദിക്കപ്പെട്ടുപോയി എ 

കിലും അവനെറ രക്തം ഞാന് കായല്ല്ലാ 

രനോട്ടു ചോടിക്കും. 

ഷ്യ പുത്രം, 
ഗൃഹത്തിന്നു കാവല്ല്ലാരനാക്കി വെച്ചിരി 

അതുപോലെ, മനു 

ഞാന് നിന്നെ യിസായല് 

കുന്നു; നി എനെറ വായില്നിന്നു വച 

നം കേട്ടു ഏനെറ നാമത്തില് അവരെ 

ഓമ്മപ്പെടുത്തേണം. ഞാ൯ ടുക നോടു : 

ടൂഷ്ട്യാ, നി മരിക്കും എന്നു കല്പിക്കുമ്പോഠം 

ദുക൯ തസെറ വഴി ധിട്ടുതിരിലാ൯ കരുതി 

ക്കൊള്ള ത്തക്കവണ്ണം നി അവനെ പ്രബോ 

ഠിം 

ധിപ്പിക്കാതെയിരുന്നാല്, ടൂക്൯ തനെറ 

അകൃത്യംനിമിത്തം മരികും; അവന്െറ 

രക്തമോ ഞാന് നിന്നോടു ചോദിക്കും. 

മെന്നാല് ടൂഷ്ട൯ തന്െറ വഴി ധിട്ടുത്തിരി 9 

യേണ്ടതിന്നു നീ അവനെ ഓാമ്മപ്പെടുത്തി 

ടും അവ൯ തനെറ വഴി ധിട്ടുതിരിയാ 

ഞ്ഞാല്, അവന് തനെറ അകൂത്യംനിമി 

ത്തം മരിക്കും; നിയോ, നിന്െറ പ്രാണ 

നെ രക്ഷ്മിച്ചിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടു 10 

മനുഷ്യ പുത്രാ, നി യിസ്രായേല് ഗൃഹത്തോട്ട 

പറയേണ്ടതു: ഞങ്ങളുടെ അതിക്രമങ്ങളും 

പാപങ്ങളും ഞങ്ങളുടെമേത ഇരിക്കുന്നു; 

അവയാല് ഞങ്ങ ക്ഷയിച്ചു പോകുന്നു ; 

ഞങ്ങ എങ്ങനെ ജിധിച്ചിരികും ഏന്നു 

നിങ്ങഠം പറയുന്നു. ഏഎന്നാണ,ദുഷന്െറ 11 

മരണത്തില് അല്ല, ഒൂഷ്ട൯ തന്െറ വഴി 

വിട്ടുതിരിഞ്ഞു ജീവിക്കുന്നതില് അത്രേ 

എനിക്കു ഇഷ്ടമുള്ള തെന്നു യഹോഖയായ 

കത്താധിനെറ അരുളപ്പാടു; നിങ്ങളുടെ 

ടൂമ്മാഗ്ശങ്ങളെ ധിട്ടുതിരിധി൯, തിരിധി൯; 

യിസ്പാടയല്ഗൃുഹമേ, നിങ്ങ എന്തിന 

മരിക്കുന്നു എന്നു അവരോടു പറക. 

മനുഷ്യ പുത്രാ, നി നിന്െറ സ്വജാതിക്കാ 12 

രോടുട പറയേണ്ടതു: നീതിമാ൯ അതിക്ര 

മം ചെയ്യുന്ന നാളില് അവനെറ നീതി 

അവനെ രക്ഷ്മിക്കയില്ല; ഒൂക്ക൯ തന്െറ 

ടൂക്ടൃത വിട്ടുതിരിയുന്ന നാളില് തന്െറ 

നീതി 

മാ൯ പാപ്പം ചെയ്യന്ന നാളില്, അവന്നു യ്ക്കു 9 

ദൂക്തയാല് ഇടറിധിഴ്ചകയില്ല; 

തന്െറ നീതിയാൽ ജിീധിപ്പാ൯ കഴിക 

യയമില്ല. നീതിമാ൯ ജിധിക്കുമെന്നു ഞാന് 13 

അഖനോടു പറയുമ്പോ, അധവ൯ തന്െറ 

നീതിയില് ആശ്രയിച്ചു അകൂത്യം പ്രവ 

ത്തിക്കുന്നു എങ്കില്, അവനെറ നിതിപ്രപ്പ 

ത്തിക ഒന്നും അവന്നു കണക്കിടുകയില്ല; 

അവന് ചെയു നിതികേടുനിമിത്തം അ 

വന മരിക്കും. എന്നാല് ഞാ൯ടഷ്ട നോട്ട: 14 
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നി മരിക്കും എന്നു പറയുമ്പോ, അവ൯ 

തന്െറ പാപം ധിട്ടുതിരിഞ്ഞു നീതി 

യ്യും ന്യായവും പ്രവത്തിക്കയും പണ 

യം തിരികെ കൊടുക്കയും അപഹരിച്ചതു 

മടക്കിക്കൊടുക്കയും നിതികേട്ട ഒന്നും ചെ 

യ്യാതെ ജി ധവനെറ ചട്ടങ്ങളെ അനുസര്൪ 

ക്മയ്യം ചെയ്യാ അവന് മരിക്കാതെ 

ജ്ടിവികും. 

അധന്നു കണക്കിടുകയില്പ; അവ൯ നീതി 

അവ൯ ചെയു പാപം ഒന്നും 

യും ന്യായധും പ്രവത്തിച്ചിരിക്കുന്നു; അ 

വ൯ ജിവധിക്ും. 

ജാതിക്കാര്: കത്താധയിനെറ വഴി ചൊമു 

എന്നാല് നിന്െറ സ്വ 

ള്ള തല്പ ഏന്നു പറയ്യന്നു; അവരുടെ വഴി 

യതത്രേ ചൊപ്വ്പ്ലാതെയിരിക്ുന്നതു. നിതി 

മാ൯ തനെറ നിതി വിട്ടുതിരിഞ്ഞു നീതി 

കേടു പ്രവത്തിക്കുന്നു വെങ്കിര അവ൯ അ 

തിനാല് തന്നേ മരിക്കും. ഏന്നാല് ടൂഷ്൯ ത 

നെറ ദുഷ്ടത വിട്ടുതിരിഞ്ഞു നീതിയും ന്യായ 

വും പ്രുവത്തിക്കുന്നു വെങ്കില് അവന് അതി 

നാല് ജീവിക്കും. മ്ലന്നിട്ടും കത്താധിനെറ 

വഴി ചൊപ്പുള്ള തല്ല ഏന്നു നിങ്ങ പറ 

യന്ന; യിസായേല് ഗൃഹമേ, ഞാന് നിങ്ങ 

ളില് ഓഃരാരുത്തനെയും അവനവനെറ 

നടപ്പിന്നു തക്കവണ്ണം ന്യായം ധിധിക്കും. 

ഞങ്ങളൂടെ പ്രവാസത്തിനെറ പന്തു 

ണ്ടാം ആണ്ടു, 

തിയ്യതി, 

പത്താം ാസം, അഞ്ചാം 

ഒയെരൂശ ലേമില്നിനു ചാടി 

പ്പോയ ഒരുതആ൯ ഏനെറ അടുക്കല് 

വന്നു: നഗരം പിടിക്കപ്പെട്ടുപോയി എ 

ന്നു പറഞ്ഞു. ചാടി മപ്പായവന് വരുന്ന 

തിനൊ തലെനാര ധൈകന്നേരം യഛഹോം 

വയുടെ കൈ ഏനെറമേല് ഖന്ന; രാധി 

ലെ അവന ഏനെറ അട്ടക്കത വരുമ്പോ 

ഗത്തേക്കു യഹോവ ഏഎനെറ വായ തുറ 

ന്നിരുന്നു; അങ്ങനെ എനെറ വായ് തുറ 

ന്നതു കൊണ്ടു ഞാ൯ പിന്നെ മിണ്ടാതെ 

ഇരുന്നില്ല. യ ഹഫോധയുടെ അരുളപ്പാടു 

ഠിം 

യെഹെസ്ന്റേല് ൩൩ 

എനിക്കുണ്ടായതെന്തെന്നാല്: മനുഷ്യ്യപു 

തരാ, യിസ്ധായേല്ദേശത്തിലെ ശ്രൂ൬ സ്ഥ 

ലങ്ങളിര പാകുന്നവര്: അബ്രാഹാം ഏക 

നായിരിക്കെ അവന്നു ദേശം അവകാശ 

മായി ലഭിച്ചു; ഞങ്ങളേ  പലരാകുന്നു; ഈ 

ദേശം ഞങ്ങഠക്കു അവകാശമായി ലഭിക്കും 

എന്നു പറയുന്നു. അതുകൊണ്ടു നി അവ 

രോടു പറയേണ്ടതു: യഹോവയായ കത്താ 

വു ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചെയ്യുന്നു : നിങ്ങാം 

മാംസം രക്തൃത്തോടുക്രടെ തിന്നുകയും 

ന്.ങ്ങമൂടെ വിഗ്രഹങ്ങളെ നോക്കി നമ 

സ്ത്രിക്കയും രക്തം ചൊരികയും ചെയ്യുന്നു ; 

നിങ്ങ ദേശത്തെ കൈവശമാക്കുമോ? 

നിങ്ങ നിങ്ങളുടെ വാളില് ആശ്രയി 

ക്കയും മ്ലേച്ഛത പ്രവത്തിക്കയും ഓഃരാരു 

ത്ആമ്മം തനെറ ക്രട്ടുകാരനെറ ഭായ്യയെ 

വകളാക്ുകയുയം ചെയ്യന്നു; നിങ്ങ ദേശ 

ത്തെ കൈവശമാകുമോ? നീ അവ 

രോടു പറയേണ്ടതു : യഹോവയായ കത്താ 

വു ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചെയ്യുന്നു : എന്നാ 

ണ, ശ്ര സ്ഥലങ്ങളില് പാകുന്നവ൪ 

വാഠംകൊണ്ടു വിഴ് ഴം; വെളിംപ്രദേശത്തു 

ള്ളവരെ ഞാന് ശൃഗങ്ങധക്ു ഇരയായി 

കൊടുക്കും; ദുഗ്ഗങ്ങളിലും ഗുഹകളിലും മുള്ള 

ഞാ൯ 

ദേശത്തെ പാഴ്ചം ശ്രുനൃധും ആക്കും; അ 

വരോ മഹാമാരികൊണ്ടു മരികും. 

തിനെറ ബലത്തിനെറ പ്രുതാപം നിന്നു 

പോകും യിസ്ഡായേല്പവ്വതങ്ങഥ ആരും 

വഴിപോകാതയവണ്ണം ശ്ര മായിത്തീരും, 

അവര് ചെയൂ സകലമ്ലേ ച്ചതകളുംനിമി 

ആം ഞാന് ഭേശത്തെ പാഴ്ചം ശ്ര ധുമാ 

കുമ്പോഠ ഞാന് യ3ഹാവ എന്നു അവര് 

അറിയും. മനുഷ്യ പുത്രാം നിന്െറ സ്വ 

ജാതിക്കാർ മതിലുക ശക്കരികത്തും വീട്ടു 

വാതില്ലലുംഖെച്ചു നിന്നെകുറിച്ച സംഭാ 

മിച്ചു: യഹോധയിങ്കല്നിന്നുണ്ടായ അരു 

ഉപ്പാടു എന്തെന്നു വന്നു കേഥപ്പി൯ എന്നു 

159 ₹ 
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ടമ 

യെഹെസ്ക്റേത ൩൪: 

തമ്മില്തമ്മിലും ഓരോരുത്തന് താന്താ 

നെറ സഹോദരനോടും പറയുന്നു. സം 

ഫൃം ക്രടിവരുന്നതുപോലെ അവധഖര് നി 

നെറ അടുക്കല് വന്നു എനെറ ജനമായിട്ടു 

നിനെറ മുമ്പില് ഇരുന്നു നിനെറ വച 

നങ്ങക്െ കേശകുന്നു; എന്നാല് അവ൪ 

അവയെ ചെയ്യന്നില്ല ; വായ്കൊണ്ടു അവര് 

വളരെ സ്നേഹം കാണിക്കുന്നു; ഹൃദയമോ, 

ഒുരാഗ്രഹത്തെ പിന്തുടരുന്നു. നി അവ 

ക്കു മധുരസ്വരധും വാജ്യനൈപുണ്യയവും 

ഉള്ള ഒരുത്തനെറ പ്രേരഗിതംപോലെ 

ഇരിക്കുന്നു; അവര് നിനെറ വചനങ്ങളെ. 

കേഠക്ുന്നു ; ചെയ്യന്നില്ലതാനും. എന്നാല് 

അതു സംഭധിക്കുമ്പോഠ-- ഇതാ, അതു 

വരുന്നു - അവര് തങ്ങളുടെ ഇടയില് 

ഒരു പ്രവാചകന ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നു 

അറിയും. 

൩൪.൦ അശ്ധ്യായം. 

യഹോവയുടെ അരുളപ്പാടു എനിക്കുണ്ടാ 

യതെന്തെന്നാല്: മരുഷ്യപുത്രാ, യിസ്സാ 

യേലിനെറ ഇടയന്മാരെക്കുറിച്ചു പ്രവ 

ചിക്കു നി പ്രവചിച്ചു അവരോടു, ഇടയ 

ന്മാരോടു തന്നേ, പറയേണ്ടതു: യഹോവ 

യായ കുത്താവുയ ഇപ്രുകാരം അരുളിച്ചെ 

യ്യുന്നു: തങ്ങളെ ത്തന്നേ മേയിക്കുന്ന യിസ്രാ 

യേലിനെറ ഇടയന്മാക്കു അയ്യോ ക്കും! 

ആടുകളെ അല്ലയോ ഇടയന്മാര് മേയിക്കേ 

ണ്ടതു£ നിങ്ങഥം മേദസ്സു തിന്നുകയും ആ 

ട്ടുരോമം മടുക്കയും തടിച്ചിരിക്കുന്നവയെ 

അവുക്കയും ചെയ്യന്നു ആടുകളെ നിങ്ങ 

നിങ്ങ ബലഹീി 

ദീനം 

പിടിച്ചതിനെ ചികിത്സിക്കയോ ഒടിഞ്ഞ 

മേയിക്കുന്നില്ലതാനും. 

നമായതിനെ ശക്തികരിക്കയോ 

തിനെ മുറിധുകെട്ടുകയോ ചിതറിപ്പോയ 

തിനെ തിരിച്ചുവരുതുുകയോ കാണാതെ 

പോയതിനെ അന്വേഷിക്കയോ ചെയ്യാ 

(ഠി 
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തെ കഠിനതയോടും ക്രൂരതയോടും ക്രടെ 

അധഖയെ ഭരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇടയന് ഇ ; 

ല്ലായ്ക്കു കൊണ്ടു അവ ചിതറിപ്പോയി; ചിത 

റിപ്പോയിട്ടു അവ കട്ടിലെ സകലഗൂഗ 

ങ്ജശക്കും ഇരയായിത്തിന്നു. എനന്െറആ ! 

ടുക എല്ലാമലകളിലും ഉയരമുള്ള എല്ലാ 

കുന്നിന്മേലും ഉഗന്നുനടന്നു; ഭൂതലത്തില് 

ഒക്കെയും എന്റെറ ആടുക ചിതറിപ്പോ 

യി; ആരും അവയെ തിരകടയാ അന്വേ 

ക്കിക്കയോ ചെയ്യിട്ടില്ല. അതു കൊണ്ടു 

ഇടയന്മാരേ, യഹോവയുടെ വചനം 

കേഷപ്പി൯. എന്നാണ, ഇടയനില്ലായ്ക്കു 8 

കൊണ്ടത്രേ എന്െറ ആടുകഠ കവച്ചയാ 

യിപ്പ്പോകയും എനെറ ആടുകറഠം കാട്ടിലെ 

സകലമുഗത്തിന്നും ഇരയായിത്തീരുകയും 

ചെയുതു ഏന്നു യഹോചയായ കത്താധി 

നെറ അരുളപ്പാടു; എനെറ ഇടയന്മാർ 

എനെെറ ആടുകളെ അന്വേഷിക്കാതെ 

തങ്ങളെത്തന്നേ മേയിക്കയും ആടുകളെ 

മേയിക്കാതെയിരിക്കയയം ചെയ്തുകൊണ്ടു, 

ഇടയന്മാരേ, യഹോവയുടെ വചനം 9 

കോഠം്പി൯: യഹോധഖയായ കുത്താധു 10 

ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചെയ്യുന്നു: ഞാ൯ ഇടയ 

ന്മാക്കു വിരോധമായിരിക്കുന്നു; ഞാ൯ എ 

നെറ ആടുകളെ. അവരുടെ കയ്യില്നിന്നു 

ചോടിച്ചു, ആടുകളെ മേയിക്കുന്ന വേല 

യില്നിന്നു അവരെ നിക്കിക്കളയുയം; ഇട 

യന്മാര ഇനി തങ്ങളെത്തന്നേ മേയിക്ക 

യില്ല; . ഏനെറ ആടുക അവക്കു ഇരയാ 

കാതെയിരിക്കേണ്ടതിന്നു ഞാ൯ അവയെ 

അവരുടെ വായില്നിന്നു ധിട്ട വിക്കും. 

യഹോവയായ കത്താധു ഇപ്രകാരം അരു 1! 

ളിച്ചെയ്യന്നു: ഞാ൯ തന്നേ എനെറ ആടു 

കളെ തിരഞ്ഞു നോക്കും. ഒരു ഇടയന 12 

ചിതറിപ്പപോയിരിക്കുന്ന തെറ ആടുകളുടെ 

ഇടയില് ഇരിക്കുന്ന നാളില് തസെറ ആ 

ട്ടി൯ക്ൂട്ടത്തെ അന്വേഷിക്കുന്നതു പോലെ 
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ഞാ൯ ഏനെറ ആടുകളെ അന്വേഷിച്ചു, 

അവ കാറും കറുപ്പുരുള്ള ദിവസത്തില് ചി 

തറിപ്പോയ സകലസ്ഥലങ്ങളിലുംനിന്നു 

അവയെ ധിട്ടവികും. ഞാ൯ അവയെ 

ജാതികളുടെ ഇടയില്നിന്നു പുറപ്പെടു 

വിച്ചു ദേശങ്ങളിരുനിന്നു ശേഖരിച്ചു 

സ്വദേശത്തു കൊണ്ടുവന്നു യിസാ3യത്മല 

കളിലും നദിതിരങ്ങളിലും ദേശത്തിലെ 

സകലവാസസ്ഥലങ്ങളിലും മേയിക്കാ. 

നല്ല മേച്ചല്പുറത്തു ഞാ൯ അധയെ മേ 

യികും; യിസ്വാടയലിനന്െറ ഉയന്നമലക൦ 

അവെകു കിടപ്പിടം ആയിരികും; അവി 

ടെ അവ നല്ല കിടപ്പിടത്തു കിടകുകയ്യം 

യിസ്പാമയല്മലകളിലെ പുഷ്ടിയുള്ള മേ 

ചുല്പുറത്തു മേയുകയ്യം ചെയ്യും. ഞാ൯ 

തന്നേ ഏനെറ ആടുകളെ മേയിക്കയും 

കിടത്തുകയും ചെയ്യും ഏന്നു യഹോവയാ 

യ കുത്തായിനെറ അരുളപ്പാടു. കാണാ 

തെപായതിനെ ഞാന് അന്വേഷിക്കയും 

ഓടിച്ചുകുള ഞതിനെ തിരിച്ചുവരുത്തുക 

യും ഒടിഞ്ഞതിനെ മുറിപുകെട്ടുകയും ദീനം 

പിടിച്ചതിനെ ശക്തികരിക്കയും ചെയ്യും; 

മ്രേന്നാല് കൊഴ്ചത്തതിനെയ്യം ഉരത്തതി 

നെയും ഞാ൯ നശിപ്പിക്കും; ഞാന് ന്യ 

ത്തോടെ അവയെ മയിക്ും. നിങ്ങളോ, 

ഏനെറ ആടുകളേ, യഹോവയായ കത്താ 

വു ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചെയ്യുന്നു: ഞാ൯ 

ആടിന്നും ആടിന്നും മദ്ധ്യേയയം ആട്ടകൊ 

ററന്മാക്കും കോലാട്ടുകൊററന്മാക്കും മദ്ധ്യേ 

യും ന്യായം വിധിക്കുന്നു. നിങ്ങഠം നല്ല 

മേച്ചരു മേഞ്ഞിട്ടു മേച്ചലിനെറ ശേക്കി 

പ്പിനെ കാതകൊണ്ടു ചധിട്ടിക്കുള യൃയന്നതും 

തെളിആധെള്ളം കുടിച്ചിട്ടു ശേഷിപ്പുള്ള ത്തി 

നെ കാല്കൊണ്ടു കലക്കിക്കളയയന്നതും 

നിങ്ങാരകു പോരായോ? നിങ്ങ൦ കാര 

കൊണ്ടു ചവിട്ടിയതു എനെെറ ആടുക 

തിന്നുകയും നിങ്ങ കാരകൊണ്ടു കലക്കി 

1209 യെഹെസ്റ്റേല് ൩൪൭: 

യതു അധവ കുടിക്കയും ചെയ്യേണമോ? 

അതുകൊണ്ടു യഹോവയായ കത്താവു അ 

വയോടു ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചെയുന്നു : 

ഞാന് തന്നേ തടിച്ച ആടുകമകും മെലി 

ഞ്ഞ ആടുകമകും മഭ്ധ്യേ ൬യംധിധിക്കും. 

ദീനം പിടിച്ചവയെ നിങ്ങ പരക്കെ 

ചിതറിക്കുവോളം പാശ്വംകൊണ്ടും തോഠം 

കൊണ്ടും ഉന്തി അവയെ ഒക്കെയും കൊ 

നുകൊണ്ടു ഇടികുന്നതിനാല് ഞാന് എ 

നെറ ആട്ടി൯ക്രട്ടത്തെ രക്ഷികും; തഅവ 

നി ഇരയായിത്തിരുകയില്ല ; ഞാന് ആ 

ടിന്നും ആടിന്നും മാഭ്ധ്യ ന്യായം ധിധികും. 

അവയെ മേയിക്കേണ്ടതന്നു ഞാന് ഒരേ 

ഇടയനെ അധെക്കായി നിയമികും; എ 

സെറ ഭാസനായ ദാധിടിനെ തന്നേ; അ 

ധവ൯ അവയെ മേയിച്ചു അവെകു ഇടയ 

നായിരിക്കും. അങ്ങനെ യഹോവയായ 

ഞാ൯ അവക്കു ടൈവധും ഏനെറ ദാസ 

നായ ടാധീദ് അധരുടെ മദ്ധ്യ പ്രഭും 

ആയിരികും; യഹോവയായ ഞാന് അതു 

അരുളിച്ചെയ്യിരിക്കുന്നു. 

യോടു ഒരു സമാധാനനിയമം 

ഞാന് അവ 

ചെയ്യു 

ടുക മൂഗങ്ങക്െെ ദേശത്തുനിന്നു നിക്കിക്കുകൂ 

യ്യും; അങ്ങനെ അവ മരുഭൂമിയില് നിഭയ 

മായി വസിക്കയും കാടുകളില് ഉറങ്ങുകയും 

ചെയ്യും. ഞാ൯ ഭാധവയെയുയം എന്െറ 

കന്നിന്നു ചുററുമള്ള സ്ഥലങ്ങളെയും ഒരു 

അനുഗ്രഹമാക്കിലെകും; ഞാന് തക്കസമ 

അനുഗ്രഹ യത്തു മഗപെയ്യികും; അതു 

കരമായ മഴ ആയിരികും. വയലിലെ 

വൃക്ഷം ഫലം കായ്ക്യും നിലം നന്നായി 

ധിഉകുയും അവ൪ തങ്ങടെ ദേശത്തു നി 

ഭയമായി വസിക്കയും ഞാന് അവരുടെ 

ന്ദകക്കഴികളെ പൊടി ചും അധരെക്കൊ 

20 
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2 

28 

24 

95 

26 

7 

ണ്ടു പണി ഏടുപ്പിച്ചവരുടെ കയ്യില്നിന്നു . 

അവരെ പിടുധിക്കയും ചെയ്യുര്മ്ചഗോം 

ഞാ൯ യഹോവ ഏന്നു അവര് അറിയും. 

ഠിം 
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യെഹെസ്സേല് ൩൨൫ 

അവര് ഇനി ജായികമശക്കു കവച്ച ആയി 

ത്തീരുകയില്ല ; കാട്ടുമൂഗം അവരെ കടിച്ചു 

കീറുകയില്ല; അഖര് നിഭയമായി വസി 

ക്കും; ആരും അവരെ ഭയപ്പെടുത്തുകയു 

മില്ല. ഞാ൯ അവഖക്ു കീത്തിയയള്ളോരു 

നടുതല ധെച്ചുണ്ടാക്കും;; അവര് ഇനി ദേ 

ശതൃതു പട്ടിണികിടന്നു നശിക്കയില്ല; ജാ 

തികളുടെ നിന്ദ ഇനി വഹിക്കയുമില്ല. 

ഇങ്ങനെ അവരുടെ ദൈവമായ യഹോ 

വ എന്ന ഞാന് അവരോടുക്രടെ ഉണ്ടെന്നും 

യിസ്രായേല്ഗൃഹമായിരിക്കുന്ന അവര് എ 

നെറ ജനമാകുന്നു എന്നും അവര് അറിയും 

എനു യഹോവയായ കത്താധിനെറ അ 

രുളപ്പാടു. എന്നാല് എനെറ മേച്ചല് മുറ 

ത്തെ ആടുകളായി എന്െറ ആടുകളായു 

ള്ളോരേ, നിങ്ങഠം മനുഷ്യ രത്രേ; ഞാനോ 

നിങ്ങളുടെ ഭൈധം എന്നു യഫഹോവയാ 

യ കത്താധിനെറ അരുളപ്പാടു. 

൩൨൫൭ അഡ്ധ്യായം. 

യഹാവയുടെ അരുളപ്പാടു എനിക്കുണ്ടാ 

യതെന്തെന്നാല്: മനുക്ഷ്യ പുത്രാ, നീ സെ 

യീര്പവ്ൃതത്തിന്നു നേരെ മുഖംതിരിച്ചു 

അതിനെക്കുറിച്ചു പ്രവചിച്ച അതിനോടു 

പറയേണ്ടതു: യഹോധഖയായ കുത്താവു 

ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചെയുന്നു: സെയി൪ 

പവ്വത മേ, ഞാ൯ നിനകു വിരോധമായി 

രിക്കുന്നു; ഞാ൯ നിനെറ നേരെകൈ നീ 

ട്ടി നിന്നെ പാഴ്ചം ശ്രു൬ ധുമാക്കും. ഞാന് 

നിന്െറ പട്ടണങ്ങളെ. ശ്രു൬ മാക്കും; നീ 

പാഴായിത്തിരും ഞാ൯ യഛഹോധവയെന്നു 

നീ അറിയും, നീ നിത്യധൈരം ഭാധി 

ചും യിസ്ധായേല്മക്കളുടെ അന്ത്യാകൂത്യ 

കാലമായ അധഖരുടെ ആപത്തുകാലത്തു 

അധരെ വാളിന്നു ഏപ്പിച്ചുവല്ലോ, അതു 

കൊണ്ടു; എന്നാണ, ഞാന് നിന്നെ രക്ത 

മാക്കിത്തീക്കുകയും രക്തം നിന്നെ പിന്തുടരു 

ഠിം 

1270 ഴ്യ്ന്് 35 

കയും ചെയ്യും; അതേ രക്തം നി വെറു 

ത്തിരിക്കുന്നു; രക്തം നിന്നെ പിന്തുടരും 

എന്നു യഹോവയായ കത്താധിനെറ അ 

രുളപ്പാടു. അങ്ങനെ ഞാ൯ സെയിക്പ ' 

വൃതത്തെ പാഴ്ചം ശ്രൂ൬ ധൃമാക്കി, ഗതാഗതം 

ചെയ്യുന്നവരെ അതില്നിന്നു ടിച്ചു 

കളയും. ഞാന് അതിന്െറ മലകമ്ളെ 8 

നിഹതന്മാരെക്കൊണ്ടു നിറെക്കും; നി 

നെറ കുന്നുകളിലും താഴ്ണരകളി ലും നിന്െറ 

സകലനടികളിലും വാളാല് നിഹതന്മാരാ 

യവര്൪ ധിഴം. ഞാന് നിന്നെ ശാശ്വത 9 

ശ്ര൬ ങ്ങളാക്കും; നിനെറ പട്ടണങ്ങഠം 

നിവംസികഠ ഇല്ലാതെയിരിക്കും; ഞാ൯ 

യഹോവ എന്നു നിങ്ങ അറിയും. യഫോ 10 

വ അധിടെ ഉണ്ടായിരിക്കെ: ഈ ജാതി 

രണ്ടും ഈ ദേശം രണ്ടും എനിക്കുള്ളവ 

യാകും ഞങ്ങ അതു കൈവശമാകും 

എന്നു നി പറഞ്ഞിരിക്കകൊണ്ടു ഏന്നാ 11 

ണ, നി അവരോട്ട നിന്െറ ദ്വേഷം 

ഹേതുവായി കാണിച്ചിരിക്കുന്ന കോപ 

ത്തിന്നും അസൂയെക്കും ഒത്തവണ്ണം ഞാന്ദം 

പ്രവത്തികും; ഞാന് നിനക്കു ന്യായം 

ധിധികുമ്പോര ഞാ൯ അവരുടെ ഇട 

യില് എന്നെത്തന്നേ ധെളിപ്പെടുത്തും 

എന്നു യഹോധയായ കത്താധിനെറ അ 

രളപ്പാടു. യിസ്രായേല്പ്പവ്തങ്ങഠ ശ്ര 12, 

നൃമായിരിക്കുന്നു; അവ ഒആങ്ങനക്കു ഇര 

യായി നല്ല,പ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നിങ്ങനെ 

അവയെക്കറിച്ചു നീ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന 

ടൂഷണങ്ങളെ യൊക്കെയും യഹോവയായ 

ഞാ൯ കേട്ടിരികുന്നു എന്നു നി അറിയും, 

നിങ്ങറം വായ്യ്കൊണ്ടു എനെറനേരെ വമ്പു 193 

പറഞ്ഞു ഏനിക്കു വിരോധമായി നിങ്ങ 

മുടെ വാക്കുകളെ ചെരുക്കി;ു ഞാന് അത്തു 
] 

കേട്ടിരിക്കുന്നു, യഹോധയായ കുത്താധു 14 

ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചെയ്ുന്നു : സവ്ൃഭൂമിയും 

സന്തോഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഠം ഞാ൯ 



.15 നിന്നെ ശ്രൂ൬ മാക്കം. 

ധൂ 36 -. 1271 --- യെഹെസ്സറേത ൩൬ 

യി സ്ായേത് ഗൃഹ 

ത്തിനെറ അധഖകാശം ശ്രുന്യമായതില് നീ 

സന്തോക്കിച്ചുവല്ലോ; ഞാ൯ നിന്നോടും 

അതുപോലെ ചെയ്യും; സെയിരപവ്വ 

തധും എല്ലാഏദോമുമായുമമ്കാ3വ, നി ശ്ര 

നൃ മാരയ്്യാകം; ഞാന് യഹോധയെന്നു 

അവര് അറിയ്യം. 

൩.ന്ന൯ും അഘ്യ്യായം, 

നിയോ, മനുഷ്ചയപു താ, 

പവ്യതങ്ങ മള ഃട പ്രവചിച്ചുപറയേണ്ടതു : 

യി സ്വായേരു 

യി സായത്പവ്വൃതങ്ങരളു, യഹോവയുടെ 

വചനം കേധപ്പി൯! യഹോവയായ 

കത്താധ്യ ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചെയുന്നു 

ശത്രു നിങ്ങളെക്കുറിച്ചു: നന്നായി; പുരാ 

തനഗിരികഠം ഞങ്ങഠാകു കൈവശം ആ 

യിരിക്കുന്നു എന്നു പറയുന്നു. അതുകൊ 

ണ്ടു നീ പ്രവചിച്ചപറയേണ്ടതു: യര്ഹാ 

വയായ കത്താധു ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചെ 

യുന്നു: നിങ്ങ ജാതികളില് ശേ ക്കിച്ചവകു 

കൈധശമായിത്തിരത്തക്കുവണ്ണം അവ൪ 

നിങ്ങളെ ശ്ര മാക്കി നിങ്ങളെ ചുററും 

നിന്നു കുപ്പിക്കള യയന്നതു കൊണ്ടും നിങ്ങ 

ഖായാളികളുടെ അധരങ്ങളില് അകപ്പെ 

ട്ടു ലോകരുടെ അപവാദധിഷയമായിത്തി 

ന്നിരിക്കകൊണ്ടും യിസായേതപവ്വമ 

ങ്ങളേ, യ3ഹാധഖയായ കത്താധിനെറ 

വചനം കേധപ്പി൯! മലകമോടും കുന്നുക 

ക്ോടും തോടുകമോടും താഴ്ണുരകമമോടും 

പാഴായി രിക്ുന്ന ശ്ര പ്രമദശങ്ങമോടും 

നിജ്യുനധും ചുററുമുള്ള ജാതികളില് ശേ 

ഷ്മിച്ചവക്കു കവച്ചയും പരിഹാസവും 

ആയി ഭധിച്ചിരിക്ുന്ന പട്ടണങ്ങളോടും 

യഹോവയായ കുത്താധു ഇപ്രകാരം അരു 

ള് ച്ചെയ്യനഃ : അതുകൊണ്ടു യ3ഹാധഖ 

യായ കുത്തായു ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചെ 

യ്യുന്നു: ജാതികളില് ശേഷ്മിച്ചവരോടും 

ധാഠാഥദ്ഠിം 

എഐേല്പാോഏ ദോമിനോടും ഞാ൯ നിശ്ചയമായി 

ഏഎനെറ തീക്ഛ് താഗ്നിയോടെ സംസാര് 

കും; അവര് ഏനെറ ദേശത്തെ കവച്ചെ 

ക്കായി തള്ളിക്കള വാന തക്കവണ്ണം അതി 

നെ പൂണ്ണഹുടയസന്തോഷ്ചത്തോടും നിന്ദാ 

ഭാവത്തോടും ക്രടെ തങ്ങശകു അവകാശ 

മായി നിയമിച്ചുവല്ലോ. അതുകൊണ്ടു 

നി യി സ്പാ മയല്ദേശത്തെക്കുറിച്ചു പ്രധ 

ചിച്ചു മലകളോടും കുന്നകളോടും തോടു 

കളോടും താക്രരകളോടും പറയേണ്ടതു: 

യഹോവയായ കുത്താധു ഇപ്രകാരം അരു 

ളിച്ചെയ്യന്നു : നിങ്ങ ജാതികളുടെ നിന്ദ 

യെ വഹഫിച്ചതുകൊണ്ടു ഞാ൯ ഏനെറ 

തിക്സറ്രതയോടും ഏനെറ ക്രോധത്തോടും 

ക്രടെ സംസാരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടു യ 

ഫഹോധയായ കത്താധു ഇപ്രുകാരം അരുളി 

ച്ചെയ്യന്നു: നിങ്ങദടടെ ചുററുമുള്ള ജായതി 

കഠം നിശ്ചയമായി തങ്ങളുടെ ലങ്യു വഹി 

കും എന്നു ഞാന് കൈ ഉയത്തി സത്യം 

ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങ ളാ, യിസായേല്ചപവ്വ 

തങ്ങള, മേനെറ ജനമായ യിസ്പാ3യല് 

വരുഖാ൯ അടുത്തിരിക്ക കൊണ്ടു കൊമ്പു 

കളെ. നിട്ടി അവക്കു വേണ്ടി ഫലം കാ 

സ്റി൯. ഞാ൯ നിങ്ങശക്കു അനുക്രലമായി 

രിക്കുന്നു; ഞാ൯ നിങ്ങദൂടെ അടുക്കലേക്കു 

തിരിയും; നിങ്ങക്സില് ക്ൃങ്കിയും വിതയും 

നടക്ും. ഞാ൯ നിങ്ങളിര മന്ഷ്യരെ, 

യിസ്ത്ായേല്ഗൃഹം മുഴുവനെയും തന്നേ, 

വഭ്ധിപ്പിക്കും; പട്ടണങ്ങളില് നിവാസി 

കഠം ഉണ്ടാകും; ശ്രു൬ പ്രദേശങ്ങളെയും പ 

ണിയും. ഞാന് നിങ്ങളില് മനുഷ്യരെയും 

മൃഗങ്ങളെയും വഭ്ധിപ്പിക്കും; അവര് പെ 

രുകി സന്താനചുക്ട്ടിയുള്ള വരാകും; ഞാ൯ 

നിങ്ങദ്ളിര പണ്ടതെപ്പോലെ ആളെ 

പാപ്പികും; നിങ്ങുടെ ആടികാലത്തുണ്ടാ 

യിരുന്നതിനെക്കാഠം അധികം നന്മ ഞാ൯ 

നിങ്ങഗക്ു ചെയ്യം; ഞാ൯ യഹോച 
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എന്നു നിങ്ങഠം അറിയും. ഞാന നിങ്ങ 

ളില് മന്ദഷ്യ രെ, എനെറ ജനമായ യിസ്പാ 

യേലിനെ തന്നേ, സഞ്ചരിക്ക മാറാക്കും; 

അവര് നിന്നെ കൈവശമാകും; നി അ 

വക്കു അവകാശമായിരിക്കും; നീ അവരെ 

ഇനി മക്കളില്ലാത്തവരാകുകയ്യമില്ല. യ 

ഹോവയായ കത്തായു ഇപ്രകാരം അരുളി 

ച്ചെയ്യന്നു: അവര് നിന്നോടു: നി മനുഷ്യ 

രെ തിന്നുകളകയും നിനെറ ജനത്തെ 

മക്കളില്ലാത്തവരാക്കുകയും ചെയ്യു ദേശമാ 

കുന്നു എന്നു പറയുന്നതു കൊണ്ടു, നീ ഇനി 

മേല് മന്മഷ്യ രെ തിന്നുകളക്യില്ല; നി 

നെറ ജനത്തെ മക്കളില്ലാത്ത വരാകുകയു 

മില്ല എന്നു യജഹാവയായ കത്താധിനെറ 

അരുളപ്പാടു. ഞാ൯ ഇനി നിന്നെ ജാതി 

കളുടെ നിന്ദ കേംപ്പിക്കയില്ല; വംശങ്ങ 

ടെ അപമാനം നീ ഇനി വഹിക്കയില്ല; 

നീ ഇനി നിനെറ ജനത്തെ മക്കളി ല്ലാ 

ത്തവരാകുകയ്ുമില്ല എന്നു യഹോവയായ 

കത്താധിനെറ അരുളപ്പാടു. 

യഹോധ.യുടെ അരുളപ്പാടു എനിക്ുണ്ടാ 

യതെന്തെന്നാല്: മന്ഷ്യ പുത്രാ, യിസ്രാ 

യേല് ഗൃഹം തങ്ങളുടെ ദേശത്തു പാത്തിരു 

ന്നപ്പോഠം, അവര് അതിനെ തങ്ങളു ടെ നട 

ക്കൊണ്ടും പ്രവൃത്തികകൊണ്ടും മലിന 

മാക്കി; എനെറ മുമ്പാകെ അവരുടെ നടപ്പ 

ജതുഖായോരു സ്ത്രിയുടെ മാലിന്യംപോലെ 

ആയിരുന്നു. അവര് ദേശത്തു ചൊരി 

ഞു രക്തംനിമിത്തവും അതിനെ തങ്ങ 

ഭൂടെ ധിഗ്രഹങ്ങഠംകൊണ്ടു മലിനമാക്കി 

യതുനിമിത്തലും ഞാന് എനെറ ക്രോധം 

അവരുടെമേല് പകന്നു. ഞാ൯ അവരെ 

ജാതികളുടെ ഇടയില് ചിന്നിച്ചു; അവര് 

ദേശങ്ങളില് ചിതറിപ്പോയി; അധരുടെ 

നടപ്പിന്നും പ്രവൃത്തിക ക്കും തക്കവണ്ണം 

ഞാ൯ അവരെ സ്യം ധിധിച്ചു. അധ൪ 

ചെന്നുചേന്ന ജാതികളുടെ ഇടയില് 

ഠിം 
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പ്പം, ഇവര് യദഹോധയ്യടെ ജനം. അ 

വസെറ ദേശം യിട്ടുപോകേണ്ടിവന്ന വ൪ 

്രേന്നു അവ൪ അവയരെക്കറിച്ചു പറയുമാ 

റാക്കിയതിന:ല് അധഖര് എനെറ ധഖിശു 

ഭ്ധനാമത്തെ അശുദ്ധമാക്കി. 

യിസ്രായേല് ഗൃഹം ചെന്നുചേന്ന ജാതിക 

ളുടെ ഇടയില് അശുഭ്ധമാക്കിയ എനെറ 

വിശുഭ്ധനാമത്തെക്കുറിച്ച എനിക്കു അയ്യോ 

ഭാ൨ം തോന്നി. 

യതി. ഗൃുഫത്തോടു പറഴയണ്ടതു: യഹോവ 

യായ കുത്താവു ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചെ 

യ്യുന്നു: യിസ്രായേല് ഗൃഹമേ, നിങ്ങളുടെ 

നിമിത്തമല്ല, നിങ്ങ ചെന്നുചേന്ന ജാ 

തികളുടെ ഇടയില് നിങ്ങ അശുഭ്ധമാ 

ക്കിയിരിക്കുന്ന ഏനെറ വധിശുഭ്ധനാമം 

നിമിത്തം അത്രേ ഞാ൯ അങ്ങനെ ചെയ്യ 

ന്നതു. ജാതികളുടെ ഇടയില് നിങ്ങ 

അശുഭ്ധമാക്കിയതായി അവരുടെ ഇട 

യില് അശുഭ്ധമായ്യ്യോയിരിക്കുന്ന ഏന്റെറ 

മഹത്തായ നാമത്തെ ഞാന് വിശുഭദ്ധിക 

രികും; ജാതികഠ കാങഞ്ങകെ ഞാന് എന്നെ 

അന്നേ നിങ്ങളില് പധിശുഭദ്ധീകരിക്ു 

മ്പോര ഞാ൯ യഹോവ എനു അധര 

അറിയ്യം എന്നു യഹോവയായ കത്താധി 

നെറ അരുളപ്പടടു. ഞാന് നിങ്ങളെ ജാ 

തികളൂടെ ഇടയില്നിന്നു ക്രട്ടി സകല 

ദേശങ്ങളില് നിന്നും നിങ്ങളെ ശേഖരിച്ചു 

സ്വന്തദേശത്തേക്കു വരുത്തും. ഞാ൯ 

നിങ്ങളു ടെമേല് നിമ്മലജലം തളിക്കും; 

നിങ്ങ നിമ്മലരായിത്തീരും; ഞാ൯ നി 

ങ്ങളൂടെ സകലമലിനതയെയും സകലധി 

ഗ്രഹങ്ങളെയും നീക്കി നിങ്ങളെ നിമ്മ 

ലീകരിക്കും. ഞാന നിങ്ങമക്കു പുത്! 

യോരു ഫൃദയം തരും; പുതിയോരു ആ 

ത്മാധിനെ ഞാന് നിങ്ങളുടെ ഉുള്ള്.ല് 

ആക്കും; കല്പായുള്ള ഹൃദയം ഞാ൯ നിങ്ങ 

മൂടെ ജഡത്തില്നിന്നു നിക്കി മാംസമാ 

എങ്കിലും 51 
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യുള്ള ഫൃദയം നിങ്ങമക്കു തരും. 

നെറ ആത്മാധിനെ നിങ്ങളു ടെ ഉള്ളില് 

ആക്കി നിങ്ങളെ എന്െറ ചട്ടങ്ങളില് 

നടകുമാറാകും; നിങ്ങ എന്െറ ധിധി 

ക്കെ പ്രമ:ണിച്ചു അനുക്ട്ടിക്കും. ഞാ൯ 

നിങ്ങളൂടെ പിതാക്കുന്മാക്കു കൊടുത്ത ദേശ 

ത്തു നിങ്ങ പാകും; നിങ്ങ ഏഎനിക്ു 

ജനമായ്യം ഞാന് നിങ്ങഠക്ക ദൈവമായും 

ഇരിക്ും. ഞാന് നിങ്ങളുടെ സകലമലി 

നതകളം നിക്കി നിങ്ങളെ രക്ഷ്മികും; 

ഞാ൯ നിങ്ങളുടെമേല് ക്ഷാമം വരത്താ 

തെ ധാന്യം വിളിച്ചുവരുത്തി വഭ്ധി 

പ്പിക്കും. നിങ്ങ ഇനിമേല് ജാതികളുടെ 

ഇടയില് ക്ഷാമത്തിനെറ നിന്ദ അനുഭവി 

ക്കാതിരിക്കേണ്ടതിന്നു ഞാന് വൃക്ഷങ്ങളുടെ 

ഫലവും നിലത്തിനെറ വിളവും വഭ്ധി 

പ്പികും. അപ്പോഠ നിങ്ങ നിങ്ങളുടെ 

ടൂമ്മാഗ്ലങ്ങളെയും നന്നല്ലാത്ത പ്രവൃത്തിക 

മെയ്യം ഓത്തു നിങ്ങളുടെ അകൃത്ൃങ്ങ 

നിമിത്തധും മേ ചതകനിമിത്തലും നി 

ങ്ങാംകു നിങ്ങളോടു തന്നേ വെറുപ്പു 

തോന്നും. നങ്ങളൂടെനിമിത്തമല്ല ഞാ൯ 

ഇതു ചെയ്യുന്നതു എന്നു നിങ്ങഗക്കു ബോ 

ധ്യ മായിരിക്ുട്ടെ മേന്നു യഹോവയായ 

കത്താവു അരുളിച്ചെയ്യന്നു; യിസംയേല് 

ഗൃഹമേ, നിങ്ങളുടെ നടപ്പനിമിത്തം ല 

ജു്മിച്ചു നാണിപ്പി൯. യ൫ഹാവയായ 

കത്താധു ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചെയഷുന്നു : 

ഞാ൯ നിങ്ങളുടെ അകുത്യങ്ങളൊക്കെയും 

നീക്കി നിങ്ങളെ നിമ്മലീകരികുന്ന നാ 

ളില് നിങ്ങളുടെ പട്ടണങ്ങളില് ഞാ൯ 

ആളെ പാപ്പ്ികും; ശ്രു൬ സ്ഥലങ്ങളെയ്യം 

പണിയും. 

കാഗ്ലറക്കു ശ്ര മായ്ക്്രിടന്നിരുന്ന പ്രദേശ 

വഴിപോകുന്ന ഏവരുടെയും 

ത്തു കഷ്ടി നടക്ും. ശ്രുമാഷ്ക്കിടന്നി 

രുന്ന ദേശം ഏട൯യതോടടം പോലെയായഷ്യി 

നുവല്ലോ; പാഴ്ചം ശ്ര ധുമായി ഇടിഞ്ഞു 

ഠിം 
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രാ൯ | കിടന്നിരുന്ന പട്ടണങ്ങഠ ഉറപ്പും ന്നിവാ 

സികുള്ും ഉള്ള വ ആയിത്തിന്നുവല്ലേഐന്നു 

അവര് പറയും. ഇടിഞ്ഞുകിടന്നിരുന്ന പ 

ട്ടണങ്ങളെ യഹോവയായ ഞാന് പണി 

തും ശ്ര പ്രദേശത്തു നടുതല ധെച്ചുണ്ടാ 

ക്കി എന്നു നിങ്ങളുടെ ചുററും ശേഷിച്ചിരി 

കുന്ന ജാതികഠം അന്നു അറിയും; യഹോ 

വയായ ഞാ൯ അരുളിച്ചെയഷ്യിരികുന്ന; 

ഞാന് നിധത്തിക്കയും ചെയ്യും. യഹോ 

പ്യായ കുത്താവു ഇപ്പകാരം അരുളിച്ചെ 

യ്യുന്നു: യിസ്റ്രായേര ഗൃഫം മ്യേന്നോട്ട അ 

പേക്ഷിച്ചിട്ടു ഞാ൯ ഒന്നുക്രടെ ചെയ്യം: 

ഞാ൯ അവകു ആമുകളെ ആട്ടി൯ക്രട്ട 

ത്തേപ്പേഃലെ പഭ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കും. 

ശ്ര ഒേസ്ഡ്യോയിരുന്ന പട്ടണങ്ങഠം ധിശു 

ഭ്ധമായ ആട്ടി൯ക്ൂട്ടം പോലെ, ഉത്സവങ്ങ 

ളില് യെരൂശ3ലഥിലെ ആടി൯ക്രട്ടംപോ 

ലെ തന്നേ, മനുഷ്യയരാകുന്ന ആടി൯ക്രട്ടം 

കൊണ്ടു നിറയും; ഞു൯ യഹോവ എന്നു 

അവര് അറിയും. 

൩൭൦ അഭ്യ്യായ.൭. 

യഹോവയുടെ കൈ ഏനെറമേല് വന്നു 

യഹോധയ്യടെ ആത്മാധില് എന്നെ പുറ 

പ്പേടുധിച്ചു താക്ലരയുടെ നടുവില് നിറു 

ത്തി; അതു അസ്ഥിക കൊണ്ടു നിറഞ്ഞി 

രുന്നു. അവന് എന്നെ അവയുടെ ഇട 

യിരുക്രടി ചുററിച്ചുററി നടക്കുമാറാക്കി; 

അധ താഴ്ടൂരയുടെ പരപ്പില് ഏത്രയും 

അധികമായിരുന്നു; അവ ഏററവും തുണ 

ങ്ജിയ്യമിരുന്നു. അവന് എന്നോടു: മനു 

ഷ്യപൃത്രാ, ഈ അസ്ഥികഠം ജീവിക്കുമോ 

നന്നു ചോടിച്ചു; അതിന്നു ഞാ൯: യഹോ 

൨.യായ കത്താ3വ, നി അറിയ്യന്നു എന്നു 

ഉത്തരം പറഞ്ഞു. അവന് എന്നോടു കപ്പി 

ചതു: നി ഈ അസ്ഥികളെകുറിച്ചു പ്രവ 

ചിച്ചു അവയോടു പറയേണ്ടതു: ഉണ 
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ങ്ങിയ അസ്ഥികളേ, യഹോധയ്യടെ വച 

നം കേധപ്പി൯! യഹോവയായ കത്താവു 

ഈ അസ്ഥികളോടു ഇപ്രുകാരം അരുളി 

ച്ചെയ്യുന്നു: നിങ്ങഗം ജിീപിക്കേണ്ടതിന്നു 

ഞാന് നിങ്ങളില് ശ്വാസം വരുത്തും. 

ഞാന് നിങ്ങളുടെമേല് ഞരമ്പു ഖെച്ചു 

മാംസം പിടിപ്പിച്ചു നിങ്ങളെ ത്വക്കുകൊ 

ണ്ടു പൊതിഞ്ഞു നിങ്ങാം ജീവിക്കേണ്ട 

തിന്നു നിങ്ങളില് ശ്വാസം വരുത്തും; 

ഞാ൯ യ3ഹാവ എന്നു നിങ്ങ അറിയും. 

മ്രേന്നോടു കല്പിച്ചതുപോലെ ഞാന് പ്രവ 

ചിച്ചു; 

മ്പോ൦, ഒരു മുഗക്കം കേട്ടു; ഉടനെ ഒരു 

ഞാ൯ പ്രവചിച്ചകൊണ്ടിരിക്കു 

ഭൂകമ്പം ഉണ്ടായി, അസ്ഥി അസ്ഥിയോടു 

വന്നുചേന്നും പിന്നെ ഞാ൯ നോക്കി: 

അവയ്യടെമേത ഞരവമും മാംസവും വന്ന 

തും അവയുടെമേൽ ത്വക്കു പൊതിഞ്ഞതും 

കണ്ടു എന്നാല് ശ്വാസം അവയില് ഇല്ലാ 

തെയിരുന്നു. അപ്പോഠം അവന് ഏന്നോടു 

കല്പിച്ചതു: കാററിനോടു പ്രുവചിക്ക; 

മന്യ പുത്രാ, നീ പ്രവചിച്ചു കാററി 

നോടു പറയേണ്ടതു: യര്ഹാധയായ 

കത്താധു ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചെയുന്നു : 

ശവാസമേചയ നി നാലു കാററുകളില്നി 

നും വനന ഈ നിഹതന്മാര ജിീയധി 

ക്കേണ്ടതിന്നു അവരുടെമേല് മൂതുക. 

അവ൯ എ൯ന്നാടു കപ്പിച്ചതുപോലെ 

ഞാന് പ്രവചിച്ചപ്പോഠ ശ്വാസം അവ 

രില് വന്നു; അധ൪ ജിധിച്ചു ഏററധും 

വലിയ യൈസവ്യമായി നിധിന്നുനിന്നു. 

പിന്നെ അവന് എന്നോടു അരുളിച്ചെയു 

തു: മന്ദ ഷ്യ പുത്രാ, ഈ അസ്ഥികുഠാ യിസ്സാ 

യേല്ഗൃഹമൊക്കെയും ആകുന്നു; ഞങ്ങളു 

ടെ അസ്ഥികമ ഉണങ്ങി, ഞങ്ങളുടെ പ്ര 

ത്യാശെക്കു ഭംഗം വന്നു, ഞങ്ങഠ തീരെ മുടി 

ഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നു അവര് പറയുന്നു. അതു 

കൊണ്ടു നി പ്രവചിച്ചു അവരോടു പറ 

അ 
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യേണ്ടതു: യഹോവയായ കുത്തായു ഇപ്ര) 

കാരം അരുളി ച്ചെയ്യുന്നു : എസനെറ ജന്മ, 

ഞാ൯ നിങ്ങളുടെ ശവക്കുഴി തുറന്നു നിങ്ങ 

ളെ ശവക്കഴിയില്നിന്നു കയററി യിസ്റ്റാ 

യേല്ദേശതശ്രതേക്കു കൊണ്ടു 3പാകും, 

ങ്ങനെ എനെറ ജനമേ, ഞാ൯ നിങ്ങളു. 

ടെ ശവകുഴി തുറന്നു നിങ്ങളെ ശവക്കുഴി 

യില്നിന്നു കയററുമ്പോര ഞാ൯ യഹോ 

വ എന്നു നിങ്ങ അറിയും. 

ജീയിക്കേണ്ടതിന്നു ഞാന് എന്റെറ ആത്മാ 

യിനെ നിങ്ങളില് ആകും; ഞാന് നിങ്ങ 

ളെ സ്വദേശത്തു പാപ്പ്പിക്കും; യഹോവ 

യായ ഞാ൯ അരുളിച്ചെയ്യു നിവത്തിച്ചു 

മിരിക്കുന്നു എന്നു നിങ്ങ അറിയും എന്നു 

യഹോധയ്യടെ അരുളപ്പാടു. 

യഫോവയുടെ അരുളപ്പാടു എനികുണ്ടാ 15 

നിങ്ങ 14 

അ 13 

യതെന്തെന്നാല്: മനുഷ്യ പുത്രാ, നീ ഒരു 16 

കോത എടുത്തു അതിന്മേല്: യെഫ്രുദെക്കും 

അവനോടു സി യിസ്ര്രാരയല്മ 

ക്കഠാക്കും എന്നു എഗ്ുതിധെക്ക; പിന്നെ 

മറെറാരു കോൽ എടുത്തു അതിന്മുല്: ഏ 

ഫു യിമിനെറ കോലായ യോസേഫിന്നും 

അധന്ോടുട ചേന്നിരിക്കുന്ന യിസായയല് 

ഗൃഹത്തിന്നൊക്കെക്ുും എന്നു എഴുതിധെക്കു. 

പിന്നെ നി അവയെ ഒരു കോലായി 1? 
$ 

ഒന്നോടൊന്നു ചേക്കു; അവഖ നിന്െറ 

കയ്യില് ഒന്നായിത്തിരും, ഇതിനെറതാല്പ 18 

യ്യം എന്തെന്നു നി ഞങ്ങളെ അറിയിക്കയി 

ല്ലയോ എന്നു നിനെറ സ്വജാതിക്കാര് നി 

ന്നോടു ചോടിക്കുമ്പോഠ, നീ അവയഖരോടു 19 

പറയേണ്ടതു; യഹോവയായ കുത്താധു 

ഇപ്രുകാരം അരുളിച്ചെയ്യന്നു: ഞാ൯, എ 

ഡു യിദിന്െറ കയ്യിലുള്ള യോസേഫി൯ 

കോലിനെയും അവനോടു ചേന്നിരിക്കു 

ന്ന യിസ്രായേല് ദഗാത്രങ്ങളെയും എടുത്തു 

അവരെ അധനോടു, യെഫ്രദയുടെ കോ 

ലിനോടു തന്നേ, ചേത്തു ഒരു കോലാകും; 
നി നത്തെ ന്നതിനും 
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അവര് എനെറ കയ്യില് ഒന്നായിരികും. 

നി എഴുതിയ കോലുകഠ അവര് കാങ്ഞെ 

നിനെറ കയ്കിരു ഇരിക്കേണം. പിന്നെ 

നി അധരോടു പറയേണ്ടതു: യഹോധഖ 

യായ കുത്താവുയ ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചെയ്യ 

ന്നു: ഞാന് യിസായേല്മക്കളെ അവര് 

ചെന്നുചേന്നിരിക്കുന്ന ജാതികളുടെ ഇട 

യില്നിന്നു ക്രട്ടി നാലുപുറത്തുനിന്നും 

സ്വരൂപിച്ചു സ്വദേശത്തേക്കു കൊണ്ടു 

വരും. ഞാന് അവരെ രേശത്തു,യിസാ 

യേല്പവ്വതങ്ങളിര തന്നേ, ഏക്ജാതി 

യാക്കും; ഒരേ രാജായുയ അവക്കെല്ലാവക്കും 

രാജാഖായിരികും ; അവര് ഇനി രണ്ടു ജാതി 

യായിരിക്കയില്ല, രണ്ടു രാജ്യമായി പിരി 

കയുമില്ല., അധര്ർ ഇനി ധിഗ്രഹങ്ങളാലും 

മ്ദേച്ഛൃതകളാലും യാതൊരു അതിക്രമത്താ 

ലും തങ്ങളെത്തന്നേ മലിനമാക്കുകയില്ല; 

അവര് പാപം ചെയൂ അധരുടെ സകല 

വാസ സ്ഥലങ്ങളിലൂംനിന്ന ഞാന് അവ 

രെ രക്ഷിച്ചു ശുഭ്ധീകരികും; അങ്ങനെ 

അവര് ഏനിക്കു ജനമായും ഞാ൯ അവകു 

രഭൈവമായ്യം ഇരികും. ഏഎനെറ ഓസ 

നായ ഓാധിദ് അവക്കു രാജാവായിരി 

കും; അവക്കെല്ലാവക്കും ഒര ഇടയ൯ 

ഉണ്ടാകും; അവര് എനെറ ധിധികളിരു 

പ്രമാ 

എനെറ ദാസനായ 

നടന്നു എ൭൯െറ ചട്ടങ്ങളെ 

ണിച്ചനുക്ട്ടികും. 

യാക്കോബിന്നു ഞാന് കൊടുത്തതും നി 

ങ്ങമൂടെ പിതാക്കന്മാർ പാത്തിരുന്നതും 

ആയ ദേശത്തു അവ൪ പാകും; അവരും 

മക്കളും മക്കടെ മക്കം ഏന്നക്കും അവി 

ടെ വസികും; എന്െറ ദാസനായ ദാധിദ് 

എന്നേക്ും അവകു പ്രഭ വായിരികും. 

ഞാ൯ അഖരോടു ഒരു സമാധാനനിയമം 

ചെയ്യും; അതു അവകു ഒരു ശാശ്വതനിയ 

മമായിരികും; ഞാ൯ അവരെ മറപ്പിച്ച 

പെരുക്കി അധരുടെ നടുധില് എന്റെറ 

ധിം 

യെഹെസ്നേരു ൩൮ 

ധിശൂഭ്ധമന്മിരത്തെ സദാകാലത്തേകും 

സ്ഥാപികും. ഏനെറ നിവാസം അധ 

രോടുക്രടെ ഉണ്ടാകും; ഞാ൯ അവകുു 

൭ടെധമായും അവര് എനിക്കു ജനമായും 

ഇരിക്കും. ഏനെറ വിശുദ്ധമന്ദിരം സ 

ദാകാലത്തേക്കും അ വരുടെ നടുധിത ഇരി 

ക്കുമ്വേ:ഠ ഞാ൯ യിസ്രായേലിനെ ധിശു 

ഭ്ധികരികുന്ന യഹോവയെന്നു ജാതികഠ 

അറിയും. 

൩ പവം അഡ്ധ്യായം. 

യ്യഹോധയുടെ അരുളപ്പാടു എനികുണ്ടാ 

യതെന്തെന്നാര: മനുഷ്യപുത്രാ, രോശ്' 

മേശെകം, തൂബല് എന്നിവയുടെ പ്രഭവം 

യി മാഗോഗ് ദേശത്തിലൂള്ള ഗോഥിനെറ 

നേരെ നീ മുഖംതിരിച്ചു അവനെക്കുറിച്ചു 

പ്രവചിച്ചുപറയേണ്ടതു: യഹോവയായ 

കുത്താധമു ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചെയുന്നു 

രോശ്ം മേശെകം, തുബൽ, എന്നിധയ്യടെ 

പ്രഭവായ ഗോഗേ, ഞാന് നിനകു ഖവിരോ 

ധമായിരിക്കുന്ും ഞാന് നിന്നെ വഴി 

തെററിച്ച നിന്െറ താടിയെല്ലില് ചൂണ്ടല് 

കൊളുത്തി നിന്നെയും നിന്െറ സകല 

സൈ) ത്തെയും കുതിരകളെയും ഒട്ടൊഴി 

യാതെ സവ്വായയധം ധരിച്ച കുതിരച്ചേഖ 

കരെയും ഒട്ടൊഴിയാതെ വമ്ദം പരിചയും 

പലകയും എടുത്ത ഒരു മഹാസമൂഹ 

ത്തേയും അവരോടുകൂടെ ഒട്ടൊഴിയാതെ 

പരിചയ്യം തലക്കോരികയയം ധരിച്ച പാസി 

കര, ക്രശ്യ൪, വൃത്യ൪ം 

നെറ എല്ലാപടക്രുടടങ്ങമും വടക്കെ അററ 

ശഗോതെരും അധ 

ത്തു്ള തോഗമ്മാഥൃഹവധും അതിന്െറ ഏല്ലാ 

പടക്രുട്ടങ്ങളും എന്നിങ്ങനെ പല ജാതി 

കളെയ്യം പുറപ്പെടുരാ 

റാക്കും. ഒരുങ്ങിക്കൊധക! നിയ്യം നിനെറ 

നിന്നോടുകൂടെ 

അടുക്കല് ക്രടിയിരിക്കുന്ന നിന്െറ സമൂ 

ഹമൊക്കെയും ഒരുങ്ങിക്കൊഠംവി൯! നീ 

100 
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അവക്കു മേധാധിയായിരിക്ക., ഏറിയ 

നാഠം കഗിഞ്ഞിട്ടു നീ സന്ദശിക്കപ്പെടും; 

വാളിന്നു ഒഗിഞ്ഞു3പാന്നതും പല ജാതിക 

ളില് നിന്നും ശേഖരിക്കപ്പെട്ടതുമായ ഒരു 

രാജ്യത്തിലേക്കു നീ ഒടുക്കം വന്നുചേരും; 

നിരന്തരശ്രുന്യ മായി കിടന്നിരുന്ന യിസ്ത്രാ 

യേല്പവ്വൃതങ്ങളിത തന്നേ; എന്നാല് 

അവര് ജാതികളുടെ ഇടയിതനിന്നു വന്നു 

എല്ലാവരും നിഭയമായി വസിക്കും. നീ 

മഗ്ക്കോഠപോലെ ക്യറിഖരും; നീയും 

നിന എല്ലാപടക്രൂടങ്ങളും നിന്നോടു 

ക്രടെയുള്ള പല ജാതികളും 32ഘം പോലെ 

ദേശത്തെ മൂടും. യര്ഹോധയായ കത്താവു 

ഇപ്രകാരം അരുളിക്കെയയുന്നു : അന്നാളില് 

നിന്െറ ഹൃദയത്തില് ചില ആലോചന 

കഠം തോന്നും; നി ഒരു ടൂരുപായം നിരൂ 

11 

12 

19 

പിക്കും; മതിലില്ലാത്ത ഗ്രാമങ്ങഗ ഉള്ള 

ദേശത്തു ഞാ൯ ലെല്ലും;ു കൊള്ള യിടേണ്ട 

തിന്നും കവച്ച ചെയയ്യണ്ടതിന്നും ശ്ര 

മാഷ്ക്കിടന്നിട്ടു വീണ്ടും നിധാസികളുള്ള 

സ്ഥലങ്ങ ഗക്കു നേരെയും ജാതികളുടെ ഇട 

യില് നിന്നു ശേഖരിക്കപ്പെട്ടും കുന്നുകാ 

ലികളെയും ഡധനത്തെയും സമ്പാദിച്ചും 

ഭൂമിയുടെ മഭ്ധ്യേ വസിച്ചും ഇരിക്കുന്ന ഒരു 

ജനത്തിസെറ നേരെയും കൈ നിടട്ടണ്ട 

തിന്നും ഒട്ടൊഗിയാതെ മതിലും ഓടാ 

മ്പലും കതകും ക്രടാതെ നിഭയം വസിച്ചു 

സ്വൈരമായിരികുന്നവരുടെ നേരെ 

ഞാ൯ ചെല്ലും എന്നു നി പറയും. ശെബ 

യൂം ടലെടാനും തശിശ വത്തകുന്മാരും അതി 

ലെ സക്ലബാലസിംഫങ്ങളൂം നിന്നോടു: 

നീ കൊള്ള യിടൂവാനോ വന്നതു? കവച്ച 

ചെയ്ത്ാനും വെള്ളിയും പൊന്നും എടുതുതു 

കൊണ്ടു പോകുവാനും കന്നുകാലികളെയും 

ധനത്തെയും അപഹരിപ്പാനും ഏററധും 

വലിയ കൊള്ള നടത്തുവാനും ആകുന്നു 

ധോ നീ നിന്െറ സമൂഹത്തെ ക്രട്ടിയിരി 

ഠിം 

യ്ത് 399 

ക്കുന്നതു എന്നു പറയും. ആകയാല് 

മനുഷ്യ പുത്രാ, നീ പ്രവചിച്ചു ഗോഗി 

നോടു പറയേണ്ടതു : യഹോവയായ കുത്താ 

വു ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചെയുന്നു: എനെെറ 

ജനമായ യിസ്രായേല് നിഭയമായി വസി 

കുന്ന അന്നാളില് നീ അതു അറികയില്ല 

യോ? നിയും നിന്നോടുക്രടെ പല ജാതി 

കളും ഒട്ടൊഴിയാതെ കുതിരപ്പുറത്തു കയറി 

ഒരു മഹാസമൂഹവധും മഹാസൈ വുമായി 

നിനെറ ദിക്കില്നിന്നു, വടക്കെ അററ 

തുുനിന്നു തന്നേ, വരും. ദേശത്തെ മറെ 

ക്കേണ്ടതിന്നുള്ള ഒരു മേഘംപോലെ നി 

എനെറ ജനമായ യിസായേലിനെറ 

നേരെ വരും; ഗോഗേ, അന്ത്യകാലത്തു 

ജാതികഠ കാങ്ങകെ ഞാന എന്നെത്തന്നേ 

നിങ്കല് വിശുഭ്ധീകരിക്കുമ്പോഥ അവ൪ 

എന്നെ അറിയേണ്ടതിന്നു ഞാന് നിന്നെ 

എനെറ ദേശത്തിസെറ നേരെ വരുത്തും. 

യഹോവയായ കുത്തായു ഇപ്രുകാരം അരു 17 

ളിച്ചെയ്യുന്നു: ഞാ൯ നിന്നെ യിസ്പായേ 

ലിന്നു വിരോധമായി വരുത്തും എന്നു 

പണ്ടത്തെ കാലത്തു അനേകം സംവത്സര 

ങ്ങളായി പ്രവചിച്ചുപോന്ന അവരുടെ 

പ്രവാചകന്മാരായ എനെറ ഭാസന്മാ൪ 

മുഖാന്തരം ഞാ൯ അന്നു അരുളിച്ചെയുതു 

14 

19 

10 

നിന്നെകുറിച്ചല്പയോ? യിസ്രായേല്ദേശ 18 

ത്തിന്നു യിരോധമായി ഗോഗ് വരുന്ന 

അന്നാളില് എനെറ ക്രോധം എനെറ 

മൂക്കില് ഉയ്യൂപലിക്കം എന്നു യഹോധ 

യായ കത്താധവിനെറ അരുളപ്പാടു. അന്നാ 1? 

ളില് നിശ്ചയമായിട്ടു യിസ്രായേല്ദേശ 

തു ഒരു വലിയ ഭൂകമ്പം ഉണ്ടാകും ഏന്നു 

ഞാ൯ എസെറ തിക്സതയിലും എന്െറ 

കോവാഗ്നിയിലും അരുളിച്ചെയ്യിരികുന്നു, 

അങ്ങനെ സഥ്യദത്തിചെ മത്സ്യ ധും ആകാ 2 

ശത്തിലെ പറവയ്യം കാട്ടിലെ മൂഗവും 

നിലത്തിഴയുന്ന ഇഴജാതിയൊക്കെയും 
നി 
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ഭൂതലത്തിലെ സകലമരുഷ്യരും ഏനെറ 

സന്നിധിയില് ധിറെകും; മലകഠ ഇടിഞ്ഞു 

പോകം; കുടുന്തൂക്കുങ്ങഠം ധിണുദപാകും; 

ഏല്ലാമതിലൂം നിലംപരിചാകും. ഞാ൯ 

മേ൭൯൪റ സകലപവപവ്വുതങ്ങളോടും അവ 

നെറ നേരെ വാള്െടുപ്പാ൯ കുപ്പികും എ 

ന്നു യഹോവയായ കുത്മാധിനെറ അരുള 

പ്പാടു; ഓഃരാരുത്തന്െറ വാമ അവനധഖവ 

നെറ സഫഹോരഭരന്നു വിരോധമായിരിക്ും. 

ഞാ൯ മഹാമാരികൊണ്ടും രക്തംകൊണ്ടും 

അവനെ ന്യായംധിധികും; ഞാ൯ അധവ 

൭ഒനറമേലും അവനെറ പടക്രുട്ടങ്ങളുടെ 

മേലൂം അവനോടുക്രടെയയള്ള പല ജാതി 

കമടടെമേലും ചെരുമഥയ്യം വലിയ ആലി 

പ്രഴധും തീയും ഗന്ധകവും വഷിപ്പിക്കും. 

ഇങ്ങനെ ഞാന് എന്നെത്തന്നേ മഹത്വി 

കരിക്കയും ഏന്നെത്തന്നേ ധിശുദ്ധികരി 

ക്കയയം പല ജാതികളും കാങ്കെ എന്നെത്ത 

ന്നേ ധെളിപ്പെടുത്തുകയും ഞാ൯ യഹോവ 

മെന്നു അവര് അറികയും ചെയ്യും. 

൩൯, അദ്ധ്യായം. 

നീിയേം, മധ്യ പുത്രാ, ഗോശിനെക്കു 

റിച്ചു പ്രധചിച്ചുപറയേണ്ടതു: യഹോധഖ 

യായ കുത്താധു ഇപ്രുകാരം അരുമിച്ചെയ്യ 

ന്നു: രോശ', മേശെക, തുബര ഏന്നിയ 

യ്യുടെ പ്രഭുവായ ഗോഗേ, ഞാ൯ നിനക്കു 

വിരോധമായിരികുന്നു. ഞാന് നിന്നെ 

വഴിതെററിച്ച നിന്നില് ആറിലൊന്നു 

ശേക്ിപ്പിച്ചു നിന്നെ വടക്കെ അററത്തു 

നിന്നു പുറപ്പെടുധിച്ചു, യിസ്പായേരുപവ്വ 

തങ്ങളില് വരുത്തും, നിസെറ ഇടങ്ക 

യ്യിതനിന്മ ഞാ൯ നിനെറ വില്ലു തെറി 

പ്പിച്ച പലങ്കയ്യില് നിന്നു നിനെറ അമ്പു 

ധിഴികും. നിയും നിന്െറ എല്ലാപടക്ര 

ടടങ്ങമൂൂം നിന്നോടുക്രടെയുള്ള ജാതികളും 

യിസ്രായേല്പവ്വ തങ്ങളില് വിഴും; ഞാ൯ 

127 യെഹെസ്ററേല് ൩൨൯ 

നിന്നെ കുഴുകുമുതലായ പറധെക്കൊക്കെ 

യം കാട്ടുമുഗത്തിന്നും ഇരയായി കൊടുകും. 

നീ വെളി ൩ ദേശത്തു ധിഴ്ംം; ഞാനല്ലോ 

തു കപ്പിച്ചിരികുന്നതു ഏന്നു യഹോവയാ 

യ കത്താചിനെറ അരുളപ്പാടു മാമഗാഗി 

ലൂം തീരപ്രദേശങ്ങളില് നിഭയം വസിക്ക 

ന്നവരുടെ ഇടയിലൂം ഞാന് തി അയകും; 

ഞാ൯ യ3ഹാവ ഏന്നു അവര് അറിയും. 

ഇങ്ങനെ ഞാന് ഏനന്െറ ധിശുഭ്ധനാമം 

ത്രേനെറ ജനമായ യിസായേലിനെറ നടു 

വില് ധെകിപ്പെടുത്തും; ഇനി എന്െറ 

ധിശുഭ്ധനാമം അശുദ്ധമാകുവാ൯ ഞാ൯ 

സമ്മതിക്കയില്ല; ഞാ൯ യിസ്രായേലില് 

പരിശുദ്ധനായ യഹോവയാകുന്നു എന്നു 

ജാതികഠം അറിയും. ഇതാ, അതു വരുന്നു; 

അതു സംഭവധികും ഏന്നു യ3ഫാധഖയായ 

ഇതത്രേ 

യിസ്റ്റാ 

കത്മാധിനെറ അരുളപ്പാടു; 

ഞാന് അരുളിച്ചെയു ടിവസം. 

യേലിനെറ പട്ടണങ്ങളില് വസിക്കുന്ന 

വ൪ പുറപ്പെട്ടു വരിചം പലക, വില്ലു, 

അമ്പും കുറുവടി, കുന്തം മുതലായ ആയ്യധ 

ങ്ങളെ എടുതു തി കത്തികും; അവര് അ 

വയെക്കൊണ്ടു ഏഴു സംവത്സരം തി കത്തി 

ക്കും, പറമ്പിതനിന്നു വിറകു ചെറുകു 

കയാ കാട്ടിരുനിന്നു ഒന്നും ഖെട്ടുകയോ 

ചെയ്യാതെ ആയ്യധങ്ങളമെ തന്നേ അവര് 

കത്തികും; തങ്ങളെ കൊള്ളയിട്ടവരെ 

അവര് കൊള്ള യിടുകയും തങ്ങളെ കവച്ച 

ചെയൂവരെ കവച്ച ചെയ്യും ചെയ്യും 

എന്നു യഹോവയായ കുത്താധിനെറ അരു 

മപ്പാടു. അന്നു ഞാന് ഗോഗിന്നു യിസാ 

യേലിരു ഒരു ശുശാനഭൂമി കൊടുക്കും; 

കടലിന്നു കിുഴകുവശതൃതു വഴിപോക്കരു 

ടെ താഴ്ണര തന്നേ; വഴിപോക്കക്കു അതു 

വഴിമുടക്കമായ്യീരും അധിടെ അവര് 

ഗോഗിനെയും അവന്െറ സകലപുരുഷാ 

രത്തെയും അടക്കം ചെയ്യും; അവര് അതി 

10 

11 

ഠിം 
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നു ഹാമോന൯-ഗോഗ് (ഗോഗ് പുരുഷാര 

ത്തിനെറു താഴ്ണുര എന്നു പേര് ധിളിക്കും. 

യിസ്പായേല്ഗൃഹം അവരെ അടക്കം ചെ 

്്ൂ തീതൃതു ദേശത്തെ ലെടിപ്പംക്കുവാ൯ 

ഏഴ മാസം വേണ്ടിവരും. ദേശത്തിലെ 

ജനം അവരെ അടക്കം എല്ലാംക്രടി 

ചെയ്യും; ഞാന് എന്നെത്തന്നേ മഹത്വി 

കരിക്കുന്ന നാളില് അതു അവക്കു കിത്തി 

യായിരിക്കും എന്നു യഹോവയായ കത്താ 

വിനെറ അരുളപ്പാടു. ദേശമെല്ലാം ഡെ 

ടിപ്പാക്കേണ്ടതിന്നു അതില് ശേക്കിച്ച ശവ 

ങ്ങളെ അടക്കുവാന് ദേശത്തില് ചുററി സ 

ഞ്ചരിക്കുന്ന നിത്യ പ്രവൃത്തിക്കാരെ നിയമി 

ക്കും; ഏഴു മാസം കഴിഞ്ഞ ശേഷം അവ൪ 

പരിശോധന കിക്കും. ദേശത്തു ചുററി 

സഞ്ചരിക്കുന്നവർ സഞ്ചരിക്കുമ്പോര അ 

വരില് ഒരുവ൯ ഒരു മന്ഷ്യയാസ്ഥി കണ്ടാല് 

അതിന്നരികെ ഒരു അടയാളം വധെകും; 

അടക്കം ചെയ്യുന്നവര് അതു ഹാമോ൯- 

ഗോഗ് താഴ്ലരയില് കൊണ്ടുപോയി അട 

ക്കം ചെയ്യും, ഒരു നഗരത്തിന്നും ഹമോ 

നാ (പുരുഷാരം) എന്നു പേരുണ്ടാകും; 

ഇങ്ങനെ അവര ദേശത്തെ വെടിപ്പാക്കും. 

മനുഷ്യ പുത്രാ, 

ഇപ്രുകാരം അരുളിച്ചെയ്യന്നു : സകലധി 

യഹോവയായ കത്താധു 

ധപക്ഷികമോടും ഏല്ലാകാട്ടുശുഗങ്ങളോടും 

നീ പറയേണ്ടുന്നതു: നിങ്ങ ക്രടിവരു 

ധി൯; നിങ്ങ മാംസം തിന്നുകയും രക്തം 

കുടിക്കയും ചെയ്യേണ്ടതിന്നു ഞാ൯ യിസ്സാ 

യേല്പവ്യൃതങ്ങളില് ഒരു മഹായാഗമായി 

നിങ്ങള്ക്കു വേണ്ടി അറുപ്പാ൯ പോകുന്ന 

എനെറ യാഗത്തിന്നു നാലുപുറതൃതുനിന്നും 

വന്നുക്രടുവി൯. നിങ്ങ ധീരന്മാരുടെ 

മാംസം തിന്നു ഭൂമിയിലെ പ്രഭക്കന്മാരുടെ 

രക്തം കുടിക്കേണം; അധഖരൊക്കെയും 

ബാശാനിലെ തടിപ്പിച്ച ആട്ടുകൊററന്മാ 

രും കുഞ്ഞാടുകളും കോലാട്ടുകൊററന്മാരും 

ഠിം 

1216 ര്്സ്ഥ് 39 

നിങ്ങ ഗാക്കു 

വേണ്ടി അവുത്തിരിക്കുന്ന എന്െറ യാഗ 

കാളകളും തന്നേ. ഞാ൯ 

ത്തില്നിന്നു നിങ്ങ തൃപൃരാകുവോളം 

മേദസ്സു തിന്നുകയും ലഫരിയാകുവോളം 

രക്തം കുടിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇങ്ങനെ 

നിങ്ങര എനെെറ മേശയിങ്കല് കുതിരകളെ 

യ്യും വ:ഹനമുഗങ്ങളെ യും വിരന്മാരെയും 

സകലയോഭ്ഥാക്കളെ യും തിന്നു തൃപൃരാകും 

എന്നു യഹോവയായ കത്തായിനെറ അരു 

ഉപ്പാടു. ഞാ൯ എനെറ മഹത്വത്തെ 

ജാതികളുടെ ഇടയില് സ്ഥാപിക്കും; ഞാ൯ 

നടത്തിയിരിക്കുന്ന എനെറ ന്യായധി 

ധിയയം ഞാ൯ അവരുടെമല് ലെച്ച 

എനെറ കയ്യും സകലജാതികളും കാണും. 

അങ്ങനെ അന്തമൃതല് മേലാല്, ഞാ൯ 

തങ്ങളുടെ ഭൈവധവമായ യ ഹോവയെന്ു 

യിസ്രായേല്ഗൃഹം അറിയും. യിസ്സായേരു 

ഗൃഹം തങ്ങളുടെ അകൃത്യംനിമിത്തം 

പ്രവാസത്തിലേക്കു പോകേണ്ടിവന്നു 

എന്നും അവര് എന്നോടു രോഹം ചെയൂതു 

കൊണ്ടു ഞാ൯ എനെറ മുഖം അവക്കു 

മറെച്ചു, അവരൊക്കെയും വാഗ കൊണ്ടു 

ധിഴേണ്ടതിന്നു അവരെ അവരുടെ ധൈ 

രികളുടെ കയ്യില് ഏപ്പിച്ച എന്നും ജാതി 

കഠം അറിയും. അവരുടെ അശുഭ്ധിക്കും 

അവരുടെ അതിക്രമങ്ങഠക്കും തക്കവണ്ണം 

ഞാ൯ അവരോടു പ്രവത്തിച്ച ഏനെറ 

മുഖം അവക്കു മറെച്ചു. അതുകൊണ്ടു 

യഹോവയായ കത്താവു ഇപ്രകാരം അരു 

ളിച്ചെയ്ുന്നു : ഇപ്പ്പോഠം ഞാ൯ യാക്കോ 

ബിനെറ പ്രവാസികളെ മടക്കിവരുത്തി 

യിസ്രായേല്ഗൃഹത്തോടൊക്കെയും കരുണ 

ചെയ്യു എനെറ ധിശുഭ്ധനാമംനിമിത്തം 

തീക്ടുത കാണിക്കും. ഞാന് അവരെ 

ജാതികളുടെ ഇടയില്നിന്നു മടക്കിവരു 

ത്തി അവരുടെ ശത്രുക്കളുടെ ദേശങ്ങളിരു 

നിന്നു അവരെ ശേഖരിച്ചു വല ജാതി 

19 

20 

ഉ 

ഉ 

9; 
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28 

29 

4 

ു്ര്ഥ 30 ൭ഒയഫെസ്സറേോല് ര 

കടം ക:ഞ്ങെ ഏനന്നേത്തന്നേ അവരില് 

ആരും അവ്വരെ 

ഭയ്യല്പെടുത്താതെ അ൨൪ തങ്ങളൂടെ ദേശ 

തു നിഭയമായി വസിക്കുമ്പോഠം, തങ്ങ 

മൂടെ ലജ്ചൂയും ഏനന്നോടു ചെയ്യിരിക്കുന്ന 

സപ്വദോഹങ്ങമ്ും മറക്കും. ഞാ൯ അവ 

രെ ജാതികളുടെ ഇടയിത ബദ്ധരായി 

കൊണ്ടു മപോകുമാറാക്കുകയും അവരില് ആ 

രെയും അവിടെ പിട്ടേക്കാതെ അവരുടെ 

ദേശത്തേക്കു ക്രട്ടിഖരുത്തുകയും ചെയൂതി 

നാല് ഞാ൯ അവരുടെ ഭൈവമായ 

യഹോവ എന്നു അവര് അറിയും. ഞാ൯ 

യിസ്റ്രായല് ഗൃഹത്തിന്മേല് എന്െറ ആ 

ത്മാധിനെ പകന്നിരിക്കുയാരു ഇനി എ 

സെറ മുഖം അവക്ു മറെക്കയുമില്ല ഏന്നു 

യഹോധഖയായ കത്താധിന്െറ 

ച്പാടു. 

അരുള 

൪.0. അദ്ധ്യായം. 
ര 

ഞങ്ങളുടെ പ്രവാസത്തിനെറ ഇരുപ 

തആഅഅഞ്ചാം ആണ്ടിനെറ ആരംഭത്തിങ്കൽ 

പത്താം തിയ്യതി, നഗരം പിടിക്കപ്പെട്ട 

തിനെറ പതിന്നാലാം ആണ്ടില്, അന്നേ 

തിയ്യതി തന്നേ, യഹോവയുടെ കൈ 

എസനെറമേത വന്നു എന്നെ അവിടേകു 

കൊണ്ടുപോയി. ദിപ്യടശനങ്ങളില് അ 

വ൯ എന്നെ യിസായേല്ദേശത്തു കൊണ്ടു 

ചെന്നു ഏററവും ഉയന്ന ഒരു പവ്യൃതത്തി 

ന്രേല് നിത്തി; അതിന്മേല് തെക്കുമാറി 

ഒരു നഗരത്തിന്െറ രൂപംപോലെ ഒന്നു 

ക:ണാരുണ്ടായിരുന്നു. അവന് ഏന്നെ 

അവിടെ കൊണ്ടുചെന്നു; അവിടെ ഒരു 

പൃരുഷ൯ ഉണ്ടായിരുന്നു; അവ൯ കാഴ്ലെ 

കു താമ്രംപോലെ ആയിരുന്നു; അവനെറ 

കയ്യില് ഒരു ചണച്ചരടും അള വുദണ്ഡും 

ഉണ്ടായിരുന്നു; അധവ൯ പടിവാതില്ലരു 

നിന്നു. ആ പുരുഷന് എന്നോടു; മനു 

ഠിം 

ക പുത്രാ, നീ കണ്ണുകൊണ്ടു നോക്കി ചെ 

വികൊണ്ടു കേട്ടു ഞാന നിന്നെ കാണി 

പ്രാ൯ പോകുന്ന എല്ലാററിലും ശ്രഭ്ധധെ 

ക്കുക; ഞാന് അവ നിനക്കു കാണിച്ചു 

തരുവാനായിട്ടാകുന്നു നിന്നെ ഇധിടെ 

കൊണ്ടുവന്നതു; നി കാണുന്നതൊക്കെയും 

യിസ്പായേല് ഗൃഹകശ്രോടു അറിയിക്ക എന്നു 

കല്പിച്ചു. എന്നാല് ആലയത്തിന്നു പുറ 

മെ ചുററും ഒരു മതില് ഉണ്ടായിരുന്നു; 

ആ പുരുഷന്െറ കയ്യില് ആറു മുഴം നി 

മുള്ള ഒരു അളവുദണ്ഡു ഉണ്ടായിരുന്നു; 

മുഴമോ ഒരു മുഴവും നാലു വിരലും അര്ത്രേ; 

അവന൯ മതില് അളന്നു; വീതി ഒരാ 

ദണ്ഡു, ഉയരം ഒരു ദണ്ഡു. പിന്നെ അ 

വ൯ കിഴക്കോട്ടു ഒശനമുള്ള ഗോചുരത്തി 

ങകല് ചെന്നു അതിസെറ പതനങ്ങളിത . 

കയറി ഗോപുരത്തിനെറ ഉമ്മരപ്പടി അ 

ഉന്നു; അതിനെറ വിതി ഒരു ഒണ്ഡു; 

മറെറ മഉമ്മരപ്പടിയുടെ വി.മിയും ഒരു 

ദണ്ഡ. 

നീളവും ഒരു ഒണ്ഡു വീതിയും ഉണ്ടായി 

ഓരോ മാടത്തിന്നും ഒരു ദണ്ഡു 

രുന്നു; മാടങ്ങാഠം തമ്മില് അയ്യഞ്ച്യ മുഗം 

അകന്നിരുന്നു; ശഗോപുരത്തിനെറ ഉമ്മര 

പ്രടി അകത്തു ഗോപുരത്തിനെറ പൂമുഖ 

ത്തിന്നരികെ ഒരു ദണ്ഡായിരുന്നു. അ 

വ൯ ഗോപുരത്തിനെറ പൂമുഖം അകത്തു 

വശം അളന്നു: ഒരു ഒണ്ഡ. അവ൯ 

ഗോപുരത്തിന്റെറ പൂമുഖം അളന്നു; അത്തു 

മ്രേ്ടു മുഴവും അതിന്െറ കട്ടള ടമാലുകഠം 

ഇരരണ്ടു മുഗവും ആയിരുന്നു; ഗോപുര 

ത്തിനെറ പൂമുഖം അകത്തോട്ടായിരുന്നു. 

കിഗക്കോട്ടു ഒശനമുള്ള ഗോപുരത്തിനെറ 

മാടങ്ങ ഇപ്പുറത്തു മൂന്നും അപ്പുറത്തു 

മൂന്നും ആയിരുന്നു; മൂന്നിന്നും ഒരേ അള 

ലും ഇപ്പുറത്തും അപ്പുറത്തും മുള്ള കുട്ടളക്കാ 

ലുകഥരക്ക ഒരേ അളധും ആയിരുന്നു. 

അവന് ഗോചുരപ്രമവേശനത്തിനെറ 

10 

11 
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12 

13 
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16 

17 

18 

19 

20 

വീതി അളന്നു; പത്തു മുഴം; ശഗോപുരത്തി 

നെറ നീളം അളന്നു: പതിമ്ുന്നു മുഗം. 

മാടങ്ങദൂടെ മുമ്പില് ഇപ്പുറത്തു ഒരു മുഗ 

മുള്ളോരു അതിരഗിയും അപ്പുറത്തു ഒരു 

മുഗമുള്ളോരു അതിരഴിയും ഉണ്ടായിരുന്നു; 

ഇപ്പുറത്തും അപ്പുറത്തും ഓരോ മാടവുയം 

ആറാറു മുഗം ഉള്ളതായിരുന്നു. അവ൯ 

ഒരു മാടത്തിനെറ മേല്ലരമുതല് മറേറ 

തിനന്െറ മേല്ലുരവരെ അന്നു; വാതി 

ലോടു വാതില് ഇരുപത്തഞ്ചു മുഗമായി 

രുന്നു. അവന പൂമുഖം അളന്നു: ഇരു 

പതു മുഴം; ഗോപ്രത്തിനെറ മാടങ്ങഗം 

ചുററും പ്രാകാരത്തി ലേക്കു തുറന്നിരുന്നു. 

പ്രധലേശനലായിലിസെറ മു൯നഭാഗംതുട 

ങ്ങി അകത്തെ വാതില്ലലെ പൂമുഖത്തി 

സെറ മു൯ഭാഗംവരെ അമ്പതു മുഴമായി 

രുന്നു. ഗോപ്രത്തിന്നും പൂമുഖത്തിന്നും 

അകത്തേക്കു ചുററിലും മാടങ്ങളിലും ഇട 

ത്ആതണുകളിലും അഗിയുള്ള ജാലകുങ്ങറം 

ഉണ്ടായിരുന്നു; ആ ജാലകങ്ങഠ അകത്തു 

ചുററും ഉണ്ടായിരുന്നു; ഓരോ ഇടത്തുണി 

ന്രേലും ഈന്തപ്പനകളും ഉണ്ടായിരുന്നു. 

പിന്നെ അവസ എന്നെ പുറത്തെ പ്രാകാ 

രത്തിലേക്കു കൊണ്ടുചെന്നു; അധിടെ 

പ്രാകാരത്തിന്നു ചുററും മണ്ഡപങ്ങളും ഓ 

രോ കല്ലുളവും ഉണ്ടായിരുന്നു; കല്പ ളൂത്തി 

കല് മുപ്പതു മണ്ഡപം ഉണ്ടായിരുന്നു. കല്ല, 

കും ഗോപുരങ്ങളുടെ നിളത്തിന്നു ഒത്ത 

വണ്ണം 

ആയിരുന്നു; അതു താഴത്തെ കല്ല ളും. 

ഗോപൃരങ്ങളുടെ പാശ്വത്തില് 

പിന്നെ അവ൯ താഴത്തെ ഗോചുരത്തി 

നെറ മു൯ഭാഗംമുതല് അകത്തെ പ്രാകാ 

രത്തിനെറ പുറത്തെ മു൯ഭാഗം വരെയുള്ള 

അകലം അളന്നു; കിഗക്കോട്ടും വടക്കോട്ടും 

നൂറീതു മുഴമായിരുന്നു. വടക്കോട്ടു ദശ 

നമുള്ള പുറത്തെ പ്രാകാരഗോപൃരത്തി 

നെറ നിളധും ധിതിയും അവന് അളന്നു. 

ഠിം 

്യ്സ്ഥ് 40 

അതിനെറ മാടങ്ങ ഇപ്പുറത്തു മൂന്നും 9) 

അപ്പുറത്തു മൂന്നും ആയിരുന്നു; അതി നെറ 

ഇടത്തുണുകളും പൂമുഖധും 

ശോപുരത്തിനെറ അളവുപോലെ ആയി 

ഒന്നാമത 

രുന്നു; അതിനെറ നികും അമ്പതു മുഴവും 

വീതി ഇരുപത്തഞ്ചു ശുഴധുമായിരുന്നു. 

അതിനെറ ജാലകങ്ങമൂം പൂമുഖവയം ഈന്ത 23 

പ്നകടൂം കിഴക്കോട്ടു ദശനമുള്ള ശോപു 

രത്തിനെെറ അളധൃയപോലെ ആയിരുന്നു; 

൫൭ പതനത്താല് അതിലേക്കു കയറാം; 

അതിന്െറ പൂമുഖം അതിന്െറ അകത്തു 

ഭാഗത്തായിരുന്നു. 

ത്തിന്നു വടകോട്ടും കിഴക്കോട്ടും ഉള്ളു 

ഗോപുരത്തിന്നു നേരെ ഒരു ഗോപൃരം 

ഉണ്ടായിരുന്നു; ഒരു ഗോച്രംമുതല് 

മറെറ ഗോപുരംവരെ അവന് അളന്നു; 

നൂറു മുഗം. 
ക്കോട്ടു കൊണ്ടുചെന്നു; തെക്കോട്ടു ഒരു 

ഗോപുരം അതിനെറ ഇടത്തുണ്ടകളും 

വൃമുഖവും 

തന്നേ അളന്നു, 

അവ൯ ഈ അമവുപോലെ 

ലെ ഇതിന്നും അതിനെറ പൂമുഖത്തിന്നും 

ചുററും ജാലകങ്ങഠ ഉണ്ടായിരുന്നു; നീളം 

അമ്പതു മുഴധും ധിമി ഇരുപഅഞ്ചു മുഴ 

വും 

വാന് ഏഴ പതനം ഉണ്ടായിരുന്നു; അതി 

ആയിരുന്നു. 

സെറ പൂമുഖം അതിനെറ അകത്തുഭാഥ 

ആരായിരുന്നു; അതിന്നു അതിന്െറ ഇട 

ത്തുണ്ടകളിന്മേല് ഈാന്തപ്പനക ഇപ്പുറ 

ത്തൊന്നും അപ്പു റത്തതൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു. 

അകത്തെ പ്രാകാരത്തിന്നു 

ഒരു ഗോപുരം ഉണ്ടായിരുന്നു തെക്കോട്ടു 

ഒരു ഗോപുരംമുതല് മറെറഗോമധുരംവരെ 

അവന് അമന്നു:ന്ൂറുമുഴം. പിന്നെ അ 98 

വ൯ തെക്കെ ഗോചുരത്തില്ക്രടി ഏന്നെ 

അകത്തെ പ്രാകാരത്തില് കൊണ്ടുചെന്നു ; 

അവന് തെക്കെ ഗോപൃുരധും ഈ അളധു 

അകത്തെ പ്രാകാര 23 

പിന്നെ അവന് എന്നെ തെ 94 

ആ ജാലകങ്ങപ്പോ 95 

അതിലേക്കു കയറു 96 

തെക്കോട്ടു 27 



29 

33 

സ്ഥ 40 1291 യെഹെസ്കറേല് രഠ 

പോലെ തന്നേ അകുന്നു. അയിനെറ 

മാടങ്ങദമൂം ഇടത്തൂുണുകട്ടും പൂമുഖധും ഈ 

അളയധുചോലെ തന്നേ ആയിരുന; അ 

തിന്നും അതിനെറ പൂരമുഖത്തിന്നും ചുററും 

ജാലകങ്ങാഠം ഉണ്ടായിരുന്നു; അതു അമ്പതു 

മുഴം നിളധും ഇരുപഅഞ്ചു മുഴം ധിതി 

യ്യം ഉള്ള തായിരുന്നു. പൂമുഖങ്ങഠ ചുററും 

ഇരുപത്തഞ്ു മുഗം നിളധും അഞ്ചു മുഴം 

പിതിയും ഉള്ള വയായിരുന്നു. അതിന്െറ 

പൂമുഖം പുറത്തെ പ്രാകാരത്തിനെറ നേ 

രെ ആയിരുന്നു; അതിനെറ ഇടത്തുണ 

കളിന്മേത ഈന്തപ്പനകമഠ ഉണ്ടായിരുന്നു; 

അതിലേക്ു കയറുവാ൯ ന്രേട്ടു പതനം 

ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ അവന് ഏന്നെ 

കിഗക്കു അകത്തെ പ്രാകാരത്തി മലക്കു കൊ 

ണ്ടുചെന്നു; അവന ഗോചുരത്തെ ഈ അ 

മുവുപ്പോലെ തന്നേ അളന്നു, അതി 

നെറ മാടങ്ങളും ഇടത്തുണകളും പൂമുഖവും 

ഈ അളവധുപോലെ തന്നേ ആയിരുന്നു; 

അതിന്നും അതിനെറ പൂമഖത്തിന്നും ചു 

റവും ജാലകങ്ങഠ മണ്ടായിരുന്നു; അതു 

അമ്പതു മുഗം നിീമുവും ഇരുപത്തഞ്ചു മുഴം 

ധിതിയും ഉള്ളതായിരുന്നു; അതിനെറ 

പൂമുഖം പുറത്തെ പ്രാകാരത്തിന്നു നേരെ 

ആയിരുന്നതു; അതിനെറ ഇടത്തുണുക 

ളിന്മേല് ഇപ്പുറത്തും അപ്പുറത്തും ഈന്ത 

പ്രനകഠ ഉണ്ടായിരുന്; അതിലേക്കു കയ 

റുവാ൯ ട്ടു പതനം ഉണ്ടായിരുന്നു. 

പിന്നെ അവന് ഏന്നെ വടക്കെഗോപു 

രത്ത്ിലേക്കു കൊണ്ടുചെന്നു; ഈ അമുവു 

പോലെ തന്നേ അതും അളന്നു. അവ൯ 

അതിന്െറ മാടങ്ങളൂം ഇടത്തുണുകമള്മം വൂ 

മുഖധും അളന്നു; ചുററും അതിന്നു ജാലക 

ങ്ങറം ഉണ്ടായിരുന്നു; അതിന്െറ നീളം 

അമ്പതു മുഴവും വീതി ഇരുപഅഞ്ചു മുഴ 

വും ആയിരുന്നു. അതിസെറ പൂമുഖം 

പുറത്തെ പ്രാകാരത്തിന്നു നേരെ ആയി 

രുന്നു; ഇടത്തുണുകളിന്മേല് ഇപ്പാത്ും 

അപ്പുറത്തും ഈന്തച്പനകഠം ഉണ്ടായിരുന്നു; 

അതിര്ലക്കു കയറുധാ൯ ഏട്ടു പതനം 

ഉണ്ടായിരുന്നു. അവധിടെ ഒരു അറ ഉണ്ടാ 

യിരുന്നു; അതിലേകുള്ള പ്രവേശനം 

ഗോപുരത്തിനെറ വൃമുഖത്തിരുക്രടി ആ 

യിരുന്ത; അധിടെ അവര് ഹോമയാഗം 

കഴ്ഴകും. ഗോപുരത്തിനെറ പൂമുഖത്തു 

ഇപ്പുറത്തു രണ്ടു മേശയും അപ്പുറത്തു രണ്ടു 

മേശയും ഉണ്ടായിരുന്നു; അവയുടെ മേല് 

ഹോമയാഗവും പാപയാഥധും അകത 

യാഗധും അറുക്കും. ഗോപുരപ്രവേശന 

ത്തിങ്കല് കയറുമ്പോ പുറമെ വടക്കുവ 

ശത്തു രണ്ടു മേശയും പൂമുഖത്തിനെറ മറു 

വശത്തു രണ്ടു മേശയും ഉണ്ടായിരുന്നു. 

ഗോചുരത്തിനെറ പാശ്വഭാഗത്തു ഇപ്പുറ 

തു നാലും അപ്പുറത്തു നാലും ഇങ്ങനെ 

മട്ടു മേശ ഉണ്ടായിരുന്നു; അവയുടെ മേല് 

അവര് യാഗങ്ങളെ അറുകും. ഹോമയാഗ 

ത്തിന്നുള്ള നാലു മേശയും ചെത്തിയ കല്ല 

കൊണ്ടു ഒന്നര മുഴം നിമുധും ഒന്നര മുഴം 

വീതിയും ഒരു മുഗം ഉയരധുമായി ഉണ്ടാക്കി 

യിരുന്നു; അധയുടെ മേല് അവര് ഹോമ 

യാഗവും ഹഫനനയാഗവും അറുപ്പാനുള്ള 

ആയ്യധങ്ങഠം ധെക്കും. അകത്തു ചുററി 

ലും നാലു വിരല് നീളമുള്ള കൊളുത്തുക 

തറെച്ഛിരുന്നു;; എന്നാല് മേശകളുടെ മേല് 

നിധേടിതമാംസം ധെക്കും. അകത്തെ 

ദഗാപുരത്തിന്നു പുറത്തു, അകത്തെ പ്രാ 

കാരത്മിത്. തന്നേ, രണ്ടു മണ്ഡപം ഉണ്ടാ 

യിരുന്നു; ഒന്നു വടക്കെ ഗാചുരത്തിനെറ 

പാശ്വതുതു തെക്കോട്ടു ഒശനമുള്ള തായിരു 

ന്നു; 
പാശ്വത്തു വടക്കോട്ടു ദശനമുള്ള തായിരു 

മറേറതു തെക്കെഗോചപുരത്തിനെറ 

നു. അവ൯ ഏന്നാടു കപ്പിച്ചതു: തെ 

ക്കോട്ടു ഒശനമുള്ള ഈ മണ്ഡപം ആല 

യത്തിനെറ ധിചാരകരായ പൃരോഫിത 

38 

39 

40 

41 
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യെഫഹെസ്സ്റേല് രം൧ 

ന്മാകുള്ള തു. വടക്കോട്ടു ഒശനമുള്ള മണ്ഡ 

പം യാഗപീഠത്തിനെറ ധിചാരകരായ 

പൃരോഹിതന്മാകുള്ളതു; ഇവര് യഹോഃ 

വെക്ു ശുശ്രൂഷ ചെയ്യേണ്ടതിന്നു അടുത്തു 

ചെല്ലുന്ന ലേവ്ൃയരില് സാടോക്കിനെറ പു 

ത്രന്മാരാകുന്നു. അവന് പ്രാകാരത്തെ 

അളന്നു; അതു നറു മുഴം നിളധും മുറു 

മുഗം വീതിയും ഇങ്ങനെ ചതുരശ്രമായി 

യാഗപീഠമോ രുന്നു; ആലയത്തിനെറ 

മു൯വശത്തായിരുന്നു. പിന്നെ അധവ൯ 

ഏന്നെ ആലയത്തിനെറ പൂമുഖത്തു കൊ 

ണ്ടുചെന്നു; അവന് പുൃമുഖത്തിനെറ മുറിച്ചു 

വര് അളന്നു, ഇപ്പുറത്തുള്ള തു അഞ്ചു മുഴം; 

അപ്പുറത്തുള്ളതു അഞ്ചു മുഗം; മുറിച്ചവരി 

നെറ ധിതിയോ ഇപ്പുറത്തു മൂന്നു മുഴവും അ 

പ്ൂറത്ത മൂന്നു മുഴലും ആയിരുന്നു. പൂമുഖ 

ത്തിന്െറ നീളം ഇരുപതു മുഴം, വിതി പ 

നത്രണ്ടു മുഴം, അതിലേക്ു കയറുവാനുള്ള 

പതനം പത്തു; മുറിച്ചുവരുക ശക്കരികെ 

ഇപ്പുറത്തു ഒന്നും അപ്പുറത്തു ഒന്നുമായി 

ആണുകഠ ഉണ്ടായിരുന്നു. 

൪൭.൧. അഡ്ധ്യായം. 

അനന്തരം അവന എന്നെ മന്ദിരത്തി 

ലേക്കു കൊണ്ടുചെന്നു, മുറിച്ചവരുകളെ 

അളന്നു; മുറിച്ചുവരുകളൂടെ പിതി ഇപ്പുറ 

തു ആറു മുഴധും അപ്പുറത്തു ആരു മുഴവും 
ആയിരുന്നു. പ്രധേശനത്തിനെറ ധിതി 

പതുതു മുഴവും പ്രലേശനത്തിനെറ പശ്വ 

ഭിത്തിക ഇപ്പുറത്തു അഞ്ചു മുഴധും അപ്പു 

റതുതു അഞ്ചു മുഴവും ആയിരുന്നു; അവ൯ 

മറടിരം അളന്നു: അതിനെറ നീളം നാല്പതു 

മുഗം, വീതി ഇരുപതു മുഗം. പിന്നെ അ 

വ൯ അകത്തേക്കു ചെന്നു, പ്രധേശനത്തി 

സെറ മുറിച്ചുവരുകളെ അളന്നു: കനം രണ്ടു 

മുഴവും പ്രധേശനത്തിനെറ വീതി ആറു 

മുഗധും മുറിച്ചുവരുകള്ടടെ വിതി ഏഴേഴച 

1 282 ര്്ധ്ധി 41 

മുഗധുമായിരുന്നു. അവന് അതിന്െറെറ 

നീളം അളന്നു: ഇരുപതു മുഗം; വിതി 

മന്ദിരത്തിന്നൊത്ത വണ്ണം ഇരുപതു മുഗം; 

ഇതു അതിവധിശുദ്ധസ്ഥലം ഏന്നു അവ൯ 

എന്നോടു കല്പിച്ചു. പിന്നെ അവ൯ ആലയ 

ത്തിനെറ ചുവര് അളന്നു: കനം ആറു മുഗം: 

ആലയത്തിനെറ ചുററുമുള്ള പുറവാരത്തി 

നെറ വീതി നാലു മുഴം. എന്നാല് പുറ 

വാരമുറികര ഒന്നിനെറ മേല് ഒന്നായി 

മുന്നു നിലയായും നിലയില് മുപ്പതു വീത 

വും ആയിരുന്നു; അവ ചുററും ആലയ 

ത്തിന്നും പുറവാരമുറിക ക്കും ഇടയിലുള്ള 

ചുവരിന്മേല് പിടിപ്പം൯ തക്കവണ്ണം ചേ 

ന്നിരുന്നു; ഏന്നാല് തുലാങ്ങം ആലയടളി 

ത്തിക്കകത്തു ചെന്നില്ല. പുറവാരമുറികഠം 

ആലയത്തിനെറ ചുററുപാടും മേലോട്ടുമേ 

ലോട്ടു ധിസ്മാരം ഏറും; ആലയത്തിന്നു ചു 

ററും മുറിക്കകത്തു മേലോട്ടുമേലോട്ടു വീതി 

കൂടും; അതു കൊണ്ടു പുറവാരത്തിനെറ ലി 

സ്കാരം മേലോട്ടുമേലോട്ടു ഏറും; താഗത്തെ 

നിലയില്നിന്നു നടുടഖിലത്തേതില്ക്രടി 

മേലത്തെ നിലയില് കയറാം. ഞാ൯ ആ 

ലയത്തിനെറ ചുററിലും പൊക്കമുള്ളോരു 

തറ കണ്ടു; പുറവാരമുറികമുടെ അടിസ്ഥാ 

നങ്ങഠം ഒരു മുഴുദണ്ഡായിരുന്നു; പരിഗ 

ഉുംവരെ ആറു മുഴം. പുറവരരത്തിനെറ 

പുറമെയുള്ള ചുവരിനെറ കനം അഞ്ചു 

മുഗമായിരുന്നു; എന്നാല് ആലയത്തിസെറ 

പുറവാരമുറികമശക്കും മണ്ഡപങ്ങഠമകും 

ഇടയില് ആലയത്തിന്നു ചുററും ഇരുപതു 

മുഗം വീതിയുള്ള മുററം ഉണ്ടായിരുന്നു. 

പുറവാരത്തിനെറ ധാതിലുകമ തിണ്ജണെക്കു 

നേരെ ഒരു വാതില് വടക്കോട്ടും ഒരു വാ 

തില് തെക്കോട്ടും ആയിരുന്നു; തിണ്ണയുടെ 

വിതി ചുററും അഞ്ചു മുഴമായിരുന്നു. മുററ 

ത്തിനെറ മുമ്പില് പടിഞ്ഞാറോട്ടുള്ള കെ 

ട്ടിടം ഏഴുപതു മുഗം വീതിയുള്ളതും കെട്ടി 
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ടത്തിസെറ ചുററുമുക്ള ചുവര് അഞ്ചു മുഗം 

കനമുള്ളതും തൊണ്ണൂറു മുഴം നീളമുളേത്ും 

ആയിരുന്നു. അവന് ആലയം അളന്നു: 

നിളം നൂറ മുഗം; മുററധും കെട്ടിടവും 

അതിന്െറ ചുവരുകളും ത്രളന്നു; അതി 

ന്നും മറു മുഴം നിം, ആലയത്തിന്െറ 

മു൯ഭാഗത്തിസനെറയും കിഗകുള്ള മുററത്തി 

ഒ൯െറയും വിതിയും റു മുഗമായിരുന്നു. 

പിന്നെ അവന മററത്തിനെറ പി൯ 

പുറത്തു അതിന്നെതിരെയുള്ള കെളിടത്തി 

നെറ നിള വും അതിന്നു ഇപ്പുറത്തും അപ്പു 

റത്ും മുള്ള നടപ്പുരകളും അമുന്നു: നൂറു 

മുഗം; അകത്തെ മന്ദിരത്തിന്നും പ്രാകാര 

ത്തിനെറ പൂമുഖങ്ങറംക്കും ഉമ്മരപ്പടി 

കക്കും അഗിയുള്ള ജാലകങ്ങമക്കും ഉമ്മ 

രപ്പടിക്കു മേത മൂന്നു നിലയായി ചുററും 

ഉണ്ടായിരുന്ന നടപ്പുരക ംകും നിലംതൊട്ടു 

ജാലകങ്ങളോളധും പലകയടിച്ചിരുനഃ; 

ജാലകങ്ങളോ മൂടിയിരുന്നു. അകുത്തെ 

ആലയത്തി൯ വാതിലിനെറ മേല്ഭാഗം 

വരെയും പുറമെയും ചുററും എല്ലാചുവരി 

ന്മേലും അകത്തും പുറത്തും ചിത്രപ്പണി 

ഉണ്ടായി രുന്നു. കെരൂബുകളം ഈന്തപ്പ 

നകളും അതിന്മേല് കൊത്തിയിരുന്നു ; 

കെരൂബിന്നും കെരൂബിന്നും ഇടയില് 

ഓരോ ഈന്തപ്പനയും ഓരോ കെരൂരൂബി 

ന്നു ഇരരണ്ടു മുഖധും ഉണ്ടായിരുന്നു. മനു 

ഷ്യമുഖം ഇപ്പുറത്തുള്ള ഈാന്തപ്പനയുടെ 

നേരെയും ബാലസിംഹമുഖം അപ്പൂ 

തൃതുള്ള ഈന്തപ്പനയുടെ നേരെയും ആയി 

രുന്നു ; ആലയത്തിനെറ ചുററും എല്ലാടവും 

ഇങ്ങനെ ഉണ്ടക്കിയിരുന്നു. നിലംമുതര 

വാതിലിനെറ മേലററംവരെ കെരൂരൂബുക 

ടും ഈന്തപ്പനകളും ഉണ്ടായിരുന്നു; ഇങ്ങ 

നെ ആയിരുന്നു മന്ടിരത്തിന്െറ ഭിത്തി. 

മന്ടിരത്തിന്നു ചതുരമായുള്ള മുറിച്ചുവരു 

കളം വധിശുദ്ധമന്ദിരത്തിനെറ മുമ്പിരു 

1283 യെഫെന്നറ്റേത ൭൦൨ ൫ 

യാഗപീഠംപോലെയുള്ളെന്നും ഉണ്ടായി 

രുന്നു. യാഥപിീഠം മരംകൊണ്ടുള്ളതും 

മൂന്നു മുഗം ഉയരധും രണ്ടു മുഴം നീളും 

ഉള്ള തുമായിരുന്നു; അതിന്െറ കോണക 

ളൂഠ 

രുന്നു; അവന് എഏനന്നോടു: ഇതു യഹോ 

ചുവടും വശങ്ങളും മരംകൊണ്ടായി 

വയുടെ സന്നിധിയിലെ മേശയാകുന്നു 

എന്നു കപ്പിച്ചു. മന്ദിരത്തിന്നും അതി 

ധിശുൂഭ്ധമന്മിരത്തിന്നും ജൂരണ്ടു കുതക 

ഉണ്ടായിരുന്നു. കതകകഠകു ഈരണ്ടു 

മടക്കുകതക ഉണ്ടായിരുന്നു; ഒരു കൃത 

കിന്നു രണ്ടു മടകുകതകു; മറെറ കുതകിന്നു 

രണ്ടു മടകുകതകു. ചുധരുക്ളില് ഏന്ന 

പോലെ മന്മിരത്തിനെറ കതകകളിന്ദമേലും 

കെരൂബുകുളും ഈന്തപ്പനകളും ഉണ്ടാക്കി 

യിരുന്നു; പുറമെ പൂമുഖത്തിനെറ മുമ്പില് 

ഒരു കനത്ത മരത്തുലാം ഉണ്ടായിരുന്നതു. 

പൂമുഖത്തിനെറ പാശ്വങ്ങളില് ഇപ്പുറ 

ത്തും അപ്പുറത്തും അഗിയ്യള്ള ജാലകങ്ങളും 

ഈന്തപ്പനകളും ഉണ്ടായിരുന്നു; ഇങ്ങനെ 

യായിരുന്നു ആലയത്തിനെറ പുറധാരമുറി 

കളു ടെയ്യം തുലാങ്ങമൂ ടെയും പണി. 

൪.൨. അഡ്ധ്യായം. 

അനന്തരം അവ൯ എന്നെ വടക്കോട്ടുള്ള 

വഴിയായി പുറത്തെ പ്രാകാരത്തിലേക്കു 

കൊണ്ടുപോയി; മുററത്തിന്നു നേരെയും 

വടക്കോട്ടുള്ള കെട്ടിടത്തിന്നെതിരെയും 

ഉണ്ടായിരുന്ന മണ്ഡപത്തിലേകു ഏന്നെ 

കൊണ്ടുചെന്നു. അതിനെറ മു൯ന്ഭാഗഥ 

ത്തിന്നു ന്മ മുഴം നീള ധും വടക്കോട്ടു വാ 

തിലും ഉണ്ടായിരുന്നു; വിതി അമ്പതു മുഗം. 

അകതത്തെ പ്രാകാരത്തിന്നുള്ള ഇരുപതു 

മുഴത്തിന്നെതിരെയും പുറത്തെ പ്രാകാര 

ത്തിന്നുള്ള കുല ഉത്തിന്നെതിരെയും മൂന്നു 

നിലയായി നടപ്പുരെക്കു നേരെ നടപ്പുര 

മുണ്ടായിരുന്നു. മണ്ഡപങ്ങളുടെ മുമ്പില് 
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അകത്തോട്ടു പത്തു മുഴം വീതിയും ന്൫൭ു 

മുഗം നിള ധുമുള്ളോരു നടപ്പുര മണ്ടാ 

യിരുന്നു. അധയുടെ വാതിലുക വട 

ക്കോട്ടായിരുന്നു. കെട്ടിടത്തിനെറ താഴ 

ത്തെ മണ്ഡപങ്ങളിതനിന്നും നടുഖില 

ത്തേവയില്നിന്നും എടുത്തതിനെക്കാഠം 

അധികം സ്ഥലം മുകളിലത്തെ മണ്ഡപങ്ങ 

ളില്നിന്നു നടപ്പരകശക്കു ഫടുത്തൃുപോയി 

രുന്നതുകൊണ്ടു അവ നീളം കുറഞ്ഞഖ 

ആയിരുന്നു. അവ മൂന്നു നിലയായിരു 

ന്നു; എന്നാല് അവെക്കു പ്രാകാരങ്ങളുടെ 

രതൂുണുകഠംപോലെ തുണുകുഠം ഇല്ലായ്ക്കുകൊ 

ണ്ടു താഴത്തേതിനെക്കാമൂം നടുധിലത്തേ 

തിനെക്കാമൂം മേലര്ത്തേതിനെറ നിലം 

ചുരുങ്ങിയിരുന്നു. പുറമെ മണ്ഡചങ്ങളു 

ടെ നീളത്തില് പുറത്തെ പ്രാകാരത്തി 

നെറ നേരെ മണ്ഡപങ്ങളുടെ മു൯വ 

ശത്തെ മതിലിനെറ നീളം അമ്പതു 

ആയിരുന്നു. മുഗം പുറത്തെ പ്രാകാര 

ത്അിലേക്കു ഭദശനമുള്ള മണ്ഡപങ്ങളുടെ 

നിളം അമ്പതു മുഴമായിരുന്നു; എന്നാല് 

ദ്ടൂറു 

മുഗമായിരുന്നു. പൃറത്തെ പ്രാകാരത്തില് 

മന്ടിരത്തിന്നെതിരെയുള്ള നീളം 

നിന്നു ഇധയിലേക്കു കടന്നാല് കിഴ 

ക്കോട്ടു ഈ മണ്ഡപങ്ങനക്കു താഗെ 

ഒരു പ്രവേശനം ഉണ്ടായിരുന്നു. കിഗ 

ക്മോട്ടുള്ള പ്രാകാരത്തിനെറ മതിലിനെറ 

തലെക്കല് മുററത്തിന്നെതിരായും കെട്ടി 

ടത്തിന്നെതിരായും മണ്ഡപങ്ങഠം ഉണ്ടാ 

യിരുന്നു. അവയുടെ മുമ്പിലുള്ള വഴി 

വടക്കോട്ടുള്ള മണ്ഡപങ്ങളുടെ അളവു 

പോലെ ആയിരുന്നു; അവഖയുടെ നീമ 

അറിന്നൊത്ത നീള ധും വി.തിക്കൊത്ത ധിതി 

യ്ക്കും അവയുടെ എല്ലാ 

പുറപ്പാടുകളും വിധാനങ്ങളും അവയുടെ 

ഉണ്ടായിരുന്നു ; 

പ്രധേശനങ്ങളും ഒരുപോലെ തന്നേ, 

19 തെക്കോട്ടുള്ള മണ്ഡപങ്ങളുടെ പ്രധ്വേശന 

1 284 മ്്ത്ഥ 45 

ങ്ങപോലെ ഒരു പ്രവേശനം വഗിയുയ 

ടെ തലെക്കല് ഉണ്ടായിരുന്നു; അധഖയിലേ 

ക്കു കടന്നാല് കി്ഥക്കോട്ടുള്ള മതിലിന്നു 

നേരെ മുമ്പിലുള്ള വഴിയുടെ തലെക്കല് 

തന്നേ, 

ചതു: മുററത്തിനെറ മുമ്പിലുള്ള വടക്കെ 

മണ്ഡപങ്ങളും തെക്കെ മണ്ഡപങ്ങളും യ ഹോ 

വയോടു അടുത്തുചെല്ലുന്ന പുരോഹി 

തന്മാ൪ അതിധിശുഭ്ധവസ്തുക്കളെ തിന്നു 

വാനുള്ള വിശുഭ്ധമണ്ഡപങ്ങളാകുന്നു; അ 

വിടെ അവര് അതിധിശുദ്ധവസ്തൂക്കളും 

ഭോജനയാഥവധും പാപയാഗവും അകുത്യ 

യാഥധും വെക്കേണം; ആ സ്ഥലം ധിശു 

ദ്ധമല്ലോ. 

ന്ടിരത്തുനിന്നു പുറത്തെ പ്രാകാരത്തിലേക്കു 

ചെല്ലാതെ വേണം അതില് പ്രവേശി 

പ്രാ൯; ശുത്രൂകെക്കുള്ള തങ്ങളൂടെ വസ്ത്രും 

അവര് അധിടെ വെച്ചേ ക്കണം; അധ 

ധിശുഭ്ധമല്ലോ; വേറെ വസ്ത്രം ധരിച്ചിട്ടേ 

അവര് ജനത്തിന്നുള്ള സ്ഥലത്തു ചെല്ലായു. 

അയധ൯ അകത്തെ ആലയം അളന്നു തീ ന്൩ 

ശേഷം, കിഗക്കോട്ടു ദശനമുള്ള വാതില്ല,ല് 

കൂടി ഏന്നെ കൊണ്ടുചെന്നു അവിടം 

ചുററും അളന്നു. അവ൯ കിഗക്ുഭാഗം 

ഒണ്ഡുകൊണ്ടു അളന്നു; ആകെ അഞ്ഞൂറു 

ദണ്ഡു 

കൊണ്ടു അളന്നു; ആകെ അഞ്ഞൂറു മുഴം. 

മുഗം. അവധവ൯ വടക്കുഭാഗം 

അവന തെക്കുഭാഗം ഒണ്ഡുകൊണ്ടു അ 

ഒന്നു; ആകെ അഞ്ഞൂറു മുഗം. അവ൮വ൯ 

പടിഞ്ഞാഡോട്ടു തിരിഞ്ഞു ദണ്ഡുകൊണ്ടു 

അഞ്ഞൂറു മുഴം. 

അവ൯ നാലുപുറധും അളന്നു; വിശു 

അളന്നു: ഇങ്ങനെ 

ഭ്ധമായതും തമ്മില് സാമാന്യ മായതും 

ധേറുതിരിപ്പാ൯ തക്കവണ്ണം അഞ്ഞൂറു മുഴം 

നീളത്തിലും അഞ്ഞൂറു മുഗം പീതിയിലും 

ഒരു മതില് അതിന്നു ചുററും ഉണ്ടായി 

രുന്നും 

14 

18 

19 

പിന്നെ അവന് എന്നോടു കല്പി 13 

പുരോഹിതന്മാര് വിശുദ്ധമ 14 



രുധ്ധഥ 9 

൪൭.൩. അശഗ്ധയായം. 

അനന്തരം അവന് ഏന്നെ ഗോപുരആഅഅി 

ലേകു, കിഗകക്കാട്ടള്ള ഗോപൃരത്തിലേക്കു 

തന്ന കൊണ്ടുചെന്നു; അപപ്പാഠായിസ്റാ 

തേജസ്സു 

കിഗക്കുവഥിയായി വന്നു; അതിനെറ മുഗ 

യേലിനെറ ഭൈവത്തിനെറ 

ക്കം പെരുവെള്ള ത്തുനെറ ഇരെച്ചല് 2പാ 

ലെ ആയിരുന്നു; ഭൂമി അവനെറ തേജു 

സ്സുകൊണ്ടു പ്രകാശിച്ചു. ഇതു ഞാ൯ കണ്ട 

ദശനം3പാലെ ആയിരുന്നു; നഗരത്തെ 

നശിപ്പിപ്പാ൯ ഞാ൯ ലന്നപ്പോഠം കണ്ട 

ഭശനംപോലെ തന്നേ; ഈ ദശനങ്ങ 

കെബാര്നദീതിരത്തുഖെച്ച ഞാന് കണ്ട 

ഒശനംപോലെ ആയിരുന്നു; അപ്പാ 

ഞാ൯ കുധിണ്ണവിണു. യഹോവയുടെ തേ 

ജസ്സസു കിഴക്കോട്ടു ഒശനമുള്ള ഗോചയരത്തില് 

കരടി ആലയത്തിലേക്കു പ്രവേശിച്ച. 

ആത്മാവു എന്നെ ഏടുത്തു അകത്തെ പ്രാ 

കാരത്തിലേക്കു കൊണ്ടുചെന്നു; യഹോവ 

യൂടെ തേജസ്സ് ആലയത്തെ നിറച്ചിരുന്നു. 

ആ പുരുഷന് എനെറ അടുക്കല് നില്ല 

മ്പോം, ആലയത്തില്നിന്നു ഒരുത്തന് 

എന്നോടു സംസാരിക്കുന്നതു ഞാന് കേട്ടു. 

അവന് ൃന്നാടു അരുളിച്ചെയൂതു: മനു 

ഷ്യ പുത്രാ, ഇതു ഞാ൯ ഏന്നേകും യിസാ 

യേല്മക്കളൂു ടെ മദ്ധ്യേ വസികുന്ന എന്െറ 

സിംഹാസനത്തിനെറ സ്ഥലവും എനെറ 

കാലടികളു ടെ സ്ഥലവും ആകുന്നു; യിസ്ധാ 

യേല്ഗൃഹമെങ്കിലും അവരുടെ രാജാക്ക 

ന്മാരെങ്ജിലൂം തങ്ങമുടെ പരസംഗംകൊ 

ണ്ടും പൂജാഗിരികളിലെ തങ്ങളൂടെ രാജാ 

ക്കന്മാരുടെ ശവങ്ങഠകൊണ്ടും എനികും 

“ അധകും ഇടയില് ഒരു ചുവർ മാത്രം ഉണ്ടാ 

യിരിക്കത്തക്കവഞ്ണ്ും തങ്ങളുടെ ഉമ്മരപ്പട്' 

എന്െറ മമ്മരപ്പടിയും തങ്ങളൂടെ കുട്ടു 

എഐനെറ കുട്ടളുയും ആകുന്നതു കൊണ്ടും 

ഠിം 

35 യെഫഹെസ്സേല് ൭൨൩. 

എന്റെറ ധിശുഭ്ധനാമത്തെ ഇനി അശുദ്ധ 

മാക്കേണ്ടതല്ലു; അവര് ചെയ്യൂ മ്ലേച്ചതക 

ളാല് അവര് ഏനെറ ധിശുദ്ധനാമത്തെ 

അശുദ്ധമാക്കിയിരിക്കുന്നു; അതുകൊണ്ടു 

ഞാന് ഏനെറ കോപത്തില് അവരെ നശി 

പ്പിച്ചു. ഇപ്പോ അവര് തങ്ങമൂടെ പര 

സംഗവും രഃജാക്കന്മാരുടെ ശവങ്ങളും 

എങ്കല്നിന്നു ട്ടരത്താക്കിക്കുളയട്ടെ; ഏ 

ന്നാല് ഞാന് അവരുടെ മഭ്ധ്യേ എന്നേക്കും 

വസിക്ും. മനുഷ്യ പുത്രാ, യിസ്രായേല് 

ഗൃഹം തങ്ങളുടെ അകൃത്യങ്ങളെ കുറിച്ചു 

ലജ്ഡ്ി മക്കണ്ടതിന്നു നി ഈ ആലയം അ 

വരെ കാണിക്ക; അവര് അതിനെറ മാ 

തൃത അളക്കുട്ടെ. അവര് ചെയു സകല 

ത്തേയും കുറിച്ച അവര് ലയജ്ഷ്മിച്ചാല് നീ 

ആലയത്തിനെറ ആകൃതിയും വിധാന 

വും പുറപ്പാടുകളും പ്രവേശനങ്ങളും ആ 

തിനെറ ആകൃതി ഒക്കെയും സകലവ്യവ 

സ്ഥകളും അതിനെറ രൂപമൊക്കെയും 

അതിനെറ സകലനിയമങ്ങളും അവരെ 

അറിയിച്ചും അവര് അതിന്െറ ഏല്ലാ 

ചട്ടങ്ങളും വ്യവസ്ഥകളും പ്രമാണിച്ചു അ 

്ഷ്ട്ടി മക്കണ്ടതിന്മ അതിനെ ഒക്കെയും 

അവര് കാഞ്ങെ ഛൃഴതിധെക്കുക. ഇതാ 

കുന്നു ആലയ രെൊക്റിച്ചുള്ള പ്രമാണം; 

പവ്യുതത്തിനെറ മുകളില് അതിന്െറ അ 

തൃത്തിക്കുകമെല്ലാം അതിവിഗശുദ്ധമായിരി 

ക്കേണം; അതേ, ഇതാകുന്നു ആലയത്തെ 

ക്കുറിച്ചുള്ള പ്രമാണം. 

മുഴപ്രകാരം യാഗപീഠത്തിനെറ അള 

വു ആധിതു--- മുഴം ഒന്നിന്നു ഒരു മുഴവും 

നാലു വിരലും -- : ചുവടു ഒരു മുഴം; വിതി 

ഒരു മുഗം; അതിന്െറ അകത്തു ചുററുമുള്ള 

വക്കു ഒരു ചാണ്. യാഗപീഠത്തിനെറ 

മുയരമാധിതു: നിലത്തെ ചുധടുമുതല് 

താഴത്തെ തട്ടുഡരെ രണ്ടു മുഴവും വീതി 

ഒരു മുഴവും; താഴത്തെ തട്ടുമുതത വലിയ 

10 

11 

12 

13 

14 



യെഹെസ്നറ്റേല് രര: 

നടത്തിയിരുന്ന സാഭോക്കിനെറ പുത്രന്മാ 

രായ ലേവ്യ പുരോഹിതന്മാർ എനിക്കു ശു 

ശ്രൂഷചെയയ്യേണ്ടതിന്നു എന്നോടു അടുത്തു 

വരികയും മേദസ്സും രക്തവും എനിക്കു 

അപ്പ്ിക്കേണ്ടതിന്നു ഏനെറ മുമ്പാകെ 

നില്ല്യും യവണം എന്നു യഹോവയായ 

കത്താവിനെറ അരുളപ്പാടു. അ൪൪ 

എനെറ ധിശുഭ്ധമന്ദിരത്തില് കടന്നു 

എനിക്ക ശുശ്രൂഷചെയ്യേണ്ടതിന്നു എനെറ 

മേശയുടെ അട്ടക്കല് വരികയും ഏന്റ 

കായ്യധിചാരണ നടത്തുകയും യവേണം. 

17 എന്നാല് അകത്തെ പ്രാകാരത്തിനെറ 

21 

വാതിലുകഠാക്കകത്തു കടക്കുമ്പോര അവര് 

ശണവസ്ര്രും ധരിക്കേണം; അകത്തെ പ്രാ 

കാരത്തിനെറ വാതില്ലലും ആലയത്തി 

ന്നകുതുും ശുശ്രൂഷചെയ്യുമ്പോമ ആട്ടി൯ 

രോമം കൊണ്ടുള്ള വസ്ര്രം ധരിക്കരുതു. 

അവരുടെ തലയില് ശണംകൊണ്ടുള്ള തല 

പ്രാവും അരയില് ശണംകൊണ്ടുള്ള കാല്ല; 

പ്രായധും ഉണ്ടായിരിക്കേണം; പിയപ്പുണ്ടാ 

ക്കുന്ന യാതൊന്നും അവര് ധരിക്കരുതൂ. 

അവർ പൃറത്തെ പ്രാകാരത്തിലേക്കു, പുറ 

ത്തെ പ്രാകാരത്തില് ജനത്തിസെറ അടു 

ക്കലേക്കു തന്നേ, ചെല്ലുമ്പോഠം തങ്ങളുടെ 

വ്ന്രൂത്താത ജനത്തെ വിശുഭ്ധികരി 

ക്കാതിരിക്കേണ്ടതിന്നു തങ്ങ ശുശ്രൂഷ 

ചെയൂ സമയം ധരിച്ചിരുന്ന വസ്ത്രം 

നിക്കി വിശുഭ്ധമണ്ഡപങ്ങളില് വെച്ചിട്ടു 

വേറെ വ്സ്ര്രം ധരിക്കേണം. അവര് 

തല ക്ഷൌരംചെയ്തുയോ തലമുടി നീട്ടു 

ചെയ്യാതെ കത്രിക്ക കയോ മാത്രമേ 

ചെയ്യാവു. 

വീഞ്ഞു കുടിച്ചു അകത്തെ പ്രാകാരത്തില് 

യാതൊരു പുരോഹിതനും 

കടക്കരുതു. ധിധവയെയോ ഉപേക്ഷി 

കുകപ്പെട്ടവളെയോ ഭായ്യയായി എടുക്കാതെ 

അവര് യിസ്രായേല്ഗൃഹത്തിലെ സന്തതി 

യിലുള്ള ക൬ കമാരെയോ ഒരു പുരോഹി 

ധാഠാഥറ്ഠിം 
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തന്െറ ഭായ്യയായിരുന്ന വിധവയെരയോ 

വിവാഹം കഴിക്കേണം. അവര് വിശു 

ഭ്ധമായതിന്നും സാമാ ഭായതിന്നും തമ്മി 

ലുള്ള എനെറ ജനത്തിന്നു 

ഉപദദശിച്ചു, മലിനമായതും നിമ്മലമാ 

ധൃത്യാസം 

യതും അവരെ തിരിച്ചറിയുമാറാക്കേണം. 

൮ വഹാരത്തില് അവര് ന്യായംയിധി 

പ്പാ൯ നില്ലേയണം; എനെറ വിധികളെ 

അനുസരിച്ചു അവ൪ ന്യായം ധിധിക്കേ 

ണം; അവര് ഉത്സവങ്ങളിലൊക്കെയും 

ഏസെറ പ്രമാണങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും ആച 

രിക്കയും എനെറ ശബ്ബത്തുകളെ വിശുഭ്ധി 

കരിക്കയും വേണം. അവര് മരിച്ചത്ത 

ടൂടെ അടുക്കല് ചെന്നു അശുഭ്ധരാകരുതു ; 

എമ്മിലും അപ്പ൯, അമ്മ, മക൯, മകം, 

സഹോദരന്, ഭത്താവില്ലാത്ത സഹോദഒരി 

എന്നിവക്ു വേണ്ടി അശുദ്ധരാകാം. അല 

നെറ 

ഏഴ ടിവസം എണ്ണേണം. ധിശുദ്ധമന്ദി 

ശുദ്ധീകരണം കഴിഞ്ഞശേഷം 

രത്തില് ശുശ്രൂുകഷ്ചചെയ്യേണ്ടതിന്നു അവ൯ 

അകത്തെ പ്രാകാരത്തില് വിശുഭ്ധമന്ടിര 

ത്തിലേകു പോകുന്ന ടിവസത്തില് അവ൯ 

പാപയാഗം അപ്പ്ിക്കേണം എന്നു യഹോ 

വയായേ കത്തായിനെറ അരുളപ്പാടു. അവ 

രുടെ അവകാശമോ, ഞാ൯ തന്നേ അവ 

രുടെ അധകാശം; നിങ്ങശ അവക്കു യി 

സ്രായേലിത സ്വത്തു ഒന്നും 

രുതു; 

കുന്നു. 

കൊടുക്ക 

ഞാന തന്നേ അവരുടെ സ്വത്താ 

അവര് ഭോജനയാഗം, പാവ 

യാഗം, അകൃത്യയാഗം എന്നിവകൊണ്ടു 

ഉപജ്ിവനം കഴിക്കേണം; യിസ്റായേ 

ലില് നിലേടിതമായതൊക്കെയും അവകു 

മ്ളതായിരിക്കേണം. സകലവിധ ആദ്യ 

ഫലങ്ങളിലും ഉത്തമമായതും വഴിപാടായി 

വരുന്ന ഏല്ലാവക വഥിപാടും പുരോഹി 

തന്മാകുള്ള തായിരി ക്കണം; നിന്െറ ധി 

ട്ടിന്മേല് അയുഗ്രഹം വരുര്ത്തേണ്ടതിന്നു 
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നിങ്ങളുടെ തരിമാധിനെറ ആട്പഭാഗധും 

പുരോഹിതന്നു കൊടുക്കേണം. താനേ 

ചത്തതും പറിച്ചുകിറില്പോയതുമായ പ 

ക്മിയെയോ ശൂഗത്തെയോ ഒന്നിനെയും 

പുരോഹിതൻ തിന്നരുതു. 

൪൭.൫. അഡ്ധ്യായം. 

കേശത്തെ അവകാശമായി ചീട്ടിട്ടു യധിഭാ 

ഗിക്ുമ്പോഠ, നിങ്ങ ദേശത്തിനെറ ഒരു 

വിശുദ്ധംംശം യഹോധെകു വഴിപാടായി 

അപ്പിക്കേണം; അതു ഇരുപത്തയ്യായിരം 

മുഗം നീളധും ഇരുപതിനായിരം മുഗം വീ 

തിയും ഉള്ളതായിരിക്കണം; അതു ചുററു 

മുള്ള എല്ലാ അതിരോളപധും ധിശശൂദ്ധമായി 

രിക്കേണം. അതില് അഞ്ഞൂറു മുഴം നീ 

ധും അഞ്ഞൂറു മുഗം ധിതിയും ആയി ചതു 

രശ്രമായോരു ഇടം വിശുഭ്ധസ്ഥലത്തിന്നു 

ആയിരിക്കേണം; അതിന്നു ചുറവുപാടു 

അമ്പതു മുഴം സ്ഥലം വെളി ന്പ്യദേശം ആ 

യി കിടക്കേണം. ആ അമളവിതനിന്നു 

നീ 

പതിനായിരം മുഗം വിതിയും അളക്കേ 

ഇരുപഅആഅയ്യായിരം മുഗം നിമളധും 

ണം; അതില് അതിവിശുഭ്ധമായ വിശു 

ഭ്ധമന്ടിരം ഉണ്ടായിരിക്കേണം. അതു 

ദേശത്തിനെറ ധിശുഭ്ധാംശമാകുന്നു; അതു 

യഫോവധെക്കു ശുത്രൂകഷ്ഷചെയ്ത്ാ൯ അടുത്തു 

വരുന്നവരായി ധിശുദ്ധമന്ദിരത്തിലെ ശു 

ശ്രുകകന്മാരായ പൃരോഹിതന്മാകുള്ളതാ 

യിരിക്കേണം; അതു അവരുടെ ധിടുകാഠം 

ക്കള്ള സ്ഥലവും ധിശുഭ്ധമന്ദിരത്തിന്നുള്ള 

ചിശുഭ്ധസ്ഥലധുമായിരിക്കേണം. പിന്നെ 

ഇരുപത്തയ്യായിരം മുഗം നീളധും പതി 

നായിരം മുഗം വീതിയും ഉള്ളതു ആലയ 

ത്തിന്െറ ശുശ്രൂകകന്മാരായ ലേധ്ൃക്ു 

പാപ്പാന് ഗ്രാമങ്ങക്കായുള്ള സ്വത്തായി 

രിക്കേണം. വിശുദ്ധാംശമായ വഴിപാ 

ിനെറ പാശ്വത്തില് നഗരസ്വമായി അ 

ഠിം 
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യ്യായിരം മുഗം വിതിയിലും ഇരുപത്തയ്യ 

യിരം മുഴം നിളത്തിലും ഒരു സ്ഥലം നിയ 

മിക്കേണം; അതു യി സാർയല്ഗൃഹത്തി 

ന്നൊക്കെയും ഉള്ളതായിരിക്കേണം. പ്രഭ 

വിന്നുള്ള തോ ധിവൃഭ്ധവഴിപാടിടത്തിന്നും 

ഇപ്പുറത്തും അപ്പ 

ത്തും ധിശുഭ്ധവഴിപാടിടത്തിന്നും നഗര 

നഗരസ്വത്തിന്നും 

സ്വത്തിന്നും മുമ്പില് പടിഞ്ഞാറുവശത്തു 

പടിഞ്ഞാറോട്ടും കിഴക്കുവശത്ത കിഴ 

ക്കോട്ടും ആയിരിക്കേണം; അതിനെറ 

നിളം ദേശത്തിന്െറ പടിഞ്ഞാറെ അതി 

രുമുതല് കിഗക്കെ അതിരുവരെയുള്ള അം 

ശങ്ങളില് ഒന്നിനോടു ഒത്തിരി ക്കണം. 

അതു യിസായേലില് അവന്നുള്ള സ്വത്താ 

യിരിക്കേണം; ഏനന്െറ പ്രഭക്കന്മാര ഇനി 

മേനെറ ജനത്തെ പീഡിപ്പിക്കാതെ ദേശ 

ത്തെ യി സ്പായേല്ഗൃഹത്തിലെ അതത്തു 

ഗോത്രത്തിന്നു കൊടുക്കേണം. യഹോ 

വയായ കത്താധു ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചെ 

യ്മുന്നു : യി സ്ായേല്പ്രളക്കുന്മാരേ, മതിയാ 

കുധി൯! സാഹസവും കവച്ചയും അകററി 

നീതിയും ന്യായധും നടത്ുതുവി൯; ഏനെറ 

ജനത്തോടു പിടിച്ചുപറിക്കുന്നതു നിത 

ധി൯ എന്നു യഹോവയായ കത്താധവിനെറ 

അരുളപ്പാടു. 

യൂം 

ക്കേണം. ഏഫയും ബത്തും ഒരു പ്രമാ 

ഒത്ത തുലാസ്സും ഒത്ത ഏഫ 

ഒത്ത ബത്തും നിങ്ങശകുണ്ടായിരി 

ണമായിരിക്കേണം; ബത്തു ഹോമെരി 

നെറ പത്തില് ഒന്നും ഏഫാ ഹോമെരി 

നെറ പത്തില് ഒന്നും ആയിരിക്കേണം; 

അതിനെറ പ്രമാണം ഹോമെരിന്നൊ 

തആതായിരിക്കേണം. ശേക്കെല് ഒന്നി 

ന്നു ഇരുപതു ഗേരാ ആയിരിക്കേണം; 

അഞ്മു രശക്കെത അഞ്ചഃത്ര, പത്തു ശേ 

ക്കെത പത്തതത്രേ, അമ്പതു ശേക്കെല് ഒരു 

മാനേ എന്നിങ്ങനെ ആയിരിക്കേണം, 
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9) 
ക്ഷ് [ യെഹെസ്ന്റേത ൪൬ 

നെ എന്നാല്: ഒരു ഹോമെ൪ കോതമ്പീത 

നിന്നു ഏഫയുടെ ആറിലൊന്നും ഒരു 

ഹോമെര് യവധത്തില്നിന്നു ഏഫയുടെ 

എണ്ണ 
ക്കുള്ള പ്രമാണം: പത്തു ബത്ത് കൊള്ളു 

ആറിലൊന്നും കൊടുക്കേണം. 

ന്ന ഹോമെരായ ഒരു കോരിരുനിന്നു ബ 

ത്തിനെറ പത്തിലൊന്നു കൊടുക്കേണം; 

പത്തു ബത്ത് ഒരു ഹോമെര്. പ്രായശ്ചി 

ത്തം വരുത്തേണ്ടതിന്നു ഭോജനയാഗമായും 

ഫഹോമയാഗമായും സമാധാനയാഗങ്ങളാ 

യും യിസ്രായേലിനെറ പുഷ്ട്ടിയുള്ള മേച്ചല് 

പൃറങ്ങളിലെ ഇരുനൂറു ആടുള്ള ഒരു ക്രടട 

ത്തിരനിന്നു ഒരു കുഞ്ഞാടിനെ കൊടുക്കേ 

ണം എന്നു യഹോധഖയായ കത്താധിനെറ 

അരുളപ്പാടു. ദേശത്തെ സകലജനവധും 

യിസ്പായേലിനെറ പ്രഭഖിന്നു വേണ്ടിയുള്ള 

ഈ വയഴിപാടിന്നായി കൊടുക്കേണം. 

ഉത്സവങ്ങളിലും അമാധാസികളിലും ശബ്ബ 

തുുകളിലും യിസ്രായേല്ഗൃഹത്തിനെറ ഉ 

ത്സവസമയങ്ങളിലൊക്കെയും ഹോമയാഥ 

ങ്ങളും ഭോജനയാഗങ്ങളും പാനീയയാഗഥ 

ങ്ങളും കഴിപ്പാ൯ പ്രഭ ബാധ്ൃയ സ്ഥനാകുന്നു; 

യിസ്പായേല്ഗൃഹത്തിന്നു പ്രായശ്ചിത്തം 

വരുത്തേണ്ടതിന്നു അവന് പാപയാഗവും 

ഭോജനയാഗവും ഫഹോമയാഗധ്യം സമാധാ 

നയാഗങ്ങളൂം അപ്പിക്കേണം. യഹോലഖ 

യായ കത്തായയ ഇപ്രുകാരം അരുളിച്ചെ 

യ്യുന്നു: ഒന്നാം മാസം ഒന്നാം തിയ്യതി നീ 

ഉരനമില്ലാത്ത ഒരു കാളക്കുട്ടിയെ എടുത്തു 

വിശുഭ്ധമന്ദിരത്തിന്നു പാപപരിഹാരം 

വരുത്തേണം. പുരോഹിതന് പാപയാ 

ഗത്തിനെറ രക്തത്തില് കുറെ എടുത്തു 

ആലയത്തിനെറ മുറിച്ചുവരിലും യാഥപി 

ഠത്തിനെറ തടിനെറ നാലു കോണിലും 

അകത്തെ പ്രാകാരത്തിനെറ ഗോപുരത്തി 

സെറമുറിച്ചുവരിലും പുരട്ടേണം. അങ്ങനെ 

തന്നേ നി ഏഗാം മാസ ഒന്നാം തിയ്യതിയും 
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അബദഭ്ധത്താലും ബുഭ്ധിഹീനതയാലും പി 

ഴെച്ചുപോയവന്നു വേണ്ടി ചെയ്യേണം; 

ഇങ്ങനെ നിങ്ങ ആലയത്തിന്നു പ്രായ 

ശ്വിത്തം വരുത്തേണം. ഒന്നാം മാസം 

പതിന്നാലാം തിയ്യതിമുതല് നിങ്ങറം ഏഴ 

ടിവസത്തേകു പെസഫപെരുനാര ആ 

ചരിച്ചു പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പും തിന്നേ 

ണം. അന്നു പ്രഭ തനിക്കു ധേണ്ടിയും 

ദേശത്തിലെ സകലജനത്തിന്നു വേണ്ടിയും 

പാപയാഗമായി ഒരു കാളയെ അപ്പി 

ക്കേണം. മഉത്സവത്തിനെറ ഏഴു ദിവ 

സവും അവ൯ യഹോവെക്കു ഫോമയാഗഥ 

മായി ഉനമില്ലാത്ത ഏഴ കാളയെയും ഏഴ 

ആട്ടുകൌൊററനെയും ആ ഏഴ ടിവപസവധും 

ദിനംപ്രതി അപ്പിഭക്കണം; പാപയാഥ 

മായി ദിനംപ്രതി ഓരോ കോലാട്ടി൯കുട്ടി 

യെയും അപ്പ്റിക്കേണം. കാള. ഒന്നിന്നു 

ഒരു ഏഫയും ആട്ടുകൊററ൯ ഒന്നിന്നു 

ഒരു ഏഫയ്ും ഏഫ ഒന്നിന്നു ഒരു ഹീന് 

എണ്ണയും വിതം അവന് ഭോജനയാഗം 

അപ്പിക്കേണം. ഏഴാം മാസം പതിന 

ഞ്ചാം തിയ്യതിക്കുള്ള ഉത്സവത്തില് അവ൯ 

ഈ ഏഴു ദിവസം എന്നപ്പോലെ പാപ 

യാഗത്തിന്നും ഹോമയാഗത്തിന്നും ഭോജ 

നയാഗത്തിന്നും മ്രേണ്ണ്ണെക്കും തക്കവണ്ണം 

അപ്പിക്കേണം. 

ര്൨ന്ന. അധ്യായം. 

യഹോവയായ കുത്തായുയ ഇപ്രകാരം അ 

രുളിച്ചെയുന്നു: അകത്തെ പ്രാകാരത്തി 

സെറ കിഴക്കോട്ടു ദശനമുള്ള ഗോപുരം 

വേലയ്ുള്ള ആറു ടിവസവും അടെച്ചിരി 

ക്കേണം; ശബ്ബത്തുനാളിലോ അതു തൂറ 

ന്നിരിക്കേണം; അമാവാസ്യടിവസത്തി 

ലും അതു തുറന്നിരിക്കേണം. എന്നാത 

പ്രഭ പുറത്തുനിന്നു ആ ഗോപുരത്തി 

നെറ പൂമുഖംവഴിയായി കടന്നുചെന്നു, 

റ്റം 
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ഗോപുരത്തിന്െറ മുറിച്ചവരിന്നരികെ | പുരംവഴിയായി പുറത്തേക്ക പോകയും 

നില്ലേയേണം; പുരോഹിത൯ അവന്െറ | വേണം; താ൯ വന്ന ഗോപുരംവേഴി 

ഫഹോമയാഗധും സമാധാനയാഗവും അപ്പി 

കുമ്പോശ അവ൯ ഗോപുരത്തിനെറ മമ്മ 

പ്പിന്നെ 

അവന് പുറത്തേക്ു പോകേണം; ഏന്നാത 

രച്പടിക്കുര നമസ്തരിക്കേണം; 

ശോചുരം സന്ധ്യവരെ അടെക്കാതെയി 

രിക്കേണം. ദേശത്തെ ജനം ശബ്ബത്തു 

കളിലും അമാവാസികളിലൂം ഈ ഗോപുര 

പ്രലേശനത്തിങ്കല് യഹോവയുടെ സന്നി 

ധിയിത നമസ്തൂരിക്കേണം. പ്രഭ ശബ്ബ 

തുതുനാളിര യഹോധഖെകു ഹോമയാഗഥ 

മായി മുരനമില്ലാത്ത ആറു കുഞ്ഞാടിനെയും 

ഈനമില്ലാത്ത ഒരു മുട്ടാടിനെയും അപ്പി 

ക്കേണം. ഭോജനയാഗമായി അവ൯ 

മുട്ടാടിന്നു ഒരു ഏഫയും കുഞ്ഞാടുകഠാക്ു 

തനെറ പ്രാപ്യിപോലെയുള്ള ഭോജനയാ 

ഗധും ഏഫ ഒന്നിന്നു ഒരു ഹീ൯ എണ്ണ 

വീതവും അപ്പിക്കേണം. അമാധാസികി 

വയത്തിലോ മരനമില്ലാത്ത ഒരു കാളകു 

ട്ടിയെയും ആറു കുഞ്ഞാടിനെയും ഒരു മുട്ടാ 

ടിനെയും അപ്പി ക്കണം; ഇവയും മന 

മില്ലാത്തവ ആയിരിക്കേണം. ഭോജന 

യാഗമായി അവ൯ കാളെളെക്കു ഒരു ഏഫ 

യും മുട്ടാടിന്നു ഒരു ഏഫയും കുഞ്ഞാടു ക ഠാക്കു 

തന്റെറ പ്രാപ്ിപോലെയുള്ളതും ഏഫ 

ഒന്നിന്നു ഒരു ഹീ൯ എണ്ണുവിതധും അപ്പി 

ക്ഷേണം. പ്രഭ വരുമ്പോ അധ്വ൯ 

ഗോപുരത്തിന്െറ പൂമുഖംവഴിയായി 

കടക്കയയും ആ വഴിയായി തന്നേ പുറ 

ത്തേക്കു പോകയും വേണം. എന്നാല് 

ദേശത്തെ ജനം ഉത്സവങ്ങളിരു യഹോ 

വയുടെ സന്നിധിയില് വരുമ്പോ വട 

ക്കെഗോചുരം വഴിയായി നമസ്തൂരിപ്പാ൯ 

വരുന്നവന് തെക്കെഗാപുരം വഴിയായി 

പുറത്തേക്കു പോകയും തെക്കെഗോപുരം 

വഴിയായി വയരുന്നധവ൯ വടക്കെഗോ 

ഠിം 

യായി മടങ്ങിപ്പോകാതെ അതിന്നെതി 

രെയയള്ള തില് ക്രടി പുറത്തേക്ു പോകേ 

ണം. അവര വരുമ്പോ പ്രദവും അവ 

രുടെ മദ്ധ്യേ വരികയും അവര് പോക 

മ്പോഠം അവനുംക്രടെ പോകയും വേണം. 

ധിശേഷദടിവസങ്ങളിലും ഉത്സവങ്ങളിലും 

ഭോജനയാഗം 

മുട്ടാടിന്നു ഒരു ഏഫയും കുഞ്ഞാട്ടുകഠാകു 

തെറ പ്രാപ്യിപോലെയുള്ള തും ഏഫ്െക്കു 

ഒരു ഹീ൯ ഏണ്ണയും വിതം ആയിരി 

ക്ഷേണം. ഏന്നാൽ പ്രഭ സ്വമേധാദാ 

നമായ ഫഹഫോമയാഗമോ സ്വമേധാദാന 

മായ സമാധാനയാഗങ്ങ മോ യഹോയവെകു 

അപ്പികുമ്പോഠ കിഴക്കോട്ടു ഒശനകുള്ള 

ഗോചുരം അവന്ന തുറന്നുകൊടടുക്കേണം; 

അവന് ശബ്ദത്തുനാളില് ചെയ്യുന്നതുപോ 

ചെ തനെറ ഹോമയാഗവും സമാധാനയാ 

ഗങ്ങമും അപ്പ്ിക്കേണം; പിന്നെ അവ൯ 

പുറത്തേകു പോകേണം; അവന് പുറ 

മൃത്തക്ു പോയ ശേകംം ഗോപൃരം അടെ 

ഒരു വയസ്സു പ്രായമുള്ളതും 

ഉരനമില്ലാത്തതു മായ ഒരു കുഞ്ഞാടിനെ നി 

ക്കേണം, 

ദിനംപ്രതി യഹോവെക്കു ഫോമയാഗഥ 

മായി അപ്പിക്കേണം; രാധിലേതോറും 

അതിനെ അപ്പ്ിക്കേണം. അതിനെറ 

ഭോജനയാഗമായി നീ രാധിലേതോറും 

ഏഫയില് ആറിലൊന്നും നേരിയ മാധു 

കുഗക്കേണ്ടതിന്നു ഹീനില് മൂന്നിലൊന്നു 

എണ്ണയും അപ്പിക്കേണം; അതു ഒരു ശാ 

ശ്വതനിയമമായി യഛഹോവെകുള്ള നിര 

ന്തരഭോജനയാഗംം ഇങ്ങനെ അവ൪ 

രാധിലേതോറും നിരന്തരഹഫോമയാഗ 

മായി കുഞ്ഞാടിനെയും ഭോജനയാഗത്തെ 

യും എണ്ണുയെയും അപ്പി ക്കണം. യഹോ 

വയായ കത്തായു ഇപ്രുകാരം അരുളിച്ചെ 

മ 

കാളെളെക്കു ഒരു ഏഫയ്യം 

10 

11 

12 

13 

14 
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യ്യുന്നു: പ്രഭ തനെറ പുത്രന്മാരിരു ഒരു 

ത്തന്നു ഒരു ദാനം കൊടുക്കുന്നുവെങ്കില് 

അതു അവനെറ അധകാശമായി അധ 

നെറ പുത്രന്മാകുള്ള തായിരിക്കേണം; അതു 

അവകാശമായി അവരുടെ കൈവശം 

ഇരിക്കേണം. എന്നാല് അവ൯ തനെറ 

ദംസന്മാരില് ഒരുത്തന്നു തന്െറ അവകാ 

ശത്തില്നിന്നു ഒരു ദാനം കൊട്ുക്കുന്നുലെ 

ജില് അതു ലിടുതലാണ്ടുവരെ അവന്നുള്ള 

തായിരിക്കേണം; പിന്നത്തേതില് അതു 

പ്രഭവിന്നു തിരികെ ചേരേണം; അതി 

ന്െറ അവകാശം അവനെറ പുത്രന്മാക്കു 

തന്നേ ഇരിക്കേണം, പ്രഭ ജനത്തെ 

അവരുടെ അവകാശത്തില്നിന്നു നിക്കി 

അവരുടെ അവകുാശത്തിലൊന്നും അപ 

ഹരിക്കരുതു; ഏനെറ ജനത്തില് ഓരോ 

രുത്തനും താന്താനെറ അവകാശം ധിട്ടു 

ചിന്നിപ്പോകാതെയിരിപ്പാ൯ അവ൯ സ്വ 

ന്തഅവകാശത്തില്നിന്നു തന്നേ തനെറ 

പുത്രന്മാക്കു അവകാശം കൊട്ടുക്കേണം. 

പിന്നെ അവസ ഗോപുരത്തിനെറ 

പാശ്വത്തിലുള്ള പ്രവേശനത്തില് കരടി എ 

ന്നെ വടക്കോട്ടു ദശനമുള്ളതായി, പുരോ 

ഫിതന്മാരുടെ ധിശുദ്ധമണ്ഡപങ്ങളിലേ 

ക്കു കൊണ്ടുചെന്നു; അധിടെ ഞാ൯ പടി 

ഞാറെ അററത്തു ഒരു സ്ഥലം കണ്ടു. 

അവന് ഏദന്നാടു: പൃരോഫിതന്മാർ അകൃ 

ത്യയാഗവും പാപയാഗവും പാകം ചെയ്യു 

ന്നതും ഭോജനയാഗം ചുടുന്നതു മായ സ്ഥലം 

ഇതു ആകുന്നു; അവര് ജനത്തെ ധിശു 

ദ്ധീകരിക്കേണ്ടതിന്നു അവയെ പുറത്തു, 

പുറത്തെ പ്രാകാരത്തിലേക്കു കൊണ്ടുപോ 

കാതെയ് രിപ്പാ൯ തന്നേ എന്നു അരുളി 

ച്ചെയ്യൂ. 

ത്തേ പ്രാകാരത്തിലേക്കു കൊണ്ടുപോയി, 

പിന്നെ അവന് ഏന്നെ പുറ 

പ്രാകാരത്തിസെറ നാലു മൂലെക്കലും ചെല്ല 

മറോക്കി; പ്രാകാരത്തിസെറ ഓരോ മൂല 

ധാഠാഥറ്ഠിം 
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യിലും ഓരോ മുററം ഉണ്ടായിരുന്നു, 

പ്രാകാരത്തിനെറ നാലു മൂലയിലും നാ 9 

പതു മുഴം നിമളധും മുപ്പതു മുഴം ധിതിയും 

ഉള്ള അടെക്കപ്പെട്ട മുററങ്ങഠം ഉണ്ടായി 

രുന്നു; നാലു മൂലയിലും ഉള്ള അവ നാലി 

ന്നും ഒരേ അമുധായിരുന്നു. അവെക്കു 

നാലിന്നും ചുററും ഒരു പന്തി കല്ലു കെട്ടി 

യിരുന്നു ഈ കതനിരകളുടെ കീഴെ 

ചുററും അടുപ്പു ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു. അവ൯ 

എ ന്നാട്ട: ഇവ ആലയത്തിസനെറ ശുശ്രൂ 

കാകന്മാര ജനത്തിനെറ ഹനനയാഗം 

പാകും ചെയ്യുന്ന വെപ്പുപുരയകോന്നു ഏന്ന 

അരുളിച്ചെയ്യു. 

൪൭.൭. അഡ്ഡ്യായം. 

അപ൯ എന്നെ ആലയത്തിനെറ പ്രവേ 

ശനത്തിങ്കല് മടക്കി കൊണ്ടുവന്നപ്പോ 

ആലയത്തിനെറ മമ്മരപ്പടിയുടെ കീഴെ 

നിന്നു വെള്ളം കിഴക്കോട്ടു പുറപ്പെടുന്നതു 

ഞാന കണ്ടു. ആലയത്തിസനെറ മുഖം 

കിഗക്കാട്ടല്ലോ; ആ വെള്ളം ആലയത്തി 

നെറ വലത്തുഭാഗത്തു കിഴെനിന്നു യാഗ 

പിഠത്തിന്നു തെക്കുവശമായി ഒഴകി. 

അവ൯ വടക്കോട്ടുള്ള ഗോപുരത്തിരുക്രടി 

മശേന്നെ പുറത്തു കൊണ്ടുചെന്നു പുറത്തെ 

വഴിയായി കിഴക്കോട്ടു ഭശനമുള്ള ഗോചൂ 

രത്തില്ക്രടി പുറത്തെ ഗോപുരത്തിലേക്ു 

ചുററിനടത്തി കൊണ്ടുപോയി വെള്ളം 

വലത്തുഭാഗത്തുക്രടി ഒഴ്കന്നതു ഞാ൯ 

കണ്ടു. ആ പുരുഷ൯ കയ്യില് ചരടുമായി 

കിഴക്കോട്ടു നടന്നു, ആയിരം മുഴം അമ 

ന്നു, ഏന്നെ ധെള്ളത്തില്ക്രടി കടകുമാ 

റാക്കി; വെള്ളം നരിയാണിയോളം ആയി. 

അവന് പിന്നെയും ആയിരം മുഴം അള 

ന്നു, എന്നെ വെള്ളത്തില്ക്രടി കടകുമാ 

റാക്കി; വെള്ളം മുട്ടോളം ആയി; അധ൯ 

പിന്നെയും ആയിരം മുഗം അള ന്നു, എന്നെ 
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കടക്കുമാറാക്കി; വെള്ളം അരയയാളം 

തയി. അവന് പിന്നെയും ആയിരം 

മുഴം അമന്നു; അതു എനിക്കു കടപ്പാ൯ 

വഹിയാത്തേ ഒരു നദിയായി; ധെള്ളം 

പൊങ്ങി, നിന്തീട്ടല്ലാതെ കുടപ്പാ൯ വഹി 

യാത്ത ഒരു നടിയായിത്തിന്നു. അവന് 

മ്ശേന്നോടു: മനുഷ്യപുത്രാ, കണ്ടുവോ ഏന്നു 

ചോളടിച്ചു; പിന്നെ അവന് എന്നെ നടി 

തിരത്തു മടങ്ങിച്ചെല്ലുമാറാക്കി. ഞാ൯ മട 

ങ്ജിച്ചെന്നപ്പോഠം നദീതീരത്തു ഇക്കരെ 

യം അക്കരെയും അനവധി വൃക്ഷം നില്ല, 

ന്നതു കണ്ടു. അപ്പോഠ അവ൯ എരന്നാടു 

അരുളിച്ചെയൂതു: നൌ വെള്ളം കിഴക്കെ 

ഗലീലയിലേക്ക പുറപ്പെട്ട അരാബയി 

ലേകു ഒഗ്രകി കടലില് ധിഴ്ചന്നു; ഒഴകി 

ച്ചെന്നു വെള്ളം കടലില് വീണിട്ടു അതി 

ലെ വെള്ളം പത്ഥ്യ മായ്യിരും. എന്നാല് 

ഈ നടി ചെന്നു ചരുന്നെടത്തൊക്കെയും 

ചലിക്കുന്ന സകലപ്രാണികമ്ും ജീധിച്ചി 

രിക്കും; ഈ വെള്ളം അധിടെ വന്നതുകൊ 

ണ്ടു ഏററവും വളരെ മത്സ്യം ഉണ്ടാകും; ഈ 

നദി ചെന്നുചേരുന്നെടത്തൊക്കെയയം അതു 

പത്ഥ്യമായ്യീന്നിട്ടു സകുലധും ജിധികും. 

അത്ിനെറ കരയില് ഏന-ഗദിമുതല് ഏനന്- 

നഗ്ഗയിംവരെ മീ൯പിടിക്കാര് നിന്നു വല 

വീശും; അതിലെ മത്സ്യം മഹാസമ്യദത്തി 

ലെ മത്സ്യം പോലെ ധിധിധജാതിയായി 

അസ്യ മായിരിക്കും. എന്നാല് അതി 

നെറ ചേററുകണ്ടങ്ങളും കഴിനിലങ്ങളും 

പത്യ മാസ്ത്രുരാതെ മപ്പുപടനെക്കായി വി 

ട്ടേക്കും. നദി തീരത്തു ഇക്കരെയും അക്കരെ 

യൂം തിന്മാ൯ തക്ക ഫലമുള്ള സക്ലധിധ 

വൃക്ഷങ്ങളും വളരും; അവയുടെ ഇല വാ 

ടൂകയില്ലു, ഫലം ഇല്ലാതെപോകയുമില്ല; 

അതിലെ ധെള്ളം ധിശുഭ്ധമന്ടിരത്തിത 

നിന്നു ഒഴ്കിധരുന്നതുകൊണ്ടു അധ 

മാസംതോറും കായ്ക്കരൂഠ പൂതിയ ഫലം 

ഠിം 
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അവയുടെ ഫലം തിന്മാനും അവയുടെ 

ഇല ചികിത്തെക്കും ഉതകും, 

യഹോവയായ കത്തായു ഇപ്രുകാരം അ 

രുളിച്ചെയ്യുന്നു : നിങ്ങ ദേശത്തെ യിസ്റ്രാ 

യേലിനെറ പന്രൂണ്ടു ഗോത്രങ്ങഗകും അ 

വകാശമായി വഖിഭാഗിക്കേണ്ടുന്ന അതിര് 

വിവരം: യോസേഫിന്നു രണ്ടു പങ്ക ഇരി 

ക്കേണം. നിങ്ങളു ടെ പിതാക്കന്മാകു നല്ല 

മെന്നു ഞാ൯ കൈ ഉയത്തി സത്യം ചെയ്യി 

രിക്കകൊണ്ടു നിങ്ങഠംക്കു ഏല്ലാവക്കും ഭേഒം 

ക്രടാതെ അതു അവകാശമായി ലഭിക്ക 

ണം; ഈ ദേശം നിങ്ങഠാക്കു അവകാശ 

മായി വരും. ദേശത്തിന്െറ അതിര് 

ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കേണം: വടകുഭാഗഥ 

തുു മഹാസമുദംമുതത ഫെത്യേനേഖഴി 

യായി സെദാട് വരെയും ഹമാത്തും ബേ 

രോത്തയ്യം ദമ്മേശെക്കിനെറ അ മിരിന്നും 

ഹമാത്തിനെറ അതിരിന്നും ഇടയിലുള്ള 

സിബ്രയിമും ഹൌറാനെറ അതിരിങ്കലുള്ള 

നടുഹഫാസേരും ഇങ്ങനെ അമിര് സമു 

ദ്രംമുതല് ഭമ്മേശെക്കിനെറ അതിരിങ്കലും 

ഹസര്൪-ഏനോ൯വരെ വടക്കെഭാഗത്തു 

വടകോട്ടുള്ള ഹമാത്തിനെറ അതിരിങ്കലും 

ആയിരിക്കേണം; അതു വടക്കെഭാഗം. 

കിഗക്ുഭാഗ മോ ഛഫൌറാ൯, ഭഒമ്മേശെകു 

ഗിലെയാദ് ഏന്തിധെക്കും യിസ്പായേല് 

ദേശത്തിന്നും ഇടയില് യധോ്ടാ൯ ആയി 

രിക്കേണം; വടക്കെഅതിരമുതല് കിഴ 

ക്കെകടടതവരെ നിങ്ങ അളക്കേണം; 

അതു കിഗക്കെഭാഗഥം. തെക്കുഭാഗമോ 

തെക്കോട്ടു താമാർമുതരു മെരീബോത്ത്'- 

കാഭേശ വെള്ളംവരെയും മിസ്റ്യിംതോട്ട 

വരെയും മഹാസമുദംവരെയും ആയിരി 

ക്കേണം; അതു തെക്കോട്ടു തെക്കെഭാഗം. 

പടിഞ്ഞാറഭാഗമോ: തെക്കെഅതിര്മുതല് 

ഫമാത്തിലേകുള്ള തിരിധിനെറ അററം 

വരെയും മഹാസമുദം ആയിരിക്കേണം; 
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അതു പടിഞ്ഞാറെഭാഗം. ഇങ്ങനെ നി 

ങ്ങ ഈ ദേശത്തെ യിസ്സായേല്ത ഗോത്ര 

ങ്ങഗക്ു തക്കഖണ്ണം വിഭാധിച്ചുകൊള്ളേ 

ണം. നിങ്ങ അതിനെ നിങ്ങമസകും 

നിങ്ങളുടെ ഇടയില് വന്നുപാക്ുന്നവ 

രായി നിങ്ങളുടെ ഇടയില് മക്കളെ. ജനി 

പ്പിക്കുന്ന പരദേശികുരക്കും അധഖകാശ 

മായി ചീട്ടിട്ടു വധിഭാഗിക്കണം; അവര് 

നിങ്ങക്കു യിസ്രായേല്മക്കളുടെ ഇട 

യില് സ്വദേശികളെ പ്പോലെ ആയിരി 

ക്കണം; നിങ്ങളോടുക്രടെ അവക്കും 

യിസ്രായേല്ഗോത്രങ്ങളുടെ ഇടയില് അ 

വകാശം ലഭിക്കേണം. പരദേശി വന്നു 

പാക്കുന്ന ഗോത്രത്തില് തന്നേ നിങ്ങഠം 

അവന്നു അവകാശം കൊടുക്കേണം എനു 

യഹോധയായ കുത്താധിനെറ അരുള 

പ്പു. 

൪൭.൮൮. അഷങ്യ്യായം. 

എന്നാല് ഗോത്രങ്ങളുടെ ചേരുകമ ആ 

വിതു: വടക്കെഅററംമുതല് ഹെത്തേ ഠ൯ 

വഴിക്കരികെയുള്ള ഹമാത്ത വരെ വട 

ക്കോട്ടു ദമ്മേശെക്കിനെെറ അതിരിങ്കലുള്ള 

ഫഹസ൪-ഏനാനും ഇങ്ങനെ വടക്കു ഹമാ 

ത്തിനെറ പാശ്വത്തില് കിഴക്കും പടി 

ഞ്ാറും ഉള്ള ഭാഗങ്ങളായി ഓസനെറ ഓഫരി 

ഒന്നു, ദാനെറ അതിരിങ്കല് കിഴക്കെഭാ 

ഗംമുതല് പടിഞ്ഞാറെഭാഗഥംവരെ ആശേ 

രിസെറ ഓഹരി ഒന്നു. ആശേരിനെറ 

അതിരിങ്കല് കിഥക്കെഭാഗംമുതല് പടി 

ഞറെഭാഗംവരെ നമ്മ ലിയുടെ രാ 

ഫരി ഒന്നു. നശ്ശുലിയുടെ അതിരി 

കല് കിഴക്കെഭാഗംമുതല് പടിഞ്ഞാറെ 

ഭാഗഥംവരെ മനശ്ശെയുടെ ഓഹരി ഒന്നു. 

മനശ്ശെയുടെ അതിരിങ്കല് കിഗക്കെഭാഗം 

മുതല് പടിഞ്ഞാറെഭാഗംവരെ എഫു യി 

മിനെറ ഓഹരി ഒന്നു. എഫ്മു യിമിനെറ 

ഠിം 
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അതിരിങ്കല് കിഗക്കെഭാഗംമുതല് പടി 

ഞാറെഭാഗംവരെ രൂബേന്െറ ഓാഫരി 

ഒന്നു. രൂബേനെറ അതിരിങ്കല് കിഥ 

ക്കെഭാഗംമുതല് പടിഞ്ഞാറെഭാഗംവരെ 

യെഫ്രുദ 

യുടെ അതിരിങ്കല് കിഗക്കെഭാഥംമുതല് 

യ്യഫ്രദയുടെ ഓഹരി ഒന്നു. 

പടിഞ്ഞാറെഭാഗംവരെ ഇരുപത്തയ്യാ 

യിരം മുഴം ധിതിയും കിഗക്കെഭാഗഥംമുതല് 

പടിഞ്ഞാറെഭാഗംവരെയുള്ള മറെറ ഓാ 

ഹരികളില് ഒന്നിനെപ്പേോംലെ നീളധും 

ഉള്ളതു നിങ്ങം അപ്പിക്കേണ്ടുന്ന വഴി 

പാടായിരിക്കേണം; ധിശശുദ്ധമന്മിരം അ 

തിനെറ 

നിങ്ങ യഹോവെക്കു അപ്പിക്കേണ്ടുന്ന 

നടുവില് ആയിരിക്കേണം. 

വഴിപാടു ഇരുപഅആയ്യായിരം മുഴം നിള 

വും പതിനായിരം മുഴം വീതിയും ആയി 

രിക്കേണം. ഈ ധിശുഭ്ധഖധിപാടു പു 

രോഹിതന്മാക്കു ഉള്ള തായിരിക്കേണം; അ 

തു വടക്കു ഇരുപത്തയ്യായിരം മുഗം നിള 

വും പടിഞ്ഞാറു പതിനായിരം മുഗം വീതി 

യും കിഴക്കു പതിനായിരം മുഗം ധീതിയ്യം 

തെക്കു ഇരുപ ആയ്യായിരം മുഗം നീളവും 

മുള്ളതു തന്നേ; യഫോധയുടെ ധിശുഭ്ധമ 

ന്ടിരം 

ക്കേണം. അതു എന്െറ കായ്യധിചാരണ 

നടത്തുകയും 

പ്പോയ കാലത്തു ലേവ്യ൪ തെററിപല്ലോ 

അതിനെറ നട്ടവില് ആയിര് 

യിസ്രായേതല്ിമക്കഠ തെററി 

യതുപോലെ തെററിപ്പോകാതിരിക്കുയും 

ചെയു സാദോക്കിസെറ പുത്രന്മാരായി 

ധിശുഭ്ധീികരിക്കപ്പെട്ട പുരോഹിതന്മാക്ു 

ഉള്ള തായിരിക്കേണം. അങ്ങനെ അതു 

അവക്കു ലേവ്യരുടെ അതിരിങ്കല് ദേശ 

ത്തിനെറ വഴിപാടിതനിന്നു ഒരു വഴി 

പാടും അതിപരിശശൂദ്ധധുമായിരിക്കേണം. 

പുരോഹിതന്മാരുടെ അതിരിന്നൊത്ത 

വണ്ണം 

മുഗം നീളവും പതിനായിരം മുഴം വിതി 

ലേധ്യ ക്കും ഇരുപത്തയ്യായിരം 
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യ്യും ഉള്ള ഒരംശം ഉണ്ടായിരിക്കേണം; 

ആകെ ഇരുപഅആയ്യായിരം മുഗം നീള ധും 

ഇരുപതിനായിരം മുഴം ധിതിയും തന്നേ. 

അവര് അതില് ഒട്ടും വില്ലഛരുതു; കൈമാ 

ററം ചെയ്യരുതു; ദേശത്തിനെറ ആകദ്യഫ 

ലമായ ഇതു അവ ക്കു കൈവശം കൊടുക്കയ്യ 

മരുതു ; അതു യഹോധെകു വിശുദ്ധമല്ലോ. 

കേന്നാല് ഇരുപത്തയ്യായിരം മുഗം വിതി 

യിരു ശേഷിച്ചിരിക്കുന്ന അയ്യായിരം മുഗം 

നഗരത്തിന്നു വാസസ്ഥലധും ഖെളിസ്പ് 

ദേശ വുമായ സാമാ ഭൂമിയും നഗരം അതി 

നെറ നടുധിലും ആയിരിക്കേണം. അതി 

നെറ അമുധു ആവിതു: വടക്കെഭാഗം 

നാലായിരത്തഞ്ടൂറും തെക്കെഭാഗം നാലാ 

യിരത്തഞ്ഞൂറും കിഴക്കെഭാഗം നാലായിര 

ത്തഞ്ഞൂറും പടിഞ്ഞാറെഭാഗം നാലായിര 

അഞ്ഞൂറും മുഴം. നഗരത്തിന്നുള്ള വെളി 

പ്രദേശമോ: വടക്കോട്ടു ഇരുനൂററമ്പതും 

തെക്കോട്ടു ഇരുന്മൂററമ്പതും കിഴക്കോട്ടു ഇ 

രുനുററമ്പതും പടിഞ്ഞാദറാട്ടു ഇരുനൂററ 

മ്തും മുഴം. എന്നാല് ധിശുഭ്ധവഴിപാ 

ടിന്നു ഒത്തനിമുത്തില് കിഴക്കോട്ടു പതി 

നായിരധും പടിഞ്ഞാറോട്ടു പതിനായിര 

ധും മുഗം; ശേകിപ്പുള്ളതു ധിശുഭ്ധവഴി 

പാടിന്നു ഒത്ത വണ്ണം തന്നേ ആയിരിക്കേ 

ണം; അതിന്െറ അനുഭവം നശരത്തി 

ലെ ക്ലഷിക്കാരുടെ ഉപജീവനം ആയിരി 

ക്കേണം. യിസ്ധായേലിനെറ സവ്വൃഗോ 

തൃങ്ങളിലുംനിന്നു ള്ള വരായ നഗരത്തിലെ 

കൃഷിക്കാർ അതില് ക്ലക്കിചെയ്യേണം. 

വഴിപാടിടം മുഴുവനും ഇരുപത്തയ്യായി 

രം നീളവും ഇരുപത്തയ്യായിരം ധിതിയും 

ആയിരിക്കേണം; നഗരസ്വത്തോടുക്രടെ 

ഈ വധിശ്ദ്ധവഴിപാടിടം സമചതുരമായി 

നിങ്ങ അപ്പിക്കേണം. ശേക്ിപ്പോ 

പ്രട്ട വിന്നുള്ളതായിരിക്കേണം: ധിശുഭ്ധ 

വഡഴിപാടിടത്തിന്നും നഗരസ്വത്തിന്നും 
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ഇപ്പുറത്തും അപ്പുറത്തും വഴിപാടിടത്തി 

സെറ ഇരുപആയ്യായിരം മുഴത്തിന്നെതി 

രെ കിഴക്കെ അതിവരിങ്കലും പടിഞ്ഞാറു 

ഇരുപഅയ്യായിരം മുഴത്തിന്നെതിരെ പ 

ടിഞ്ഞാറെ അതിരിങ്കലും ഗോത്രങ്ങളുടെ 

ഓഹരികംക്കൊത്തവണ്ണം തന്നേ; ഇതു 

പ്രഭ വിന്നുള്ള തായിരിമക്കണം; ഡിശുഭ്ധ 

വഗഴിപാടിടധും വിശുഭ്ധമന്ദിരമായ ആല 

യവയും അതിനെറ നടുവില് ആയിരി 

ക്കേണം. പ്രഭ ധിന്നുമ്ളഒതിനെറ നടുവില് 

ലേവ്ൃക്ുള്ള സ്വത്തുമുതല്ല്യം നഗരസ്വ 

തൃതൃമുതല്ലഛം യ്യെഫ്രുടയുടെ 

ബെന്യാമിനെറ അതിരിന്നും ഇടയില് 

അതിരിന്നും 

ഉള്ളതു 

ശേഷമുക്മ ഗോതുങ്ങഗക്കോ: കിഗക്കെടാ 

പ്രഭൂ വിന്നുള്ള തായിരിക്കേണം, 

ഗംമുതല് പടിഞ്ഞാറെഭാഗഥംവരെ ബെ 

ന്യാമീന്നു ഓഹരി ഒന്നു. ബെന്യാമീന്െറ 

അതിരിങ്കല് കിഥക്കെഭാഗംമുതല് പടി 

ഞ്ഞാറെഭാഗംവരെ ശിമെയോന്നു ഓഫര് 

ഒന്നു. ശിമെയാന്െറ അതിരിങ്കല് കിഴ 

ക്കെഭാഗംമുതല് പടിഞ്ഞാറെഭാഗംവരെ 

യിസ്സ്രാഖാരിന്നു ഓഹരി ഒന്നു. യിസ്സ്സാ 

ഖാരിനെറ അതിരിങ്കല് കിഗക്കെടാഗം 

മുതത പടിഞ്ഞാറെഭാഗംവരെ സെബൂലൂ 

ന്നു ഓഹരി ഒന്നു. സെബുലൂനെറ അതി 

രിങ്കല് കിഥക്കെഭാഗംമുതല് പടിഞ്ഞാറെ 

ഭാഗംവരെ ഗാടിന്നു ഓഹരി ഒന്നു. ഗാടി 

നെറ അതിരിങ്കല് തെക്കോട്ടു തെക്കെഭാ 

ഗതുതു അതിര് താമരമുതല് മെരീബത്ത്- 

കാദേശ് ധെള്ളംവരെയും മിസയിംതോടട 

വരെയ്യം മഹാസമ്ട്ംവരെയ്യം ആയിരി 

നിങ്ങഠം ചീട്ടിട്ടു യിസ്രായേല് 

ഗോത്രങ്ങഗകു അധകാശമായി ധിഭാധി 

ക്ഷേണംം 

ക്കേണ്ടുന്ന ദേശം യ്യതുതന്നേ; അവരുടെ 

ഓഹരികഠ ഇവതന്നേ എന്നു യഛഹോധഖ 

യായ കുത്താധിനെറ അരുളപ്പാടു. നഗ 

രത്തിനെറ പരിമാണമാധിതു: വടക്ുഭാ 
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ഒക 

25 

൭6 

ള് 

29 

90 

ധിം 
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യെഹെസ്സ്റേല് രക 

ന്മാകുള്ള തു. വടക്കോട്ടു ഒശനമുള്ള മണ്ഡ 

പം യാഗപീഠത്തിനെറ ധലിചാരകരായ 

പൃുരോഹിതന്മാകുള്ളതു; ഇവര് യഹോ 

ധെക്കു ശുശ്രൂഷ ചെയ്യേണ്ടതിന്നു അടുത്തു 

ചെല്ലുന്ന ലേധ്യരില് സാടോക്കിനെറ പു 

ത്രന്മാരാകുന്നു. അവന് പപ്രാകാരത്തെ 

അളന്നു; അതു നൂറു മുഴം നിളധും നമു 

മുഴം വീതിയും ഇങ്ങനെ ചതുരശ്രുമായി 

യാഗപിഠമോ രുന്നു; ആലയത്തിനെറ 

മു൯വശത്തായിരുന്നു. പിന്നെ അധവ൯ 

എന്നെ ആലയത്തിനെറ പൂമുഖത്തു കൊ 

ണ്ടുചെന്നു; അവ൯ പഫുമുഖത്തിനെറ മുറിച്ചു 

൮൪ അളന്നു, ഇപ്പുറത്തുള്ളതു അഞ്ചു മുഴം; 

അപ്പുറതുുള്ളതു അഞ്ചു മുഴം; മുറിച്ചുവരി 

നെറ ധിതിയോ ഇപ്പുറതു മൂന്നു മുഴവും അ 

പ്റത്തു മൂന്നു മുഴധും ആയിരുന്നു. പൂമുഖ 

ത്തിനെറ നീളം ഇരുപതു മുഴം, ധിതി പ 

നത്രണ്ടു മുഴം, അതിലേക്കു കയറുവാനുള്ള. 

പതനം പത്തു; മുറിച്ചുവരുക ശക്കരികെ 

ഇപ്പുറത്തു ഒന്നും അപ്പുറത്തു ഒന്നുമായി 

രൂണുകമ ഉണ്ടായിരുന്നു. 

൪൫.൧. അഡ്ഡ്യായം. 

അനന്തരം അവന് എന്നെ മന്ദിരത്തി 

ലേക്കു കൊണ്ടുചെന്നു, മുറിച്ചുവരുകളെ 

അളന്നു; മുറിച്ചുവരുകളടെ ലീതി ഇപ്പുറ 

തൂ ആറു മുഴധും അപ്പുറത്തു ആരു മുഴധും 
ആയിരുന്നു. പ്രവേശനത്തിനെറ ധിതി 

പത്തു മുഴവും പ്രവേശനത്തിനെറ പശ്വ 

ഭിത്തിക ഇപ്പുറത്തു അഞ്ചു മുഗധും അപ്പ 

റതുതു അഞ്മു മുഴവും ആയിരുനു; അവ൯ 

മന്ദിരം അളന്നു: അതിനെറ നിളം നാല്പതു 

മുഗം, വീതി ഇരുപതു മുഗം. പിന്നെ അ 

വ൯ അകത്തേക്കു ചെന്നു, പ്രധേശനത്തി 

സെറ മുറിച്ചുവരുകളെ അമുന്നു: കനം രണ്ടു 

മുഴയും പ്രലേശനത്തിനെറ വീതി ആറു 

മുഴവും മുറിച്ചുവരുകളുടെ വീതി ഏഴേഴ്റ 

ധാഠാഥറ്ഠിം 

1 282 യ്ധ്ി് 41 

മുഴവൂമായിരുന്നു. അവന് അതിനെറ 

നീളം അളന്നു: ഇരുപതു മുഗം; വീതി 

മറ്ടിരത്തിന്നൊത്ത വണ്ണം ഇരുപതു മുഗം; 

ഇതു അതിധിശുഭ്ധസ്ഥലം ഏനു അധവ൯ 

ന്നോടു കല്പിച്ചു. പിന്നെ അവ൯ ആലയ 

ത്തിനെറ ചുവര് അളന്നു: കനം ആറു മുഗം : 

ആലയത്തിനെറ ചുററുമുള്ള പുറവഖാരത്തി 

നെറ വീതി നാലു മുഴം. ഏന്നാല് പൂറ 

വാരമുറികഠ ഒന്നിന്െറ മേല് ഒന്നായി 

മുന്നു നിലയായും നിലയില് മുപ്പതു വീത 

വും ആയിരുന്നു; അവ ചുററും ആലയ 

ത്തിന്നും പുറവാരമുറിക രക്കും ഇടയിലുള്ള 

ചുവരിന്മേല് പിടിപ്പാ൯ തക്കവണ്ണം ചേ 

ന്നിരുന്നു; എന്നാല് തുലാങ്ങ൦ം ആലയഭി 

ത്തിക്കകതുതു ചെന്നില്ല. പുറവാരമുറികഠം 

ആലയത്തിനെറ ചുററുപാടും മേലോട്ടുമേ 

ലോട്ടു വിസ്മാരം ഏറും; ആലയത്തിന്നു ചു 

ററും മുറിക്കകത്തു മേലോട്ടുമേലോട്ടു വീതി 

കൂടും; അതുകൊണ്ടു പുറവാരത്തിനെറ ധി 

സ്കാരം മേലോട്ടുമേലോട്ടു ഏറും; താഗത്തെ 

നിലയില്നിന്നു നടുഖിലത്തേതില്ക്രടി 

മേലത്തെ നിലയില് കയറാം. ഞാ൯ ആ 

ലയത്തിനെറ ചുററിലും പൊക്കമുള്ളോരു 

തറ കണ്ടു; പുറഖാരമുറികളുടെ അടിസ്ഥാ 

നങ്ങ ഒരു മുഴുദണ്ഡായിരുന്നുറു പരിഗ 

മുംവരെ ആറു മുഴം. പുറവരേത്തിനെറ 39 

പുറമെയുള്ള ചുവരിനെറ കനം അഞ്ചു 

മുഗമായിരുന്നു; എന്നാല് ആലയത്തിനെറ 

പുറവാരമുറികമശക്കും 

ഇടയില് ആലയത്തിന്നു ചുററും ഇരുപതു 

മുഗം യീിതിയൃയള്ള മുററം ഉണ്ടായിരുന്നു. 

പുറവാരത്തിനെറ വാതിലുകഠം തിണ്ജെക്കു 

നേരെ ഒരു വാതില് വടക്കോട്ടും ഒരു വം 

തില് തെക്കോട്ടും ആയിരുന്നു; തിണ്ണയുടെ 

ധിതി ചുററും അഞ്ചു മുഴമായിരുന്നു. മുററ 18 

ത്തിനെറ മുമ്പില് പടിഞ്ഞാറോട്ടുള്ള കെ 

ട്ടിടം ഏഴുപതു മുഗം വീതിയുള്ളതും കെട്ടി 

മണ്ഡപങ്ങ കും 10 
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ട്രത്തിനെറ ചുററുമു്ള ചുവര് അഞ്ചു മുഗം 

കനമുള്ളതും തൊണ്ണൂറു മുഴം നീളമുള്ളതും 

ആയിരുന്നു. അവന് ആലയം അളന്നു; 

നീളം ന്ദൂറു മുഗം; മുററധും കെട്ടിടവും 

അതിന്െറ ചുവരുകളും അളന്നു; അതി 

ന്നും നറു മുഗം നീളം, ആലയത്തിനെറ 

മു൯ഭാഗത്തിനെറയ്ും കിഗക്ുള്ള മുററത്തി 

നറെറയും ധിതിയും ൬൨൮ മുഗമായിരുന്നു. 

പിന്നെ അവന് മുററത്തിസെറ പി൯ 

പുറത്തു അതിന്നെതിരെയുള്ള കെട്ടിടത്തി 

നെറ നീളവും അതിന്നു ഇപ്പുറത്തും അപ്പു 

റതുതും ഉള്ള നടപ്പുരകളും അളന്നു: നൂറു 

മുഗം; അകത്തെ മന്ദിരത്തിന്നും പ്രാകാര 

ത്തിന്െറ പൂമുഖങ്ങഠക്കും ഉമ്മരപ്പടി 

കഠാക്കും അഗിയ്യുള്ള ജാലകങ്ങമക്കും മമ്മ 

രപ്പടിക്കു മേല് മൂന്നു നിലയായി ചുററും 

ഉണ്ടായിരുന്ന നടപ്പുരകംകും നിലംതൊട്ടു 

ജാലകങ്ങളോളധും പലകയടിച്ചിരുനഃ; 

ജാലകങ്ങളേ? മൂടിയിരുന്നു. അകത്തെ 

ആലയത്തിന് വാതിലിനെറ മേരുഭാഗം 

വരെയും പുറമെയും ചുററും ഏല്ലാചുവരി 

ന്മേലും അകത്തും പുറത്തും ചിത്രപ്പണി 

ഉണ്ടായിരുന്നു. കെരൂരബുകള്ടം ഈന്തല്പ 

നകളും അതിന്മേല് കൊത്തിയിരുന്നു; 

കെരൂബിന്നും കെരൂബിന്നും ഇടയില് 

ഓരോ ഇരന്തപ്പനയും ഓരോ കെരൂബി 

ന്നു ഇരരണ്ടു മുഖവും ഉണ്ടായിരുന്നു. മന 

ജ്യ്യമുഖം ഇപ്പുറത്തുള്ള ഈന്തപ്പനയുടെ 

നേരെയും ബാലസിംഹമുഖം അപ്പൂറ 

തുള്ള ഈന്തപ്പനയുടെ നേരെയും ആയി 

രുന്നു; ആലയത്തിനെറ ചുററും എല്ലാടവും 

ഇങ്ങനെ ഉണ്ട:ക്കിയിരുന്നു. നിലംമുതല് 

വാതിലിനെറ മേലററംവരെ കെരൂബുക 

ഭും ഈന്തപ്പനക്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു; ഇങ്ങ 

നെ ആയിരുന്നു മന്ടിരത്തിനെറ ഭിത്തി. 

മന്ടിരത്തിന്നു ചതുരമായുള്ള മുറിച്ചുവരു 

കളും വിശുദ്ധമന്ടിരത്തിനന്െറ മുമ്പില് 
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യാഗപിഠംപോലെയുള്ളെന്നും ഉണ്ടായി 

രുന്നു. യാഗപീഠം മരം കൊണ്ടുള്ളതും 

മൂന്നു മുഗം ഉുയരധും രണ്ടു മുഴം നീളവും 

ഉള്ള തുമായിരുന്ു; അതിന്െറ കോണക 

മും ചുവടും 

രുന്നു; അവന് ഏന്നോടുട: ഇതു യഹോ 

വശങ്ങളും മരംകൊണ്ടായി 

വയുടെ സന്നിധിയിലെ മേശയാകുന്നു 

എന്നു കുപ്പിച്ചു. മന്ടിരത്തിന്നും അതി 

വിശുട്ധമന്മിരത്തിന്നും ഇരരണ്ടു കുതക 

ഉണ്ടായിരുന്നു. കതകുകഠകു ഈരണ്ടു 

മടക്കുകതക ഉണ്ടായിരുന്നു; ഒരു കൃത 

കിന്നു രണ്ടു മടകുകതകു; മറെറ കുതകിന്നു 

രണ്ടു മടകുകതക. ചുവരുകളില് ഏന്ന 

പോലെ മന്ദിരത്തിനെറ കതകുകളിന്ദമേലും 

കെരൂബുകളുടം ഈന്തപ്പനകളും ഉണ്ടാക്കി 

യിരുന്നു; പുറമെ പൂമുഖത്തിനെറ മുമ്പിത 

ഒരു കനത്ത മരത്തുലാം ഉണ്ടായിരുന്നു, 

പൂമുഖത്തിനെറ പാശ്വങ്ങളില് ഇപ്പുറ 

ൂും അപ്പുറത്തും അഗിയുള്ള ജാലകങ്ങളും 

ഈന്തപ്പനകളും ഉണ്ടായിരുന്നു; ഇങ്ങനെ 

യായിരുന്നു ആലയത്തിനെറ പുറവാരമുറി 

കളുടെയും തുലാങ്ങമൂ ടെയും പണി, 

൪൫.൨. അഡ്ധ്യായം. 

അനന്തരം അവ൯ എന്നെ വടക്കോട്ടുള്ള 

വഴിയായി പുറത്തെ പ്രാകാരത്തിലേക്കു 

കൊണ്ടു പോയി; മുററത്തിന്നു നേരെയും 

വടക്കോട്ടുള്ള കെട്ടിടത്തിന്നെതിരെയും 

ഉണ്ടായിരുന്ന മണ്ഡപത്തിലേക്കു ഏന്നെ 

കൊണ്ടുചെന്നു. അതിനെറ മുന്ഭാഗ 

ത്തിന്നു ന്മൂറു മുഗം നീളധും വടക്കോട്ടു വാ 

തിലും മുണ്ടായിരുന്നു; വീതി അമ്പതു മുഗം. 

അകത്തെ പ്രാകാരത്തിന്നുള്ള ഇരുപതു 

മുഴത്തിന്നെതിരെയും പുറത്തെ പ്രാകരേ 

ത്തിന്നുള്ള കുല ഉത്തിന്നെതിരെയും മൂന്നു 

നിലയായി നടപ്പുരെക്കു നേരെ നടപ്പുര 

മുണ്ടായിരുന്നു. മണ്ഡപങ്ങളുടെ മുമ്പില് 

യെഹെന്ന്ററേതു ൭:൨ ൫ 

22 

28 

24 

25 

26 

ഠിം 
161 



യെഫഹെസ്റ്റേത ൪൭൨ 

അകത്തോട്ടു പത്തു മുഴം വിതിയും റ്റു 

മുഗം നിള ധുമുള്ളോരു നടപ്പുര മണ്ടാ 

യിരുന്നു അധയുടെ വാതിലുകഥ വട 

ക്കോട്ടായിരുന്നു. കെട്ടിടത്തിനെറ താഗ 

ത്തെ മണ്ഡപങ്ങളില്തനിന്നും നടുധില 

ത്തേവയില്നിന്നും എടുത്തതിനെക്കാ 

അധികം സ്ഥലം മുകളിലത്തെ മണ്ഡപങ്ങ 

ളില്നിന്നു നടപ്പുരകശക്കു ഫഎടുത്തുപോയി 

രുന്നതുകൊണ്ടു അവ നിളം കുറഞ്ഞവ 

ആയിരുന്നു. അവ മൂന്നു നിലയായിരു 

നനു; എന്നാല് അവെക്കു പ്രാകാരങ്ങളുടെ 

രതൂുണുകംംപോലെ തൂണുകുഠ ഇല്ലായ്യ്ുകൊ 

ണ്ടു താഴത്തേതിനെക്കാമൂം നടുധിലത്തേ 

തിനെക്കാമൂം മേലത്തേതിന്െറ നിലം 

ചൃരുങ്ങിയിരുന്നു, പുറമെ മണ്ഡപങ്ങളു. 

ടെ നീളത്തില് പുറത്തെ പ്രാകാരത്തി 

നെറ നേരെ മണ്ഡപങ്ങളുടെ മു൯വ 

ശത്തെ മതിലിനെറ നീളം അമ്പതു 

ആയിരുന്നു. മുഗം പുറത്തെ പ്രാകാര 

ത്തിലേക്കു ദശനമുള്ള മണ്ഡപങ്ങളുടെ 

നീളം അമ്പതു മുഴമായിരുന്നു; എന്നാല് 

ദ്ടൂറു 

മുഴമായിരുന്നു. പുറത്തെ പ്രാകാരത്തില് 

മന്ദിരത്തിന്നെതിരെയുള്ള നിളം 

നിന്നു ഇവയിലേക്കു കടന്നാല് കിഴ 

ക്കോട്ടു ഈ മണ്ഡപങ്ങമക്കു താഴെ 

ഒരു പ്രവേശനം ഉണ്ടായിരുന്നു. കിഗ 

ക്കോട്ടുള്ള പ്രാകാരത്തിനെറ മതിലിനെറ 

തലെക്കല് മുററത്തിന്നെതിരായും കെടി 

ടത്തിന്നെതിരായും മണ്ഡപങ്ങാം ഉണ്ടാ 

യിരുന്നു. അവയുടെ മുമ്പിലുള്ള വഥഗി 

വടക്കോട്ടുള്ള മണ്ഡപങ്ങളുടെ അളവു 

പോലെ ആയിരുന്നു; അധഖയുടെ നിള. 

ത്തിന്നൊത്ത നിള വും വിതിക്കൊത്ത ധിതി 

യ്യും അവയുടെ ഏല്ലാ 

പുറപ്പാടുകളും വിധാനങ്ങളും അവയുടെ 

ഉണ്ടായിരുന്നു; 

പ്ര ധവേശനങ്ങള.ം ഒരുപോലെ തടന്ന, 

12 തെക്കോട്ടുള്ള മണ്ഡപങ്ങളുടെ പ്രലേശന 

ധിം 

1 284 ന്ധ 45 ടം 

ങ്ങപോലെ ഒരു പ്രവേശനം വിയ്യ 

ടെ തലെക്കല് ഉണ്ടായിരുന്നു; അധഖയിലേ 

ക്ഷ കടന്നാല് കിഥക്കോട്ടുള്ള മതിലിനു 

നേരെ മുമ്പിലുള്ള വഗിയുടെ തലെക്കല് 

തന്നേ. പിന്നെ അവന് എന്നോടു കല്പി 

ഷതൂ: മുററത്തിനെറ മുമ്പിലുള്ള പടക്കെ 

മണ്ഡപങ്ങളും തെക്കെ മണ്ഡപങ്ങളും യ ഹോ 

വയോടു അടുതുതുലെല്ലുന്ന പുരോഹി 

തന്മാർ അതിധിശുഭ്ധവസ്തുക്കളെ തിന്നു 

വാനുള്ള വിശുഭ്ധമണ്ഡപങ്ങളാകുന്നു;; അ 

വിടെ അവര് അതിധിശുഭ്ധ വസ്തുക്കളും 

ഭോജനയാഥവും പാപയാഗവും അകുത്യയ 

യാഗവും വെക്കേണം; ആ സ്ഥലം ധിശു 

ഭ്ധമല്ലോ. പൃരോഹിതന്മാ൪ വിശുഭ്ധമ 

ന്ടിരതുതുനിന്നു പുറത്തെ പ്രാകാരത്തിലേക്കു 

ചെല്ലാതെ വേണം അതില് പ്രവേശി 

പ്രാ൯; ശുശ്രൂഷെക്കുള്ള തങ്ങദുടെ വസ്ത്രും 

അവര് അവധിടെ ഖെച്ചേക്കേണം; അധ 

വിശുഭധമല്ലോ; ലേറെ വസ്ത്രും ധരിച്ചിട്ടേ 

അവര് ജനത്തിന്നുള്ള സ്ഥലത്തു ചെല്ലാധു. 

അവന് അകത്തെ ആലയം തളന്നു തിന്ന 

ശേഷം, കിഗക്കോട്ടു ദശനമുള്ള. വാതില്ലല് 

കരടി എന്നെ കൊണ്ടുചെന്നു അവിടം 

ചുററും അളന്നു. അവന് കിഗക്കഭാഗം 

ഒണ്ഡുകൊണ്ടു അളന്നു; ആകെ അഞ്ഞൂറു 

അവന് വടക്കുഭാഗം ദണ്ഡു 

കൊണ്ടു അളന്നു; ആകെ അഞ്ഞുറു മുഴം. 

ഒണ്ഡുകൊണ്ടു അ 

ഒന്ന; ആകെ അഞ്ഞൂറു മുഗം. അവ൯ 

പടിഞ്ഞാറോട്ടു തിരിഞ്ഞു ഭണ്ഡുകൊണ്ടു 

മുഴം. 

അവന തെക്ുഭാഗം 

അളന്നു: അഞ്ഞൂറു മുഴം. ഇങ്ങനെ 

അവന് നാലുപൃറധും അളന്നു; ധിശു 

ഭഥമായതും സാമാന്യ മായതും തമ്മിരു 

ധേറൃതിരിപ്പാ൯ തക്കവണ്ണം അഞ്ഞൂറു മുഴം 

നീളത്തിലും അഞ്ഞൂറു മുഗം വീതിയിലും 

ഒരു മതില് അതിന്നു ചുററും ഉണ്ടായി 

ര്ന്നം 

1 

14 

16 

1 



ലം 

ം 

[%] 

്ര്ന്േ 33 

൪൫.൩, അദ്ധ്യായം. 

അനന്തരം അവന് എന്നെ ഗോപുരത്തി 

ലേകു, കിഗാക്കാട്ടുങ്ള ഗോപൃരത്തിലേക്കു 

തന്നേ കൊണ്ടുചെന്നു; അപ്പോഠ യിസ്റ്ാ 

യേലിനെറ ഭൈധത്തിനെറ തേജസ്സു 

കിഗക്കുവഴിയായി വന്നു; അതിനെറ മുഴ 

ക്കം പെരുധവെള്ളത്തിനെറ ഇരെച്ചല് 3പോ 

ലെ ആയിരുന്നു; ഭൂമി അവനെറ തേജു 

സ്സുകൊഴണ്ടു പ്രകാശിച്ചു. ഇതു ഞാന് കണ്ട 

ദശനംപ്പാലെ ആയിരുന്നു; നഗരത്തെ 

നശിപ്പിപ്പം൯ ഞാ൯ വന്നപ്പോ കുണ്ട 

ദശനംപോലെ തന്നേ; ഈ ദശനങ്ങഠം 

കെബാര്നടീതീരത്തുഖെച്ചു ഞാ൯ കണ്ട 

ഒശനംപോലെ ആയിരുന്നു; അപ്പ്യോഠം 

ഞാ൯ കധിണ്ണധിണു. യഹോധയുടെ തേ 

ജസ്സുകിഴക്കോട്ടു ഒശനമള്ള ഗോചുരത്തില് 

കരടി ആലയത്തിലേക്കു പ്രർധശിച്ചു. 

ആത്മായ എന്നെ ഏടുത്തു അകത്തെ പ്രാ 

കാരത്തിലേക്കു കൊണ്ടുചെന്നു; യഹോധഖ 

യൂടെ തേജസ്സു ആലയത്തെ നിറച്ചിരുന്നു. 

ആ പുരുഷന് എന്െറ അടുക്കൽ നില്ല 

മ്പോസ, ആലയത്തില്നിന്നു ഒരുത്ത൯ 

എന്നോടു സംസാരിക്കുന്നതു ഞാ൯ കേട്ടു. 

അവന് ഏന്നാടു അരുളിച്ചെയൂതു: ഒന്മ 

ഷൃ പുത്രാ, ഇതു ഞാ൯ എന്നേകും യിസാ 

യേതമക്കളുടെ മദ്ധ്യേ വസികുന്ന എന്െറ 

സിംഹാസനത്തിനെറ സ്ഥലവും എന്െറ 

കാലടികളു ടെ സ്ഥലവും ആകുന്നു; യിസ്പാ 

യേല്ഗൃഫമമങ്കിലും അവരുടെ രാജാക്ക 

ന്മാരെങ്ജിലൂം തഞ്ങദൂടെ പരസംഗംകൊ 

ണ്ടും പൂജാശിരികളിലെ തങ്ങളൂടെ രാജാ 

ക്മന്മാരുടെ ശവങ്ങഠകൊണ്ടും എനികും 

' അധകും ഇടയില്. ഒരു ചുവർ മാത്രം ഉണ്ടാ 

യിരിക്കത്തക്കവണ്ണം തങ്ങളു ടെ മമ്മരപ്പട് 

എന്െറ മഉമ്മരപ്പടിയും തങ്ങളുടെ കുട്ട 

എനെറ കുട്ടളുയും ആകുന്നതു കൊണ്ടും 

യെഫെസ്സറേല് ൭൪൨൩ 

ഏനെറ ധിശ്ുഭ്ധനാമത്തെ ഇനി അശുദ്ധ 

മാക്കേണ്ടതല്ല; അവര് ചെയ്യൂ ്ലേച്ഛൃതക 

ളാല് അവർ നെറ ധിശുദ്ധനാമത്തെ 

അശുദ്ധമാക്കിയിരിക്കുന്നു; അതുകൊണ്ടു 

ഞാന് ഏനെറ കോപത്തില് അവരെ നശി 

പ്പിച്ചു. 

സംഗവും 

ഇപ്പോഠം അവര് തങ്ങളൂടെ പര 

രംജാക്കന്മാരുടെ ശവങ്ങളും 

എ 

ന്നാല് ഞാന് അവരുടെ മദ്ധ്യ എന്നേകും 

എങ്കല്നിന്നു ട്ടരത്താക്കിക്കള യട്ടെ ; 

വസിക്ും. മനുഷ്യ പൃത്രാ, യിസ്പായേല് 

ഗൃഹം തങ്ങളുടെ അകൃത്യങ്ങളെ കുറിച്ചു 

ലജ്്ി മക്കണ്ടതിന്നു നി ഈ ആലയം അ 

വരെ കാണിക്കു; അവര് അതിനെറ മാ 

തൃക അളക്കുട്ടെ. അവര് ചെയൂ സകല 

ത്തെയും കുറിച്ചു അവർ ലജ്മഡ്ിച്ചാല് നി 

ആലയത്തിസെറ ആകൃതിയും വിധാന 

വും പുറപ്പാടുകളും പ്രുധവേശനങ്ങളും അ 

തിനെറ ആകൂതി ഒക്കെയും സകലധ്യവ 

സ്ഥകള്ടം അതിനെറ രരൂപ്പമൊക്കെയും 

അതിനെറ സകലനിയമങ്ങളും അവരെ 

അറിയിച്ചും അവര് അതിന്െറ ഏല്ലാ 

ചട്ടങ്ങളും വ്ൃയയവസ്ഥകുടട.ം പ്രമാണിച്ചു അ 

നക്ട്ടിക്കേണ്ടതിന്ന അതിനെ ഒക്കെയും 

അവര് കാഞ്ഞങെ ഛൃഴുതിവെകുക. ഇതാ 

കുന്നു ആലയതെക്കറിച്ചുള്ള പ്രമാണം; 

പവ്ൃതത്തിനെറ മുകളില് അതിന്െറ അ 

തൃത്തിക്കുകമെല്ലാം അതിവിശ്ുദ്ധമായിരി 

ക്കേണം; അതേ. ഇതാകുന്നു ആലയത്തെ 

ക്കുറിച്ചുള്ള പ്രമാണം. 

മുഴപ്രകാരം യാഗപീഠത്തിനെറ അള. 

വു ആവിതു --മുഴം ഒന്നിന്നു ഒരു മുഴവും 

നാലു വിരലും -- : ചുവടു ഒരു മുഗം; വിതി 

ഒരു മുഴം; അതിനെറ അകത്തു ചുററുമുള്ള 

വക്കു ഒരു ചാണ്. യാഗപിഠത്തിനെറ 

ഉയരമാധിതു: നിലത്തെ ചുധടുമുതത 

താഴത്തെ തട്ടുവരെ രണ്ടു മുഴധും വീതി 

ഒരു മുഴധും; താഴത്തെ തട്ടൂമുതല് വലിയ 
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ളമ 

യെഹെദസ്സേല് രര: 

തട്ടുവരെ നാലു മുഴം വീതി ഒരു മുഴധും 

ആയിരിക്കേണം. ഇങ്ങനെ മേലത്തെ 

യാഗപീഠം നാലു മുഗം; യാഥപീഠത്തി 

നെറ അടുപ്പില്നിന്നു മേലോട്ടു നാലു 

കൊമ്പു ഉണ്ടായിരിക്കേണം; യാഗപീഠ 

ത്തിനെറ അടുപ്പിനെറ നീളം പന്ത്രണ്ടു 

മുഴവും വീതി പന്ത്രണ്ടു മുഴഗവൃുമായി സമ 

ചതുരമായിരിക്കേണം. അതിനെറ നാലു 

പുറധുമുള്ള തട്ടു പതിന്നാലു മുഴം നീമൂധും 

പതിന്നാലു മുഴം ധിീതിയും അതിന്െറ 

ചുററുമുള്ള വക്കു അര മുഗധും ചുവടു ചുററും 

ഒരു മുഴധും ആയിരിക്കേണം; അതി 

നെറ പപതനങ്ങര കിഥക്കോട്ടായിരിക്കേ 

ണം. പിന്നെ അവന് എന്നോടു കല്പി 

ചതു: മനുഷ്യ പുത്രാ, യഹോവയായ കത്താ 

വു ഇപ്രകാരം അരുളി ച്ചെയ്യന്ന: അവര് 

യാഥപിഠം ഉണ്ടാക്കുന്ന നാളില് അതി 

ന്നേല് ഹോമയാഗം കഴിക്കേണ്ടതിന്നും 

രക്തം തളിക്കേണ്ടതിന്നും അതിനെക്ുറി 

ചുള്ള ചട്ടങ്ങൾ ആവിതു: എനിക്കു ശു 

ശ്രുഷചെയ്യേണ്ടതിന്നു ത്േന്നോട്ട അടുത്തു 

വരുന്ന സാദോക്കിനെറ സന്തതിയിലുള്ള 

ലേവ്യരായ പുരോഹിതന്മാക്ു നി പാപ 

യാഗമായി ഒരു കാളകുട്ടിയെ കൊട്ടുക്കേ 

ണം എന്നു യഹോധയായ കത്താധവിസെറ 

അരുളപ്പാടു. നീ അതിനെറ രക്തത്തില് 

കുറെ എടുതു യാഥപിീഠത്തിനെറ നാലു 

കൊമ്പിലും തട്ടിനെറ നാലു കോണിലും 

' ചുററുമുള്ള വക്കിലും പുരട്ടി അതിന്നു പാപ 

പരിഹാരധും പ്രായശ്ചിത്തവും വരുത്തേ 

ണം. പിന്നെ നി പാപയാഗത്തിന്നു കാള 

യെ എടുത്തു ആലയത്തില് നിയമിക്കപ്പെട്ട 

സ്ഥല ധിശുഭ്ധമന്ദിരത്തിനെറ പുറമെ 

ധെച്ചു ദഹിപ്പിക്കേണം. രണ്ടാം ദിവസം 

നീ മുരനമില്ലാത്ത ഒരു കോലാട്ടുകൊററനെ 

പാപയഠഗേമായി അപ്പ്ിക്കേണം; അവര് 

കാള യെക്കൊണ്ടെ യാഗപീിഠാത്തിന്നു പാപ 

ധിം 

1 280 ഡ്സ് 44 

പരിഹാരം വരുത്തിയതുപോലെ ഇതി 

നെക്കൊണ്ടും അതിന്നു പാപപ്പരിഹാരം 

വരുത്തേണം. അതിന്നു പാപപരിഹാരം 

വരുത്തിത്തീന്നശേഷം, നി ഉനമില്ലാത്ത 

ഒരു കാളക്ുട്ടിയെയും ആട്ടി൯ക്രടത്തില്ത 

നിന്നു മരനമില്ലാത്ത ഒരു ആട്ടുകൊററ 

നെയും അപ്പ്ിക്കേണം. നീ അവയെ 

യഹോധയുടെ സന്നിധിയില് കൊണ്ടുവ 

രേണം; പുരോഹിതന്മാര് അധഖയുടെമേല് 

ഉപ്പു വിതറിയശേഷം അവയെ യ3ഹാ 

വെക്കു ഹോമയാഗമായി അപ്പി ക്കേണം. 

ഏഴ ദിവസം നി ദിനംപ്രതി പാപയാഗ 

മായി ഓരോ കോലാട്ടിനെ അപ്പിക്കേണം ; 

അവർ മനമില്ലാത്ത ഒരു കാള ക്കുട്ടിയെയും 

ആട്ടി൯ക്ൂട്ടത്തില്നിന്നു ഒരു ആട്ടുകൊ 

ററനെയും അപ്പിക്കേണം. അങ്ങനെ 

അവര് ഏഴ ദിവസം യാഥപിീഠത്തിന്നു 

പ്രായശ്ചിത്തം വരുത്തിയും അതിനെ നിമ്മ 

ലീകരിച്ചുംകൊണ്ടു പ്രതിഷ്ട കഴിക്കേണം. 

ഈ ദിവസങ്ങ തികെച്ചശേഷം എട്ടാം 

ടിപസധും മുബ്പോട്ടും പുരോഹിതന്മാര് 

യാഗപീഠത്തിന്മേല് നിങ്ങളുടെ ഹോമയാ 

ഗങ്ങളെ യും സമാധാനയാഗങ്ങളെയും അ 

പ്പിക്കേണം. അങ്ങനെ എനിക്കു നിങ്ങ 

ളില് പ്രുസാദമുണ്ടാകും ഏന്നു യഫഹോധ 

യായ കത്താധിനെറ അരുളപ്പാടു. 

൪൭..൪..ം അദ്ധ്യായം. 

അനന്തരം അവ൯ എന്നെ ധിശുഭ്ധമയി 

രത്തിനെറ കിഴക്കോട്ടു ദശനമുള്ള പുറ 

ത്തെ ഗോപരത്തിലേക്കു മടക്കിക്കൊണ്ടു 

വന്നു; എന്നാല് അതു അടെച്ചിരുന്നു. 

അപ്പ്പോഠം യഹോവ എന്നോടു അരുളി 

ച്ചെയൂതു: ഈ ഗോപുരം തുറക്കാതെ അടെ 

ച്ചിരിക്കേണം; ആരും അതില്ക്രടി കട 

ക്കരുതു; യിസ്രായേലിനെറ ദൈവമായ 

യഹോവ അതില്ക്രടി അകത്തു കടന്നതു 

23 

കി 



8 

ര 

ടി 

ഴുല്ധ്ഥ് 44 

കൊണ്ടു അതു അടെച്ചിരിക്കേണം. പ്രള 

പോ അവന് പ്രഭ വായിരിക്കയാല് യഹഫോ 

വയുടെ സന്നിധിയില് ഭോജനം കഴി 

പ്ഠാ൯ അധിടെ ഇരിക്കേണം; അവ൯ 

ആ ഗോപൃരത്തിനെറ പൂമുഖത്തു ക്രടി അ 

കുത്തു കടക്കയയം അതില്ക്രടി പുറത്തു പോ 

കയും ലവേണം. പിന്നെ അവന് എന്നെ 

വടക്കെഗോപുരംവഴിയായി ആലയത്തി 

നെറ മുമ്പില് കൊണ്ടുചെന്നു; ഞാ൯ 

നോക്കി, യഫഹോധയ്ുടെ തേജസ്സു യഹോ 

വയുടെ ആലയത്തിൽ നിറഞ്ഞിരികുന്നതു 

കണ്ടു കധിണ്ണൂധിണു. അപ്പോശ യഹോ 

൮ എന്നോടു അരുമിച്ചെയൂത്ു: മന്മഷ്യ 

പുത്രാ യഹോവയുടെ ആലയത്തിനെറ 

സകലധ്യഖസ്ഥകളെളെയും നിയമങ്ങളെയും 

കുറിച്ചു ഞാ൯ നിന്നോടു കപ്പിക്ുന്നതൊ 

ക്കെയും നീ നല്ലധണ്ണം ശ്രഭ്ധധെച്ചു കണ്ണൂ 

കൊണ്ടു നോക്കി ചെധികൊണ്ടു കേക്കു; 

ആലയത്തിലേക്കുള്ള പ്രവേശനത്തെയും 

വിശു ഭ്ധമന്ദിരത്തില്നിന്നുള്ള പുറപ്പടുക 

ളെയും നീ നല്ലവണ്ണം കുറിക്കൊഠംക. 

യിസ്റ്ായേല്ഗൃഹക്കാരായ മത്സരിക ളോടു 

നീ പറയേണ്ടതു : യഹോവയായ കത്താവു 

ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചെയ്യന്നു : യിസാമയല് 

ഗൃഹമേ, നിങ്ങളുടെ സകല ച്ഛതതകളൂ.ം 

മതിയാക്കുവി൯. നിങ്ങ ഏനെറ ആ 

ഫാരമായ മേദസ്സും രക്തവും അപ്പികു 

വമ്വോഗം, ഏനെറ ആലയത്തെ അശുദ്ധമാ 

ക്കേണ്ടതിന്നു നിങ്ങര ഫദയത്തിലും മാം 

സത്തിലും അഗ്രചമ്മികളായ അന൬ജാതി 

ക്കാരെ ഏനെറ ധിശുദ്ധമന്ദിരത്തില് ഇരി 

പ്രാ൯ കൊണ്ടുവന്നതിനാത നിങ്ങുടെ 

സകലലള്ടേ ച്ഛതകഠംക്കും പുറമെ നിങ്ങ 

മ്യേനെറ നിയമധും ലംഘ്ിച്ചിരികുന്നു. 

നിങ്ങ ഏനെറ ധിശുഭ്ധവസ്ത്ക്കളുടെ 

കായ്യ്ം വിചാരിക്കാതെ അവരെ ഏനെറ 

വിശുഭ്ധമന്ദിരത്തില് കായ്യ വിചാരണെക്ു 

ഠിം 

__ 1287 യെഹെസ്സ്റേല് രര: 

ത്മക്കിയിരിക്കുന്നു. യഹോധയായകുത്താ 

വു ഇപ്രുകാരം അരുളിച്ചെയ്യുന്നു: യിസ്്രാ 

യേതമക്കള്ുടെ ഗുടയിലുള്ള യാതൊരു 

അന്പ ജാതിക്കാരനും, ഫൃുദയത്തിലും മാംസ 

ത്തിലും അഗ്രചമ്മിയായ യാതൊരു അവ്യ 

ജാതിക്കാരന്ദം തന്നേ, ഏനെറ യിശുഭ്ധ 

മന്ദിരത്തില് പ്രവേശിക്കരുതു. യിസ്ധാ 

യേല് തെററിപ്പോയ കാലത്തു എന്നെ 

വിട്ടകന്നു പോയവരും എന്നെ വിട്ടു 

തെററി ധിഗ്രഹങ്ങ ളോടു ചേന്നവരുമായ 

ലേധ്യ൪ തന്നേ തങ്ങളൂടെ അകൃത്യം വഫി 

ക്കേണം. അവര് എനെറ ധിശുഭ്ധ 

മന്ദിരത്തില് തആആലയത്തിനെറ പടിധഖാ 

തിച്ലുല് ഏല്ലാം ശുശ്രരൂകഷ്കന്മാരായി കാ 

ശുശ്രൂക്ചചെ 

യ്യേണം; അവര് ജനത്തിന്നു വേണ്ടി ഹോ 

വതനിന്ന ആലയത്തില് 

മയാഗവും ഫനനയാഥവധും അറുത്തു അധ 

ക്കു ശുശ്രൂഷചെയ്യേണ്ടതിന്നു അഖരുടെ 

മുമ്പിരു നില്ലേചേണം. അവര് അവരുടെ 

വിഗ്രഹങ്ങളുടെ മുമ്പാകെ ശുശ്രൂഷചെയ്യൂ, 

യി സ്ായേല്ഗൃഛഹത്തിന്നു അക്കൃത്യഹേതു 

വായ്യീന്നതു കൊണ്ടു ഞാ൯ അധകു വിരോ 

ധമായി കൈ മുയത്തി സത്വം ചെയ്യിരി 

കുന്നു; അവര് തങ്ങളൂടെ അകൃത്യം വഹി 

ക്കേണം എന്നു യഫഹോധഖയായ കത്താധി 

നെറ അരുളപ്പാടു. അധ൪ എനിക്കു പു 

രോഹഫിതശുശ്രൂഷചെയ്ത്രാനും അതിധിശു 

ഭ്ധങ്ങളുംയ ഏനെറ സകലധിദ്രദ്ധവസ്ത്ക 

ക്കളെ യും തൊടു വാനും എന്നോടു അടുത്തു 

വരാതെ തങ്ങളൂടെ ലജ്യൂയും തങ്ങ ചെയ്യു 

ള്ലേച്ചതകളു.ം വഹിക്കേണം. എന്നാരു 

ആലയത്തിനെറ എല്ലാധേലെക്കും അ 

തില് ചെയ്ത്ാനുള്ള ഏല്ലാററിന്നും ഞാ൯ 

അധരെ അതില് കായ്യവധിചാരകന്മാരാ 

ക്കവെക്കം. യിസായതിമക്കുഠ എന്നെ 

വിട്ടു തെററിപ്പേംയ കാലത്തു ഏന്െെറ 

വിശുഭ്ധമന്ദിരത്തിനെറ കായ്യധിചാരണ 
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യെഹെസ്നറ്റേല് രര: 

നടത്തിയിരുന്ന സാദോക്കിനെറ പുത്രന്മാ 

രായ ലേവ്യ പുരരാഹിതന്മാർ എനിക്കു ശു 

ശ്രൂഷചെയ്യേണ്ടതിന്നു എന്നോടു അടുത്തു 

വരികയും മേഃസ്സറം രക്തവും എനിക്കു 

അപ്പിക്കേണ്ടതിന്നു എന്െറ മുമ്പാകെ 

നില്ലരയും യവേണം എന്നു യഹോവയായ 

കത്താവിനെറ അരുളപ്പാടു. അ൨൪ 

എനെറ ധിശുദ്ധമന്ദിരത്തില് കുടന്നു 

എനിക്കു ശുശ്രൂഷ്ചചെയ്യേണ്ടതിന്നു എസെറ 

മേശയുടെ അടുക്കല് വരികയും എന്റ 

കായ്യവിചാരണ നടത്തുകയും േണം. 

[7 എന്നാല് അകത്തെ പ്രാകാരത്തിനെറ 

[9 

വാതിലുകഠക്കകത്തു കടക്കുമ്പോര അവര് 

ശണവ്സ്ത്രം ധരിക്കേണം; അകത്തെ പ്രാ 

കാരത്തിസെറ വാതില്ല്ലും ആലയത്തി 

ന്നകത്തും ശുശ്രൂഷചെയ്യമ്പോഠം ആട്ടി൯ 

രോമംകൊണ്ടുള്ള വസ്ത്രം ധരിക്കരുതു. 

അവരുടെ തലയില് ശണംകൊണ്ടുള്ള തല 

പ്രാവും അരയില് ശണംകൊണ്ടുള്ള കാല്ല, 

പ്രായവും ഉണ്ടായിരിക്കേണം; വിയപ്പുണ്ടാ 

ക്കുന്ന യാതൊന്നും അവര് ധരിക്കരുതൂ. 

അവര് പുറത്തെ പ്രാകാരത്തിലേക്കു, പുറ 

ത്തെ പ്രാകാരത്തില് ജനത്തിനെറ അടു 

ക്ുകലക്കു തന്നേ, ചെല്ലുമ്പോഠ തങ്ങളുടെ 

വന്്രൂത്താല് ജനത്തെ വിശുഭ്ധീകരി 

ക്കാതിരിക്കേണ്ടതിന്നു തങ്ങ ശുശ്രൂഷ 

ചെയൂ സമയം ധരിച്ചിരുന്ന വസ്തം 

നീക്കി വിശുഭ്ധമണ്ഡപങ്ങളില്ധെച്ചിട്ടു 

വേറെ യസ്ത്രും ധരിക്കേണം. അയര് 

തല ക്ഷൌരംചെയ്തുയോ തലമുടി നീട്ടു 

കയോ 

ചെയ്യാവു. 

വിഞ്ഞു കുടിച്ചു അകത്തെ പ്രാകാരത്തിത 

ചെയ്യാതെ കത്രിക്ക മാത്രമേ 

യാതൊരു പൃരോഹിതനും 

കടക്കരുതു. ധിധവയെയോ ഉപേക്ഷി 

ക്കപ്പെട്ടവളെ യോ ഭായ്യയായി എടുക്കാതെ 

അവര് യിസ്രായേല്ഗൃഹത്തിലെ സന്തതി 

യിലുള്ള ക൬ കമാരെയോ ഒരു പൃരോഹി 

ധാഠാഥറ്ലിം 
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തന്െറ ഭായ്യയായിരുന്ന വിധവയെരയോ 

ധിവാഹം കഴിക്കേണം. അവര് ഖിശു 

ഭ്ധമായതിന്നും സാമാ മായതിന്നും തമ്മി] 

ലുള്ള എനെറ ജനത്തിന്നു 

ഉപ ദദശിച്ചു, മലിനമായതും നിമ്മലമാ 

വൃത്യാസം 

യതും അവരെ തിരിച്ചറിയുമാറാക്കേണം. 

വ്യവഹാരത്തില് അധര് ന്യായംധിധി 

പ്പാ൯ നിച്ചേഛണം; എന്െറ ധിധികളെ 

അനുസരിച്ചു അവർ ന്യായം വിധിക്കേ 

ണം; അവര് ഉത്ധവങ്ങളിലൊക്കെയും 

ഏസനെറ പ്രമാണങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും ആച 

രിക്കയും എനെറ ശബ്ബത്തുകളെ വിശുഭ്ധീി 

കരിക്കയും വേണം. അഖര് മരിച്ച ആ 

ടൂടെ അടുക്കല് ചെന്നു അശുഭ്ധരാകുരുതു 

എങ്കിലും അപ്പ൯, അമ്മ, മക൯, മക, 

സഹോദരന്, ഭത്താവില്ലാത്ത സഹോദരി 

എന്നിവക്കു വേണ്ടി അശുഭ്ധരാകാം. അവ 

നെറ കഗിഞ്ഞശേഷം ശുഭ്ധീകരണം 

ഏഴ ദിവസം എണ്ണേണം. ധിശുഭ്ധമന്ദി : 

രത്തില് ശുര്രുഷചെയ്യേണ്ടതിന്നു അവ൯ 

അകത്തെ പ്രാകാരത്തില് വിശുഭ്ധമന്ദിര 

ത്തിലേക്കു പോകുന്ന ടിവസത്തില് അധവ൯ 

പാപയാഗം അപ്പ്ിക്കേണം എന്നു യഹോ 

വയായ കത്താധിനെറ അരുളപ്പാടു. അവ 

രുടെ അവകാശമോ, ഞാ൯ തന്ന അവ 

രുടെ അധകാശം; നിങ്ങ അവക്കു യി 

സ്രായേലില് സ്വത്തു ഒന്നും 

രുതു; 

കുന്നു. 

ക്കൊടുക്ക 

ഞാന തന്നേ അവരുടെ സ്വത്താ 

അവര ഭോജനയാഗം, പാവ 

യാഗം, അകൂത്യയാഗം എന്നിവകൊണ്ടു 

ഉപജ്ിവനം കഴിക്കേണം; യിസ്പായേ 

ലില് നിധേദിതമായതൊക്കെയും അവകു 

ള്ള തായിരിക്കേണം. സകലവിധ ആദ്യ 

ഫലങ്ങളിലും ഉത്തമമായതും വഴിപാടായി 

വരുന്ന ഏല്ലാവക വഥിപാടും പൃരോഹി 

തന്മാകുള്ള തായിരി ക്കണം; നിന്െറ ധീ 

ട്ടിന്മേല് അനുഗ്രഹം വരുത്തേണ്ടതിന്നു 
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നിങ്ങളുടെ തരിമാധിനെറ ആളല്യടാഗധും 

പുരോഹിതന്നു കൊടുക്കേണം. താനേ 

ചത്തതും പറിച്ചുകിറിപ്പോയതുമായ പ 

ക്ഷിയെയോ മുഗത്തെയോ ഒന്നിനെയും 

പുരോഹിതൻ തിന്നരുതു. 

൪൭.൫, അധ്യായം. 

ദേശത്തെ അവകാശമായി ചീട്ടിട്ടു ധിഭാ 

ഗിക്കുമ്പോധ. നിങ്ങര ദേശത്തിനെറ ഒരു 

വിശുദ്ധംംശം യഹോധെക്ുക വഴിപാടായി 

അപ്പ്പിക്കേണം; അതു ഇരുപത്തയ്യായിരം 

മുഗം നീമളധും ഇരുപതിനായിരം മുഗം വീ 

തിയും ഉള്ളതായിരിക്കേണം; അതു ചുറു 

മുള്ള എല്ലാ അതിരോളധും വിശ്ശൂദ്ധമായി 

രിക്കേണം. അതില് അഞ്ഞറു മുഴം നി 

മവും അഞ്ഞുറു മുഗം ഖിതിയുയം ആയി ചതു 

രശ്രമായോരു ഇടം ധിശുഭ്ധസ്ഥലത്തിന്നു 

ആയിരിക്കേണം; അതിന്നു ചുററുപാടു 

അമ്പതു മുഴം സ്ഥലം വെളി വ്്ദേശം ആ 

യി കിടക്കേണം. ആ അളവിരുനിന്നു 

നീ 

വതിനായിരം മുഗം വിതിയും അളക്കേ 

ഇരുപതആയ്യായിരം മുഴം നിളധയം 

ണം; അതില് അതി വിശുദ്ധമായ വിശു 

ഭ്ധമന്ടിരം ഉണ്ടായിരിക്കേണം. അത്തു 

ദേശത്തിനെറ വിശുദ്ധാംശമാകുന്നു; അതു 

യഫോധെക്കു ശുശ്രൂഷചെയ്പ്റാസെ അടുത്തു 

വരുന്നവരായി ധിശുദ്ധമന്ദിരത്തിലെ ശു 

ശ്രുഷകന്മാരായ പുരോഹിതന്മാകുള്ളതാ 

യിരിക്കേണം; അതു അവരുടെ ധിടുകാഠം 

കള്ള സ്ഥലവും ധിശുഭ്ധമന്ദിരത്തിന്നുള്ള 

വിശുൂഭധസ്ഥലധുമായിരിക്കേണം. പിന്നെ 

ഇരുപത്തയ്യായിരം മുഗം നിമളവും പതി 

നായിരം മുഴം വിതിയും മുള്ളതു ആലയ 

ത്തിനെറ ശുശ്രൂകകന്മാരായ ലേധ്ൃക്കു 

പാപ്പ്ാ൯ ഗ്രാമങ്ങക്കായുള്ള സ്വത്തായി 

രിക്കേണം. വിശുഭ്ധാംശമായ വഴിപാ 

ിനെറ പാശ്വത്തില് നഗരസ്വമായി അ 

ഠിം 
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യ്യായിരം മുഴം വിതിയിലും ഇരുപത്തയ്യാ 

യിരം മുഴം നീളത്തിലും ഒരു സ്ഥലം നിയ 

മിക്കേണം; അതു യിസായേല്ഗൃഹത്തി 

(൩൨൫ 

വിന്നുള്ള തോ ധി;ദുദ്ധഖഴിപാടിടത്തിന്നും 

ഇപ്പുറത്തും അപ്പ 

ത്തും ധവിശുഭ്ധവഴിപാടിടത്തിനും നഗര 

ന്നൊക്കെയും ഉള്ള തായിരിക്കേണം. 

നഗരസ്വത്തിന്നും 

സ്വത്തിന്നും മുമ്പില് പടിഞ്ഞാറുവശത്തു 

പടിഞ്ഞാര്റാട്ടും കിഴക്കുവശത്തു കിഴ 

ക്കോട്ടും ആയിരിക്കേണം; അതിനെറ 

നീളം ദേശത്തിനെറ പടിഞ്ഞാറെ അതി 

രുമുതല് കിഥക്കെ അതിരുവരെയുള്ള അം 

ശങ്ങളില് ഒന്നിനോട്ട ഒത്തിരി ക്ഷണം. 

അതു യിസ്പായയലിത അവന്നുഒജ സ്വത്താ 

യിരിക്കേണം; ഏനന്െറ പ്രഭൂക്കുന്മാർ ഇനി 

കൃന്െറ ജനത്തെ പീഡിപല്പിക്കാതെ ദേശ 

ത്തെ യി സ്പായേല്ഗൃഹത്തിലെ അതതു 

ഗോത്രത്തിന്നു കൊടുക്കേണം. യഹോ 

വയായ കത്താധു ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചെ 

യ്ക്ുന്നു: യി സ്ായേല്പ്രളക്കുന്മാരേ, മതിയാ 

കുധി൯ ! സാഹസവും കവച്ചയും അകററി 

നീതിയും ന്യായധും നടത്തുവി൯; ഏനെറ 

ജനത്തോടു പിടിച്ചപറിക്കുന്നതു നിത്തു 

വിന് ഏന്നു യഹോവയായ കത്താധിന്െറ 

അരുളപ്പാടു. ഒത്ത തുലാസ്സ്ും ഒത്ത ഏഫ 

യൂം ഒത്ത ബആളം നിങ്ങസകുണ്ടായിരി 

ക്കേണം. ഏഫയും ബത്തും ഒരു പ്രമാ 

ണമായിരിക്കേണം; ബത്തു ഹോമെരി 

നെറ പത്തില് ഒന്നും ഏഫാ ഹോമെരി 

നെറ പത്തില് ഒന്നും ആയിരിക്കേണം; 

അതിനെറ പ്രമാണം ഹോമെരിന്നൊ 

തആതായിരിക്കേണം. ശേക്കെല് ഒന്നി 

ന്നു ഇരുപതു ഗേരാ ആയിരിക്കേണം; 

അഞ്മു ശേക്കെല് അഞ്ചർത്ര, പത്തു ശേ 

ക്കെരു പത്തത്രേ, അമ്പതു ശേക്കെല് ഒരു 

മാനേ എന്നിങ്ങനെ ആയിരിക്കേണം. 
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നെ എന്നാൽ: ഒരു ഹോമെര് കോതമ്പീല് 

നിന്നു ഏഫയുടെ ആറിലൊന്നും ഒരു 

ഛഹോമെ൪ യവധത്തില്നിന്നു ഏഫയുടെ 

ന്നണ്ണണ 

ക്കുള്ള പ്രമാണം: പത്തു ബത്ത കൊള്ളു 

ആറിലൊന്നും കൊട്ടക്കേണം. 

ന്ന ഹോമെരായ ഒരു കോരിതനിന്നു ബ 

ത്തിനെറ പത്തിലൊന്നു കൊടുക്കേണം; 

പതുതു ബത്ത് ഒരു ഹോമെര്. പ്രായശ്ചി 

ത്തം വരുത്തേണ്ടതിന്നു ഭോജനയാഗമായും 

ഫഹോമയാഗമായും സമാധാനയാഗങ്ങളാ 

യൂം യിസ്രായേലിനെറ പൃക്ട്ടിയുള്ള മേച്ചല് 

പുറങ്ങളിലെ ഇരുനൂറു ആടുള്ള ഒരു ക്രടട 

ത്തില്നിന്നു ഒരു കുഞ്ഞാടിനെ കൊടുക്കേ 

ണം എന്നു യഹോവയായ കത്തായിനെറ 

അരുളപ്പാടു. ദേശത്തെ സകലജനവും 

യി സായേലിനെറ പ്രഭവിന്നു വേണ്ടിയുള്ള 

ഈ യധഗഴിപചാടിന്നായി കൊടുക്കേണം. 

ഉത്സവങ്ങളിലും അമാധഖാസികളിലും ശബ്ബ 

തുകളിലും യിസ്രായേല്ഗൃഹത്തിനെറ ഉ 

ത്സലവസമയങ്ങളിലൊക്കെയും ഹോമയാഥ 

ങ്ങളും ഭോജനയാഗങ്ങളും പാനീയയാഥ 

ങ്ങളും കഴിപ്പാ൯ പ്രഭ ബാധ്യ സ്ഥനാകുന്നു; 

യിസ്രായേല്ഗൃഹത്തിന്നു പ്രായശ്ചിത്തം 

വരുത്തേണ്ടതിന്നു അവ൯ പാപയാഗവും 

ഭോജനയാഗധും ഹോമയാഗവും സമാധാ 

നയാഥങ്ങളും അപ്പ്രിക്കേണം. യഹോഖ 

യായ കത്താധു ഇപ്രുകാരം അരുളിച്ചെ 

യ്യുന്നു: ഒന്നാം മാസം ഒന്നാം തിയ്യതി നീ 

ഉരനമില്ലാത്ത ഒരു കാളക്കുട്ടിയെ എടുത്തു 

വിശുഭ്ധമന്ദിരത്തിന്നു പാപപരിഹാരം 

വരുത്തേണം. പുരോഹിതന് പാപയാ 

ഗത്തിനെറ രക്തത്തില് കുറെ എടുത്തു 

ആലയത്തിനെറ മുറിച്ചുവരിലും യാശപീ 

ഠത്തിനെറ തട്ടിനെറ നാലു കോണിലും 

അകത്തെ പ്രാകാരത്തിനെറ ഗോപുരത്തി 

സെറമുറിച്ചുവരിലും പുരട്ടേണം. അങ്ങനെ 

തന്നേ നീ ഏഴാം മാസം ഒന്നാം തിയ്യതിയും 

90) ന്ന് 46 

അബദ്ധത്താലും ബുഭ്ധിഹിനതയാലും പി 

ഴെച്ചപോയവന്നു വേണ്ടി ചെയ്യേണം; 

ഇങ്ങനെ നിങ്ങ ആലയത്തിന്നു പ്രായ 

ശ്വിആം വരുത്തേണം. ഒന്നാം മാസം 

പതിന്നാലാം തിയ്യതിമുതത നിങ്ങ ഏഴ 

ദിവസത്തേക്കു പെസഹപപെരുനാഠ ആ 

ചരിച്ചു പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പം തിന്നേ 

ണം. അന്നു പ്രഭ തനിക്കു വേണ്ടിയും 

ദേശത്തിലെ സകലജനത്തിന്നു വേണ്ടിയും 

പാപയാഗമായി ഒരു കാളയെ അപ്പി 

ക്കേണം. 

സധും അവന് യദ്ഹോധെക്ു ഹോമയാഥ 

മായി മനമില്ലാത്ത ഏഴ കാളയെയും ഏഴ്ച 

ആട്ടുകൊററനെയും ആ ഏഴു ടിവസധും 

ദിനംപ്രതി അപ്പിഭക്കണം; പാപയാഗ 

മായി ദിനംപ്രതി ഓരാ കോലാട്ടി൯കുട്ടി 

യെയും അപ്പിക്കേണം. കാള ഒന്നിന്നു 

ഒരു ഏഫയും ആട്ടുകൊററ൯ ഒന്നിന്നു 

ഒരു ഏഫയ്ും ഏഫ ഒന്നിന്നു ഒരു ഹീ൯ 

എണ്ണയും വിതം അവ൯ ഭോജനയാഗം 

അപ്പ്ിക്കേണം. ഏഴാം മാസം പതിന 

ഞ്ചാം തിയ്യതിക്കുള്ള ഉത്സവത്തില് അവ൯ 

ഈ ഏഴ ദിവസം എന്നപോലെ പാപ 

യാഗത്തിന്നും ഹോമയാഗത്തിന്നും ഭോജ 

നയാഗകത്തിന്നും ത്േണ്ണ്ണെക്കും തക്കവണ്ണം 

അപ്പിക്കേണം, 

൪.൬൩. അദ്ധ്യായം. 

യഹോവയായ കത്താധു ഇപ്രകാരം അ 

രുളിച്ചെയ്യന്നു: അകത്തെ പ്രാകാരത്തി 

നെറ കിഴക്കോട്ടു ദശനമുള്ള ഗോപുരം 

വേലയുള്ള ആറു ടിവസവും അടെച്ചിരി 

ക്കേണം; ശബ്ദത്തുനാളിലോ അതു തുറ 

ന്നിരിക്കേണം; അമാവാസ്യടിവസത്തി 

ലും അതു തുറന്നിരിക്കേണം. തേന്നാത 

പ്രഭ പുറത്തുനിന്നു ആ ഗോപുരത്തി 

നെറ പൂമുഖംവഥിയായി കടന്നുചെന്നു, 

ഉത്സവത്തിനെറ ഏഴ ദിവ 2 

്; 

23 

9൭ 

ധിം 
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ഗോപുരത്തിനെറ മുറിച്ചുവരിന്നരികെ | പുരംവഴിയായി പുറത്തേക്കു പോകയും 

നില്ലേയേണം; പുരോഹിത൯ അവനെറ | വേണം; താന് വന്ന ഗോപുരധവേഴി 

ഹോമയാഗവും സമാധാനയാഥവും അപ്പി 

കുമ്പോഠ അവന് ഗോപൃരത്തിനെറ മമ്മ 

പിന്നെ 

അവന് പുറത്തേകു പോകേണം ; ഏന്നാല് 

രപ്പടിക്കുത നമസ്തൂരിക്കേണം; 

ശഗോചുരം സന്ധ്യവരെ അടെക്കാതെയി 

രിക്കേണം. ദേശത്തെ ജനം ശബ്ബത്തു 

കളിലും അമാവാസികളിലും ഈ ഗോപുര 

പ്രധേശനത്തിങ്കല് യഫഹോധയുടെ സന്നി 

ധിയില് നമസ്കൂരിക്കേണം. പ്രഭ ശബ്ബ 

തുുനാളില് യഹോധെക്ു ഹോമയാഗഥ 

മായി മാനമില്ലാത്ത ആറു കുഞ്ഞാടിനെയും 

ഈനമില്ലാത്ത ഒരു മുട്ടാടിനെയും അപ്പി 

ക്കേണം., ഭോജനയാഗമായി അവന് 

മുട്ടാടിന്നു ഒരു ഏഫയും കുഞ്ഞാടുകഠാകു 

തനെറ പ്രാപ്ഠിപോലെയ്ുള്ള ഭോജനയാ 

ഗധും ഏഫ ഒന്നിന്നു ഒരു ഹീ൯ എണ്ണ 

വീതവും അപ്പിക്കേണം. അമാധാസിടി 

വയത്തിലോ മഉരനമില്ലാത്ത ഒരു കാളകു 

ട്ടിയെയും ആറു കുഞ്ഞാടിനെയും ഒരു മുട്ടാ 

ടരിനെയും അപ്പിമക്കണം; ഇവയും മന 

മില്ലാത്തവ ആയിരിക്കേണം, ഭോജന 

യാഗമായി അവന് കാമെക്കു ഒരു ഏഫ 

യ്യും മുള്ടാടിന്നു ഒരു ഏഫയ്യം കുഞ്ഞാടു ക ഠാക്കു 

തന്െറ പ്രാപ്യിപോലെയ്യള്ളതും ഏഫ 

ഒന്നിന്നു ഒരു ഫിസ ത്േണ്ണ വിതയും അപ്പി 

ക്കേണം. പ്രഭ വരുമ്പോ അധ്വ൯ 

ഗോചപുരത്തിനെറ പൂമുഖംവഥിയായി 

കടക്കയും ആ വഴിയായി തന്നേ പുറ 

ത്തേക്ക പോകയും വേണം. എന്നാല് 

ദേശത്തെ ജനം ഉത്സവങ്ങളിരു യഫഹോ 

വയുടെ സന്നിധിയില് വരുമ്പോ വട 

ക്കെഗോചുരം വഴിയായി നമമസ്തൂരിപ്പാ൯ 

വരുന്നവന് തെക്കെഗാപുരം വഴിയായി 

വുറത്തേക്കു പോകയും തെക്കെഗോപുരം 

വഴിയായി വരുന്നവന് വടക്കെഗോ 

ധിം 

യായി മടങ്ങിദ്പോകാതെ അതിന്നെതി 

രെയ്ള്ളതില്ക്രടി പുറത്തേക്കു പോകേ 

ണം. അവര് വരുമ്പോഠ പ്രദവും അവ 

രുടെ മദ്ധ്യേ വരികയും അവര് പോകു 

മ്പോഠ അവനുംക്രടെ പോകയും വേണം. 

ധിശേഷദിചസങ്ങളിലും ഉത്സവങ്ങളിലും 

ഭോജനയാഗം കാളെക്കു ഒരു ഏഫയ്ും 

മുട്ടാടിന്നു ഒരു ഏഫയ്യം കുഞ്ഞാടുകറകു 

തനെറ പ്രാപ്ടിപോലെയുള്ള തും ഏഫ്െക്ക 

ഒരു ഫീ൯ എണ്ണയും ധീതം ആയിരി 

ക്ഷേണംം എന്നാൽ പ്രുള സ്വമേധാദാ 

നമായ ഛഹോമയാഗമോ സ്വമേധാദാന 

മായ സമാധാനയാഗങ്ങ ളോയപഫോവെകു 

അപ്പികുമ്പോ കിഴക്കോട്ടു ദശനമുള്ള 

ഗോപുരം അവന്ന തുറന്നു കൊടുക്കേണം; 

അവ൯ ശബ്ബത്തുനാളില് ചെയ്യുന്നതു പോ 

ചെ തനെറ ഹോമയാഗവും സമാധാനയാ 

ഗങ്ങലമും അപ്പിക്കണം; പിന്നെ അവ൯ 

പുറത്തേകു പോകേണം; അവ൯ പുറ 

ൃത്തക്ു പോയ ശേഷം ഗോപുരം അടെ 

ഒരു വയസ്സ പ്രായമുള്ളതും 

ഉരനമില്ലാത്തതു മായ ഒരു കുഞ്ഞാടിനെ നി 

ക്കേണംം, 

ഭിനംപ്രതി യഹോധെക്ു ഫോമയാഗ 

മായി അപ്പിക്കേണം; രാധിലേതോറും 

അതിനെ അപ്പിക്കേണം. അതിനെറ 

ഭോജനയാഗമായി നി രാധിലേതോറും 

ഏഫയില് ആറിലൊന്നും നേരിയ മാവു 

കുഗക്കേണ്ടതിന്നു ഫീനില് മൂന്നിലൊന്നു 

മ്ലേണ്ണയും അപ്പിക്കേണം; അതു ഒരു ശാ 

ശവതനിയമമായി യഫഹോധവെകുമള്ള നിര 

ന്തരഭോജനയാഗംം ഇങ്ങനെ അവര 

രാധിലേതോറും നിരന്തരഹോമയാഗ 

മായി കുഞ്ഞാടിനെയും ഭോജനയാഗത്തെ 

യും ശ്ലേണ്ണയെയും അപ്പി ക്കണം. യഹോ 

വയായ കുത്തായു ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചെ 
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യ്യുന്നു: പ്രഭ തനെറ പുത്രന്മാരിരു ഒരു 

ത്തന ഒരു ദാനം കൊടുക്കുന്നുധവെങ്കില് 

അതു അവനെറ അവകാശമായി അവ 

നെറ പുത്രന്മാകുള്ള തായിരിക്കേണം; അതു 

അവകാശമായി അവരുടെ കൈവശം 

ഇരിക്കേണം. ഏന്നാല് അവ൯ തനെറ 

ഭസന്മാരി.ല് ഒരുത്തന്നു തനെറ അഖകാ 

ശത്തില്നിന്നു ഒരു ദാനം കൊടുക്കുന്നുലെ 

ങ്കില് അതു ലിടുതലാണ്ടുവരെ അവന്നുള്ള 

തായിരിക്കേണം; പിന്നത്തേതില് അതു 

പ്രഭവിന്നു തിരികെ ചേരേണം; അതി 

ന്െറ അവകാശം അവന്െറ പുത്രന്മാക്ു 

പ്രഭ 

അവരുടെ അവകാശത്തില്നിന്നു നിക്കി 

തന്നേ ഇരിക്കേണം, ജനത്തെ 

അവരുടെ അവകാശത്തിലൊന്നും അപ 

ഫരിക്കരുതു; ഏന്െറ ജനത്തില് ഓരോ 

രുത്തന്ദം താന്താനെറ അവകാശം ിട്ടു 

ചിന്നിപ്പോകാതെയിരിപ്പാ൯ അവ൯ സ്വ 

ന്തഅവകാശത്തില്നിന്നു തന്നേ തനെെറ 

പുത്രന്മാക്കു അവകാശം കൊട്ടുക്കേണം. 

പിന്നെ അവ൯ ഗോപുരത്തിനെറ 

പാശ്വത്തിലുള്ള പ്രവേശനത്തില് ക്രടി എ 

ന്നെ വടക്കോട്ടു ദശനമുള്ളതായി, പുരോ 

ഫിതന്മാരുടെ ധിശുദ്ധമണ്ഡപങ്ങളിലേ 

ക്കു കൊണ്ടുചെന്നു; അധഖിടെ ഞാ൯ പടി 

ഞ്ഞാറെ അററത്തു ഒരു സ്ഥലം കണ്ടു. 

അവന് എനന്നോടു: പുരോഹിതന്മാര് അകൃ 

തൃയാഗധും പാപയാഗവും പാകം ചെയ്യു 

ന്നതും ഭോജനയാഗം ചൂടുന്നതു മായ സ്ഥലം 

ഇതു ആകുന്നു; അവര് ജനത്തെ ധിശു 

ദ്ധീകരിക്കേണ്ടതിന്നു അവയെ പുറത്തു, 

പുറത്തെ പ്രാകാരത്തിലേക്കു കൊണ്ടുപോ 

കാതെയി രിപ്പാ൯ തന്നേ എന്നു അരുളി 

ച്ചെയ്യു. 

ത്തെ പ്രാകാരത്തിലേക്ക കൊണ്ടുപോയി, 

പിന്നെ അവ൯ എന്നെ പുറ 

പ്രാകാരത്തിനെറ നാലു മൂലെക്കലും ചെല്ലു 

മാറാക്കി; പ്രാകാരത്തിനെറ ഓരോ മൂല 

ധഠാറ്റിം 
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യിലും ഓരോ മുററം ഉണ്ടായിരുന്നു. 

പ്രാകാരത്തിനെറ നാലു മൂലയിലും നാ 

ലതു മുഴം നിളധും മുപ്പതു മുഴം ധിതിയും 

ഉള്ള അടെക്കപ്പെട്ട മുററങ്ങാം ഉണ്ടായി 

രുന്നു; നാലു മൂലയിലും ഉള്ള അവ നാലി 

നും ഒരേ അളവായിരുന്നു. അവെക്കു 

നാലിന്നും ചുററും ഒരു പന്തി കല്ലു കെട്ടി 

യിരുന്നു ഈ കതനിരകളുടെ കീഴെ 

ചുററും അടുപ്പു ഉണ്ടാക്കിയിരുന്ന. അവ൯ 

ഏന്നോടു: ഇവ ആലയത്തിനെറ ശുശ്രൂ 

കകന്മാര ജനത്തിനെറ ഫനനയാഗം 

പാകും ചെയ്യുന്ന ഖെപ്പുപുരയാകുന്നു ഏന്നു 

അരുളിച്ചെയ്യു. 

൪൭.൭. അഡ്ഡ്യായം. 

അപന ഏന്നെ ആലയത്തിനെറ പ്രവേ 

ശനത്തിങ്കല് മടക്കി കൊണ്ടുവന്നപ്പോം 

ആലയത്തിനെറ മമ്മരപ്പടിയുടെ കീഴെ 

നിന്നു വെള്ളം കിഴക്കോട്ടു പുറപ്പെടുന്നതു 

ഞാന കണ്ടു. ആലയത്തിനെറ മുഖം 

കിഗക്കാട്ടല്ലോ; ആ വെള്ളം ആലയത്തി 

സെറ വലത്തുഭാഗത്തു കിഴെനിനു യാഗ 

പീഠത്തിന്നു തെക്കുവശമായി ഒഴ്ചകി, 

അവന വടക്കോട്ടുള്ള ഗോപൃരത്തിതക്രടി 

ഏന്നെ പുറത്തു കൊണ്ടുചെന്നു പുറത്തെ 

വഴിയായി കിഴക്കോട്ടു ഒശനമുള്ള ഗോചു 

രത്തിതക്രടി പുറത്തെ ഗോപുരത്തിലേകു 

ചുററിനടത്തി കൊണ്ടുപോയി വെള്ളം 

വലത്തുഭാഗത്തുക്രടി ഒഴുകുന്നതു ഞാ൯ 

കണ്ടു. ആ പുരുഷ൯ കയ്യില് ചരടുമായി 

കിഴക്കോട്ടു നടന്നു, ആയിരം മുഴം അള 

ന്നു, ഏന്നെ ഖെള്ളത്തില്ക്രടി കടകുഥാ 

റാക്കി; വെള്ളം നരിയാണിയോളം ആയി. 

അവന് പിന്നെയും ആയിരം മുഥം അള 

നനു, ഏന്നെ വെള്ളത്തിതുക്രടി കടക്കമാ 

റാക്കി; വെള്ളം മുട്ടോളം ആയി; അവ൯ 

പിന്നെയും ആയിരം മുഗം അളന്നു, എന്നെ 
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കടകുമാറാക്കി; വെള്ളം അരധയാളം 

ആയി. 

മുഴം അളന്നു; അതു എനിക്കു കടപ്പാ൯ 

വെള്ളം 

പൊങ്ങി, നീന്തിട്ടല്ലാതെ കുടപ്പാ൯ വഹി 

അവന് പിന്നെയും ആയിരം 

വഹിയത്തേ ഒരു നദിയായി; 

യാത്ത ഒരു നടിയായിത്തിന്നു. അവന് 

്േന്നോടു: മരുഷ്യ്യപുത്രാ, കണ്ടുവോ ഏന്നു 

ചോടിച്ചു; പിന്നെ അവ൯ ഏന്നെ നടി 

തീരത്തു മടങ്ങിച്ചെല്ലുമാറാക്കി. ഞാന് മട 

ങ്ങിച്ചെന്നപ്പോഠം നദീതീരത്തു ഇക്കരെ 

യ്യും അക്കരെയും അനവധി വൃക്ഷം നില്ല, 

ന്നതു കണ്ടു. അപ്പോം അവ൯ ഏഎരന്നാടു 

അരുളിച്ചെയൂതു: ഈ വെള്ളം കിഴക്കെ 

ഗലീലയിലേക്കു പുറപ്പെട്ടു അരാബയി 

ലേക ഒഴുകി കടലില് പിഴ്ചന്നു; ഒഴകി 

ച്ചെന്നു ധെള്ളം കടലില് വീണിട്ടു അതി 

ലെ വെള്ളം പത്ഥ്ൃ മായ്യിരും. എന്നാല് 

ഈ നടി ചെന്നു ചേരുന്നെടത്തൊക്കെയും 

ചലിക്കുന്ന സകലപ്രാണികള്ടം ജീധിച്ചി 

രിക്കും; ഈ ധെള്ളം അധിടെ വന്നതുകൊ 

ണ്ടു ഏററവും വളരെ മമത്ധ്യം ഉണ്ടാകും; ൬൭ 

നടി ചെന്നുചേരുന്നെടത്തൊക്കെയും അതു 

പത്ഥ്യമായ്യിന്നിട്ടു സകലധും ജിധിക്കും. 

അതിനെറ കരയില് ഏന൯-ഗദിമുതല് ഏന- 

്േഗ്ഗയിംവരെ മീ൯പിടിക്കാര് നിന്നു വല 

വീശും; അതിലെ മത്സ്യം മഹാസമ്ത്തി 

ലെ മത്സ്യം പോലെ വിധിധജാതിയായി 

അസാംഖ്യ മായിരിക്കും. എന്നാല് അതി 

നെറ ചേററുകണ്ടങ്ങളും കഴിനിലങ്ങളും 

പത്ഥൃ മായ്ത്രാതെ മപ്പുപടനെക്കായി വി 

ട്ടേകും. നദി മിരതുതു ഇക്കരെയും അക്കരെ 

യം തിന്മാന് തക്ക ഫലമുള്ള സക്ലചിധ 

വൃക്ഷങ്ങളും വളരും; അവയുടെ ഇല വാ 

ടൂകയില്ല, ഫലം ഇല്ലാതെ പോകയുമില്ല; 

അതിലെ വെള്ളം വിശുഭ്ധമന്ടിരത്തിത 

ഒഴുകിവരുന്നതുകൊണ്ടു അധ 

കാസ്ത്്രാഃ 

നിന്നു 

മാസംതോറും പുതിയ ഫലം 

12904 യെഹെസ്സറേരു ര:൭ 

അവയുടെ ഫലം തിന്മാനും അവധ്വയുടെ 

ഇല ചികിത്തെക്കും ഉതകും, 

യഹോധയായ കുത്തായു ഇപ്രുകാരം അ 

രുളിച്ചെയ്യുന്നു : നിങ്ങമ ദേശത്തെ യിസ്റ്റാ 

യേലിനെറ പന്ത്രണ്ടു ഗോത്രങ്ങമാകും അ 

വകാശമായി ധിഭാഗിമക്കണ്ടുന്ന അതിര് 

വിവരം: യോസേഫിന്നു രണ്ടു പങ്കു ഇരി 

ക്കേണം. നിങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാക്ു നല്ല 

മെന്നു ഞാന് കൈ മുയത്തി സത്യം ചെയ്യി 

രിക്കകൊണ്ടു നിങ്ങഗകു ൃല്ലാവകും ഭേദം 

ക്രടാതെ അതു അവകാശമായി ലഭിക്ക 

ണം; ഈ ദേശം നിങ്ങധക്കു അവകാശ 

മായി വരും. ദേശത്തിനെറ അതിര് 

ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കേണം: വടകുഭാധ 

തുു മഹാസമുദംമുതല് ഫെത്യോന൯ഖഴി 

യായി സെടാട് വരെയയം ഫമത്തൃം ബേ 

രോത്തയും ദമ്മേശെക്കിനെറ അയിരിന്നും 

ഹമാത്തിനെറ അതിരിന്നും ഇടയിലുള്ള 

സിബ്രയിമും ഹൌറാനെറ അതിരിങ്കലുള്ള 

നടുഫാസേരും ഇങ്ങനെ അമിര് സമു 

ദ്രംമുതല് ഭമ്മേശെക്കിനെറ അതിരിങ്കലും 

ഹസമ-ഏനോ൯വരെ വടക്കെഭാഗത്തു 

വടകോട്ടുള്ള ഹമാത്തിനെറ അതിരിങ്കലും 

ആയിരിക്കേണം; അതു വടക്കെഭാഗം. 

കിഗക്ുഭാഗ മോ ഹെൌറാ൯, ഒമ്മേശെകം, 

ഗിലെയാദ് എന്നിധെക്കും യിസ്രായേല് 

ദേശത്തിന്നും ഇടയില് യോദ്ടാ൯ ആയി 

രിക്കേണം; വടക്കെഅതിരമുതല് കിഴ 

തക്കകടല്വരെ നിങ്ങാര അകക്കേണം; 

അതു കിഗക്കെഭാഗം. തെക്കുഭാഗമോ 

തെക്കോട്ടു താമാര്മുതരു മെരീബോത്ത് - 

കാഭേശ വെള്ളംവരെയും മിസ്റ്യീംതോട്ട 

വരെയും മഹാസമുടംവരെയും ആയിരി 

ക്കേണം; അതു തെക്കോട്ടു തെക്കെഭാഗം. 

പടിഞ്ഞാറുഭാഗമോ: തെക്കെഅ തിര്മുതല് 

ഫമാത്തിലേക്ുള്ള തിരിവിനെറ അററം 

വരെയും മഹാസമ്ുദം ആയിരിക്കേണം; 
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അതു പടിഞ്ഞാറെഭാഗം. ഇങ്ങനെ നി 

ങ്ങ ഈ ദേശത്തെ യിസ്ായേല് ഗോത്ര 

ങ്ങശക്കു തക്കലണ്ണം വിഭാഗിച്ചുകൊള്ളേ 

ണം. നിങ്ങ അതിനെ നിങ്ങശക്കും 

നിങ്ങളുടെ ഇടയില് വന്നുപാക്കുന്നവ 

രായി നിങ്ങളൂടെ ഇടയില് മക്കളെ ജനി 

പ്പിക്കുന്ന പരദേശികമശക്കും അവകാശ 

മായി ചീട്ടിട്ടു വിഭാഗിരക്കണം; അവര് 

നിങ്ങഥക്കു യിസ്രായേല്മക്കളുടെ ഇട 

യില് സ്വദേശികളെ പ്രോലെ ആയിരി 

ക്കേണം; നിങ്ങളോടുക്രടെ അവക്കും 

യിസ്രായേല് ഗോത്രങ്ങളുടെ ഇടയില് അ 

വകാശം ലഭിക്കേണം. പരദേശി വന്നു 

പാക്കുന്ന ഗോത്രത്തില് തന്നേ നിങ്ങഠം 

അവന്നു അവകാശം കൊടുക്കേണം ഏന്നു 

യഹോവയായ കത്താവിനന്െറ അരുള 

ക9൭. 

൪.൮൮. അഷഡ്ധ്യായം. 

എന്നാല് ഗോത്രങ്ങളുടെ പേരുകംം ആ 

വിതു: വടക്കെഅററംമുതല് ഹെത്തേഠ൯ 

വഴിക്കരികെയുള്ള ഫമാത്ത്' വരെ വട 

ക്കോട്ടു ദമ്മേശെക്ക്'ന൯െറ അതിരിങ്കലുള്ള 

ഫസര്൪-ഏനാനും ഇങ്ങനെ വടക്കു ഹമാ 

ത്തിനെറ പാശ്വത്തില് കിഴക്കും പടി 

ഞ്ഞാറും ഉള്ള ഭാഗങ്ങളായി ദഓനെറ ഓഫര് 

ഒന്നും ദാനെറ അതിരിങ്കരു കിഴക്കെഭാ 

ഗംമുതല് പടിഞ്ഞാറെഭാഥംവരെ ആശേ 

രിനെറ ഓഹരി ഒന്നു. ആശേരിനെറ 

അതിരിങ്കല് കിഴക്കെഭാഗംമുതല്ത പടി 

ഞറൈഭാഗംവരെ നഷ്മ ലിയുടെ രാ 

ഫരി ഒനും. നമ്ലാലിയുടെ അതിരി 

കല് കിഴക്കെഭാഗംമുതല് പടിഞ്ഞാറെ 

ഭാഗഥംവരെ മനശ്ശെയുടെ ഓഹരി ഒന്നു. 

മനശ്ശെയുടെ അതിരിങ്കത കിഗക്കെഭാഗം 

മുതല് പടിഞ്ഞാറെഭാഗംവരെ ഏഫ്രുയി 

മിനെറ ഓഹരി ഒന്നു. എഫു യീമിനെറ 

ഠിം 

1 294 ്ര്ധോ 49 

അതിരിങ്കല് കിഗക്കെഭാഗംമുതത പടി 

ഞ്ഞാറെഭാഗംവരെ രൂബേനെറ ഓഹരി 

ഒന്നു. രൂബേസെറ അതിരിങ്കല് കിഗ 

ക്കെഭാഗംമുതല് പടിഞ്ഞാറെഭാഗം വരെ 

യ്വഫ്രദയുടെ ഓഹരി ഒന്നു. 

യയടെ അതിരിങ്കല് കിഗക്കെഭാഗംമുതൽ 

പടിഞ്ഞാറെഭാഗംയരെ ഇരുപത്തയ്യാ 

യിരം മുഴം ലിതിയ്ും കിഗക്കെഭാധഥംമുതല് 

പടിഞ്ഞാറെഭാഗംവരെയുള്ള മറെറ ഓാ 

ഹരികളില് ഒന്നിനെപ്പേംലെ നീളധും 

ഉള്ളതു നിങ്ങ അപ്പിക്കേണ്ടുന്ന വഴി 

പാടായിരിക്കേണം; ധിശശുഭ്ധമന്മിരം അ 

തിനെറ നടുവില് ആയിരിക്കേണം. 

] 

നിങ്ങ യഹോവെക്കു അപ്പിക്കേണ്ടുന്ന 9 

വഴിപാടു ഇരുപത്അയ്യായിരം മുഗം നീള 

വും പതിനായിരം മുഴം വിതിയും ആയി 

രിക്കേണം. ഈ ധിശുഭ്ധധഴിപാടു പു 10 

രോഹിതന്മാക്കു ഉള്ള തായിരിക്കേണം; അ 

തു വടക്കു ഇരുപത്തയ്യായിരം മുഗം നീള 

വും പടിഞ്ഞാറു പതിനായിരം മുഗം വീതി 

യം കിഴകു പതിനായിരം മുഗം വീതിയും 

തെക്കു ഇരുപആയ്യായിരം മുഗം നിളയും 

ഉള്ളതു തന്നേ; യഫോവയുടെ ധിശുഭദ്ധമ 

ന്ടിരം 

ക്കേണം, 

അതിനെറ നടുധില് ആയി൪ര് 

നടത്തുകയും യിസ്രായേല്മക്കഠ തെററി 

പ്പോയ കാലത്തു ലേവയ൪ തെററിപ്പോ 

യതുപോലെ തെററിപ്പോകാതിരിക്കുയും 

ചെയ്യൂ സാദോക്കിനെറ പുത്രന്മാരായി 

വിശുഭ്ധികരിക്കപ്പെട്ട പൃരോഹിതന്മാകു 

ഉള്ള തായിരിക്കേണം. 

അവക്കു ലേധൃരുടെ അതിരിങ്കല് ദേശ 

ത്തിനെറ വഴിപാടില്നിന്നു ഒരു വഴി 

പാടും അതിപരിശശദ്ധധുമായിരിക്കേണം. 

അതു ഏനെറ കായ്യധിചാരണ 11 

അങ്ങനെ അതു 19 

യെ ഫ്രുട 8 

| 

പുരോഹിതന്മാരുടെ അതിരിന്നൊത്ത 13 

ലേധ്യ ക്കും ഇരുപര്അയ്യായിരം വണ്ണം 

മുഗം നീളവും പതിനായിരം മുഗം ധിതി 
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യം ഉള്ള ഒരംശം ഉണ്ടായിരിക്കേണം; 

ആകെ ഇരുപഅആയ്യായിരം മുഴം നീളധും 

ഇരുപതിനായിരം മുഴം ധിതിയും തന്നേ. 

അവര് അതില് ഒട്ടും വില്ല്ഛരുതു; കൈമാ 

ററം ചെയ്യരുതു; ദേശത്തിനെറ ആകദ്ദഫ 

ലമായ ഇതു അനയ ക്കു കൈവശം കൊടുക്കയു 

മരുതു ; അതു യഹോധെകു ധിശുദ്ധമല്ലോ. 

മ്േന്നാല് ഇരുപത്തയ്യായിരം മുഗം വിതി 

യിരു ശേഷിച്ചിരിക്കുന്ന അയ്യായിരം മുഴം 

നഗരത്തിന്നു യാസസ്ഥലവും ധെളിസ്പ്ര 

ദേശ ധുമയേ സാമാന്യ ഭൂമിയും നഗരം അതി 

നെറ നടുധിലും ആയിരിക്കേണം. അതി 

നെറ അളധു ആവിതു: വടക്കെടാഗം 

നാലായി രത്തഞ്ഞൂറും തെക്കെഭാഗം നാലാ 

യിരത്തഞ്ഞൂറും കിഗക്കെഭാഗം നാലായിര 

ത്തഞ്ഞൂറും പടിഞ്ഞാറെഭാഗം നാലായിര 

അഞ്ഞൂറും മുഴം. നഗരത്തിന്നുള്ള വെളി 

പ്രദേശമോ: ധടക്കോട്ട ഇരുനൂററമ്പതും 

തെക്കോട്ടു ഇരുനൂററമ്പതും കിഗക്കോട്ടു ഇ 

രുമൂററമ്പതും പടിഞ്ഞാറോട്ടു ഇരുനൂററ 

മ്പതും മുഴം. എന്നാല് വയിശുദ്ധവഴിപാ 

ട്ടിന്നു ഒത്തനിളത്തിരു കിഗക്കോട്ടു പതി 

നായിരധും പടിഞ്ഞാറോട്ടു പതിനായിര 

വും മുഴം; ശേകിപ്പുള്ളതു ധിശുഭ്ധവഴി 

പാടിന്നു ഒത്തവണ്ണം തന്നേ ആയിരിക്കേ 

ണം; അതിന്െറ അനുഭവം നഗരത്തി 

ലെ ക്ലൂക്കിക്കാരുടെ ഉപജീവനം ആയിരി 

ക്കേണം. യിസ്റഠായേലിനെറ സവ്വഗോ 

തൃങ്ങളിലുംനിന്നു ള്ള വരായ നഗരത്തിലെ 

കൃഷിക്കാർ അതിത. ക്ലഷിചെയ്യേണം. 

വഴിപാടിടം മുഴുവനും ഇരുപഅആയ്യായി 

രം നീളവും ഇരുപത്അയ്യായിരം ധിതിയും 

ആയിരിക്കേണം; നഗരസ്വത്തോടുക്രടെ 

ഈ വിശുഭ്ധവഴിപാടിടം സമചതുരമായി 

നിങ്ങ അപ്പിക്കേണം. ശേക്കില്പോ 

പ്രഭ ധിന്നുള്ള തായിരിക്കേണം: വിശുദ്ധ 

വഴിപാടിടത്തിന്നും നഗരസ്വത്തിന്നും 
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ഇപ്പുറത്തും അപ്പുറത്തും വഴിപാടിടത്തി 

നെറ ഇരുപആയ്യായിരം മുഴത്തിന്നെതി 

രെ കിഴക്കെ അതിരിങ്കലും പടിഞ്ഞാറു 

ഇരുപഅയ്യായിരം മുഴത്തിന്നെതിരെ പ 

ടിഞ്ഞാറെ അതിരിങ്കലും ഗോത്രങ്ങളുടെ 

ഓഹരികുഠംക്കൊത്തവണ്ണം തന്നേ; ഇതു 

പ്രഭ വിന്നുള്ള തായിരിക്കേണം; ധിശുഭ്ധ 

വഴിപാടിടധും വിശുഭ്ധമന്ദിരമായ ആല 

യധും അതിനെറ നടുവില് ആയിരി 

ക്കേണം. പ്രഭ വിന്നുള്ളതിനെറ നടുവില് 

ലേധ്ൃക്ുള്ള സ്വത്തുമുതല്ല്ചം നഗരസ്വ 

തൃതുമുതല്ലഛം യ്യെഫ്രുടയുടെ 

ബെന്യാമീിനെെറ അതിരിന്നും ഇടയില് 

അതിരിന്നും 

ഉള്ളതു പ്രഭൂ വിന്നുള്ള തായിരിക്കേണം. 

ശേഷമുദ്മ ഗോത്തങ്ങള്ക്കോ: കിഗക്കെഭാ 

ഗംമുതത പടിഞ്ഞാറെഭാഗഥംവരെ ബെ 

ന്യാമീന്നു ഓഹരി ഒന്നു. ബെന്പാമീനെറ 

അതിരിങ്കല് കിഗക്കെഭാഗംമുതല് പടി 

ഞഞാറെഭാഗംഖരെ ശിമെയോന്നു ഓഫര് 

ഒന്നു. ശിമെയോനെറ അതിരിങ്കത കിഗ 

ക്കെഭാഥംമുതരു പടിഞ്ഞാറെഭാഗംവരെ 

യിസ്സ്ാഖാരിന്നു ഓഹരി ഒന്നു. യിസ്സ്സാ 

ഖാരിസെറ അതിരിങ്കല് കിഗക്കെഴാഗം 

മുതല് പടിഞ്ഞാറെഭാഗംവരെ സെബൂലൃ 

ന്നു ഓഹരി ഒന്നു. സെബുലൂനെറ അതി 

രിങ്കല് കിഥഴക്കെഭാഗംമുതല് പടിഞ്ഞാറെ 

ഭാഗംവരെ ഗാടിന്നു ഓഹരി ഒന്നു. ഗാടി 

നെറ അതിരിങ്കല് തെക്കോട്ടു തെക്കെഭാ 

ഗത്തു അതിര് താമാര്മുതല് മെരീബത്ത്- 

കാദേശ ധെള്ളംവരെയും മിസയിംതോട്ട 

വരെയ്യം മഹാസമടംവരെയും ആയിരി 

ക്കേണം. നിങ്ങഠം ചീട്ടിട്ടു യിസ്രായേല് 

ഗോത്രങ്ങഗക്ു അധകാശമായി ധിഭാഗധി 

ക്കേണ്ടുന്ന ദേശം ഇതുതന്നേ; അവരുടെ 

ഓഹരികം ഇവതന്നേ എന്നു യഛഹോധഖ 

യായ കുത്തംവിനെറ അരുളപ്പാടും നഗ 

രത്തിനെറ പരിമാണമാധിതു : വടക്കുടാ 
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ഗത്തെ അളധു നാലായിരഅഞ്ഞൂറുമുഴം. 

നഗരത്തിന്െറ ഗോചുരങ്ങംം യിസഡ്രാ 

യേല് ഗോത്രങ്ങളുടെ പേരുകഠക്കു ഒത്ത 

വണ്ണൂമായിരിക്കേണം; വടക്കോട്ടു മൂന്നു 

ഗോപുരം; രൂബേനെറ ഗോപുരം ഒന്നു; 

യെഫ്രുദയുടെ ഗോപുരം ഒന്നു ലേധിയു 

ടെ ഗോപുരം ഒന്നു. കിഗക്കഭാഗത്തു 

നാലായിരത്തഞ്ഞൂറു മുഴം; ഗോപൃരം മൂന്നു: 

യോസേഫിസെറ ഗോപുരം ഒന്നു; ബെ 

സന്ാമീനെറ ഗോപുരം ഒന്നു; ഓനെറ 

ശോപ്രം ഒന്നു. തെക്കുഭാഗത്തെ അതുവു 

111. 80൨1൭ 
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നാലായിരത്തഞ്ഞൂറു മുഴം; യഗോപരം 

മൂന്നു: ശിമെയോനെറ ഗോപ്രം ഒന്നു; 

യിസ്സ്റാഖാരിനെറ ഗോപുരം ഒന്നു; സെബ്ദയ 

ലൃസെറ ഗോപുരം ഒന്നു. പടിഞ്ഞാറെ 

ഭാഗത്തു നാലായിരത്തഞ്ഞൂറു മുഴം ഗോ 

പുരം മൂന്നു: ഗാടിനെറ ഗോപുരം ഒന്നു; 

ആശേരിനെറ ഗോചുരം ഒന്നു; നഛ്ചാ 

ലിയുടെ ഗോപുരം ഒന്നു. അതിനെറ 

ചുററള ധു പതിനെണ്ണായിരം മുഴം. അന്നു 

മുതല് നഗരത്തിനു യഹോവശമ്മാ (യ 

ഫോവഖ അവിടെ) എന്നു ചപേരാകം. 

വ ലാഥ്പ[ 

ദാനിയേലിന്െറ പുസ്തകം 

ഹം അഘ്ധ്യായം, 

ഡെ,ഷ്രംംംംജംചംയ യെഹോയാക്കി 

മിനെറ വായുടെ മൂന്നാം ആണ്ടില് ബാ 

ബേല്രാജാവായ നെബൂഖദ്-നേസ൪ 

യെരൂശലേമിലേക്കു വന്നു അതിനെ നി 

രോധിച്ചും കുത്തായു യെഫ്രുദാരാജാവായ 

യെഹോയാക്കീിമിനെയും ദൈധത്തിനെറ 

ആലയത്തിലെ പാത്രങ്ങളില് ചിലതി 

നെയും അവനെറ കയ്യില് ഏപ്പിച്ചു; അ 

വ൯ അവയെ ശിനാര്ദേശത്തു തനെറ 

ദേവനെറ ക്കഷേത്ുത്തിലേക്കു കൊണ്ടുപോ 

യി; ആ പാത്രങ്ങളെ അവന് തന്െറ 

ദേവനെറ ഭണ്ഡാരഗൃഹത്തില് ധെച്ചു. 

അനന്തരം രാജാവു തനെറ ഷബ്ഡന്മാ 

രില് പ്രധാനിയായ അശ്രെ നാസിനോടു: 

യിസ്രായേല്മക്കളില് രാജസന്തതിയിലും 

ധിം 

കുലിനന്മാരിലും ഖെച്ചു അംഗഭംഗമില്ലാ 

ത്തവരും സുന്ദരന്മാരും സകലങ്താന 

ത്തിലും നിപൃണന്മാരും അറിധില് സമ 

ത്ഥന്മാരും വില്ലപേരിഞ്ഞോനികളും രാജ 

ധാനിയില് പരിചരിപ്പാ൯ യോഗ്യന്മാരും 

ആയ ചില ബാലന്മാരെ വരുതആവാനും 

അയരെ കല്ല യരുടെ വിദ്യയും ഭാഷയും 

അഭ സിപ്പിപ്പാന്ദം കുപ്പിച്ച. രാജാവു 

അവക്കു രാജഭോജനത്തില്നിന്നും താ൯ 

കുടിക്കുന്ന വിഞ്ഞില്നിന്ും നിത്യ വൃത്തി 

നിയമിച്ചു; ഇങ്ങനെ അവരെ മൂന്നു സം 

വത്സരം വളത്തീട്ടു അവര് രജസന്നിധി 

യില് നില്ലേയണം ഏന്നു കപ്പിച്ച. അധ 

രുടെ ക്രട്ടത്തില് ഓനീയേതം ഫനന്പാവും 

മീശായേത,, അസയ്യാവു എന്നീ യ്യെഫ്രുടാ 
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പുത്രന്മാര് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഷണ്ഡാധി 

പ൯ അവക്കു പേരിട്ടു; ദംനീയേലിന്നു 

അവ൯ ബേര ശസ്സു൪ എന്നും ഫനനമ്പ്യാ 

വിന്നു ശക ഏന്നും മീശായേലിന്നു മേ 

ശക എന്നും അ സയ്യാവിന്നു അ ബേദ് -നെ 

ഗോ ന്രേന്നും പേരുധിളിച്ചു. എന്നാല് 

രാജാധിനെറ ഭോജനം കൊണ്ടും അവ൯ 

കുടിക്കുന്ന ധീഞ്ഞുകൊണ്ടും തന്നെത്താ൯ 

അശുദ്ധമാക്കുകയില്ല എന്നു ഓനിയേല് 

ഹൃദയത്തില് നിശ്ചയിച്ചു, തനിക്കു അശു 

ഭ്ധി ഭധിപ്പാ൯ ഇടവരുത്തരുതെന്നു ഷ 

ണ്ഡാധിപനോടു അപേക്ഷിച്ചു. ഭൈവം 

ഓനിഭയലിന്നു ഷണ്ഡാധിപനെറ മുമ്പില് 

ദയയും കരുണയും ലഭിപ്പാ൯ ഇടവരുത്തി. 

കാണ്ഡാധിപന്ന ദാനീയേലിനോട്ട: നിങ്ങ 

മുടെ ഭക്ഷണവും പാനീയധും നിയമിച്ചി 

ടടള്ള എസനെറ യജമാനനായ രാജാവിനെ 

ഞാ൯ ഭയപ്പെടുന്നു; അവന് നിങ്ങളുടെ 

മുഖം നിങ്ങളു ടെ സമപ്രായക്കാരായ ബാല 

ന്മാരുടേതിനോടു ഒതുനോക്കിയാല് മെലി 

ഞ്ജുകാണുന്നതു എന്തിനു? അങ്ങനെയാ 

യാല് നിങ്ങ രാജ സന്നിധിയില് ഏനെറ 

തലെക്കു അപകടം വരുത്തും ഏന്നു പറ 

ഞ്ഞു. 

യേലിന്നും ഹനന്യാവിന്നും മീശായേലി 

ഓനീിയേലോ ഷണ്ഡാധിപ൯ ദാനീ 

നും അസയ്യാധിന്നും വിചാരകനായി നി 

യമിച്ചിരുന്ന മെല്സറിനോടു: അടിയ 

ങ്ങളെ പത്തു ദിവസം പരിക്ഷിച്ചുനോക്കി 

യാലും; അവര് ഞങ്ങമാക്ു തിന്മാന് ശാകു 

പദാത്ഥയും കുടിപ്പാ൯ പച്ചവെള്ളവും 

തന്നു നോക്കട്ടെ. അതിനെറ ശേഷം 

ഞങ്ങളുടെ മുഖധും രാജഭോജനം കഴിക്കു 

ന്ന ബാലന്മാരുടെ മുഖധും തമ്മില് നി ഒത്തു 

നോക്കുക; പിന്നെ കാണുന്നതു പോലെ 

അടിയങ്ങ മാടു ചെയ്യുകൊഠ്ംക ഏന്നു പറ 

ഞ്ഞു. 

അപേക്ഷ കേട്ടു പത്തു ദിവസം അവരെ 

അവന് ഈ കായ്യത്തില് അധരുടെ 

ധിം 

പരീക്ഷിച്ചു. പത്തു ദിവസം കഴിഞ്ഞ 

ശേഷം അവരുടെ മുഖം രാജഭോജനം 

കിച്ചുവന്ന സകലബാലന്മാരുടേതിലും 

അവര് മാംസപുഷ്കിയുള്ള. 

വരും ഏന്നു കണ്ടു. അങ്ങനെ മെല്സ൪ 

അഗ്രകുള്ളതും 

അവരുടെ ളോജനധും അവർ കുടിക്കേ 

ടുന്ന വീഞ്ഞും നീക്കി അവകു ശാകപരാ 

ത്ഥം കൊടുത്തു. ഈ നാലു ബാലന്മാക്കോ 

ഭൈവം സകലവിട് യിലും ജ്ഞാനത്തിലും 

നിപുണതയും സാമത്ഥ്യധും കൊടുത്തു; 

ഓനീയേല് സകലദശനങ്ങളെയും സ്വപ്ല 

ങ്ങളെയും സംബന്ധിച്ചു ധിധേകിയായി 

രുനു. അവരെ സന്നിധിയില് കൊണ്ടു 

വരുവാ൯ രാജാവു കല്പിച്ചിരുന്ന കാലം 

തികുഞഞപ്പോഠം ഷണ്ഡാധിപ൯ അധഖരെ 

നെബ്ദഖദ് -നേസരിന്െറ സന്നിധിയില് 

കൊണ്ടുചെന്നു. രാജാധു അഖരോടു സം 

സാരിച്ചാറെ അധഖരില് എല്ലാവരിലും 

ഖെച്ചു ദാനിയേല്, ഫനന്യാധും മിശാ 

യേല്, അസ്യ്യായു എന്നിവക്കു തുല്യമായി 

ഒരുത്തനെയും കണ്ടില്ല അവര് രാജസ 

ന്നിധിയില് ശുശ്രൂഷെകു നിന്നു. രാജാവു 

അവരോടു ജ്ഞാന ധി വേകസംബന്ധമായി 

ചോദിച്ചതില് ഒക്കെയും അവരെ തന്െറ 

രാജ്യ ത്തെല്ലാട മുള്ള സകലമന്തു വാദിക 

ളിലും ആഭിചാരകന്മാരിലും പത്തിരട്ടി 

വിശിക്ടന്മാരെന്നു കണ്ടു. ദാനീയേലോ 

കോരെശ് രാജാധിനെറ ഒന്നാം ആണ്ടു 

വരെ ജീവിച്ചിരുന്നു, 

൨. അഡ്ധ്യായം. 

നെബുലട് -നേസരിന്നെറ വാഗ്ഗയുടെ 

രണ്ടാം ആണ്ടില് നെബുഖടദ് -നേസ൪ 

സ്വവ്ലം കണ്ടു; അവനെറ മനസ്സു വ്യാക 

ലപ്പെട്ടു; അധന്നു ഉറക്കമില്ലാതെയായി. 

രാജാധിനോടു സ്വപ്തം അറിയിപ്പം൯ 

ആഭിചാരകന്മാരെ 
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ഓനിയേല് ൨ 

യും ക്ഷുദ്രക്കാരെയും കുല്ലയരെയും വിളി 

പ്രാ൯ രാജാധു കപ്പിച്ചു; 

രാജസന്നിധിയില് നിന്നു. 

അവധര് വന്നു 

രാജാധു 

അവരോടു: ഞാ൯ ഒരു സ്വപ്ല്ം കണ്ടു; 

സ്വപ്ലം ഓക്കാഞ്ഞിട്ടു എനെറ മനസ്സ 

്യാകലപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന എന്തു കല്പിച്ചു. 

അതിന്നു കല്പ യര് അരാമ്യഭാക്ഷയില് രാജാ 

വിനോടു : രാജാവു ദിഘായുസ്സായിരിക്കട്ടെ; 

സ്വപ്പം അടിയങ്ങളോടു കല്പിച്ചാലും; 

അത്ഥം ബോധിപ്പിക്കാം എന്നുണത്തിച്ച. 

രാജാവു കല്ല യരോടു ഉത്തരം അരുളിയതു : 

വിധി കപ്പിച്ചപോയി; സ്വപ്ലധും അത്ഥ 

വും അറിയിക്കാഞ്ഞാല് നിങ്ങളെ കഷ 

ണംകഷണമായി ശകലിക്കയും ധിടുക 

ളെ കുപ്പകുന്നാക്കുകയും ചെയ്യും. സ്വപ്ല 

വും അത്ഥധും അറിയിച്ചാലോ നിങ്ങനക്കു 

സമ്മാനവും പ്രുതിഫലധും ബഹ്ുമാനധും 

ലഭിക്കും; അതു കൊണ്ടു സ്വപ്ലധും അത്ഥയും 

അറിയിപ്പി൯. അവര് പിന്നെയും: രാ 

ജാവു സ്വപ്പം അടിയങ്ങളോടു കല്പിച്ചാലും ; 

അത്ഥം ബോധിപ്പിക്കാം എന്നു ഉണത്തിച്ചു. 

അതിന്നു രാജാവു മറുപടി കല്പിച്ചതു : 

വിധി കല്പിച്ചുപോയി എന്നു കണ്ടിട്ടു 

നിങ്ങഠം കാലതാമസം വരുത്തുവാ൯ നോ 

ക്കുന്നു എന്നു എനിക്കു മനസ്സിലായി. 

നിങ്ങ സ്വപ്ലം അറിയിക്കാഞ്ഞാല് നി 

ങ്ങമക്കു ഒരു വിധി മാത്രമേയുള്ളൂ; സ 

മയം മാവൃുധോളം ഏനെറ മുമ്പില് വ്യ 

ജുവും പൊളിവാക്കും പറവാന് നിങ്ങ 

യോജിച്ചിരിക്കുന്നു; സ്വപ്ലം പറധി൯; 

എന്നാല് അത്ഥധും അറിയി പ്പാ൯ നിങ്ങഠം 

ക്കു കഴിയും എന്നു എനിക്കു ബോധ്യ മാകും. 

കല്ലയ൪ രാജസന്നിധിയില് ഉത്തരം ഒ 
ബോധിപ്പിച്ചതു: രജാവിനെറ കായ്യം 

അറിയിപ്പം൯ കുഥിയുന്ന ഒരു മനുഷ്യന്ദം 

ഭൂമിയില് ഇല്ല; എത്രയും മഹാനും ബല 

വാനുമായ ഏതൊരു രാജാധും ഇങ്ങനെ 

1 298 തദ്സ്ഥ്[ 2 

യുള്ള കായ്യം ഒരു മന്ത്രവാടിയോടോ ആ 

ഭിചാരകനോടോ കല്ലയനോടോ ഒരി 

ക്കലും ചോടിച്ചിട്ടില്ല. രാജാവു ചോടിക്കുന്ന 

കായ്യം പ്രയാസമുളള താകുന്നു ; തിരുമുമ്പില് 

അതു അറിയിപ്പാ൯ ജഡവധാസമില്ലാത്ത 

ദേവന്മക്കല്ലാതെ മററാകും കഥികയില്ല. 

ഇതു ഹേതുധായിട്ടു രാജാധയ കോപിച്ചു 

അത്ൃന്തം ക്രഭ്ധിച്ച ബാബേലിലെ സകല 

വിദവാന്മാരെയും നശിപ്പിപ്പാ൯ കല്പന 

കൊടുത്തു. അങ്ങനെ ധില്വാന്മാരെ കൊ 

ല്ൃവാരുള്ള തീപ്പു പുറപ്പെട്ടു; അവര് ദാനീ 

യേലിനെയും ക്രട്ടുകാരെയും ക്രടെ കൊല്ല 

വാ൯ അന്വേഷിച്ചു. എന്നാല് രാജാവി 

നെറ അകമ്പടിനായകനായി ബാബേലി 

ലെ ധിദ്വാന്മാരെ കൊന്നുകളുവാ൯ പുറ 

പ്പെട്ട അയ്യോക്കിനോടു ദഓനീയേല് ബുഭ്ധി 

യോട്ടും വിവേകത്തോടും ക്രടെ ഉത്തരം 

പറഞ്ഞു. 

കഠിനകല്പന ചുറപ്പെടുധാ൯ സംഗതി ഏ 

രാജസന്നിധിയില്നിന്നു ഇത 

തു എന്നു അവ൯ രാജാധിനെറ സേനാ 

പതിയായ അയ്യോക്കിനോടു ചോദിച്ചു; അ 

യ്യോക ഭാനീയേലിനോടു കായ്യം അറി 

യിച്ചു. ദാനിയേല് അകത്തു ചെന്നു രാ 

ജാധിനോടട തനിക്കു സമയം തരേണം 

ന്നും താ൯ രാജാവിനോടു അത്ഥം അറി 

യിക്കാമെന്നും ബോധിപ്പിച്ചു. പിന്നെ 

ദാനീയേൽ വിട്ടില് ചെന്നു, താനും ക്രട്ടുകഃ 

രും ബാബേലിലെ ശേഷം വില്വാന്മാരോ 

ടൂക്രടെ നശിച്ചപോകാതിരിക്കേണ്ടതിന്നു 

ഈ രഫസ്പ ത്തെക്കുറിച്ചു സ്വഗ്ലസ്ഥനായ 

ഭൈധത്തിനെറ കരുണ അപേക്ഷിപ്പം൯ 

തക്കവണ്ണം കൂട്ടുകാരായ ഹനന്ാധോടും 

മീശായേലിനോടും അസയ്യാലോടും കായ്യം 

അറിയിച്ചു. അങ്ങനെ ആ രഹസ്യം 

ദാനിയേലിന്നു രാത്രിദശനത്തില് ധഖെളി 

പ്പെട്ടു; ഓനീയേല് സ്വഗ്ലസ്ഥനായ ദൈ 

ദൈവത്തി വത്രെ സ്തൂതിച്ചുപറഞ്ഞതു : 
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നെറ നാമം ഏന്നും ഏന്നേകും സമൂതിക്ക 

ഒപ്പടുമാറാകട്ടെ ; ജ്ഞാനവും ബലധും അവ 

ന്നുള്ളൂതല്ലോ. അയന് കാലങ്ങളെയും 

സമയങ്ങളെയും മാറരുന്നു; അവ൯ രാജാ 

ക്കന്മാരെ നികുകയുയം രാജാക്കന്മാരെ വാ 

ഗിക്കയും ചെയ്യുന്നു; അവന് ജ്ഞാനികഠം 

കു ട്തോനധും ധിധേകികഠാക്കു ബുദ്ധിയും 

കൊടുക്കുന്നു. അവ൯ അഗാധവും ഗ്രുഡാ 

വുമായതു ധെളിപ്പെടുത്തുന്നു; അവ൯ ഇ. 

രുട്ടില് ഉള്ളതു അറിയുന്ന; ധെളിച്ചം അ 

വസികുന്നു. വനോടുക്രടെ എനെറ 

പിതാക്കന്മാരുടെ ദൈധമായുള്ളോധേ, 

ന്! എനിക്കു മ്താനധും ബലവും തന്നു, 

രങ്ങഠം നിന്നോടു അപേക്ഷിച്ചതു ഇ 

പ്പ ഏന്നെ അറിയിച്ചു രാജാധിനെറ 

കായ്യം ഞഞ്ങാംക്കു ധെളിപ്പെടുത്തിത്തന്നി 

രിക്കകൊണ്ടു ഞാ൯ നിന്നെ ധാഴ്ഗിസറ്ൂതി 

ക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടു ദാനിയേല്, ബാ 

ബേലിലെ ധിദ്വാന്മാരെ നശിപ്പിപ്പാന് 

രജോധു നിയോഗിച്ചിരുന്ന അയ്യോക്കി 

നെറ അടുക്കല് ചെന്നു അവന്ോട്ട; ബാ 

ബേലിലെ ധിദ്വാന്മാരെ നശിപ്പിക്കുരുതു ; 

മ്േന്നെ രാജസന്നിധിയില് കൊണ്ടുപോ 

കേണം; ഞാ൯ രാജാധിനെ അത്ഥം ബോ 

ധിപ്പ്ിക്കാം എന്ന പറഞ്ഞു. അയ്യോക 

ഓനിയേലിനെ വേഗം രാജസന്നിധി 

യില് കൊണ്ടുചെന്നു : രാജാധിനെ അത്ഥം 

ബോധിപ്പിക്കേണ്ടതിന്നു യ്യെഫ്രുദാപ്രവാ 

സികളിരല് ഒരുത്തനെ ഞാന് കണ്ടെത്തി 

ബ്ബയേല് 

ശസ്സറ൪ എന്നും പേരുള്ള ഓനീയേലിനോടു 

യിരികുന്നു എന്നു മണത്തിച്ചു. 

രാജായു: ഞാ൯ കണ്ട സ്വപ്ലുധും അത്ഥധും 

അറിയി പ്പം൯ നിനക്കു കഥിയയമോ എന്നു 

ചോഭിച്ചു. ഭഓാനിരയല് രാജസന്നിധി 

യില് ഉത്തരം ബോധി പ്പിച്ചതു: രാജാവു 

ചോദിച്ച ഗുപൃകായ്യം വിദ്വാന്മാക്കും ആഭി 
ി 

ചാരകന്മാകും മന്ത൫വാദികഠാക്ും ശകുനവാ 

1209 ഓനിയേല്ത ൨ 

ഭികഠക്കും രാജാവിനെ അറിയിപ്പാ൯ കഴി 

യുന്നതല്ല. എങ്കിലും രഫസ്യങ്ങളെ ഖെ 

ളിപ്പെടുതുന്ന ഒരു ഭൈവം സ്വഗ്ലത്തിരു 

ഉണ്ടു; അവന് ഭാധികാലത്തു സംഭധില്പാ 

നിരിക്ുന്നതു നെബൂഖമ്യ സര്രാജാധി 

സ്വപ്ലയും 

പള്ളി മെത്തയില്ധെച്ചു തിരുമനസ്സിരു 

നെ അറിയിച്ചിരികുന്നു. 

തുണ്ടായ ദശനങ്ങളൂും ആധിതു: രാജാ 

വേ, ഇനിമേരു സംഭവിപ്പംനിരികുന്നതു 

ശഏന്നെന്നുള്ള വിചാരം പപള്ളിമെത്തയില് 

ഖെച്ചു തിരുമനസ്സിത ണ്ടായി; രഹസ്യ 

ങ്ങളെ ധെളിപ്പെടുതുതുന്നവ൯ സംഭവധി 

പ്രാനിരിക്കുന്നതു അറിയിച്ചുമിരിക്കുന്നു. 

എനിക്കോ ജിവനോടിരിക്കുന്ന യാതൊരു 

ത്തനെക്കാമൂം അധികമായ ജ്ഞാനം ഒന്നും 

തുണ്ടായിള്ല്ല, രാജാവിനോടു അത്ഥം ബോ 

ധിപ്പിക്കേണ്ടതിന്നും തിരുമനസ്സിലെ വി 

ചാരം തിരുമനസ്സുകൊണ്ടു അറിയേണ്ടതി 

ന്നും അത്രേ ഈ രഹസ്യം എനിക്ു ധെളി 

പ്പേട്ടിരിക്കുന്നതു. രാജായു കണ്ട ഒശനമോ: 

വലിയോരു ബിംബം; വലിപ്പമേറിയതും 

ധിശേഷശോഭയുള്ളതുമായ ആ ബിംബം 

തിരുമുമ്പില് നിനാ; അതിന്െറ രൂപം 

ഭയങ്കരമായിരുന്നു. ബിംബത്തിന്െറ തല 

തങ്കംകൊണ്ടു നെഞ്ഞും കയ്യും വെള്ളി 

കൊണ്ടും വയറും അരയും താക്ും കൊണ്ടും 

തുട ഇരിമ്പുകൊണ്ടും കാല് പാതി ഇരിമ്പു 

കൊണ്ടും പാതി കളിമണ്ണുകൊണ്ടും ആയി 

രുന്നു, 

ണ്ടിരിക്കുമ്പോഗ 

കല്ല പറിഞ്ഞുവന്നു ബ്വിംബത്തെ ഇരിമ്പും 

തിരുമനസ്സുകൊണ്ടു നോക്കിക്കൊ 

കൈ തൊടാതെ ഒരു 

കളിമണ്ണും കൊണ്ടുള്ള കാലില് അടിച്ചു തക 

രൂതുകളഞ്ഞു. ഇരിമ്പും കളിമണ്ണും താമ്രധും 
ലെള്ളിയും പൊന്നും ഒരുപോലെ തകന്ന 

വേനല്ല്ല്ാലത്തു കളത്തിലെ പതിര്പ്ോ 

ലെ ആയിത്തിന്നു; ഒരിടത്തും തങ്ങാതവ 

ജം കാററു അവയെ പറപ്പിച്ച കൊണ്ടു 

ഉള 

29 

30 

31 

38 

33 

34 

85 

ധാഠാഥദ്ഠിം 
163 ₹ 
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36 

പോയി; ബിംബത്തെ അടിച്ച കല്ല ഒരു 

മഹാപവ്യതമായിത്തീന്നു ഭൂമിയില് ഒക്കെ 

യും നിറഞ്ഞു. ഇതത്രേ സ്വപ്പം; അത്ഥധും 

അടിയങ്ങറാ തിരുമനസ്സു അറിയിക്കാം. 

രാജാവേ, തിരുമനസ്സുകൊണ്ടെ രാജാധിരാ 

റുവാകുന്നു; സ്വഗ്ലസ്ഥനായ ദൈവം തി 

നസ്സിലേക്കു രാജത്വവും ഐശ്വയ്യയും 

യും മഹത്വവും നല്ല്ിയിരിക്കുന്നു. 

പാക്കുന്നേടത്തൊക്കെയും അവ 

എല മുഗങ്ങളെ യും ആകാശ 

മുളയും അവന് തൃക്ക 

ഇം തിരുമനസ്സിലെ 

ടുവാന്നു 

ം (ഠാദ്ടിം 

1900 മൃ ഉ 

പോലെ അവര് തമ്മില് ചേരുകയില്ല. 

ഈ രാജാക്കന്മാരുടെ കാലത്തു സ്വഗ്ലൂസ്ഥ 

നായ ദൈവം ഒരുനാളും നശിച്ചുപോകും 

ത്ത ഒരു രാജത്വം സ്ഥാപിക്കും; ആരാ 

ജത്വം വേറെ ഒരു ജാതിക്കു ഏപ്പിക്കപ്പെ 

ടുകയില്ല;ു അതു ഈ രാജത്വങ്ങളെ ഒക്കെ 

യും തകതൃതു നശിപ്പിക്കയും എന്നേക്കും 

നിലനില്ലയും ചെയ്യും. കൈ തെടാ 

തെ ഒരു കല്ല പവ്ൃതത്തില് നിനു പറി 

ഞ്ഞുവന്നു ഇരിമ്പും താരവും കളിമണ്ണും 

ധെള്ളിയും പൊന്നും തകത്തുകള ഞതായി 

കണ്ടതിനെറ താല്പയ്യമോ: മഹാദൈവം 

മേലാല് സംഭവധിപ്പാനുള്ളതു രാജാവിനെ 

അറിയി ച്ചിരിക്കുന്നു; സ്വപ്ലം നിശ്ചയവും 

സത്യ ധുമാകുന്നു. അപ്പ്പോശ നെ 

രാജാവു സാഷ്ടാംഗം വീണു 

സ്തുരിച്ചു, അവന്നു ഒരു 

വാസനയും അപ്പി 

രാജാവു ദാനീ 

ഹസ്യം വെ 

തു കൊണ്ടു. 

ദൈവവും 

ളള ലെ 

സത്യം 

ട്ടയലി 

ഹകം 

റ വ 

23൭ 

ചി 

4 

ന] 

46 

7 

48 
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൩. അദ്ധ്യായം, 

നെബ്ദഖട്ടേ സ൪രാജാധയ പൊന്നുകൊ 

ണ്ടു ഒരു ബിംബം ഉണ്ടാക്കി; അതിസെറ 

മുയരം അവുപതു മുഴയും വണ്ണം ആറു മുഴ 

വും ആയിരുന്നു; അവ൯ അതിനെ ബാ 

ബേല്സംസ്ഥാനത്തു ട്ടൂരാസമഭൂമിയില് 

നിത്തി. നെബ്യഖൻ ഒ സര്രാജാധു പ്രധാ 

നദേശാധിപന്മാരും സ്ഥാനാപതിമാരും 

ഭേശാധിപന്മരേം ന്യായാധിപന്മാരും ൪ 

ണ്ഡാരവിചാരകന്മാരും മന്ത്രിമാരും നഗ 

രാധിപന്മാരും സകലസംസ്ഥാനപാലക 

ന്മാരും നെബുഖമളേ സര്രാജാധു നിത്തി 

യ ബിംബത്തിനെറ പ്രതിക്കെക്കു വന്നു 

ക്രടുഡാ൯ ആളയച്ചു. അങ്ങനെ പ്രധാ 

നദേശാധിപന്മാരും സ്ഥാനാപതിമാരും 

ഭേശാധിപന്മാരും ന്യായാധിപന്മാരും ൫ 

ണ്ഡാരധിചാരകന്മാരും മന്ത്രിമാരും നഗ 

രാധിപന്മാരും സകലസംസ്ഥാനപാലക 

ന്മാരും നെബ്യഖട്ടേ സമരാജായു നിത്തിയ 

ബിംബത്തിനെറ പ്രതിക്കടക്കു വന്നുക്രടി, 

നെബുയഖധ്യട്ദ സര 

ത്തിനെറ മുബ്ഖാകെ നിന്നു. 

നിത്തിയ ബിംബ 

അപ്പോം 

ഫഘോകക൯ ഉച്ചത്തില് ധിളിച്ചുപറഞ്ഞതു : 

വംശങ്ങമൂം ജാതികളും ഭാഷക്കാരുമായു 

ള്ളോരേ, നിങ്ങളോടു കല്പിക്കുന്നതെന്തെ 

ന്നാല്: കാഹളം, കുഥഗല്, തംബുരു; കി 

ന്നരം, ധീണ, നാഗസ്വരം മുതലായ സക 

ലധിധവാട്യനാഭവും കേധാകുമ്പോം, നി 

ഞ്ജ വിണു, നെബുഖമ്േ സര്രാജാധു 

നിത്തിയിരിക്കുന്ന സ്വണബ്ണുബിംബത്തെ 

നമസ്തുരിക്കേണം. ആരെങ്കിലും വിണു 

നമസ്ത്രിക്കാതെ ഇരുന്നാല്, അവനെ ആ 

നാഴികയില് തന്നേ, ഏരിയുന്ന തിച്ചൂമു 

യില് ഇട്ടുകളുയും. അതുകൊണ്ടു സക 

ലവംശങ്ങട്മൂം കാഹളം, കഗത, തംബുരു, 

കിന്നരം, വീണ മുതലായ സകലധിധ 

ഠിം 

1901 ഓനിയേല് ൩ 

വാട്ട നാദവും കേട്ടപ്പോ സകലധംശ 

ങ്ങളും ജാതികമമം ഭാഷക്കാരും വീണു നെ 

ബൃഖമ്ടേ സമരാജാധു നിത്തിയ സ്വണ്ണ 

ബിംബത്തെ നമസ്തൂരിച്ചു. മ്േന്നാല് ആ 

സമയത്തു ചില കല യര് അടുത്തുവന്നു യെ 

ഫ്രദന്മാരെ കുററം ചുരത്തി. അവര് നെബൂ 

ഖട്ടേ സര്രാജാധിനെ ബോധിപ്പിച്ചതു : 

രാജാധു ഭീഘ്യായുസ്സ്ായിരിക്കുട്ടെ! രാജാ 

വേ, കാഹളം, കുഴത, തംബുരു, കിന്നരം, 

വീണ, നാഗസ്വരം മുതലായ സകലധിധ 

ധാദ്പനാദധും കേഠകുന്ന ഏവരും വീണു 

സ്വണ്ണുബിംബത്തെ നമസ്തരരിക്കേണമെ 

ന്നും ആരെങ്കിലും യീണു നമസ്തുരിക്കാ 

തെയിരുന്നാല് അവനെ ഏരിയുന്ന തച്ചു 

ഒയില് ഇട്ടുകളയുമെന്നും ഒരു തീപ്പു കല്പി 

ച്ചുവല്ലോ, ബാബേല്സംസ്ഥാനത്തിലെ 

കായ്യ്യാദിക കു മേല്ിചാരകന്മാരായി 

നിയമിച്ച ശക, മേശക, അബേടട്ട ഗോ 

മ്ദേന്ന ചില യ്യെഫ്രുടന്മാരുണ്ടല്ലോ; ഈ പു 

രുഷന്മാര് രാജാവിനെ ക്രട്ടാക്കിയില്ല; അ 

വ൪ തിരുമനസ്സിലെ ദേവന്മാരെ സേധി 

ക്കയോ തിരുമനസ്സുകൊണ്ടു നിത്തിയ സ്വ 

ണ്ണബിംബത്തെ നമസ്കരിക്കയോ ചെയ്യ 

ന്നില്ല. അപ്പോ നെബ്ഖമള്ലേ സ൪ 

ഉഗ്രകോപധും ക്രോധവും പൂണ്ടു ശദക്കി 

നെയും മേശക്കിനെയും അബേടട്ട ഗോ 

വിനെയും കൊണ്ടുവരുധവാ൯ കപ്പിച്ചു; ത്ത 

വര് ആ പുരുഷന്മാരെ രാജസന്നിധിയില് 

കൊണ്ടുവന്നു. നെബുഖല്ലേ സര അവ 

രോടു കപ്പിച്ചതു: ശദക്കേ, മേശക്കേ, അ 

ബേദ്ദെ ഗോലേ, നിങ്ങഠം ഏനെറ ദേഖ 

ന്മാരെ സേവിക്കയോ ഞാന് നിത്തിയ 

സ്വണ്ണുബിംബത്തെ നമസ്ത്രിക്കയോ ചെ 

യ്യുന്നില്ല മ്േന്നള്ളതു നേര്തന്നേയോ? ജഇ 

പ്പോശ കാഹളം, കുഴല്, തംബുരു, കിന്ന 

രം, വിണ, നാഗസ്വരം മുതലായ സകല 

വിധ ാള്യനാദധും കേഠകുന്ന സമയത്തു 

11 
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നിങ്ങംം, ഞാ൯ പ്രതിക്ട്ിച്ച ബിംബത്തെ 

വിണ്ടനമസ്തൂരിപ്പാ൯ ഒരുങ്ങിയിരുന്നാല് 

നന്നു; നമസ്ത്റുരിക്കാതെയിരുന്നാലോ ഈ 

നാഴികയില്തന്നേ നിങ്ങളെ എരിയുന്ന 

തീച്ചൂളയില് ഇട്ടുകളയും? നിങ്ങളെ എ 

നെറ കയ്യില്നിന്നു വിടുവിക്കാകുന്ന ദേവ൯ 

ആര്? 

വും രാജാവിനോടു : നെബുഖട്ടേ സരേ, 

ശദകും മേശക്കും അബേള്ളെ, ഗോ 

ഈ കായ്യത്തില് ഉത്തരം പറവാ൯ ആവ 

ശ്ൃമില്ല. ഞങ്ങ സേവിക്കുന്ന ദൈഖ 

ത്തിന്നു ഞങ്ങളെ ധിടുധിപ്പാ൯ കുഴിയുമെ 

കിത, അവന് ഞങ്ങളെ ഏരിയുന്ന തീവച്ചു 

ഉയില്നിന്നും രാജാധിനെറ കയ്യില്നി 

ന്നും വിടുവിക്കും. അല്ലെങ്കിലും ഞങ്ങ 

രാജാധിനെറ ദേധന്മാരെ സ്വേധിക്കയി 

ലം രാജാധു നിത്തിയ സ്വണ്ണബിംബത്തെ 

നമസ്തുരിക്കയുമില്ല എന്നു അറിഞ്ഞാലും 

എന്നു മുത്തരം വറഞ്ഞു. അപ്പ്പോഠം നെ 

ബൂഖല്ലേ സരിന്നു കോപം മുഴ്ണതു ശഭക്കി 

സെറയും മേശക്കിനെറയും അബേടുഴ്ല ഗോ 

വിനെറയും നേരെ മുഖഭാവം മാറി; ചുള. 

പതിവായി ചൂടുപിടിപല്പിച്ചതില് ഏഴ്ഴമട 

ങ്ങു ചുടുപിടിപ്പിപ്പാ൯ അയന കപ്പിച്ച. 

അവ൯ തസെറ സൈവ്ൃത്തിലെ മഹാ 

ബലവാന്മാരായ ചില പൃരുഷന്മാരോട്ട 

ശദ്രക്കിനെയും മേശക്കിനെയും അബേ 

ഒട്ട ഗോധെയും ബന്ധിച്ചു എരിയുന്ന തീ 

ചൂളയില് ഇട്ടുകളു വാ൯ കപ്പിച്ച. അങ്ങ 

നെ അവര് ആ പുരുഷന്മാരെ, അവരുടെ 

കാല്ചട്ട, കുപ്പായം, മേലാട മുതലായ വ 

സ്രൂങ്ങളോടുക്രടെ ബന്ധിച്ചു എരിയുന്ന 

തീച്ചൂളയില് ഇട്ടുകള ഞ്ഞു. 

കശനമായിരിക്കകൊണ്ടും ചുള അത്യന്തം 

രാജകല്പന 

ചൃടായിരിക്കകൊണ്ടും ശദക്കിനെയും മേശ 

ക്കിനെയും അബേട്ലെ ഗോവെയും എടു 

ത്തുകൊണ്ടു പോയ പുരുഷന്മാരെ അഗി 

ജ്വാല ദഫിപ്പിച്ചുകള ഞ്ഞു. ശദ്രക, മേശ 
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കു, അബേട്ലെ ഗോ എന്നി മൂന്നു പുരുഷ 

ന്മാരോ ബമന്ധിക്കപ്പെട്ടവരായി എരിയുന്ന 

തീച്ചൂളയില് വിണു. നെബൃഖദഒ്ന സർ 

രാജാവു ഭൂമിച്ചു ധേഗത്തിരു ഏഴ്ണന്നേററു 

മന്ത്രിമാരോടു: നാം മൂന്നു പുരുഷന്മാരെ 

തീയില് ഇട്ടതു അല്ലയോ ബന്ധിച്ചു 

എന്നു ചോദിച്ചതിന്നു അവര്: സത്യം 

തന്നേ രാജാവേ എന്നു രാജാവിനോടു 

മുണത്തിച്ചു. അതിന്നു അവ൯:; നാലു 

പുരുഷന്മാര് കെട്ടഥിഞ്ഞു തീയില് നടകു 

ന്നതു ഞാ൯ കാണുന്നു; അവക്കു ഒരു 

കേടും തട്ടിട്ടില്ല; നാലാമത്തവനെറ രൂപം 

ഒത്തിരികുന്നു ഒരു ദൈധപൃത്രനോട്ട 

എന്നു കല്പിച്ചു. 

യുന്ന തീച്ചുള യുടെ വാതില്ലഛല് അടുത്തു 

ചെന്നു: അത്യന്നതദൈധത്തിനെറ ദാസ 

1] നെബ്ൃഖര്ട്ട സര് ഏര 

ന്മാരായ ശഭക്കേ, മേശക്കേ, അബചേഴ്ലെ 

ഗോേ, പുറത്തുവരുധഖി൯ എന്നു കല്പിച്ചു; 

അങ്ങനെ ശരഭ്രക്കും മേശക്കും അഭബമട്ടെ 

ഗോധും തിയില്നിന്നു പുറതആ്വന്നു. 

പ്രധാനദേശാധിപതിമാരും സ്ഥാനാപ 

തിമാരും ദേശാധിപതിമാരും രാജമന്ത്രിമാ 

രും വന്നുക്രടി, ആ പുരുഷന്മാരുടെ ദേഹ 

ത്തിനു തി പിടിക്കാതെയും അവരുടെ 

തലമുടി കരിയാതെയും കാല്ചട്ടെക്കു കേട്ട 

പററാതെയും അവകു തീയുടെ മണംപോ 

ലും തട്ടാതെയ്യം ഇരുന്നതു കണ്ടു. അപ്പോം 

നെബ്ദഖദ്ടേ സര് കപ്പിച്ചതു : ശദക്കിനെറ 

യ്യും മേശക്കിനെറയും അബേട്ടെ, ഗോധി 

നെറയും ദൈവം വാഴ്ഗപ്പെടവ൯; തങ്കത 

ആശ്രുയിക്കയും 

തെ വേറൊരു ദൈവത്തെയും സേവിക്ക 

സ്വന്തദൈവത്തെയല്ലാ 

യോ നമസ്തുരിക്കയോ ചെയ്യാതിരിക്കത്ത 

ക്കവണ്ണം രാജകല്പനക്രടെ മറുത്തു തങ്ങ 

ഭ൭ടെ ദേഹത്തെ ഏപ്പിച്ചുകൊടുക്കയും ചെ 

യ്മൂ തസെറ ദാസന്മാരെ അവൻ സ്വട്ടുത 

നെ അയച്ചു വിടുധിച്ചിരിക്കുന്നു വല്ലോ. 

ധാം 

യ 
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ത്ഥ 4 

ഈ ധിധത്തില് ധിടുധിപ്പാ൯ കഴിയുന്ന 

മറെറാരു ഭൈവധും ഇല്ലായ്കകൊണ്ടു ഏതു 

ജാതിക്കാരിലൂും വംശക്കാരിലും ഭാഷക്കാ 

രിലും ആരെങ്ജിലും ശദക്കിനെറയും മേശ 

ക്കിനെറയും അബേഴ്ടലെ, ഗോധിനെറയും 

രഭൈധത്തിന്നു വിരോധമായി വല്ല തെ 

ററും വ്വറഞ്ഞാല് അവനെ കഷാണംകകാ 

ണമായി ശകലിക്കയും അവനെറ ധിടു 

കുപ്പക്കുന്നാക്ുകയും ചെയ്യുമെന്നു ഞാ൯ 

ഒരു ലിധി കപ്പിക്കുന്നു. പിന്നെ രാജാ 

വു ശമടക്കിന്നും മേശക്കിനാംം അബേ 

ഒട്ട ഗോധിന്നും ബാബേല്സംസ്ഥാനത്തു 

സ്ഥാനമാനങ്ങഠ കപ്പിച്ചുകൊടുത്തു. 

൪. അംഗ്യ്യായം. 

നെബ്ുഖദ്ട്ലേ സ൪രാജാധു സവ്ൃഭൂമിയിലും 

പാകുന്ന സകലധംശങ്ങഠാക്കും ജാതികറഠം 

ക്കും ഭാഷക്കാക്കും ഏഴ്തുന്നതു: നിങ്ങാകു 

ശുഭം വഭ്ധിച്ചുവരട്ടെ. അത്യുന്നതനായ 

ഭൈധം ഏങ്കല് പ്രവത്തിച്ച അടയാള 

ങ്ങും അത്ഭുതങ്ങളും പ്രസിദ്ധമാകുന്നതു 

നന്നെന്നു എനിക്കു തോന്നിയിരികുന്നു. 

അവന്െറ അടയാമങ്ങഠ ഏത്ര വലി 

യവ! അവന്െറ അത്ഭതങ്ങഠ ഏതു ശ്രേ 

ക്യൂമായവ! അവനെറ രാജത്വം നന്നേക്കു 

മുള്ള രാജത്വവും അവന്െറ ആധിപ 

ത്യം തലമുറതലമുറയായുള്ളതും ആകുന്നു, 

നെബൂഖമുട്ടസ൪ എന്ന ഞാ൯ ഏെറ 

അരമനയില് സ്വൈരമായും എന്െറ 

രാജധാനിയില് സുഖമായും വസിച്ചിരി 

കുമ്പോഠ ഒരു സ്വപ്ലം കുണ്ടു, അതുനി 

മിത്തം ഭയപ്പെട്ടു, കിടക്കയില്ധെച്ചു എ 

നികുണ്ടായ നിരൂപണങ്ങളാലും ഒശനങ്ങ 

കാലും വ്യാകലപ്പെട്ടു. സ്വവ്തത്തിനെറ 

അത്ഥം അറിയി ക്കേണ്ടതിന്നു ബാബേലി 

എന്റെറ ചെ സകലധിലവാന്മാരെയും 

മുമ്പില് കൊണ്ടുവരുധാ൯ ഞാ൯ കപ്പിച്ചു. 

ധാഠാഥറ്ഠിം 

1903 ദാനിയേല് ര: 

അങ്ങനെ മന്തരവാടിക്ടം ആഭിചാരക 

ന്മാരും കല്ല യരും ശകനവാടികളും അക 

ത്തു വന്നു; ഞാൻ സ്വപ്പം അവരോടു വിപ 

രിച്ചുപറഞ്ഞു; അവ൪ അത്ഥം അറിയിച്ചി 

താരും. ഒടുവില് എന്െറ ഭേഖനെറ 

നാമധേയപ്രകാരം ബേത്ത് ശസ്സ്റ& ഏന്നു 

പേരുള്ള വനം വിശുദ്ധഭവന്മാരുടെ ആ 

ത്മാധുള്ള വനുമായ ദാനിയേല് എനെറ 

മുമ്പില് വന്നു; അവനോടു ഞാന് സ്വപ്ലം 

വിധഖരിച്ചതെന്തെന്നാല്: മന്ത്രവാദിത്രേ 

ക്ടുനഃംയ ബേത്ത് ശസ്സരേ, ധിശുഭ്ധദേ 

വന്മാരുടെ ആത്മാവു നിന്നിത ഉണ്ടെന്നും 

ഒരു രഫസ്ു വും നിനകു ധിഷമമല്ലെന്നും 

ഞാ൯ അറിയുന്നതു കൊണ്ടു ഞാന് കണ്ട 

തല്പേയ്യധും 
പറക. കിടക്കയില്വെ ച്ച മേനിക്കു ഉണ്ടാ 

സ്വപ്ലത്തിനെറ അത്ഥവും 

യ ദഒശനമാധിതു: ഭൂമിയുടെ നടുധില് 

ഞാ൯ ഒരു വൃക്ഷം കണ്ടു; അതു ഏററവും 

ഉയരമുള്ളതായിരുന്നു. ആ വ്വക്ഷം വള 

ന്നു ബലപ്പെട്ടു; അത്തു ആകാശത്തോളം 

ഉയരമുള്ളതും സ്വ്ൃഭൂമിയുടെയും 

ത്തോളം കാണാകുന്നതും 

അററ 

ആയിരുന്നു. 

അതി൭൯റ ഇല ഭംഗിയുള്ളതും ഫലം 

അനവധധിയും ആയിരുന്നു; ഏല്ലാവക്കും 

അതില് ആഹാരം ഉണ്ടായിരുന്നു; കാട്ടു 

ഗങ്ങം അതിനെറ കീഴെ തണലിളെച്ചു 

വന്നു; ആകാശത്തിലെ പക്ഷികഠ അതി 

നെറ കൊമ്പുകളില് വസിച്ചു; സകലജഡാ 

വും അതുകൊണ്ടു മുപജീവനം കഴിച്ചുപോ 

ന്നു. കിടക്കയില്വഡെച്ചു എനിക്കു ഉണ്ടാ 

യ ദശനത്തില് ഒരു ട്ടൂുത൯, ഒരു പരിശു 

ഭ്ധ൯ തന്നേ, സ്വഗ്ലത്തില്നിന്നു ഇറങ്ങി 

വരുന്നതു ഞാ൯ കണ്ടു. അവന് ഉച്ച 

ത്തില് വിക്ളിച്ചുപറഞ്ഞതു: വൃക്ഷം ഖെട്ടി 

യിട്ടു, അതിനെറ കൊന്പു മറിച്ചു, ഇല 

കുടഞ്ഞു, കായി ചിതറിച്ചുകളുധവി൯; അതി 

നെറ കീഴില്നിന്നു മൃഗങ്ങളും കൊമ്പുക 
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. ഭാനിയേല് ൪ 

ളി ല്നിന്നു പക്ഷികളും പൊയ്്ക്കോള്ളട്ടെ. 

അതിനെറ താഷ്ക്തേരോ വയലിലെ ഇള 

ന്പല്പില് ഇരിമ്പും താവും കൊണ്ടുള്ള ബ 

ന്ധനത്തോടെ ഭൂമിയില് ധെച്ചേക്കുവിന൯; 

അവന് ആകാശത്തിലെ മഞ്ഞുകൊണ്ടു 

നനയട്ടെ; അവന്നു മൂഗങ്ങളോടുക്രടെ നി 

ലത്തെ പുല്ലു ഉപജിവനം ആയിരിക്കട്ടെ. 

അവന്െറ മാന്ുഷസ്വഭാവം മാറി മൃഥസ്വ 

ഭാവമായിത്തിരട്ടെറു അങ്ങനെ അവന്നു 

ഏഗ്ഗ കാലം കഴിയട്ടെ. അതൃന്നതനായ 

വസ൯ മരുക്ഷ്യരുടെ രാജത്വത്തിന്മേല് വാഴ്ച 

കയും അതിനെ തനിക്കു ബോധിച്ചവന്നു 

കൊട്ടക്കയും മന്ദഷ്യരില് അധമനായഖ 

നെ അതിന്മേൽ വാഴിക്കയും ചെയ്യുന്നു ഏന്നു 

ജീചനോടിരിക്കുന്നവര് അറിയേണ്ടതിന്നു 

ഈ ധിധി മൂതന്മാരുടെ നിണ്ണ്ണയധും കായ്യം 

കല്പനയ്യം 

നെബ്ദഖട്ടേ സ൪രാജാവായ ഞാ൯ ഈ 

ധിശുഭ്ധന്മാരുടെ ആകുന്നു. 

സ്വപ്ലം കണ്ടു; എന്നാല്, ബേല്ത്ത് ശസ്സ 

രേ, എന്െറ രാജ്യത്തിലെ വിദവാന്മാക്കു 

ആക്കും അതിനെറ അത്ഥം അറിയിപ്പാ൯ 

കഴിയായ്ക കൊണ്ടു നീ അതിനെറ അത്ഥം 

അറിയിച്ചുതരേണം; ധിശുഭ്ധഭേവന്മാരു 

ടെ ആത്മാധു നിന്നില് ഉള്ളതുകൊണ്ടു 

നീ അതിന്നു പ്രാപ്യനാകുന്നു. 

അപ്പോ ബേല്ത്ത് ശസ്സ൪ എന്നും 

പേരുള്ള ദാനിയേല് കുറെ നേരരആേക്കു 

സ്മുംഭിച്ചിരുന്നു; അവന് വിചാരങ്ങളാല് 

പരവശനായി. രാജാവു അവനോടു: 

ബേല്ത്ത് ശസ്സൂരേ, സ്വപ്ലവും അതിന്െറ 

അത്ഥധുംനിമിത്തം ന്! പരവശനാക 

രുതേ എന്നു കപ്പിച്ചു. ബേല്ത്ത് ശസ്സ൪ 

ഉത്തരം പറഞ്ഞതു: യജമാനനേ, സ്വപ്ലം 

തിരുമനസ്സിലെ ശത്രുക്കക്കും അതിനെറ 

അത്ഥം തിരുമനസ്സിലെ ലൈരികമശകും 

ഭവിക്കട്ടെ. വളന്നു ബലപ്പെട്ടതും ആകാ 

ശത്തോളം ഉയരമുള്ളതും ഭൂമിയില് ഏല്ലാ 

ധാഠാഥറ്ഠിം 

1904 തത്ഥ 4 

ടത്തുനിന്നും കാണാകുന്നതും ഭംഗിയുള്ള 

ഇലയ്യം എല്ലാ 

വക്കും ആഹാരവും ഉള്ളതും കീഴെ കാട്ടൂമു 

ഗങ്ങഠ വസിച്ചതും കൊമ്പുകളില് ആകാ 

അനവധി ഫലവും 

ശത്തിലെ പക്ഷിക്കു പാപ്പിടം ഉണ്ടാ 

യിരുന്നതുമായി കണ്ട വ്യക്ഷം, രാജാധേ, 

വഭ്ധിച്ച ഖേലധാനായി തീന്നിരിക്കുന്ന 

തിരുമേനി തന്നേ; തിരുമനസ്സിലെ മഹ 

ത്വം പദ്ധിച്ച ആകാശംവരെയും ആധി 

പത്യം ഭൂമിയുടെ അറുതിവരെയും ഏത്തി 

യിരിക്കുന്നു. ഒരു ദൂതന്, ഒരു പരിശു 

ഭ്ധ൯ തന്നേ, സ്വശ്ശത്തില്നിന്നു ഇറങ്ങി 

വന്നു: വ്ലക്ഷത്തെ വെട്ടിയിട്ടു നശിപ്പി ച്ച 

കള യധി൯; എങ്കിലും അതിനെറ തായ്്കേ, 

വയലിലെ ഇളമ്പുല്പില് ഇരിമ്പും താരൂുധും 

കൊണ്ടുള്ള ബന്ധനത്തോടുക്രടെ ഭൂമിയില് 

ധെച്ചേക്കുവി൯; അവന് ആകാശത്തിലെ 

മഞ്ഞുകെണ്ടു നനയട്ടെ; അവന്നു ഏഴ 

കാലം കഗഥിയുന്നതു വരെ അവന്െറ ഉപ 

ജടിവനം കാട്ടുമുഗങ്ങളോടുക്രടെ ആയിരി 

ക്കട്ടെ എന്നിങ്ങനെ പറയുന്നതു രാജാവു 

രാജ, അതിസെറ കണ്ടുവല്ലോ. 

അത്ഥം ഇതാകുന്നു; എസെറ യജമാനനാ 

യ രാജാധിനന്െറമേല് വരുന്ന അതുന്നത 

നായവനെറ ധിധി ഇതു തന്നേ: തിരു 

മേനിയെ മന്ദഷ്യ രുടെ ഇടയില്നിന്നു 

നീക്കിക്കളയും; തിരുമനസ്സിലെ വാസം 

കാട്ടുൂഗങ്ങളോടുക്രടെയാകം; തിരുമേനി 

യെ കാളയെപ്പോലെ പുല്ലൂ തീറവും; തിരു 

മേനി ആകാശത്തിലെ മഞ്ഞുകൊണ്ടു ന 

നയും; മന്ദഷ്യരുടെ രാജത്വത്തിന്മേല് 

അതുന്നതനായവ൯ വാഴ്ഴകയും അതിനെ 

തനിക്കു ബോധിച്ചവന്നു കൊടുക്കയും ചെ 

യ്കുന്നുഖവെന്നു തിരുമനസ്സുകൊണ്ടു അറിയു 

ന്നതുവരെ ഏഴു കാലം കുഴിയും. പ്ൃക്ഷ 

ത്തിനെറ തായ്ക്കേര ലെച്ചേക്കുവാ൯ അവ൪ 

കപ്പിച്ചതോ: വാഴ്ചന്നതു സ്വഗ്ലമാകുന്നു 
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തൃദ്്സ്ഥ് 5 

“ന്നു തിരുമനസ്സുകൊണ്ടു ഗ്രഹിച്ചശേഷം 

രാജത്വം തിരുമേനിക്കു സ്ഥിരമാകും ഏ 

ന്നത്രേ, ആകയാല് രാജാവേ, ഏനെറ 

ആലോചന തിരുമനസ്റ്സിലേക്കു പ്രസാഭ 

മായിരിക്കട്ടെ; നീതിയാൽ പാവങ്ങളെ. 

യൂം ഒരിദന്മാക്ക കൃപ കാട്ടുന്നതിനാല് 

അകൃത്യങ്ങളെയും പരിഹരിച്ചുകൊഠാക; 

അതിനാല് പക്ഷേ തിരുമനസ്സിലെ സുഖ 

കാലം ദിഛ്ൃമായി നില്ലാം ഇതെല്ലാം 

നെബ്ഖള്ളേ സര്രാജാധിന്നു വന്നുഭവിച്ചു. 

പന്ത്രണ്ടു മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട അവ൯ ബാ 

ബേലിലെ രാജുമന്ടിരത്തിന്മേല് ഉലാധി 

ക്കൊണ്ടിരുന്നു. ഇതു ഞാന് എന്െറ ധന 

മാഹാത്മ്യ ത്താല് തെറ പ്രതാപമഹത്വ 

ത്തിന്നായിട്ടു രാജധാനിയായി പണിത 

മഹതിയാം ബാബല് അല്ലയോ എന്നു 

രാജായധു പറഞ്ഞുതുടങ്ങി. ഈ വാക്ക 

വായില് ഇരിക്കുമ്പോ 

തന്നേ, സ്വഗ്ലത്തിരുനിന്നു ഒരു ശബ്ദം 

രാജാവിനെറ 

ഉണ്ടായതെമന്തന്നാല്: നെബ്യഖട്ടേ സർ 

രാജാലേ, നിന്നോടു ഇതു കല്പിക്കുന്നു: 

രാജത്വം നിന്നെ വിട്ടു നീങ്ങിയിരിക്കുന്നു. 

നിന്നെ മനുഷ്യരുടെ ഇടയിതനിന്നു നി 

ക്കിക്കളുയും; നിസനെറ പാപ്പു കാട്ടിലെ 

മൃഗങ്ങളോടുക്രടെ ആയിരികും; നിന്നെ 

കാള യെപ്പോലെ പുല്ലൂ തിററും; അതുന്ന 

തനായവസ മമ്മഷ്യരുടെ രാജത്വത്തി 

ന്രേല് വാഴ്ചകയും അതിനെ തനിക്ു ബോ 

ധിച്ചവന്നു കൊടുക്കയും ചെയ്യുന്നു എന്നു 

നീ! അറിയുന്നതു വരെ നിനക ഏഴ കാലം 

കഴിയും. ഉട൯തന്നേ ആ വാകു നെബു, 

ഖമഏല്ല സരിന്നു നിപ്ൃത്തിയായി; അവനെ 

മനുഷ്യരുടെ ഇടയില്നിന്നു നിക്കിക്കള 

ഞ്ഞു; 

വല് പോലെയും അവനെറ നഖം പക്ഷി 

അലണെറ രോമം കുഴുകനെറ തൂ 

യയുടെ നഖംപോലെയും വള രുന്നതു വരെ, 

അവന കാള ഏഎന്നപോലെ പുല്ലു തിന്നു 

1905 ഓനിയേത ൫ 

കയും അവനെറ ഭേഫം ആകാശത്തിലെ 

മഞ്ഞജുകൊണ്ടു നനയുകയും ചെയ്യൂ. ആ 

കാലം കഴിഞ്ഞിട്ടു നെബുഖട്േ സര് എന്ന 

ഞാ൯ സ്വഗ്ലരേക്കു കണ്ണുയത്തി ഏനെറ 

ബുഭ്ധിയും ഏനിക്കു മടങ്ങിവന്നു; ഞാ൯ 

അത്യന്നതനായവനെ വാഴ്സിം എന്നേക്കും 

ജീധിച്ചിരിക്കുന്നവനെ സ്തരിച്ചു ബഹ്ുമാ 

നിക്കയും ചെയ്യൂ; അവനെെറ ആധിപ 

തവം എന്നേകുമുള്ള ആധിപത്യധും അധ 

നെറ രാജത്വം തലമുറതലമുറയായുള്ളതും 

അല്ലോ. അവ൯ സവ്ൃഭൂവാസികമെയും 

നാസ്മ്രിയായി എണ്ണുന്നു; സ്വഗ്ലീയസൈ 

നൃ ത്തോടും ഭൂവാസികമളോടും ഇക്ടംപോ 

ലെ പ്രവത്തികുന്നു; അവനെറ കൈ 

തടുപ്പാനോ നി എന്തുചെയ്യുന്നു എന്നു അവ 

ആക്കും കഥിക 

ആ നേരത്തു തന്നേ എന്െറ 

നോടു ചോടിപ്പാനോ 

യില്ല. 

ബുഭ്ധി മടങ്ങിചന്നു; ഏനെറ രാജത്വ 

ത്തിനെറ മഹത്വത്തിന്നായി നെറ മഫി 

മയം മുഖപ്രകാശധും മടങ്ങിവന്നു; ഏ 

നെറ മന്ത്രിമാരും മഹത്തുക്കളും ഏന്നെ 

അന്വേഷിച്ചു; ഞാ൯ ഏഎനെറ രാജത്വ 

തആമിത യഥാസ്ഥാനപ്പെട്ടു, ശ്രേഷ്ടമഹത്വം 

എനിക്കു അധികമായി സിദ്ധിച്ചു. ഇ 

പ്പ്പോഠം നെബുഖട്ടേ സ൪ ഏന്ന ഞാ൯ 

സ്വഗ്ലസ്ഥനായ രാജായധിനെ സ്റ്കൂതിച്ചു 

പുകഗ്ണി ബഹുമാനിക്കുന്നു; അധനെറ 

പ്രവ്ൃത്തികഠം ഒക്കെയും സത്യവും അവ 

നെറ വഴിക ന്യായവും ആകുന്നു; നി 

ഗളിച്ചനടക്കുന്നവരെ താഗ്ഗ്ന്ദേം അ 

വന് പ്രാപൃയ൯ തന്നേ. 

൫൬, അഡ്ധ്യായം. 

ബ്വേരശസ്സ൪രാജാധു തനെറ മഹത്തുക്കു 

ളില് ആയിരം പേക്ു ഒരു വലിയ വിരു 

ന്നു ഒരുക്കി അവര്കാങ്ങെ ധിഞ്ഞൂ കുടിച്ചും 

ബേല് ശസ്സ്റ൪ വധിഞ്ഞൂ കുടിച്ചു രസിച്ചിരി 
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ഓനിയേല് ൫ 

ക്കുമ്പോഠം, തനെറ അപ്പനായ നെബ്ൃഖ 

ക്രേ സര് യെരൂശലേമിലെ മന്ദിരത്തില് 

നിന്നു എടുത്തുകൊണ്ടുവന്നിരുന്ന പൊ൯ 

വെള്ളി പാത്രങ്ങളെ, രാജാവും മഫത്തു 

ക്കളും അവനെറ ഭായ്യമാരും ഖെപ്പാട്ടികളൂം 

അവയില് കുടിക്കേണ്ടതിന്നായി കൊണ്ടു 

വരുധവാ൯ കല്പിച്ച. അങ്ങനെ അവ൪ 

യെരൂശലേമിലെ ദൈധഖാലയത്തിസെറ 

മന്ദിരത്തില്നിനം കൊണ്ടുവന്നിരുന്ന 

പൊ൯പാത്രങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്നു രാജാ 

വും മഹത്തുക്കളും അവന്െറ ഭായ്യമാരും 

ലെപ്പാട്ടികട്ടം അവയില് കുടിച്ചു. അവര് 

വീഞ്ഞു കുടിച്ചു പൊന്നും ധെള്ളിയും താ 

വും ഇരിമ്പും മരവും കല്ലും കൊണ്ടുള്ള 

ദേവന്മാരെ സ്റ്കൂതിച്ചു. തല്ക്ഷണം ഒരു 

മനുഷ്യ സെറ കൈവധിരലുകഠം പുറപ്പെട്ടു 

വിളക്കിന്നു നേരെ രാജധാനിയുടെ ചുവ 

രിനെറ ധെള്ളമേല് എഴ്തിു എഴുതിയ 

കൈപ്പത്തി രാജാധു കണ്ടു. ഉടനെ രാ 

ജാവിനെറ മുഖഭാവം മാറി; അവന് വി 

ചാരങ്ങളാല് പരധശനായി; അരയുടെ 

ഏപ്പു അഴിഞ്ഞു കാല്മുട്ടുകഠം ആടിപ്പോയി. 

രാജായു ഉറക്കെ വിളിച്ചു: ആഭിചാരകന്മാ 

ശകുനവാടികളെ. രെയ്യം രി യരെയ്യം 

യും കൊണ്ടുവരുവാ൯ കല്പിച്ചു. രാജാവു 

ബാബേലിലെ പിദ്വാന്മാരോട്ട: ആരെ 

ങ്കിലും ഈ എഴുത്തു പായിച്ചു അത്ഥം അറി 

യിച്ചാത, അവന് ധൂമുവസ്ത്രുധും കഴ്ഴത്തില് 

പൊന൯മാലേയും ധരിച്ചു, രാജ്യത്തില് മൂന്നാ 

മനായി വാഴ്ചം ന്നു കല്പിച്ചു. അങ്ങ 

നെ രാജാധിനെറ ധിദ്വാന്മാരൊക്കെയും 

അകത്തു വന്നു; എങ്കിലും എഴുത്തു വായി 

പ്രാന്ദം രാജാവിനെ അത്ഥം അറിയിപ്പ 

നും അവക്കു കഴിഞ്ഞില്ല. അപ്പോം 

ബേതശസ്സ്റര്൪രാജായു അത്ൃന്തം ധ്യാകല 

ല്പേട്ടും അവനെറ മുഖഭാവം മാറി, അല 

നെറ മഹത്തുക്കഠ അമ്പരന്നാപോയി. 

ധിം 

1900 തന 5 

രാജാവിനെറയും മഹത്തുക്കള്ടടെയും വാക്കു 10 

ഹേതുവായി രാജ്ഞി ഭോജനശാലയില് 

വന്നു; രഃജാധു ദീഘ്വായുസ്സായിരിക്കട്ടെ ; 

തിരുമനസ്സുകൊണ്ടു ധിചാരങ്ങളാല് പര 

വശനാകരുതു ; മുഖഭാവം മാറുകയും ആ 

രുതൂ. 

ള്ള ഒരു പുരുഷ൯ തിരുമനസ്സിലെ രാജ്യ 

ധിശുഭ്ധദേവന്മാരുടെ ആത്മാധു 

തൃുതുണ്ടു; തിരുമേനിയുടെ അപ്പനെറ കാ 

ലത്തു പ്രകാശവും ബുദ്ധിയും ദേവന്മാ 

രുടെ ജഞ്ഞോനംപോലെയുള്ള ജ്ഞാനവും 

അവനില് കണ്ടിരുന്നു; തിരുമേനിയുടെ 

അപ്പനായ നെബ്ദഖക്ലേ സരര്രാജാധു, രാ 

ജായേ, തിരുമേനിയുടെ അപ്പ൯ തന്നേ, 

ബേല്ത്ത് ശസ്സ൪ ഏന്നു പേരുധിളിച്ച 

ഓനീയേലില് ഉല്കൃക്കമനസ്സും അറിലും 

ബുഭ്ധിയും സ്വപ്പവ്യാഖ്യനേധും ഗ്രഡ്ധാത്ഥ 

വാക്യ പ്രദശനധും സംശയച്ചേദനലും 

കണ്ടിരിക്കയാതു, രാജാവു അവനെ മന്ത്ര 

വാദിക കും ആഭിചാരകന്മാക്ും കല്യ 

കും ശകനവാടികറഠാക്ും അധിപതിയാക്കി 

വെച്ചു; ഇപ്പോ ഭാനിയേലിനെ വയിളി 

ക്കട്ടെ; അധഖ൯ അത്ഥം ബോധിപ്പിക്കും 

എന്നു ഉണത്തിച്ചും അങ്ങനെ അവര്ദാനി 

യേലിനെ രാജസന്നിധിയിത കൊണ്ടുവ 

ന്നു; രാജാധു ദാനിയേലിനോടു കല്പിച്ചതു: 

എനെറ അപ്പനായ രാജാധു യ്േഫ്രുടയിത 

നിന്നു കൊണ്ടു വന്ന യ്യെഫ്രഭാപ്രവാസിക 

ളില് ഉള്ള വനായ ദാനീയേൽ നി തന്നേ 

യോ? ദേവന്മാരുടെ ആത്മാധു നിന്നില് 

ഉണ്ടെന്നും പ്രകാശവും ബുഭ്ധിയും വിശേ 

ഷത്ഞോനവും നിന്നില് കണ്ടിരിക്കുന്നു എ 

ന്നും ഞാ൯ നിന്നെകുറിച്ചു കേട്ടിരിക്കുന്നു. 

ഇപ്പോ ഈ എഴുത്തു വായിച്ചു അത്ഥം 

അറിയി ക്കേണ്ടതിന്നു വിദ്വാന്മാരെയും ആ 

ഭിചാരകന്മാരെയും എന്റെറ മുമ്പാകെ വരു 

ത്തിയിരുന്നു; ഏങ്കിലും കായ്യത്തിനെറ അ 

ത്ഥം അറിയിപ്പാ൯ അവക്കു കഴിഞ്ഞില്ല. 
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മ്വേന്നാല് അത്ഥം പറവാനും സംശയ ക 

ഒനം ചെയ്ത്രാമമം നീ പ്രാപൃനെന്നു ഞാ൯ 

നിന്നെകുറിച്ചു കേട്ടിരിക്കുന്നു; ആകയാല് 

ഈ എഴുത്തു വായിച്ചു, അതിന്െറ അത്ഥം 

അറിയിപ്പാ൯ നിനക്കു കഴിയുമെങ്കില് 

നി ധൂളധസ്രുധും കഴുത്തില് പചൊന്മാല 

യും ധരിച്ചു, രാജ്യത്തിലെ മൂന്നാമനായി 

വാഴ്സംം ഓനീയേല് രാജസന്നിധിയില് 

ഉത്തരം ഉണത്തിച്ചതു: ദാനങ്ങഠാ തിരുമേ 

നികു തന്നേ ഇരിക്കട്ടെ; സമ്മാനങ്ങഠാ 

ഏഴ്ണത്തു 

ഞാ൯ രജോധിനെ വായിച്ചു കേധപ്പിച്ചു 

മറെറാരുത്തനം കൊടുത്താലും; 

അത്ഥം ബോധിപ്പിക്കാം. രാജാവേ, അത്യ 

ന്നതനംയ ദൈവം തിരുമേനിയുടെ അപ്പ 

നായ നെബുഖടള്്ല, സരിന്നു രാജത്വധ്യം മ 

ഫത്വധും പ്രതാപവും ബഫ്ണുമാനധും നല്ലി. 

അധനം നകഷ്ണിയ മഫത്വംഹേതുധായി 

സകലവംശങ്ങളൂം ജാതികളടം ഭാശാക്കാരും 

അവനെറ മുമ്പില് ഭയപ്പെട്ടു ധിറെച്ചു; 

തനിക്കു ബോധിച്ചവനെ അധ൯ കൊല്ല 

കയും ബോധിച്ചവനെ ജീവനോടെ ഖെ 

ക്കയും ബോധിച്ചവനെ ഉയതൃുകയും ബോ 

ധിച്ചവനെ താഗ്ഗുക്യും ചെയ്തുവന്നു. 

രേന്നാല് അവന്െറ ഫുടയം ഗവ്ലിച്ചും 

അധനെറ മനസ്സ അഹങ്കാരത്താല് കഠി 

നമായിപ്പോയ ശേഷം അവനു രാജാസ 

നത്തിരന് ന്നു നീങ്ങിപ്പോയി; അവര് 

അവനെറ മഹത്വം അവങ്കതനിന്നു ഏടു 

ത്തുകളഞ്ഞു. അങ്ങനെ അവ൯ മനുഷ്യ 

രുടെ ഇടയിരുനിന്നു നിങ്ങി; അവനെറ 

ഫലദയം മൂഗപ്രായമായ്യിന്നു; അവനെറ 

പാപ്പു കാട്ടുകഴുതകക്ലോടുക്രടെ ആയിരു 

നനു; അയധനെ കാളയെപ്പോലെ പുല്ലു 

തീററി; മധഷ്യരുടെ രാജത്വത്തിന്മേല് 

അത്യന്നതനായ ദൈവം വാഴ്ചേകയും തനി 

കു ബോധിച്ചവനെ അതിന്നു നിയമിക്കു 

യും ചെയ്യുന്നു മന അവന് അറിഞ്ഞതു 

ഠിം 

1907 ഓനി യല് ൫ 

വരെ അവനെറ ദേഫം ആകാശത്തിലെ 

മഞ്ഞു കൊണ്ടു നനഞ്ഞു. അവന്െറ മക 

നായ ബേരുശസ്സരേ, ഇതൊക്കെയും അ 

റിഞ്ഞിട്ടും തിരുമേനിയുടെ ഫ്ലദയതത്തെ 

താഴാതെ സ്വഗ്ലസ്ഥനായ കുത്തായി 

ന്െറ നേരെ തന്നെത്താന് മയത്തി അധ 

നെറ ആലയത്തിലെ പാത്രങ്ങളെ അവര് 

തിരുമുമ്പില് കൊണ്ടുവന്നു; തിരുമേനിയും 

മഹത്തുക്കളും തിരുമനസ്സ്സിലെ ഭായ്യമാരും 

ഖെപ്പട്ടികും അവയില് ധിഞ്ഞു കുടിച്ചു; 

കാണാനും കേധപ്പാനും അറിവാനും വഹി 

യാത്ത പൊന്നു, ഖെള്ളി, താരും, ഇരിവ്പു, 

മരം, കല്ല എന്നിവകൊണ്ടുള്ള ദേവന്മാരെ 

സ്തിച്ചു; 
എീല്ലാവഴികള്ടം 

തിരുമനസ്സിലെ ശ്വാസവും 

കൈധശമുള്ള വനായ 

ദൈവത്തെ മഹത്പീകരിച്ചതുമില്ല. ആക 

യാല് അവ൯ ആ കൈപ്പത്തി അയച്ചു 

ഈ ഏഴ്ചത്തു മേഴ്ണതിച്ചു. എഴ്ഴതിയിരി 

കുന്ന എഴുത്തോ: മെന, മെനേ, തെ 

ക്കേല്, മാഫസീ൯. കായ്യത്തിന്െറ അ 

ത്ഥമാധിതു: മെനേ എന്നു ഖെച്ചാല്: 

ദൈവം നിനെറ രാജത്വം മ്മേണ്ണി, അതി 

ന്നു അന്തം വരുത്തിയിരികുന്നു. തെക്കേല് 

എന്നുഖെച്ചാല്:: തുലാസില് നിന്നെതുക്കിം, 

കുറധുള്ള വനായി കണ്ടിരികുന്നു. പെറേ 

സ് ഏന്നുഖെച്ചാല്: നിനെറ രാജ്യം ഖി 

ഭാഗിച്ച മേദ്യക്ും പാസികമക്ുും കൊടു 

ത്തിരികുന്നു. അപ്പോ ബേല്ശസ്സറരി 

നെറ കല്ലനയാല് അഖര് ദാനീയേലിനെ 

ധൂമസ്തരും 
ധരിപ്പിച്ച; അവ൯ രാജ്യത്തിലെ മൂന്നാമ 

കഴ്ണത്തില് പൊന്മാലയും 

നായി ധാഴ്ഴം ഏന്നു അവനെകുറിച്ചു ബ്ര 

സിദ്ധമാക്കി,. ആ രാത്രിയില് തന്നേ 

കല്ല യരാജാധായ ബേത്ശസ്സറ൪ കൊല്ല 

പ്പെട്ടു. 

തുുരണ്ടു വയസ്സുള്ള വനായി രാജത്വം പ്രാ 

മേള്യനായ ഭഓായ്യാവേശ് അറുപ 

പിച്ചു. 
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ഭാനിയേല് ൬ 

നം അംശ്ധ്യഠായം, 

രാജ്യം ഒക്കെയും ഭരിക്കേണ്ടതിന്നു രാജ്യ 

ത്തിന്മേല് നൂററിരുപതു പ്രുധാനഭേശാ 

ധിപതികളെയും അവരുടെമേല് മൂന്നു 

അഭ്ധ്യക്ഷന്മാരെയും നിയമിപ്പം൯ ഭായ്യാ 

വേശിന്നു ഇഷ്ടം തോന്നി; ഈ മൂവരില് 

ഓനിയേല് ഒരു വനായിരുന്നു. രാജാവിനു 

നഷ്ടം വരാതെയിരിക്കേണ്ടതിന്നു പ്രധാ 

നദേശാധിപതിക ഇവക്കു കണക്ു 

ബോധിപ്പിക്കേണ്ടതായിരുന്നു. എന്നാല് 

ദാനീ യേല് ഉല് കൂക്മാനസനായിരുന്ന 

തൂകൊണ്ടു അവ൯ അഭ്ധ്യ ക്ഷന്മാരിലും 

പ്രധാനദേശാധിപന്മാരിലും വിശിക്ട്യനാ 

യ്മ്ിളങ്ങി; രംജാവയു അവനെ സവ്വരജ്യ 

ത്തിന്നും അധികാരിയാക്കുവാ൯ വിചാ 

രിച്ചു. ആകയാല് അഭ്ധ്യ ക്ഷന്മാരും പ്ര 

ധാനദേശാധിപന്മാരും രാജ്യം സംബ 

ന്ധിച്ച ദനീയേലിന്നു വിരോധമായി കാ 

രണം കണ്ടെത്തുവാന് അന്വേഷിച്ചു; 

എന്നാല് യാതൊരു കാരണവും കുററവും 

കണ്ടെത്തുവാ൯ അവക്കു കഴിഞ്ഞില്ല; അ 

വ൯ ധിശ്വസുനായിരുന്നതു കൊണ്ടു ഒരു 

തെററും കുററധും അവനില് കണ്ടെത്തി 

യില്ല, അപ്പോ ആ പുരുഷന്മാര്: ന്ധം 

ഈ ദാനീിയേലിനെറ നേരെ അവനെറ 

ദൈധത്തിനെറ ന്യായപ്രമാണം സംബ 

ന്ധിച്ചുള്ള തല്ലാതെ മറെറാരു കാരണവും 

കണ്ടെത്തുകയില്ല എന്നു പറഞ്ഞു, അങ്ങ 

നെ അഭ്ധ്ൃക്ഷന്മാരും പ്രധാനദേശാധി 

പന്മാരും രഃജാവിനെറ അടുക്കല് ബഭ്ധ 

പേട്ടു ചെന്നു ഉണത്തിച്ചതെന്തെന്നാല്: 

ദായ്യാവേശ്രാജാവു ദീഘായുസ്സായി 

രിക്കട്ടെ, രാജാദവ, മുപ്പതു ദിവസത്തേക്കു 

തിരുമേനിയോടല്ലാതെ യാതൊരു ദേവ 

ആരെങ്കിലും ഗോടോ മനുഷ്യ ന്നോടോ 

അപേക്ഷ കുഴിച്ചാല്, അവനെ സിംഹ 

ഠിം 

1908 തൃ ദ 

ങ്ങളുടെ ഗുഹയില് ഇട്ടുകളുയും എന്നൊരു 

രാജനിയമം നിശ്ചയിക്കയും ഖണ്ഡിതമാ 

യോരു വിരോധം കപ്പിക്കയും ചെയ്യേണ 

മെന്നു രാജ്യത്തിലെ സകലഅഭ്ധ്യ ക്ഷന്മാ 

രും സ്ഥാനാപതികളും പ്രധാനഭേശാധി 

പന്മാരും മന്ത്രിമാരും ദേശാധിപന്മാരും 

കരടി ആലോചിച്ചിരിക്കുന്നു. ആകയാല് 

രാജാവേ, മേല്യ രുടെയും പാസികളൂ ടെയും 

നീക്കം വരാത്ത നിയമപ്രകാരം മാററം 

വരാതവണ്ണം ആ വധിരോധകല്പന ഉറ 

പ്പിച്ച രേഖ എഴതിക്കേണമേ. അങ്ങ 

നെ ഭായ്യാലേശ് രാജായു രേഖയും ധിരോ 

ധകല്പനയും എഴുതിച്ചു. എന്നാല് രേഖ 

എഴ്ഴതിയിരിക്കുന്നു എന്നു ദാനിയേല് അറി 

ഞല്പോ അധ൯ ധിട്ടിത ചെന്നു, -- 

അവനെറ മാളികമുറിയുടെ കിളിവാതില് 

യെരൂശലേമിന്നു നേരെ തുറന്നിരുന്നു -_ 

താൻ മുമ്പെ ചെയ്യൂവന്നതു പോലെ ദിവ 

സം മുന്നു പ്രവശ്യം മുട്ടുകുത്തി തന്െറ 

ദൈധത്തിനെറ സന്നിധിയില് പ്രാത്ഥി 

ച്ചു സ്യോത്രം ചെയ്യൂ. അപ്പ്പോഗ ആ പു 

രുഷന്മാ൪ ബഭ്ധപ്പെട്ടു വന്നു, ദാനീയേൽ 

തന്െറ ദൈവത്തി൯ന സന്നിധിയില് 

പ്രാത്ഥിച്ച അപേക്ഷിക്കുന്നതു കണ്ടു. 

ഉടനെ അവര് രാജസന്നിധിയില് ചെന്നു 

രാജാവിന്െറ വിരോധകപ്പനയെക്കറിച്ചു 

സംസാരിച്ചു: രാജാവേ, മുപ്പതു ദിവസ 

ത്തേകു തിരുമേനിയോടല്ലാതെ യാതൊരു 

ദേവനോടോ മനുഷ്യനോടോ അപേക്ഷ 

കഴിക്കുന്ന ഏതു മനുഷ്യ നെയും സിംഹങ്ങ 

ഭൂടെ ഗുഹയില് ഇട്ടുകളുയും എന്നിങ്ങനെ 

ഒരു കല്പന ഏഗഴ്തിച്ചിട്ടില്ലയോ എന്നു 

ചോദിച്ചു; അതിനു രാജോധു: മേല്യരു 

ടെയും പാസികളുടെയും നീക്കം വരാത്ത 

നിയമപ്രുകാരം ആ കായ്യം ഉറപ്പു തന്നേ 

എന്നുത്തരം കപ്പിച്ചു. അതിന്നു അവ൪ 

രജേസന്നിധിയില്: രാജാവ, യ്യെഫ്രുദാ 
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പ്രവാസികളില് ഒരുത്തനായ ഓനിയേല് 

തിരുമേനിയെയാകട്ടെ തിരുമനസ്സുകൊണ്ടു 

എഴ്ഴതിച്ച വിരോധകല്പനയാകട്ടെ ക്രട്ടാക്കാ 

തെ, ടിഖസം മൂന്നു പ്രാവശ്യം അപേക്ഷ 

കഴിച്ചുവരുന്നു ഏന്നു മണത്തിച്ചു. രാജാധു 

ഈ വഖാക്ു കേട്ടപ്പോഠം അത്ൃന്തം വയസ 

നിച്ചു, ഓനീയേലിനെ രക്ഷിപ്പാ൯ മന 

സ്സുപെച്ചു അവനെ രക്ഷിപ്പാ൯ സ്പൂയ്യ൯ 

അസ്ധദമിക്ുയോളം പ്രയത്നം ചെയ്യൂ. 

എന്നാല് ആ പുരുഷന്മാര് രാജാവിന്െറ 

അടുക്കല് ബദ്ധപ്പെട്ടു ചെന്നു: രാജാവേ, 

രാജാധു ഉറപ്പിക്കുന്ന ഒരു വിരോധകപല്പ 

നയോ നിയമമോ മാററിക്രൂുടാ എന്നിങ്ങ 

നെയാകുന്നു മേകദ്യരുടെയും പാസികളൂടെ 

യും നിയമം എന്നു ബോഭ്ധ്യ മായിരിക്കേ 

ണം എന്നു രാജാധോടു മുണത്തിച്ചു. 

അങ്ങനെ രാജാധിനെറ കല്പനയാല് അ 

വര് ഭാനിയേലിനെ കൊണ്ടു വന്നു സിംഹ 

ങ്ങളുടെ ഗുഹയില് ഇട്ടുകള ഞ്ഞു; രാജാവു 

ഓനീയേലിനോടു സംസാരിച്ചു: നീ ഇട 

വിടാതെ സേവധിച്ചുവരുന്ന നിനെറ ഭൈ 

വം നിന്നെ രക്ഷികും എന്നു കപ്പിച്ച. 

അവര് ഒരു കല്ല കൊണ്ടുവന്നു ഗുഹയുടെ 

ാതില്ലഛത ഖെച്ചു, ദാനീിയേലിനെക്ുറി 

ലുള്ള നിണ്ണയത്തിന്നു മാററം വരാതെയി 

രിക്കേണ്ടതിന്നു രാജായു തെറ മോതിരം 

കൊണ്ടും മഹത്തുക്കളുടെ മോതിരംകൊണ്ടും 

അതിന്നു മുട്രയിട്ടു. 

ഭജധാനിയിത ചെന്നു ഉപധസിച്ച രാത്രി 

കഴിച്ചു; അവനെറ സന്നിധിയില് ഖെ 

പ്പാട്ടികളെ കൊണ്ടു വന്നില്ല; ഉറക്കം അവ 

നെ ധിട്ടുപേംയി. രാജാധു അതികാലത്തു 

ലഗ്ഗന്നേററു ബദ്ധപ്പെട്ടു സിംഹഗുഹയു 

ടെ അരികെ ചെന്നു. ഗുഹയുടെ അരികെ, 

തത്തിയപ്പോശ അയ൯ ടൂഃഖശബ്ദത്തോ 

ടെ ഓനിയേലിനെ വിളിച്ചു. 

ഓനീിയേലിനോടട സംസരരിച്ചു: ജീവരുള്ള 

1909 

പിന്നെ രാജാധു രാ 

ക്കും ഭാഷക്കാകും എഴുതിയതെന്തെന്നാല് : 

 ജീചപനുള്ള ഭൈഖധും ഏന്നേകും നിലനി 

രാജാവു 

ദാനിയേല് ൬ 

ദൈധഖത്തിനെറ ദാസനായ ദാനീയേലേ, 

നി ഇടവിടാതെ സേവധിച്ചുവരുന്ന നി 

സെറ ഭൈവം സിംഹങ്ങളിതല്നിന്നു നി 

ന്നെ രക്ഷിപ്പാ൯ പ്രാപൃനായോ ഏന്നു 

21 ചോടിച്ചു. ഭഓനിയേല് രാജാലിനോടു : 

രാജാധു ഓീഘ്യായുസ്സായിരിക്കുട്ടെ. സിംഹ 99 

ങ്ങഠം എഏനികു കേടുവരുത്താതിരിക്കേണ്ട 

തിന്നു ഏസെറ ദൈവം തന്െറ ല്ൂതനെ 

അയച്ചു അവയുടെ വായടെച്ചുകളഞ്ഞു; 

അവനെറ സന്നിധിയില് ഞാ൯ കററമി 

ല്ലാത്തവന്; രാജാധേ, തിരുമുമ്പിലും ഞാന് 

ഒരു ദോഷവും ചെയ്യിട്ടില്ല എന്നു ഉണ 

ത്തിച്ചു. അപ്പ്യോഠം രാജാധു അത്യന്തം സ 93 

ന്തോഷിച്ചു ദനിയേലിനെ ഗുഹയില്നി 

നനു കയററുവാന് കപ്പിച്ചു; അവര് ഓനീയേ 

ലിനെ റ്രാഹയില്നിന്നു കയററി; അവ൯ 

തനെറ ദൈധത്തില് ധിശ്വസിച്ചിരുന്ന 

തുകൊണ്ടു അവന്നു യാതൊരു കേടും പ 

ററിയതായി കണ്ടില്ല, പിന്നെ രാജാധി 93 

നെറ കപ്പനയാല്, അധർ ദാനീയേലി 

നെ കററം ചുമത്തിയഖരെ കൊണ്ടുവന്നു, 

അവരെയും മക്കളെയും ഭായ്യമാരെയ്യം 

സിംഫങ്ങളുടെ ഗൃഹയില് ഇട്ടുകളഞ്ഞു; 

അവര് ഗ്ൃഹയുടെ അടിയില് ഏത്തുമു 

മ്ചെ സിംഹങ്ങഠം അവരെ പിടിച്ചു അ 

വരുടെ അസ്ഥികളൊക്കെയും തകതൃതുക 

ഉഞ്ഞു. അന്ന ഓായ്യായവേശ് രാജായു സ്യ 95 

ഭൂമിയിലും വസിക്കുന്ന സകലധഖംശങ്ങ൦ 

നിങ്ങഠാകു ശുഭം പഭ്ധിച്ചുവരട്ടെ. ഐ 26 

നെറ രാജാധിപത്യ ത്തിരി ഉഗംപ്പെട്ട ഏവ 

രും ഭാനിയേലിനെറ ദൈവത്തിന്െറ 

മുമ്പാകെ ഭയഭക്തിയോടിരിക്കേണമെന്നു 

ഞാ൯ ഒരു തീപ്പു കല്പിക്കുന്നു; അവ൯ 

ല്ലനന്നവനും അവനെറ രാജത്വം നശിച്ചു 

പോകാത്തതും അവന്െറ ആധിപത്യം 
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ദംനിയേല് ൭ 

അധസാനംവരാത്തതും ആകുന്നു. അവ൯ 

രക്ഷിക്കയും ധിടുധിക്കയും ചെയ്യുന്നു; അ 

വ൯ ആകാശത്തിലും ഭൂമിയിലും അടയാ 

ളങ്ങളും അആആളതങ്ങളും പ്രവത്തിക്കുന്നു; 

അവഖവന് ദാനിയേലിനെ സിംഹഖായില് 

നിന്നു രക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു. ഏന്നാല് ദാനി 

യേല് ഓായ്യാധേശിന്െറ ധാഴ്സയിലും പാ 

സിരാജാവായ കോരെശിനെറ ലാഴഗ്ഗയി 

ലും ശുഭപ്പെട്ടിരുന്നു. 

ഒം അദ്ധ്യായം, 

ബ്വാബേല്രാജാവായ ബേതശസ്സരി 

നെറ ഒന്നാം ആണ്ടില് ദാനിയേല് ഒരു 

സ്വഫ്ലം കണ്ടു; അവന്നു കിടക്കയില് 

വെച്ചു ഭശനങ്ങഠ ഉണ്ടായി; അവ൯ സ്വ 

പ്ലം എഴുതി കായ്യത്തിനെറ സാരം വിവധ 

രിച്ചു. 

തെന്തെന്നാല്:; ഞാന് രാത്രിയില് എനെറ 

ദഓനിയേല് ലിവരിച്ചുപറഞ്ഞ 

ഒശനത്തില് കണ്ടതു: ആകാശത്തിലെ 

നാലു കാററും മഹാസമുദത്തിനെറ നേരെ 

അടിക്കുന്നതു ഞാ൯ കണ്ടു, അല്ല്യോഠം 

തമ്മില് ഭേടിച്ചിരിക്ുന്ന നാലു മഹാമൂഗ 

ങ്ങ സമദത്തില്നിന്നു കരേറിവന്നു. 

ഒന്നാമത്തേതു സിംഹത്തോടു സദ്ൃശധും 

കഴ്ഴകി൯ ചിറകമള്ള തു മായിരുന്നു; ഞാ൯ 

നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കെ അതിനെറ ചിറകു 

പറിഞ്ഞപോയിു അതിനെ നിലത്തുനി 

നനു പൊക്കി, മനുഷ്യയനെപ്പേലെ നിപി 

ത്തുനിത്തി അതിന്നു 

കൊടുത്തു. 

ശമായ മറെറാരു മൃഗത്തെ കണ്ടു; 

മാന്ദഷഫ്ൃദയധും 

രണ്ടാമതു കുരടിയോടട സഴട്ട 

അതു 

ഒരു പാശ്വം മുയത്തിയും വായില് പല്ലി 

സെറ ഇടയില് മൂന്നു വാരിയെല്ല കടിച്ചു 

പിടിച്ചുംകൊണ്ടു നിന്നു; അവര് അതി 

മാംസം നോട്ട. ഏഴ്ന്നേററു 

തിന്നുക എന്നു പറഞ്ഞു. പിന്നെ പുള്ളി 

ധാരാളും 

പ്പൂലിക്കു സദൃശമായ മറെറാന്നിനെ കണ്ടു; 

1910 എറ്വന്മി 7 

അതിനെറ മുതുകതുതു പക്ഷിയുടെ നാലു 

ചിറകണ്ടായിരുന്നു; മുഗത്തിന്നു നാലു തല 

യൂം ഉണ്ടായിരുന്നു; അതിനു ആധിപ 

ത്യം ലഭിച്ചു. രാത്രിഭശനത്തില് ഞാ൯ 

ല്വിന്നെയും ഘോരവും ഭയങ്കരവും അതി 

ബലധും ഉള്ള നാലാമതൊരു മൃഗത്തെ 

കണ്ടു; 

ഉണ്ടായിരുന്നു; അതു തിന്നുകയും തകുക്കു 

അതിന്നു വലിയ ഇരിന്മുപല്ല 

കയും ചെയ്യിട്ടു ശേഷമുള്ളതിനെ കാല് 

കൊണ്ടു ചധിട്ടിക്കളഞ്ഞു; മുമ്ചെ കണ്ട 

സകലമുഗങ്ങളിലുംലെച്ച ഇതു ധൃത്യാ 

സമുള്ളതായിരുന്നു; അതിന്നു പത്തു കൊ 

മ്പ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാ൯ ആ കൊമ്പു 

കളെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഠം, അവ 

യൂടെ ഇടയില് മറെറാരു ചെറിയ കൊ 

നു മുളെച്ചുവന്നു; അതിനാല് മുമ്പില 

ത്തെ കൊമ്പുകളില് മുന്നു വേരോടെ 

പറിഞ്ഞപോയിററ ഈ കൊമ്പില് മരുഷ്്യ 

സെറ കണ്ണുപോലെ കണ്ണൂം വമ്പു പറയുന്ന 

വായും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാ൯ നോക്കി 

ക്കൊണ്ടിരിക്കെ അവര് ന്യായാസനങ്ങളെ 

ഖെച്ചു, വയോധികനായ ഒരുത്ത൯ ഇരു 

നു, അവനെറ ഖസ്്രും ഫിമംപോലെ വെ 

ളത്തതും അവനെറ തലമുടി നിമ്മലമായ 

ആട്ടുരോമംപോലെയും അവന്െറ സിം 

ഫാസനം അഗ്നിജ്വാലയും അവനെറ 

രഥചക്രങ്ങാം കതുതുന്ന തിയും ആയിരുനു. 

ഒരു അഗ്നിനദി അവനെറ മുമ്പില്നിന്നു 

പുറപ്പെട്ടു ഒഴുകി; ആയിരമായിരം പേര് 

അവന്നു ശുശ്രൂഷ ചെയ്യൂ; പതിനായിരം 

പതിനായിരം പേർ അവനെറ മുമ്പാകെ 

നിന്നു; ന്യായധിസ്മാരസഭ ഇരുന്നു; പു 

സൂകങ്ങര തുറന്നു. കൊമ്പു സംസരരിച്ച 

വലിയ വാക്കുകളുടെ ശബ്ദുംനിമിത്തം 

ഞാ൯ അന്നേരം നോക്കി; അവര് ഒുൂഗ 

ത്തെ കൊല്ലുകയും അതിനെറ മുടലിനെ 

നശിപ്പിച്ചു തീയില് ഇട്ടു ചുട്ടുകളകയും 

14 

ഠിം 
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ചെയ്യയധോകളും ഞാ൯ നോക്കിക്കൊണ്ടി 

രുന്നു. ശേഷം ഉഗങ്ങളോ -- അവയുടെ 

ആധിപത്യ ത്തിന്നു നിക്കം ഭവി ചു; മ്േന്നി 

ട്ടും അവയുടെ ആയുസ്സു ഒരു സമയത്തേ 

രാത്രിദ 

ശനങ്ങളില് മനുഷ്യ പുത്രനോടു സദൃശ 

ക്കും കാലത്തേകും നിണ്ടുനിന്നു. 

നായ ഒരുത്തൻ ത്മകാശാമഘ്യങ്ങളോോടെ 

വരുന്നതു കണ്ടു; അവന് വയോധിക 

നെറ അടുക്കല് ചെന്നു; അവര് അവനെ 

അധനെറ മുമ്പില് അടുത്തുവരുമാറാക്കി. 

സകുലധംശങ്ങളും ജാതികളും ഭാഷക്കാ 

രും അവനെ സേവിക്കേണ്ടതിന്നു അവ 

നനു ആധിപത്യ ധും മഹത്വധും രാജത്വ 

വും ലഭിച്ചു; അയനെറ ആധിപത്യം നി 

ങ്ങിപ്പോകാത്ത നിത്യധോിപത്യ ധും അവ 

നെറ 

ആകുന്നു. 

രാജത്വം നശിച്ചുപോകാത്തതും 

ദാനിയേല് ഏന്ന ഞാനോ 

മേനന്െറ ഉള്ളില് ഏഎനെറ മനസ്സു വയസ 

നിച്ചു; ഏനികു ഉണ്ടായ ദശനങ്ങളാല് 

ഞാ൯ പരവശനായി, ഞാന് അരികെ 

നില്ലയന്നവരില് ഒരുത്തനന്െറ അടുക്കല് 

ചെന്നു അവനോടു ഈ എല്ലാററിനെറയും 

സാരം ചോദിച്ചു; അവന് കായ്യങ്ങളൂടെ 

അത്ഥം പറഞ്ഞുതന്നു. ആ നാലു മഹാ 

ഉഗങ്ങമ ഭൂമിയില് ഉ ഞ്മാകുവാനിരികുന്ന 

നാലു രാജാക്കന്മാരാകന്നു. ഏന്നാല് അ 

തൃന്നതനായവസെറ വിശുദ്ധന്മാർ രാജു 

ത്വം പ്രാപിച്ചു എന്നേക്കും സഭാകാല 

ത്തേകും രാജത്വം അനുഭവധികും. ഏ 

ന്നാല് മറെറ സകലളൃഗങ്ങളിലും വെച്ചു 

വൃത്യാസമുള്ളതും ഇരിമ്പുപ്പല്ലും താശുനഖ 

ങ്ങളും ഉള്ളതായി അതിഭയങ്കരമായതും 
€ | 

തിന്നുകയും തകുക്കയും ശേകിച്ചതിനെ 

കാല്കൊണ്ടു ചപവിട്ടിക്കുളകയും ചെയതു 

മായേ നാലാമതത്തെ ദ്ൂഗമശ്െക്ുറിച്ചും 

അതിനെറ തലയിലുള്ള പത്തു കൊമ്പു 

മൂന്നു കളെകുറിച്ചും മുളെച്ച വന്നതും 

കൊമ്പു യിഴിച്ചതും കണ്ണും വമ്പു പറയുന്ന 

ധായ്യും ഉള്ളതും 

കാഴ്ലക്കു വണ്ണമേറിയതുമായ മറെറ കൊ 

ക്രട്ടുകൊമ്പുകളെക്കാഠം 

മ്പിനെക്റിച്ചും മുള്ള വിചരം അറിധാ൯ 

ഞാന് ഇ ച്ചു. വയോധികനായവ൯ 

വന്നു അത്യന്നതനായവന്െറ വിശൂദ്ധ 

ന്മാക്കു ന്യായാധിപത്യം നച്ലുകയും വിശ 

ഭ്ധന്മാർ രാജത്വം കൈവശമാകുന്ന കാലം 

വരികയും ചെയ്യുധോളും ആ കൊമ്പു 

ധിശുഭ്ധന്മാരോട്ട യുദ്ധം ചെയ്യു അവരെ 

ജയിക്കുന്നതു ഞാന് കണ്ടു. അവന് പറ 

ഞതോ: നാലാമത്രെ മൃഗം ഭൂമിയില് നാ 

ലാമതായി ഉത്ഭവിപ്പാനുള്ള രാജ്യം തന്നേ; 

അതു സകലരാജ്യങ്ങളിലുംവെച്ചു വൃത്യാ 

സമുള്ളതായി സ്വ്ലൃഭൂമിയെയും തിനാ 

ഈ രാജ്യത്തു 

നിന്നുള്ള പതൃതു കൊമ്പുകളേം ഏഐഴ്ന്നേ 

ചവിട്ടിത്തകുതു കളയും. 

പ്പാനിരിക്കുന്ന പത്തു രാജാക്കന്മാരാകുന്നു; 

അവരുടെ ശേഷം മറെറാരുത്ത൯ ഏഴ 

ന്നേല്ലഛാ; അവന് മുമ്പിലതആവരോടു യ 

ത്യസേമുള്ള വനായി മൂന്നു രാജാക്കന്മാരെ 

വീഴിച്ചുകളയും. 

യവന്നു വിദരാധമായി വമ്പു പറകയും 

അവന് തഅാതൃന്നതനാ 

അതൃന്നതനായവനെറ ധിശുദ്ധന്മാരെ 

ഒടുക്കിക്കളുകയും സമയങ്ങളെയ്യം നിയ 

മങ്ങളെ യും മാററുവാ൯ ശ്രമിക്കയും ചെ 

ദ്യ 
അവര് അവനെറ കയ്യില് ഏപ്പിക്കപ്പെട്ടി 

രിക്കും. 

ഇരുന്നുകൊണ്ടു അവനെറ ആധിപര്യം 

മ്രേടുരൂതുകളഞ്ഞ അന്തംവരെ നശിപ്പിച്ചു 

മുടിക്കും. 

ത്ൃയവും ആകാശത്തി൯ കിഴെല്ലടവുമുള്ള 

കാലവും കാലങ്ങദ്മൂം കാലാംശവും 

മ്േന്നാല് ന്പായധിസ്മാരസഭ 

പിന്നെ രാജത്വവും ആധിചപ 

രാജ്യങ്ങളുടെ മഹത്വധും അതൃന്നതനെറ 

വിശുഭ്ധന്മാരായ ജനത്തിന്നു ലഭിക്കും; 

അവനെറ രാജത്വം നിത്യ രാജത്വം ആ 

കുന്നു; സകല ആധിപത്യ ങ്ങമും അവനെ 
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7 ക്രോധത്തോടെ പാഞ്ഞുചെന്നു. 

ഓനി യല് ൮ 

ഇങ്ങനെയാകുന്നു 

കായ്യത്തിനെറ സമാഫ്ഠി; ാനീിയേല് 

എന്ന ഞാനോ എനെറ ധിചാരങ്ങളാല് 

അത്യന്തം പരവശനായി എനെറ മുഖഭാ 

വധും മാറി; എങ്കിലും ഞാ൯ ആ കായ്യം 

൭൯൨ ഫ്ൃദയത്തില് സംഗ്രഹി ച്ചുഖെച്ചു. 

൮. അഡ്ധ്യായം. 

ദാഗീയേല് എന്ന എനിക്കു ആദിയില് 

ഉണ്ടായതിനെറ ശേഷം, ബേതശസ്സ്റര്രാ 

ജായധിനെറ ലാഴ്ഗയുടെ മൂന്നാം ആണ്ടില് 

ഒരു ദശനം ഉണ്ടായി. ഞാ൯ ഒരു ദശ 

നം കണ്ടു, ഏലാംസംസ്ഥാനത്തിലെ ശ്രു 

ശസരാജധാനിയില് ആയിരുന്നപ്പോഠം 

അതു കണ്ടു; ഞാ൯ മലായിനദിതിരത്തു 

നില്ലയന്നതായി ദശനത്തില് കണ്ടു. ഞാ൯ 

തല പൊക്കിയപ്പ്യോഠം, രണ്ടു കൊമ്പുള്ള 

ഒരു ആട്ടുകൊററസ നടിതിരത്തു നില്ല, 

ന്നതു കണ്ടു; ആ കൊന്പുകഠം നിണ്ടവയാ 

യിരുന്നു; ഒന്നു മറേറതിനെക്കാഠ അധി 

കം നിണ്ടതു; അധികം നീണ്ടതു ഒടുക്കം 

മുളെച്ചുവന്നതായിരുന്നു. ആ ആട്ടുകൊ 

ററ൯ പടിഞ്ഞാറോട്ടും വടക്കോട്ടും തെ 

ക്കോട്ടും ഇടിക്കുന്നതു ഞാ൯ കണ്ടു; ഒരു 

മുഥത്തിന്നും അതിന്െറ മുമ്പാകെ നില്പാ൯ 

കഴിഞ്ഞില്ല; അതിനെറ കയ്യില്നിന്നു 

രക്ഷിക്കാകുന്നവനദം ആരുമില്ല; അതു 

ഇക്ടടംപോലെ ചെയ്യൂ വമ്പു കാട്ടി 

പ്പോന്നു. ഞാ൯ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കു 

മ്പോ൦, ഒരു കോലാട്ടുകൊററ൯ പടി 

ഞ്ഞാറുനിന്നു നിലം തൊടാതെ സവ്ൃഭൂതല 

ത്തിലുംക്രടി വന്നു; ആ കോലാട്ടുകൊററ 

ന്നു കണ്ണുകളുടെ നട്ടധവില് വിശേഷാമാ 

യൊരു കൊപ്പുണ്ടായിരുന്നു. അതു നദി 

തിരത്തു നില്ല്ന്നതായി ഞാ൯ കണ്ട രണ്ടു 

കൊന്തയള്ള ആട്ടുകൊററനെറ നേരെ ഉഗ്ര 

തു 
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ആട്ടു കൊററനോടു അടുക്കുന്നതു ഞാ൯ 

കണ്ടു; അതു ആട്ടുകൊററനോടു ക്രുഭ്ധിച്ചം 

അതിനെ ഇടിച്ചു അതിനെറ കൊമ്പു രണ്ടും 

തകത്തുകളഞ്ഞു; അതിന്െറ മുമ്പില് നി 

ല്വാ൯ ആട്ടുകൊററന്നു ശക്തിയില്ലതെയി 

രുന്നു; അതു അതിനെ നിലത്തു തള്ളിയിട്ടു 

ചവിട്ടിക്കള ഞു; അതിന്െറ കയ്യില്നിന്നു 

ആട്ടുകൊററനെ രക്ഷിപ്പാ൯ ആരും ഉണ്ടാ 

യിരുന്നില്ല. കോലാട്ടുകൊററ൯ ഏററവും 

വലുതായിത്തീന്നു; എന്നാല് അതു ബല 

പ്പെട്ടപ്പോഠം വലിയ കൊമ്പു തകന്നു പോ 

യി; അതിന്നു പകരം ആകാശത്തിലെ 

നാലു കുറേറിന്നു നേരെ ഭംഗിയുള്ള നാലു 

കൊയ്മ മുളെച്ചുവന്നു. അയയില് ഒന്നില് 

നിന്നു ഒരു ചെറിയ കൊമ്പു പുറപ്പെട്ടു; 

അതു തെക്കോട്ടും കിഴക്കോട്ടും മനോഫര 

വലു 

അതു ആകാശത്തിലെ 

ദേശത്തിന്നു നേരെയും ഏററവും 

തായിത്തീന്നു. 

സൈന) ത്തോളം വലുതായിത്തിന്നു, സൈ 

വൃത്തിലും നക്ഷത്രങ്ങളിലും ചിലതിനെ 

നിലത്തു തള്ളിയിട്ടു ചധിട്ടിക്കള ഞ്ഞു. 

അതു സൈന്ൃത്തിനെറ അധിപതിയോ 

ളം തന്നെത്താന് വലുതാക്കി, അവന്നുള്ള 

നിരന്തരഹോമയാഗം അപഹരിക്കയും 

അവനെറ ധിശുഭ്ധമന്ദിരം ഇടിച്ചുകളുക 

യും ചെയ്യു. 

നിരന്തരഹോമയാശത്തിന്നെതിരായി ഒരു 

അതിക്രമം ഹേതുവായി 

സേവ നിയമിക്കപ്പെടും; അതു സത്ൃത്തെ 

നിലത്തു തള്ളിയിടുകയും കായ്യം നടത്തി 

സാധി പ്പിക്കയും ചെയ്യം. അനന്തരം 

ഒരു വിശുഭ്ധ൯ സംസരരിക്കുന്നതു ഞാ൯ 

കേട്ടു; സംസരരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന വിശുദ്ധ 

നോടു മറെറാരു വിശുഭ്ധ൯: വിശുദ്ധമന്ദി 

രത്തെയും സേവയെയും .വിട്ടിക്കള യേ 

ണ്ടതിന്നു ഏപ്പിച്ചുകൊടുപ്പാ൯ തക്കവണ്ണം 

നിരന്തരഹോമയാഗത്തെയും ശ്ര മാക്കു 

| ന്ന അതിക്രമത്തെയും കുറിച്ചു ദശനത്തില് 
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കണ്ടിരികുന്നതു എത്രത്തോളം നില്ല്യം എ 

ന്നു ചോദിച്ച. അതിന്നു അവ൯ അവ 

നോടു: രണ്ടായിരത്തിമുന്നൂറു സസ്യം 

ഉഷസ്സും തികയുധോളം തന്നേ; പിന്നെ 

വിശുദ്ധമന്ദിരം യഥാസ്ഥാനല്പെടും. 

എന്നാല് ദാനിയേലെന്ന ഞാന് ഈ ദശ 

നം കണ്ടിട്ടു അത്ഥം ആലേംചിച്ചകൊണ്ടി 

രികുമ്പോഠ ഒരു പുരുകരൂപം ഏനെറ 

മുമ്പില് നില്ലയന്നതു കണ്ടു. ഗബ്രിയേലേ, 

ഇവനാ ഈ ദഒശനം ഗ്രഹിപ്പിച്ചുകൊടുക്ക 

എന്നു ഉലായിതിരത്തുനിന്നു വിളിച്ചുപറ 

യുന്ന ഒരു മഠ ഷ്യ സെറ ശബ്ദം ഞാ൯ കേട്ടു. 

അപ്പോം ഞാന് നിന്നെടത്തു അവ൯ 

അടുത്തുവന്നു; അവന വന്നപ്പോഠം ഞാ൯ 

ഭയപ്പെട്ടു സാഷ്ടാംഗം വീണു; എന്നാല് 

അവന് രത്ന്നോടു: മനുഷ്യപുത്രാ, ഗ്രഫി 

ചുകൊംക; ഈ ദശനം അന്ത്യകാലത്തേ 

ക്കുള്ള താകുന്നു ഏന്നു പറഞ്ഞു. അവ൯ 

എന്നോടു സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരികു മ്പോഠം 

ഞാ൯ ബോധംകെട്ടു നിലത്തു കധിണ്ണ 

വിണ്ട; അവ൯ ഏന്നെ തൊട്ടു ഏഴ്ണന്നേ 

പ്പിച്ചനിത്തി. പിന്നെ അവന് പറ 

ഞഞതു: കോപത്തിനെറ അന്ത്യകാലത്തി 

രു സംഭയിപ്പാനിരികുന്നതു ഞാന് നി 

ന്നെ ഗ്രഹിപ്പിക്കും; അതു അന്ത്യകാലത്തേ 

ക്കുള്ളതല്ലോ. രണ്ടു കൊമ്പുള്ളതായി നി 

കുണ്ട ആട്ടുകൊററന് പാസ്യ രാജാക്കുന്മാ 

രെ കുറിക്കുന്നു. 

കൊററ൯ന് യവനരാജാധും 

പരുപരുആ കോലോട്ടു 

അതിനെറ 

കണ്ണുകളുടെ നടുവിലുള്ള വലിയ കൊമ്പു 

ഒന്നാമത്തെ രാജാവും ആകുന്നു. അതു 

തകന്ന ശേഷം അതിന്നു പകരം നാലു 

കൊമ്പു മുളെച്ചതോ: നാലു രാജ്യം ആ 

ജാതിയില്നിന്നുത്ഭധികും; അതിനറെറ 

ശക്തിയോടെ അല്പതാനും. എന്നാല് അ 

വരുടെ രാജത്വത്തിനെറ അന്ത്യ കാലത്തു 

1319 ദാനിയേല് ൯ 

മ്പോഗ, ഉഗ്രഭാവവും മുപായബുഭ്ധിയും 

മുള്ളേോരു രാജാവു ഏഗഴ്ണന്നേല്ലം. 

നെറ അധികാരം വലുതായിരികും; സ്വ 

അയഖ 

ന്തശക്തിയാല് അല്ലതാനും; അവ൯ 

അയിശയമംംവണ്ണം നാശം പ്രധത്തിക്ക 

യും കൃതാത്ഥനായി അതു അയുക്ട്ിക്കയും 

പലരെയും ധിശുഭധജനത്തെയും നശിപ്പി 

ക്കയും ചെയ്യും. അവന് നയബുഭ്ധിയാര 

ത൫െറ ഉപായം സാധിപപ്പിക്കയും സ്വഫ 

ഭയത്തില് വമ്പു ഭാധിച്ചു, നിശ്ചിന്തയോ 

ടെയിരിക്കുന്ന പലരെയും നശിപ്പിക്കയും 

കത്താധികത്താധി നോടു ഏതിത്തുനിന്നു 

കൈ തൊടാതെ തകന്നു പോകയും ചെയ്യും. 

സന്ധ്യകള്ളെയും മഷസ്സുകുള്കെയും കുറിച്ചു 

പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒശനം സത്യമാകുന്നു; 

ഒശനം ബഫ്ൃുകാലത്തേകുള്ള താകയാൽ 

അതിനെ അടെച്ചുവെക്കു. എന്നാല് ഓ 

നിയേലെന്ന ഞാ൯ ബോധംകെട്ടു, കുറെ 

ദിവസം ഭീനമായ്ക്റിടന്നു; അതിന്െറ ശേ 

കാം ഞാന് എഴുന്നേററു രാജാധിനെറ 

പ്രവൃത്തി നോക്കി; ഞാ൯ ദശനത്രക്കു 

റിച്ചു ിസ്തയിച്ചു; ആകും അതു മനസ്സി 

ലായില്ലതാനും. 

൯, അദ്ധ്യായം. 

കല യരാജ്ത്തിന്നു രംജാഖായിത്തീന്നഖ 

ന്മം മേല്യ സന്തതിയില് ഉള്ള അഹശ്വേ 

രോശിനന്െറ മകനുമായ ദായ്യാവേശിനെറ 

ഒന്നാം ആണ്ടിത, അധഖനെറ വാഴ്ണയുടെ 

ഒന്നാം ആണ്ടില് തന്നേ, ദാനിയേല് എന്ന 

ഞാ൯: യെരുശലേമിനെറ ശ്രുന്യാധസ്ഥ 

എഴ്ഗപതു സംവത്സരംകൊണ്ടു തിരും എ 

ന്നിങ്ങനെ യഹോവയുടെ അരുളപ്പാടു 

യിരെമ്യാപ്രവാചകന്നുണ്ടായ പ്രകാരം 

ഒരു കാലസ്യ പൃസ്മകങ്ങളില്നിന്നു 

ഗ്രഹിച്ചു. അപ്പാ ഞാ൯ ഉപധസിച്ചും 

അതിക്രമക്കാരുടെ അതിമ്രമം തികയു | രട്ടൂടുത്തും ധെണ്ണീരിരു ഇരുന്നുംകൊണ്ടെ 

24 

28 

26 

2? 

ഠിം 
165 
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11 

പ്രാത്ഥനയോടും യാചനകളോടും ക്രടെ 

അചേക്ഷിക്കേണ്ടതിന്നു ദൈവമായ ക 

ത്രാധിങ്കലേക്കു മുഖം തിരിച്ചു. എനെറ 

ദൈവമായ യഹോവയയാടു ഞാ൯ പ്രാ 

ര്ഥിച്ചഏററുപറഞ്ഞതെന്തെന്നാല്: തന്നെ 

സ്ന്റേഹിക്കുന്നവക്കും തനെറ കല്പനകളെ 

പ്രമാണിക്കുന്നവക്കും നിയമധും ദയയും 

പരിപാലിക്കുന്നവനായി മഹാനും ഭയങ്കര 

നമായ ദൈവമായ കുത്താ, ഞങ്ങറം 

പാപം ചെയ്യൂ, ധികടമായി നടന്നു, മുക 

ത പ്രവത്തിച്ചു;; ഞങ്ങ മത്സരിച്ചു നി 

സെറ കല്പനകളും വിധികളും വിട്ടുമാറി 

യിരിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ രാജാക്കന്മാരോ 

ട്ടം പ്രളക്കന്മാരോടും പിതാക്കന്മാരോടും 

ദേശത്തിലെ സകലജനത്തോടും നിന്െറ 

നാമത്തില് സംസാരിച്ച നിന്െറ ദസ 

ന്മാരായ പ്രവാചകന്മാരുടെ വാക്കു ഞങ്ങ 

കേട്ടനസരിച്ചതുമില്പ. കുത്താലേ, നി 

സെറ പക്കല് നിതിയുണ്ടു; ഞങ്ങഠംക്കോ 

ഇന്നുള്ളതുപോലെ ലങ്ചുയത്രേ; നിന്നോടു 

ദ്രോഫിച്ചിരിക്കുന്ന ദ്രോഹം ഹേതുവായി 

നീ അഖരെ നിക്കിക്കള ഞ്ഞിരിക്കുന്ന സ 

കലദേശങ്ങളിലൂും സമിപസ്ഥരും ടൂരസ്ഥ 

രുമായ യ്യെഫ്രുദാപുരുഷന്മാക്കും യെരൂശ 

ലേംനിഖാസിക ക്കും എല്ലായിസ്രായേലി 

നും തന്നേ. കത്താവേ, ഞങ്ങ നി 

ന്നോടു പാപം ചെയ്യിരിക്കയാല് ഞങ്ങളും 

ഞങ്ങളുടെ രാജാക്കന്മാരും പ്രഭക്കന്മാരും 

പിതാക്കന്മാരും ലങ്്കിക്കേണ്ടതു തന്നേ. 

ഞങ്ങളൂടെ ദൈവമായ കത്താധിനെറ 

പക്കതു കരുണയും മോചനവും ഉണ്ടു 

ഞങ്ങളേ അവനോടു മത്സരിച്ചു; അവ൯ 

തനെറ ദാസന്മാരായ പ്രവാചകന്മാര് 

മുഖാന്തരം ഞങ്ങളുടെ മുമ്പില് ഖെച്ചിരി 

ക്കുന്ന ന്യയ്പ്രമാണപ്രുകാരം നടപ്പാ൯ 

ഞങ്ങ ഞങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോവ 

യുടെ വചനം കേട്ടന്ദസരിച്ചില്ല, യിസ്രാ 

ധാം 

യേലൊക്കെയും നിസെറ വചനം കേട്ട 

സരിക്കാതെ വിട്ടുമാറി നിനെറ സ്യായച്ര 

മാണം ലംഷഘിച്ചിരിക്കുന്നു; ഇങ്ങനെ ഞ 

ങ്ങ അവനോടു പാപം ചെയ്യിരിക്കയാല് 

ദൈവത്തിന്െറ ദാസനായ മോശെയുടെ 

ന്യായപ്രമംണത്തില് എളഴ്ചതിയിരിക്കുന്ന 

ശാപധും ആണയും ഞങ്ങളുടെ മേല് ചൊ 

രിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അവന് വലിയ അന 1? 

ത്ഥം ഞങ്ങളൂടെ മേല് വരുത്തിയതിനാല് 

ഒങ്ങധാക്കും ഞങ്ങമക്കു ന്യായപാലനം നട 

ത്തിവന്ന ന്യായാധിപന്മാക്കും ധിരോധ 

മായി താ൯ അരുളിച്ചെയു വചനങ്ങളെ. 

നിവത്തിച്ചിരിക്കുന്നു; യെരൂശലേമില് 

സംഭവിച്ചതുപോലെ ആകാശത്തി൯ കി 

ഗിലെങ്ങും സംഭധിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ. 

ശെയുടെ ന്യായപ്രമാണത്തില് എഴുതിയി 

രിക്കുന്നതു പോലെ ഞങ്ങരക്കു ഈ അന 

ത്ഥം ഒക്കെയും വന്നിരിക്കുന്നു; എന്നിട്ടും 

ഞങ്ങ ഞങ്ങളുടെ അകൃത്യങ്ങളെ വിട്ടു 

തിരിഞ്ഞു നിനെറ സത്ൃത്താല് ബുഭ്ധി 

പഠിക്കേണ്ടതിന്നു ഞങ്ങളുടെ ദൈവമായ 

യഹോധയുടെ കൂപെക്കായി യാചിച്ചില്ല. 

അതുകൊണ്ടു യഹോഖ അനത്ഥത്തിന്നായി 14 

ജാഗരിച്ചിരുന്നു അതു ഞങ്ങളുടെ മേല് 

വരുത്തിയിരിക്കുന്നു; ഞങ്ങളുടെ ദൈഖ 

മായ യഹോവ താ൯ ചെയ്യുന്ന സകല 

പ്രവൃത്തികളിലും നീതിമാനാകുന്നു; ഞങ്ങ 

ളോ അധനെറ വചനം കേട്ടനുസരി 

ച്ചില്ലം നിനെറ ജനത്തെ ബലമുള്ള 1: 

കൈകൊണ്ടു മിസ്ൂ്യിം ദേശത്തുനിന്നു കൊ 

ണ്ടുവന്നു, ഇന്നുള്ളതുപോലെ നിനക്കു ഒരു 

നാമം ഉണ്ടാക്കിയവനായി ഞങ്ങളുടെ 

ദൈവമായ കുത്താ, ഞങ്ങമ പാപം 

ചെയ്യൂ ടൂക്ടുത 

കുത്താഡേ, നിന്െറ സ്വ്വനീതിക്കും ഒത്ത 18 

പ്രവത്തിച്ചിരിക്കുന്നു. 

വണ്ണം നിന്െറ കോപധും ക്ലരോധവധും നി 

നെറ വിശുഭ്ധപവ്ൃതമായ യെരൂശലേം 

മോ 13 
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21 യൂം ചെയ്യുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഠം, 

_. 19 തില 9 

നശരത്തിതനിന്നു നിങ്ങിപ്പോകുമാറാക 

ട്ടെ; ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങഠനിമിത്തധും 

ഞങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരുടെ അകൂത്യങ്ങഗം 

നിമിത്തധും യെരൂശലേമും നിനെറ ജന 

വും ആഏങ്ങധഠാംകു ചുററും ഉടെ എല്ലാവകും 

നിന്ദയായി തീന്നിരിക്കുന്ന വല്ലോ. ആക 

യാല് ആങ്ങളുടെ ഭൈവമേ, അടിയന്െറ 

പ്രാത്ഥനയും യാചനകള്ടം കേട്ട, ശ്ര മാ 

യിരിക്കുന്ന നിന്െറ വിശുഭ്ധമന്ദിരത്തി 

ന്മേല് കുത്താധി൯നിമിത്തം തിരുമുഖം 

പ്രകാശിക്കുമാറാക്കേണമേ. ഏഎനെറ ദൈ 

വരേ, ചെധി ചായിച്ചു കേഠക്കേണമേ; 

കണ്ണൂ തുറന്നു ഞങ്ങളൂടെ നാശങ്ങമ്കെയും 

നിനെറ നാമം വിളിച്ചിരികുന്ന നഗര 

ത്തെയും കടാക്ഷിക്കേണമേ; ഞങ്ങഠം 

ഞരഞ്ങഭൂടെ നിീതിപ്രവൃത്തികളിത അല്ല, 

നിനെറ മഹാകരുണയില് അത്രേ ആശ്ര 

യിച്ചുകൊണ്ടു ഒങ്ങമൂടെ യാചനകളെ 

തിരുസന്നിധിയില് 

കത്താധേ, കേഠംക്കേണമേ; കത്താധഖ, 

ബോധിപ്പികുന്നു. 

ക്ഷമിക്കേണമേ; കത്താവേ, ചെധിക്കൊ 

ണ്ട പ്രവത്തിക്കേണമേ; ഏനെെറ ദൈലഖ 

മേ, നിന്നെത്തന്നേ ഓത്തു താമസിക്കുരു 

നിന്െറ 

ജനത്തിന്നും നിന്െറ നാമം വിളിച്ചിരി 

തേ; നിനെെറ നശരത്തിന്നും 

ക്കുന്നുവല്ലോ. 

ഇങ്ങനെ ഞാന് പ്രാത്ഥിക്കയും ഏനെറ 

പാപധും ഏനെറ ജനമായ യിസ്പായേലി 

നെറ പാപവും ഏറവറുപറകയും ഏനെറ 

ഭൈധത്തിനെറ ധിശുഭ്ധപവ്വതത്തിന്നു 

വേണ്ടി ഏനെറ ഭൈവമായ യഹോവ 

യുടെ സന്നിധിയില് അപേക്ഷ കഴിക്കു 

ഞാ൯ 

ഐെറ പ്രാത്ഥന കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കു 

മ്പോഠ തന്നേ, ആദിയിങ്കല് ഞാ൯ അത്യ 

ന്തം ക്ഷിണിച്ചിരുന്ന സമയം ദശനത്തില് 

കണ്ട ഗബ്രിയേല് എന്ന പുരുഷ൯ ഏക 

15 ഭഓനിയേല് ൯ 

ദേശം സന്ധ്യായാഗത്തിനെറ നേരത്തു 

എന്നോടു അടുത്തുവന്നു. അയന് വന്നു 

നി 

യേലേ, നിനക്കു ബുഭ്ധി ഉപദേശിച്ചു 

മന്നോടു പറഞ്ഞതെന്നതെന്നാല്: 

തരരണ്ടതിന്ന ഞാ൯ ഇപ്പോ വന്നിരി 

കുന്നു. നി ഏററധും പ്രിയനാകയാല് 

നിനെറ യാചനകളുടെ ആരംഭത്തിങ്കത 

തന്നേ കല്പന പുറപ്പെട്ടു, നിന്നോടു അറി 

യിപ്പാ൯ ഞാന് ഡന്നുമിരിക്കുനാ; അതു 

കൊണ്ടു നി കായ്യം ചിന്തിച്ചു ശനം ഗ്രഹി 

ചുകൊഠംക. അതിക്രമത്തെ തടസ്ഥം 

ചെയ്യൂ പാപങ്ങളെ മുടയിടുധാഠദം അക്ക 

തൃത്തിന്നു പ്രായശ്ചിത്തം ചെയ്യൂ നിത്യ 

നീതി വരുത്തുവാനും ദഒശനധും പ്രവച 

നും മുദരയിടുപാനും അതിപരിശുഭ്ധമാ 

യതിനെ അഭികേകും ച്ചെസ്ത്രാദദം തക്കുവ 

ണ്ണം നിസെറ ജനത്തിന്നും വിശുഭ്ധനഗര 

ത്തിന്നും ഏഴപത്ു ആഗ്ലഗവട്ടം നിയമിച്ചി 

രിക്കുന്നു. 

ഗ്രഹിച്ചുകൊള്ളേ ണ്ടതെന്തെന്നാര : യെരു 

അതുകൊണ്ടു നി അറിഞ്ഞു 

ശലേമിനെ യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തി പണി 

വാ൯ കല്പന പുറപ്പെടുന്നതു മുതത അഭി 

ക്കിക്തനായോരു പ്രഭവരെ ഏഴു ആഗ്ഗ 

വട്ടം; അറുപത്തുരണ്ടു ആഗ്ഗവട്ടം കൊണ്ടു 

അതിനെ പിഥിയും കിടങ്ങുമായി കുക 

കാലങ്ങളില് തന്നേ വിണ്ടും പണിയും. 

അവുപത്തുരണ്ടു ആ്ലധഖട്ടം 

ഞ്ഞിട്ടു അഭിക്കിക്ത൯ ഛ്േദികുപ്പെടും; 

കഴി 

അധന്നു ആരും ഇല്ലെന്നുവരും; പിന്നെ 

വരുവാനിരിക്കുന്ന പ്രഭളധിനെറ പടജ്യൂ 

നം നഗരത്തെയും വിശുദ്ധമന്ദിരത്തെയും 

നശിപ്പിക്കും; അവന്െറ അധഖസാനം 

ഒരു പ്രളയ ത്തോടെ ആയിരിക്കും; അവ 

സംനത്തോള യുദ്ധമുണ്ടാകും; ശ്രു൬ ങ്ങളും 

നിണ്ണയികുപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അവന് ഒരു 

ആമ്ല്ലവട്ടത്തേക്കു പലരോടും നിയമത്തെ 

കുഠിനമാകും;ു ആഴ്സവട്ടത്തിനെറ മദ്ധ്യേ 
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ദാനിയേല് ചാ പം 10. ടോ തൃ 10 

അവ൯ ഹനനയാഗലഖും ഭോജനയാഥധും 

നിത്തലാക്കിക്കളയും; മ്ദേ ച്ചതകളുടെ ചിറ 

കിന്മേല് ശ്ര മാക്കുന്നവ൯ വരും; ന 

ണ്ണയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സമാഫ്ലിയോളം 

ശ്ര മാക്ുകുന്നവനെറ മേല് കോപം ചൊ 

രിയും. 

൧൭. അഘ്യ്യായം. 

പ്വാസിരാജാഖവായ കോരെശിനന്െറ 

മുന്നാം ആണ്ടില്, ബേല ശസ്ത്റ൪ എന്നു 

പേരുള്ള ദാനിയേലിന്നു ഒരു കായ്യം വെളി 

പ്പെട്ടു; ആ കായ്യം സത്യവും മഹാകക്ടു 

മുള്ളതും ആയിരുന്നു; അവന് ആകായ്യം 

ചിന്തിച്ചു ദശനത്തിന്നു ശ്രഭ്ധഖെച്ചു. ആ 

കാലത്തു ദാനീയേൽ എന്ന ഞാന് മൂന്നു 

ആക്ഗവട്ടം മുഴുവന്ദം ഒുഃഖിച്ചുകൊണ്ടി 

രുന്നു, മൂന്നു ആഗ്ഗവട്ടം മുഴുവന്ദം കഴി 

യ്യവോളം ഞാന സ്വാട്ടുഭോജനം ഭക്ഷി 

ക്രയോ മാംസവും യിഞ്ഞും ആസ്വടിക്ക 

യോ ചെയ്യിട്ടില്ല ; എണ്ണ തേച്ചിട്ടുമില്ല. 

എന്നാല് ഒന്നാം മാസം ഇരുപത്തുനാലാം 

തിയ്യതി ഞാന് ഹിദ്ദേക്കത എന്ന മഹാന 

ദീതിരത്തു ഇരിക്കയില് തലപൊക്കി 

നോക്കിയപ്പോ, ശണവസ്ത്രം ധരിച്ചും 
ധ 

അരെക്കു മഫാസ് തങ്കംകൊണ്ടുള്ള കച്ച 

കെട്ടിയും ഇരിക്കുന്ന ഒരു പൃരുഷനെ 

കണ്ടു. അവനെറ ദേഹം ഗോമേദകം 

പോലെയും മുഖം മിന്നല്പ്രകാശംപോ 

ലെയും കണ്ണ തീപ്പന്തംപോലെയും ഭൂജങ്ങ 

മും കാലുകളും മിനുക്കിയ താരുത്തിനെറ 

വണ്ണംപോലെയും അവനെറ വാക്കളുടെ 

ശബ്ദും ഒരു പുരുക്ഷാരത്തിസെറ ആരവം 

പോലെയും ആയിരുന്നു. ദാനിയേല് 

എന്ന ഞാന് മാത്രം ഈ ശനം കണ്ടു; എ 

ന്നോടുക്രടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളുകഠ ദശ 

നം കണ്ടില്ല; എങ്കിലും ഒരു മഫാഭ്ൂമം 

അവകു പിടിച്ചിട്ടു അവർ ഓടിയൊളിച്ചു. 

ഠിം 

അങ്ങനെ ഞാ൯ തനിച്ചു ശേകഷ്ചിച്ചിരുന്നു 8 

ഈ മഹാദശനം കണ്ടു; എന്നില് 

ഒട്ടും ബലം ശേഷിച്ചിരുന്നില്ല; ഏഎനെറ 

മുഖശോഭ ക്ഷയിച്ചപോയി; ഏനിക്കു 

കട്ടും ബലം ഇല്ലാതെയും ആയി. ഏഎ 

“ന്നാല് ഞാ൯ അവനെറ ലാക്കുകളുടെ ശബ്ദും 

കേട്ടു; അവനെറ ാക്കുകളുടെ ശബ്ദം 

കേട്ടപ്പോ ഞാ൯ ബോധംകെട്ടു നിലത്തു 

കവിണ്ണുവീണു. എന്നാറെ ഒരു കൈ 

മ്ലന്നെ തൊട്ടു, എന്നെ മുഗങ്കാലും മുള്ളു 

യ്ക്കും ന്നി വിറയലോടെ നില്ലമാറാക്കി. 

അവന് എന്നോടു; ഏററവും പ്രിയചുരു 

ഷനായ ദാനിയേലേ, ഞാ൯ നിന്നോട്ട 

പറയുന്ന വചനങ്ങളെ. ശ്രദ്ധിച്ച നിധി 

ന്നുനില്ലം; ഞാ൯ ഇപ്പോഠം നിനെറ അടു 

ക്കല്, അയക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഏന്നു പറ 

ഞ്ഞ; അവന ഈ വാക്കു എന്നോടു സംസാ 

രിച്ചപ്പോഠം ഞാ൯ വിറെച്ചുകൊണ്ടെ നിധി 

നനുനിന്നു. അവന് എന്നോടു പറഞ്ഞതു : 

ദാനീിയേലേ, ഭയല്പെടേണ്ടാ;ു നീ തിരിച്ച 

റിയേണ്ടതിന്നും നിനെറ ഭൈധഖത്തിനെറ 

മുമ്പാകെ നിന്നെത്തന്നേ താഗ്ലേണ്ടതി 

ന്നും മനസ്സറവെച്ച ആഭ്ടടിവസംമുതല് 

നിസനെറ വാക്കു കേട്ടിരിക്കുന്നു; നിന്െറ 

വാക്കു ഹേതുഖായി തന്നേ ഞാന് വന്നി 

രിക്കുന്നു. പാസിരാജ്യത്തിനെറ പ്രഭ 

ഇരുപത്തൊന്നു ദിവസം എന്നോടു ഏതി 

തനിന്നു; ഏങ്കിലും പ്രധാനപ്രഭക്കന്മാ 

രില് ഒരുത്തനായ മീഖായേല് എന്നെ സ 

ഫായി പ്പാ൯ വന്നു; അവനെ ഞാ൯ പാ 

സിരാജാക്കന്മാരോടുക്രടെ അധിടെ വി 

ട്ടേച്ചം, നിന്െറ ജനത്തിന്നു ഭാവികാല 

തുതു സംഭവിപ്പാനുള്ളതു നിന്നെ ഗ്രഹിപ്പി 

ക്കേണ്ടതിന്നു ഇപ്പോഠം വന്നിരിക്കുന്നു; 

ദശനം ഇനിയും ബഫ്ുകാലരേക്കുള്ളതാ 

കുന്നും അവന് ഈ വാക്കുകളെ എന്നോട്ട 

സംസാരിക്കുമ്പോ ഞാ൯ മുഖം കുനിച്ചു 
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ഈമനായ്യീന്നു. അപ്പോം മന്ദഷ്യരോടു 

സദൂൃശനായ ഒരുത്തന് ഏനെറ അധര 

ങ്ങളെ തൊട്ടു; മുടനെ ഞാ൯ വായ്യ്കൂറന്നു 

സംസാരിച്ചു; എന്െറ മുയ്ഖില് നിന്നവ 

നോടു: യജമാനനേ, ഈ ഒശനംനിമിതം 

എനികു അതി ധവേദന പിടിപെട്ടു ശക്തി 

യില്ലാതായിരിക്കുന്നു. അടിയന്നു യജമാ 

നനോടു സംസാരിപ്പാ൯ ഏങ്ങനെ കുഴി 

യും? എനികു പെട്ടെന്നു ശക്തിയില്ലാതാ 

യി ശ്വാസം ശേഷിച്ചിരിപ്പില്ല എന്നു പ 

റഞ്ഞജും അപ്പോ മനാഷ്ചയസാദൃശ്ൃത്തിലു 

ഒള വ൯ പിന്നെയും വന്നു ഏന്നെ തൊട്ടു 

ബലഴപ്പടുത്തി: ഏററവും പ്രിയപുരുഷാ, 

ഭയപ്പെടേണ്ടാ; നിനക്ക സമാധാനം! 

ബലപ്പെട്ടിരികു, ബലപ്പെട്ടിരിക്ക ഏന്നു 

പറഞ്ഞു; അവന് എന്നോടു സംസാരിച്ച 

പ്പോ ഞാന് ബലപ്പെട്ടു: യജമാനനേ, 

സംസാരിക്കേണമേ; നി ഏന്നെ ബലപ്പെ 

ടടൂത്തിയിരികുന്നുവല്ലോ എന്നു പറഞ്ഞു. 

അതിന്ന അവന് എന്നോടു വറഞ്ഞതു: 

ഞാന നിനെറ അടുക്കല് വന്നിരികുന്നതു 

മ്ദേന്തിനെന്നു നീ അറിയുന്നുവോ? ഞാ൯ 

ഇപ്പോ പാസിപ്രളധിനോടു യുഭ്ധം 

ചെയ്ത്രാ൯ മടങ്ങിപ്പോകം; ഞാ൯ പുറ 

പ്പെട്ട ശേഷമേ, യവനപ്രള വരും. 

ത്രേന്നാല് സത്യ ഗ്രന്ഥത്തില് മ്േഴുതിയിരി 

ക്കുന്നതു ഞാ൯ നിന്നെ അറിയിക്കാം: 

നിങ്ങുടെ പ്രളവംയ മീഖായേല് അല്ലാ 

തെ ഈ കായ്യങ്ങളിര എഏന്നേട്ടക്രടെ 

തുറെച്ചുനില്ലയന്നവ൯ ആരും ഇല്ല. 

൧൧൦ അദ്ധ്യായ 

ഞാനോ മേല്യനായ ഓയ്യാലവേശിനെറ 

ഒന്നാം ആണ്ടില് അവനെ മറപ്പിപ്പാഠമം 

ബലപ്പെടുത്തുവാനും എഴുന്നേററുനിന്നു. 

ഇപ്പോഴോ, ഞാ൯ നിന്നോടു സത്യം അ 

റിയിക്കാം: പാസിഭേശത്തു ഇനി മൂന്നു 

ധാഠാഥറ്ഠിം 

1 917 ഓനിയേരു ഥ൧ 

രാജാക്കന്മാർ ഏഴ്ചന്നേല്ലം; നാലാരത്തു 

വന് ഏല്ലാവരിലൂം അധികം ധനവാനാ 

യിരികും; അവന് ധനംകൊണ്ടു ശക്തി 

പ്പെടു വരുമ്പോ ഏല്ലാവരെയും യവന 

ഉല്യോഗിപ്പിക്കും. 

പിന്നെ വിക്രമനായോരു രാജാവു ഏഗ്ഗ 

അവന് വലിയ അധികാര 

ത്തോടെ വാണേ ഇക്ടംപോലെ പ്രവത്തി 

രാജ്യ ത്തിന്നു നേരെ 

ന്നേല്ല്ാു 

കമം. അവന് നില്ല്മ്പോഠ തന്നേ, അ 

വ൭൯റ രാജ്യം തകുന്നു, ആകാശത്തിലെ 

നാലു കാററിലേകും ഭേദിച്ചപോകം; അത്തു 

അവനെറ സന്തതിക്കല്ല അവന് വാണി 

രുന്ന അധികാരംപോലെയുമല്ല അവ 

നെറ രാജത്വം നിമമൂലമായി അവക്കല്ല 

അന്ക്കു അധിനമാകും. ഏന്നാല് തെ 

ക്കെദേശത്തിലെ 

പ്രാപിക്കും; 

ഒരുത്തന് അവനെക്കാസ പ്രബലനായി 

രാജാഠു പ്രാബല്യം 

അധനെറ പ്രഭക്കുന്മാരിരു 

വാഴണം; അവ൭൯െറ ആധിപത്യം മഹഃധി 

പത്യ മായ്യിരും. 

അവർ തമ്മില് ഏകോപികും; തെക്കെ 

മക വട 

കുറെക്കാലം കഴിഞ്ഞിട്ടു 

ഭേശത്തിലെ രാജാധിനെറ 

ക്കെരേശത്തിലെ രാജാധിനെറ അടുക്കല് 

ഉടമ്പടി ചെയ്ത്റാ൯ വരും; മ്ദേങ്കിലും തത്തു 

നില്ലയില്ല; അവനും അവനെറ സാഹി 

തയും നിലനില്ലംയുമില്ല; അവളും അവ 

മെ കൊണ്ടുചെന്നവരും അവമുടെ ജന 

കനും അവളെ തുണെച്ചവനും ഭിതിലി 

കയങ്ങമായ്യിരും. ഏന്നാല് അവന്നു പ 

കരം അവളുടെ വേരില്നിന്നു മുളച്ച 

തൈയായ ഒരുവ൯ ഏഴ്ന്നേല്ലം; അവ൯ 

ബലം പ്രാപിച്ചു വടക്കെദേശത്തിലെ രാ 

ജാവിനെറ കോളയില്ൽ കടന്നു അവരുടെ 

നേരെ പ്രുവത്തിച്ച ജയിക്കും. അധ 

രുടെ ലേധന്മാരരയും ബിംബങ്ങളെയും 

വെള്ളിയും പൊന്നുംകൊണ്ടുള്ള മനോഫ 

രവഖസ്ത്ൂക്കമ്ദെയും അവ൯ ഏടുത്തു മിയ്യയി 
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മിലേക്കു കൊണ്ടുപോകും; പിന്നെ അവ൯ 

കുറെ സംധത്സരത്തോളം വടക്കെദേശ 

ത്തിലെ രാജാധിനോടു പൊരുതാതിരി 

ക്കും. അധവന്൯ തെക്കെദേശത്തിലെ രാ 

ജായിനെറ രാജ്യത്തേക്കു ചെന്നു സ്വദേ 

ശത്തേക്കു മടങ്ങിപ്പോരുംം അധഖനെറ 

പുത്രന്മാരോ വീണ്ടും യൃഭ്ധം ആരംഭിക്ക 

യ്യും 

സൈസ്യങ്ങളെ ശേഖരിക്കയും ചെയ്യും; 

ബഹ്ുുപുരുക്കാരം അടങ്ങിയ മഹാ 

അതു വന്നു കധിഞ്ഞു കടന്നുപോകും; 

പിന്നെ അവ൯ മടങ്ങിച്ചെന്നു അവനെറ 

കോട്ടവരെ യൃഭ്ധം നടത്തും. അപപ്പോാഠം 

തെക്കെടേശത്തിലെ രാജാവു ദ്വേഷ്യം 

പൂണ്ടു പുറപ്പെട്ടു വടക്കെദേശത്തിലെ 

രാജാധിനോടു യുദ്ധം ചെയ്യം; അവ൯ 

വലിയോരു സമൂഹത്തെ അണിനിരത്തും; 

മ്േന്നാല് ആ സമുഹം മററവനെറ കയ്യില് 

ഏപ്പിക്കപ്പെടും. ആ ജനസമൂഹം മുടി 

ഞ്ഞപോകും; അവനെറ ഹൃദയം ഥപവ്പിച്ചു, 

അവ൯ പതിനായിരം പതിനായിരം 

പേരെ പിഴ്ചമാറാക്കും എങ്കിലും അവ൯ 

പ്രാബല്യം പ്രാപിക്കയില്ല. വടക്കെദേ 

ശത്തിലെ രാജാധു മടങ്ങിവന്നു, മുമ്പില 

ത്തേതിനെക്കാഠ വലിയോരു ജനസമൂഫ 

ത്തെ അണിനിരത്തും; ചില സംവത്സരം 

കഴിഞ്ഞിട്ടു അവ൯ വലിയോരു സൈവ 

ക്രടെ 

ആ കാലത്തു പലരും തെക്കെ 

ത്തോടും വളരെ സനമ്പര്ത്തോടും 

പോരും. 

ദേശത്തിലെ രാജാധവിനെറ നേരെ എഴു 

ന്നേല്ലാ; നിന്െറ ജനത്തിലുള്ള അക്രമി 

കഠം ദശനത്തെ നിയവത്തിപ്പാ൯ തക്ക 

ണ്ണം മത്സരികും; എങ്കിലും അവര് ഇടറി 

ധിഴ്ഴചം. എന്നാല് വടക്കെദേശത്തിലെ 

രാജാവു വന്നു വാടകോരി ഉറപ്പുള്ള പട്ട 

ണങ്ങളെ പിടിക്കും; തെക്കെപടക്രടട്ടങ്ങ 

ഭും അവനെറ ശ്രേഷ്ടുജനധും ഉറെച്ചു 

നില്ലയില്ല; 

ധാം 
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തറെച്ചുന്നിപ്പാ൯ അവക്കു, 
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ശക്ത്വിയുണ്ടാകയുമില്ല. 

രെ വരുന്നവ൯ ഇകുംപോലെ പ്രവ 

ത്തിക്കും; ആരും അവനെറ മുമ്പാകെ നി 

ല്ലയില്ല; അവ൯ മനോഹരദേശത്തു നി 

ല്ലാ; അവനെറ കയ്യില് സംഹാരം ഉണ്ടാ 

യിരിക്കും. അവന് തനെറ സവ്ൃരാജ്യ 

ത്തിനെറയും ശക്തിയോടുക്രടെ വരുവാ൯ 

താല്പയ്യം ധെകും; എന്നാല് അവ൯ അധ 

നോട്ടു ഒരു ഉടമ്പടി ചെയ്യു, അവന്നു 

നാശത്തിന്നായി തനെറ മകളെ ഭായ്യ 

യായി കൊടുക്കും; എജ്കലും അവഠ. നില്ല 

യില്ല; അവന്നു ഇരിക്കയുമില്ല. പിന്നെ 

അവന തിരപ്രദേശങ്ങളിലേക്കു മുഖം തി 

രിച്ചു പലതും പിടിക്കും; എന്നാല് അവ൯ 

കാണിച്ച നിന്ദ ഒരു അധിപതി നിത്ത 

അത്രയ്യമല്ല, 

അവനെറമേത തന്നേ വരുത്തും, 

ലാകും; അവനെറ നിന്ദ 

പി 

ന്നെ അവന് സ്വദേശത്തിലെ കോട്ടക 

മൂടെ നേരെ മുഖം തിരിക്കും; എങ്കിലും 

അയവ൯ ഇടറിധഖിണു, ഇല്ലാതെയാകും. 

അധന്നു പകരം എഴ്ചന്നേല്ലന്നവ൯ ത : 

സെറ രാജ്ത്തിനെറ മനേഹരഭാഗത്തു 

കരടി ഒരു അപഹാരിയെ അയക്കും; എങ്കി 

ലും കുറെ ടിധസത്തിന്നകം അവന സം 

യുദ്ധ ഫരിക്കല്പെടും. കോപത്താലല്ല, 

ത്താലുമല്ല. അവന്നു പകരം നിന്ത്യന്നായ : 

ഒരുത്തന് എഴുന്നേല്ലും; അവന്നു അവര് 

രംജത്വത്തിന്െറ പപദധി കൊടുപ്പ്ാ൯ 

വിചാരിച്ചിരുന്നില്ല; എങ്കിലും അവ൯ 

സമാധാനകാലത്തൂു വന്നു ഉപായത്തോടെ 

രാജത്വം കൈവശമാക്കും. 

മായ സൈവ൮ങ്ങളും നിയമത്തിനെറ പ്ര 

ഭൂവും ക്രടെ അവനെറ മുമ്പില് പ്രവഹി 

ക്കപ്പെട്ടു തകന്നുപോകം. 

അവനോടു സഖ്യത ചെയ്യാല് അവ൯ 

വഞ്ചന പ്രവത്തിക്കും; അവ൯ പുറപ്പെട്ടു 

അല്പം പടജ്യൂനധുമായി വന്നു ജയംപ്രാ 

പ്രഭയതുല്ല : 

ആരെങ്കിലും : 

അയധവസെഥ നേ 



94 പിക്കും. 
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അവ൯ സമാധാനകാലത്തു 

തന്നേ സംസ്ഥാനത്തിലെ പുഷ്ടിയേറിയ 

സ്ഥലങ്ങളില് വനും, തനെറ പിതാക്കുന്മാ 

രോ പിതാമഹന്മാരോ ഒരുനാഭ്ലം ചെയ്യാ 

ത്തതു ചെയ്യും; അവ൯ കവച്ചയും കൊള്ള 

യും സമ്പത്തും അവക്ു വിതറിക്കൊടു 

കും; അവന കോട്ടകളുടെ നേരെ ഉപാ 

യം പ്രയോഗികും; ഏന്നാല് കുറെക്കാല 

ത്തേക്കേയുള്ള. അവന ഒരു മഫാസൈ 

നൃത്തോടുക്രടെ തെക്കെദേശത്തിലെ 

രജോലിനെറ നേരെ തനെറ ശക്തിയും 

ധൈധ്യധും പ്രയോഗിക്കും; തെക്കെദേശ 

ത്തിലെ രാജാധും ഏററവും വലിയതും 

ശക്തിയേറിയതുമായ സൈന്യത്തേടു 

ക്രടെ യുദ്ധത്തിന്നു പുറപ്പെടും; ഏങ്കിലും 

അവര് അവനസെറ നേരെ ഉപായം പ്പ 

യോഗിക്കുകൊണ്ടു അവന മറെച്ചുനില്ലം | 

യില്ലം അവധവനെറ അന്നംകൊണ്ടു മുപ 

ജിവനം കഴിക്കുന്നവർ അവനെ നശി 

പ്പിക്കും; അവന്െറ സൈന്യം ഒഴ്ചകി 

പ്പോകും; പലരും നിഹതന്മാരായി ധിഴ്ചം. 

ഈ രജ്മോക്കന്മാര് ഇരുവരും മൂകത പ്രവ 

ത്തിച്പാ൯ ഭാധിച്ചുംകൊണ്ടു ഒരേ മേശയി 

കല് വെച്ചു ഭോഡ്ററു സംസാരിക്കും; എങ്കി 

ലൂം അതു സാധിക്കയില്ല; നിയമിക്കപ്പെട്ട 

സമയത്തു മാത്രമേ അവസാനം വരിക 

യുള്ളൂ. പിന്നെ അവ൯ വളരെ സമ്പ 

ത്തോടുംക്രടെ സ്വദേശത്തേക്ു മടങ്ങി 

പ്പോകും; അവസ ധിശുദ്ധനിയമത്തിന്നു 

വിരോധമായി മനോഗതം ഖെച്ചു, അതു 

അരനക്ട്ിച്ചു സ്വദേശത്തേകു മടങ്ങിപ്പോ 

കും. നിയമിക്കപ്പെട്ട കാലത്തു അവ൯ 

വീണ്ടും തെക്കോട്ടു വരും; ഏങ്കിലും ഈ 

പ്രാവശ്യം മുമ്പിലത്തെപ്പോലെ സാഭ്ധ്യ 

മാകയില്ല, കിത്തിംകപ്പലുകഠ അവനെറ 

നേരെ വരും; അതുകൊണ്ടു അവ൯ ൮, 

സനിച്ചു മടങ്ങിച്ചെന്നു, വിശുഭ്ധനിയമ 

1910 ദാനിയേത ൧൧ 

ത്തിന്നു നേരെ ക്രുഭ്ധിച്ചു പ്രവത്തികും; 

അവന് മടങ്ങിച്ചെന്നു ധിശുഭ്ധനിയമ 

ത്തെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നവരെ ആദരിച്ചുകൊ 

ള്ളൂഠം 

അണിനിരന്നു, ധിശുഭ്ധമന്ദിരമായ കോ 

അവന് അയച്ച സൈസ്യങ്ങഠം 

ട്ടയെ അശുഭ്ധമാക്കി, നിരന്തരഹോമം 

നിത്തത്. ചെയ്യൂ ശ്ര മാക്കുന്ന മ്ലേ ച്ചബ്രിം 

ബത്തെ പ്രതിക്ട്ിക്കും. നിയമത്തിന്നു 

വിരോധമായി ദുഷ്ടത പ്രവത്തിക്കുന്ന 

വരെ അധവന മഉപായംകൊണ്ടു വകളാ 

ക്കം; എങ്കിലും തങ്ങളുടെ ദൈവത്തെ അ 

റിയുന്ന ജനം മറെച്ചുനിന്നു വീയ്യം പ്രവ 

ത്തിക്കും. ജനത്തില് ബുദ്ധിമാന്മാരായ 

വര് പലകും ബോധം വരുത്തും; ഏങ്കിലും 

കുറെക്കാലത്തേക്കു അവര് വാധകൊണ്ടും 

കവച്ച തീികൊണ്ടും പ്രവാസംകൊണ്ടും 

കൊണ്ടും വധിണുകൊണ്ടിരിക്കും. വീഴ്ച 

വമ്പോമ അവര് അചപ്പുസഹായത്താല് രക്ഷ്ഷ 

പ്രാപികും; പലരും കപടഭാധത്തോടെ 

അധഖരോടു ചേന്നുകൊള്ളും. എന്നാല് 

അന്ത്യകാലംവരെ അവരില് പരിശോധ 

നയും ശുഭ്ധികരണവധും നിമ്മലികരണവധും 

സാധിക്കേണ്ടതിന്നു ബുഭ്ധിമാന്മാരില് ചി 

ലര് പവിഴം; നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട കാലത്തു 

മാത്രം അന്നം വരും. രാജാധലോ യുഷ്ടം 

പോലെ പ്രുവത്തിക്കും; അവന് തന്നെ 

ത്താന് ഉയത്തി, ഏതു ദേധന്നും മേലായി 

മഫത്വികുരിക്കയും ഭൈവാധിഭൈവത്തി 

നെറ നേരെ അപൂധ്യകായ്യങ്ങളെ സംസാ 

രിക്കയും കോപം നിവ്ൃത്തിയാകുധോളം 

അവന്നു സാധിക്കുയും ചെയ്യും; നിണ്ണയി 

കകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതു സംഭധിക്കുമല്ലോ. 

അവന് ഏല്ലാററിന്നും മേലായി തന്നെ 

ത്താ൯ മഹത്വികരിക്കയാത, തനെറ പി 

താക്കുന്മാരുടെ ഭേവന്മരെയും സ്ര്ികളു.ടെ 

ഇക്ടദേവനെയും യാതൊരു ദേധഖനെയും 

കൂട്ടാക്കുകയില്ല. അതിന്നു പകരം അവ൯ 
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ദാനിയേല് ൧൭൨ 

കോട്ടകളുടെ ദേവനെ ബ്ഫ്ൃമാനിക്കും; 

അവനെറ പിതാക്കന്മാർ അറിയാത്ത 

ഒരു ദേവനെ അഖധവ൯ 

ണ്ടും വെള്ളികൊണ്ടും രത്തങ്ങസ കൊണ്ടും 

മനോഹരധസ്തൂക്കഠംകൊണ്ടും ബഹ്ഹുമാനി 

ക്കംം അയന ഒരു അന ദേവസെറ ജന 

ത്തെ കോട്ടകളുടെ കൊത്തള ങ്ങളിന്മേല് 

ആക്കിധഖെകും; അവനെ സ്വികരിക്കുന്ന 

വന്നു അവ൯ മഹത്വം പഭ്ധിപ്പിക്കും; 

അവ൯ അവരെ പലക്കും അധിപതിക 

കാക്കി ദേശത്തെ പ്രുതിഫലമായി വിഭാ 

ഗിച്ചുകൊടുക്കും. പിന്നെ അന്ത്യകാലത്തു 

തെക്കെദേശത്തിലെ രാജാധയു അവനോടു 

എതി ത്തുമുട്ടും; 
ജാഠു രഥങ്ങളോടും കുതിരച്ചേവകരോടും 

വടക്കെദേശത്തിലെ രാ 

വളരെ കല്പ്യലുകളോടും ക്രടെ ചുഴലിക്കാ 

ററുപോലെ അവനെറ നേരെ വരും; 

അവന് ദേശങ്ങളിലേക്കു വന്നു കവിഞ്ഞു 

കടന്നുപോകും. അവന് മനോഹഫഹരദേശ 

ത്തിലേകും കടകും; പതിനായിരം പതി 

എങ്കിലും 

ഏദോമും മോവാബും അമ്മോ ശ്രേഷ്ട 

നായിരം പേര് ഇടറിലിഴ്ചം; 

ന്മാരും അവനെറ കയ്യില്നിന്നു വഴുതി 

പ്പോകും. അവ൯ ദേശങ്ങളുടെ നേരെ 

കൈ നീട്ടും; മിസ്രയിംദേശവും ഒഴിഞ്ഞു 

പോകയില്ല. അവ൯ പൊന്നും ഖെള്ളി 

യ്യുമായ നിക്ഷേപങ്ങളെ യും മിസ്രയിമിലെ 

മനോഹഫരധസ്തക്കളെ യും കൈവശമാകും ; 

ലുബ്യരും ക്രശ്യരും അവന്െറ അരുചാരി 

കുര ആയിരിക്കും. എന്നാല് കിഴക്കുനി 

ന്നും വടക്കുനിന്നും ഉള്ള വത്തമാനങ്ങ 

മാല് അവ൯ പരവശനാകം; അങ്ങനെ 

അവ൯ പലരെയും നശിപ്പിച്ചു നിമ്യല 

നാശം വരു രേണ്ടതിന്നു മഹാക്രോധ 

ത്തേടെ പുറപ്പെടും. പിന്നെ അവ൯ 

സമട്ത്തിന്നും മഹത്വമുള്ള വിശുഭ്ധപവ്വ 

തത്തിന്നും മഭ്ധ്ധേ മണിപ്പന്തല് ഇടും; 

ഠിം 

1920 

പൊന്നു കൊ - 

തൃ 12 

അവിടെ അവന് അന്തരികും;; ആരും 

അവനെ രക്ഷിക്കയുമില്ല. 

൧൨. അദ്ധ്യായം. 

ആആ കാലത്തു നിനെറ സ്വജാതിക്കാകു 

തുണനില്ലന്ന മഹാപ്രഭ വായ മീഖായേല് 

ഗഴ്ണന്നേല്ലാ; ഒരു ജാതി ഉണ്ടായതുമുതല് 

ഈ കാലംവരെ സംഭധിച്ചിട്ടില്ലാത്ത കക്ക 

കാലം ഉണ്ടാകം; അന്നു നിനെറ ജനം, 

വൃസൂകത്തില് എഴുതിക്കാണുന്ന ഏവന്ം 

തന്നേ, രക്ഷ പ്രാപികും. 

പൊടിയില് നിദകൊള്ള നലവരില് പല 

രും ചിലര് നിത്യജിധന്നായും ചില൪ 

ലജ്ജെപുക്കും നിത്യ നിന്ടെക്കുമായും ഉണരും, 

എന്നാല് ബുൃഭ്ധിമാന്മാര ആകാശമണ്ഡല 

തആഅആിന്െറ പ്രഭപോലെയും പലരെയും 

നിതിയിലേക്കു തിരിക്ുന്നവ൪ നക്ഷത്ര 

ങ്ങളെ പ്പോലെയും എന്നും എന്നേകും പ്ര 

കാശിക്കും. നീയോ ദാനീയേലേ, അന്ത്യ 

കാലംവരെ ഈ വചനങ്ങളെ. അടെച്ചു 

പുസുകത്തിന്നു മുദയിടുക; പലരും അതി 

നെ പരിശോധിക്കയും ജ്ഞാനം വദ്ധിക്കു 

കയും ചെയ്യും. അനന്തരം ദഓാനീയേലെന്ന 

ഞാ൯ നോക്കിയപ്പോ, മററു രണ്ടാം, 

ഒരുത്ത൯ നദിതിരത്തു ഇക്കരെയും മററ 

വ൯ നദീതീരത്തു അക്കരെയും നില്ലന്നതു 

കണ്ടു. എന്നാല് ഒരുവസ ശണവസ്ത്രൂം 

ധരിച്ച നദിയിലെ ധെള്ളത്തിന്മീതെ 

നില്ല്യന്ന പുരുഷനോടു; ഈ അതിശയ 

കായ്യങ്ങളു ടെ അവസാനം ഏപ്പോഠം വരും 

എന്നു ചോദിച്ചു. 

നദിയിലെ ധെള്ളത്തിന്മിതെ നില്ലയന്ന 

പുരുഷ൯ വലങ്കയ്യും ഇടങ്കയ്യം സ്വഗ്ലത്തേ 

കുുയത്തി: എന്നേകും ജിധിച്ചിരിക്കുന്നവ 

നാണ, ഇനി കാലധും കാലങ്ങളും കാലാ 

ഭദ്ധധും ചെല്ലും; അവർ ധിശുഭ്ധജനത്തി 

നെറ ബലത്തെ തകത്ൃതൃകളഞ്ഞ ശേഷം 

നിലത്തിലെ : 

ശണവഖനസ്ത്ം ധരിച്ചു 

പ 

[ക] 
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3 കുപ്പിച്ചു. 

0500 1 

ഈ കായ്യങ്ങഠ ഒക്കെയും നിപ്ൃത്തിയാകം 

മ്ലേന്നിങ്ങനെ സത്യം ചെയ്യുന്നതു ഞാ൯ 

കേട്ടും ഞാ൯ കേട്ടു ഏങ്കിലും ഗ്രഹിച്ചില്ല; 

ആകയാല് ഞാ൯: യജമാനനേ, ഈ കാ 

യങ്ങമൂടെ അവസാനം എന്തായിരിക്കും 

എന്നു ചോടികച്ചു. അതിന്നു അവ൯ 

ഉത്തരം പറഞ്ഞതു: ഭാനീിയേലേ, പൊ 

യ്ക്ലരോഠക; ഈ വചനങ്ങ൦ അന്ത്യകാല 

ത്തേകു അടെച്ചും മുടയിട്ടും ഇരിക്കന്നു. 

പലരും തങ്ങളെ ശുദ്ധീകരിച്ചു നിമ്മലീ 

കരിച്ചു ശോധനകഴികും; ഒുക്ടന്മാരോം, 

1921 ഫോശേയ ൧ 

അതു തിരിച്ചറികയില്ല; ബുഭ്ധിമാന്മാരോ 

ഗ്രഫികും. നിരന്തരഹോമയാഥം നിത്ത 

ലക്കുകയും ശ്രുന്യ മാക്കുന്ന മ്ടേച്ഛബിംബ 

ത്തെ പ്രതിഷ്ടിക്കയും ചെയ്യുന്ന കാലം 

മുതല് ആയിരത്തിരുന്ൂററിത്തെണ്ണൂ 

ദിവസം ചെല്ലും, ആയിരത്തി മുന്തൂററി 

മുപ്പത്തഞ്ചു ദിവസത്തോളം കാത്തു ജിലി 

ച്വിരിക്കുന്നവ൯ ഭാധയഖാ൯. നീയോ അ 

ധവസാനം വരുവോളം പൊഷയ്ഷ്ക്ോക; 

നീ ധിശ്രമിച്ചു കാലാവസാനത്തിങ്കല് നി 

നെറ ഓഹരി ലഭിപ്പാ൯ ഏഴന്നേററു 

ടൂക്ടൃത പ്രവത്തികും; ദുക്ടയന്മാരില് ആരും | വരും. 

[10൭൧൧ 

ഹോശേയ 

പം അബഡ്യ്യായം. 

൭൭൬൭, യോഥാം, ആഫാസ് ,ഫിസ്സി 

യാധു' എന്നി യ്യെഫ്ടാരാജാക്കുന്മാരുടെ 

കാലത്തും യിസ്ധാമയതരാജാഖായി യോവാ 

ശിനെറ മകനായ യൊരോബെയാമി 

നെറ കാലത്തും ബെയേരിയുടെ മക 

നായ ഹോശേയെക്ു ഉണ്ടായ യഹോധഖ 

യുടെ അരുളപ്പാടു. യഹോധ ഹോശേയ 

മുഖാന്തരം സംസാരരിച്ചുതുടങ്ങിയപ്പേം, 

യഫോവ ഫഹോശേയയോടു: നി ചെന്നു 

പരസംഗം ചെയ്യുന്ന ഒരു ഭായ്യയെയും 

പരസംഗത്തില് ജനിച്ച മക്കളെ യൃം ഏട്ട 

ക്ക; മേശം യഹോധയെ ധിട്ടമാറി കഠിന 

പരസംഗം ചെയ്യിരികുന്നുവല്ലോ ഏന്നു 

അങ്ങനെ അവന് ചെന്നു 

ധിം 

ടിബ യീമിനെറ മകളായ ഗോമെരിനെ 

പരിഗ്രഹിച്ചു; അവധം ഗഭം ധരിച്ചു ത്ത 

വന്നു ഒരു മകനെ പ്രസവിച്ചു. യഹോവ 

അയനോടട: അവന്നു യിസ്റെയേര (ഭൈ 

വം ധിതെക്കും) ഏന്നു പേര് വിളിക്കു 

ഇനി കുറെക്കാലം കഴിഞ്ഞിട്ടു ഞാന് യി 

സ്രെയേലിനെറ രക്തപാതകങ്ങളെ യേഫ്രു 

ഗൃഹത്തോടു സന്ദശിച്ച യിഡ്രായേല്ഗൃൂഫ 

ത്തിനെറ രാജത്വം ഇല്ലാതെയാക്കും; 

അന്നാളില് ഞാ൯ യിസ്രെയേല്താഴ്രുര 

യില്ധെച്ചു യിസ്പായേലിനെറ വില്ല 

ഒടിച്ചുകളുയും എന്നു അരുളിച്ചെയ്യു. അ 

ഖാം പിന്നെയും ഗഭം ധരിച്ചു ഒരു മകമ്ടെ 

പ്രസവിച്ചു. യഫോവ അഡധനോടു: 

166 

1 1 

12 

13 
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ഹോശേയ ൨ 

അവശരക്കു ലോരൂഹമാ (കരുണ ലഭിക്കാ 

ത്തവഠ) എന്നു പേര് വിളിക്കു; ഞാ൯ 

ഇനി യിസ്രായേല്ഗൃഫത്തോടു ക്ഷമിപ്പാ൯ 

തക്കവണ്ണം അവരോടു ഒട്ടും കരുണ കാണി 

ക്കയില്ല. എന്നാല് യ്യെഹ്രദാഗൃഹത്തോടു 

ഞാന് കരുണ കാണിച്ചു, അവരെ വില്ല 

കൊണ്ടോ വാധകൊണ്ടോ യൃദ്ധംകൊ 

ണ്ടോ കുതിരകളെ ക്കൊണ്ടോ കുതിരച്ചേവ 

കരെക്കൊണ്ടോ രക്ഷിക്കാതെ അവരുടെ 

ദൈവമായ യഹോധയെക്കൊണ്ട അധ 

രെ രക്ഷ്മിക്കും എന്നു അരുളിച്ചെയ്യു. 

അവഖഠ ലോരൂഹമയെ മുലകുടി മാററിയ 

ശേഷം ഗഭം ധരിച്ചു ഒരു മകനെ പ്രസ 

വിച്ച. അപ്പോശ യഹോധ: അവന്നു 

ലോ- അമ്മി (എനെെറ ജനമല്ല) എന്നു 

പേര് വിളിക്ക; നിങ്ങ എനെറ ജന 

മല്ലു, ഞാന് നിങ്ങ ക്കു ദൈവമായിരിക്ക 

യ്യുമില്ല ഏന്നു അരുളി ച്ചെയ്യു. എങ്കിലും 

യിസ്രായേല് മക്കളുടെ സാംഖ്യ അളക്കുവാനും 

എണ്ണവാന്ദം കഴിയാത്ത കുടല്ലൃരയിലെ 

മൃഴിപചൊോലെ ഇരികും; നിങ്ങ എനെറ 

ജനമല്പ എന്നു അവരോടു അരുളിച്ചെയു 

തിന്നു പകരം നിങ്ങ ജിവന്ുള്ള ദൈധ 

ത്തിനെറ മക്കഠം എന്നു അവരോടു പറയും. 

യ്യെഫ്രുഭാമക്കളൂം യിസ്രായേല്മക്കളും ഒന്നി 

ചുക്രടി തങ്ങധക്കു ഒരേ തലവനെ നിയ 

മിച്ചു ദേശത്തുനിന്നു പൃറപ്പെട്ടുപോകും; 

യിഡ്രെയേലിസെറ നാ വലുതായിരിക്കു 

മല്ലോ. 

റ അഷഡ്ധ്യായം. 

നിങ്ങളുടെ സഹോദരന്മാകു അമ്മി (എ 

നെറ ജനം) എന്നും നിങ്ങളുടെ സഹോദ 

രിമാക്കു രൂഹമാ (കരുണ ലഭിച്ചവഠം) എ 

നും പേര് വിളിപ്പി൯. ധ്യവഛരിപ്പി൯; 

നിങ്ങളുടെ അമ്മയോടു വ്യവഹരിപ്പി൯; 

അവഠം എന്െറ ഭായ്യയല്ല, ഞാ൯ അവളു. 

ധാഠാഥദ്ലിം 

_. 1922 060൨ 2 

ടെ ഭത്താധുമല്പ; അധ പരസംഗം 

മുഖത്തുനിന്നും ധ്യഭിചാരം മുലകളുടെ നടു 

വില്നിന്നും നിക്കിക്കളുയട്ടെ. അല്ലെ 3 

ജില് ഞാ൯ അവളെ ധനസ്ര്രം അഴിച്ചു ന 

ഗ്നയാക്കിയ, ജനിച്ച ദിഖസത്തിലെപ്പോ 

ലെ നിത്തുകുയും അവളെ മരുഭൂമിയും 

വരണ്ട നിലധുംപോലെ ആക്കി, ദാഹം 

കൊണ്ടു മരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. ഞാ൯ 4 

അവളുടെ മക്കളോടു കരുണ കാണിക്ക 

യില്ല; അവര് പരസംഗത്തില് ജനിച്ച 

മക്കള ല്ലോ, 

ചെയ്യു; അവരെ പ്രുസധിച്ചവഠം ലങ്ചു 

പ്രവത്തിച്ചു; എനിക്കു അപ്പവും വെള്ള. 

വും ആട്ടുരോമധും എണ്ണയും 

പാനീിയധും തരുന്ന എനെറ ജാരന്മാ 

ശണവും 

രുടെ പിന്നാലെ ഞാ൯ പോകമെന്നു പറ 

ഞ്ജവല്ലോ. അതുകൊണ്ടു ഞാ൯ നിനെറ 6 

വഴിയെ മുള്ള കൊണ്ടു വേലി കെട്ടി ര 

ടെക്കും; അവഠ തനെറ പാതകളെ ക 

ണ്ടെത്താതവണ്ണം ഞാന് ഒരു മതില് ഉണ്ടാ 

ക്കും. അവ ജാരന്മാരെ പിന്തുടരും; 7 

എങ്കിലും അവരോടു ഒപ്പം ഏത്തുകയില്ല; 

അധമ അവരെ അന്വേഷിക്കും, കണ്ടെ 

തൂുതുകയില്ലതാന്ദം; അലപപ്പോഠം അവ: 

ഞാ൯ എനെറ ആളല്യത്തെ ഭത്താധിന്െറ 

അടുക്കല് മടങ്ങിപ്പോകും; ഇന്നത്തേക്കാഠം 

അന്നു എനിക്ു ഏറെ നന്നായിരുന്നുവ 

ല്ലോ എന്നു പറയും. അവരക്കു ധാന്യവും 8 

വിഞ്ഞും എണ്ണയും നല്ല്യിയതും ബാലിന്നു 

വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ച അവളുടെ ഖെള്ളി 

യും പൊന്നും വഭ്ധിപ്പിച്ചതും ഞാ൯ ഏന്നു 

അവാം അറിഞ്ഞില്ല. അതുകൊണ്ടു തല്ല്ലാ 9 

ലത്തു എനെറ ധാന്യവും തത്സമയത്തു 

എനെറ വിഞ്ഞും ഞാ൯ മടക്കി ഏടു 

ക്കയും അവളൂടെ നഗ്നത മറെക്കേണ്ടതിന്നു 

കൊടുത്തിരുന്ന ഏനെറ ആട്ടി൯ രോമധും 

ശണവധും ഞാ൯ എടുത്തുകളകയും ചെയ്യും. 

അധഖരുടെ അമ് പരസംഗം 5 
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ഇപ്പോ ഞാ൯ അവളൂടെ ജാരന്മാ൪ കാ 

ഞ്ങെ അവളു ടെ നാണിടത്തെ അനാവ്ൃതമാ 

കും; ആരും അവളെ ഏനെറ കയ്യില്ുനി 

ന്ന വിടുധിക്കയില്ല. ഞാന് അധമൂടെ 

സകലസന്തോഷധും ഉത്സവങ്ങളും അമാ 

വാസികളും ശബ്ബത്തുകുടടും അവള്ടെ ധി 

ശേഷട്_വസങ്ങളും ഏല്ലാം ഇല്ലാതെയാ 

ക്കം. ഇതു ഐനെറ ജാരന്മാര് ഏനികു 

തന്ന സമ്മാനങ്ങഠ എന്നു അവധ പറഞ്ഞ 

മുന്തിരിപള്ളികളെയും അത്തിവ്ലക്ഷങ്ങ 

ളെയും ഞാന നശിപ്പിച്ചു കാടാക്കും; കാട്ടു 

മൂഗങ്ങഗഥ അവയെതിന്നുകളയും. അധഖഠാ 

ബാരധിഗ്രഫങ്ങധാകു ധൂപം കാണിച്ചു 

കുണുകും ആടഭരണങ്ങടുംകൊണ്ടെ തന്നെ 

അലങ്കരിച്ചു തനറെറ ജാരന്മാരെ പിന്തുട 

ന്ന ഏന്നെ മറന്നുകളഞ്ഞു നാമ കമ്െ ഞാ൯ 

അവളോടു സന്ദശിക്കും എന്നു യഫഹോധഖ 

യുടെ അരുളപ്പാടു. 

അവളടെ. വശീകരിച്ചു മരുഭൂടിയിര കൊ 

അതു കൊണ്ടു ഞാ൯ 

ണ്ടെചെന്നു അവളോടു ഫ്ൃദ്യമായി സംസാ 

രിക്കും. അവിടെനിന്നു ഞാ൯ അവനകു 

പ്രത്യാശയുടെ 

വാതിലായി ആഖോകതഴ്സ്േരയെയും കൊ 

മുന്തിരിത്തോട്ടങ്ങളെയും 

ടൂക്കും; അധമ അവിടെ അധമൂടെ യൌ 

വനകാലത്തിലെന്നപോലെയും അവ 

മിസ്്യിംദേശത്തുനിന്നു പുറപ്പെട്ടുവന്ന 

നാളിലെന്നപോലെയും വിധേയ ത്മുകും. 

അന്നാളില് നി ഏന്നെ ബാലി (ഉടയവ 

നേ) ഏന്നല്ല ഇരശിീ (ഭത്താധേ) എന്നു 

വിളിക്കും ഏന്നു യഹോവയുടെ അരുമ 

പ്പാട. 

രുകളെ അധളുടെ വായില്നിന്നു നീക്കി 

ഞാ൯ ബാല് ധിഗ്രഫങ്ങളുടെ പേ 

ക്കളയും; ഇനി ആരും അവയെ പേർ 

സ്ൃരിക്കുയൂമില്ല. 

ഞാ൯ അവക്ു യധഖണ്ടി കാട്ടിലെ മൃഗങ്ങ 

ചൊല്ലി അന്നാളില് 

മേടേം ആകാശത്തിലെ പക്ഷികളോടും 

നിലത്തിലെ ഇഴജാതികളോടും ഒരു നി 

ഠിം 

1923 

ക 

കം 

ഫോശേയ ൩ 

യമം ചെയ്യും; ഞാന് വില്ലും വാളും യുദ്ധ 

വും ഭൂമിയില്നിന്നു നിക്കി, അവരെ നി 

ഭയം വസിക്ുമാറാകും. ഞാന നിന്നെ 

ഡസഭകാല ത്തേകും എനികു വിവാഫത്തി 

നം നിശ്ചയിക്ുും; അതേ, നീതിയോടും 

ന്യായത്തോടും ഭഒയയോടും കരുണയോടും 

ക്രടെ നിന്നെ ഏന്.ക്കു വിവാഹത്തിന്നു 

നിശ്ചയിക്കും. ഞാന് ധിശ്വമസ്മതയോടെ 

നിന്നെ ഏനിക്കു ധിഖാഹത്തിന്നു നിശ്ച 

യിക്കും; 

ചെയ്തും, ത്തു കാലത്തു ഞാന് ഉത്തരം 

നി യഹോധഖയെ അറികയും 

നച്ച്യം ഏന്നു യഹോവ അരുളിച്ചെയ്യന്നു ; 

ഞാ൯ ആകാശത്തിന്നു ഉത്തരം നല്ലം; 

അത്തു ഭൂമികു ഉത്തരം നല്ലം; ഭൂമി ധാ 

നൃത്തിന്നും വീഞ്ഞിന്നും ന്േണ്ണണെക്കും ഉത്തരം 

നച്ല,ം; അധ യിസ്രെയേലിന്നും ഉത്തരം 

നമ്ലം. 

ഭേശത്തു വിതെക്കും; കരുണ ലഭിക്കാത്തവ 

ഞാ൯ അതിനെ എനിക്കായി 

ളോടു ഞാ൯ കരുണ കാണിക്കും; ഏനെറ 

ജനമല്ലാത്തതിനോടു: നി എന്െറ ജനം 

മേന്നു ഞാന് പറയും; നി ഏനെറ ഭൈവഖം 

ന്നു അവരും പറയും. 

൩.൦ അഡ്ധ്യായം. 

അനന്തരം യഹോധ എന്നോടു: യിസ്പാ 

യേരുമക്കമ അന്യ ദേവന്മാരോടു ചേന്നു 

മുന്തിരിയടകളിത ഇക്ടപ്പെടിട്ടും യഹോവ 

അവരെ സ്നറ്റേഹികുന്നതുപോലെ നീ ഇ 

നിയും ചെന്നു ഒരു ജാരനാരല് സ്നേഹി 

ക്കപ്പെട്ടു ൮ ഭിചാരിണിയായിരിക്കുന്ന സ്്ി 

യെ സ്ന്റേഫിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കു മ്േന്നു കപ്പിച്ചു. 

അങ്ങനെ ഞാന് അധവമെ പതുനഞ്മു 

വെള്ളി ക്കാശിന്നും ഒന്നര ഫോമെര് യഖ 

ത്തിന്നും മേടിച്ചു, അധോടു: നിബ 

ഹുകാലം അടങഞ്ങിപ്പാക്കേണം; പരസം 

ഗം ചെയ്തുയേ മറെറാരു പുരുഷന്നു പരി 

ഞാഠദം ഗ്രഹമായിരിക്കയോ അതതു; 
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ഹോദശയ ര: 

അങ്ങനെ തന്നേ ചെയ്യും ഏന്നു പറഞ്ഞു. 

ഈ വിധത്തില് യിസ്രായേല്മക്കാം ബഹു 

കാലം രാജാധില്ലാതെയും പ്രഭൂ വില്ലാതെ 

യൂം യാഗമില്ലാതെയും പ്രതിക്യുയില്ലാതെ 

യൂം ഏഫോടില്ലാതെയും ഗൃഹബിംബമി 

ല്ലാതെയ്യം 

യിസ്രായേല്മക്കമ തിരിഞ്ഞു തങ്ങളുടെ 

ഇരികും, പിന്നത്തേതില് 

ദൈവമായ യഹോവയെയും തങ്ങളുടെ 

രാജാവായ ഭാധിടദിനെയും അന്വേഷി 

ക്കും; ഭാവികാലത്തു അവര് ഭയപ്പെട്ടു 

കൊണ്ടു യഹോധയിങ്കലേക്ും അവന്െറ 

നന്മയിങ്കലേകും വരും. 

൪൫.൦ അധഡ്ധ്യായാ. 

യിസ്ധായേല്മക്കളേ, യഹോവയുടെ വച 

നം കേഠപ്പി൯;ു യഹോവെക്കു ദേശനി 

വാസികളോടു ഒരു ൮ൃയവഹാരം ഉണ്ടു; 

ദേശത്തു സത്യധും ഇല്ല, ദയയും ഇല്ല, 

ഭദൈവപരി ജ്ഞാനധുമില്ല. അവര് ആ 

ണയിടുന്നു; ഭോഷ്കു പറയുന്നു; കുല ചെ 

ജുന്നു; 
വിടു മുറിക്കുന്നു; രക്തപാതകത്തോടു രക്ത 

മോഷ്ടിക്കുന്നു; വ്ൃഭിചരിക്കുന്നു ; 

പാതകം ക്രട്ടുന്നു. അതുകൊണ്ടു ദേശം 

ട3ഖിക്കുന്നു; അതിലെ സകലനിധഖാസി 

കളും വയലിലെ ശൂഗങ്ങളും ആകാശത്തി 

ലെ പറവകളും ക്ഷിണിച്ചുപോകുന്നു; സ 

മുദത്തിലെ മത്ധ്യങ്ങളും ഇല്ലാതെയാകുന്നു, 

എങ്കിലും ആരും 

ശാസിക്കയും അരുതു; നിനെറ ജനമോം, 

വാടിക്കരുതു; ആരും 

പുരോഫിതനോടു വാടിക്കുന്നവരെപ്പേം 

ലെ തരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടു നി പകല് 

സമയത്തു ഇടറിവീഴ്ചം; പ്രവാചകനും 

നിന്നോടുക്രടെ രാത്രിയില് ഇടറിലീഴ്ചം; 

നിമനെറ അമ്മയെ ഞാന് നശിപ്പിക്കും. 

പരിജ്ഞാനമില്ലായ്്കു യാല് ഏഎസനെറ ജനം 

നശിച്ചുപോകുന്നു; പരിജ്ഞാനം ത്യജിക്ക 

കൊണ്ടു നി എനികു പുരോഹിതനായിരി 

ധിം 

ദുഥന൨ 4. 

ക്കാതവണ്ണും ഞാ൯ നിന്നെയും തൃജിക്കും; 

നി നിനെറ ഭൈധത്തിനെറ ന്യായപ്ര) 

മാണം മറനകുളഞ്ഞതു കൊണ്ടു ഞാഠും 

നിനെറ മക്കളെ മറക്കും. അഖര് ചെരു 

കുന്തോറും എന്നോടു ഏറെ പാപം ചെയ്യു; 

ഞാ൯ അവരുടെ മഹത്വത്തെ ലജ്ഹൂയായി 

മാററും. അവര് എനെറ ജനത്തിനെറ 

പാപപംകൊണ്ടു ഉപജിവനം കഴികുന്നു; 

അവരുടെ അകൂത്ൃത്തിന്നായിട്ടു ആഗ്രഹി 

ക്കുന്നു. ആകയാല് ജനത്തിന്നും പരോ 

ഹിതന്നും ഒരുപോലെ ഭവധികും. ഞാ൯ 

അവരുടെ നടപ്പ അവരോടു സദന്ദശിച്ചു 

അവരുടെ പ്രവൃത്തികഠാക്കു തക്കവണ്ണം 

അവകു പകരം കൊടുക്കും. അവര് ഭക്ഷി 

ച്രാലും തൃപ്യി പ്രാപിക്കയില്ല; 

സ്ര്രിസംഗം ചെയ്യാലും പെരുകുകയില്ല; 

അവര 

യഹോവയെ ക്രട്ടാക്കുന്നതു അവർ ധിട്ടു 

കള ഞ്ഞുവല്ലോ. 

പുതിയ വിഞ്ഞും ബുഭ്ധിയെ കെടുത്തുകള 

യ്യുന്നു. 

ത്തോടു അരുളപ്പാടു ചോടികുന്നു; അവ 

പരസംഗവും വിഞ്ഞും 

എനെറ ജനം തങ്ങളുടെ മര 

രുടെ വടി അഖരോടു ലക്ഷണം പറ 

യയന്നു; 

പ്പിക്കുന്നു; അവര് തങ്ങളുടെ ദൈവത്തെ 

പരസംഗഥഗമോഹം അവരെ ഭൂമി 

വിട്ടു പരസംഗം ചെയ്യുന്നു. അവര് പ 

വ്യുതശിഖരങ്ങളില് ബലി കഗികുന്നു; 

കുന്നുകളില് അവര് നല്ല തണലുള്ള കരു 

വേലത്തിനെറയും പുന്നയുടെയും ആലി 

നെറയും കീഴെ ധ്മൂപം കാട്ടുന്നു; അവിടെ 

നിങ്ങളുടെ പുത്രിമാർ പരസംഗം ചെ 

യുന്നു; നിങ്ങളുടെ പുത്രഭായ്യമാര് വ്യഭിച 

രിക്കുന്നു. 

സംഗം ചെയ്യുന്നതും നിങ്ങളുടെ പൃത്രഭാ 

നിങ്ങളുടെ പുത്രിമാര് പര 

യ്യമാർ വ്ൃഭിചരിച്ചുനടക്കുന്നതും ഞാ൯ 

സന്ദശിക്കയില്ല;; അവര് തന്നേ ധേശ്യാ 

സ്റ്രികമോടുക്രടെ ധേറിട്ടുപോകയും ദേവ 

ഭഓസികളോടുക്രടെ ബലി കഴിക്കയും 

ഞ്ജ; മം 
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ചെയ്യുന്നു; 

ജനം നശിച്ചുപോകും. യിസ്പായേലേ, 

നി പരസംഗം ചെയ്യാലും, ൭യഫ്രുഓ അ 

പ്പരാധം ചെയ്യാതെയിരിക്കളെ; നിങ്ങ 

ഗില്ാലിലേകു ചെല്ലരുതു; ബേത്ത് -ആ 

വെനിലേകു കയറിപ്പോകരുതു; യഫോ 

വയണ ഏന്നു സത്യം ചെയ്തുയുമരുതു. 

യിയ്്യേല് ദുശ്ശാഠ്യമുള്ള പശുക്കിടാധി 

നെല്പ്പോലെ ദുശ്ശാറ്യം കാണിച്ചാല് 

യഹോവ അവരെ ഒരു ധിശാലസ്ഥലത്തു 

കുഞ്ഞാടിനെപ്പോലെ മേയികു മോ? 

ക്ഫ്രു യിം വിഗ്രഹങ്ങളുടെ ക്രളാളിയാ 

കുന; അവനെ ധിട്ടുകളുക. മദ്യപാനം 

കഴിയുമ്ചോഠ അവർ പരസംഗം ചെയ്യം; 

അവരുടെ പ്രളക്കുന്മാ൪ ലജ്ചൂയില് അത്യ 

ന്തം ദ്രാക്യച്പെടുന്നു. 

ചിറകുകൊണ്ടു ചുററിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്നു; 

കാററു അവളെ 

അവര് തങ്ങളൂടെ ബലികഠാഹേതു വായി 

ലങ്ട്മിച്ചുപോകും. 

തം അഘ്ധ്യായം. 

മൂ]രോഹിതന്മാരേ, കേശപ്പി൯; യിയ്് 

മൃയഅഗൃഹഫമേ, ചെധിക്കൊഠവി൯; രാജ 

ഗൃഹമേ, ചെധി തരുധി൯; നിങ്ങഠം 

മിസ്സുകു ഒരു കണിയും തബോരിന്മേരു 

വിരിച്ച വലയും ആയിത്തിന്നിരിക്കുകൊ 

ണ്ടു ന്യായവിധി നിങ്ങധക്ു വരുന്നു, 

മത്സരികഠ വകളത്വത്തില് ആണ്ടുപോ 

യിരിക്കുന്നു; ഞാനോ അവകു ഏധകും 

ഒരു ശാസകു൯ ആകുന്നു. ഞാന് എഎഡ്ഥു 

യിമിനെ അറിയുന്നു; യിസായേല് എനി 

ക്ട മറഞ്ഞിരികുന്നതുമില്ല; മ്രേഫ്ര യീമേ, 

നി ഇപ്പോ. പരസംഗം ചെയ്യിരിക്ുന്നു ; 

യിന്ത്രായേല് മലിനമായിരിക്ുന്നു. അവര് 

തങ്ങളുടെ ദൈധത്തിനെറ അടുക്കലേകു 

മടങ്ങിവരേണ്ടതിന്നു അവരുടെ പ്രവൃത്തി 

കഠം സമ്മതിക്ുന്നില്ല; പരസംഗമോഹം 

ധിം 
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ഇങ്ങനെ ബുദ്ധിയില്ലാത്ത | അവരുടെ ഉള്ളില് ഉണ്ടു; അവര് യഹോ 

വയെ അറിയ്യന്നതുമില്ല. യിസ്റപായേലി 

നെറ അഹംഭാവം അവനെറ മുഖത്തു 

സാക്ഷികരിക്കുന്നു; അതുകൊണ്ടു യിസ്പാ 

യേലും എഫ്യിമും തങ്ങളുടെ അക്ലത്യ 

ത്താല് ഇടറിധിഴ്ംം; യ്യെഫ്രുയും അവ 

രോടുക്രടെ ഇടറിപിഴ്ഴം. യഹോവയെ 

അന്വേഷിക്കേണ്ടതിന്നു അവര് ആടുക 

ളെയും കുന്നകാലികുളെയും കൊണ്ടുചെ 

ലൂം; എങ്കിലും അവര് അവനെ കണ്ടെത്തു 

കയില്ല ; അവ൯ അധരെ ധിട്ടുരാറിയിരി 

അന്നു. അവ൪ അന്യ പുത്രന്മാരെ ജനി 

പ്പിച്ചിരിക്കുകൊണ്ടു അവ൪യഹോധയോടു 

വിശവാസപാതകം ചെയ്യിരികുന്നു. ഇ 

പ്പോ ഒരു അമാധാസ്യ അവരെ അവ 

രുടെ ഓഹരികളോടുക്രടെ തിന്നുകളയും. 

ഗിബെയയില് 

രൂയ്യധും തു ധി൯; ബേത്ത് .ആധലെനില് 

കാഫളധും രാമയിര 

പോര്ധിളി ക്രട്ടുവി൯; ബെന്യാമീനേ, നി 

നെറ പിറകെ വരുന്നു. ശിക്ഷാഭിവസ 

ത്തില് മ്രേഫ യിം ശ്ര മാകും; നിശ്ചയമു 

ളതു ഞാ൯ യിസായേല്ഗോത്ൃങ്ങളുടെ 

ഇടയില് അറിയിച്ചിരിക്ുന്നു. 

പ്രളക്കന്മാര അതിർ മാററുന്നവരെപ്പോ 

യ്യെഫ്രദാ 

ലെ ആയിത്തിന്നു; താതുകൊണ്ടു ഞാ൯ 

മേനെറ ക്രോധം ധഖെള്ളംപോലെ അധഖ 

രുടെമേല് പകരുംം മ്ലേഡ്ു യിമിന്നു 

മാന്മചകപ്പന അഠമസരിച്ചുനടപ്പം൯ 

ഇക്ടം തോന്നിയതുകൊണ്ടു അവന് പ്പി 

ഡിതനും വ്യവഹാരത്തില് തോററവന്മം 

ആയിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടു ഞാ൯ എ 

ഥു യിമിന്നു പുഴ്ചവും യെഫ്രുദാഗൃഹത്തിന്നു 

ദ്രവത്വധുമായിരികും. എഫു യിം തന്െറ 

വ്യാധിയും യ്വെ്രദാ തനെറ മുറിവും കുണ്ട 

പ്പോഠം എഫ്രയീം അത്ത്തരില് ചെന്നു 

യൂഭ്ധത പ്പരനായ രാജാലിനെറ അടുക്കല് 

ആദയച്ചു; ങ്കിലും നിങ്ങളെ സൌഖ്യ 

10 

11 

12 

13 



14 

15 

ഹോശേയ ൬൭ 

മാക്കുവാനും നിങ്ങളുടെ മുറിവു പൊറുപ്പി 

പ്പാനും 

എഫ്രു യിമിന്നു ഒരു സിംഹംപോലെയും 

അവന്നു കഥിഞ്ഞില്ല. ഞാ൯ 

യ്യെഫ്രുദാഗൃഹത്തിന്നു ഒരു ബാലസിംഹം 

പോലെയും ഇരിക്കും; ഞാന് തന്നേ കടി 

ചുകിറി പൊയ്ത്കുള.യും; ഞാന് പിടിച്ചു 

കൊണ്ടുപോകും; ആരും വിട്ടവിക്കയു 

മില്ല. അവര് കുററം ഏററുപറഞ്ഞു 

എനെറ മുഖം അന്വേഷിക്കു ധവോളം ഞാ൯ 

മടങ്ങിപ്പോയി എന്റെറ സ്ഥലത്തു ഇരി 

ക്കും; കക്കുതയില് അവര് എന്നെ ജാഗ്രത 

യോടെ അന്വേകികും, 

ന്നം അദ്ധ്യായം. 

വരുലിനു, നാം യഹോവയുടെ അടുക്ക 

ലേക്കു ചെല്ലുക; അവന് നമ്മെ കടിച്ചു 

കീറിയിരിക്കുന്നു; അവ൯ സൌൊടഖ്യമാക്കും ; 

അവ൯ നമ്മെ അടിച്ചിരിക്കുന്നു; അവ൯ 

മുറിവു കെട്ടും, 

അവന നമ്മെ ജിപിപ്പിക്ും; മൂന്നാം ദിഖ 

രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടു 

സം അവന നമ്മെ എഴ്ന്നേല്പിക്കും; നാം 

അവഖനെറ മുമ്പാകെ ജിലധിക്കയും ചെയ്യം. 

നാം അറിഞ്ളജുകൊഠംക; യഹോവയെ അ 

റിവാ൯ നാം ഉത്സാഹിക്ക; അവനെറ ഉദ 

യം പ്രഭാതംപോലെ നിശ്ചയമുള്ളതു; അ 

വ൯ മഗപോലെ, ഭൂമിയെ നനെക്കുന്ന 

പി൯മഴഗപോലെ തന്നേ, നമുടെ അടു 

ക്കല് വരും. 

എന്തു ചെരയ്യണ്ച്ല് 

നിനക്കു എന്തു ചെയ്യേണ്ടു? 

എഫു യിമേ, ഞാ൯ നിനക്കു 

യ്െഫ്രുദയേ, ഞാ൯ 

നിങ്ങളുടെ 

വാത്സല്യം പ്രഭാതമേഘം പോലെയും വല 

ചെക്കു നീങ്ങിപ്പോകന്ന മഞ്ഞുപോലെയും 

ഇരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടു ഞാന് പ്രുധാ 

ചകന്മാ൪മുഖാന്തരം അവരെ ധഖെടടി, എ 

നെറ വായിലെ വചനങ്ങളാല് അവരെ 

കൊന്നുകളഞ്ഞു; എനെറ ന്യായം ധവെളി 

ചുംപോലെ ഉദിക്കുന്നു. യാഗത്തിലല്ല, 

ഠിം 

ഥാന 6, 

ദയയിലും ഹോമയാഗങ്ങളെ ക്കാം ദൈവ 

പരി ജ്ഞാനത്തിലും ഞാ൯ പ്രസാടിക്കുന്നു. 

എന്നാല് അവര് ആദാം എന്നപോലെ 

നിയമത്തെ ലംഘിച്ചു; അഖിടെ അവ൪ 

എന്നോടു വിശ്വാസപാതകം ചെയ്യിരി 

ക്കുന്നു. ഗിലയാട് അകൃത്യം പ്രുവത്തി 

ക്കുന്നവരുടെ പട്ടണം, അതു രക്തംകൊ 

ണ്ടു മലിനമായിരികുന്നു. പതിയിരിക്കു 

ന്ന കുവച്ചക്കാരെപ്പോലെ ഒരുക്രട്ടം പു 

രോഹിതന്മാർ ശെഖേമിലേക്കുള്ള വധി 

യില് കുല ചെയ്യുനു; അതേ, അവ൪ 

ഷ്ഠുമ്മം 
ത്തില് ഞാന് ഒരു ഭയങ്കരകായ്യം കണ്ടിരി 

ചെയ്യുന്നു. യിസ്രായേല്ഗൃഹ 

ക്കുന്നു; അവിടെ ന്രേഫ് യിം പരസംഗം 

ചെയ്യു, 

ക്കുന്നു. 

യിസ്രായേല്; മലിനമായുമിരി 

യെഫ്രുദയേ, ഞാ൯ എസെറ ജന 

ത്തിനെറ സ്ഥിതി മാററുമ്പോഠം, നിനകും 

ഒരു കെയ ഖെച്ചിരിക്കുന്നു. 

൭൭ അഡ്ധ്യായാം. 

ഞാ൯ യിസ്രായേലിന്നു ചികിത്സ ചെയ്യു 

മ്പോഠം, എഫു യീമിനെറ അകൂത്യധും ശമ 

യ്യയുടെ ദുഷ്ടതയും ഡെളിപ്പെട്ടുവരുന്നു ; 

അവര് പ്യയാജം പ്രവത്തിക്കുന്നു; അകത്തു 

കള്ളസ കടക്കുന്നു; പുറത്ത കവച്ചക്കാരു 

ടെ ക്രട്ടം കൊള്ള യിടുന്നു. 

ടൂഷ്ചുതയൊക്കെയും ഞാ൯ ഓാക്ുന്നു എന്നു 

അവരുടെ 

അധഖര് മനസ്സിര ധിചാരിക്ുന്നില്ല; ഇ 

പ്പ്ോശ അവരുടെ സ്പന്തപ്രപ്ൃത്തികഠം 

അവരെ ചുററിയിരിക്കുന്നു; അവ എഏനെറ 

മുമ്പാകെ ഇരിക്കുന്നു. അവര് ദുഷ്ടത 

കൊണ്ടു രാജായിനെയും ഭോഷ്്ുകൊണ്ടു 

പ്രഭക്കന്മാരെയും സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നു. 

അലര് ഏല്ലാവരും വ്ൃഭിചാരികഠം ആക 

ന്നു; അപ്പുക്കാര൯ ചൂടുപിടിപ്പിക്കുന്ന 

അപ്പക്രൂടുപേോംലെ ഇരിക്ുന്നു; മാധ്യ കഴെ 

ച്ചതുമുതല് അതു പൃളിക്കഖോളം തിയെ 
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രിക്കാതിരികും. നമുടെ രാജാധിനെറ ഞാ൯ അവരെ ധവിണ്ടെടുപ്പാ൯ വിചാരി 

ടിവസത്തില് പ്രഉക്കുന്മാകു ധിഞ്ഞിനെറ 

ഉത്ണുത്താല് ഭീനം പിടിക്കുന്നു; അവ൯ 

പരിഹാസികളോടുക്രടെ കൈ നിട്ടുന്നു. 

അവര് പതിയിരികുന്ന സമയത്തു തങ്ങ 

മൂടെ എടയത്തെ അപ്പക്കടുപോലെ ഒരു 

ക്കിയിരികുന്നു; അവരുടെ അപ്പക്കാര൯ 

രാത്രി മുഴ വയും മുറഞ്ങുന്നു; രാവിലേ അതു 

ജ്വലിക്കുന്ന തിപോലെ കത്തുന്നു. അധ 

രൊക്കെയും അപ്പക്കുടുപോലെ ചൂടുപി 

ന്യായാധിപതിമാരെ ടിച്ചു, തങ്ങളൂടെ 

തിന്നുകള യുന്നു; അവരുടെ രാജാക്കന്മാര് ' 

ഒക്കെയും ചിണിരിക്ുന്നു; അവരുടെ ഇട 

യില് ഏന്നോടു അപേക്ഷികുന്നവന് ആ 

രുമില്ല. 

കലന്നിരിക്ുന്നു; കഫ യാം മറിച്ചിടാത്ത 

രോശ ത്ആൃകന്നു, 

ന്െറ ബലം തിന്നുകളഞ്ഞു എങ്കിലും അ 

വന് അറിയുന്നില്ല; അധന്ന അധിട 

ചിടെ നരെച്ചിരികുന്നു ഏങ്കിലും അവന് 

അറിയുന്നില്ല. 

ഭാവം അവന്െറ മുഖത്തു സാക്ഷികരി 

യിസ്റ്ായേലിനെറ അഹം 

കുന്നു; എന്നാല് അവര് തങ്ങളുടെ ടൈ 

വമായ യഹോധയുടെ അടുക്കുരു മടങ്ങി 

വന്നിട്ടില്ല; ഇതില് ഒക്കെയും അവനെ 

അന്വേക്കിച്ചിട്ടും ഇല്ല. ഏഫ്യയിം ബു 

ദ്ധിയില്ലാത്ത പൊട്ടുപ്രാവുപോലെ ആകു 

ന്നു; അവര് മിസ്രയിദിനെ വിളിക്കയും 

അമ്ല്രിലേകു പേകേയും ചെയ്യന്നു. 

അവർ പോകമ്പാഠ ഞാന് ഏനെറ വല 

അവരുടെമേല് വീശും; ഞാ൯ അവരെ 

ആകാശത്തിലെ പറവകളെ പ്പോലെ താ 

ഴെ വരുത്തും; അവരുടെ സഭ൭യ കോപ്പി 

ചതുപോലെ ഞാ൯ അവരെ ശിക്ഷികും. 

അവര് ഏന്നെ വിട്ടു ഓടാിപ്പോയതു കൊണ്ടു 

അവകു അയ്യോ കക്ടും; അവര് എന്നോടു 

അതിക്രമം ചെയ്തു കൊണ്ടു അവകു നാശം; 

ഠിം 

ടു സിപ്പിച്ച ബലപ്പെടുത്തിട്ടും, 
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ഹോശേയ വ൮ 

ചവിട്ടും അവര് എന്നോടു ഭോഷ്കു സംസാരി 

കുന്നു. അവര് ഫൃഒയപൂവ്വം എന്നോടു നില 

വിളിക്കാതെ കിടക്കയില് ധെച്ചു മുറയിട്ടു 

ന്നു; അവര് ധാന്യയധും വീഞ്ഞും നിമിത്തം 

ഒന്നിച്ചുക്രടുന്നു; അവര് എന്നോടു മത്സരി 

ക്കുന്നു. ഞാ൯ അവരുടെ ഭൂജങ്ങളെ അ 

അവര 

ത്േണ൯റ നേരെ മോഷം നിരൂപിക്കുന്നു. 

അവര് തിരിയ്യന്നു, മേലോട്ടു അല്തായഠം ; 

അവർ വഞ്ചനയുള്ള വില്ലുപോലെ ആ 

കുന്നു; അവരുട പ്രദക്കുന്മാര നാധി 

നെറ ക്രോധംനിമിത്തം വാള കൊണ്ടു 

പീഴും; ഇതു മിസയിംദേശത്തു അവക്കു 

മ്േഫുയിം ജാതികളോടു ഇട ; പരിഹാസഹേതു വായിത്തിരും. 

വം അഡ്ധ്യായം. 

അപര് എന്റെറ നിയമത്തെ ലംഘിച്ചു 

എനെെറ ന്യായപ്രമാണത്തിന്നു വിരോധ 

മയോി അതിക്ൃമം ചെയ്തുകൊണ്ടു കാഫ 

ഉം വായില് ധെകുക; കുഴഴകുനെപ്പോലെ 

യഹോവയുടെ ത്ആലയത്തിന്മേല് ചാടി 

വിഴ്ുക. അവര് .മഏന്നോടു: ദൈവമേ, 

യി സ്ായേലാകുന്ന ഞങ്ങ നിന്നെ അറി 

യുന്നു ഏന്നു നിലവിളിക്കുന്നു. യിസാ 

യേല് നന്മയായതിനെ ഉപേക്ഷിച്ചുകള. 

ഞ്ഞിരിക്കുന്നു; ശത്രു അവനെ പിന്തുടരട്ടെ. 

അവര് രാജാക്കന്മാരെ വാഴിച്ചു ആാ൯ 

മുഖാന്തരം അല്ലതാനും; ഞാന് അറിയാ 

തെ പ്രഭൂക്കുന്മാരെ അവര് നിയമിച്ചിരി 

ക്കുന്നു; അവര് ഛേടിക്കപ്പെടേണ്ടതിന്നു 

വെള്ളികൊണ്ടും പൊന്നു കൊണ്ടും തങ്ങ 

കു വിഗ്രഹങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കി. ശമയ്യ 

യേ, നിന്െറ പശുക്കിടാവിനെ അവ൯ 

വെറുക്കുന്നു; എനെറ കോപം അവരുടെ 

നേരെ ജ്വലിക്കുനാ; അധകു കുററമി 

ല്ലായ്കു ഏത്രത്തോളും അസാഷ്ധ്യ മായിരിക്കും 
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ഇതു യിസായേലിനെറ പണി തന്നേ; 

ഒരു കൌശലപ്പണിക്കാര൯ അതിനെ 

ഉണ്ടാക്കി, അതു ഭദൈധമല്ല; ശമയ്യയുടെ 

പശുക്കിടാവു നറുങ്ങിപ്പോകും. അവര് 

കാററു വിതെച്ചു, ചുഴലിക്കാററു കൊയ്യും; 

അതിന്നു തണ്ടില്ല, ഞാറു മാവിനെ നല്ക 

യുമില്ല; നല്കിയാലും അന്യജാതികഠ അതി 

നെ ധിഴ്ചങ്ങിക്കളുയും. യിസ്രായേലിനെ 

വിഴ്ചങ്ങിപ്പോയിു അവര് ഇപ്പോഠം ജാതി 

കളുടെ ഇടയില് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഒരു പാ 

തൂംപോലെയിരിക്കുന്നു. അവര് തനിച്ചു 

നടക്കുന്ന കാട്ടുകഴുത പോലെ അകശ്ത്രരിലേ 

ക്കു പോയി; എഫ്ഥ യിം ജാരന്മാരെ ക്രലി 

ക്കു വാങ്ങിയിരിക്കുന്ുു. അവര് ജാതിക 

മുടെ ഇടയില്നിന്നു ജാരന്മാരെ ക്രലിക്ു 

വാങ്ങിയാലും ഞാ൯ ഇപ്പോഠം അവരെ 

കൂട്ടും; അവർ പ്രഭക്കന്മാരുടെ രാജാധി 

സെറ ചുമടി൯കിഴില് വേഗത്തില് വേട 

നപ്പെടും. 

ത്തിന്നായി അനേകം 

ഫ്ര യിം പാപപരിഹാര 

യാഗപീിഠങ്ങളെ 

ഉണ്ടാക്കിയതു കൊണ്ടു, യാഥപീഠങ്ങറം അ 

വന്നു പാപഹേതുഖായി തിന്നിരിക്കുന്നു. 

ഞാന് എനെറ ന്യായപ്രമാണം അവന്നു 

പതിനായിരം കല്പനയായി എഴതിക്കൊ 

ടടുത്താലും അധ അപൂവ്യകായ്യമായി എണ്ണ 

പ്പേടുന്നു. 

യാഗങ്ങളെ. അറുത്തു 

അവര് എനെറ അപ്പുണ 

മാംസം തിന്നു 

നനു; എന്നാല് യഹോവ അധഖയില് 

പ്രസാടിക്കുന്നില്ല; 

അകൂത്യം 

സന്ദശികും; 

ഇപ്പോഠം അവ൯ 

അവരുടെ ഓതുതു അധ 

രുടെ പാപം അവര 

മിസ്രയിമിലേക്ു മടങ്ങിപ്പോകേണ്ടിവരും. 

യിസ്രായേല് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയവനെ 

മറന്നു മന്ദിരങ്ങളെ പണിതിരികുന്നു; 

യ്യെഫ്രുദാ ഉറപ്പുള്ള പട്ടണങ്ങളെ വഭ്ധി 

പ്പിച്ചിരിക്കുന്നു; ഏന്നാല് ഞാ൯ അവ 

നെറ പട്ടണങ്ങളില് തി അയകും; 

ഠിം 

1228 ദു 9 

അതു അവയിലെ അരമനകളെ ഹിപ്പി 

ചുതമയ്യം. 

൯. അദ്ധ്യായം. 

യിസ്രായേലേ, നി നിനെറ ദൈവത്തെ 

വിട്ടു പരസംഗം ചെയ്യൂനടക്കയും ധാന്യ 

ക്കളങ്ങളില് ഒക്കെയും വേശ്യാസമ്മാനം 

ആഗ്രഫിക്കയും ചെയ്യിരിക്കയാല് നിശേ 

ഷം ജാതികളെ പ്രോലെ ഘോഷത്തോടെ 

സന്തോഷിക്കരുതു. കളവും ചക്കും അവരെ 

പോഷിപ്പിക്കയില്ല, പുതുവീഞ്ഞ അതില് 

ഇല്ലാതെയാകും. അവര് യഹോവയുടെ 

ദേശത്തു പാക്കുകയില്ല; എഡ്ഥു യിം മിസ്രയി 

മിലേക്കു മടങ്ങിപ്പ്പോകയും അത്്രരില്വെ 

ചു 

അവര് യഹോവെക്ു ധിഞ്ഞുപകുന്നു അ 

മലിനമായതു തിന്നുകയും ചെയ്യം. 

പ്പിക്കയില്ല; അവരുടെ ഹനനയാഗങ്ങ൦ 

അവന്നു പ്രസാഭമായിരിക്കയുമില്ല; അവ 

രുടെ അപ്പം അവകു ധിലാപത്തിനെറ 

അപ്പംപോലെയിരിക്കും; അതു തിന്നു 

ന്നവനൊക്കെയും അശുഭ്ധനായിത്തിരും; 

അവരുടെ അപ്പം വിശപ്പടക്കുവാ൯ മാത്രം 

അവക്ു ഉതകം; അതു യഹോധയുടെ 

ആലയത്തിലേക്കു വരികയില്ല. സഭാ 

യോഗടിഖസത്തിലും യഹോവയുടെ ഉത്സ 

വദിവസത്തിലും നിങ്ങ ഏന്തു ചെയ്യും? 

അവര് നാശത്തില്നിന്നു ഒഴിഞ്ഞപോ 

യാല് മിസ്രയിം അവരെ കൂട്ടിച്ചേക്കും; 

മോഫ് അവരെ അടക്കുംചെയ്യും; അവ 

രുടെ ധവെള്ളികൊണ്ടുള്ള മനോഹരസാധ 

നങ്ങ രതൂധവെക്കു അവകാശമാകും; മുള്ള. 

ക അവരുടെ ക്രടാരങ്ങളില് ഉണ്ടാകം, 

സന്ദശനകാലം വന്നിരികുന്നു; പ്രുതികാ 

രദിവസം അടുത്തിരിക്കുന്ന; നിന്െറ 

അകൂത്യ ബാഹുല്യവും മഹാദ്വേഷവുംനിമി 

ത്തം പ്രവാചക൯ കോഷനും ആത്മ 

പുൂണ്ണ൯ ഭ്രാന്തന്ദം എന്നു യിസ്ഡാമയേല് 
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അറിയും. മ്ദേഡ്ു യിം ഏന്െെറ ദൈവത്തി 

നെറ നേരെ പതിയിരിക്കുന്നു; പ്രവംച 

കുന്നോ അവനെറ ഏല്ലാവഴികളിലും വേ 

ട്ടക്കാരനന്െറ കണിയും അവനെറ ദൈവ 

ത്തിസെറ ആലയത്തില് പകയ്യം നേരിടും. 

ഗിബെയയുടെ കാലത്തു ഏന്നപോലെ 

അവർ വകളത്വത്തില് മുഴുകിയിരികു 

നാന; അവന് അവരുടെ അകൃത്യം ഒതു 

അവരുടെ പാപം സദ്ദശികും മരുഭ 

മിയിൽ മുന്ത്രിപ്പഴംപോലെ ഞന് യിസാ 

യേലിനെ കണ്ടെത്തി; അത്തിവൃക്ഷം 

ത്തില് ആള്യം മണ്ടായ തലക്കനിപോലെ 

ഞാന നിങ്ങളൂടെ പിതാക്കന്മാരെ കണ്ടു; 

ബാര-പെയോരിൽ തതത്തിയപ്പോഠഥ അ 

വർ തങ്ങളെത്തന്നേ ലങ്ഡാബിം ബത്തിന്നു 

ഏപ്പിച്ചു; അവരുടെ ഇഷ്ടടേവനെപ്പേോ 

ലെഥ്ലേ ച്ചതയുള്ള വരായ്യിന്നു, മ്രേഫ് യി 

മിനെറ മഹത്വം പ്രസവമോ ഗഭമോ 

ഗഭോപ്പാദനമമോ ഒന്നും ജുല്ലാതാകംവണ്ണ്ണം 

കരു പക്ഷിയെപ്പോലെ പറനാപോകും. 

അവര് മക്കമെ വളത്തിയാലും ഞാന 

അവരെ ഒരുത്മരും ശേഷിക്കാതവണ്ണം 

മക്കളില്ലാത്ത വരാക്കും; ഞാ൯ അവരെ 

വിട്ടു മാറിപ്പേകുമ്പോഠം അവകു അയ്യോ 

കക്ടൂം! 

വരെ കണ്ടെടത്തോളം അതു മനോഹര 

ഞാ൯ മ്േഫു യിമിനെ സോര് 

സ്ഥലത്തുള്ളോരു നടുതല ആകുന്നു; എങ്കി 

ലൂം ഏഫ്രയിം തെറ മക്കളെ ഡാതക 

നെറ അടുക്കല് പുറത്തു കൊണ്ടുചെല്ലുണ്ടി 

വരും. യഫോധഖേ, അവകു കൊടുക്കേ 

ണമേ; നി എന്ന കൊടുക്കും? അലസി 

പ്പോകുന്ന ഗഭധും വരണ്ട മുലയും അവകു 

കൊടുക്കേണമേ. അവരുടെ ദുകൃതയൊ 

ക്കെയും ഗില്ലാലില് സംഭധിച്ചു; അധി 

ടെഖെച്ചു അവ൪ എനികു ഖെറുപ്പായി; 

അധയരുടെ പ്രവൃത്തികളുടെ ടൂകൃതനിമി 

ത്തം ഞാന് ഇനി അവരെ സ്ന്റേഹിക്കാതെ 

ഠിം 

ഫോശേയ ൧ 

മര്രേനെറ ആലയത്തില്നിന്നു അധ്വരെ 

നീക്കിക്കളയും; അവരുടെ സകലപ്രടടക്ക 

ന്മാരും മത്സരികുഠ അതര. എഏഫ്ുയിമി 

ന്നു പുഴ്ുകുത്തു പിടിച്ചു; അവരുടെ ഖേര് 

ഉണങ്ങി പ്പോയി; അവര് ഫലം കായിക്കു 

യില്ല; അവര് പ്രസവിച്ചാലും ഞാന് അ 

വരുടെ ഇഷ്യകരമായ ഗഭഫലത്തെ കൊ 

നനുകുളൃയും. അവര് എനെെറ ദൈവത്തെ 

അറഠാസരിക്കായ്ത്റ കൊണ്ടു അവ൯ അവരെ 

തള്ളിക്കളയും; അവര് ജാതികളുടെ ഇട 

യിരു ഉഗന്നു നടര്ക്കണ്ടിവരും. 

൧൦. അദ്ധ്യായാ. 
6. 

യിസായേരു പടന്നിരിക്കുന്ന ഒരു മുന്തി 

രിധവള്ളി ആകുന്നു; അവന് ഫലം കായി 

ക്കുന്നു; തന്റെറ ഫലത്തിനെറ ബഗ്ുത്വ 

ത്തിന്നു തക്ഷവറ്റ്റം - അവ൯ ബലിപിഠ 

ങ്ജമ്െ വഭ്ധിപ്പിച്ചു; തത൯റ ദേശത്തി 

നെറ നന്രെകു തക്കവണ്ണം അവന് ഭംഗി 

വിഗ്രഹസ്ധപൂംഭങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കി. 

ഫൃഭയം 

ഇപ്പോ അവര് കുററക്കാരായ്യിരും; അ 

യുള്ള 

അവരുടെ ടിന്നിച്ചിരിക്കുന്നു; 

വന് അവരുടെ ബലിപിഠങ്ങളെ ഇടിച്ചു 

കമകയും അവരുടെ വിഗ്രഹസ്പൂംഭങ്ങളെ 

നശിപ്പിക്കയും ചെയ്യും. ഇപ്പോഠം അ 

വന്: നരമുകു രാജാധില്ല; നാം യഹോ 

വയെ ഭയപ്പെടുന്നില്ലപ്പോ; രജോധു നമു 

ക്കു വേണ്ടി എന്തു ചെയ്യും? ഏന്നു പറയും. 

അവര് വൃത്ഥധാക്കുകഠാ സംസരിച്ചു 

ഉടമ്പടി ചെയ്യുന്നതില് കള്ളസത്യം ചെ 

യ്യുന്നു; അതുകൊണ്ടു ന്യായധിധി വയലി 

ലെ ഉഴച്ചാലുകളിത നഞ്ചുചെടിപോലെ 

മുളെച്ചുവരുന്നു. ശമയ്യാനിവാസികുഠം 

ബേത്ത് -ആവധെനിലെ കാമുകുട്ടിയെകു 

റിച്ചു പേടികുന്നു; അതിലെ ജനം അതി 

നെക്റിച്ചു &॥ ഖിക്ുന്നു; അയിനെറ പൂജാ 

രിക അതിനെകുറിച്ചും അതിന്െറ 

16 7 

18 

1 



ഹോശേയ ൧൧ 

മഹത്വം അതിനെ വിട്ടുപോയതുകൊണ്ടു 

അതിനെക്കുറിച്ചും യിറെക്കുന്നു. അതി 

നെയും യുൃഭ്ധതപ്പരനായ രാജാധിന്നു സ 

മ്മാനമായി അമ്്രരിലേക്കു കൊണ്ടുപോകും; 

എഫു യിം ലങ്യയ പ്രാപികും; യിസ്രായേല് 

തെറ ആലേംചനയെക്കറിച്ചു ലജഷ്ിക്കും. 

ശമയ്യയോ, അതിന്െറ രാജാധു ധെള്ള 

ത്തിലെ ചുള്ളിപോലെ നശിച്ചുപോകും. 

യിസ്വായേലിനെറ പാപമായിരിക്കുന്ന ആ 

ധെനിലെ പൂജാഗിരികം നശിച്ചുപോ 

കും; മുട്ടും പറക്കാരയും അവരുടെ ബലി 

പിഠങ്ങളിന്മേല് മുളെക്ുകും; അവര് മലക 

ളോടു: ഞങ്ങളെ. മൂടുവി൯ എന്നും കുന്നുക 

ളോടു: ഞങ്ങളുടെമേല് ധീഴ്ഴവി൯ എന്നും 

പറയും. യിസ്രായേലേ, ഗിബെയയുടെ 

കാലംമുതല് നി! പാപം ചെയ്യിരിക്കുന്നു; 

അവര് അവിടെത്തന്നേ നില്ലുന്നു;ു ഗി 

ബെയയില് നിതികെട്ടവരോട്ടള്ള പട അ 

വരെ ഏത്തിപ്പിടിച്ചില്ല; ഞാ൯ ആഗ്ര 

ഫികുമ്പോഠ അവരെ ശിക്ഷികും; അവരെ 

അധരുടെ രണ്ടു അകൂത്യം നിമിത്തം ശിക്ഷി 

ക്കു മമ്വോഠ ജാതികം അവരുടെ നേരെക്രടി 

വരും. എഫു യിം മരുക്കമുള്ളതും ധാന്യം 

മെതിപ്പാ൯ ഇക്ഷപ്പെടുന്നതുമായ പശുക്കി 

ടാവു ആകുന്നു; ഞാ൯ അതിനെറ ഭംഗി 

യൂള്ള കഴുത്തില് ന്ദകം ധെകും; ഞാ൯ 

എഫ്ര യിമിനെ നുകത്തില് പിണെകും; 

യെഫ്രുദാ മഴുകയും യാക്കോബ കുട്ട മുടെ 

ക്കുകയും ചെ൯യ്യണ്ടിവരും. നീതിയില് 

ധിതെപ്പി൯; ഒയെക്കൊത്തെ വണ്ണം കൊയ്യു 

വി൯; നിങ്ങളുടെ തരിശുനിലം മഴുവി൯; 

യഹോവ വന്നു നിങ്ങളുടെമേല് നിതി 

വഷ്ടിപ്പിക്കേണ്ടതിന്ന അവനെ അന്വേ 

ഷിപ്പാനുള്ള കാലം ആകന്നുവലല്ലോ, 

നിങ്ങ ടൂക്ടൂത ഉഴുതു, നീതികേടു കൊയ്യൂു, 

ഭോഷ്്റിനെറ ഫലം തിന്നിരികുന്നു; നി 

നിനെറ വഴിയിലും നിന്െറ വിരന്മാ 

ഠിം 
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രുടെ സംഷത്തിലും ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്തു. 

അതുകൊണ്ടു നിന്െറ ജനത്തിന്െറ ട്ടൂട 

യില് ഒരു കലഹം ഉണ്ടാകും; യുഭ്ധടി വ 

സത്തില് ശല്മാ൯ ബേത്ത് -അബ്ബേലി 

നെ നശില്പ്ിച്ചതുപോലെ നിനെറ ഏല്ലാ 

കോട്ടകഠക്കും നാശം വരും; അവര് അ 

മ്മയെ മക്കളോടുക്രടെ തകുതൃതുകള ഞ്ജുവ 

ല്ലോ. 

മൂടെ 

അങ്ങനെ തന്നേ അവര് നിങ്ങ 

മഹാദൂഷ്ടയതനിമിത്തം ബേഥ 

ലില്വെച്ചു നിങ്ങഠക്കും ചെയ്യും; പല 

ച്ചെക്കു യിസ്രായേല്രാജാധു അശേക്മം 

നശിച്ചുപോകും. 

൧൧൦ അഷ്ധ്യായഠ. 

യിസ്രായേല് ബാലനായിരുന്നലപ്പോഠം 

ഞാ൯ അധനെ സ്നേഹിച്ച; മിസ്രയിമിരു 

നിന്നു ഞാന് എനെറ മകനെ വിളിച്ചു. 

അവരെ ധിളിക്കുന്തോറും അവര് ധിട്ടക 

നനു പോയി; ബാരുബിംബങ്ങ ശക്കു അവര് 

ബലികഴിച്ചു, വധിഗ്രഹങ്ങംംക്കു ധൂപം 

കാട്ടി. ഞാ൯ എഫു യിമിനെ നടപ്പം൯ 

ശിലിപ്പിച്ചു; ഞാ൯ അവരെ എനെറ ഉജു 

ങ്ങളില് എടുത്ത; എങ്കിലും ഞാ൯ അവരെ 

സെരഖ്യ മാക്കി എന്നു അവര് അറിഞ്ഞില്ല. 

മന്ദഷ്യ പാശങ്ങഗകൊണ്ടു., സ്നേഫബന്ധ 

നങ്ങ കൊണ്ടു തന്നേ, ഞാ൯ അവരെ 

വലിച്ചു; അവരുടെ താടിയെല്ലിന്മേലുള്ള 

നകം നിക്കിക്കളയുന്നവനെപ്പ്പോലെ 

ഞാ൯ അവക്കു ആയിരുന്നു; ഞാ൯ അധ 

ക്കു തീ൯ ഇട്ടുകൊടുതുതു. അധന൯ മിസ 

യിംദേശ രക്കു മടങ്ങിപ്പോകയില്ല; ഏ 

ന്നാല് മടങ്ങിവരുധാ൯ അവക്കു മനസ്സി 

ല്ലായ്ക്കുകൊണ്ടു അക യ൯ അവനെറ രാജാ 

വാകം. അവരുടെ ആലോചനനിമിത്തം 

വാര അഖനെറ പട്ടണങ്ങളിന്മേല് വി 

ണു അയവനെറ ഓാടാമ്പലുകളെ നശിപ്പിച്ചു 

ഒടൂക്കിക്കളയും. എെറ ജനം എന്നെ 

1 4. 
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വി പ്പിന്തിരിധാന് ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നു ; 

അവരെ മേലോട്ടു വിളിച്ചാലും ആരും 

നിയിന്നുനില്ലയന്നില്ല. എഫ്രയിമേ, 

ഞാന നിന്നെ ഏങ്ങനെ വിടുകൊടുകും? 

യിസ്റ്ായേചേ, ഞാന് നിന്നെ എങ്ങനെ 

ഏആപ്പിച്ചുകൊടുക്ും? ഞാ൯ നിന്നെ ഏങ്ങ 

നെ അള യെപ്പോലെ ആകും? ഞാ൯ നി 

ന്നെ ഏങ്ങനെ സെബോയിമിനെപ്പോ 

ലെ ആക്കിത്തികും? “നെറ ഫൃുഒയം എ 

നെറ മുള്ളില് മറിഞ്ങജുകൊള്ളു ന്നു; ഏനെെറ 

അയ്യോകാവം ഒക്കെയും ജ്വലിക്ുന്നു. ഛഏ 

നെറ ഉഗ്രകോപം ഞാന് നടത്തുകയില്ല; 

ഞാന് മ്രേഫു യിമിനെ വണ്ടും നശിപ്പിക്കു 

മില്ല; ഞാന് മയുഷ്വനല്പ മൈം അ 

മൃത, നിനെറ നടുധില് പരിശുദ്ധന് 

തന്ന; ഞാന് ക്രോധത്തോടെ വരികുയ്യ 

മില്ല. സിംഫംപോലെ ഗജ്റ്റികുന്ന യ 

ഹോധയുടെ പിന്നാലെ അവര് നടകും; 

അവൻ ഗയണ്യ്ിക്കുമ്പോം പടിഞ്ഞാറുനിനു 

മക്ക വിറെച്ചും കൊണ്ടു വരും. അവര് 

മിസ്്യീമിതനിന്നു ഒരു പക്ഷിയെപ്പോ 

ലെയും അന്ര്രമദേശത്മനിന്നു ഒരു പ്രാധി 

നെപ്പോലെയും ധിറെച്ചുംകൊണ്ടു വരും; 

ഞാന് അവരെ അവരുടെ ധിടുകകളിരു 

പാപ്പികും ഏന്നു യഹോവയുടെ അരുമ 

പ്പാട്ട. 

ഭയല്ഗൃഫഹം വഞ്ചനകൊണ്ടും എന്നെ ചു 

സഫ യിം കപടംകൊണ്ടും യിസ്പാ 
രി 

ററിക്കൊള്ളുന്നു; യെഫഹ്രുദയും ഭൈവത്തോ 

ടും വിശ്വസനായ പരിശുഭ്ധനോടും ഇന്നും 

അസ്ഥിരത കാണി കുന്നു. 

൧൨.൦ അദ്ധ്യായം. 

എഫ യീം കാററില് ഇക്ടപ്പെട്ടു കിഥക്ക൯ 

കാററിനെ പിന്തുടരുന്നു; അവന് ഇടധി 

ടാതെ ഭോഷ്്റം ശ്രുന്യ ധും വഭ്ധിപ്പിക്കുന്നു; 

അധര് അത്ത്രയ്യരോടു മടമ്പടി ചെയ്യുന്നു; 

മിസ്രയിമിലേകു മ്േണ്ണ കൊടുത്തയക്കുന്ന. 

ഠിം 

1951 ൨. ഹോശേയ ൧൨ 

യഹോവെക്കു യെഫ്രുയോടും ഒരു വ്യവ 

ഹാരം ഉണ്ടു; അവന് യാക്കോബിനെ അധവ 

നെറ നടപ്പിന്നു തക്കവണ്ണം സന്മശികും; 

അധവനെറ പ്രവൃത്തികഠാകു തക്കവണ്ണം 

അവന്നു പകരം കൊടുക്കും. അവന് ഗഭ 

ത്തില്വെച്ചു തന്െറ സ ഫോടഒരമെറകുതി 

കാല് പിടിച്ചു; തന്െറ പുരുഷപ്രായത്തില് 

ഭൈഖത്തോടു പൊരുതി. അധ൯ട്ദൂത 

നോടു പൊരുതി ജയിച്ചു അവന് കര 

ഞ്ഞ അവനോടു അപേക്ഷിച്ചു; അധവ൯ 

ബേദഥലിരല്യെച്ചു അവനെ കണ്ടെത്തി, 

അധിടെവധെച്ചു അവ൯ നമ്മോടു സംസാ 

രിച്ചു. 

വമാകുന്നു; യഫഹൊവ നന്നു ആകുന്നു അ 

യഹോവ സെ ങ്ങദൂടെ ഭൈ 

വനെറ നാമം. അതുകൊണ്ടു നി നിന്െറ 

ദൈവത്തിസെറ അടുക്കലേകു മടങ്ങിയ 

രിക; ഒയയും ന്യായവും പ്രമാണിച്ചു, 22 

ടവിടാതെ നിന്െറ ദൈധത്തിന്നായി 

കാത്തൃുകൊണ്ടിരിക്ക. അഅവന ഒരു കനാ 

൬ നാകുന്നു; കദ്മത്തുലാസു അവനെറ 

കയ്യില് ഉണ്ടു; പഡിപ്പിപ്പാ൯ൻ അവന് 

മ്േന്നാല് ഏഎഫ്വയിം: 

ഞാന് സമ്പന്നനായ്യിന്നു, ഏനിക്കു ധനം 

ആഗ്രഹിക്കന്നു, 

കിട്ടിയിരികുന്നു; ഏറ സകലപ്രയ 

ത്നങ്ങതിലൂം പാപമായ യാതൊരു അക്ല 

ത്യവും മ്േന്നില് കണ്ടെത്തുകയില്ല കന്നി 

ങ്ങനെ പറയുന്നു. ഞാനോ മിസ്റ്യിം 

ഭേശംമുൃതരു നിന്െറ ഭൈവമായ യഹോ 

വയാകന്നു; ഞാന് നിന്നെ ഉത്സവടദിവ 

സങ്ങളിലെന്നപോലെ ഇനിയും ക്രടാര 

ങ്ജങളിരു വസിക്കുമാറാകും. ഞാന് പ്രധാ 

ചകന്മാരോടു സംസാരിച്ചു ഒശനങ്ങളെ 

പഭ്ധിപ്പിച്ച; പ്രവാചകന്മാർമുഖാന്തരം 

സഭൃശധാക്ൃയങ്ങളെയും പ്രയോഥിച്ചിരി 

കുന്നു. ഗിലെയാഭ൪ നിതികെട്ടവര് എ 

ജില് അവര് വ്ൃത്ഥരായ്യിരും; അവര് 

ശില്ലാലില് കാളകളെ ബലികഴിക്കുന്നു 
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ഫോശേയ ൧൩. 

എങ്കില്, അവരുടെ ബലിപിഠങ്ങംം വയ 

ലിലെ ഉഴച്ചാലുകളില് മുള്ള കതക്രമ്പാര 

ങ്ങംപോലെ ആകും. യാക്കോബ് അരാം 

ദേശത്തിലേക്കു ഓടിപ്പോയി; യിസ്രായേല് 

ഒരു ഭായ്യ്യേക്കു വേണ്ടി സേവ ചെയ്യു 

ഒരു ഭായ്യെക്കു വേണ്ടി ആടുകളെ പാലിച്ചു. 

യഫഹോധ ഒരു പ്രുവാചക ൯മുഖാന്തരം 

യിസ്രായേലിനെ മിസ്രയിമില്നിന്നു കൊ 

ണ്ടുവന്നു, ഒരു പ്രവാചകനാല് അവ൯ 

പാലിക്കപ്പെട്ടു. നഫ്ു യിം അവനെ ഏ 

ററധും കൈപ്പോടെ കോപിപ്പിച്ചു; ആക 

യാല് അഖനെറ കത്താവു അവന്െറ രക്ത 

ത്തെ അവനെറമേല് ധഖെച്ചേക്ുകയും 

അവനെറ നിന്റദെക്കു തക്കവണ്ണം അവന്നു 

പകരം കൊടുക്കയും ചെയ്യും. 

൧൩. അദ്ധ്യായം. 

എഫു യീം സംസാരിച്ചപ്പോ വിറയല് 

ഉണ്ടായി; അവന് യിസ്രായേലില് മികെ 

ചവനായിരുന്നു; എന്നാല് ബാരമുഖാ 

ന്തരം കുററം ചെയുപ്പോ. അവ൯ മരി 

ചുപോയി. ഇപ്പോഴോ, അവര് അധി 

കുമധികം പാപം ചെയ്യുന്നു; അവര് ഖെ 

ള്ളികൊണ്ടു ബിംബങ്ങളെയും ബോധിച്ച 

തുപോലെ വിഗ്രഹങ്ങളെയും ഉണ്ടാക്കി; 

ഇവയൊക്കെയും കൌശലപ്പണിക്കാരുടെ 

പണിയത്രേ; അവയോടു അവര് സംസാ 

രിക്കുന്നു; ബലികഗഥിക്കുന്ന മന്ഷ്യ൪ കാ 

ഉ ക്കിടാക്കളെ ചുംബിക്കുന്നു. അതുകൊ 

ണ്ടു അവര പ്രടാതമേഘം പോലെയും കാ 

ലത്തെ ഒഴിഞ്ഞര്പാകുന്ന മഞ്ഞുപോലെ 

യും കളത്തില്നിന്നു കൊടുങ്കാററു പറപ്പി 

ക്കുന്ന പതിര് പോലെയും പുകക്കുഴലില്നി 

ന്നു പൊങ്ങുന്ന പുകപോലെയ്ും ഇരികും. 

ഞാനോ മിസ്രയിംദേശംമുതല് നിനെറ 

ദൈവഖമായ യഫഹോധഖ ആകുന്നു; എന്നെ 

യല്ലാതെ വേറൊരു ദൈവത്തെയും നി 

ഠിം 

1992 ദുധ 13 

അറിയുന്നില്ല ; ഞാനല്ലാതെ ഒരു രക്ഷിതാ 

വു ഇല്ലല്ലോ. 

വും വരണ്ട ദേശത്തു തന്നേ നിന്നെ മേ 

ഞാന മരുഭൂമിയില് ഏററ 

യിച്ച. അവക്കു മേച്ചല് മുള്ളതുപോലെ 

അവര് മേഞ്ഞു തൃവൃരായപ്പ്പോഗ അവരു 

ടെ ഫഎുദയം തുയന്നു; അതുകൊണ്ടു അവ൮൪ 

എന്നെ മറന്നുകള ഞ്ഞും ആകയാല് ഞാ൯ 

അവക്കു ഒരു സിംഹത്തെപ്പേംലെ ഇരി 

ക്കും; വഴിയരികെ വള്ളിപ്പുലിയെപ്പേ: 

ചെ ഞാ൯ അവക്കായി പതിയിരികും; 

കുട്ടിക പൊയ്യ്യോയ കരടിയെപ്പോലെ 

ഞാ൯ അവരെ എതിരിട്ടു അവരുടെ ഹൃദ 

യത്തിനെറ നെയ്ത്തുല കിറിക്കളയും; അധി 

ടെധെച്ചു ഞാ൯ അധരെ ഒരു സിംഹം 

പോലെ തിന്നുകളയും; കാട്ടുതൂഗം അവ 

രെ കുടിച്ചുകിറും. യിസ്രായേലേ, നി 

സെറ സഹായമായിരിക്കുന്ന എന്നോടു 

നി മറുക്കുന്നതു നിന്െറ നാശം ആ 

കന്നു. നിസെറ എല്പാപട്ടണങ്ങളിലും 

നിന്നെ രക്ഷിക്കാകുന്ന നിനെറ രാജാധു 

ഇപ്പോ എഏധിടെ? എനിക്കു ഒരു 

രാജാവിനെയും പ്രഭൂക്കന്മാരെയും തരേ 

ണം എന്നു നി അപേക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന 

നിന്െറ ന്യായാധിപന്മാ൪ എധിടെ ? 

എനെെറ കോപത്തില് ഞാന് നിനക്ു ഒരു 

രാജാവിനെ തന്നു, എന്െറ ക്രോധത്തിൽ 

ഞാ൯ അവനെ നീക്കിക്കളഞ്ഞു. എഫു 

യിമിനെറ അകൃത്യം സംഗ്രഹിച്ചും അവ 

സെറ പാപം സൂക്ഷിച്ചും വെച്ചിരിക്കുന്നു. 

നോധുകിട്ടിയ സ്റ്രിയുടെ വേദന അവന്നു 

ഉണ്ടാകും; അവന് ബുദ്ധിയില്ലാത്ത മക൯; 

സമയമാകുമ്പോഠ അവന് ഗഭദ്വാരത്തി 

കല് എതുുന്നില്ല. ഞാ൯ അവരെപാതാ 

ഉത്തിനെറ അധിനത്തിതനിന്നു ധിണ്ടെ 

ടക്കം; മരണത്തില്നിന്നു ഞാ൯ അവരെ 

വിടൂചികും; മരണമേ, നിനെറ ബാധ 

നിനെറ കഥ എവിടെ? പാതാമമേ, 
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190920 13 __ 1393 -_ ഹോശേയ ൪: 

സംഹാരം ഏധിടെ? എനിക്കു സഫതാപം ; യോടു: ഞങ്ങളൂടെ ടൈധ3മ എന്നു പറക 

തോന്നുകയില്ല. അധന് തനെറസഹോ യോ ചെയ്തയില്ല; അന:ഗന്നു തിരുസന്നി 

ഒരന്മാരുടെ ഇടയില് ഫലപുക്ടിയുള്ളവ ധിയിര കരുണ ലടികുന്നുവല്ലോ നന്നു 

നായിരുന്നാലും ഒരു കിഴക്കന് കാററു വരും; പറധി൯. ഞാന് അവരുടെ പി൯മാററ 

അവന്െറ ഉറവു വററി ക്.ണ൪ ഉണങ്ങി ത്തെ ചികിന്സിച്ചു സെഖ മാക്കം; ഏസെറ 

പ്പോകുവനേ തക്കവണ്ണം യമഫാവയ്യടെ കോപം അവനെ ധിട്ടുമാറിയിരിക്കയാല് 

കാറു മരുഭൂമിയിതനിന്നു വരും; അവ൯ ഞാ൯ അവധരെ ഒരഭായ്യമായി സ്നേഹിക്കും. 

സകലമനോഹരധസുൂക്കളൂടെയും നിക്ഷേ  ഞാ൯ യി സ്ത്രായേലിന്നു ഞ്ഞൂുമപോലെയി 

പത്തെ കുവന്നു കൊണ്ടു പാകും. ശമയ്യാ രികും; അവന് താമരപോലെ പൂത്തു 

തനറെറ ൭മൈവത്തോടു 2൩ രിച്ചതു കൊണ്ടു ലെബനോ൯വനംപോലെ ധേത്രുന്നും. 

അവാം തന്െറ അകൃത്യം വഹിക്കേണ്ടി അവന്െറ കൊമ്പുകഠം പടരും; അധ 

വരും; അവര് വാമ. കൊണ്ടു ധിഴ്ം; അധ നെറ ഭംഗി ഒലിധുവ്ൃക്ഷത്തി൯ ഭംഗി 

രുടെ ശിശുക്കളെ അവര് തകത്്ുകളയ്യം; പോലെയും അധനെെറ വാസന ലെബാ 

അവരുടെ ഗഭിണികൂടെ മുടരം പിള ല് നോനേേറതു പോലെയും തരിക്കും. അവ 

ന്നുകള യും. | നെ നിഴലില് പാക്ുന്നവര് വിണ്ടും 

ധാനം ധിമുയിക്കയും മുന്തിരിവള്ളിപോ 

ല് പ വ ലെതളിക്കയുയം ചെയ്യും; അതിന്െറ കത്തി 

യിപ്പായേലേ, നിന്െറ ദൈഖമായ യ | ലെബാനോനിലെ ധിഞ്ഞിമനേറതു പോലെ 

ഹോധേയയടെ അടുക്ുമലക്കു മടംടിച്ലെല്ല മരിക്കും. എഫ്ുയിമേ, ഇനി ഏനിക്ും 

ക; നിന്െറ അകൂത്യംനിമിത്തം അമല്ലാനി ' വിഗ്രഹങ്ങധകും തമ്മില് എന്തു? ഞാ൯ 

വിണിരികുന്നതു. നിങ്ങഠം അനുതാപവധാ അവന്നു ഉത്തരം അരുളി അവനെ കുടാ 

കഞ്ങക്ദേടുക്രടെ യഹോധയ്യടെ അടുക്കല് ക്ഷികും; ഞാ൯ തഴെച്ചിരിക്ുന്ന സരമു 

മടങ്ങിച്ചെന്നു അവനോടു: സകല അക്ക) | വൃക്ഷംപോലെ ആകുന്നു. ഏളങ്കത നിന 

ത്തെയും ക്ഷമിച്ചു, ഞങ്ങളെ കൃപപമയാടെ അ ഫലം കണ്ടുകിട്ടും. ഇതു ഗ്രഹിപ്പാ൯ 

കൈകക്കൊള്ളേണമേ; എന്നാല് ഞങ്ങാം തക്ക ്ഞോനി ആര്? ഇതു അറിധാ൯ തക്ക 

ഞങ്ങമുടെ അധരാപ്പനനമ:യ കാളകളെ ധിധവേകി ആമ? യഹോധയുടെ വഴി 

അപ്പിക്ും. അശ്്ല൪ ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്ക കുഠ ചൊധുള്ള വയല്ലോ; നീതിമാന്മാർ 

യില്ല; ഞങ്ങ കുതിരപ്പുറത്തു കയറി ഓടു | അവയില് നടകും; അതി ക്രമക്കാരോ അ 

കയോ ഇനി ഞങ്ങദൂടെ കൈവേല | വയില് ഇടറിധിഴ്ം. 
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യോവേല് 

ഹം അദ്ധ്യായം. 

വിീചുംപഹംഷം മകനായ യോ 

വേലിന്നു ഉണ്ടായ യഹോവയുടെ അരു 

ഉപ്പാടു. മൂപ്പന്മാരേ, ഇതു കേഠല്പി൯; 

ദേശത്തിലെ സകലനിധാസികളു മായു 

ള്ളോരേ, ചെധിക്കൊഠവി൯; നിങ്ങളുടെ 

കാലത്തോ നിങ്ങളൂടെ പിതാക്കന്മാരുടെ 

കാലത്തോ ഇങ്ങനെ സംഭധിച്ചിട്ടുണ്ടോ? 

ഇതു നിങ്ങാം നിങ്ങളുടെ മക്കളോടും 

നിങ്ങളുടെ മക്കം തങ്ങളുടെ മക്കളോടും 

അവരുടെ മക്ക വരുധഖാഅള്ള തലമുറ 

തുള്ള൯ 
ശേഷിപ്പിച്ചതു ധെട്ടുക്കിളി തിന്നു; ഖെട്ടു 

യോടും വിവരിച്ചുപറയേണം. 

ക്കിളി ശേഷിപ്പിച്ചതു പിട്ടില് തിന്നു; 

വിട്ടില് ശേഷിപ്പിച്ചതു പച്ചല്പുഴ തിന്നു. 

മദ്യ പന്മാരേ, തണന്നു കരധി൯; വീഞ്ഞു 

കുടിക്കുന്ന ഏവരുമായുള്ളോരേ, പുതുവധി 

ഞ്ഞ നിങ്ങളുടെ വായ്ക്ു, അററുപോയിരി 

ക്കയാല് മുറയിടുധി൯, ശക്തിയുള്ളതും 

സംഖ്യ യില്ലാത്തതുമായോരു ജാതി എന്െറ 

ദേശത്തിനെറനേരെ ധന്നിരിക്കുന്നു; അ 

തിനെറ പ്പല്ലു സിംഹത്തിനെറ പല്ലു; 

സിംഹിയുടെ അബണപ്പല്ല അതിന്നുണ്ടു. 

അതു ഏനെറ മുന്തിരിവള്ളിയെ ശ്ര 

മാക്കി എനെറ അത്തിപവ്വക്ഷത്തെ ഒടിച്ചു 

കളഞ്ഞു; അതിനെ മുഴുവനും തോലുരിച്ചു 

േറിഞ്ഞുകളഞ്ളു; അതിസെറ കൊമ്പുക ഠം 

വെളു ത്തൂപോയിരിക്കുന്നു. യെൌയനത്തി 

ലെ ഭത്തായിനെകച്ചൊല്ലി രട്ടൂടുത്തിരിക്കുന്ന 

കന്യകയെപ്പോലെ ധിലപിക്ക. ഭോജ 

നയാഗവും പാനിയയാഗധും യഹോവയു 

ഠിം 

ടെ ആലയത്തിതനിന്നു അററുപോയിരി 

ക്കുന്നു; യഹോവയുടെ ശുശ്രൂ ഷകന്മാരായ 

പുരോഹിതന്മാര് ട്ടഃഖിക്കുന്ു, വയല് 

ശ്രന്യമായ്യീന്നു ധാന്യം നശിച്ചും പുതു വീ 

ഞ്ഞു വററിയും എണ്ണ ക്ഷയിച്ചും പോയി 

രിക്കയാല് ദേശം ഒൂഃഖിക്കുന്നു. കൂഷിക്കാ 

രേ, ലങ്ുട്ടിപ്പിസ; മുന്തിരിത്തേട്ടേക്കാരേ, 

കോതമ്പിനെയും യവത്തെയും ചൊല്ലി 

മുറയിടുധി൯; വയലിലെ ധിളവു നശി 

ചുപോയല്ലോ, മുന്തിരിവള്ളി വാടി, അ 

ത്തിവ്പക്ഷം ഉണങ്ങി, മാതളം, ഈന്തപ്പന, 

നാരകം മുതലായി പറമ്പിലെ സകലവ്പ 

ക്ഷങ്ങളും ഉണങ്ങിപ്പോയിരിക്കുന്നു; ആന 

ന്ദം മന്ുഷ്ച്യരെ വിട്ടു മാഞ്ജുപോയല്ലോ. 

പൃരോഹിതന്മാരേ, രട്ടൂടുത്തു ധിലപിപ്പി൯; 

യാഗപീഠത്തിനെറ ശുത്രൂകകന്മാരേ, മുറ 

യിട്ടധയി൯; എനെറ ദൈധത്തിനെറ ശു 

ര്രൂഷകന്മാരേ, ഭോജനയാഥധും പാനീയ 

യാഗവും നിങ്ങളൂടെ ദൈധത്തിനെറ ആ 

ലയത്തില് മുടങ്ങിപ്പോയിരിക്കകൊണ്ടു നി 

ങ്ജഠം വന്നു രട്ടുടുതതു രാത്രി കഴിച്ചള്ട്ടു 

വി൯. 

പ്പി൯; സഭായോഗം വിളിപ്പി൯; മുപ്പ 

ഒരു ഉപവഖാസദിവസം നിയമി 

ന്മാരെയും ദേശത്തിലെ സകലനിവധാസി 

കളെയും നിങ്ങളു ടെ ദൈവമായ യഹോ 

വയുടെ ആലയത്തില് ക്രട്ടിവരുത്തുധി൯; 

ആ 

ദിവസം അയ്യോ കുക്ടൂം! യഹോവയുടെ 

യഹോവയോടു നിലവധിളിപ്പി൯! 

ടിപസം അടുത്തിരിക്കുന്നു. അതു സവ്യശ 

ക്തനെറ പക്കല്നിന്നു സംഹാരംപോലെ 

10 
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വരുന്നു. നമുടെ കണ്ണിനെറ മുമ്പില് 

നിന്നു ആഹാരവും നജുടെ ദൈവത്തി 

ന്െറ ആലയത്തിതുനിന്ു സന്തോഷും 

ഉല്ലാസഘോഷധും അറവുപോയല്ലോ. 

വിത്തു കുട്ടകമൂടെ കിഴിൽ കിടന്നു കെട്ടു 

പോകുന്നു; ധാന്യം കുരിഞ്ഞുപോായിരി 

ക്കയാല് പാണ്ടികശാലകുഠം ശ്രൂനയമായി 

കുളപ്പുരകഠാ ഇടിഞ്ഞു പോകുന്നു. ശൂ:ങ്ങഥം 

ര്േത്ര ഞരങ്ങുന്നു; കുന്നുകാലികുഠ മേച്ചല് 

ഇല്ലായ്ക്ക കൊണ്ടു ബുദ്ധിമുട്ടുന്നു; ആടുകഠം 

ദണ്ഡം അന്മഭധികുനാം. യഹോദഖം, നി 

ന്നോടു ഞാന് നിലധിമികുന്നു; മരുഭൂമി 

യിലെ പുല്ലറങ്ങഗം തീകും പറമ്പിലെ 

വൃക്ഷത്ങഗം എല്ലാം ജങ്വാലെക്കും ഇരയായി 

ത്തീന്നാവല്ലോ. നീകതോടുകഠം വററി 

പ്പ്യോകുയും മരുഭൂമിയിലെ പുല്പറങ്ങം 

തിക്കു ഇരയായി ത്തിരുകയ്യം ചെയൂതുകൊ 

ണ്ടു വയലിലെ മൃഗങ്ങടടം നിന്നെ നോക്കി 

കിഴെകുന്നു. 

൨. അദ്ധ്യായം. 
ടു 6 

സിയോനില് കാഹളം മതുധി൯; എ 

നെറ ധിശുദ്ധപവ്ൃതത്തിരു അയ്യം വിളി 

പ്പി൯; യഹോവയുടെ ദിവസം വരുന്ന 

തൃുകൊണ്ടും അതു അടുത്തിരികുന്നതുകൊ 

ണ്ടും ദേശത്തിലെ സകലനിഖാസികളും 

നടുങ്ങിപ്പോകളെ. ഇരുട്ടും അന്ധകുരധു 

മുള്ളോരു ദിവസം; മേഘവും ക്രരിരുട്ടുമു 

ള്ളോരു ദിവസം തന്നേ. പവ്യൃതങ്ങളിത 

ചരന്നിരികുന്ന പ്രടാതംപോലെ പെരു 

പ്രധും ബലധുമുള്ളോരു ജാതി; അങ്ങനെ 

യൂള്ളതു പണ്ടു ഉണ്ടായിളില്ല; ഇനിമേ 

ലാല് തലമുറതലമുറയായുള്ള ആണ്ടുകളോ 

ഉം ഉണ്ടാകയുമില്ല. അവരുടെ മുമ്പില് 

തി കത്തുന്നു; അവരുടെ പിമ്പില് ജ്വാല 

ദഫിപ്പികുന്ാ; അവരുടെ മുമ്പില് ദേശം 

൫൭൯ തോട്ടം പോലെയാകുന്നു; അവരുടെ 

ധാം 

യോവേല് ൨ 

പിറകിലോ ശ്രു൬ രായയക്ള മരുഭൂമി; അവ 

രുടെ കയ്യില്നിന്നു യാതൊന്നും ഒഗിഞ്ഞു 

പോകയില്ലം അവരുടെ രൂപം കുതിര 

കളടടെ രൂപംപോലെ; അവര് കുതിര 

ച്ചേവകരെപ്പ്പോലെ ഓടുന്നു. അവര് പ 

വൃതശിഖരങ്ങളില് രഥങ്ങളൂടെ മുഗക്ും 

പോലെ കുതിച്ചുചാടുന്നു; അഗ്നിജ്വാല 

താള ടിയെ ഒഹഫിപ്പികുന്ന ശബ്ദംപോലെ 

യം പടെകു നിരന്നുനില്ലന്ന ശക്തിയുള്ള 

പടജ്യനംപോലെയും തന്നേ. അവരു 

ടെ മുമ്പിരു ജാതികമ നടുങ്ങുന്നു; സകല 

മുഖങ്ങദും ധിളറിപ്പോകുന്നു: അവര് 

ധിരന്മാരെപ്പ്യോലെ ഓടുന്നു; യോഭ്ധാക്ക 

മെ മപ്പാൊലെ മതില് കയറുന്നു; അധര്൪ 

പാത വിട്ടുമാറാതെ താന്താനെറ വഴി 

യില് നടക്കുന്നു. അവര് തമ്മില് തിക്കാ 

തെ താന്താനന്െറ പാതയില് നേരെ നട 

കുന്നു; അവർ മുറിലേല്ല്ലാതെ ആയുധ 

ഞ്ങമൂടെ ഇടയിരക്രടി ചാടുന്ന. അവര് 

പട്ടണത്തില് ചാടിക്കടകുന്നു; മതിലി 

ന്മേര ഓാടുന്നു; വിടുകളിന്നേത കയറുന്നു; 

കള്ള നെ3പ്പാലെ കിളിവാതിലൂകളിതക്രടി 

കടകുന്നു. അധരുടെ മുമ്പിത ഭൂമി കുലു 

ഞ്ജുന്നു; ആകാശം നടുങ്ങുന്നു; സൂയ്യനും 

ചന്നം ഇരുണ്ടു പോകുന്നു; നക്ഷത്തങ്ങഗ 

പ്രകാശം നല്ല്ലാതിരിക്കുന്നു. യഹാധ 

തന്െറ സൈന്ൃത്തി൯മുമ്പിരു മേഘനാ 

ഒം കോഠപ്പികുന്നു; അധവനെറ പാളയം 

വലൂതും 

അയഷ്ട്ികുന്നവ൯ ശക്തിയുള്ളവന്മം ത 

അത്യന്തം അവന്െറ വചനം 

ന്നേ; യഹോവയുടെ ദിപസം വലുതും 

അതിഭയങ്കരധുമാകുന്നു; അതു സഫിക്കാ 

കുന്നവ൯ ആര്? എന്നാൽ ഇപ്പോഴെ 

ങ്കിലും നിങ്ങ പൂണ്ണുഹൃുടയത്തോടും ഉപ 

വാസത്തോട്ടും കരച്ചലോടും വിലാപത്തോ 

ടും ക്രടെ എങ്കലേകു തിരിധി൯ ഏന്നു 

യഫോധയുടെ അരുളപ്പാടു. വസ്ത്രൂങ്ങകെ 
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20 

യോ3വല് ൨ 

യല്ല ഫൃൂദയങ്ങളെ തന്നേ കിറി നിങ്ങളുടെ 

ദൈവമായ യഹോധയുടെ അടുക്കലേക്കു 

തിരിവി൯; അവന് കൃപയും കരുണയ്യം 

ദിഘൃക്ഷമയും മഹാദയയുമുള്ള വനല്ലോ; 

അവന് അനത്ഥത്തെകുറിച്ചു അന്മനതപി 

ക്കും. നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോവ 

വിണ്ടും അന്തതപിച്ചു തനിക്കു ഭേജനയാ 

ഗധും പാനീയയാഗവുമായയള്ളേരു അന്ന 

ഗ്രഹം ഖെച്ചേക്കയില്ലയോ? ആക്കറിയാം; 

സിയോനില് കാഹളം ഉരതുധി൯; ഒരു 

ഉപവാസം നിയമിപ്പി൯; സഭായോഗം 

വിളിപ്പി൯! 

വി൯; സഭയെ ധിശുഭ്ധികരിപ്പി൯; മൂപ്പ 

ജനത്തെ ക്രട്ടിവരുതതു 

ന്മാരെ ക്രടിവരുതതുധി൯; പൈതങ്ങളെ 

യം മുലകുടിക്കുന്നവരെയും ഒരുമിച്ചുക്ൂട്ടു 

വിനു മണവാള൯ മണവറയും മണവാ 

ട്ടി ഉള്ള റയും വിട്ടു പുറത്തു വരട്ടെ. യഹോ 

വയുടെ ശുശ്രൂഷകന്മാരായ പുരോഹിത 

ന്മാർ പൂമുഖത്തിനെറയും യാഗപിഠത്തി 

സനെറയ്ും മദ്ധ്യേ കരഞ്ഞും കൊണ്ടു: യഹോ 

വേ, നിനെറ ജനത്തോടു ക്ഷമിക്കേണ 

മേ; ജാതിക൦ അവരുടെമേല് വാഴ്വാ൯ 

തക്കവണ്ണം നിനെറ അവകാശത്തെ നി 

ന്ദെക്കു ഏല്ലിക്കരുതേ; അവരുടെ ദൈവം 

എധിടെ എന്നു ജാതികളുടെ ഇടയില് പറ 

യ്യന്നതെന്തിന്നു? എന്നിങ്ങനെ പറയട്ടെ. 

അങനെ യഹോവ തനെറ ദേശത്തി 

ന്നുലവേണ്ടി തിക്ത കാണിച്ചു തന്െറ 

ജനത്തെ ആദരിച്ചു, യഹോധ തന്െറ 

ജനത്തിന്നു ഉത്തരം അരുളിയതു: ഞാ൯ 

നിങ്ങഠാകു ധാന്യവും വിഞ്ഞും ഹഎലണ്ണയും 

നല്ലം; നിങ്ങൾ അതിനാല് തൃഡ്ഡി പ്രാ 

പികും; ഞാ൯ ഇനി നിങ്ങളെ ജാതിക 

മുടെ ഇടയില് നിന്ദയാക്കുകയുമില്ല. വട 

ക്കുനിന്നുള്ള ശത്രുധിനെ ഞാന നിങ്ങളുടെ 

ഇടയില്നിന്നു ട്ൂരത്താക്കി വരണ്ടതും ശ്ര 

ന്യ ധുമായോരു ദേശതഅക്കു നിക്കി, അവ 

ഠിം 

1990 വന ൭ 

സെറ മു൯പടയെ കിഴക്കെ കടലിലും അ 

വനെറ പി൯പടയെ പടിഞ്ഞാറെ കട 

ലിലും ഇട്ടുകളയയം; അവന വനമ്പു കാട്ടി 

യിരിക്കകൊണ്ടു അവന്െറ മൂഗ്ഗന്ധം പൊ 

ങ്ങുകയും 

ദേശമേ, ഭയപ്പെടേണ്ടാ; ഘോഷിച്ചുല്പ 

നാററം കയറുകയും ചെയ്യും. 

സിച്ചു സന്തോഷിക്ക; യഹോവ വ൯കാ 

യ്യങ്ങളെ ചെയ്യിരിക്കുന്നു. വയലിലെ 

മൃഗങ്ങളേ , ഭയപ്പെടേണ്ടാ; മരുഭൂമിയിലെ 

പുല്ലറങ്ങം പച്ചവെക്കുന്നു; വൃക്ഷം ഫലം 

കായ്ക്കുന്നു; അത്തിപ്പക്ഷധും മുന്തിരിവള്ളി 

സിയോ൯ 

മക്കളേ, ഘോഷിച്ചുല്പസിച്ചു നിങ്ങളുടെ 

യം അന്ുഭവപുഷ്ട്കി നല്ലയന്നു , 

ദൈവമായ യഹോവയില് സന്തോക്കി 

പ്പി൯ന! അവ൯ തക്ക അള വായി നിങ്ങ 

ക്കു മു൯നമഥ തരുന്നു; അവന് മുമ്പെപ്ല്ോ 

ലെ നിങ്ങശക്ു മു൯മഥയും പി൯മഗയുമായ 

വകം പെയ്യിച്ചുതരുന്നു. അങ്ങനെ കള 

പൂരകം ധാന്യം കൊണ്ടു നിറയും; ചക്കു 

കഠം വിഞ്ഞും എണ്ണയുംകൊണ്ടു കലിയും. 

ഞാ൯ നിങ്ങളുടെ ഇടയില് അയച്ചിരി 

ക്കുന്ന എന്െറ മഹാസൈന്യമായ ധെട്ടു 

ക്കിളിയും വിട്ടിലും തുള്ളന്ും പച്ചല്പുഴ്ചവും 

തിന്നുകള ഞു സംവത്സരങ്ങനക്കു വേണ്ടി 

ഞാ൯ നിങ്ങള്ക്കു പകരം നല്ലം. നിങ്ങ 

വേണ്ടുഖോളം തിന്നു തൃപൃരായി, നിങ്ങ 

ളോടു അത്ഭുതമായി പ്രുവത്തിച്ചിരിക്ുന്ന 

നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോവയുടെ നാ 

മത്തെ സ്റ്കൂതിക്കും; എനെറ ജനം ഒരുനാ 

൦ ലങജ്്ിച്ചുപോകയുമില്ല. ഞാ൯യിസ്രാ 

യേലിനെറ നടുവില് ഉണ്ടു ഞാ൯ നിങ്ങ 

മൂടെ ദൈവമായ യഹോവ, മറെറാരുത്ത 

നുമില്ല ഏന്നു നിങ്ങഠം അറിയും; ഏനെറ 

ജനം ഒരുനാളും ലജപ്നിച്ചുപോകയയുമില്ല. 

അതിസെറ ശേഷമോ, ഞാ൯ സക 

ലജഡത്തിന്മേലും എന്െറ ആത്മാവി 

നെ പകരും; നിങ്ങളുടെ പുത്രന്മാരും 
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തത 
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342 

ചി 4 

കിയ തിം: ടെ വ ചെയ്യും! 

ഭ്ധന്മാര് സ്വപ്പങ്ങമെ കാണും; നിംാ്ടു 

ടെ യൌയനക്കാര ഒശനക്ങളെ ഒശ.ക്ുും. 

ഓസന്മാരുടെ മേലും ഓാസിമാരുടെമേലും 

ക്രടെ ഞാ൯ ആ നാമൂകമ്ില് ഏനെറ ആ 

ത്മാവിനെ പകരും. ഞാന് ത്ആകാശത്മി 

ലും ഭൂമിയിലും അതന്നുതങ്ങളെ കാണിക്കും: 

രക്തുധും തിയും പുകത്തുണം 

യഹോധയ്ുടെ വലുതും ഭയങ്കരധുമായുള്ള 

തന്നേ 

ഭിവസം വരുംമുബ്വെ സൂയ്യ൯ ഇരുമായും 

ചന്രന രക്തമായയം മാറി പ്പോകും. ഏന്നാത 

യഹോവയുടെ നാമം വിളിച്ചപേക്ഷിക്കു 

ന്നവ൯ ഏവനും രക്ഷ്ിക്കപ്പേടും;യഫഹഫോധഖ , 

അരുളിച്ചെയൂതു പോലെ സി മയാന്പവ്വ 

തത്തിലൂം ഒയെരരുശധേമിലും ഒരു രക്ഷിത 

ഗണവും ശേിച്ചിരികുന്നവരുടെ ക്രട്ട 

ത്തിരു യഹോവ വിളിപ്പാനുള്ള വരും 

ഉണ്ടാകം. 

നി അധ്യായം. 

ഞാ൯ ബെഫ്രടയുടെയും യെരൂശലേമ 

ളിലും കാവത്തിലും ഞാന് സകുലജാഠി 

കുള്ളെയും ക്രട്ടി യഹോശാഫാത്ത് താള്ലര 

യില് ചെചല്ലൂമാറാക്കുകയും ഏനെറ ജനം 

നിമിത്തധലും ഏനെറ അവകാശമായ യി 

സ്ായേതുനിമിത്തവും അവ രാടു ൮്യവഹ 

രിക്കയും ചെയ്യും; അവർ അവരെ ജാതി 

കൂടെ ഇടയില് ചിതറിച്ചു ക്വേസെറ ദേശ 

ത്തെ വിഭാഗിച്ചുകളുഞ്ഞുവല്ലോ. അവര് 

ഏേ൭൯റ ജനത്തിന്നു ചിടിട്ടു ഒരു ബാല 

നെ ഒരു ധേശ്ശെക്ു വേണ്ടി കൊടുക്കയും 

ഒരു ബാലയെ ധിററു ധിഞ്ഞുകടിക്കയും 

ചെയ്യു. സോരും സീഭോയം സകലഫെ 

ലിസ്മ യ പ്രുഭേശങ്ങളൂ രായയള്ളോധേ, നിങ്ങ 

കു ഏന്നോടു ഏന്തു കായ്യം? നിങ്ങളോടു 

ചെയൂതിന്നു നിങ്ങ ളള വക്രം 

പ 

നെറയ്യം സ്ഥിതി മഃററുവാനുള്ള നാ മൂക 

യോവല് ൩ 

അച്ഛ, നങ്ങ എന്നോടു 

വല്ലതും ചെയ്യുന്നു ഏങ്കില് ഞാ൯ വേഗമാ 

യം ശിഘ്യമായും നിങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തി നി 

ങ്ങളുടെ തലമേൽ തന്നേ വരുത്തും, നി 

ഞ്ജ ഏ൯ന്െറ വെള്ളിയയം പൊന്നും എടു 

തു എനെറ അതിമനോഹരധസ്റ്രൂക്കുഠം 

നിങ്ങുടെ ക്ഷേത്രങ്ങമിലേക്കു കൊണ്ടു 

യ്യ്രുള്യരെയും യെരുശലേമ 

രെയും അവരുടെ അതിരുകമ്മില്നിന്നു 

പോയി, 

ട്ൂരത്തു അകുററുവ:൯ തക്കവണ്ണം നിങ്ങ 

അധരെ യധനന്മാക്ക ധിററുകള ഞ്ഞു. 

മ്േന്നാത നിങ്ങ അവരെ വിററുകള ഞ്ഞി 

 ടതുതുനിന്നു ഞാ൯ അവരെ ഉണത്തുകയ്യം 

നിങ്ങളൂടെ പ്രവൃത്തി നിങ്ങളൂടെ തലമേത 

ഞാ൯ നി 

പുത്രിമാരെയും 

അവര് അവ 

തന്നേ വരുത്തുകയും ചെയ്യും. 

ഞ്ജളൂടെ പുയ്തന്മാരെയും 

ഖെ ഫ്രദ്യകു വിററുകളയ്യം; 

രെ ട്രരത്തുള്ള ജാതിയായ ശെബായക്കു 

വിററുകളയ്യം; യ3ഹാവ അത്തു അരുളി 

ച്ചെയ്യിരികുന്നു. 

ഇതു ജാതികളൂടെ ഇടയിരു വിളിച്ചു 

പറവധി൯ ! വിശുദ്ധയൃഭധത്ത്വന്നു ഒരുങ്ങി 

ക്കൊശരവ '൯! വിരന്മാരെ ഉദ്യോഗി 

പ്പിപ്പി൯! സകലരയ:ദ്ധാക്കള്ും അടുത്തതു 

വന്നു പുറപ്പെടട്ടെ. നിങ്ങളൂടെ കൊഴ്ച 

ക്കളെ വാ്മകുമായ്യം വാക്കത്തികളെ കുന്ത 

ങ്ങളായും അടിപ്പി൯! ടടൂബ്ബലന് തന്നെ 

ത്താന് ധിരനായി മതിക്കള്ടെ. ചുററു 

മുള്ള സകലജാ:തികളു മായുള്ളോരേ, ബഭ്ധ 

പ്പേടൂ വന്നുക്രടുധി൯ : യഹോലേവേ, അധി 

ടേകു നിനെറ വിരന്മാരെ ഇറങ്ങും 

ക്കേണമേ. ജാതികഠം ഉണന്നു യെഹോം 

ശാഷാത്ത  ത്രയി ലേക്കു പുറപ്പെടളെ. 

അധിടെ ഞാന് ചുറവൃമള്ള സകലജാതി 

കമളെയും ന്യായം ധിധിക്കേണ്ടതിന്നു ഇരി 

കും. അരിധഖാഠ യടുധി൯; കൊയ്ക്കു ന്നു 

വിള ഞ്ഞിരികുന്നു; വന്നു ചവിട്ടു വിന്; 
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ചക്കു നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന; തൊട്ടികഠം കലി | കും; അന ജാതിക്കാർ ഇനി അതില്ക്രടി 

ഞ്ഞിരിക്കുനു; അവരുടെ ടുക്കൃത വലു 

തല്ലോ. വിധിയുടെ താഗ്ലരയില് അസം 

ഖ്യ സമൂഹങ്ങളെ കാണുന്നു; വിധിയുടെ 

താ്ണരയില് യഹോവയുടെ ദിവസം അടു 

ത്തിരിക്കുന്നു. സൂയ്യനും ചന്ദ്രന്ദം ഇരുണ്ടു 

പോകും; നക്ഷത്രങ്ങമ പ്രകാശം നല്ലക 

യയമില്ല. 

ഗജ്യ്ിച്ചു, യെരൂശലേമില്നിന്നു തന്െറ 

യഫഹോഖധഖ സിയോനിതനിന്നു 

നാദം കേഥപ്പിക്കും; ആകാശും ഭൂമിയും 

കുലുങ്ങിപ്പോകും;ു എന്നാല് യഹോവ ത 

സെറ ജനത്തിന്നു ശരണും യിസ്റായേത 

മക്കഠരക്കു ദുഗ്വും ആയിരിക്കും. അങ്ങ 

നെ ഞാ൯ എനെറ ലിശുദ്ധപവ്വതമായ 

സീയോനില് വസിക്കുന്നവനായി നിങ്ങ 

ളുടെ ദൈവമായ യഹോവ എന്നു നിങ്ങ 

അറിയും. യെരൂശലേം ധിശുഭ്ധമായിരി 

കടക്കയില്ല. അന്നാളില് പവ്വതങ്ങഠം 

പൃതു വീഞ്ഞു പൊഴിക്കും; കുന്നുകര പാല് 

ഒഴുക്കും; യെഹ്രുദയിലെ എല്ലാതോടുകളും 

വെള്ളം ഒഴ്ചകും; യഹോവയുടെ ആലയ 

ത്തില്നിന്നു ഒരു ഉറവു പുറപ്പെട്ടു ശിത്തീം 

യെഫ്രുദാദേശതൃതു 

വെച്ചു കുററമില്ലാത്ത രക്തം ചൊരിഞ്ഞു 

തറ്യ്രരയെ നനെകും, 

അവരോടു ചെയു സാഹസംഹേതുഖായി 

മിസ്രയീം ശ്രുന്യ മായ്യിരുകയും എദോം നി 

ജ്ചൂനമരുഭൂമിയായി ഭവിക്കയും ചെയ്യും. 

യെഫ്രുടെക്കോ സദാകാലത്തേക്കും യെരൂ 

ശലേമിന്നു തലമുറതലമുറയോള ധും നിവാ 

സികള ണ്ടാകും. ഞാ൯ പോക്ിട്ടില്ലാത്ത 

അവരുടെ രക്തപാതകം ഞാന് പോക്കും; 

യഹോധഖ സീയോനില് വസിച്ചുകൊണ്ടി 

രികും ലം 

ള്പീര്ഥട 

ആമോസ് 

ഹം അ്ധ്യായാ. 

രംംംംചംചൈ ഇടയന്മാരില് ഒരു 

ത്തനായ ആമോസ് യ്യെഫ്രദാരാജാവായ 

ഉസ്സിീയാവിനെറ കാലത്തും യിസ്രായേല്രാ 

ജാവായ യോവാശിനെറ മകനായ യൊ 

രോബെയാമിനെറ കാലത്തും ഭൂകമ്പത്തി 

ന്നു രണ്ടു സംവത്സരം മുമ്പെ യിസ്രായേലി 

നെക്കുറിച്ചു ശിച്ച വചനങ്ങശ. അവ൯ 

പറഞ്ഞതോ: യഹോധ സിയോനില് 

നിന്നു ഗജ്യ്ിച്ചു, യെരുശലേമില്നിന്നു 

തനെറ നാദം കേഠാപ്പിക്കും. അല്ലേ്ോഠം 

ഇടയന്മാരുടെ മേച്ചല്ലറങ്ങള്ം ടടഃഖികും; 

കമ്മേലിനെറ കൊടുമുടി വാടിപ്പ്ോകും. 

യഹോവ ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചെയുന്നു : 

ഒമമ്മശെക്കിനെറ മൂന്നോ നാലോ അതി 

ക്രമംനിമിത്തം, അവര് ഗിലെയാടിനെ 

ഇരിമ്പുമെതിവണ്ടികൊണ്ടു മെതിച്ചിരിക്ക 

യാല് തന്നേ, ഞാന് ശിക്ഷ മടക്കിക്കളക 

യില്ല. ഞാ൯ ഹസായേര്ഗൃഹത്തില് 

ഒരു തി അയകും; അതു ബെ൯ഹഫടദി 

നെറ അരമനകളെ ദഹിപ്പിച്ചുകളയും. 
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ഞാ൯ ഒമ്മേശെക്കിനെറ ഓടാമ്പല് തക 

ത്മ, ആധഡധെ൯താഴ്ണരയില്നിന്നു നിവാ 

സ്ിയെയും ഭ്േദെ൯ഥഗൃഫത്തിരല്നിന്നു ചെ 

ങ്കോല് പിടികുന്നവനെയും ഛ്ഛേലിച്ച 

കളയ്യം; അരാമ്യ൪ ബമ്ധന്മാരായി കീറി 

ലേക്കു പോകേണ്ടിവരും മ്യന്നു യഹോവ 

അരുളിച്ചെയ്യന്നു. 

അരുജിച്ചെയ്യന്നു: ഗസ്സയുടെ മൂന്നോ നാ 

ലേഃ അതിക്രമംനിമിത്തം, അവര് എഥമോ 

യഹോധയ ഇ പ)കാരം 

മിന്നു ഏപ്പിക്കേണ്ടതിന്നു ബദ്ധന്മാരെ 

ആസകലം കൊണ്ടുപോയിരിക്കയാല്, 

ഞാന് ശിക്ഷ മടക്കിക്കളകയില്ലു. ഞാന് 

ഗസ്സയുടെ മതിലിന്നകത്തു ഒരു തി അയ 

കും; അതു അതിന്െറ അരമനകളെ. 

ഒഹിപ്പിച്ചുകള യം. 

നിന്നു നിധാസിയെയ്യം അസസ്തലോനില് 

ഞാ൯ അസ്ധോദിത 

നിന്നു ചെങ്കോല് പിടികുന്നവനെയ്ുയം 

ഛേടിച്ചുകളയയം; ഏനന്െറ കൈ ഏ്രോ 

നെറ നേരെ തിരികും; ഫെലിസ്ൂ, രില് 

ശേകി പ്പുള്ള വൾ നശിച്ചുപോകം ന്നു 

യഫോധയായ കുത്താധു അരുളിച്ചെയ്യുന്നു. 

യഫോവ ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചെവ്യുന്നു : 

സോരിനെറ മൂന്നോ നാലോ അതിക്രമം 

നിമിത്തം, 

ഓാക്കാതെ ബദ്ധന്മാരെ ആസകലം ഏദോ 

അവര സഫോരരെസഖ്യത 

മിന്നു മ്േപ്പിചു൭ളഞ്ഞിരിക്കയാത, ഞാ൯ 

ശിക്ഷ മടക്കിക്കളകയില്ല. ഞാന് സോ 

രിനെറ മതിലിന്നകത്തു ഒരു തി അയകും; 

അതു അതിന്െറ അരമനകളെ. ഒഹഫിപ്പി 

ച്ച യയ, 

ളിച്ചെയുന്നു: ക്രമോമിനെറ മൂന്നോ നാ 

ലോ അതികൂമംനിമിത്തം, അവ൯ തന്റെറ 

സഹോഒരനെ ഖാളാടുക്രടെ പിന്തുടന്നു, 

യഹോവ ഇപ്രകാരം അരു 

തനെറ കോപ്പം സദാകാലം കടിച്ചുതിവു 

വാന തക്ക വണ്ണം സഹതാപം ധിളകളക 

യും ദ്വേഷ്യം സഭാകാലം ധെച്ചുകൊഠക 

യൂയം ചെയ്യിരിക്കയാത,, ഞാ൯ ശിക്ഷ മട 

ര 
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ക്കിക്കളകയില്ല. ഞാ൯ തേമാനിത ഒരു 

തി അയകും; അതു ബൊസ്യിലെ അര 

മനകളെ ഒഫിപ്പിച്ചുകളു യും. 

ഇ പകാരം അതുളിച്ചെയ്യന്നു : അമ്മോ 

യഫഹഫോയധ 

രുടെ മുന്നോ നാലോ അതിക്മംനിമി 

അം, അവര് തങ്ങദുടെ അതിർ ധിസ്മാര 

മാക്കേണ്ടതിന്നു ഗിലെയാടിലെ ഗഭിണി 

ക്ലെ പിള ന്നുകള ഞ്ജിരിക്കയാല്, ഞാന് 

ശിക്ഷ ഒടക്കിക്കളകയിപ്പ., ഞാന് രബ 

യൂടെ മതിലിന്നകത്തു ഒരു തി കത്തികും; 

അതു യ്ൃദ്ധടിവസത്തിലെ ആപ്പാടും 

പ്പിശറുള്ള നാമിലെ കൊടുങ്കാറേറാടും 

ക്രടെ ത്തിലെ അരമനകുളെ ഒഹിപ്പിച്ചു 

കുളുയ്യം. അധരുടെ രാജാധു പ്രവാസ 

തആിലേക്കു പോകേണ്ടിവരും; അധറഠാം 

അധനെറ പ്രടടക്കുന്മാരും ഒരുപോലെ 

തന്നേ ഏന്നു യഹോധഖ അരുമിച്ചെയുന്നു. 

൨. അദ്ധ്യായം. 

യഹോവ ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചെയ്യന്നു : 

മോധാബിനെറ മൂന്നോ നാലോ അരി 

ക്രമംനിമിത്തം, അവന് ഏഭോംരാജാധി 

നെറ അസ്ഥികളെ ചുട്ടു കമ്മായമാക്കിക്കു 

ഞാന് ശിക്ഷ 

മടക്കിക്കളകുയില്ല. ഞാന് മോധാബിരല് 

ഉഞ്ഞിരിക്കുയാര തന്നേ, 

ഒരു തി അയകും; അത്തു കെരിയാത്തി 

ന്െറ അരമനകളെ ഒഫിപ്പിച്ചുകളയും; 

മോധാബ്' കലഹത്തോടും ആപ്പോടും കാ 

ഹളനാഒത്തോടും ക്രടെ മരികും. ഞാ൯ 

ന്യായാധിപതിയെ അതിനെറ നടുധിരു 

നിന്നു ചേടിച്ചു, അതിന്െറ സകലപ്രഭ 

ക്കന്മാരെയും അധനോടുക്രടെ കൊപ്പും 

മേന്നു യഫോധ അരുളിച്ചെയ്യന്നു. 

യഹോധയ ഇപ്രകാരം അരുകളിച്ചെയ്യുന്നു : 

യെഫ്രുദയുടെ മൂന്നോ നാലോ അതിക്രമം 

നിമിതആം, അവര് യഹോധയുടെ സ്ക്രായ 

പ്രമാണത്തെ നിരസിക്കയും അവന്െറ 

168₹ 
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ചട്ടങ്ങളെ പ്രമാണി ക്കാതെയിരിക്കയും 

അവരുടെ പിതാക്കന്മാര് പിന്തുടന്നുപോ 

ന്ന അവരുടെ ധ്യാജമൂത്തികഠം അവരെ 

തെററിനടക്കുമാറാക്കുകയും ചെയ്യിരിക്ക 

യാല് തന്നേ, ഞാന് ശിക്ഷ മടക്കിക്കളുക 

യില്ല. ഞാന് യ്യെഫ്രുദയില് ഒരു തി 

അയക്കും; അതു യെരൂശലേമിലെ അരമ 

നകളെ ദഹിപ്പിച്ചുകളയും. 

യഹോവ ഇപ്രകാരം അരുളികച്ചെയ്യന്നു : 

യിസ്രായേലിനെറ മൂന്നോ നാലോ അതി 

ക്രമംനിമിത്തം, അവര് നീതിമാനെ 

പണത്തിന്നും ഒരിദനെ ഒരുക്രട്ടു ചെരി 

പ്പിന്നും വിററുകള ഞ്ഞിരിക്കയാല് തന്നേ, 

ഞാ൯ ശിക്ഷ മടക്കിക്കളുകയില്ല, അവര് 

എളിയവരുടെ തലയില് മണ്പൊടി കാ 

ണ്ടാ൯ കുക്ഷിക്കയുയം സാധുക്കളുടെ വഴി 

മറിച്ചകളുകയും ചെയ്യുന്നു; എനെറ വിശു 

ഭ്ധനാമത്തെ അശുഭ്ധമാക്കുവാ൯ തക്കവണ്ണം 

ഒരു പുരുഷനും അവനെറ അപ്പനും ഒരേ 

യുവതിയുടെ അടുക്കല് ചെല്ലുന്നു. അധ൪ 

ഏതു ബലിപിഠത്തിന്നരികത്തും പണയം 

വാങ്ങിയ വസ്ത്രം വിരിച്ചു കിടന്നുറങ്ങുക 

യും പിഴ അടെച്ചവരുടെ വധിഞ്ഞു തങ്ങ 

ആലയത്തില് ളുടെ ദൈവത്തിന്െറ 

ഖെച്ചു കുടിക്കയും ചെയ്യുന്ു. ഞാനോ 

അമോയ്യനെ അവരുടെ മുമ്പില്നിന്നു 

നശിപ്പിച്ചുകള ഞ്ഞു; 

ദേവദാരുക്കളുടെ മുയരംപോലെയായിരു 

അവനെറ ഉയരം 

ന്നു; അവ൯ കരുവേലകങ്ങഥപോലെ 

എങ്കിലും 

ഞാ൯ മീതെ അവനെറ ഫലവും താഥഗെ 

ശക്തിയുള്ള വനമായിരുന്നു; 

അവനെറ വേരും നശിപ്പിച്ചുകള ഞ്ഞു. 

ഞാന് നിങ്ങളെ മിസ്രയിം ദേശത്തുനിന്നു 

അമോയ്യനെറ ദേശ പുറപ്പെടുധിച്ചു, 

ത്തെ കൈവശമാക്കേണ്ടതിന്ന നിങ്ങളെ 

നാല്പതു സംവത്സരം മരുഭൂമിയില്ക്രടി 

നടത്തി. ഞാന് നിങ്ങളുടെ പുത്രന്മാ 

ഠിം 

1940 മഥ 3 

രില് ചിലരെ പ്രവാചകന്മാരായും നിങ്ങ 

ളുടെ യൊൌവനക്കാരില് ചിലരെ വ്രത 

സ്ഥന്മാരായും എഴുന്നേല്പിച്ചു; അങ്ങനെ 

തന്നേ അല്ലയോ, യിസ്രയേല്മക്കളേ, 

എന്നു യഹോവയുടെ അരുളപ്പാടും 

എന്നാല് നിങ്ങ വ്രതസ്ഥന്മാക്കു വിഞ്ഞു 

കുടിപ്പാ൯ കൊടുക്കയും പ്രുവാചകന്മാ 

രോടു:; പ്രവചിക്കരുതു ഏന്നു കപ്പിക്കയും 

ചെയ്യൂ. കുററ കയററിയ ഖണ്ടി അമത്തുന്ന 

തുപോലെ ഞാ൯ നിങ്ങളെ നിങ്ങശ ഇരി 

മുടന്നിടതുതു അമത്തിക്കളയും. അങ്ങനെ 

വേഗവാന്മാക്കു ശരണം നശിക്കും; ബല 

വാനെറ ശക്തി നിലനില്ലയില്ല; വിര൯ 

തനെറ ജിവനെ രക്ഷിക്കയില്ല; വില്ലാളി 

തറെച്ചുനില്ലചയില്ല; ശീഷ്രഗാമി തന്നെ 

ത്താ൯ വിടുയിക്കയില്ല, കുതിര കയറി 

ഓടുന്നവ൯ തന്െറ ജിവനെ രക്ഷിക്കുയു 

മില്ല. വിരന്മാരില് ധൈയ്യമേറിയവന്൯ 

അന്നാളില് നഗ്നനായി ഓടിപ്പോകും എന്നു 

യഹോധയ്യടെ അരുളപ്പാടു. 

൩. അഘ്ധ്യായം. 

യിസ്രായേല്മക്കളേ , നിങ്ങളെക്കുറിച്ചം 

ഞാ൯ മിസ്രയിംദേശത്തുനിന്നു പുറപ്പെടു 

വിച്ച സവ്ൃവംശത്രെക്കുറിച്ചും യഫോവ 

അരുളിച്ചെയ്യിരിക്കുന്ന ഈ വചനം കേ 

പ്പിസ്വ 

വെച്ചു ഞാ൯ നിങ്ങളെ മാത്രം തിരഞ്ഞെടു 

ഭൂമിയിലെ സകലവംശങ്ങളിലും 

ത്തിരിക്കുന്നു; അതുകൊണ്ടു ഞാ൯ നിങ്ങ 

ളുടെ അകൃത്ൃയങ്ങളൊക്കെയും നിങ്ങളില് 

സന്ദശിക്കും. രണ്ടുപേര് തമ്മില് ഒത്തി 

ടടല്ലാതെ ഒരുമിച്ചു നടക്കുമോ? ഇരയി 

ല്ലാതിരിക്കുമ്പോഠം സിംഹം കാട്ടില് അല 

റുമോ? ഒന്നിനെയും പിടിച്ചിട്ടല്ലാതെ 

ബാലസിംഫം ഗുഫയില്നിന്നു ഒച്ച പുറ 

പ്പെടുവിക്കുമോ? കുടുക്കില്ലാതിരിക്കെ പ 

ക്ഷി നിലത്തെ കണിയില് അകപ്പെടു 
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രോ? ഒന്നം പിടിപെടാതെ കണി നില 

ഒതനിന്നു പൊങ്ങുമോ? നഗരത്തില് 

കാഹളം മാതുമ്പോഠ ജനം പേടിക്കാതി 

രിക്ുമോ? 

നഗരത്തില് അനത്ഥം ഭധികു മോ? 

യഹോവ വരുത്തിട്ടല്ലാതെ 

യഹോവയായ കുത്താധയു പ്രവാചകുന്മാ 

രായ ത൭൯റ ഭഓാസന്മാകു തന്െറ രഹ 

സ്യം ഖെക്ളിപ്പെടുത്താതെ ഒരു കായ്യധും 

ചെയ്തുയില്ല. സിംഹം ഗജ്ഷ്മിച്ചിരിക്കുന്നു ; 

ആർ ഭയപ്പെടാതിരികും? യഹോവയായ 

കൂത്താവു അരുളിച്ചെയ്യിരിക്ുന്നു; ആ 

പ്രവചിക്കാതിരികും? ശമയഷ്യാപവ്ൃതങ്ങ 

ഒരു വന്നുക്രടി അതിന്െറ നടുധിലുള്ള 

മഹാകലഫങ്ങമ്ദെയും അതിന്െറ മഭ്ധധേ 

യുള്ള പീഡനങ്ങളെയും നോകുധി൯ 

മേന അസ്മാദിലെ അരമനകളിന്മേലും 

മിസ്്യിംഭേശത്തിലെ അരമനകളിന്മേലും 

ഘോകഷിച്ചുപാലവി൯! തങ്ങളൂടെ അര 

മനക മിത അന്യായവും സാഹസവും സം 

ഗ്രഫിച്ചുവെകുന്നവര് ന്യായം പ്രവത്തി 

പ്രാ൯ അറിയുന്നില്ല ഏന്നു യഹോധയ്യടെ 

അരുളപ്പാടു. 

യായ കുത്താധു ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചെ 

യ്യുന്നു: രേശത്തിന്നു ചുററും ഒരു ധഖൈരി 

ഉണ്ടാകും; അവ൯ നിന്െറ ഉറപ്പു നിങ്കല് 

നിന്നു താഗ്ഗിക്കമ്യും; നിനെറ അരമന 

കഠം തകാള്ളയായ്യിരും. യഫോധ ഇവ്വ 

കാരം അരുളിച്ചെയ്യുന്നു: ഒരു ഇടയന് 

രണ്ടു കാലോ ഒരു കാതോ സിംഹത്തി 

നെറ വായില്നിന്നു യലിച്ചെടുക്കുന്നതു 

പോലെ ശമയ്യയിത കിടക്കയുടെ കോ 

ണിലും പട്ടുമെത്ത മേലും ഇരിക്കുന്ന യിബ്ധാ 

യേല്മക്കുഠം വിടു വിക്കപ്പെടും. നിങ്ങഠം 

കേട്ട യാക്കോബ് ഗൃഹത്തോടു സാക്ഷികരി 

പ്പി൯ ഏന്നു സൈവ ങ്ങളൂടെ ദൈവമായി 

യഹോവയായ ക്ത്താധിനെറ അരുളഉ 

പ്പാടു. ഞാ൯ യിസ്പായേലിന്െറ അതി 

അതുകൊണ്ടു യഹോധ | 

__ 1341 -- ആമോസ് ര: 

ക്രമങ്ങാംനിമിത്തം അവനെ സന്ദള്ി 

ക്കുന്ന നാളില് ബലിപീഠത്തിനെറ കൊ 

മ്പൂകഠം മുറിഞ്ഞു നിലത്തു വിഴ്ചവാന്തക്കവ 

ണ്ണം ഞാ൯ ബേഥേലിലെ ബലിപിഠങ്ങ 

മ്ദെയയം സന്ദശികും. 

ഹും ഗ്ിഷ്ടഗൃഹധും ഒരുപോലെ തകത്ത്തു 

കളയും; ഒന്തഭവനങ്ങം നശിച്ചുപോകും; 

ഞാന൯ ഹേമന്തഗ്ൃ 

പല ധിടുകൂം മുടിഞ്ഞജുപോകും നെന്നു 

യഫോധയ്യടെ അരുളപ്പാടു. 

ദ്ധ്യായം. രം അഡ്ധ്യായം 

ത“കളിയവരെ പീഡിപ്പിക്കയും ദരിദന്മാരെ 

തകകുകയ്യം തങ്ങളൂടെ ഭത്താക്കുന്മാരോടു : 

കൊണ്ടുവരുധി൯; ഞങ്ങ കുടിക്കട്ടെ 

മ്രേന്നു പാകയ്യം ചെയ്യുന്ന ശമയ്യ്യാപവ്വത 

ത്തിലെ ബാശാനയ പശുക്കക്ശേ, ഈ വചനം 

കേഠാപ്പി൯. ഞാന് നിങ്ങളെ കൊടുത്തു 

കൊണ്ടും നിങ്ങളുടെ സന്തതിയെ ചൂണ്ടല് 

കൊണ്ടും പിടിച്ചു കൊണ്ടു പോകുന്ന കാലം 

നിങ്ങഗക്കു വരും എന്നു യഹോവധവയ:യ 

കത്താവു തനെറ വിശുദ്ധിയെച്ചൊല്ലി 

സത്യം ചെയ്യിരിക്കുന്നു. അപ്പേര നി 

ങ്ങഠം ഓരോരുത്തി നേരെ മുമ്പോട്ടു മതില് 

പിള പ്പുകളില്ക്രടി പുറത്തു ചെല്ലുകയും 

രിക്കോനെ ഏററിഞ്ഞുകളുകയും ചെയ്യും 

എഐനാ യഹോധയുടെ അരുളപ്പാട്ട. ബേ 

ഥേലില് ചെന്നു അതിക്രമം ചെയസ്ത്ിന്; 

ഗില്ലലില് ചെന്നു അതിക്രമം വഭ്ധിപ്പി 

പ്പി൯; രാധിലേതോറും നിങ്ങളൂടെ ഹന 

നയാഗങ്ങളെയും മൂന്നാംനാഠാതേറും നി 

ങ്ങളുടെ ഒശാംശങ്ങമ്ളെയും കൊണ്ടു ചെല്ല 

വി൯. പുളിച്ചമാധുകൊണ്ടുള്ള സ്പ്ോത്ര 

യഗേം അപ്പിപ്പി൯ ; സ്വമേധാപ്പിതങ്ങളെ 

ഘോക്കിച്ചു പ്രസിഭ്ധമാകുവി൯; അങ്ങ 

നെ അല്ലോ, യിസായേതുമക്കളേ, നി 

ങ്ങധക്കു ഇക്ടയമായിരിക്കുന്നതു എന്നു യഫോ 

വയായ കത്താധവിനെറ അരുളപ്പാടു. 
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നിങ്ങളുടെ ലല്ലാപട്ടണങ്ങളിലും ഞാ൯ 

നിങ്ങ കു പല്ലിനെറ ധെടിപ്പും എല്ലായിട 

ങ്ങളിലും അപ്പത്തിനെറ കുറധും വരുത്തി 

ട്ടും നിങ്ങാം എങ്കലേക്കു തിരിഞ്ഞില്ല ഏന്നു 

യഹോവയുടെ അരുളപ്പാടു. കൊയ്ക്കിന്നു 

ഇനി മൂന്നു മാസമുള്ള പ്പോഠം ഞാന് നി 

ങ്ങധക്കു മഴ മുടക്കിക്കള ഞ്ഞു; ഞാ൯ ഒരു 

പട്ടണത്തില് മഴ പെയ്യിക്കയും മറെറ 

പട്ടണത്തില് മഴ പെയ്യിക്കാതിരിക്കയും 

ചെയ്യു; ഒരു കണ്ടത്തില് മഗ പെയ്യു; മഗ 

പെയ്യാത്ത മറെറ കണ്ടം വരണ്ടുപോയി. 

രണ്ടുമൂന്നു പട്ടണം വെള്ളം കടിപ്പാ൯ 

ഒരു പട്ടണത്തിലേക്കു ഉഗന്നുചെന്നു, 

ദാഹം തീന്നില്ലതാനും; എന്നിട്ടും നിങ്ങ 

എങ്കലേക്കു തിരിഞ്ഞില്ല എന്നു യഹോധഖ 

യ്യുടെ അരുളപ്പാടു, ഞാന നിങ്ങളെ 

വെണ്കതിര്കൊണ്ടും ഡിഷമഞ്ഞുകൊണ്ടും 

ശിക്ഷിച്ചു; നിങ്ങളൂടെ തോട്ടങ്ങളെയും 

മുന്തിരിപ്പറമ്പുകക്കെയും അത്തിവ്വക്ഷങ്ങ 

ളെയും ഒലിധുമരങ്ങളെയും പലപ്പോഴ്ചം 

തുള്ള൯ തിന്നുകളഞ്ഞു; എന്നിട്ടും നിങ്ങ 

എങ്കലേക്കു തിരിഞ്ഞില്ല ഏന്നു യഹോലഖ 

യുടെ അരുളപ്പാടു. മിസ്രയീമില് എന്ന 

പോലെ ഞാ൯ മഹാമാരി നിങ്ങളുടെ ഇട 

യില് അയച്ചു നിങ്ങളുടെ യൌവനക്കാരെ 

വാറകൊണ്ടു കൊന്നു നിങ്ങളുടെ കുതിര 

കളെ പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോയി; നിങ്ങ 

മുടെ പാളയങ്ങളിലെ നാററം ഞാ൯ നി 

ങ്ങളുടെ മുക്കില് കയദുമാറാക്കി ; നഏന്നിട്ടും 

നിങ്ങ എങ്കലേക്കു തിരിഞ്ഞില്ല എന്നു 

യഹോവയുടെ അരുളപ്പാടു. ദൈവം 

സൊൌെദോമിനെയും ഗൊമോരയെയും ഉന്മൃ 

ലനാശം ചെയൂതുപോലെ ഞാ൯ നിങ്ങ 

ളുടെ ഇടയില് ഒരു മന്തൂലനാശം വരുത്തി, 

നിങ്ങഠം കത്തുന്ന തിയില്നിന്നു വലിച്ചെ 

ടൂക്കപ്പെട്ട ഒരു കൊള്ളിപോലെ ആയി 

രുന്നു; ത്ൃന്നിട്ടും നിങ്ങ എങ്കലേക്കു തിരി 

ഠിം 

1 5 

ഞ്ഞില്ല എന്നു യഹോവയുടെ അരുളപ്പാടു. 

അതുകൊണ്ടു യിസ്രായേലേ, ഞാന് ഇങ്ങ 19 

നെ നിന്നോടു ചെയ്യും; യിസ്രായേലേ, 

ഞാ൯ ഇതു നിന്നോടു ചെയ്താ൯ പോകു 

ന്നതു കൊണ്ടു നിനെറ ദൈവത്തെ എതി 

രേപ്പാ൯ ഒരുങ്ങിക്കൊഗധക. പവ്യുതങ്ങ 

ളെ നിമ്മിക്കയും കാററിനെ സ്ൃഷ്ടിക്കയും 

മനുഷ്യനോടു അവനെറ നിരൂപണം 

ഇന്നതെന്നു അറിയിക്കയും പ്രഭാതത്തെ 

അന്ധകാരമാക്കുകയും ഭൂമിയുടെ ഉന്നതിക 

ളിന്മേല് നടകൊള്ളൂകയ്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു 

ത്തന൯ുണ്ടു: സൈവ ങ്ങളുടെ ദൈവമായ 

യഹോവ എന്നാകുന്നു അവസെറ നാമം. 

൫, അദ്ധ്യായം. 
[രി 

യിസ്പാടയല്ഗ്ൃഹമേ, ഞാ൯ നിങ്ങളെ 

ക്കുറിച്ചു വിലാപം ചൊല്ലുന്ന ഈ വചനം 

കേഠംപ്പി൯! യിസ്രാമയല്കന്ൃയക വീണി 

രിക്കുന്നു; ഇനി എഴ്ചന്നേല്ലയും ഇല്ല; അ 

വം നിലത്തോടു പററിക്കിടക്കുന്നു; അ 

വളെ നിധികുവാ൯ ആരുമില്ല. യഹോ 

വയായ കത്താധയ ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചെ 

യ്യുന്നു: യിസ്രായേല്ഗൃഹത്തില് ആയിരം 

പേരുമായി പുറപ്പെട്ട പട്ടണത്തിന്നു ന്ദ൮ു 

പേര് മാത്രം ശേഷികും; ററ ചേരു 

മായി പുറലപ്പെട്ടതിന്നു പത്തു പേര് മാത്രം 

ശേഷാികും. യഹോവ യിസ്പായയല് ഗൃഹ 

ത്തോടു ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചെയ്യന്നു: നി 

ങ്ങാം ജീധിച്ചിരിക്കേനണ്ടതിന്ു എന്നെ 

അന്വേഷിപ്പി൯. ബേഥേലിനെ അ 

ന്വേഷിക്കരുതു; ഗില്ലാലിലേക്കു ചെല്ല 

രുതു; ബേര്൪-ശേബയിലേക്കു കടക്കയു 

മരുതു; ഗില്ലാല് പ്രവാസത്തിലേക്കു 

പോകേണ്ടിവരും; ബേഥേരത നാസ്ിയാ 

യി ഭവിക്കും, നിങ്ങഠം ജീവിച്ചിരിക്കേ 

ണ്ടതിന്നു യഹോവയെ അന്വേഷിപ്പി൯; 

അല്ലെങ്കില് അവ൯ ബേഥേലില് ആകും 

19 
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കെടുത്തുവാ൯ കഴിയാത്ത ഒരു തിപോ 

ചെ യോസേഫ് ഗൃഹത്തിന്മേല് ചാടി അ 

തിനെ ഒഫിപ്പിച്ചുകമു യും. ന്യായത്തെ 

കാഞ്ഞിരം ആക്കിത്തികുകയും നീതിയെ 

നിലത്തു തള്ളിയിട്ടുകമുകയ്യം ചെയ്യന്ന 

വരേ, കാത്തികയെയ്ും മകയിരത്തെയയം 

സ്ൃക്ട്ിക്കയും അന്ധതമസ്സ്റിനെ പ്രഭാതമാ 

ക്കി മാററുകുയും പകലിനെ രാത്രിയാക്കി 

ഇരുട്ടുകയും സമയത്തിലെ വെള്ളത്തെ 

വിളിച്ച ഭൂതലത്തില് പകരുകയ്യം ചെയ്യു 

ന്നവനെ അന്വേഷിപ്പി൯; യഹോധഖ 

ഏന്നാകുനുന അവനെറ നാമംം അവധവ൯ന 

കോളട്െക്കു നാശം വരുധാ൯ തക്കവണ്ണം 

ബലധഖാനെറമേല് നാശം മിന്നിക്കുന്നു. 

ശഗോചുരത്തിങ്കരു ന്യായം വിധികുന്നവ 

നെ അവര് ദ്വേഷിക്കുയ്യം പരമാത്ഥം 

സംസാരികുന്നവനെ ഡെറുകുകയും ചെ 

യ്യുന്നു. 

നെ ചപിട്ടിക്കളുകയ്യം അവനോടു കോ 

അങ്ങനെ നിങ്ങ ഏമിയയ 

യായി ധാന്യം വാങ്ങുകയും ചെയ്യുന്ന 

നിങ്ങ 

വീടു പണിയും; 

താനും; നിങ്ങ മനോഹരമായ മുന്തിരി 

തിനാല് ഖെട്ടുകല്പുകൊണ്ടു 

അതിരു പാക്കയില്ല 

ത്തേട്ടങ്ങഠ ഉണ്ടാക്കും ; അവയിലെ ധിഞ്ഞൂ 

കുടിക്കയില്ല താനം. നീതിമാനെ ക്ലേശി 

പ്പിച്ചു കൈക്കൂലി വാങ്ങുകയും ഗോപുര 

ത്തിങ്കര ഒരിടന്മാരുടെ ന്യായം മറിച്ചുകള 

കയും ചെയ്യുന്നവരേ, നിങ്ങളൂടെ അതിക്ര 

മങ്ങഗ അനവധിയും നിങ്ങളുടെ പാപ 

ഞ്ജാഠം കഠിനധും ഏന്നു ഞാ൯ അറിയുന്നു. 

അതുകൊണ്ടു ബുഭ്ധിമാ൯ ഈ കാലത്തു 

മിണ്ടാതിരികുന്നു; തു ദൂഷ്ണ്കാലമല്ലോം. 

നിങ്ങ ജീധിച്ചിരിക്കേണ്ടതിന്നു തിന്മ 

യട്ലൂു നന്മ തന്നേ അന്വേഷിപ്പി൯; അ 

പ്പോ നിങ്ങ പറയുന്നതുപോലെ 

സൈ൬ങ്ങമൂടെ ദൈവമായ യഹോവ 

നിങ്ങ 
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ത്തിങ്കതു ന്യായം നിലനിത്തുവി൯; പക്ഷേ 

സൈവ) ങ്ങമൂടെ ഭൈവമായ യഫോധ 

യോസേഫില് ശേക്കിപ്പുള്ള വരോടു കൂപ 

കാണികും. അതുകൊണ്ടു ഉസൈവ൮ൃയങ്ങ 

മൂ ഒട ദൈവമായ യഹോവ ഏന്ന കത്താധയ 

ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചെയ്യന്നു: സകല 

ധിഥികളിലൂം വിലാപം ഉണ്ടാകും; ഏല്ലാ 

തെരുക്കളിലൂം അവര്: അയയ്യാ, അയ്യാ 

മ്രേന്നു പറയും; അവര് കൃഷിക്കാരെ ഒൂഃഖി 

പ്പാനും പ്രുലാപ ജഞ്ഞന്മാരെ വിലാപ്പിപ്പാ 

രും വിളിക്കും. ഞാന് നിനെറ നടുധിത 

കൂടി കടന്നു പോകുന്നതു കൊണ്ടു എല്ലാമുന്തി 

രിത്തോടടക്കളിലൂം വിലാപമുണ്ടാകും ഏനു 

യ ഹോധഖ അരുളി ച്ചെയ്യുന്നു. 

യ ഹാധയ്യടെ ദിഖസത്തിന്നായി വാ 

ഞ്ശിക്കുന്ന നിങ്ങറംകു അയ്യോ കഷ്ടം ;യഹോ 

വയുടെ ഭിവസംകൊണ്ടു നിങ്ങ കു ഏന്ന) 

ഗുണം? അതു ധെളിച്ചമല്ല ഇരുട്ട. 

അത്തു ഒരുത്തന് സിംഫത്തിസെറ മുന്പില് 

നിന്നു ഓടിപ്പോയിട്ടു കരടി അവന്നു 

തതിപ്പെ|ടുകയോ വിട്ടില് ചെന്നു കൈ 

ഖെച്ചു ചുമരോടു ചാരീട്ട സപ്പം അവനെ 

കടിക്കരയാ ചെയ്യുന്നതുപോലെ ആകന്നു. 

യമഹാവയുടെ ദിവസം ധെളിച്ചമപ്പ, 

രും തന്നേയല്ലോ; ഒട്ടും പ്രകാശമ് ല്ലാ 

തെ അന്ധതഥസ്സ തന്നേ. നിങ്ങളുടെ 

ഉര്ധവങ്ങമ്െ ഞാ൯ ദ്വേഷിച്ചു നിരസി 

കുന്നു; നിങ്ങളുടെ സഭാമയാഗങ്ങളില് 

മ്േനിക്കു പ്രസാഭമില്ല. നിങ്ങ ഏനിക്കു 

ഫോമയാഗങ്ങമൂം ഭോജനയാ ഗങ്ങളൂം അ 

പ്പിച്ചലും ഞാ൯ പ്രസാടിക്കയില്ല; തടിച്ച 

മൂഗങ്ങ കൊണ്ടുള്ള നിങ്ങുടെ സമാധാ 

നയാഠഗങ്ങമളെ ഞാന് കുടാക്ഷിക്കയില്ല. 

നിന്െറ പാട്ടുകളുടെ സ്വരം എനറ 

നിന്െറ ധീ 

ണാനാഒം ഞാ൯ കേരക്കയില്ല. .മുന്നാത 

മുമ്പില്നിന്നു നികുകു; 

തിന്മ ദ്വേഷിച്ചു നന്മ ഇച്ച്രിചച ഗോപുര 
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ന്യായം വെള്ളംപോലെയും നിതി വററാ 

ത്ത തോട്ട പോലെയും കവിഞ്ഞൊഴ്ുകട്ടെ. 

യിസ്രായേല്ഗൃഹമേം നിങ്ങം മരുഭൂമി 

യില്. എനിക്കു നാലുതു സംവത്സരം ഹന 

നയാഗങ്ങളും ഭോജനയാഗങ്ങളും അപ്പി 

ചുധഖോ? നിങ്ങശക്കു ഉണ്ടാക്കിയ ഖിഗ്ര 

ഹങ്ങളായി നിങ്ങളുടെ നക്ഷത്രദേവനായ 

കിയ്കനെയും നിങ്ങളൂടെ രാജാവായ സി 

ക്കൂുത്തിനെയും നിങ്ങ ചുമന്നു കൊണ്ടു 

പോകേണ്ടിവരും. ഞാ൯ നിങ്ങളെ ഒമ്മേ 

ശെക്കിന്നു അപ്പ്യറം പ്രവാസത്തിലേക്ു 

പോകുമാറാക്ുും എന്നു യഹോവ അരുളി 

ച്ചെയ്യുന്നു സൈവ൮ങ്ങളൂടെ ദൈവം എ 

ന്നാകുന്നു അവനെറ നാമം. 

ന്നം അദ്ധ്യായം, 

സിീിംയാനില് സ്വൈരികകായി ശമയ്യാ 

പവ്വതത്തില് നിഭയരായി ജാതികളില് 

പ്രധാനമായതില് ശ്രേഷ്ടുന്മാരായി യി 

സായേല്ഗൃഹം വന്നു ചേരുന്നവരായ്ുയ 

ള്ളോരേ, നിങ്ങധക്ക അയ്യോ കഷ്ടം. 

നിങ്ങ കല്ലെക്കു ചെന്നു നോകുധിന൯; 

അവിടെനിന്നു മഹതിയായ ഹമാത്തിലേ 

ക്കു പോകുധി൯; ഫെലിസ്ക്രുടെ ഗത്തി 

ലേക്കു ചെല്ലുധി൯; അവ ഈ രാജ്യങ്ങ 

മകെെക്കാഠ നല്പധവ3യാ? അവയുടെ ദേശം 

നിങ്ങളുടെ ദേശത്തെക്കാ വിസ്മാരമുള്ള 

തോ? നിങ്ങ ട്ടദ്ദിവസം അകററി 

വെക്കുകയും സംഹസത്തിനെറ ഇരിപ്പിടം 

അടുപ്പിക്കയും ചെയ്യന്നു. നിങ്ങ ആന 

ക്കൊമ്പുകൊണ്ടുള്ള കട്ടിലുകളി ന്മേല് ചാരി 

യിരിക്കയും നിങ്ങളുടെ ശയ്യകളിന്മേല് 

നിധിന്നുകിടക്കയും ആട്ടി൯ക്രട്ടത്തില് 

നിന്നു കുഞ്ഞാടടുകളെയും തൊഴത്തില്നി 

ന്നു പശുക്കിടാക്കളെയും തിന്നുകയും ചെ 

യ്യന്നു, 

വൃത്ഥസംഗീതം ചെയ്യൂ ദഓാധീട് എന്ന 

നിങ്ങശര വിണാനാദത്തോടെ 

ഠിം 
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പോലെ വാദിത്രങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കുന്നു. നി 

ങ്ങ കുലശങ്ങളില് വീഞ്ഞു കുടിക്കയും 

പൂശുകയും ചെയ്യുന്നു ; 

യോസേഫിനെറ കേടിനെക്കറിച്ചു വയസ 

വിശേഷതൈലം 

നിക്കുന്നില്ല താനും. അതുകൊണ്ടു അവര് 

ഇപ്പോ. പ്രവാസികളില് മുമ്പരായി 

പ്രവാസത്തിലേക്കു പോകും; നിലിന്നു 

കിടക്കുന്നവരുടെ മദ്യപാനഘോഷം തീ 

നനുപോകം. യഹോവയായ കുത്താധു 

തന്നെച്ചൊല്ലി സത്യം ചെയ്യിരിക്കുന്നു 

എന്നു സൈവ്യങ്ങദൂ ടെ ദൈവമായ യഹോ 

വയുടെ അരുളപ്പാടു: ഞാ൯ യാക്കോബി 

നെറ ഗവ്വത്തെ ധെറുത്തു അവന്െറ 

അരമനകമെ ദ്വേഷിക്കുന്നു; ഞാ൯ പട്ട 

ണവധും അതിലുള്ള തൊക്കെയും ഏപ്പിച്ചു 

കൊടടകും. ഒരു വിട്ടില് പത്തു പുരുഷ 

ന്മാര് ഒശേഷിച്ചിരുന്നാലും അവർ മരിക്കും; 

ഒരു മനുഷ്യ സെറ ചാച്ചക്കാര൯, അവനെ 

ദഹിപ്പ്ിക്കേണ്ടന്നവ൯ തന്നേ, അവന്െറ 

അസ്ഥികളെ വീട്ടില്നിന്നു നിക്കേണ്ടതി 

ന്നു അവനെ ചുമന്നു കൊണ്ടുപചോകുമ്പോ൦ം 

അവന ിട്ടിസെറ അകത്തെ മൂലയില് 

ഇരിക്കുന്നവനോട്ട: നിനെറ അട്ടുക്കല് 

ഇനി വല്ലവനും മുണ്ടോ? എന്നു ചോദി 

ക്കുന്നതിന്നു അധവ൯: ആരുമില്ല എന്നു പ 

റഞ്ഞാല് അവ൯: യയഹാധയുടെ നാമ 

ത്തെ കിത്തിച്ചുക്രടായ്ക്കയാല് നി മിണ്ടാതി 

രിക്ക എന്നു പറയും. യഹോവ കല്പിച്ചിട്ടു 

വലിയ വീടു ഇടിഞ്ഞും ചെറിയ വിടു 

പിളന്നും തകന്നുപോകും. കുതിര പാറ 

മേല് ഓടുമോ? അധിടെ കാളയെ പൂട്ടി 

ഉഴ്ണമോ? എന്നാൽ നിങ്ങഠം ന്യായത്തെ 

നഞ്ചായുയം നിതിഫലത്തെ കാഞ്ഞചിരമായും 

മംററിയിരിക്കുന്നു, നിങ്ങഠം മിത്ഥ്യാവ 

സ്മൂവിത സന്തോഷിച്ചും കൊണ്ടു: സ്വന്ത 

ശക്തിയാല് ഞങ്ങ പ്രാബല്യം പ്രഃപി 

ച്ലിട്ടില്ലയോ എന്നു പറയുന്നു, . എന്നാൽ 
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യിസ്്ായേതധൃൂഹമ, ഞാ൯ നിങ്ങളൂടെ | കുട്ട തുക്കിയ്യണ്ടാക്കിയോരു മതിലിന്മേത 

നേരെ ഒരു ജാതിയെ ഏഴ്ന്നപ്പിക്കും; 

അവര് പഫ്ഥാമാത്തിലേക്കുമ്ള പ്രവേശനം 

മുതല് ഭഅരാബയിലെ തോടുവരെ നി 

ഞ്ജളെ ഞെരുകും എന്നു ൭൭സെ൮ങ്ങ 

മൂടെ ഭദൈവധമായ യഹോധയ്യടെ അരുള 

പ്പാടു. 

൭, അ ധ്വായാ. 

യ്യഹാവയായ കുത്താധു ഏഎനികു കാണി 

കൂതന്നതെന്നെന്നാരു : രണ്ടാമതു പു 
മുക്ലെച്ചുതുടങ്ങിയപ്പോം ല് വിട്ടിചൂ 

കളെ നിമ്മിച്ചു; അയ്ക്ക രജോധിനെറ 

വക പുല്ലു അരിഞ്ഞ ശേഷം മുളെച്ച രണ്ടാ 

മത്തെ പല്പു ആയിരുന്നം ഏന്നാല് അധ 

ദേശത്തിലെ സസ്യം തിന്നു മ്।ന്നപ്പോഠം 

ഞാ൯: യഹോവയായ കത്മാചേ, ക്ഷമി 

ക്കേണമേ; യാക്കോബ് ഏങ്ങനെ നിധി 

ന്നുനില്ല,ം? അയധ൯ ചെറിയധനല്ലോ 

മേന്നു പറഞ്ഞു. യഹോവ അതിനെ 

കുറിച്ചു അയതപിച്ചു; അതു സംഭധിക്ക 

യില്ല മ്ന്നു യഹോവേ അരുളിച്ചെയ്തു. 

യഹോധഖയായ കുത്താധയ എനികു കാ 

ണിച്ചുതന്നതെന്തെന്നാല്: യഹോവയായ 

കുത്താധൂ തീയാരു വൃ വഫരിപ്പാ൯ അതി 

നെ ധിക്ളിച്ചു; അതു വലിയ ത്തൃഗിയെ 

വറഠിച്ചുകളഞ്ഞിട്ടു യഫോവയ്യടെ ഓഹരി 

യെയും തിന്നുകളുധാ൯ ഭാധിച്ചു. അ 

പ്രോ ഞാ൯: യഹോവയായ കത്താവേ, 

മതിയാക്കേണ3മ; യാകക്കേഃബ് ഏങ്ങനെ 

നിചിന്നുനില്ലം? അവ൯ ചെറിയവന 

ല്ലോ എന്നു പാഞ്ഞു. യഹോവ അതി 

നെക്കറിച്ചു അനുതപിച്ചു; അതു സംഭവി 

ക്മയില്ല എന്നു യഹോധയായ കത്താധു 

അയുളിച്ചെയ്യു. അവന് ഏനികു കാ 

ണിച്ചുതന്നതെന്തെന്നാല്.: കുത്താധു ക 

യിരു ത്തുക്കുകള പിടിച്ചുകൊണ്ടു തൂക്കു 

ഠിം 

നിന്നു. ആമോ 

സേ, നി ഏന്തു കാണുന്നു ഏന്നു ചോദി 

യഹോവ എന്നോടു: 

ച്തിന്നു ഒരു ശതുക്കുകട്ട ഏന്നു ഞാ൯ 

പറഞ്ഞൂ. 

മെനെറ ജനമായ യിസ്റ്റായേലിനെറ നടു 

അതിന്നു കുത്താധു: ഞാ൯ 

വിത ഒരു ത്തുകുകുട്ട പിടിക്കും; ഞാ൯ 

ഇനി അവരെ ശിക്ഷിക്കാതെ വിടുകയില്ല; 

യിസ്റ്റാക്കിനെറ പൂജാഗിരികഠം പാഴ്ചം 

യി സായ ലിനെറ ധിശുഭദ്ധമന്ദിരങ്ങഠമ ശ്ര 

൬ ധുമായ്യിരും; ഞാ൯ യൊരോബെയാം 

ഗൃൂഫത്തോടു വാളൂൂമായി ഏതിത്തുനില്ലം 

ഗ്നന്നു അരുളൂച്ചെയ്യൂ. എന്നാല് ബേഥേ 

ലിലെ പുരോഹിതനായ അമസ്വയാധു 

യി സയ്യായേല്രാജാധവായ യൊദരാബെയാ 

മിനന്െറ അടുക്കല് ആമൃയച്ചു: ആമോസ് 

യി സ്ായേല്ഗൃഹത്തിനെറ മഭേ്ധ്യ നിനക 

ധിരേഃധമായി ക്രട്ടുകെട്ടുണ്ഞാകുന്നു; അധ 

ന്െറ വാക്കു ഒക്കെയും സഫിപ്പാ൯ മേശ 

ത്തിന്നു കഥിധില്ലു. യൊരരാബെയാം 

വാക കൊണ്ടു മരിക്കം; യി സ്ായേല് സ്വദേ 

ശം വിട്ട പ്രവാസത്തിലേക്കു പോകേണ്ടി 

വരും എന്നിങ്ങനെ ആഭമാസ് പറയന 

നന്നു പറയിച്ചു. മ്േന്നാത തആ മാസി 

നോടു അമസ്യാധു: ഏടാ ഒശകാ, യെഫ്രു 

ഓയഒശത്തിലേക്കു ഓടിപ്പൊയ്യയൊാകു; അ 

വിടെ പ്രവചിച്ചു അമഹാവൃത്തി കഴിച്ചു 

കൊഠംക. ബേഥേലി3ലോഇനിപ്രവചി 

ക്കരുതു; അതു രാജാധിനെറ ധിശുഭദ്ധമന്ദി 

രധും രങധാനിയ്ക്കുമല്ലോ ഏന്നു പറഞ്ഞു. 

അതിന്നു ആമോസ് അമസ്യംധോടു : ഞാ൯ 

പ്രവാചകനല്ു, പ്രവാചകശിക്ഷ നമു, 

ചെരുകുന്ന 

ഞാ൯ ആടുകങള്ളെ നോ 

ഇടയനും കാട്ടത്തിപ്പഗം 

വദ്രം അത്രേ. 

ക്കിക്കൊണ്ടിരികു മ്പോഠ യ ഹാഖ ഏന്നെ 

പിടിച്ചു: നി ചെന്നു ഏനെറ ജനമായ 

യിയ്യാമയലിമനോടു പ്രവചിക്ക ഏന്നു 
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യഹോവ എന്നോടു കല്പിച്ചു ഏന്നു ഉത്തരം 

പറഞ്ഞു. ആകയാല് നി യഹോവയുടെ 

വചനം കേശക്ക: യിസ്രായേലിനെക്കുറിച്ച 

പ്രവചിക്കരുതു; യിസ്റ്റാകഗൃഹത്തിന്നു നി 

നെറ വചനം പൊഴിക്കരുതു എന്നു നീ 

പറയുന്നുവല്ലോ. അതുകൊണ്ടു യഹോധ 

ഇപ്രകാരം അരുളി ച്ചെയ്യന്നു : നിസനെറ 

ഭായ്യ നഗരത്തില് വേശ്യയാകും; നിന്െറ 

പുത്രന്മാരും 

വീഴം; നിന്െറ ദേശം അള വുനൂല്കൊണ്ടു 

പുത്രിമാരും വാഥകൊണ്ടു 

വിഭാഗിക്കപ്പെടും; നീയോ ഒരു അശുഭ്ധ 

ദേശത്തുഖെച്ചു മരികും; യിസ്രായേൽ സ്വ 

ദേശം വിട്ടു പ്രവാസത്തിലേക്കു പോകേ 

ണ്ടിവരും. 

൮. അദ്ധ്യായം. 

യ)ഹോലയായ കത്താധു എനിക്കു ഒരു 

കെട്ടേ പഴ്ചത്ത പഥം കാണിച്ചുതന്നു. 

ആമോസേ നി! എന്തു കാണുന്നു ഏന്നു 

അവ൯ ചോദിച്ചതിന്നു: ഒരു കൊട്ട പഴ 

ത്ത പഥം എന്നു ഞാ൯ പറഞ്ഞു. യഹോവ 

എന്നോടു അരുളിച്ചെയൂതു: ഏസനെറ ജന 

മായ യിസ്രായേലിന്നു പഴ്ചപ്പ വന്നിരി 

ക്കുന്നു; ഞാ൯ ഇനി അവരെ ശിക്ഷ്മിക്കാ 

തെ വിടുകയില്ല. അന്നാളില് മന്ടിര 

ത്തിലെ ഗിതങ്ങര മുറധിളിയാകും എന്നു 

യഹോവയായ കുത്താധിന്െറ അരുഉ 

പ്പുടു. 

അവയെ എറിഞ്ഞുകളയും; 

ശവം അനവധി! എല്ലാടത്തും 

മിണ്ടരുതു, 

ഞങ്ങ ഏഫയെ കുറെച്ചു ശേക്കെലിനെ 

വലുതാക്കി കള്ള ത്തൂലാസുകൊണ്ടു വഞ്ചന 

പ്രവത്തിച്ചു എളിയവരെ പഞണത്തിന്നും 

ദരിദന്മാരെ ഒരു ക്രട്ടു ചെരിപ്പിന്നും മേടി 

ക്കേണ്ടതിന്നും കോതമ്പിസെറ പതിര് 

ധില്ലോേേണ്ടതിന്നും ധാസ്ത്ര ്യാപാരം ചെ 

യ്്രാ൯ തക്കവണ്ണം അമാവാസിയും കോത 

ന്പൂപിടിക തുറന്നുഖെപ്പാ൯ തക്കവണ്ണം 

ധാഠാഥദ്ഠിം 

1 340 പ ന്ന 8 

ശബ്ബത്തും എപ്പോഠം കഴിഞ്ഞുപോകും 

എന്നു പറഞ്ഞു, ഒരിദന്മാരെ വിഴ്ചങ്ങു 

വാനം ദേശത്തിലെ സാധുക്കളെ ഇല്ലാതാ 

ക്കുവാനും 

പ്പി൯. 

ളില് യാതൊന്നും ഒരുനാളും മറക്കയില്ല 

പോകുന്നവരേ, ഇതു കേസ 

ഞാ൯ അവരുടെ പ്രവൃത്തിക 

എന്നു യഹോധ യാക്കോബിനെറ മഹി 

ചെയ്യിരിക്കുന്നു. 

അതുനിമിത്തം ഭൂമി] നടുങ്ങുകയും അതില് 

മയെച്ചൊല്ലി സത്യം 

പാക്കുന്ന ഏവന്ദം ഭൂമിച്ചുപപോകയും ചെയ്തു 

നീലനടി 

പോലെ പൊങ്ങും; മിസ്രയീമിലെ നദി 

യില്ലയോ? അതു മുഴുവനും 

പോലെ പൊങ്ങുകയും താഴ്ചകയും ചെയ്യും. 

അന്നാളില് ഞാ൯ മച്ചെക്കു സൂയ്യനെ അ 

സ്ൂമിപ്പിക്കയും പട്ടാപ്പകല് ഭൂമിയെ ഇരു 

ട്ടാക്കുകയും ചെയ്യം, സേ നിങ്ങളുടെ 

ഉത്സവങ്ങളെ ദൂഃഖമായും നിങ്ങളുടെ ഗീത 

ങ്ങളെ വിലാപമായും മാററും; ഞാ൯ ഏതു 

അരയിലും രള്ടൂം ഏതു തലയിലും കഷണ്ടി 

യ്യും വരുത്തും; ഞാ൯ അതിനെ ഒരു ഏക 

ജാതനെക്കറിച്ചള്ള വിലാപം പോലെയും 

അതിനെറ അധഖസാനത്തെ കൈപ്പുള്ള 

ഭിവസംപോലെയും ആക്കം എന്നു യഹോ 

വയായ കത്താധിനെറ അരുളപ്പാടു. 

അപച്പത്തിന്നായുള്ള ധിശപ്പല്ല, വെള്ളത്തി 

ന്നായുള്ള ദാഹധുമല്ല, യഹോധഖയുടെ വച 

നങ്ങളെ കേനക്കേണ്ടതിന്നുള്ള വിശപ്പു 

തന്നേ ഞാന് ദേശത്തേക്കു അയകുന്ന നാ 

മൂക വരുന്നു എന്നു യഹോവയായ 

കത്തായിനെറ അരുളപ്പാടു. അന്നു അ 

൮൪ സമട്ംമുതത സമദംവരെയും വട 

ക്കുമുതല് കുിഗക്കുവരെയും ഉഗന്നുചെന്നു 

യഹോവയുടെ വചനം അന്വേഷിച്ചു 

അലഞ്ഞൂനടകും; കണ്ടുകിട്ടുകയില്ലതാനും. 

അന്നാളില് സെയഷ്ദയ്യമുള്ള കൃ കമാരും 

യൌവനക്കാരും ദാഹംകൊണ്ടു ബോധം 

കെട്ടു ധിഴ്ചം. ടാനേ, നിസെറ ദൈധ 

10 

11 

12 

13 



നി് പ പം നം പക പ ത്തു 

ന്ഥഭ 9 ച 41930 ടം ആമോസ് ൯ 
ടാ: ടട ല് ട് --- നി ക പ യം 

ത്താണ, ബേ൪-ശേബാമാഗ്ലത്താണ നന്നു | ത്തിരു തനെറ മാളികമുറികളെ പണിയു 

പറഞ്ഞും കൊണ്ടു ശമയ്യയുടെ അകൂത്യ൭ത്തെ കയും ഭൂമിയില് തനെറ കമാനത്തിന്ു 

ച്ചൊല്ലി സത്യം ചെയ്യുന്നവ൪ വീഴണം; | അടിസ്ഥാനം ഇടുകയും സമുദ്രത്തിലെ 

ഇനി ഏഴ്ന്നേല്ലയുമില്ല. വെള്ളത്തെ വിളിച്ചു ഭൂതലത്തില് പകരു 

കയും ചെയ്യുന്നു; യഫോധ എന്നാകുന്നു 

൯, ന അവനെറ നാമം. യിസ്പായേല്മക്കുളേ, 7 

യഹോവ യാഗപിഠത്തിന്നു മീതെ നില്ല, | നിങ്ങറം ഏനിക്കു ക്രശ്രെപ്പോലെ അല്ല 

ന്നതു ഞാന് കണ്ടു; അവന് അരുളിച്ചെയു | യോ ന്നു യയഹോധയുടെ അരുളപ്പാടു; 

തെന്തേന്നാല്: ഉത്തരങ്ജഠ കലുങ്ങുമാവ ഞാന് യിസായേലിനെ മിസയിംദേശത്തു 

നീ പോതികയെ അടിക്കു; അവ എല്ലാ നിന്നും ഫെലിസ്തരെ കഫ്ടലോരിതനിന്നും 

വരുടെയും തലമേൽ വധിഴവാ൯ തക്കുവ അരാമ്യരെ കിറിരനിന്നും കൊണ്ടുവന്നി 

ണ്ണം തകത്തുകളക; അവരുടെ സന്തതി | ല്ലയോ? യഹോധഖയായ കുത്മാധിന്നെറ 8 

യെ ഞാന് വാദഭകാണ്ടു കൊല്ലും; അവ ടൂക്ട്രി പാപമുള്ള രാജ്യ ത്ത്രിന്മേരു ഇരി 

രില് ആരും ഓടിപ്പോകയില്ലു; അവരില് | കുന്നു; ഞാ൯ അതിനെ ഭൂതലത്തില് 

ടു ആരും വഴ്ഴതിഃപ്പാകയുമില്ല. അ൪ധര്൪ | നിന്നു നശിപ്പിക്കും; ഏങ്കിലും ഞാന് യാ 

പാതാളത്തില്. ത്ുരന്നുകടന്നാലും അധി | ക്കോബ് ഗൃഹത്തെ മുഴുവനും നശിപ്പിക്കു 

ടെനിന്നു ഏനെറ കൈ അവരെ പിടി | യില്ല ഏന്നു യഹോവയുടെ അരുളപ്പാടു. 

കം; അവര് ആകാശത്തിലേകു കയറി | അരിപ്പകൊണ്ടു അരിക്കുന്നതുപോലെ 9 

പ്പോയാലും അവിടെനിന്നു ഞാന് അവരെ | ഞാ൯ യിസ്പായേല്ഗൃഫഹതത്തെ സകലജാതി 

3 ഇറകും. അവര് കുമ്മേലിനെറ കൊടുമു | കളുടെയും ഇടയില് അരിപ്പാ൯ കപ്പികും; 

ടിയില് ഒരളിച്ചിരുന്നാലും ഞാ൯ അവരെ | ഒരു മണി പോലും നിലത്തു വിഴ്ഴചകയില്ല. 

തിരഞ്ഞു അധിടെനിന്നു പിടി ചചുകൊണ്ടു അനത്ഥം ഞങ്ങളെ തുടന്നെത്തുകയില്ലം 10 

വരും; അവർ ഏ൭െറ ദുൂഷ്ട്രിയിതനിന്നു | തഏത്തിപ്പിടിക്കുയുമില്ല ഏന്നു പറയുന്നവ 

സമുദത്തിന്െറ അടിയില് മറഞ്ഞിരുന്നാ | രായി ഏനെറ ജനത്തിലുള്ള സകലപാ 

ലൂം ഞാ൯ അധിടെ സപ്പത്തോടു കപ്പി | പികുമൂം വാഠംകൊണ്ടു മരികും. അവര് 11 

4 ച്ചിട്ടു അമ്മു അവരെ കടികും. അവര് | എദോമില് ശേഷിച്ചിരികുന്നധരുടെയും 

ശത്രുക്കമുടെ മുമ്പില് പ്രവാസത്തിലേക്കു | ഏനെറ നാമം വിളിക്കപ്പെടുന്ന സകല 

പോയാലും ഞാ൯ അധിടെ ധാമിനോടു | ജാതികളൂടെയും ദേശത്തെ കൈധശമാ 

കപ്പിച്ചിട്ടു അതു അവരെ കൊല്ലും. നന്നെ | ക്കേണ്ടതിന്നു ധിണ്ടപോയ ഓായീഭിന് 1 

ക്കായിട്ടല്ല തിന്യെക്കായിട്ട തന്നേ ഞാന്  ക്ൂടാരത്തെ ഞാ൯ അന്നാളില് നിധിത്തു 

5 അവരുടെ മേല് ടൂഷ്ട്ടിലെകും. സൈ | കുയും അതിനെറ പിളപ്പുകളെ അടെക്ക 

൬ങ്ട്ടടെ യഛേഃവയായ കത്തായു ദേശ | യും അവനെറ യുടിധുകളെ തീകുകയും 

ത്രെ തൊടുന്നു; അതു ഉരുകി പപ്പാകുന്നു; അതിനെ പുരാതനകാലത്തില് ഏന്നപോ 

അതില് പാകുന്നവര് ഒക്കെയും വിലപി | ലെ പണിയുകയും ചെയ്യും നന്നാകുന്നു 

ക്കും; അതു മുഴുവനും നീിലനടദിപോലെ | ഇതു അയക്ടികുന്ന യഹോധഖയുടെ അരു 

പൊങ്ങുകയും മിസ്രയീമിലെ നടിപോലെ | ഉപ്പാടു. മഴന്നവ൯ കൊയ്യുന്നവനെയും 138 

6 താഴ്ചകയും ചെയ്യം. അവധ൯ ആകാശ മുന്തിരിപ്പഴം ചധിട്ടുന്നവ൯ ധിതെകുന്ന 
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വനെയ്യം തുടന്നെത്തുകയും വവ്വതങ്ങ൦ 

മുതു വീഞ്ഞു പൊഗിക്കയും എല്ലാകുന്നുകളും 

ഉരുകിപ്പോകയും ചെയ്യുന്ന നാടകം വരും 

എന്നു യഹോവയുടെ അരുളപ്പാടു. 

അപ്പോ ഞാ൯ എനെെറ ജനമായ യിസ്സാ 

യേലിനെറ പ്രവാസികളെ മടക്കിവരു 

ത്തം; 

ങ്ങളെ അവ൪ പണിതു പാക്കയും മുന്തിരി 

ശ്രു൩യ മായിപ്പ്യോയിരുന്ന പട്ടണ 

ത്തോട്ടങ്ങഠം ഉണ്ടാക്കി അവയിലെ വധിഞ്ഞു 

കുടിക്കയും തോട്ടങ്ങഠം ഉണ്ടാക്കി അധ്വയി 

ലെ ഫലം അനുഭവിക്കയും ചെയ്യും. 

ഞാ൯ അവരെ അവരുടെ ദേശത്തു നടും; 

ഞാ൯ അവക്കു കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ദേശ 

തുുനിന്നു അവരെ ഇനി പറിച്ചുകളുകയു 

മില്ല ഏന്നു നിന്െറ ദൈധമായ യഫോധഖ 

അരുളി ച്ചെയ്യന്നു. 

132൧1൧ 

കാബദ്ദാവു 

൭09. 

മാ.ക്യംചിെം ദഭശനം. യഹഛഹോധ | യില് പിടിച്ചുപറിക്കാ൪ വന്നാലോ - നി 

യായ കത്താധു ്രേദോമിനെക്കുറിച്ച ഇപ്ര 

കാരം അരുളിക്കെയുന്നു;ു നാം യഹോവ 

യിങ്കല്നിന്നു ഒരു വത്തമാനം കേട്ടിരി 

ക്കുന്നു; ജാതികളുടെ ഇടയില് ഒരു ദ്ൂത 

നെ അയച്ചിരിക്കുന്നു; എഴന്നേല്ലി൯; നാം 

അവള്ടെ നേരെ യുദ്ധത്തിന്നു പുറപ്പെ 

ട്ടുക. 

യില് അല്പമാക്കിയിരിക്കുന്നു; നീ അത്യ 

ഞാ൯ നിന്നെ ജാതികളുടെ ഇട 

ന്തം ധിക്കരിക്കല്പെട്ടിരിക്കുന്നു. പാഠറപ്പി 

ഉപ്ുകളില് പാക്കുന്നവന്ദം ഉന്നതധവാസ 

മുള്ള വന്ദം ആര് എന്നെ നിലത്തു തള്ളി 

യിടും ഏന്നു ഹൃദയത്തില് പറയുന്നവനു 

മായവനേ, നിന്െറ ഹൃദയത്തിന്െറ അ 

ഹങ്കാരം നിന്നെ ചതിച്ചിരിക്കുന്നു. നി 

കഴുകനെപ്പോലെ ഉയന്നാലും, നക്ഷത്ര 

ങ്ങമൂടെ ഇടയില് ക്രടു ഖെച്ചാലും, അവി 

ടെനിന്നു ഞാന നിന്നെ ഇറകും എന്നു 

യഹോവയുടെ അരുളപ്പാടു. കള്ളന്മാര് 

നിന്െറ അടുക്കല് വന്നാലോ, രാത്രി 

ഠിം 

എങ്ങനെ നശിച്ചുപോയിരിക്കുന്നു -- അ 

വര് തങ്ങമക്കു മതിയാകുധോളം മോക്ട്മി 

ക്കയില്ലയോ:? മുന്തിരിപ്പഴം പറിക്കുന്നവ൪ 

നിസെറ അട്ടക്കല് വന്നാല് അവര് ഏതാ 

നും കാലാല്പുഗം ശേഷിപ്പിക്കയില്ലയോ? 

ഏശാവിന്നുള്ളവരെ കങഞ്ടുപിടിച്ചിരിക്കു 

ന്നതും അവനെറ നിക്ഷേപങ്ങളെ തിര 

ഞ്ഞ കണ്ടിരിക്കുന്നതും ഏങ്ങനെ? നി 

ന്നോടു സഖ്യ തയുള്ള വരരൊക്കെയും നിന്നെ 

അതിരോളം അയച്ചുകളുഞ്ഞു; നിന്നോടു 

സന്ധിയുള്ള വ൪ നിന്നെ ചതിച്ചു തോല്പി 

ച്ചിരിക്കുന്നു; നിന്െറ ആഹാരം ഭക്ഷി 

ക്കുന്നവ൪ നിനക്കു കണി ധെകുന്നു; അ 

വന്നു ബുദ്ധി ഒട്ടും ഇല്ല. അന്നാളില് 

ഞാ൯ എദോമില്നിന്നു ഞ്ഞോനികളെയ്യം 

ഏശാധിനെറ പവ്വൃതത്തില് നിന്നു വിധേ 

കത്തെയും നശിപ്പിക്കും ഏന്നു യദഹാവ 

യൂടെ അതുളപ്പാടു. ഏശാധിനന്െറ പവ്യ 

തത്തില് ഏവരും കലയാല് ഛേടിക്കപ്പെ 
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00 

ടുവാ൯ തക്കവണ്ണം തേമാനേ, നിന്െറ 

വിരന്മാ൪ ക്രമിച്ചുപോകും. നിന്െറ സ 

ഹോഭരനായ യാക്കോബിനോടു നി ചെ ' 

യൂ സാഹസംനിമിത്തം ലങ്ച നിന്നെ 

ളൂടുഠ; 

പ്പെടും. 
അ൬ ജാതിക്കാ അധവനെറ സമ്പത്തു 

നീ സടാകുലേരത്തേക്കും ഛ്മേദിക്ക) 

നി ഏതിരെ നിന്ന നാമിത്, 

അപഹരിച്ചു കൊണ്ടുപോകയും അടേ, 

ശക്കാർ അവന്െറ ഗേപ്േരങ്ങളിരു കുട 

ന്അ യെരൂശലേമിന്നു ചിട്ടിടുകയും ചെയൂ 

നാളില് തന്നേ, നിയും അവരില് ഒരുത്ത , 

നെപ്പോലെ ആയിരുന്നു. നിന്െറ സ 

ഹോദരനെറ ഭിഖസം, അവനെറ അന 

ത്ഥദിവസം തന്നേ, നീ കണ്ടു രസ്ധിക്കേ 

ണ്ടതല്ല; നി യ്െഫ്രട്രെക്കുറിച്ചു അവരു | 

ടെ അപ്പായഭിധസത്തില് സന്തോഷി 

ക്കേണ്ടതല്ല ; അവരുടെ കകുദിവസത്തിരു 

എനെറ 
| 

നി വമ്പു പറയേണ്ടതല്ല. 

പ. 1349 ഓബള്യാവു 

ചെയ്യം; നിനെറ പ്രവൃത്തി നിന്െറ തല 

മേല് തന്നേ മടങ്ങിവരും. നിങ്ങ നെറ 16 

വി ശുഭ്ധപവ്ൃതത്തില് വെച്ചു കുടിച്ചതു 

പോലെ സകലജാതികളും ട്ടധിടാതെ 

കുടിക്കും; അവര് മോന്തികുടിക്കയും ജനി 

ആകയും ചെയ്യം. 

എന്നാല് സിയോ൯നപവ്വുതത്തില് ഒരു 

ക്കാത്ത വരെപ്പപോലെ 

1 

രക്ഷിതഗണം ഉണ്ടാകം; അത്തു വിശുദ്ധ 

മംയിരിക്കും; യാക്കോബ് ഗൃഹം തങ്ങളുടെ 

അവകാശങ്ങളെ കൈവശമാകും. അന്നു 18 

യാക്കോബ് ഗൃഹം തിയും യോസേഫഗ്ഗ 

ഹം ജ്വാലയും ഏശാധുഗൃഫം താമടിയ്യം 

ആയാരിക്കും; അവര് അവരെ കത്തിച്ചു 

ദഹി പ്പിച്ചുകളയും; ഏശാധുഗൃഹത്തിന്നു 

ശേഷിപ്പു ഉണ്ടാകയില്ല; യ ഹോധയല്ലോ 

അരുളിച്ചെഷ്യിരികുന്നതു. തെക്കെദേശ 19 

ക്കാർ ഏശാധിനെറ പവ്ൃതവും താഗ്സിതി 

യിലുള്ളവ൪ ഫെലിസ്മൂ ദേശധും കൈധഖ 

ജനത്തിനെറ അപഃയടിധസത്തില് നി  ശമാകും; അവര് ഡ്േഫ യിംപ്രദേശത്തെ 

അവരുടെ വാതിലിന്നകത്തു കടമക്കുണ്ട ; യും ശമയ്യാപ്രമേശത്തെയും കൈധശമാ 

തല്ല; അവരുടെ അപായദിവസത്തില് കും; ബെന്പ്യാമിനോ ഗിലെയാിനെ 

നീ അവരുടെ അനത്ഥം കണ്ട രസിക്കേ കൈവശമാക്കും. ഈ കോട്ടയില്നിന്നു 50 

ണ്ടതല്ല; അ വരുടെ അപായദിവസത്തില് | പ്രവാസികളായി പോയ യിസ്പായേരു 
| 

താവരുടെ സമ്പത്തിമന്മേല് നീ! കൈ  മക്കഠ സാരെഫാത്ത് വരെ കനാനൃക്കു 

ലെക്കേണ്ടതല്ല. അവന്െറ പലായിത | ഒളതും സെഫാരളിമുള്ള യെരുശലമളു പ്ര) 

ന്മാരെ ഛേടിച്ചുകളുവാന് നീ വഴിത്തലെ , വാസിക൦ തെക്കെദേശത്തെ പട്ടണ 

ക്ത നില്ലേ,ണ്ടതല്ലു; കക്ൃടിവസത്തിരു | ഞ്ങമൂം ൫കെധശമാകും. ഏശാധിനെറ 91 

അധന്നു ശേഷിച്ചവരെ നി ഏല്പിച്ചു | പവ്ൃതത്തെ ന്യായം വിധിക്കേണ്ടതിന്നു 

5 കൊടുക്കേണ്ടതുമല്ല. സകുലജാതികഠംക്ും | രക്ഷകന്മാ൪ സിധയോ൯പവ്യതത്തില് 

യഹോവയുടെ നാഠ അടുത്തിരിക്കുന്നു; കയറിച്ചെല്ലും; രാജത്വം യഹോവെക്കു 

നീ ചെയ്യിരികുന്നതു പോലെ നിന്നോടും | ആകും. 
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യോനാ 

പ 

ചം അയ്ധ്യായാ. 

രര്0ഥക്ംഷുടെ മകനായ യോനെക്കു 

യഹോവയുടെ അരുളപ്പാടു മുണ്ടായതെ 

ത്തെന്നാല് : നീ പുറപ്പെട്ടു മഹാനഗരമായ 

നീനെവേയിലേക്കു ചെന്നു അതിനു 

വിരോധമായി പ്രസംഗിക്ക; അവരുടെ 

ദുഷ്ടത എനെറ സന്നിധിയില് ഏത്തിയി 

രിക്കുന്നു. എന്നാല് യാനാ യഹോവയു 

ടെ സന്നിധിയില്നിന്നു തശിീശിലേക്ു 

ഓടിപ്പോകേണ്ടതിന്നു പുറപ്പെട്ടു യാഫോ 

വിലേക്കു ചെന്നു, തശിശിലേക്കു പോകുന്ന 

ഒരു കുപ്പല് കണ്ടു ക്രലി കൊടുത്തു യഹോ 

വയുടെ സന്നിധിയില്നിന്നു അവരോടു 

കരടെ തശിശിലേക്കു പോയ്ക്കളുവാ൯ അ 

തില് കയറി. യഛഹോവയോ സമദത്തില് 

ഒരു പെരുങ്കാററു അടിപ്പിച്ചു; കപ്പല് 

തകന്നുപോകയാ൯ തക്കവണ്ണം സമു 

ത്തില് വലിയോരു കോം ഉണ്ടായി, 

കപ്പല്ലാര് ഭയപ്പെട്ടു ഓദരാരുത്ത൯ താന്താ 

നെറ ദേവനോടു നിലധിളിച്ച; കുപ്പലി 

ന്നു ഭാരം കുറെക്കേണ്ടതിന്നു അവര് അതി 

ലെ ചരക സമ്ദത്തില് എറിഞ്ഞുകള ഞ്ഞു. 

യോനയോ കപ്പലിനെറ അടിത്തട്ടില് 

ഇറങ്ങി കിടന്നു നല്ലവണ്ണം ഉറങ്ങുകയായി 

രുന്നു. കുപ്പത്പ്രമാണി അവനെറ അടു 

ക്കല് വന്നു അവനോടു: നി ഉറങ്ങുന്നതു 

ന്തു? എഴുന്നേററു നിനെറ ദൈവത്തെ 

വിളിച്ചപേക്ഷിക്ക; നാം നശിച്ചപോകാ 

തിരിക്കേണ്ടതിന്നു ദൈവം പക്ഷേ നമ്മെ 

കടാക്ഷിക്കും എന്നു പറഞ്ഞു. അനന്തരം 

അവർ; വരുധി൯; ആരുടെ നിമിത്തം 

ഠിം 

ഈ അനത്ഥം നമ്ുടെമേല് വന്നിരിക്കു 

നു എന്നറിയേണ്ടതിന്നു നാം ചിട്ടിടുടം 

എന്നു തമ്മില് തമ്മില് പറഞ്ഞു, അങ്ങ 

നെ അവര്; ചീട്ടിട്ടു ചിട്ടു യോനെക് 

വീണു, 

നിമിത്തം 

അവര് അവനോടു: ആരുടെ 

ഈ അനത്ഥം നമുടെമേല് 

വന്നു എന്നു നി) പറഞ്ഞുതരേണം; നി 

നെറ തൊഴിര എന്തു? നി എധിടെനി 

നനു വരുന്നു? നിനെറ നാടു ഏതു? നീ 

ഏതു ജാതിക്കാര൯? എന്നു ചോടിച്ചു. 

അതിന്നു അവസ അവരോട: ഞാ൯ ഒരു 

എബ്രായ൯, കടലും കരയും ഉണ്ടാക്കിയ 

സ്വഗ്ലീയദൈവമായ യഹോവയെ ഞാ൯ 

ഭജിച്ചുവരുന്നു നന്നു പറഞ്ഞു. ആപുരു 

ന്മാര് അത്യന്തം ഭയപ്പെട്ടു അവനോടു : 

നി എന്തിന്നു അങ്ങനെ ചെയ്യു എന്നു പ 

റഞ്ഞു. 

രുന്നതു കൊണ്ടു അവന്൯ 

അവന് അവരോട്ട അറിയിച്ചി 

യഹോവയു 

ടെ സന്നിധിയില്നിന്നു ഓടിപ്പോകുന്നു 

എന്നു അവര് അറിഞ്ഞു. എന്നാല് സമുദം 

മേല്ല്ഛുമേല് അധികം കോപിച്ചതുകൊ 

ണ്ടു അവര് അവനോടു: സമുദം അടങ്ങു 

വാന്തക്കവണ്ണം ഞങ്ങ നിന്നോടു എന്തു 

ചെയ്യേണ്ടു എന്നു ചോടിച്ചു. അവന് അ 

വരോടു: എന്നെ എടുതു സമത്തില് 

ഇട്ടുകളുവി൯; അപ്പോഠം സമുദം അടങ്ങും; 

എന്റെറനിമിത്തം 

നിങ്ങഗക്കു തട്ടിയിരിക്കുന്നു എന്നു ഞാ൯ 

ഈ വലിയ കോ 

അറിയുന്നു എന്നു വറഞ്ഞു. എന്നാല് 

അവര് കുരെക്കു അടുക്കേണ്ടതിന്നു മുറുകെ 

10 
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1 3 
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ടം. 

രണ 

ച്മുലിു 2, 3 

തണ്ടു വലിച്ചു; എങ്കിലും സമുദം കോപിച്ചു 

കോശ പെരുകിധന്നതു കൊണ്ടു അവകു 

സാധിച്ചില്ല. അധര യഫഹോധയോടു 

നിലധിളിച്ചു: അയ്യാ യഹോവേ, ഈ 

മശഷ്യ൭൯റ ജീപനനിദമിത്തം ഞങ്ങഠാ 

നശിച്ചുപേകേരുമേ; നിട്ടോഷരക്തം ചൊ 

രിയിച്ച കുററം ഞങ്ങമൂടെമേരല് വരുത്ത 

രുതേ; യഫോധഖേ, നിനക്കു ഇക്കമായതു 

പോലെ നി ചെയ്യിരിക്കുന്നുവപ്പോ ഏന്നു 

പറഞ്ഞു. 

മ്േടുരൂതു സമുദത്തിത ഇട്ടുകളുകയും സമു 

ത്തിനന്െറ കോപം അടങ്ങുകയ്യം ചെയ്യൂ. 

പ്പിന്നെ അവ്വര യോനയെ 

അപ്പോഠ അവര് യഹോധയെ അത്യന്തം 

ഭയപ്പെട്ടു യഹോവെക്കു യാഗം കുഴിച്ചു 

നച്ചക്ടം നേന്നു. യോനയെ വിഴ്ച 

ഞ്ജേണ്മതിന്നു യഹോവ ഒരു മഹാമത്സ്യ 

ത്തെ കല്പിച്ചാക്കിയിരുന്നു. അങ്ങനെ 

യോനാ മമുന്നു രാധും മൂന്നു പകലും മന്യ 

ത്തിനെറ വയാറില് കിടന്നു. 

൨. അദ്ധ്യായം. 
ജു 

യോഗം 

ഖെച്ചു തെറ ദൈവമായ യഹോവയോടു 

മത്സ്യ തആതിന്െറ വയററില് 

പ്രാത്ഥിച്ചപറഞ്ഞതെനന്തെന്നാല്: ഞാന് 

മേനെറ കകൂത നിമിത്തം യഹോവയോടു 

നിലധിളളിച്ചു; അവന് ഏനിക്ു ഉത്തരം 

അരുളി; ഞാന് പാതാമത്തിനെറ വയ 

ററിതനിന്നു അയ്യം ധികളിച്ചു; നീ ഏനെ 

നിലധിളി കേട്ടു. നീ ഏന്നെ സമു 

മഭ്ധ്യേ ആഴത്തില് ഇഴ്ടുകളുഞ്ഞു; പ്രവാഹം 

മ്രേന്നെ ചുററി നിന്െറ ഓാളത്ങദമൂം തിരക് 

മൂമെല്ലുംം എ൭൯െറ മീതെ കടന്നുപോയി. 

നിന്െറ ദുഷ്ട്ിയിരുനിന്നു ഏനികു നിക്കം 

വന്നിരിക്ുന്ന; ഏങ്കിലും ഞാ൯ നിന്െറ 

ധിശുഭ്ധമന്ദിരത്തിങംലേക്കു നോക്കിക്കൊ 

ണ്ടിരികും ഏന്നു ഞാ൯ പറഞ്ഞു. വെള്ളം 

പ്രാണനോളം ഏന്നെ വളഞ്ഞു, ആഴി 

ധാഠാഥറ്ഠിം 

യോനാ ൨., ൩ 

മ്രന്നെ ചുററി, കടപ്പല്പു ഏന്റ തലപ്പാ 

വായിരുന്നു. ഞാന പവ്ൃതങ്ങളൂടെ അടി 

വാരങ്ങ മോരും ഇറങ്ങി, ഭൂമി തന്െറ രാ 

ടാമ്പലുകളാല് ശ്ശേ ന്നെ സഭാകാലത്തേകു 

അാടെച്ചിരുന്നു. നിയാ, എനൊ ഭൈ 

വമായ യഹോവ, എമാ പ്രാണനെ 

കുഥിയിതനിന്നു കയററിയിരിക്കുന്നു. എ 

നൊ പ്രാണന് ഏഎനെറ ഉള്ളില് ക്ഷിണി 

ചുപോയച്ച്പോശ ഞാ൯ യഹോവയെ ഓ 

രൂമു ഏന൯െറ പ്രാത്ഥന നിന്െറ ധഖിദ്ൃദ്ധ 

മന്ദിരത്തില് നിനെ അടുക്കതു എത്തി. 

മിത്ല്യാബിംബങ്ങളെ ഉജിക്കുന്നവര് തങ്ങ 

ക്ലോടു ദയാലുഖവായവനെ ഉപേക്ഷികുന്നു. 

ഞാനാ സ്:ത്രനാഒത്തോടെ നിനക്കു 

യാഗം അപ്പിക്ുപ; നേനിരികുന്നതു ഞാന് 

കഥികും. രക്മായഹോധജ്യടെ പക്കല് 

നിന്നു വരുന്നു. എന്നാല് യ3ഹാധഖ 

മത്സ്യത്തോടു കുപ്പിച്ചിടടു അതു യോനയെ 

കരെക്കു ഛട്ടിച്ചുകളുഞ്ഞു. 

൩. അദ്ധ്യായം. 

യ. ഹോലയുടെ അരുളപ്പാടു രണ്ടാം പ്രാ 

വശ്യം യോനെക്കു ഉണ്മായതു ഏഴന്നന്നാര : 

നീ പുറപ്പെട്ടു മഹാനഗരമായ നീനെധേ 

യിലേകു ചെന്നു ഞാൻ നിന്നോടു അരു 

ളിച്ചെയ്യന്ന പ്രസംഗം അതിനോടു പ്ര 

സം:ഗിക്ക, അങ്ങനെ യോനാ പുറപ്പെട്ടു, 

യഹോവയ്യടെ കല്പനപ്രകാരം നിനെവേ 

യിലേകു ചെന്നു. എന്നാല് നീിനെധേ 

മൂന്നു ദിവസത്തെ ധഴിയ്യമ്ള അതിമഹ 

ത്തായോരു നഗരമായിരുന്നു. യോനാ 

നഗരത്തില് കടന്നു ആല്മം ഒരു ദിവസ 

ത്തെ വഴി ചെന്നു: ഇനി നാല്പതു ദില 

സം കഴിഞ്ഞാല് നിനെവേ ഉദ്തലമാകും 

നന്നു ഏന്നാല് 

നീനെധേക്കാർ ഭൈവഖത്തില് വിശ്വസി 

ഘോകഷിച്ചുപറഞ്ഞൂ. 

ചു ഒരു ഉപവാസം പരസ്യം ചെയ്യൂ വലി 



ടം വ വി റ 

യോനാ ര 

യവരും ചെറിയവരും ഒരുപോലെ രട്ടൂ 

ടൃത്തു. 

നെറ അടുക്കല് ഏത്തിയാറെ അവസ 

വത്തമാനം നിനെവേരാജാവി 

സിംഹാസനത്തില്നിന്നു എഴുന്നേററു രാ 

ജവസ്്രം നീക്കിഖെച്ച രട്ടു പുതെച്ച ലെ 

ണ്ണിറിരു ഇരുന്നു. അവന്ന നീനെധലേ 

യില് എങ്ങും ഘോഷിപ്പിച്ച പരസ്യമാക്കി 

യതു എന്തെന്നാല്: രാങഅാധിനെറയും അ 

വനന്െെറ മഹത്തുക്കളുടെയും ആത്തയാ 

വിതു: മനുഷ്യനോ മൃഗമോ കന്നുകാലി 

യോ ആടോ ഒന്നും ഒരു വസ്തധും ആസ്വ 

ദിക്കരുതു; മേയ്ക്കുയും വെള്ളം കുടിക്കയും 

മനുഷ്യനും മൂഗധും രട്ടു പുതെച്ചു 

ഉച്ചത്തില് ഭൈവത്തോടു വിളിച്ച അപേ 

അരുതും 

ക്ഷിക്കേണം; ഓരോരുത്തന് താന്താനെറ 

ടൂമ്മാഗ്ലുവും താന്താനെറ കൈക്കലുള്ള സാ 

ഹസവും വിട്ടു മനംതിരികയും വേണം. 

ദൈവം യിണ്ടും അന്രതപിച്ചു നാം നശിച്ചു 

പോകാതെയിരിക്കേണ്ടതിന്നു അവനെറ 

ഉഗ്രകോപം ിട്ടുമാറുമായിരിക്കും; ആക്കു 

റിയാം. അവർ മുമ്മാഗ്ഗം വിട്ടുതിരിഞ്ഞു 

എന്ന ദൈവം അവരുടെ പ്രവ്ൃത്തിക 

കാല് കണ്ടപ്പോ താ൯ അവക്ു വരുത്തും 

എന്നു അരുളിച്ചെയ്യിരുന്ന അനത്ഥത്തെ 

ക്ഷറിച്ചു ദൈവം അനുതപിച്ചു അതു വരു 

ത്തിയതുമില്ല. 

ര... അഷഘ്യ്യായാ. 

യോനെക്കു ഇതു അത്യന്തം അനിക്കമാ 

യി, അധഖന്നു കോപം വന്നു. അവധവ൯ 

യഹോവയോടു പ്രാത്ഥിച്ചു: അയ്യോ, യ 

ഹോവ, ഞാന് എനെറ ദേശത്തു ആയി 

രുന്നപ്പോശ ഞാ൯ പറഞ്ഞ വാക്കു ഇതു 

തന്നേ അല്ലയോ? അതുകൊണ്ടായിരുന്നു 

ഞാ൯ തശിീശിലേക്കു ബദ്ധപ്പെട്ടു ഓടി 

പ്പോയതു; നി കൃപയും കരുണയും ഭീഘ 

ക്ഷമയും മഫഹാടയയ്യമുള്ള ദൈവമായി 

ധാഠാഥറ്ഠിം 

19252 മനാലി; 4: 

അനത്ഥത്തെക്കുറിച്ച അന്ദതപിക്കുന്നവ൯ 

എന്നു ഞാ൯ അറിഞ്ഞു. ആകയാല് 

യഹോവേ, എനെറ പ്രാണനെ ഏടുത്തു 

കൊള്ളേണമേ; ജിധിച്ചിരികുന്നതിനെ 

ക്കാര മരിക്കുന്നതു എനിക്കു നന്നു എനു 

പറഞ്ഞും. 

മോ എന്നു യഹോവ ചോടിച്ചു. 

നി കോപിക്കുന്നതു വിഫിത 

അന 

ന്തരം യോനാ നശരം വിട്ടു ചെന്നു നഗ 

രത്തിസെറ കിഗക്കെവശത്തു ഇരുന്നു; അ 

വിടെ ഒരു കുടിലുണ്ടാക്കി നശരത്തിന്നു 

എന്തു ഭധിക്ും എന്നു കാണുവോളം അതി൯ 

കീഴെ തണലിരല് പാത്തു. യോനയെ 

അവനെറ സങ്കടത്തില്നിന്നു ലിട്ടവി 

പ്പാ൯ തക്കവണ്ണം അവനെറ തലെക്കു 

തണല് ആയിരിക്കേണ്ടതിന്നു യഹോ 

വയായ ദൈവം ഒരു ആവണക്ു കല്പി 

ചുണ്ടാക്കി, അതു അവന്നു മീതെ വള 

ന്നു ചൊങ്ങി; യോനാ ആവണക്കുനിമി 

ത്തം അത്യന്തം സന്തോഷിച്ചു. പിറെറ 

ന്നാ പൃലന്നപ്പേോഠം ദൈവധഖം ഒരു പുഴ 

വിനെ കപ്പിച്ചാക്കി; അതു ആവണകു 

കത്തിക്കള ഞ്ഞു, അതു വാടിപ്പ്യോയി. 

സൂയ൯ ഉദിച്ചപ്പോഠം ദൈവം ഞത്യൃക്ണു 

മുള്ളോരു കിഥക്ക൯കാററു കപ്പിച്ചുവരു 

ത്തി; വെയില് യോനയുടെ തലയിരു 

കൊള്ളുകയാല് അവന് ക്ഷിണിച്ചു മരി 

ചാല് കൊള്ളാം എന്നു ഇച്ചിച്ചു: ജിലിച്ചി 

രികുന്നതിനെക്കാഠ മരിക്കുന്നതു എനികു 

നന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. ദൈവം യോന 

യോട്ട: നി ആധണക്കുനിമിത്തം കോപി 

ക്കുന്നതു വിഹിതമോ എന്നു ചോദിച്ചതിന്നു 

അവഖ൯: ഞാന് മരണപയ്യന്തം കോപികു 

ന്നതു ഖലിഹിതം തന്നേ എന്നു പറഞ്ഞു. 

അതിന്നു യഹോവ: നി അഭ്ധ്വാനിക്ക 

യോ വളത്തൃകയോ ചെയ്യാതെ ഒരു രാത്രി 

യില് ഉണ്ടായ്ത്കുരികയും ഒരു രാത്രിയില് 

നശിച്ചുപോകയും ചെയ്യിരികുന്ന ആധ 

10 
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മാവി 1 നി 

ണക്കിനെക്ുറിച്ചു നിനകു അയ്യോഭാധവം 

തേന്നേന്നുവല്ലോ. എന്നാരു വലങ്കയ്യും 

ഇടങ്കയ്യും തമ്മില് തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൂടാത്ത 

ഒരു ലക്ഷത്തിരുപതിനായിരത്തിരു ചി 

മീഖാ ൧ 

ലവാനം മനുഷ്യരും അനേകം മൃഗങ്ങളൂ 

മുകള മഹാനഗരമായ നീനെധേയോടു 

എനികു അദയ്യാഭാവം തോന്നരുതോ 

ലന്നു ചാടിച്ചു. 

11൧1 

മി ഖാ 
ടട കക ----.- 

൧൦ അദ്ധ്യായം. 
ടു 

ഡ്േറംം., ആഹാസ് , ഒയെഹിസ്ത്റ്। 

യാവു മ്േന്നി ഖയെഫ്രുമാരാജാക്കുന്മാരുടെ കാ 

ലതു മോരമ്പ്യനായ മിഖെക്കു ഉണ്ടായതും 

അവന് ശമയ്യയെയ്യം യെരൂശലേമിന്നെയും 

കുറിച്ചു ഒശിച്ചതുമായ യഹോവയുടെ അരു 

ളപ്പാടും 

കേഠപ്പി൯; ഭൂമിയും അതിലുള്ള സകല 

സകലജാതികളു മായ്യള്ളോരേ, 

വൂമായ്യള്ളോധേ, ചെധിക്കൊഠാലവി൯; യ 

ഹേവേയായ കുത്താധു, തനെറ ധിശുഭ്ധ 

മന്ദിരത്തില്നിന്നു കുത്താവു തന്നേ, നി 

ങ്ങനക്കു വിരോധമായി സാക്ഷിയായിരി 

ക്കട്ടെ. യഫോവ തനെറ സ്ഥലത്തനി 

ന്നു പുറപ്പെട്ടു ഇറങ്ങി ഭൂമിയയടെ ഉന്നതി 

കളിന്മേര നടകൊള്ടെന്നു. തിയുടെ മു 

മ്പിര മെഴ്ചകുപോലെയ്യം കിഴ്ചക്കാന്തുക്കു 

തിരു ചാടുന്ന വെഒ്ളഒംപോലെയ്യം പവ്വ 

തങ്ങ അവന്െറ കിഴിൽ ഉരുകുകയും 

താഴ്സരക ഗം പിള ന്നുപോകയും ചെയ്യന്നു. 

ടൃതൊക്കെയും യാക്കോബിനെറ അതി 

ക്രമംനിമിത്തലും യിസ്സായേരഗൃഹത്തി 

നെറ പാപങ്ങാംനിരിത്തവുമാകുന്നു. യാ 

ക്കോബിനന്െറ അതിക്രമം ഏന്തു? ശമയ്യ 

യല്ലുയേഴ? യ്യെഫ്രദയുടെ പൂജാഗിരിക 

ഠിം 

ര്രേ_? യെരുശലേം അല്ലയോ? 

കൊഴ്ടു ഞാ൯ ശമയ്യയെ വയലിലെ കല്ല 

ന്നു പോലെയും മുന്തിരി ത്തോട്ടത്തിലെ നടു 

തലപോലെയ്ുയം ആക്കും; ഞാ൯ അതി 

സെറ കല്ല താഴ്ണുരരയിലേക്കു തള്ളിയിട്ട 

കയ്യം അതിനെറ അടിസ്ഥാനങ്ങളെ അ 

നാവ്ൃതമാകുകയും ചെയ്യും. അതിലെ സ 

കലവിഗ്രഹങ്ങമൂ.ം തകനാ പാകം; അതി 

൭൯റ സകലധേശ്യ സേമ്മാനങ്ങലും തി പി 

ടിച്ച ഖെന്തുപേകേം; അതിലെ സകല 

ബിംബങ്ങളെയും ഞാന ശ്രൂ൬ മാകും; 

വേശ്യാസമ്മാനംകൊണ്ടല്ലോ അവ അത്ത 

സ്വരൂപിച്ചതു; അവ വിണ്ടും വേശ്യാസ 

മ്മാനമായിത്തിരും. അതുകൊണ്ടു ഞാ൯ 

വിലപിച്ചു മുറയിടും; ഞാസ൯ ചെരിപ്പിപ്പാ 

തആവന്ും നഗ്നമായി നടക്കും; ഞാ൯ 

കുറുനരികളെ പ്പോലെ വിലപിച്ചു, ഒട്ടക 

പ്രക്ഷികളെ പ്പോലെ കരയും. അവളുടെ 

മുറിലു പൊറുക്കാത്തതല്ലോ; അതു യ്യെഫ്രുദ 

യോളം പരന്നു, എന്െറ ജനത്തിനെറ 

ഗോപുരമായ യെരൂശലേമിനോമം ഏത്തി 

യിരികുന്നു. 

ക്കരുതു; ഒട്ടും കരയരുതു; ബേത്ത് -അഫ്ു 
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തന്മാര് ക്രുലി വാങ്ങി ഉപദേശിക്കുന്നു; 

അതിലെ പ്രവാചകന്മാർ പണം ധാങ്ങി 

ലക്ഷണം പറയുന്നു; എന്നിട്ടും അവര് 

യഹോവയെ ചാരി: യഹോവ നമ്മുടെ 

ഇടയില് ഇല്ലയോ? അനത്ഥം നമുക 

വരികയില്ല എന്നു പറയുന്നു. അതുകൊ 

ണ്ടു നിങ്ങളു ടെനിമിത്തം സീയോനെ വ 

യത പോലെ ഉഴം; യെരൂശലേം കല്ലന്നു 

കമം ആലയത്തിനെറ പവ്വതം കാട്ടിലെ 

മേട്ടക പോലെയും ആയഷ്യീരും. 

(൭... അംഘ്യ്യായം, 

അന്ത്യകാലത്തു യഹോവയുടെ ആലയം 

ഉള്ള പവ്യൃതം പവ്യൃതങ്ങളുടെ ശിഖരത്തില് 

സ്ഥാപിതധും കുന്നുക മക്കുമിതെ ഉന്നതവു 

മായിരിക്കും; ജാതികഠ അതിലേക്കു ഒഴു 

കിച്ചെല്ലും. 

വരുലി൯, നമുക്കു യഹോധയുടെ പവ്വത 

അനേക വംശങ്ങളും ചെന്നു. 

ത്തിലേകും യാക്കോബി൯ ഭദൈവത്തിനെറ 

ആലയത്തിലേക്കും കയറിച്ചെല്ലാം; അ 

വന നമുക്കു തനെറ വഴികളെ ഉപദേശി 

ചുതരികയും നാം അവനെറ പാതകളില് 

നടക്കയും ചെയ്യും എന്നു പറയും. സീയോ 

നില്നിന്നു ഉപദേശവധും യെരൂശലേമില് 

പയറ 

അവ൯ അനേകജാതികളുടെ 

നിന്നു യഫോഖയുടെ വചനവും 

ല്ലെടുംം 

ഇടയില് ന്യായം ധിധിക്കയും ബഹ്വം 

ശങ്ങശക്കു മ്ലരത്തോളം ധിധികല്പിക്കയും 

ചെയ്യം; അവര് തങ്ങളുടെ ധാളൂകളെ. 

കൊഴ്ചക്കളായും കുന്തങ്ങളെ വാക്കത്തിക 

കായും അടിച്ചുതീക്ും; ജാതി ജാതിക്കു 

നേരെ വാഗ ഓങ്ങുകയില്ല; അവര് ഇനി 

യുഭ്ഥം അഭ്യ സിക്കുയുമില്ല. അവര് ഓ 

രോരുത്ത൯ താന്താനെറ മുന്തിരിവള്ളിയു 

ടെ കിീഥിലും അത്തിപ്പക്ഷത്തിനെറ കിഴി 

ലും പാക്കും; ആരും അവരെ ഭയപ്പെടു 

തൃതൃകയില്ല ; സൈ൮ൃങ്ങളു ടെ യഫോധ 

ഠിം 

1950 2010൮; 4 

യുടെ വായ' അതു അരുളിച്ചെയ്യിരിക്കുന്നു. 

സകലജാതികളും താന്താങ്ങളുടെ ഭേവന്മാ 

രുടെ നാമത്തില് നടകുന്നുവല്ലോ;ു; നാമും 

നമുടെ ദൈവമായ യഹോവയുടെ നാമ 

ത്തില് എന്നും എന്നെന്നേക്കും നടക്കും. അ 

ന്നാളില് മുടന്തിനടക്കുന്നതിനെ ഞാ൯ 

ചേത്തു കൊള്ളുകയും ചിതറിപ്പോയതിനെ 

യും ഞാ൯ ക്ലേശിപ്പിച്ചതിനെയും ശേഖരി 

ക്കയും മുടന്തിനടക്കുന്നതിനെ ശേക്കി 

പ്പിക്കയും അകുന്നുപോയതിനെ മഹാജാ 

തിയാക്കുകയും യഹോവ സിയോ൯പവ്വത 

ത്തില് ഇന്നുമുതല് എന്നെന്നേക്കും അവകു 

രാജാവായിരിക്കയും ചെയ്യും എന്നു യഹോ 

വയുടെ അരുളപ്പാടു. നീയോ, ഏടെര് 

ഗോപുരമേ, സിയോ൯പുത്രിയുടെ ഗിരി 

യേ, നിനക്കു വരും: പൂവ്യാധിപത്യം, യെ 

രൂശലേംപുത്രിയുടെ രാജത്വം തന്നേ, നി 

നക്കു വരുംം നി ഇപ്പോഠം ഇത്ര മറക്കെ 

നിസെറ 

അകത്തു രാജാധില്ലയോ? നിനെറ മന്ത്രി 

നിലധിളിക്കുന്നതു എന്തിന്നു? 

നശിച്ചപോയോ? ഈററു നോവു കിട്ടിയ 

വളെ പ്പോലെ നിനക്കു വേദനപിടിപ്പാ൯ 

എന്തു? സിയോ൯പൃത്രിയേ, ഇരററുനോ 

വു കിട്ടിയവളെ പ്പോലെ വേടനപ്പെട്ട പ്ര 

സവധിക്ക; ഇപ്പോ നീ നഗരം ധിട്ടു 

വയലില് പാത്തു ബാബേലിലേക്കു പോ 

കേണ്ടിഖരും; അവിടെവെച്ചു നീ ഖിടു 

വിക്കപ്പെടും; അധിടെഖെച്ചു യഹോധ 

നിന്നെ ശത്രുക്കളുടെ കയ്യില്നിന്നു ഉഭ്ധ 

രിക്കും. ഞങ്ങളുടെ കണ്ണു സീയോനെ 

കണ്ടു രസിക്കേണ്ടതിന്നു അവഠ മലിന 

യായിത്തിരട്ടെ എന്നു പറയുന്ന അനേക 

ജാതിക ഠം ഇല്പോഠ നിനകു വിരോധ 

മായി ക്രുടിയിരിക്കുന്നു. എന്നാല് അധ൪ 

യഹോവയുടെ ധിചാരങ്ങഠം അറിയുന്നി 

ലം അവനെറ ആലോചന ഗ്രഹിക്കുന്ന 

തുമില്ല; കററകളെപ്പോൊലെ അവ൯ അ 

10 

11 



13 

രഃ 

101 6 

സിയോ൯ 

പുത്രിയേ, ഏഴുന്നേററു മമെതികുക; ഞാ൯ 

നിന്െറ കൊമ്പിനെ ഇരിമ്പും നിനെറ 

കമന്കളെ. താഗ്രധും ആകും; നി അന 

വതര കുളത്തില് ക്രഴ്മല്ലോ, 

കജാതികക്ടെ തകരുമുകളകയും അവരുടെ 

ലാഭം യഹോഖവകും അവരുടെ സ്പൂ 

സവ്ൃഭൂദിയുടെയും കുത്താധിന്നും നിവധേ 

ടിക്കയും ചെയ്യം. 

൫൭. അഡ്ധ്യായം. 

ഇപ്പോ, പടക്രുടടങ്ങദുടെ മകളേ, പട 

ക്രട്ടമായി ക്രടുകു; 

രെ വടേകോരുന്നു; 

അധന്൯ നമുടെനേ 

യിസ്പയേലിനെറ 

നയയോധിപതിയെ അധ൪ വടികൊണ്ടു 

ചെകിളത്തു അടികുന്നു. നീയോ, ബേ 

ത്തേ ഹേം ഏഫ്റ ത്തേ, നീ യെഫ്രുഓസഹ 

സ്രങ്ങളില് ചെറുതായിരുന്നാലും യിസ്വായേ 

ഖിന്നു അധിപതിയായിരിക്കേണ്ടുന്നവ൯ 

മ്േനിക്ു നിന്നില്നിന്നു ഉത്ഭധിച്ചുവരും; 

അവ൭൯റ ഉത്ഭവം പപണ്ടേയുള്ളതും പുരാ 

അതുകൊണ്ടെ വ്ര 

സധിപ്പാനുള്ളവ൦ം പ്രസവധിക്കു3വേളേം 

തനമായതും തന്നേ, 

അവ൯ അവരെ മ്ദേപ്പിച്ചുരകൊടുക്കും; അ 

ധര൯റ സഹോരരനമാരില് ശേഷിപ്പുര്ള 

വർ യിസ്്ായേതമക്കമുടെ അടുക്കല് ഒട 

ങ്ങിവരും. മേന്നാല് അവന് നിന്നു 

യഹോവയുടെ ശക്തിയോടും തന്െറ മൈ 

വമായ യഹോവയുടെ നാമത്തിന്െറ മഹി 

മയോടുംക്രടെ മേയികും; അവര് നിഭയം 

വഡസികും; അവന് അന്നു ഭ്ൂമിയ്യടെ അ 

ററങ്ങമളോകം മഫാനാകുമല്ലോ. അധവന്൯ 

സമാധാനമാകം ; അശ്ശൂർ നമുടെ ദേശ 

ആ വന്നു നമുടെ അരമനകളില് ചവിട്ടു 

മ്ഖോഗ നാം അവഖരുടെനേരെ ഏ;? ഇട 

യന്മാരെയും ഏട്ടു മാനുകപ്രളക്കന്മാരെ 

യും നിത്തും. 

യും അതിഒ൯റ പ്രധേശനങ്ങളില്ധെച്ചു 

അവ അത്തൂരഭേശത്തെ 

ഠിം 

മീഖാ ൭ 

നിക്ലോദ് ദേശത്തെയും വാഠംകൊണ്ടു പാ 

ഗാക്ം; അത്തര് നമുടെ ശേശഞ്ഞു വന്നു 

നമുടെ അതിരുകളില് ചവിട്ടു മബ്പാാ 

അവ൯ നമ്മെ അവരുടെ കയ്യില്നിന്നു 

വിടൂഖികും. യാക്കോബിത ശേഷിപ്പുള്ള 

വര് പലങാതികടടെയ്യം ഇടയില് യഹോ 

വയിങ്കതനിന്നുള്ള ഒഞ്ഞുപോലെയും മനു 

്യ്യന്നായി താമസിക്കയോ മഠഷൃ പുത്രന്മാ 

ക്കായി കാത്തിരിക്കയോ ചെയ്യാതെ പുല്ലി 

ന്രേല് ച്ചെയ്യുന്ന മാരിപോലെയും ആകും. 

യാക്കോബിരല് ശേക്ിപ്പുള്ള വ ജാതിക 

മൂടെ ഇടയില്, അനേകധംശങ്ങട്ടടെ 

ഇടയില് തന്നേ, കാട്ടുമൃഗങ്ങളിരത ഒരു 

സിംഫംപോലെയും ആട്ടി൯ക്രട്ടങ്ങളിരു 

ഒരു ബാലസിംഫഹംപോലെയും ആകു; 

അത്തു അകത്തുകടന്നംത ചവിട്ടി കുടിച്ചു 

കിറിക്കുകുയും; വിടുയധിപ്പാ൯ ആരും മണ്ടാ 

കയില്ല. നിനെറ കൈ നിന്െറ ധൈരി 

കുഠകുമിതെ മഉയന്നിരികും; നിന്െറസ 

കലശത്രുക്കട്ടും ഛ്ഷേടിക്കപ്പെടും. 

അന്നാളില് ഞാന നിനെറ കുതിരകളെ 

നിന്െറ നടു ചിരുനിന്നു ഛേടിച്ചുകള കയും 

നിന്െറ രഥങ്ങളെ നശിപ്പിക്കയും ചെയ്യം 

മ്േന്നു യഹോവയുടെ അരുളപ്പാടു. ഞാ൯ 

നിനെറ രേശത്താലെ പട്ടണങ്ങളെ നശി 

പ്പിക്കയും നിനെറ കോളകുമക ഒകക്കുയയം 

ഇടിച്ചുകളുകയും ചെയ്യം. 

പ്രയോഗങ്ങളെ നിനെറ കയ്യില്നിന്നു 

ഞാന് ക്ഷുട 

ഛേഛേടിച്ചകമയും; ശകനധാഭികഠം നിന 

ക്ക ഇനി മണ്ടാകയുമില്ല. 

ഫങ്ങള്െയ്യം സൂംഭപ്രതിക്ടകള്ളെയും ന്നി 

നെറ നടുധിതനിന്നു ഛേദിച്ചുകളയും; 

ഞാ൯ ധിഗ്ര 

നീ ഇനി നിന്െറ കൈപ്പണിയെ നമ 

സ്തൂരിക്കയയമില്ല. ഞാന് നിന്െറ അശേ 

രാപ്രതിക്ടുകളെ നിനെറ നടുവില്നിന്നു 

പറിച്ചുകളുകയും നിനെറ പട്ടണങ്ങളെ 

നശിപ്പിക്കയും ചെയ്യം, ഞാ൯ ജങാതിക 15 



മീഖാ ൬ 

ളോടു അവ൪ കേട്ടിട്ടില്ലാത്തവണ്ണം കോപ 

ത്തോടും ക്രോധ ത്തോടുംക്രടെ പ്രതികാരം 

ചെയ്യും. 

ന്നം അദ്ധ്യായം. 

യഹോവ അരുളി ച്ചെയ്യന്നതു കോധല്പ്പി൯ ; 

നീ എഴുന്നേററു പവ്വൃതങ്ങളുടെ മുമ്പാകെ 

൮ വഹരിക്ക; കുന്നുകര നിനെറ പാക്കു 

കേശക്കട്ടെ, പവ്യുതങ്ങളും ഭൂമിയുടെ 

സ്ഥിരമായ അടിസ്ഥാനങ്ങളു മായുള്ളോ 

വേ, യഫഹോധയുടെ വ്യവഹാരം കേ 

പ്പിസ്ര യഹോവെക്കു തനെറ ജനത്തോടു 

ഒരു ധ്യവഹാരം ഉണ്ടു; അവ൯ യിസ്ധ്രാ 

യേലിനോടു വാദിക്കും. ഏനെറ ജനമേ, 

ഞാനു നിന്നോടു എന്തു ചെയ്യൂ? ഏതൊ 

ന്നിനാല് ഞാ൯ നിന്നെ മുഷിപ്പിച്ചു? 

എനെറ നേരെ സാക്ഷികരിക്ക. ഞാ൯ 

നിന്നെ മിസ്രയിംദേശത്തുനിന്നു പുറപ്പെ 

ടടവിച്ചു, അടിമധീട്ടില്നിന്നു നിന്നെ ലീ 

ണ്ടെടുത്തു, 

യും മിയ്യാമിനെയും നിന്െറ മുമ്പില് അ 

മോശെയെയും അഹരോനെ 

യച്ചും എനെറ ജനമേ, നിങ്ങ യഹോ 

പയുടെ നീതിപ്രവ്ൃത്തികളെ അറിയേണ്ട 

തിന്നു മോവാബ് രാജാവായ ബാലാക് 

ആലോചിച്ചതും ബെയോരിനെറ മക 

നായ ബിലെയാം ഉത്തരം പറഞ്ഞതും 

ശിത്തീംമുതല് ഗില്ലംല്വരെ സംഭധിച്ച 

തും ഓകുക. ഏന്തൊന്നുകൊണ്ടു ഞാ൯ 

യഹോവയുടെ സന്നിധിയില് ചെന്നും 

അതു ന്നത ദൈവത്തിനെറ മുമ്പാകെ കമ്പി 

ടേണ്ടു? ഞാ൯ ഹോമയാഗങ്ങളോടടം ഒരു 

വയസ്സ പ്രായമുള്ള. കാള ക്കിടാക്കളോടും 

ക്രടെ അവനെറ സന്നിധിയില് ചെല്ലേ 

ണമോ? ആയിരം ആയിരം ആട്ടുകൊ 

ററനിലും പതിനായിരം പതിനായിരം 

തൈലനദിയിലും യഹോവ പ്രുസാദിക്ു 

മോ? എന്െറ അതിക്രമത്തിന്നു വേണ്ടി 
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ഞാസ൯ എന്റെറ ആളൂജാതനെയും ഞാസ൯ 

ചെയു പാപത്തിന്നു ധേണ്ടി എനെറ മട 

രഫലത്തെയും കൊടുക്കേണമോ? മനു 

ക്യോം നല്ലതു ഏന്തെന്നു അവ൯ നിനക്കു 

പ്രവ 

ത്തിപ്പാനും ഭയാതല്പരനായിരിപ്പാനും നി 

കാണിച്ചുതന്നിരിക്കുന്നു: ന്യായം 

സെറ ദൈധത്തിനെറ സന്നിധിയിരു 

താശ്ശൂയോടെ നടപ്പാനും അല്ലാതെ എന്താ 

കുന്നു യഹോവ നിന്നോടു ചോടിക്കുന്നതു 2 

കേട്ടോ യഹോവ പട്ടണത്തോടട വിളി 

ചുപറയുന്നതു ; നിനെറ നാമത്തെ ഭയപ്പെ 

ടന്നതു ജ്ഞാനം ആകുന്നു; വടിയെയും അ 

തിനെ നിയമിച്ചവനെയും ശ്രഭ്ധിപ്പി൯. 

ദുഷ്ട നെറ ലീിട്ടില് ഇനിയും അനീതിയുള്ള 

നിക്ഷേപങ്ങളും ശാപകരമായ കുള്ളയള. 

വും ഉണ്ടോ? കുള്ളത്തുലാസും കുള്ളപ്പടി 

കു ഇട്ട സഞ്ചിയുമുള്ളവനെ ഞാ൯ നി 

മ്മലനായി എണ്ണമോ? അതിലെ ധന 

വാന്മാര സാഹസപ്പണ്ണന്മാര് ആകുന്നു; 

അതിസെറ നിധാസികഠ വ്യാജം സംസാ 

രിക്കുന്നു; അവരുടെ വായില് അവരുടെ 

നാധു ചതിധുള്ളതു തന്നേ, ആകയാല് 

ഞാ൯ നിന്നെ കഠിനമായി ദണ്ഡിപ്പികും; 

നിസെറ പാപങ്ങമരനിമിത്തം നിന്നെ 

ശ്ര മാക്കും. നി ഭക്ഷിക്കും; തൃപ്ി വരി 

കയില്ല, വിശപ്പു അടങ്ങുകയ്യമില്ല; നി 

നീക്കിവെക്കും ഒന്നും സ്വരൂപിക്കയില്ല 

താനും; നി! സ്വരൂപിക്കുന്നതു ഞാ൯ വാ 

നി വിതെ 

ക്കും, കൊയ്ക്കുയില്ല; നീ ഒലിധുകായ ചധി 

ട്ടം എണ്ണ വൃൃശുകയില്ല; 

ചവിട്ടും, വിഞ്ഞു കടിക്കയില്ലതാനും. 

ഞാന് നിന്നെ ശ്രുന്യധും നിനെറ നിധാ 

ളിന്നു ഏല്പിച്ചുകൊടുകും. 

മുന്തിരിപ്പഴം 

സികളെ പരിഹാസധികയവധും ആക്കേ 

ണ്ടതിന്നും നിങ്ങ എന്െറ ജനത്തിനെറ 

നിന്ദ വഹിക്കേണ്ടതിന്നും ഒക്ളിയുടെ ചട 

ങ്ങളും ആഹാബ് ഗൃഹത്തിന്െറ സകല 
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പ്രവൃത്തികള്ടം പ്രമാണമാക്കിയ് രിക്കുന്നു; 

അവരുടെ ആലോചനകളെ നിങ്ങ 

അനുസരിച്ചുനടക്കുന്നു. 

ഒം അദ്ധ്യായം. 

നികു അയ്യോ കഷ്ടം; പഴം പറിച്ച 

ശേകമെന്നപോലെയും മുന്തിരിപ്പഴം പ 

റിച്ചശേകം കാലാ ചെറുകുന്നതു പോലെ 

യൂം ഞാന് തആയല്ലോ! തിന്മാൻ ഒരു മുന്തി 

രിക്കുലയ്യം ഇല്ല; ഞാന് കൊതികുന്ന 

അത്തിയൃയടെ തലപ്പഴധുരില്ല. ഭക്ഷതിമാ൯ 

ഭൂമിയിരുനിന്നു നശിച്ചുപോയി, ഒനുഷ്യയ 

രുടെ ഇടയില് നേരുള്ള വന് ആരുമില്ല ; 

അധഖരൊക്കെയും രക്തത്തിന്നായി പതി 

യിരിക്കുന്നു; ഓമരാരുത്തന് താന്താനെറ 

സഹോദരനെ വല ധഖെച്ചു പിടിപ്പാൻ 

നോക്കുന്നു. ജാഗ്രതയാടെ ദോഷം പ്ര 

വത്തിക്കേണ്ടതിന്നു അവരുടെ കൈ 

അതിലേക്ു നിണ്ടിരികുന്നു; പ്രള പ്രതി 

ഫലം ചോളികുന്നു; ന്യായാധിപതി പ്രതി 

ഫലം ധാങ്ങി ന്യായം ധിധികുന്നു; മഹാന് 

തനെറ മനസ്സിലെ ടൂരാഗ്രഹം പ്രസ്മാധി 

കുന്നു; ഇങ്ങനെ അവര് പിരിമുറുകുന്നു. 

അവരില് ഉത്തമ൯ മുപടപ്പുമപോലെ; 

നേരുള്ളവ൯ മുധധേലിയെക്കാഠ വല്ലാ 

ത്മവ൯ തന്നേ; നിന്െറ ഒശകന്മാര പറ 

ഞ ടിവസം, നിനെറ സന്ദശനഭിവസം 

തന്നേ, വരുന്നു; ഇപ്പോ അവരുടെ പരി 

ഭൂമം വന്നുഭധികും. ക്രടടകാരനെ വിശ്വ 

സിക്കുരുതു; സ്ന്റേഹിതനില് ആശ്രരയിക്കു 

രുതു; 

ളോടു പറയാതവണ്ണം നിന്െറ വധായയുടെ 

നിനെറ മാഡ്യിടത്തു ശയിക്കുന്നവ 

കതക കാത്തുകൊഠാക. മക൯ അപ്പനെ 

നിന്ടികുന്നു; മക അമ്മയോടും മരുമകഠാ 

മ്ദേതിത്തുനില്ല,ന്നു ; 

മനമഷ്യ നെറ ശത്രുക്കഠം അവനെറ വീട്ടു 

അമ്മാധവിയമ്മ 3യാടും 

കാര തന്നേ. 

 (ഠാഥമ്ിം 
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ഞാനോ യഹോധഖയങ്കലേകു നോക്കം; 

എന്റെറ രക്ഷയുടെ ഭൈധവത്തിന്നായി കാ 

ത്തിരിക്കും; എനെെറ ദൈവം എനെറ പ്രാ 

ത്ഥന കേക്കും. ഏനെറ ശത്രുവായവക്ലേ, 

മ്രേമന്നഴ്ചൊല്ലി സന്തോക്കിക്കുരുതു; വീണ 

എങ്കിലും ഞാന് വിണ്ടും എഴ്ഴന്നേവ്യ,ം; ഞാന് 

ഇരുട്യത്തു ഇരുന്നാലും യഹോവ എനിക്ു 

ധെളിച്ചമായിര് ടുന്നു, യഹോവ നെറ 

വൃ ഹാരം നടത്തി ഏനിക്കു ന്യായം പാ 

ലിച്ചുതരുമവാളം ഞാ൯ അധനെറ ക്രോ 

ധം വഹികും; ഞാ൯ അവനോടു പാപം 

ചെയ്യുവല്ലോ; അധന് ഏന്നെ വെളിച്ച 

ത്തിമലക്കു പുറപ്പെടു ധിക്കയും ഞാ൯ അധ 

നെറ നിതി കണ്ടു സന്തോഷിക്കുയ്യം 

ചെയ്യം. മെനെറ ശത്രു അതു കാണും; 

നിനെറ ഭദൈധവമായ യഹോവ എവിടെ 

മ്രേന്നു ഏന്നോടു പറഞ്ഞധമ്കെ ലജ മൂടും; 

മേനന്െറ കണ്ണു അവളെ കണ്ടു രസിക്ും; 

അന്നു അവളെ ധിഥികളിലെ ചെമി 

നിന്െറ മതി 

ലൂക പണിധായുള്ളു നാഠം വരുന്നു 

പോലെ ചിട്ടിക്കള യം. 

അന്നാളില് നിന്െറ അതിര് അകനാ 

പോകും. അന്നാളില് അ ശ്ൂരില്നിന്നും 

മി സയിംപട്ടണങ്ങളില്നിന്നും മിസയിം 

മുതല് നദിഖരെയും സമുദംമുതരു സമു 

ദംവരെയും പവ്വതംമുതത പവ്ൃതംവരെ 

യൂം അവര് നിന്െറ അടുക്കല് വരും. 

മ്രേന്നാല് ഭൂഴി നിവാസികമ്ംനിമിത്തധും 

അവരുടെ പ്രവൃത്തികളുടെ ഫലം ഹേതു 

വായും ശ്രു൬ മായ്യിരും. 

മദ്ധ്യ കാട്ടില് തനിച്ചിരികുന്നതും നി 

കമ്മേലിനെറ 

നെറ അവകാശധുമായി നിന്െറ ജന 

മായ ആട്ടി൯ക്രട്ടത്തെ നിന്െറ കോത 

കൊണ്ടു മേയിക്കേണമേ; പുരാതനകാല 

തത എന്നപോലെ അവര് ബാശാനിലും 

ഗിലെയഃടിലും 

നി 

മേഞ്ഞുരകൊണ്ടിരിക്കളെ. 

മിസ്രയിംഭേശത്തുനിന്ന പുറപ്പെ 
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26 

റി 

ന്യായം വെള്ളംപോലെയ്യാ നിതി വററാ 

ത്ത തോട്ടുപോലെയും കവിഞ്ഞൊഗ്രകട്ടെ. 

യിസ്ധായേല്ഥഗൃഹമേ, നിങ്ങ. മരുഭൂമി 

യില്, എനിക്കു നാല്തു സംവത്സരം ഹന 

നയാഗങ്ങളും ഭോജനയാഗങ്ങളും അപ്പി 

ചുഖോ? നിങ്ങരക്കു ഉണ്ടാക്കിയ ഖിഗ്ര 

ഫങ്ങളായി നിങ്ങളുടെ നക്ഷത്രദേവനായ 

കിയ്കുനെയും നിങ്ങളൂടെ രാജാവായ സി 

ക്രൂത്തിനെയും നിങ്ങ ചുമന്നു കൊണ്ടു 

പോകേണ്ടിവരും. ഞാ൯ നിങ്ങളെ ഭമ്മേ 

ശെക്കിന്നു അപ്പുറം പ്രവാസത്തിലേക്ു 

പോകുമാറാക്കും എന്നു യഹോവ അരുളി 

ച്ചെയ്യുന്നു; സൈ൮ങ്ങളു.ടെ ദൈവം എ 

ന്നാകുന്നു അവനെറ നാമം. 

൩൬. അദ്ധ്യായം. 

സിയംനില് സ്വൈരികളായി ശമയ്യാ 

പവ്വൃതത്തിത നിഭയരായി ജാതികളില് 

പ്രധാനമായതില് ശ്രേഷ്ടുന്മാരായി യി 

സ്രായേല്ഗൃഹം വന്നു ചേരുന്നവരായ്യ 

ള്ളോരേ, നിങ്ങധഥക്കു അയ്യോ കഷ്ടം. 

നിങ്ങഠം കല്ലെക്കു ചെന്നു നോക്ുകുധി൯; 

അവിടെനിന്നു മഹതിയായ ഹഫമാത്തിലേ 

ക്കു പോകുധി൯; ഫെലിസ്ത്യരുടെ ഗത്തി 

ലേക്കു ചെല്ലൂധിന൯; അവ ഈ രാജ്യങ്ങ 

മെക്കാമ നല്പവ3യാ? അവയുടെ ദേശം 

നിങ്ങളുടെ ദേശത്തെക്കാഠം വിസ്മാരമുള്ള 

തോ? നിങ്ങ ടൂദ്ദിവസം അകററി 

വെക്കയും സാഹസത്തിനെറ ഇരിപ്പിടം 

അടുപ്പിക്കയും ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങ ആന 

ക്കൊമ്പയകൊണ്ടു ള്ള കുട്ടിലുകളി ന്മേല് ചാരി 

യിരിക്കയും നിങ്ങളുടെ ശയ്യകളിന്മേല് 

നിയിന്നുകിടക്കയും ആട്ടി൯ക്രട്ടത്തില് 

നിന്നു കുഞ്ഞാടുകളെയും തൊഴുത്തില്നി 

ന്നു പശുക്കിടാക്കളെയും തിന്നുകയും ചെ 

യ്യുന്നു . 

വ്ൃയത്ഥസംഗീതം ചെയ്യൂ ദാവീദ് ഏന്ന 

നിങ്ങ വീണാനാദത്തോടെ 

ഠിം 

ന്നി 

ങ്ങ കലശങ്ങളില് വിഞ്ഞു കുടിക്കയും 

പൃശുകയും ചെയ്യുന്നു ; 

യോസേഫിനെറ കേടിനെക്റിച്ചു വ്യസ 

പോലെ വാടിത്രങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കുന്നു. 

ധിശേഷതൈലം 

നിക്കുന്നില്ല താനും. അതുകൊണ്ടു അവര് 

ഇപ്പോഠ പ്രവാസികളില് മുമ്പരായി 

പ്രവാസത്തിലേക്കു പോകും; നിപിന്നു 

കിടക്കുന്നവരുടെ മദ്യപാനഘോഷം തീ 

നനുപോകം. യഹോവയായ കുത്താവു 

തന്നെച്ചൊല്ലി സത്യം ചെയ്യിരിക്കുന്നു 

എന്നു സൈനൃങ്ങമൂ ടെ ദൈവമായ യഹോ 

വയുടെ അരുളപ്പാടു: ഞാ൯ യാക്കോബി 

സെറ ഗവ്വത്തെ ധെറുത്തു അവന്െറ 

അരമനകളെ ദ്വേഷിക്കുന്നു; ഞാ൯ പടട 

ണധും അതിമുള്ളതൊക്കെയും ഏപ്പിച്ചു 

കൊടുടക്ും. ഒരു വിട്ടില് പത്തു പുരുക 

ന്മാര് ശേകഷിച്ചിരുന്നാലും അവര് മരികും; 

ഒരു മന്മക്യ ന്െറ ചാച്ചക്കാര൯, അവനെ 

ദഹിപ്പിക്കേണ്ടുന്നവ൯ തന്നേ, അവന്െറ 

അസ്ഥികളെ വിട്ടില് നിന്നു നികക്കേണ്ടതി 

നു അവനെ ചുമന്നു കൊണ്ടുപോകുമ്പോഠ 

അവ൯ ധിട്ടിനെറ അകത്തെ മൂലയില് 

ഇരിക്ുന്നവനോട്ട: നിസെറ അട്ടക്കല് 

ഇനി ഖല്പവന്ദം ഉണ്ടോ? എന്നു ചോദി 

ക്കുന്നതിന്നു അവന്: ആരുമില്ല എന്നു പ 

റഞ്ഞാല് അവ൯: യഹോവയുടെ നാമ 

ത്തെ കീത്തിച്ചുക്രടായ്്കയാല് നി മിണ്ടാതി 

രിക്ക എന്നു പറയും. യഫഹോധ കല്പിച്ചിട്ടു 

വലിയ വീടു ഇടിഞ്ഞും ചെറിയ വിടു 

പിളന്നും തകന്നുപോകും, കുതിര പാറ 

മേല് ഓാടൂമോ? അവിടെ കാളയെ പൂടി 

മുഴ്ുമോ? എന്നാല് നിങ്ങഠം ന്യായത്തെ 

നഞ്ചായും നിതിഫലത്തെ കാഞ്ഞിരമായ്ുയം 

മാററിയിരിക്കുന്നു, നിങ്ങംം മിത്ഥ്യാവ 

സ്മൂവിത സന്തോക്കിച്ചും കൊണ്ടു : സ്വന്ത 

ശക്തിയാല് ഞങ്ങഠ പ്രാബല്യം ഡ്രപി 

ചിട്ടില്ലയോ എന്നു പറയുന്നു, . എന്നാല് 
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യി യ്യായേല്ഗൃൂഹദമ, ഞാൻ നിങ്ങുടെ 

നേരെ ഒരു ജാതിയെ ഏഴുമന്നപ്പിക്ും; 

അവർ പഫ്ഥമാത്തിലേകുക്ള പ്രവേശനം 

മുതല് 

ഞങ്ങളെ തഞെരുക്ും 

ഭമരാബയിലെ തോടുധവരെ നി 

മ്ശേന്നു ൭സെവ്ൃയങ്ങ 

മൂടെ ദൈവമായ യഹോധയയടെ അരുള 

പ്പാടു. 

൭, അ ധ്യായാ, 

യ്യഹാവയായ കത്തു എനികു കാണി 

കൂതന്നതെന്തെന്നാര : രണ്ടാമതു പു 

മുക്കെച്ചൂതുടങ്ങിയ പ്പോ ഠം ല് വിട്ടിലൂ 

കളള നിമ്മിച്ചു; അത്തു രജാധിന്െറ 

വകു പുല്ലു അരിഞ്ഞ ശേഷം മുളച്ച രണ്ടാ 

മത്തെ പുല്ലു ആയിരുന്നു. .ംമൃന്നാല് അധ 

ദേശത്തിലെ സസ്യം തിന്നുതിന്നപ്പോഠം 

ഞാ൯: യഹോവയായ കത്താലേ, ക്ഷമി 

ക്കേണമേ; യാക്കോബ' ഏങ്ങനെ നിധി 

നനുനില്ലം? അധ൯ ചെറിയധനല്ലോ 

മേന്നു പറഞ്ഞു. യഹോവ അതിനെ 

കുറിച്ചു അധതപിച്ചു; അത്തു സംഭവിക്കു 

യില്ല ഏന്നു യഹോവ അരുളൂിച്ചെയ്യൂ. 

യഹോചയായ കുത്താധു ഏനിക്കു കാ 

ണിച്ചുതന്നതെന്തെന്നാല്: യഹോവയായ 

കുത്താധു തിയാരു ൮ വഫരിപ്പാ൯ അതി 

നെ വിളിച്ചു; അതു വലിയ ആഗിയെ 

വറഠിച്ചുകളഞ്ഞിട്ടു യഹോവയുടെ ഓഹരി 

യെയും തിന്നുകളവാ൯ ഭാധിച്ചു. അ 

പ്പോ ഞാ൯: യഹോവയായ കുത്താേ, 

മതിയാക്കേണ3മ; യാക്കേബ ഏങ്ങനെ 

നിധിന്നുനില്ലം? അവ൯ ചെറിയവന 

ല്ലോ ഏന്നു പാഞ്ഞു. യഹോവ അതി 

നെക്കുറിച്ചു അനുതപിച്ചു; അശു സംഭവി 

ക്കയില്ല ഏന്നു യഹോവയായ കത്താവു 

അരുളിച്ചെയ്യു. അവന് ഏനികു കാ 

ണിച്ചുതന്നതെന്തെന്നാല്: കുത്താധു ക 

യ്കിരു തുകുകുട്ട പിടിച്ചുകൊണ്ടു തൂക്കു 

_. 13415 -- 

കുട്ട തൂുക്കിയയണ്ടാക്കിയോരു മതിലിന്മേല് 

നിന്നു. 

സേ, നി എന്തു കാണുന്നു ഏന്നു ചോടി 

യ3ഫാധവ എന്നോടു: ആമോ 

ചൃതിന്നു ഒരു തുക്കുകട്ട ഏന്ന ഞാന് 

പറഞ്ഞൂ. 

എ നെറ ജനമായ യി സ്റായേലിനെറ നടു 

അതിന്നു കുത്മാധു: ഞാ൯ 

വില് ഒരു തുകുകട്ട പിടിക്കും; ഞാ൯ 

ഇനി അവരെ ശിക്ഷിക്കാതെ വിടുകയില്ല; 

യിസ്റ്റാക്കിനെറ പൂജാഗിരികഠ പാഴ്ചം 

യി സരേയലിനെറ ധിദ്ൃഭ്ധമന്ദിരങ്ങമ ശ്ര 

൬ ധുമായ്യിരും; ഞാ൯ യൊരോബെയാം 

ഗൃഹത്തോടു വാള്മൂമായി ഏതിത്തുനില്ലം 

ഗ്സേന്നു അരുമിച്ചെയ്യൂ. ന്നാല് ബേഥേ 

ലിലെ പുരരാഹിതനായ അമസ്യാധു 

യ സ്രായേതരാജാധായ യൊദ3രാബെയാ 

മിന്െറ അടുക്കല് ആകൃയച്ചു: ആമോസ് 

യിസ്പായേരഗൃഹത്തിനെറ മഭ്ധ്യേ നിനക 

വിരേഃധമായി ക്രട്ടുകെട്ടുണ്ടാകുന്നു; അവ 

ന്െറ ധാക്ു ഒക്കെയും സഹിപ്പാ൯ മേശ 

ത്തിന്നു കഗിവില്ല. യൊരരാബെയാം 

വാ കൊണ്ടു മരിക്കും ;യി സ്ായേല് സ്വദേ 

ശം വിട്ടു പ്രവാസത്തിലേക്കു പോകേണ്ടി 

വരും ഏന്നിങ്ങനെ ആമമാസ് പറയന 

എന്നു പറയിച്ചു. മേന്നാത തആആമാസി 

നോടു അമസ്യാധു: ഏടോ ഒശകാ, യെഫ്രു 

ഓേശത്തിലേക്കു ഓടിപ്പ്പൊയ്യയൊാകു; അ 

വിടെ പ്രവചിച്ചു അമഫാവ്ൃത്തി കഴിച്ച 

കൊഠക. ബഥേലി3ലാ ഇനി പ്രവചി 

ക്കരുതു; അതു രാജാധിനെറ ധിശുഭദ്ധമന്ദി 

രധും രജേധാനിയ്യ്ുമല്ലോ എന്നു പറഞ്ഞു. 

അതിന്നു ആ മോസ് അമസ്യം മാടു: ഞാ൯ 

പ്രവാചകനലു, പ്രവാചകശിക്യ നമല്ല, 

ഇടയനും കാട്ടത്തിപ്പഗം പചെറുകുന്ന 

വന്മം അ3ത്ത. ഞാന് ആടുകങള്ളെ നോ 

ക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഠ യ 3 ഫോഖ ഏന്നെ 

പിടിച്ചു: നി ചെന്നു ഏനന്െറ ജനമായ 

യിയ്യായേലിമനാടു പ്രവചിക്ക ഏനം 
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യഹോവ എന്നോടു കല്പിച്ച എന്നു ഉത്തരം | ശബ്ബൃത്തും 

പറഞ്ഞു. ആകയാല് നി യഫോധയുടെ 

വചനം കേശക്ക: യിസ്രായേലിനെക്കുറിച്ച 

പ്രവചിക്കരുതു; യിസ്റ്റാകഗൃഹത്തിന്നു നി 

നെറ വചനം പൊഠിക്കരുതു എന്നു നീ 

പറയുന്നുവല്ലോ. അതുകൊണ്ടു യഹോവ 

ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചെയ്യന്നു : നിനെറ 

ഭായ്യ നഗരത്തില് ധേശ്യയാകും; നിനെറ 

പുത്രന്മാരും 

വീഴം; നിന്െറ ഭേശം അള വുനൂല് കൊണ്ടു 

പുത്രിമാരും വാഠഥകൊണ്ടു 

വിഭാഗിക്കല്പെടും; നിയോ ഒരു അശുഭ്ധ 

ദേശത്തുധെച്ചു മരിക്കും; യിസ്രായേല് സ്വ 

ദേശം വിട്ടു പ്രവാസത്തിലേക്കു പോകേ 

ണ്ടിവരും. 

൮. അദ്ധ്യായം. 

യഹാധയായ കത്താവു എനിക്കു ഒരു 

കെട്ടേ പഴ്ചത്ത പഥം കാണിച്ചുതന്നു. 

ആമോസേ നി എന്തു കാണുന്നു എന്നു 

അവന ചോദിച്ചതിന്നു; ഒരു കൊട്ട പഴ 

ത്ത പഥം എന്നു ഞാന പറഞ്ഞു. യഹോവ 

എന്നോടു അരുളിച്ചെയൂതു: ഏനെറ ജന 

മായ യിസ്രായേലിന്നു പഴ്ചപ്പു വന്നിരി 

ക്കുന്നു; ഞാ൯ ഇനി അഖരെ ശിക്ഷ്മിക്കാ 

തെ വിടുകയില്ല. അന്നാളില് മന്ദിര 

ത്തിലെ ഗിതങ്ങം മുറധിളിയാകം എന്നു 

യഹോവയായ കുത്താധിന്െറ അരുമ 

പ്പാട്ട. ശവം അനഖധി! എല്ലാടത്തും 

അവയെ എഏറിഞ്ഞുകളയും;; മിണ്ടരുതു, 

ഞങ്ങ ഏഫയെ കുറെച്ചു ശേക്കെലിനെ 

വലുതാക്കി കള്ള ത്തുലാസുകൊണ്ടു വഞ്ചന 

പ്രവത്തിച്ചു ഏളിയവരെ പണത്തിന്നും 

ദരിദന്മാരെ ഒരു ക്രട്ടു ചെരിപ്പ്ിന്നും മേടി 

ക്കേണ്ടതിന്നും കോതമ്പിസെറ പതിര് 

വില്ലോേണ്ടതിന്നും ധാസ്ക്ധ്യാപാരം ചെ 

യ്യാ൯ തക്കവണ്ണം അമാവാസിയും കേതേ 

മ്പുപീടിക തുറന്നുധെപ്പാ൯ തക്കവണ്ണം 

ഠിം 

ഗ്ലപ്പ്ോോഠം കഴിഞ്ഞുപോകും 

എന്നു പറഞ്ഞു, ഒരിഭന്മാരെ ധിഴ്ചങ്ങു 

വാന്ദം ദേശത്തിലെ സാധുക്കളെ ഇല്ലാതാ 

ക്കുവാനും 

പ്പി൯. 

ളില് യാതൊന്നും ഒരുനാളും മറക്കയില്ല 

പോകുന്നവരേ, ഇതു കേ 

ഞാ൯ അവരുടെ പ്രവൃത്തിക 

എന്നു യഹോധ യാക്കോബിന്െറ മഹി 

മയെച്ചൊല്ലി സത്യം ചെയ്യിരിക്കുന്നു. 

അതുനിമിത്തം ഭൂമി നടുങ്ങുകയും അതില് 

പാക്കുന്ന ഏവന്ദം ഭൂമിച്ചപോകയും ചെയ്തു 

നീലനടദി 

പോലെ പൊങ്ങും; മിസ്രയീമിലെ നദി 

യില്ലയോ? അതു മുഴുവനും 

പോലെ പൊങ്ങുകയും താഴ്ചകയും ചെയ്യം. 

അന്നാളില് ഞാ൯ മച്ചെക്കു സൂയ്യനെ അ 

സ്മിപ്പിക്കയും പട്ടാപ്പകല് ഭൂമിയെ ഇരു 

ട്ടാക്കുകയും ചെയ്യം, സ നിങ്ങളുടെ 

ഉത്സവങ്ങളെ ഒൂ3ഖമായും നിങ്ങളുടെ ഗീത 

ങ്ങളെ വിലാപമായും മററും; ഞാ൯ ഏതു 

അരയിലും രട്ടും ഏതു തലയിലും കഷണ്ടി 

യ്യും വരുത്തും; ഞാ൯ അതിനെ ഒരു ഏക 

ജാതനെക്കുറിച്ചുള്ള വിലാപം പോലെയും 

അതിനെറ അവസാനത്തെ കൈപ്പുള്ള 

ടിവസംപോലെയും ആക്കും എന്നു യഹോ 

വയായ കത്താധിസെറ അരുളപ്പാടു. 

അച്പത്തിന്നായുള്ള വിശപ്പല്ല, വെള്ളത്തി 

ന്നായുള്ള ദാഹധുമല്പ, യഹോധയുടെ വച 

നങ്ങളെ കേശധക്കേണ്ടതിന്നുള്ള വിശപ്പു 

തന്നേ ഞാ൯ ദേശത്തേക്കു അയകുന്ന നാ 

മൂകം വരുന്നു എന്നു യഹോവയായ 

കത്താധയിനെറ അരുളപ്പാടു. അന്നു അ 

൮൪ സമ്ദംമുതത സമദ്രംവരെയും വട 

ക്കുമുതത കിഴക്കുവരെയും ഉഗന്നുചെന്നു 

യഹോധയുടെ വചനം അന്വേഷിച്ച 

അലഞ്ഞൂനടകും; കണ്ടുകിട്ടുകയില്ലതാനും. 

അന്നാളില് സെയന്ദയ്യമുള്ള കന്യകമാരും 

യൌയവനക്കാരും ദാഹംകൊണ്ടു ബോധം 

കെട്ടു വീഴണം. ദാനേ, നിസെറ ടൈധ 
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പറഞ്ഞും കൊണ്ടു ശമയ്യയുടെ അക്ൃയ്യത്തെ 

ച്ചൊല്ലി 

ഇനി ഏഴുന്നേല്ലയുമില്ല. 

സത്യം ചെയ്യുന്നവര് വീഴണം; 

൯, അധ്യായം. 
രു 

യഹോവ യംശപിഠത്തിന്നു മീതെ നില്ല, 

ന്നതു ഞാന് കണ്ടു; അവ൯ അതുമിച്ചെയൂ 

തെന്തെന്നാല്: ഉത്തരഞ്ജഠാ കുമുങ്ങുമാറു 

നീ പോതികയെ അടിക്കു; അവ എല്ലാ 

വരുടെയും തലമേൽ വിഴ്ഴവാ൯ തക്കവ 

ണ്ണം തകത്തുകളക; അവരുടെ സന്തതി 

യെ ഞാന് വാദരമകാണ്ടു കൊല്ലും; അവ 

രില് ആരും ഓടിപ്പോകയില്ല; അവരില് 

ആരും വഴ്ഴതിഃപ്പാകയ്യമില്ല.  അ൪ധ൪ 

പാതാളത്തില് തുരന്നുകടന്നാലും അധി 

ടെനിന്നു ഏറ കൈ അവരെ പിടി 

ആം; അവര് ആകാശത്തിലേക്ു കുയറി 

പ്പോയലും അധിടെനിന്നു ഞാന് അവരെ 

ഇറകും. അവര് കുമ്മേലിനെറ കൊടുമു 

ളിയിരു ഒളിച്ചിരുന്നാലും ഞാ൯ അവരെ 

തിരഞ്ഞു അധിടെനിന്നു പിടിച്ചുകൊണ്ടു 

വരും; അവര് ഏനെറ ഒൃക്ട്രിയിതനിന്നു 

സമുദത്തിനെറ അടിയില് മറഞ്ഞിരുന്നാ 

ലൂം ഞാ൯ അധിടെ സപ്പുത്തോടു കല്പി 

ചിട്ടു അത്തു അവരെ കടിക്കും. അവ൪ 

ശത്രുക്കമൂടെ മുന്പില് പ്രവാസത്തിലേക്കു 

പോയാലും ഞാന് അവിടെ ധാമിനോടു 

കപ്പിച്ചിട്ടു അതു അവരെ കൊല്ലും. നന്നെ 

ക്കായിട്ടല്ല തിന്തെക്കായിട്ടു തന്നേ ഞാ൯ 

അവരുടെ മേല് ദ്ഷ്ട്രിവെകും. സൈ 

൬ഞ്ൂടെ യഹോവയായ കുത്താവു ദേശ 

തെര തൊടുന്നു; അതു മഉരുകിപ്പാകുന്നു; 

അതില് പാകുന്നവര് ഒക്കെയും ധിലപി 

ക്കം; അതു മുഴുവഠം നിലനദിപോലെ 

പൊങ്ങുകയും മിസ്രയീമിലെ നടിപോലെ 

താഴ്ഴേകയും ചെയ്യം. അവധവ൯ ആകാശ 

ത്താണ, ബേ൪-ശേബ്വാമാഗ്ലത്താണ തന്നു | ത്തിരു തന്െറ മാളികമുറികളെ പണിയു 

കയും ഭൂമിയിരു തനെറ കമാനത്തിനം 

അടിസ്ഥാനം ഇടുകയും സമുദത്തിലെ 

വെള്ളത്തെ ധിക്ളിച്ചു ഭൂതലത്തില് പകരു 

കയം ചെയ്യുന്നു; യഹോവ എന്നാകുന്നു 

അവന്െറ നാമം. യിസ്പായേല്മക്കളേ, 

നിങ്ങ ഏനിക്കു ക്രശൃരെപ്പപോലെ അല്ല 

യോ മ്മേന്നു യഹോധയുടെ അരുളപ്പാടു; 

ഞാന് യിസ്ധായേലിനെ മിസയീം ദേശത്തു 

നിന്നും ഫെലിസ്ൂ, രെ കുഫ്ടോരിതനിന്നും 

അരാമുരെ ക്റിരുനിന്നും കൊണ്ടുവന്നി 

ല്യോ? യഹോവയായ കുതാധിനെറ 

ഭൂക്ട്രി പാപ്പമുങ്ള രാജ്യത്തിന്മേരു ഇരി 

ക്കുന്നു; ഞാന് അതിനെ ഭൂതലത്തില് 

നിന്നു നശിപ്പിക്കും; :മൃങ്കിലും ഞാന് യാ 

ക്കോബ് ഗൃഹത്തെ മുഴവനും നശിപ്പിക്കു 

യില്ല ഏന്നു യഹോവയുടെ അരുളപ്പാടു. 

അരിപ്പകാണ്ടു അരിക്കുന്നതുപോലെ 

ഞാ൯ യി സ്പായേല്ഗൃഹതത്തെ സകലങാതി। 

കുട്ൂടെയും ഇടയിര അരിപ്പാന് കപ്പികും; 

ഒരു മണിചോലും നിലത്തു ധിഴഴകയില്ല. 

അനത്ഥം ഞങ്ങളെ തൃടന്നെദ്തൃകയില്ലം 

മ്േത്തിപ്പിടിക്കുയുമില്ല ഏന്നു പറയുന്നവ 

രായി ഏനെറ ജനത്തിലുള്ള സകലപാ 

പികള്ദും വാഠംകൊണ്ടു മരികും. അവര് 

മ്രേദോമില് ശേഷിച്ചിരികുന്നവരുടെയ്യം 

മ്ശേര൯റ നാമം വിളിക്കപ്പെടുന്ന സകല 

ജാതികളുടെയും ദേശത്തെ കൈധശമാ 

ക്കേണ്ടതിന്നു വിണ്ടപ്പോയ മാധീടദി൯ 

ക്രടാരത്തെ ഞാന് അന്നാളില് നിവിത്തു 

കയും അതിസെറ പിള പ്പുകളെ ഞഅടെക്ക 

യും അവന്െറ യഇടിധുകളെ തികുകുയ്യം 

അതിനെ പൃരാതനകാലത്തില് എന്നപോ 

ചെ പണിയുകയും ചെയ്യും എന്നാകുന്നു 

ഇതു തായമക്ട്ലികുന്ന യഹോധയുടെ അരു 

ഉ പ്പാഴ$. 

മുന്തിരിപ്പഴം ചധിട്ടുന്നവ൯ ധിതെകുന്ന 

ഉഴുന്നവ൯ കൊയ്യുന്നവനെയും 
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1 4 

ഓബമദ്യായു 

വനെയ്ും തുടന്നെത്തുകയും പവ്വൃതങ്ങ൦ 

പുതു വീഞ്ഞു പൊഗിക്കയും എല്ലാകുന്നുകളും 

ഉരുകിപ്പോകയും ചെയ്യുന്ന നാളുക വരും 

നന്നു യഹോവയുടെ അരുളപ്പാടു. 

അപ്പും ഞാ൯ എനെറ ജനമായ യിസ്സാ 

യേലിനെറ പ്രവാസികളെ മടക്കിവരു 

ത്തും; 

ങ്ങളെ അവര് പണിതു പാക്കയും മുന്തിരി 

ശ്ര മായിപ്പോോയിരുന്ന പട്ടണ 

1948 ൫0 ബലി 

ത്തോട്ടങ്ങഠം ഉണ്ടാക്കി അവയിലെ വീഞ്ഞു 

കുടിക്കയും തോട്ടങ്ങഗഥ ഉണ്ടാക്കി അവയി 

ലെ ഫലം അനുഭവിക്കയും ചെയ്യം. 

ഞാന് അവരെ അവരുടെ ദേശത്തു നടും; 

ഞാ൯ അവക്കു കൊട്ടത്തിരിക്കുന്ന ദേശ 

തുനിന്നു അവരെ ഇനി പറിച്ചുകളുകയു 

മില്ല എന്നു നിനെറ ദൈധമായ യഹോവ 

അരുളിച്ചെയ്യുന്നു. 

വലാ. 

ഓാബദ്ധാവു 

4909 

കാ.പക്യംചിവെം ദഭശനം. യഫഹോധഖ। യില് പിടിച്ചുപറിക്കാ൪ വന്നാലോ -- നി 

യായ കുത്താധു എദോമിനെക്കുറിച്ച ഇപ്ര 

കാരം അരുളിക്ഷെയ്യന്നുടു നാം യഹോവ 

യിങ്കരുനിന്നു ഒരു വത്തമാനം കേട്ടിരി 

കമന്നു; ജാതികളുടെ ഇടയില് ഒരു ട്ടൂത 

നെ അയച്ചിരിക്കുന്നു; എഴന്നേല്പി൯; നാം 

അവളടെ നേരെ യുദ്ധത്തിന്നു പുറപ്പെ 

ടുക. 

യില് അല്പമാക്കിയിരിക്കുന്നു; നി അത്യ 

ഞാന് നിന്നെ ജാതികളുടെ ഇട 

ന്തം ധിക്കരിക്കല്പെട്ടിരിക്കുന്നു. പാഠറപ്പി 

ളപ്പകളില് പാകുന്നവന്ദം ഉന്നതധാസ 

മുള്ള വനും ആര് എന്നെ നിലത്തു തള്ളി 

യിട്ടും എന്നു ഹൃദയത്തില് പറയുന്നവന്ദ 

മായവനേ, നിന്െറ ഹൃദയത്തിന്െറ അ 

ഹങ്കാരം നിന്നെ ചതിച്ചിരിക്കുന്നു. നി 

കഴുകനെപ്പോലെ ഉയന്നാലും, നക്ഷത്ര 

ങ്ങളുടെ ഇടയില് കൂടു വെച്ചാലും, അധി 

ടെനിന്നു ഞാന നിന്നെ ഇറകും എന്നു 

യഹോവയുടെ അരുളപ്പാടു. കള്ളന്മാർ 

നിന്െറ അടുക്കല് വന്നാലോ, രാത്രി 

ഠിം 

എങ്ങനെ നശിച്ചുപോയിരിക്കുന്നു - അ 

വ൪ തങ്ങശക്കു മതിയാകുഖോളം മോഷ്ട്ടി 

ക്കയില്ലയോ; മുന്തിരിപ്പഴം പറിക്കുന്നവ൪ 

നിസെറ അടുക്കല് വന്നാല് അവര് ഏതാ 

നും കാലാല്പുഴം ശേഷിപ്പിക്കയില്ലയോ? 

ഏശാധിന്നുള്ളവരെ കങണ്ടുപിടിച്ചിരിക്ക 

ന്നതും അവനെറ നിക്ഷേപങ്ങളെ തിര 

ഞ്ഞു കണ്ടിരിക്കുന്നതും എങ്ങനെ? നി 

ന്നോടു സഖ്യ തയുള്ള വരൊക്കെയും നിന്നെ 

അതിരോളം അയച്ചുകളഞ്ഞു; നിന്നോടു 

സന്ധിയുള്ള വര് നിന്നെ ചതിച്ച തോപ്പി 

ച്ചിരികുന്നു ; 

ക്കുന്നവ൪ നിനക്കു കണി ധഖെക്കുന്നു; അ 

വന്നു ബുദ്ധി ഒട്ടും ഇല്ല. അന്നാളില് 

ഞാ൯ ഏഎദോമിതനിന്നു ജ്താനികളെയും 

ഏശാധിനെറ പവ്വതത്തില്നിന്നു വിധേ 

കത്രെയും നശിപ്പിക്കും എന്നു യഹോവ 

യൂടെ അതുളപ്പാടു. ഏശാധിനെറ പവ്ൃ 

തത്തില് ഏവന്ദം കലയാല് ഛേടിക്കല്പെ 

നിന്െറ ആഹാരം ഭക്ഷി 
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ടുവാ൯ തക്കവണ്ണം തേമാനേ, നിന്െറ 
] 

വീരന്മാർ ്രിച്ചുപോകം. 

ഫഹോടഭരനായ യാക്കോബിനോടു നിചെ 

യൂ സാഹസംനിഥിത്തം ലജ്ച നിന്നെ 

മൂടു; 

ല്പേടും. 

അ൬ ജാതിക്കാ൪ അധനെറ സമ്പത്തു 

നി സദാകാലടത്തകും ഛേദിക്ക 

നീ ഏതിരെ നിന്ന നാമിത,, 

അചഫരിച്ചു കൊണ്ടുപോകയും അടേ, 

ശക്കാർ അവന്െറ ഗേപേരങ്ങക്ളില് കട 

നു യയെരൂുശലേമിന്നു ചിളിടുകയും ചെയൂ 

നാളില് തന്നേ, നിയും അവരില് ഒരുത്ത 

നെപ്പ്പോൊലെ ആയിരുന്നു. നിനെറ സ 

ഹോദരനെറ ദിവസം, അവന്െറ അന 

നിനെറ സ 

ത്ഥദിവസം തന്നേ, നി കുണ്ടു രസിക്കേ, 

ണ്ടതല്ല ; നി യ്യെഹ്രട്ട രെക്കറിച്ചു അവരു 

ടെ അപായളിധസ്സത്തില് സന്തോകാി 

ക്കേണ്ടതല്ല ; അവരുടെ കഷ്ടടിവസത്തില് 

നി വമ്പു പറയേണ്ടതല്ല. 

ജനത്തിനെറ അപഃയടിധസത്തിരു നി 

എനെറ 

അവരുടെ വാതിലിന്നകത്തു കടക്കേണ്ട, 

തല്ല; അവരുടെ അപായടിയസത്തിരു 

നീ അവരുടെ അനത്ഥം കണ്ടു രസിക്കേ 

ണ്ടതല്ലു ; അ വരുടെ അപായദിവസത്തില് 

അവരുടെ സ്സമ്പത്താാന്മേരു നി കൈ 

വെക്കേണ്ടതല്ല. അവനെറ പലായിത 

ന്മമര ഛേടിച്ചുകളവാ൯ നി! വഴിത്തലെ 

ക്കല് നില്ലലേണ്ടതല്ല; കകുടിവസത്തിരു 

അവന്നു ശേകിച്ചധരെ നി ഏപ്പിച്ചു 

കൊട്ടുക്കേണ്ടതുമല്ല. സകലജാതികഠകും 

യഹോധയുടെ നാഠ അടുത്തിരിക്കുന്നു ; 

നീ ചെയ്യിരികുന്നതു പോലെ നിന്നോടും 

ഓാബ്ബള്യാവൂ 

ചെയ്യും; നിനെറ പ്രവൃത്തി നിനെറ തല 

മേല് തന്നേ മടങ്ങിവരും. നിങ്ങ എനെറ 16 

വി ശുദ്ധപവ്വതത്തില്വഖെച്ചുകുടിച്ചതു 

പോലെ സകലജാതികളും ഇടധിടാതെ 

കുടികും;; അവര് മോന്തികുടിക്കയയം ജനി 

ആകയ്യം ചെയ്യം. 

എന്നാല് സിയോ൯പവ്ൃതത്തില് ഒരു 

ക്മാത്തവരെപ്പ്പോലെ 

രക്ഷിതഗണം ഉണ്ടാകം; അത്ത ധിശ്ുഭ്ധ 

മംയിരിക്കും; യാക്കോബ് ഗൃഫം തങ്ങളുടെ 

അവകാശങ്ങളെ കൈവരശമാകും. അന്നു 

യാക്കോബ് ഗൃഹം തിയ്യം യോസേഫഗ്ഗ 

ഫം ജ്വാലയ്യം ഏശാധുഗൃഹം താമടിയ്യം 

ആയിരിക്കും; അധ അധരെ കത്തിച്ചു 

ദഹി പ്പിച്ചുകളുയും; മൃശായധൃഗൃഹത്തിന്നു 

ശേഷിപ്പു തുണ്ടാകയി ല്ല; യഹോധയല്ലോ 

അരുളിച്ചെയ്യിരികുന്നതു. തെക്കെരേശ 

ക്കാർ ഏശാധിനെറ പവ്ൃതധും താഗ്ഗിതി 

യിലുള്ളവ൪ ഫെലിസ്മൂ ദേശധും കൈധഖ 

ശമാകും; അവര് എഫ യിംപ്രദേശതെ 

യും ശമയ്യ്യാപ്രുദേശ ത്തെയും കൈധശമാ 

ഗിലെയാഭിനെ കം; ബെ മീനോ 

കൈവശമാക്കും. ഈ കോട്ടയിതനിന്നു 

പ്രവാസികളായി പോയ യിസായയത 

മക്കഠഠ സാരെഫാത്ത് വരെ കനാമ്യക്ക 

ളള തും സെഫാരടിലമുള്ള യെരുശലള പ്ര) 

വാസികഠ തെക്കെദേശത്തെ പപള്ടണ 

ഞജമൂം ൫കെധശമാകും. ഏശാധിനെറ 

പവ്വതത്തെ ന്യായം ഖിധിക്കേണ്ടതിന്നു 

രക്ഷകന്മാ൪ സിയോ൯പവ്വയുതത്തില് 

കയറിക്ലെല്ലം; രാജത്വം യഹോധവെകു 

തഞ്ആകും. 
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ളം അദ്ധ്യായം. 

ര്ര്നമകംഷുടെ മകനായ യോനെക്കു 

യഹോവയുടെ അരുളപ്പാടു മുണ്ടായതെ 

ന്തെന്നാല്: നീ പുറപ്പെട്ടു മഹാനഗരമായ 

നിീനെവേയിലേക്കു ചെന്നു അതിന്നു 

വിരോധമായി പ്രസംഗിക്ക; അവരുടെ 

ടൂക്ടുത എനെറ സന്നിധിയില് ഏത്തിയി 

രിക്കുന്നു. എന്നാല് യോനാ യഫഹോവയു 

ടെ സന്നിധിയില്നിന്നു തശിശിലേക്കു 

ഓടിപ്പോകേണ്ടതിന്നു പുറപ്പെട്ടു യാഫോ 

വിലേക്കു ചെന്നു, തശിശിലേക്കു പോകുന്ന 

ഒരു കപ്പല് കുണ്ടു ക്രലി കൊടുത്തു യഹോ 

വയുടെ സന്നിധിയില്നിന്നു അലഖരോട്ടു 

ക്രടെ തശിശിലേക്കു പോയ്ക്കുളവാ൯ അ 

തില് കയറി. യഹോവയോ സമത്തില് 

ഒരു പെരുങ്കാററു അടിപ്പിച്ചു; കപ്പല് 

തകന്നുപോകവാ൯ തക്കവണ്ണം സമു 

ത്തില് വലിയോരു കോര ഉണ്ടായി, 

കുപ്പല്ലചാ൪ ഭയപ്പെട്ടു ഓരോരുത്ത൯ താന്താ 

സെറ ഭദേവന്നോട്ട നിലവിളിച്ച; കപ്പലി 

ന്നു ഭാരം കുറെക്കേണ്ടതിന്നു അവര് അതി 

ലെ ചരക്കു സമൃദത്തില് എറിഞ്ഞുകള ഞ്ഞു. 

യോനയോ കുപ്പലിനെറ അടിത്തട്ടില് 

ഇറങ്ങി കിടന്നു നല്ലവണ്ണം ഉറങ്ങുകയായി 

രുന്നു, കുപ്പുത്പ്രമാണി അവനെറ അട്ട 

ക്കല് വന്നു അവനോടു: നി ഉറങ്ങുന്നതു 

എന്തു? എഴുന്നേററു നിനെറ ദൈവത്തെ 

വിളിച്ചപേക്ഷിക്ക; നാം നശിച്ചപോകാ 

തിരിക്കേണ്ടതിന്നു ദൈവം പക്ഷേ നമ്മെ 

കടാക്ഷിക്കും എന്നു പറഞ്ഞു. അനന്തരം 

അവര്: വരുധി൯; ആരുടെ നിമിത്തം 

ഈ അനത്ഥം നമ്മുടെമേല് വന്നിരിക്കു 

നനു എന്നറിയേണ്ടതിന്നു നാം ചിട്ടിടുക 

എന്നു തമ്മില് തമ്മില് പറഞ്ഞു, അങ്ങ 

നെ അവർ ചീട്ടിട്ടു; ചീട്ടു യോനെക്ു 

വീണ്ട. അവര് അവനോടു: ആരുടെ 

നിമിത്തം ഈ അനത്ഥം നമുടെമേല് 

വന്നു എന്നു നി പറഞ്ഞുതരേണം; നി 

നെറ തൊഴില് എന്തു? നി എധിടെനി 

നനു വരുന്നു? നിന്െറ നാടു ഏതു നി 

ഏതു ജാതിക്കാരസ൯? എനു ചോടിച്ചു. 

അതിന്നു അവ൯ അവരോട; ഞാന് ഒരു 

എബ്രദായ൯, കുടലും കരയും ഉണ്ടാക്കിയ 

സ്വഗ്ലീയദൈവമായ യഹോവയെ ഞാ൯ 

ഭജിച്ചുവരുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. ആപുരു 

ദോന്മാർ അത്യന്തം ഭയപ്പെട്ടു അവനോടു : 

നി എന്തിന്നു അങ്ങനെ ചെയ്യു എന്നു പ 

റഞ്ഞു. 

രുന്നതുകൊണ്ടു അവ൯ 

അവന് അവരോടു അറിയിച്ചി 

യഹോധയു 

ടെ സന്നിധിയില്നിന്നു ഓടിപ്പോകുന്നു 

എന്നു അവര് അറിഞ്ഞു. എന്നാല് സമ്ദം 

മേല്ല്ുമേല് അധികം കോപിച്ചതുകൊ 

ണ്ടു അവര് അവനോടു: സമം അടങ്ങു 

വാന്തക്കവണ്ണും ഞങ്ങറം നിന്നോടു എന്തു 

ചെയ്യേണ്ടു എന്നു ചോടിച്ചു. അധവ൯ അ 

വരോട്ട: എന്നെ എടുത്തു സമത്തില് 

ഇട്ടുകളവി൯; അപ്പോം സമുദം അടങ്ങും; 

എ നെറനിമിത്തം 

നിങ്ങള്ക്കു തട്ടിയിരിക്കുന്നു എന്നു ഞാ൯ 

ഈ വലിയ കോര 

അറിയുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. എന്നാല് 

അവര് കരെക്കു അടുക്കേണ്ടതിന്നു മുറുകെ 

10 

ഠിം 



തണ്ടുവലിച്ചൂു; മ്േങ്കിലും സമുദ്രം കോപ്പിച്ചു 

കോ പെരുകിവന്നതുകൊണ്ടു അവകു 

നിലധിളിച്ചു: അയ്യാ യഹോവേ, ഈ 

ഒദ്മഷ്യ൭൯റ ജീവന൯നിമിത്തം ഞങ്ങ 

അവര് യഹോവയോടു 

നശിച്ചുപോകരു മതേ; നിട്ദോഷരക്തം ചൊ 

ശിയിച്ച കുററം ഞങ്ങ്ുടെമേല് വരുത്ത 

രുതേ; യഫോലേ, നിനക്കു ഇകഷ്ടമായതു 

പോല നി ചെയ്യിരിക്ുന്നുവല്ലോ ഏന്നു 

പറഞ്ഞും 

മ്രേടുത്തു സമുദത്തിത. ഇട്ടുകളുകയും സമു 

തആഅതിര൯റ കോപം അടങ്ങുകയ്യം ചെയ്യൂ. 

പ്പിന്നെ അധവ യോനയെ 

അടപ്പാഗ അവര് യഹോവയെ അത്യന്തം 

ഭയപ്പെട്ടു യഹോരയക്ക യാഗം കുഴിച്ചു 

നേച്ചകുടം നേന്നു. യോനയെ വിഴ്ച 

ഞ്ജേണ്ടതിന്നു യഹോധ ഒരു മഹാമത്സൃയ 

ത്തെ കുല്പിച്ചാക്കിയിരുന്നു. അങ്ങനെ 

യേനോ മൂന്നു രാധും മൂന്നു പകലും മസ്സ്യ 

ത്തിനെറ വയററില് കിടന്നു. 

൨.൦ അഡ്ധ്യായം. 
കി 

യോഗം 

ഖെച്ചു തനെറ ദൈധരായ യഹോലയോടു 

മത്സ ത്തിന്െറ വയററില് 

പ്രാത്ഥിച്ചുപറഞ്ഞെനന്തെന്നാല്: ഞാന് 

മെ൭൯റ കുക്ത നിമിത്തം യഹോവയോടു 

നിലധികിച്ചു; അവന ഏനികു മൃത്തരം 

അരുളി; ഞാന് പാതാലത്തിനെറ വയ 

ററിരുനിന്നു അയ്യം വികിച്ച; നീ ഏ൭൯റ 

നിഖയിളി കേട്ടു. നീ ന്നെ സമു 

മര്ധയേ ആഴത്തില് ഇടുകമഞ്ഞു; പ്രവാഹം 

മ്രേന്നെ ചുററി നിനെറ ഓാളക്ങദ്ൂം തിരക 

മൂമെല്ലംം ഏഴ൯റ മീതെ കടന്നുപോയി. 

നിന്െറ ടുക്ട്ിയില്നിന്നു ഏനിക്കു നിക്കും 

വന്നിരികുന്നു; ഏങ്കിലും ഞാ൯ നി൭൯റ 

ധിശുൂഭ്ധമന്മിരത്തിങ്കലേക്ു നോക്കിക്കോ 

ണ്ടിരിക്കും ഏന്നു ഞാന് പറഞ്ഞു. വെള്ളം 

പ്രാണനോളം ഏന്നെ വളഞ്ഞു, ആഴി 

ധാഠാഥ്ഠിം 

യോനാ ൨, ൩ 

മ്േന്നെ ചുററി, കാപ്പല്ലു ഏൃു൭൯െറ തലപ്പാ 

വയോിരുന്നു, ഞാ൯ പവ്ൃതങ്ങദൂടെ അടി 

വാരങ്ങമമ്ാമും ഇറങ്ങി, ഭൂമി തനെെറരഓാ 

ടാമ്പലുകളാല് മ്ദേന്നെ സഭാകാലത്തേകു 

അടെച്ചിരുന്നു. നിയാ, എന്െറ മൈ 

വമായ യഫോ3ഖ, ഏതാ പ്രാണനെ 

കുഴിയില്തനിന്നു കയററിയിരിക്കുന്നു. എ 

നെറ പ്രാണ൯ ഏഎ൭൯റ മഉഭ്ളില് ക്ഷിണി 

ചുപോയച്പോ ഞാ൯ യഹഛഹോധയെ ഓ 

തൂതു എന്റ പ്രാത്ഥന നിന്െറ ധിശദ്ധ 

മന്ദിരത്തില് നിന്െറ അടുക്കല് എത്തി. 

മിത്ഥ്യബിംബങ്ങക്ലെ ഭജിക്കുന്നവര് തങ്ങ 

മ്ശേടയ ദയാലുഖായധനെ ഉപേക്ഷികുന്നു. 

ഞാനോ സ്നോത്രനാഒത്തോടെ നിനകു 

യാഗം അപ്പികും; നേനിരികുന്നതു ഞാ൯ 

കഥികും. 

നിന്നു വരുന്നു. 

രക്ഷ യഹോവയുടെ പക്കത 

ഏന്നാല് യഹോധഖ 

മത്സൃയത്തോടു കുപ്പിച്ചിട്ട അതു യോനയെ 

കരെക്കു ഛട്ടിച്ചുകളുഞ്ഞു, 

൩. അദ്ധ്യായം. 

യമഹാഖയുടെ അരുമൃപ്പാടു രണ്ടാം പ്രാ 

വശ്യം യോനെക്കു ഉണ്മായതു ഏനന്നെന്നാരു: 

നീ പുറപ്പെട്ടു മഹാനഗരമായ നീനെധേ 

യിലേകു ചെന്നു ഞാന് നിന്നോടു അരു 

ളിച്ചെയ്യുന്ന പ്രസംഗം അതിനോടു പ്ര 

സംഗിക്ക, അങ്ങനെ യോനാ പുറപ്പെട്ടു 

യഹോവയുടെ ക്പ്പനപ്രകാരം നിനെ വ 

യിലേകു ചെന്നു. ഏന്നാല് നീനെഖലേ 

മൂന്നു ടിവസത്തെ വഗിയ്യള്ള അതിമഹ 

അആായോരു നഗരമായിരുന്നു. യോനാ 

നശരത്തിര കുടന്നു ആല്പം ഒരു ദിവസ 

ത്തെ വഴി ചെന്നു: ഇനി നാല്പതു ദിഖ 

സം കഴിഞ്ഞാല് നിനെവേ ഉന്തൃലമാകും 

മ്രേന്നു 

നീനെധേക്കാര ഖൈധഖത്തില് ധിശ്വസി 

ഷഘോകി ചുവറഞ്ഞു. ഏന്നാല് 

ചു ഒരു മുപയാസം പരസ്യം ചെയ്യൂ വലി 
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യോനാ ര 

യവരും ചെറിയവരും ഒരുപോലെ രട്ടൂ 

ടുത്തു, 

നെറ 

സിംഹാസനത്തില്നിന്നു എഴന്നേററു രാ 

വത്തമാനം നിനെവേരാജാധഖി 

അട്ടുക്കല് ഏത്തിയാറെ അവസ 

ജവസ്്രം നീക്കിവെച്ചു രട്ടു പുതെച്ചു വെ 

ണ്ണിറില് ഇരുന്നു. അവന നിനെവേ 

യില് എങ്ങും ഘോഷിപപ്പിച്ച പരസ്യമാക്കി 

യതു എന്നെന്നാല്: രാജാധിസനെറയും അ 

വനെെറ മഹത്തുക്കളുടെയും ആത്തയാ 

വിതു: മനുഷ്യനോ മൃഗമോ കന്നുകാലി 

യോ ആടോ ഒന്നും ഒരു വസ്തുവും ആസ്വ 

ദിക്കരുതു; മേയ്ക്കുയും വെള്ളം കുടിക്കയും 

മനുഷ്ഷ്യ നും മുധവും രട്ടു പുതെച്ചു 

തുച്ചത്തില് ദൈവത്തോടു വിളിച്ച അപേ 

അരുതു, 

ക്ഷിക്കേണം; ഓരോരുത്തന് താന്താനെറ 

ടൂമ്മാഗ്ഗധും താന്താനെറ കൈക്കലുള്ള സാ 

ഹസവും വിട്ടു മനംതിരികയും വേണം. 

ദൈവം വിണ്ടും അന്ദതപിച്ചു നാം നശിച്ചു 

പോകാതെയിരിക്കേണ്ടതിന്നു അവസെറ 

ഉഗ്രകോപം വിട്ടുമാറുമായിരികും; ആക്ക 

റിയാംം അവര് ടൂമ്മാഗ്ഗം വിട്ടുതിരിഞ്ഞു 

എന്ന ദൈവം അവരുടെ പ്രവ്ൃത്തിക 

ളാല് കണ്ടപ്പോ താ൯ അവകു വരുത്തും 

എന്നു അരുളിച്ചെയ്യിരുന്ന അനത്ഥത്തെ 

ക്ഷറിച്ചു ദൈഖം അനുതപിച്ചു അതു വരു 

ത്തിയതുമില്പ. 

൪... അഷഡ്ധ്യായം. 

യോനെക്കു ഇതു അത്യന്തം അനിക്ടൃമാ 

യി, അവന്നു കോപം വന്നു. അവധവ൯ 

യഹോവയോടു പ്രാത്ഥിച്ചു: അയ്യോ, യ 

ഹോയവ, ഞാന ഏനെറ ദേശത്തു ആയി 

രുന്നപ്പോഠം ഞാ൯ പറഞ്ഞ വാക്കു ഇതു 

തന്നേ അല്ലയോ? അതുകൊണ്ടായിരുന്നു 

ഞാ൯ തശീശിലേക്കു ബദ്ധപ്പെട്ടു ഓടി 

പ്പ്പോയതു; നി കൃപയും കരുണയും ഭീിഘ 

ദൈലമായി ക്ഷമയും മഹാടയയ്യമുള്ള 

ധാഠാഥ്ലിം 

ചവി 4. 

അനത്ഥത്രെകുറിച്ച അനുതപിക്ുന്നവ൯ 

എന്നു ഞാന് അറിഞ്ഞു. ആകയാല് 

യഹോേ, എനെറ പ്രാണനെ എടുത്തു 

കൊള്ളേണമേ; ജിധിച്ചിരിക്ുന്നതിനെ 

ക്കാഠം മരിക്കുന്നതു എനിക്കു നന്നു എന്നു 

പറഞ്ഞു. 

മോ എന്നു യഹോവ ചോടിച്ചു. 

നി കോപിക്കുന്നതു വിഹിത 

അന 

ന്തരം യോനാ നശരം വിട്ടു ചെന്നു നഗ 

രത്തിസെറ കിഗക്കെവശത്തു ഇരുന്നു; അ 

വിടെ ഒരു കുടിലുണ്ടാക്കി നശരത്തിന്നു 

എന്തു ഭവിക്കും എന്നു കാണുവോളം അതി൯ 

കീഴെ തണലില് പാത്തു. യോനയെ 

അലവനെറ സങ്കടത്തില്നിന്നു പലിട്ടവി 

പ്രാ൯ തക്കവണ്ണം അഖനെറ തലെക്കു 

തണല് ആയിരിക്കേണ്ടതിന്നു യഹോ 

വയായ ദൈവം ഒരു ആധവണക്ു കല്പി 

ചുണ്ടാക്കി, അതു അവന്നു മീതെ വള 

നനു പൊങ്ങി; യോനാ ആധണക്കുനിമി 

ത്തം അത്യന്തം സന്തോക്കിച്ചു. പിറെറ 

ന്നാ പലന്നപ്പേഠം ദൈവം ഒരു വുഴ 

വിനെ കല്പിച്ചാക്കി അതു ആവണകു 

കത്തിക്കളുഞ്ഞു, അതു ാടിപ്പ്യോയി. 

സൂയ്യ൯ ഉടിച്ചപ്പോഠം ദൈവം ഞത്യയക്ണ് 

മുള്ളോരു കിഗക്ക൯കാററ കപ്പിച്ചുവരു 

ത്തിയ ലെയില് യോനയുടെ തലയില് 

കൊള്ളുകയാല് അവന് ക്ഷീണിച്ചു മരി 

ച്ചാല് കൊള്ളാം എന്നു ഇച്ചിച്ചു: ജീിവിച്ചി 

രിക്കുന്നതിനെക്കാഠം മരിക്കുന്നതു എനികു 

നന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. ദൈവം യോന 

യോടു: നി ആവണക്കുനിമിത്തം കോപി 

കുന്നതു ഖിഹിതരമാ ഏന്നു ചോദിച്ചതിന്നു 

അധവ൯: ഞാ൯ മരണപയ്യന്തം കോപിക്ു 

ന്നതു വിഹിതം തന്നേ എന്നു പറഞ്ഞു. 

അതിന്നു യഹോധ: നി അഭ്ധ്വാനിക്ക 

യോ വളത്തൃകയോ ചെയ്യാതെ ഒരു രാത്രി 

യില് ഉണ്ടായ്ക്കുരികയും ഒരു രാത്രിയില് 

നശിച്ചുപോകയും ചെയ്യിരിക്കുന്ന ആധ 

ദി. 

ശ്ര 
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൭ 

മാവു 1 __ 

ണക്കിനെകുറിച്ചു നിനകു അയ്യോഭാധവം 

തോന്നുന്നുവല്ലോ. എന്നാല് വലങ്കയ്കകം 

ഇടങ്കയ്യും തമ്മില് തിരിച്ചറിഞ്ഞൂകൂടാത്ത | എനിക്ു അയ്യോഭാവം 

1953 ടട മിഖാ ൧ 

ല്വ:നം മനുഷ്യരും അനേകം ഉുൂഗങ്ങടു 

മുകള മഹാനഗരമായ നനെ വേയോടു 

1 താന്നരുതോ 

ഒരു ലക്ഷത്തിരുപതിനായിരത്തിരു ചി എന്നു ചോടിച്ചു. 

101൧൮ 

മി ഖാ 

൧.൦ അദ്ധ്യായം. 
൨ 

ദ്്യോം, ആഹാസ് , യെഹിസ്റ്റി 

യാവു ഏന്നി യെഫ്രുഭഓാരാജാക്കുന്മാരുടെ കാ 

ലതൂതു മോരസ്യനായ മിലെക്കു ഉണ്ടായതും 

അവന് ശമയ്യയെയ്യം യെ രൂശ ലേമിനെയ്യം 

കുറിച്ച ഒശിച്ചതു മായ യഹോവയുടെ അരു 

൭ പ്പാടും 

കേധപ്പി൯; ഭൂമിയും അതിലുള്ള സകല 

സകലജായികളു മായ്യള്ളോരേ, 

വൂമായ്യള്ളോധേ, ചെധിക്കൊഠവി൯; യ 

ഹേവേയായ കത്താധു, തനെറ ധിരുഭ്ധ 

മന്ദിരത്തിതുനിന്നു കത്താധു തന്നേ, നി 

ങ്ങരക്കു വിരോധമായി സാക്ഷിയായിരി 

ക്കുട്ടെ. യഹോവ തനെറ സ്ഥലത്തൃനി 

ന്നു പുറപ്പെട്ടു ഇറങ്ങി ഭൂമിയുടെ മന്നതി 

കളിന്മേരു നടകൊറ്ടെന്നു. തിയുടെ മു 

മ്ധിരു മെഴുകുപോലെയ്യം കിഗഴ്ഗക്കാന്തക്ക 

ത്തിരു ചാടുന്ന വെള്ളംപോലെയും പവ്വ 

തങ്ങ അവന്െറ കിഗില് ഉരുകുകയും 

താഷ്ലരരക ഠം പിമുന്നുപോകയും ചെയ്യുന്നും 

യാക്കോബിനെറ അതി 

ക്രമംനിമിത്തധും 

നെറ പാപങ്ങഠംനിമിത്തവുമാകുന്നു. യാ 

ടതൊക്കെയും 

യി സ്റ്ായേല്ഗൃഹത്തി 

ക്കോബിനെറ അതിക്രമം ഏന്തു? ശമയ്യ 

യല്ലയോ? യ്െഫ്രുദയുടെ പൂജാഗിരികഠം 

ഠിം 

രുവ? യെരുശലേം അല്ലയോ? അതു 

കൊഴ്ടു ഞാന് ശമയ്യയെ വയലിലെ കല്യ 

നനു പോലെയും മുന്തിരി ത്തോടത്തിലെ നടു 

തലപോലെയ്യം ആകും; ഞാ൯ അതി 

നെറ കല്ലൂ താഴ്ലരയിലേക്ു തള്ളിയിട്ടു 

കയയയം അതിനെറ അടിസ്ഥാനങ്ങളെ അ 

നാവ്ൃതമാക്കുകയും ചെയ്യം. അതിലെ സ 

കലധിഗ്രഹങ്ങളും തകന്ന പോകും; അതി 

ഒ൯റ സകലധേശ്യസേമ്മാനങ്ങളൂം തി പി 

ടിച്ചു ധെന്തുപേകേം; അതിലെ സകല 

ഒഖിംബങ്ങള്ളെയും ഞാ൯ ശ്രൂ൬ മാകും; 

വേശ്യാസമ്മാനംകൊണ്ടല്ലോ അവ അത്ത 

സ്വരൂപിച്ചതു; അവ വിണ്ടും വേശ്വാസ 

മ്മാനമായിത്തീരും. അത്തുകെണ്ടു ഞാ൯ 

വിലപിച്ചു മുറയിടും; ഞാസ൯ ചെരിപ്പില്പാ 

തആഅവന്ം നഗ്നനുമമായി നടകും;ു ഞാ൯ 

കുറുനരികളെ പ്പ്യോചെ വിലപിച്ചു, ഒട്ടക 

പക്ഷികളെ പ്പോലെ കരയും. അവളൂടെ 

മുറിലു പൊറുക്കാത്തതല്ലോ; അതു യ്വെ്രുട 

യോളം പരന്നു, എനെറ ജനത്തിനെറ 

ഗോചപുരമായ യെരൂശലേമിനോമളം ഏത്തി 

യിരിക്കുന്നു. 

ക്കുരുതു; ഒട്ടും കരയരുതു; ബേത്ത -അഫ്മ 

അതു ഗത്തില് പ്രസ്മാധി 

170 

€ 

10 



11 

12 

19 

14 

16 

യില് (പൊടി വീടു) ഞാ൯ പൊടിയില് ഉരു 

ണ്ടിരിക്കുന്ന. ശാഫി൪(അലങ്കാര)നഗര 

നിവാസികളേ, ലജ്യയയും നഗ്നതയും പൂണ്ടു 

കടന്നു പോകുധി൯; സയനാന്( പുറപ്പാടു) 

നിവാസികമ പുറപ്പെടുവാ൯ തുനിയു 

ന്നില്ല; ബേത്ത് -എസെലിസെറ വിലാ 

പം നിങ്ങശക്കു അധിടെ താമസിപ്പാ൯ 

മുടക്കമാകും. യഹോവയുടെ പക്കത 

നിന്നു യെരൂശലേംഗോചുരത്തിങ്കല് തിന്മ 

ഇറങ്ങിയിരിക്കയാല് മാരോത്ത് (കൈപ്പു 

നിവാസികഠ നന്മെക്കായി കാത്തു പിടെ 

ക്കുന്നു. ലാക്കീശ (ത്വരിത)ുനഗഥരനിഖാ 

സികളേ, തുരഗങ്ങളെ രഥത്തിന്നു കെട്ടു 

വി൯; അവര് സീയോ൯പൃത്രിക്കു പാപ 

കാരണമായ്യീന്നു; യിസ്ായേലിനെറ അ 

തിക്രമങ്ങ നിന്നില് കണ്ടിരിക്കുന്നു. അ 

തുകൊണ്ടു നി മോരേശെത്ത് -ഗത്തിന്നു 

ഉപ്പേക്ഷണസമ്മാനം കൊടുക്കേണ്ട് വരും; 

ബേത്ത് - അഷ്ണിബിലെ (ധ്യാജഗൂഹം) ധീ 

ടകം യിസ്രായേല്രാജാക്കന്മാക്കു ആശാ 

ഭംഗമായി ഭവിക്കും. മാരേശാ(ധ്കൈഖ 

ശം)നിവാസികളേ, കൈവധശമാക്കുന്ന 

ഒരുത്തനെ ഞാ൯ നിങ്ങളു ടെനേരെ വരു 

ത്തും; 

അഭദൂല്ലാമോളം ചെല്ലേണ്ടിവരും. നിനെറ 

യിസ്രായേലിനെറ മഹത്തുക്കമ 

ഓമനക്ുഞ്ഞുങ്ങശനിദിത്തം നിന്നെത്ത 

ന്നേ ക്ഷൌരംചെയ്തു മൊട്ടയാക്കുക; കഴ 

കനെപ്പ്പോലെ നിനെറ കഷണ്ടിയെ ധി 

സ്മാരമാക്കുക; അവർ നിന്നെ വിട്ടു പ്രവാ 

സത്തിടലകു പോയല്ലോ. 

൨. അഡ്ധ്യായം, 

കിടക്കമേൽ നിതികേടട നിരൂപിച്ചു തിന്മ 

പ്രവത്തിക്കുന്നവകു അയ്യോ കുഷ്ടം; അ 

വകു പ്രാപി യുള്ള തു കൊണ്ടു പുലരുമ്പോഠ 

തന്നേ അവര് അതു നടത്തുന്നു. അവര് 

വയലുകളെ. മോഹിച്ചു പിടിച്ചപറിക്കുന്നു ; 

ഠിം 

അവര് വിടടകളെ മോഹിച്ചു കൈക്കലാ 

ക്കുന്നു; അങ്ങനെ അവര് പുരുഷനെയ്യം 

അവനെറ ഭവനത്തെയും മന്മഷ്യ നെയും 

അവനെറ അവകാശത്തെയും പീഡിപ്പി 

ക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടു യഹോവ ഇപ്രകാരം 

അരുളികച്ചെയ്യന്നു: ഞാ൯ ഈ വംശത്തി 

സെറ നേരെ അനത്ഥം നിരൂപിക്കുന്നു ; 

അതില്നിന്നു നിങ്ങഠം നിങ്ങളുടെ കഴ 

തുതകളെ ധിടുധിക്കയില്ല, നിധിന്നു നട 

ക്കയയമില്ല; ഇതു ടുഷ്ട്ഠാലമല്ലോ. 
ളില് നിങ്ങളെ ക്കുറിച്ചു ഒരു പരിഹാസ 

അന്നാ 

വാക്യം ചൊല്ലുകയും ഒരു വിലാപം വില 

പിക്കയും ചെയ്തു: കഥ കുഥിഞ്ഞു; നമുക്കു 

പൃണ്ണസംഹാരം ഭധിച്ചിരിക്കുന്നു; അവ൯ 

എനെറ ജനത്തിനെറ ഓഹരി മാററിക്ക 

ഞ്ഞു; 

നിന്നു എങ്ങനെ നിക്കിക്കള യുന്നു; വിശ്വം 

അവന് അതു എനെറ പക്കല് 

സത്യാഗികഠംക്കു അവ൯ നമുടെ വയലു 

കളെ വിഭാഥിച്ചുകൊടുക്കുനു എന്നു പ 

റയും. അതുകൊണ്ടു യഹോവയുടെ സഭ 

യില് ഓഹരിമേല് അളവുനൂല് പിടി 

നിനക്കു ആരും ഉണ്ടാകയില്ല പ്പാ൯ 

പ്രസംഗിക്കരുതെന്നു അവര് പ്രസംഗി 

ക്കുന്നു; ഇവയെക്ുറിച്ച അവര് പ്രസം 

അവരുടെ ഗിക്കേണ്ടതല്ല; ആക്ഷേപ 

ങ്ങശ ഒരിക്കലും തിരുകയില്ല. യാക്കോ 

ബ്ഗൃഹമേ, ഇതെന്തൊരു വാക്കാക 

ന്നു? യഫോധ മു൯കോപിയോ? അങ്ങ 

നെയോ അവനെറ പ്രവൃത്തികഠ? നേ 

രായി നടക്കുന്നവന്നു എനെറ വചനങ്ങ൦ 

ഗുണകരമല്പയോ? മുമ്വെതന്നേ എന്െറ 

ജനം ശത്രുവായി എഴുന്നേററിരികുന്നു ; 

യൃദ്ധധിമുഖന്മാരായി നിഭയന്മാരായി കട 

നുപോകുന്നവരുടെ വനസ്ദ്രുത്തിന്മേല്നിന്നു 

നിങ്ങഠം പുതെപ്പ വലിച്ചെടുക്കുന്ന. നി 

ങ്ങ എനെറ ജനത്തിനെറ സ്ത്രികളെ 

വിടുകളില് അവരുടെ സൃഖക്രമായ 

മീഖാ ൨ കം വ്ര്൪൫- മ); 2 
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മാവു 3 

നിന്നു 

പൈ തങ്ങശോടു നിങ്ങ ഏ൭൯റ മഹത്വം 

ഇറക്കിക്കളയ്യന്നു; അവരുടെ 

സഭഓകാലത്തേകും അപഹരിച്ചുകള യുന്നു. 

പുറഴപ്പട്ടുപോകുധി൯; നാശത്തിന്നു, കഠി 

നനാശത്തിന്നു കാരണമായിരിക്കുന്ന മാലി 

൬നിമിത്തം ഇതു നിങ്ങധക്കു ധി്രാമ 

സ്ഥലമല്ല. ഒരുത്തന് കാററിനെയ്യം ധ്യാ 

ജത്തെയും പിന്ചെന്നു: ഞാന് ധിഞ്ഞി 

നെക്കറിച്ചും മല്യപാനത്തെകുറിച്ചും നി 

ന്നോടു പ്രസംഗിക്കും മമേന്നിങ്ങനെയ്യകളെ 

വ്യാജം പറഞ്ഞാല് അവന് ഈ ജനത്ത। 

ന്നു ഒരു പ്രസംഗിയായിരികും. 

യാക്കോബേ, ഞാന് നിനക്കുള്ള വരെ 

ഒക്കെയും ചേത്തു കൊള്ളം; യിസ്പായേലില് 

ശേക്കിപ്പുള്ള വരെ ഞാ൯ ശേഖരികും; 

തൊഴ്ചത്തിലെ ആടുകളെ പ്പോലെ, മേച്ചത 

പുറത്തെ ആട്ടി൯ക്രടു തത്ത പ്പോലെ, ഞാ൯ 

അവരെ ഒരുഗിച്ചുക്രട്ടും; ആഗാപെരുപ്പം 

ഹേതുവായി അധിടെ മുഴക്കും ഉണ്ടാകും. 

തകക്ുന്നവന് അയക്കു മുമ്പായി പുറപ്പെ 

ടുന്നു; അവര് തകത്തു ഗോപരമത്തില് കരടി 

കടക്കുയയം പുറപ്പെടുകയും ചെയ്യം; അധ 

രുടെ രാജാധു അധകു മുമ്പ:യയം യഹോവ 

അവരുടെ തലെക്കലും നടകും. 

൩. അധ്യായം. 

ന്നാല് ഞാന് പറഞ്ഞതു: യാക്കോബി 

നെറ തലധന്മാരും യി സായേരഗൃഹത്തി 

൭൯റ അധിപന്മാരുമായുള്ളോരേ, കേ 

പ്രി൯! ന്യായം അറിയുന്നതു നിങ്ങശകു 

വിഹിതമല്ലയോ? നിങ്ങ നന്മയെ 

ദ്വേഷിച്ചു തിന്മ൭യ ഇച്ഛ്യികുന്നു; നിഞ്ജ 

ത്വക്കച അവരുടെ മേരുനിന്നും മാംസം അ 

വരുടെ അസ്ഥികളിതനിന്നും പറിച്ചുകള 

യുന്നു. നിങ്ങറം ഏനെറ ജനത്തിനെറ 

മാംസം തിന്നു അവരുടെ ത്വക്ക അധരു 

ടെമേല്നിന്നു മരിച്ചുകള യുന്നു; നിങ്ങഠം 

ഠിം 

ഞി പാ ടി ക 

1322 

അവരുടെ അസ്ഥികളെ ഒടിച്ചു കലത്തിര 

ഇടുവാന് ഏന്നപോലെയും കുട്ടകത്തിന്ന 

കത്തെ മാംസംപോലെയ്യം 

യന്ന. 

നിലധിക്ളിക്കും; എന്നാല് അവന് അവക്ു 

മുറിച്ചുക 

അനു അവര് യഹോവയോടു 

ഉത്തരം അരുമ്മകുയില്ല; അവര് 9 വ്വ 

ത്തികളെ ചെയുൂതിന്നൊത്തവണ്ണം അവന 

ആ കാലത്തു തനെറ മുഖ്ചം അവകു മറെ 

കും. എനെറ ജനതെൊ തെററിച്ചുകള 

കയ്യും പല്ലിന്നു കുടിപ്പാ൯ വല്ലതും മുണ്ടെ 

കിത സമാധാനം പ്രസംഗിക്കയും അധ 

രുടെ വായില് ഒന്നും ഇട്ടുകൊടുക്കാത്ത വ 

നെറനേരെ ധ്രമൂഭ്ധയുദ്ധം ഫഘോഷിക്ക 

യും ചെയ്യുന്ന പ്രവാചകന്മാരെകുറിച്ചു യ. 

ഹോധഖ ജപ്രകാരം അരുളിച്ചെയ്യന്നു : 

അതുകൊണ്ടു നിങ്ങഠാക്കു ദശരനമില്ലാത്ത 

രത്രിയും ലക്ഷണം പറധാന് കഗിയാത്ത 

ഇരുട്ടും ഉണ്ടാകും. പ്ര വാചകുന്മാകു സൂയ്യ൯ 

ണന്പൂമിക്കയും പകല് ഇരുണ്ടു 3പാകയ്യം 

ചെയ്യും അപ്പോഠം ഒശകുന്മാ൪ ലദ്മ്മി 

കും; ലക്ഷണം പായുന്നവര് നാണികും; 

ദൈധത്തിനെറ ഉത്തരം ജല്വായ്യ കൊണ്ട 

അവര് ഒക്കെയും വായ് പൊത്തും. ഏകി 

ലും ഞാന് യാക്കോബി3നാടു അവനെറ 

അതി ക്രമധും യിസായേലിനോടു അധവ 

൭൯റ പാപം പ്രസ്മാധിക്കേണ്ടതിന്നു 

യഹോധയുടെ ആത്മാധിനാല് ശക്തിയ്യം 

ന്യായധും ധിയ്യയും കൊണ്ടു നിറഞ്ഞിരി 

കുന്നു. ന്യായം ഖഡറുക്കയും ചൊധുള്ള ത 

ഒക്കെയും വളെച്ചുകദുകയും ചെയ്യുന്ന യാ 

ക്കോബ് ഗൃഹത്തിനെറ തലവന്മാരും യി 

സായേല്ഗൃഫത്തി൭ന്െറ അധിപന്മാരുമാ 

യ്യള്ളോരേ, ഇതു കേഠംപ്പി൯. അവര് 

സീയോനെ രക്തപാതകം കൊണ്ടും യെരരു 

ശലേമിനെ മദോഫം കൊണ്ടും പണിയുന്നു. 

അതിലെ തലഡന്മാര് സമ്മാനം വാങ്ങി 

ന്യായംധിധിക്ുന്നു; അതിലെ പുരോഫി 
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മീഖാ രഃ 

തന്മാര് ക്രുലി വാങ്ങി ഉപദേശികുന്നു ; 

അതിലെ പ്രവാചകന്മാർ പണം ധാങ്ങി 

ലക്ഷണം പറയുന്നു; എന്നിട്ടും അവ൪ 

യഹോവയെ ചാരി: യഹോവ നമ്മുടെ 

ഇടയില് ഇല്ലയോ? അനത്ഥം നമുക 

വരികയില്ല എന്നു പറയുന്നു. അതുകൊ 

ണ്ടു നിങ്ങളു ടെനിമിത്തം സീയോനെ വ 

യല്പോലെ ഉഴം; യെരൂശലേം കല്ലൂന്നു 

കളൂം ആലയത്തിനെറ പവ്വൃതം കാട്ടിലെ 

മേടുക പോലെയും ആയഷ്യീരും. 

൪൭... അദ്ധ്യായം. 
ഗ് 

അന്ത്യകാലത്തു യഹോവയുടെ ആലയം 

തുള്ള പവ്യൃതം പവ്യൃതങ്ങളുടെ ശിഖരത്തില് 

സ്ഥാപിതധും കുന്നുക ഠക്കുമിതെ ഉന്നതവു 

മായിരിക്കും; ജാതികഠപ അതിലേക്കു ഒഴ 

കിച്ചെല്ലും. 

വരുലി൯, നമുക്കു യഹോവയുടെ പവ്വൃത 

അനേക വംശങ്ങളും ചെന്നും 

ത്തിലേകും യാക്കോബി൯ ദൈവത്തിനെറ 

ആലയത്തിലേക്കും കയറിച്ചല്ലാം; അ 

വ൯ നമുക്കു തസെറ വഴികളെ ഉപദേശി 

ച്ചതരികയും നാം അവന്െറ പാതകളില് 

നടക്കയും ചെയ്യും എന്നു പറയും. സിയോ 

നില്നിന്നു ഉപദേശവും യെരൂശലേമില് 

നിന്നു യഫോവയുടെ വചനവും പുറ 

പ്പെടുംം അവന൯ അനേകജാതികളുടെ 

ഇടയില് ന്യായം ധിധിക്കയും ബഹ്ുവം 

ശങ്ങശക്കു ഒ്ലരത്തോളം വിധികല്പിക്കയും 

ചെയ്യും; അവര് തങ്ങളുടെ വാള്ൂകളെ. 

കൊഴ്ചക്കളായും കുന്തങ്ങളെ വാക്കത്തിക 

ളയും അടിച്ചുതീക്ും; ജാതി ജാതിക്കു 

നേരെ വാ ഓാങ്ങുകയില്ല; അവര് ഇനി 

യുഭ്ധം അഭ്യ സിക്കയുമില്ല. അവര് ഓ 

രോരുത്ത൯ താന്താനെറ മുന്തിരിവള്ളിയു 

ടെ കിഗിലും അത്തിപ്പക്ഷത്തിസെറ കിഴി 

ലും പാക്കും; ആരും അവരെ ഭയപ്പെടു 

ത്തുകയില്ല ; സൈവ്ൃയങ്ങദു ടെ യഹോവ 

ഠിം 

1900 010൮) 4 

യുടെ വായ' അതു അരുളിച്ചെയ്യിരിക്കുന്നു. 

സകലജാതികളും താന്താങ്ങളുടെ ഭേവന്മാ 

രുടെ നാമത്തില് നടക്കുന്നുവല്ലോ; നാമും 

നമുടെ ദൈവമായ യഹോവയുടെ നാമ 

ത്തില് എന്നും എന്നെന്നേക്ും നടക്കും. അ 

ന്നാളില് മുടന്തിനടക്കുന്നതിനെ ഞാ൯ 

ചേത്തു കൊള്ളുകയും ചിതറിപ്പപോയതിനെ 

യൂം ഞാന് ക്ലേശിപ്പിച്ചതിനെയും ശേഖരി 

ക്കയും മുടന്തിനടക്കുന്നതിനെ ശേഷി 

പ്പിക്കയും അകുന്നുപോയതിനെ മഹാജ്മാ 

തിയാക്കുകയും യഹോവ സിയോന൯പവ്വുത 

ത്തില് ഇന്നുമുതല് എന്നെന്നേക്കും അവക്കു 

രാജാവായിരിക്കയും ചെയ്യും എന്നു യഹോ 

വയുടെ അരുളപ്പാടു. നീയോ, ഏദെ& 

ധഗോപൃരമേ, സിയോ൯പുത്രിയുടെ ഗിരി 

യേ, നിനക്കു വരും: പൂവ്വാധിപത്യം, യെ 

രൂശലേംപുത്രിയുടെ രാജത്വം തന്നേ, നി 

നക്കു വരുംം നി ഇപ്പോഠം ഇത്ര മറക്കെ 

നിലധലിളിക്കുന്നതു എന്തിന്നു? നിനെറ 

അകത്തു രാജാധില്ലയോ? നിനെറ മന്ത്രി 

നശിച്ചപോയോ? ഈററു നോധു കിട്ടിയ 

വളെ പ്പോലെ നിനക ധേദനപിടിപ്പാ൯ 

എന്തു? സിയോ൯പുത്രിയേ, ഈററുനോ 

വു കിട്ടിയവളെ പ്പോലെ വേടനപ്പെട്ടു പ്ര 

സധിക്ക; ഇപ്പോഠ നി നഗരം ലിട്ടു 

വയലില് പാത്തു ബാബേലിലേക്കു പോ 

കേണ്ടിവരും; അധിടെവെച്ചു നീ ലിടു 

വിക്കപ്പെടും; അധിടെഖെച്ചു യഹോവ 

നിന്നെ ശത്രുക്കളുടെ കയ്യിതനിന്നു ഉദ്ധ 

രിക്കും. ഞങ്ങളുടെ കണ്ണൂ സീയോനെ 

കണ്ടു രസിക്കേണ്ടതിന്നു അവഠ മലിന 

യായിത്തിരട്ടെ എന്നു പറയുന്ന അനേക 

ജാതികഗ ഇപ്പോഠം നിനക്കു വിരോധ 

മായി ക്രടിയിരിക്കുന്നു. എന്നാല് അവ൪ 

യഹോവയുടെ ധിചാരങ്ങഠ അറിയുന്നി 

ല്ലം അവസനെറ ആലോചന ഗ്രഹിക്കുന്ന 

തുമില്ല; കററകളെ പ്പോലെ അവ൯ അ 
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ചി 

301൧ല് 6 

വതര കുളത്തില് ക്രട്ടൂമല്ലോ. സിയോസ 

പൂത്രിരയേ, ംകഴുന്നേററു മെതികുക; ഞാ൯ 

നിനന്റെറ കൊമ്പിനെ ഇരിമ്പും നിന്െറ 

ക൭൭ന്പുക൫െ. താഥ്ധും ആകും; നി അന 

കജാതികളെ തകത്തൃുകളകയും അവരുടെ 

ലാഭം യഹോരവക്ും അവരുടെ സ്വത്തു 

സവ്ൃഭൂദിയുടെയും കുത്താധിന്നും നിധേ 

ടിക്കയും തചയ്യം. 

൫, അഡ്ധ്യായം, 

ഇപ്പേംം, പടക്രുടടങ്ങദുടെ മകളേ, പട 

ക്രട്ടമായി ക്രടുകു; അധന നമുടെ3ന 

രെ വാടകോരുന്നു; യി സ്പായേലിനെറ 

നൃയയോധിപതിയെ അധ൪ വടികൊണ്ടു 

ചെകിട്ലത്തു അടികുന്നു. നീയോ, ബേ 

ത്തേഹേം എഫു ത്തേ, നി യെഫ്രടാസഹ 

സ്രങ്ങളില് ചെറുതായിരുന്നാലും യിസ്പായേ 

ലിന്നു അധിപതിയായിരിക്കേണ്ടുന്നപ൯ 

മേനിക്ക നിന്നില്നിന്നു ഉത്ആധിച്ചുവരും; 

അയവ൭നറ ഉത്ഭവം പണ്ടേയുള്ളതും പുരാ 

അതുകൊണ്ടു പ്ര 

സവിപ്പാനുള്ളവഠം പ്രസവധിക്കുവേളേം 

തനമായതും തന്നേ, 

അവ൯ അവരെ ഏപ്പിച്ചുകൊടുക്കും; അ 

ധനന്െറ സഹോരെന്മാരില് ശേഷിപ്പുള്ള 

വർ യി സ്പ്ായേല്മക്കളുടെ അടുക്ക മട 

ങ്ങിവരും. ഏന്നാല് അവന് നിന്നു 

യഹോവയുടെ ശക്തിയോടും തന്െറ മൈ 

വമായ യഹോവയുടെ നാമത്തിനെറ മഹി 

മയോടുംക്രടെ മേയികും; അവർ നിഭയം 

വഡികും; അവന് അന്നു ഭൂമിയുടെ അ 

ററങ്ങളോമും മഫാനാകുമല്ലോ,. അവന് 

സമാധാനമാകു; അശ്്ശ൪ നമുടെ ദേശ 

തത വന്നു നമുടെ അരമനകളില് ചവിട്ടു 

ബ്വോശ നാം അവരുടെനേരെ ഏഴു ഇട 

യന്മാരെയും ഏട്ടു മാനഷപ്രളക്കന്മാരെ 

യും നിത്തും. 

യും അതിനെറ പ്രധേശനങ്ങകില്യധെച്ചു 

അവമ അത്തുരദേശത്തെ 

ഠിം 

1927 മീഖാ ൫ 

നി ളോട് ദേശത്തെയും വാഠംകൊണ്ടു പാ 

ഴഗാകും; അത്തു നമുടെ രേശത്തു വന്നു 

നമുടെ അതിരുകളില് ചവി 

അവന് നമ്മെ അവരുടെ കയ്യില്നിന്നു 

വിടൂവികും. യാക്കോബിത ശേഷിപ്പുള്ള 

വ൪ പലങാതികു്ടടെയ്യം ഇടയില് യഹോ 

വയിങ്കതുനിന്നുള്ള മഞ്ഞാപോലെയും മനു 

ജ്യയന്നായി താമസിക്കയോ മഠ പുത്രന്മാ 

ക്കായി കാത്തിരിക്കയോ ചെയ്യാതെ പുല്ലി 

ന്രേത പ്പെയ്യുന്ന മാരിപോലെയും ആകും. 

യാക്കോബിരത ശേകിപ്പുള്ള വ൪ ജാതിക 

മൂടെ ഇടയിരു, അനകവധംശങ്ങമുടെ 

ഇടയില് തന്നേ, കാട്ടുമുഗങ്ങളി ര ഒരു 

സിംഫംപോലെയും ആട്ടി൯ക്രട്ടങ്ങളില് 

ഒരു ബാലസിംഫംപോലെയും ആകും; 

അത്തു അകത്തുകടന്നാല് ചിട്ടി കടിച്ചു 

കിറിക്കമൃയും; ധിടുധിപ്പാ൯ ആരും ഉണ്ടാ 

കയില്ല. നിന്െറ കൈ നിന്െറ വൈരി 

കുഠാകുമി൭തെ ഉയന്നിരികും; നിന്െറസ 

കലശത്തുക്കട്ടം ച്ഷമിക്കപ്പെടും. 

അന്നാളില് ഞാന നിനെറ കുതിരകളെ 

നിന്െറ നടു ചിതനിന്നു ഷേടിച്ചുകള കയും 

നിനെറ രഥങ്ങളെ നശിപ്പിക്കയും ചെയ്യം 

മ്ദേന്നു യഫോധയുടെ അരുമുപ്പാഴു. ഞാ൯ 

നിന്െറ രേശത്തിലെ പട്ടണങ്ങളെ നശി 

പ്പിക്കയും നിനെറ കോളകമളള ഒകക്കെയയം 

ഇാടിച്ചുകളുകയും ചെയ്യും. 

പ്രയോഗങ്ങളെ നിന്െറ കയ്യില്നിന്നു 

ഞാ൯ ക്ഷൂട 

ഛ്േഛേടിച്ചുകമയും; ശകനധാടികമ നിന 

അ ഇനി ഉണ്ടാകയില്ല. 

ഫങ്ങള്ളെയും സൂംഭപ്രതിക്ടകളെയും നി 

നെറ നടുധിരനിന്നു ഛേദിച്ചുകളയും; 

ഞാ൯ ധിഗ് 

നീ ഇനി നി൭൯െറ കൈപ്പണിരയെ നമ 

സ്തൂരിക്കുയുമില്ല. ഞാന് നിന്െറ അശേ 

രാപ്രതിക്ഡുകളെ നിന്െറ നടുധിരനിന്നു 

പറിച്ചുകളുകയും നിനെെറ പട്ടണങ്ങളെ 

ലാക്കി 

ടേ ക 

നശിപ്പിക്കയും ചെയ്യും. ഞാ൯ ജങാതിക 15 



മീഖാ ൬ 

ളോടു അവര് കേട്ടിട്ടില്ലാത്തവണ്ണം കോപ 

ത്തോടും ക്രോധ മത്തോടുംക്രടെ പ്രതികാരം 

ചെയ്യും. 

ന്നം അഷ്ധ്യായാ. 

യ.ഹോയ അരുളി ച്ചെയ്യന്നതു കേഷപ്പി൯; 

നീ! എഴുന്നേററു പവ്വതങ്ങളുടെ മുമ്പാകെ 

൮ൃയവഹരിക്ക; കുന്നുകഠം നിന്െറ വാക്കു 

കേശക്കട്ടെ, പവ്യതങ്ങളും ഭൂമിയുടെ 

സ്ഥിരമായ അടിസ്ഥാനങ്ങളു മായുള്ള 

വേ, യഹോധയ്ുടെ വ്യവഹാരം കേ 

പ്പിസ! യഹോവെക്കു തനെറ ജനത്തോടു 

ഒരു ധ്ൃയവഹാരം ഉണ്ടു; അവന് യിസ്രാ 

യേലിനോടു വാദിക്കും. എനെറ ജനമേ, 

ഞാന നിന്നോടു ഏന്തു ചെയ്യൂ? ഏതൊ 

ന്നിനാല് ഞാന് നിന്നെ മുഷിപ്പിച്ചു? 

എനെറ നേരെ സാക്ഷികരിക്ക. ഞാ൯ 

നിന്നെ മിസ്രയിംദേശത്തുനിന്നു പുറപ്പെ 

ടടയിച്ചു, അടിമധീട്ടില്നിന്നു നിന്നെ ലി 

ണ്ടെടുത്ു, 
യും മിയ്യാമിനെയും നിന്െറ മുമ്പില് അ 

മോശെയെയും അഹരോനെ 

യച്ചും എനെറ ജനമേ, നിങ്ങ യഹോ 

ലയുടെ നിതിപ്രവൃത്തികളെ അറിയേണ്ട 

തിന്നു മോവാബ് രാജാവായ ബാലാക 

ആലോചിച്ചതും ബെയോരിസെറ 

നായ ബിലെയാം ഉത്തരം 

മക 

പറഞ്ഞതും 

ശിത്തീംമുതല് ഗില്ലംഃല്വരെ സംഭവിച്ച 

തും ഓാക്കുക. എന്തൊന്നുകൊണ്ടു ഞാ൯ 

യഹോവയുടെ സന്നിധിയില് ചെന്നു. 

അത്യ ന്നതദൈവത്തിനെറ മുമ്പാകെ കുമ്പി 

ടേണ്ടു? ഞാ൯ ഹോമയാഗങ്ങളോട്ടം ഒരു 

വയസ്സ പ്രായമുള്ള കാള ക്കിടാക്കളോടും 

ക്രടെ അവനെറ സന്നിധിയില് ചെല്ലേ 

ണമോ? ആയിരം ആയിരം ആട്ടുകൊ 

ററനിലും പതിനായിരം പതിനായിരം 

തൈലനദിയിലും യഹോവ പ്രുസാദിക്കു 

മോ? എനെറ അതിമക്രമത്തിന്നു വേണ്ടി 

ഠിം 
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ഞാസ എനെെറ ആള്യജാതനെയും ഞാ൯ 

ചെയു, പാപത്തിന്നു വേണ്ടി എനെറ മുട 

രഫ്ലത്തെയും കൊടുക്കേണമോ? മനു 

മയോ, നല്ലതു എന്തെന്നു അവന് നിനക്കു 

പ്രവ 

ത്തിപ്പാന്ദം ഭയാതല്പരനായിരിപ്പാനും നി 

കാണിച്ചുതന്നിരിക്കുന്നു : ന്യായം 

നെറ ദൈധഖത്തിനെറ സന്നിധിയില് 

താഴ്കയോടെ നടപ്പാനും അല്ലാതെ എന്താ 

കുന്നു യഹോവ നിന്നോടു ചോടിക്കുന്നതു 2 

കേട്ടോ യഹോവ പട്ടണത്തോട്ുട വിളി 

ചുപറയുന്നതു ; നിനെറ നാമത്തെ ഭയല്പലെ 

ടൂന്നതു ഞ്ഞാനം ആകുന്നു; വടിയെയും അ 

തിനെ നിയമിച്ചവനെയും ശ്രഭ്ധിപ്പി൯. 

ദുഷ്ടസനെറ ലിട്ടിത ഇനിയും അനീിതിയുള്ള 

നിക്ഷേപങ്ങളും ശാപകരമായ കുള്ളയള. 

വും ഉണ്ടോ? കുള്ളതൃതുലാസും കുള്ളപ്പടി 

കഠം ഇട്ട സഞ്ചിയുമുള്ള വനെ ഞാ൯ നി 

മ്മലനായി എണ്ണമേ? അതിലെ ധന 

വാന്മാര സാഹസപപണ്ണന്മാര ആകുന്ന; 

അതിസനെറ നിപാസിക വ്യാജം സംസാ 

രിക്കുന്നു; അവരുടെ വായില് അവരുടെ 

നായു ചതിധുള്ളതു തന്നേ, ആകയാല് 

ഞാ൯ നിന്നെ കഠിനമായി ദണ്ഡിപ്പികും; 

നിന്െറ 

ശ്രു൩൬) മാക്കുഠ, 

പാവങ്ങ൦നിമിത്തം നിന്നെ 

നി ഭക്ഷിക്കും; തൃപ്ി വരി 

കയില്ല, വിശപ്പു അടങ്ങുകയയമില്ല; നീ 

നീക്കിവെക്കും; ഒന്നും സ്വരൂപിക്കയില്ല 

താന്മം; നി സ്വരൂപിക്കുന്നതു ഞാ൯ വാ 

നി ധവിതെ 

ക്കും, കൊയ്ക്കയില്ല; നീ ഒലിപുകായ് ചഖി 

ടും എണ്ണ എൂശുകയില്ല; 
ചവിട്ടും, വിഞ്ഞു 

ഞാ൯ നിന്നെ ശ്രുന്യധും നിനെറ നിവാ 

ളിന്നു ഏപ്പിച്ചുകൊടുക്കും. 

മുന്തിരിപ്പഴം 

കുടിക്കയില്പതാനും. 

സികളെ പരിഹാസവിഷയധും ആക്കേ 

ണ്ടതിന്നും നിങ്ങ എനെറ ജനത്തിസെറ 

നിന്ദ വഹിക്കേണ്ടതിന്നും ഒ്രിയുടെ ചട്ട 
മ 

ങ്ങളും ആഫഹാബ ഗൃഹത്തിനെറ സകല 
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ആനോ യ ഹോധയിങ്കലേകു്ക നോക്ും; 

അവരുടെ ആലോചനകമെ നിങ്ങ ഏഎനെറ രക്ഷയുടെ ഭൈവത്തിന്നായി കാ 

അധഠാസരിച്ചുനടക്കുന്നു. 

റം അഡ്ധ്യായം. 
രി 

ഏനികു അയയ്ക്കോ കഷ്ടം; പഴം പറിച്ച 

ശേഷമെന്നപോലെയ്യം മുന്തിരിപ്പഴം പ 

റിച്ചശേകം കാലാ പെറുകുന്നതു പോലെ 

ത്തിരിക്കും; എന്െറ ദൈവം എനെറ പ്രാ 

ത്ഥന കേഠംകും. ഏനെറ ശര്ുവായധക്കേ, 

മ്രേടന്നെച്ചാല്ലി സന്തോഷിക്കരുതു; വീണ 

എങ്കിലും ഞാന് ധിണ്ടും എഴ്ണന്നേവ്യ,ം; ഞാ൯ 

ഇരുട്ൃതുതു ഇരുന്നാലും യഹോവ എനിക്ു 

ധെളിച്ചമായിര് പടുന്നു. യഹോവ എനെറ 

യൂം ഞാ൯ ആയല്ലോ! തിഡാന് ഒരു മുന്തി വ്യ വഹാരം നടത്തി ഏനിക്കു ന്യായം പാ 

രികൃലയും ഇല്ലു 

അത്തിയുടെ തലപ്പഴധുമിച്ലു. ക്തോിമാ൯ 

ഭൂമിയില്നിന്നു നശിച്ചുപോയി, മന്മഷ്യ 

രുടെ ഇടയില് നേരുള്ള ൨൯ ആരുമില്ല; 

അവരൊക്കെയും രക്തത്തിന്നായി പതി 

യിരിക്ുന്നു; ഓമരാരുത്തന് താന്താനെറ 

സഹോദരനെ വല ഖെച്ചു പിടിപ്പാന് 

നോക്കുന്നു. ജാഗ്രതയാടെ ദോഷം പ്ര 

വത്തിക്കേണ്ടതിന്നു അവരുടെ കൈ 

അതിലേക്കു നിണ്ടിരിക്ുന്നു; പ്രള പ്രതി 

ഫലം ചേളിക്ുന്നു; ന്യായാധിപതി പ്രതി 

ഫലം വാങ്ങി ന്യായം ധിധികുന്നു; മഹാ൯ 

തെറ മനസ്സിലെ ടൂരാഗ്രഹം പ്രസ്മ്ാധി 

കുന്ന; ഇങ്ങനെ അവര് പിരിമ്ുറുകുന്നു. 

അവരില് മത്തമ൯ മുഗപടപ്പുപോലെ; 

നേരുള്ളവ൯ മുസലേലിയെക്കാഠ വല്ലാ 

ത്തവന് തന്നേ; നിന്െറ ഒശകന്മാർ പറ 

ഞ ദിവസം, നിന്െറ സന്ദശനടദിവസം 

തന്നേ, വരുന്നു; ഇപ്പോഠം അവരുടെ പരി 

ട്രമം വന്നുഭധികും. ക്രടടുകാരനെ വിശ്വ 

സിക്കുരുതു; സ്ന്റേഹിതനില് ആശ്രുയിക്ക 

രുതു ; 

ളോടു പറയാതധണ്ണം നിനെറ വായുടെ 

നിനെറ മാവ്യിടത്തു ശയികുന്നവ 

കതകു കാത്തുകൊറഠാക. മകന് അപ്പനെ 

നിഷികുന്നു; മകുമ അമ്മയോടും മരുമകഠാ 

അമ്മാധിയമ്മയോടും ഏതിത്തുനില്ലന്നു; 

മദ്മഷ്യ നെറ ശത്തൃക്കുഠം അവനെറ ധീട്ടു 

കാര 

(0 

തന്നേ, 

റ്റം 

ലത്തെ ്ന്ന്ത്ത 

ഞാന് കൊതിക്ുന്ന ലിച്ചുതരുമധോളം ഞാ൯ അധന്െെറ ക്രോ 

ധം വഹികും; ഞാ൯ അവനോടു പാപം 

ചെയ്യുവല്ലോ; അധ൯ ഏന്നെ വെളിച്ച 

ത്തിമലക്കു പുറപ്പെടു ധിക്കയും ഞാന് അധ 

നെറ നിതി 

ചെയ്യം. 

കണ്ടു സന്നതോഷിക്കുയ്യം 

മെെറ ശത അതു കാണും; 

നിനെറ ദൈവമായ യഹോവ എവിടെ 

മ്രേന്നു എമന്നാടു വറഞ്ഞവഖക്കെ ലജ്ജ മൂൂടുഠു 

എനറ കണ്ണു അവളെ കണ്ടു രസികും; 

അന്നു അവളെ ധിഥികളിലെ ചെമി 

നിന്െറ മതി 

ലൂക പണിയവാന്ദള്ള നാ വരുന്നു; 

ചോലെ ചവിട്ടിക്കള യം. 

അന്നാളില് നിന്െറ അതിര് അകന്നു 

പോകും. അന്നാളില് അ ചൂരില്നിന്നും 

മിസ്യിം 

സമുദംമുതര സമു 

മി സയിംപട്ടണങ്ങളിതനിന്നും 

മുതല് നഭിവഖരെയും 

ദഒംവരെയും പവ്വതംമുതല് പവ്ൃതംവരെ 

യ്യും അവര് നിന്െറ അടുക്കല് വരും. 

ഏന്നാല് ഭൂമി നിധവാസികമനിമിത്തധും 

അവരുടെ പ്രവൃത്തികളുടെ ഫലം ഹേതു 

വായും ശ്ര മായ്യിരും. 

മദ്ധ്യേ കാട്ടില് തനിച്ചിരികുന്നതും നി 

കമ്മേലിനെറ 

നെറ അവകാശവുമായി നിന്െറ ജന 

മായ ആട്ടി൯ക്രട്ടത്തെ നിന്െറ കോല് 

കൊണ്ടു മേയിക്കേണമേ; പുരാതനകാല 

ത്തു ഏന്നപോലെ അവർ ബാശാനിലും 

ഗിലെയടിലും 

നി 

മേഞ്ഞുതകാണ്ടിരിക്കുളളെ. 

മിസ്്യിംഭേശത്തുനിന്ത പുറപ്പെടു 

ടു 
3 [ 

10 

11 

12 

13 

14 

16 



16 

17 

18 

4 ല്ലിഗിലെ പൊടിയാകുന്നു. 

കാലത്തെന്നപോലെ ഞാ൯ അവനെ 

അത്ദൂുതങ്ങ കാണികും. ജാതികന 

കണ്ടിട്ടു തങ്ങളുടെ സകലപധീയ്യത്തിലും 

ലജ്ജ്ികും; അവര് വായ മേല് കൈ ഡെ 

ക്കയും ചെകിടരായ്യിരുകയും ചെയ്യം. 

അവര് പാമ്പുപോലെ പൊടി നമകും; 

നിലത്തെ ഇഴജാതിപോലെ തങ്ങളൂടെ 

ഗുഹകളി ല്നിന്നു ധിറെച്ചുംകൊണ്ടു വരും; 

അവർ പേടിച്ചുംകൊണ്ടു നമുടെ ദൈധ 

മായ യഫഹോധയുടെ അടുക്കല് വരികയും 

പി 

ത്യം ക്ഷമിക്കയും തന്െറ അവകാശത്തില് 

നിന്നെ ഭയപ്പെടുകയും ചെയ്യം. 

പിസ 1 

ക്കയും ചെയ്യുന്ന നിന്നോടു സമനായ 

ദൈവം ആരുള്ള? അവന് എന്നേക്ം 

കോപം ഖെച്ചുകൊള്ളു ന്നില്ല ; ദയയിലല്ലോ 

അവന്നു പ്രസാദമുളളതു. അധവന്൯ ന 

മ്മോടു വിണ്ടും കരുണ കാണികും; നമുടെ 

അകൃത്യങ്ങളെ ചപിട്ടിക്കളുയും; അധ 

രുടെ പാപങ്ങളെ ഒക്കെയും നി സമ 

പൃരാ 

തനകാലംമുതല് നീ ഞങ്ങളുടെ പിതാ 

തആഅിസെറ ആശത്തില് ഇട്ടുകളയും. 

ക്കന്മാരോടു സത്യം ചെയ്യിരിക്കുന്ന 

നിസെറ വിശ്വസ്ത നി യാക്കോബി 

നോടും നിനെറ ദയ അബ്രാഹാമിനോടും 

ശേഷിപ്പുള്ള വരോടു അതിക്രമം മോചി കാണി ശമം. 

൧1 

ന ൧ 

ടം 

൧൦ അദ്ധ്യായം. 

( ] തത്തന്ന പ്രവാചകം; 

എല്ലേചാശ്യ നായ നഫ്രുമിനെറ ദശനചു 

സ്കം. 

ഹോധ പ്രതികാരം ചെയ്യുന്നവന്ദം ആക 

ദൈവം തിക്ണതയുള്ള വനും യ 

നു; യഹോധഖ പ്രുതികാരം ചെയ്യുന്നവ 

നും ക്രോധപൂണ്ണന്ദമാകുന്നു; യഫോവധ 

തനെറ വധൈരികളോടു പ്രതികാരം ചെ 

യ്ക്യയും തന്െറ ശത്രുക്കമക്കായി കോപം 

സംഗ്രഫിക്കയും ചെയ്യുന്നു. യഹോധടിം്ൃ 

ക്ഷമയും മഹാശക്തിയ്യമുള്ള വ൯; അധവ൯ 

ഒരിക്കലും ശിക്ഷിക്കാതെ വിടുകയില്ല; യ 

ഹോവയുടെ വഴി ചുഴലിക്കാററിലൂും കൊ 

ടൂങ്കാററിലും ഉണ്ടു മേഘം അവന്നെറ കാ 

അവ൯ സമു 

ഠിം 

ദത്തെ ഭത്സിച്ചു വററിക്കയും സകലനദിക 

ളെയ്യം വരട്ടിക്കളകയ്യം ചെയ്യുന്നു; ബാശാ 

മം കമ്മേലും വരള.്നു; ലെബാ3നാന്െറ 

പുത്തും വാടിപ്പോകുന്നു. അവനെറമുമ്പില് 

പവ്മൃതങ്ങര കുലുങ്ങുന്നു; കുന്നുകഠ ഉരുകി 

പ്പോകുന്നു; അധ്വനെറ സന്നിധിയില് 

ഭൂമി ഞെട്ടിപ്പോകന്നു; മഫീതലധും അതി 

ലെ സകലനിധാസികളും തന്നേ. അവ 

സെറ ക്രോധത്തി൯മുമ്പിത ആര് നില്ല 

അവനെറ ഉഗ്രകോപചത്തിങ്കല് ആര്നിധി 

നനുനില്ല്യം? അവനെറ കോധംതിപ്പോലെ 

ചൊരിയുന്നു; പാറക അധനാല് പിള 

ന്ന പേകേന്നു. യഹോധ നല്ലവരും കക്ടടി 

വസത്തില് ശരണും ആകുന്നു; തങ്കത 

19, 

20 
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വു 

ആത്രയിക്ുന്നവരെ അവന് അറിയുന്നു. 

ത്േന്നാല് കവിഞ്ഞൊഴ്കുന്നോരു പ്രവാഹം 

കൊണ്ടു അവന അതിനെറ സ്ഥലത്തിന്നു 

മുടിചു വരുത്തും; തനെറ ശത്രുക്കളെ അ 

വന് അന്ധകാരത്തില് പിന്തുടരുന്നു. 

നിങ്ങ യഹോധഡെക്ു വിരോധമായി നി 

രൂപിക്കന്നതെഇ" അവന് മുടിധു വരു 

ത്തും; 

വരികയില്ല. അവര് ക്രടിപ്പിണഞ്ഞിരി 

കക്യത രണ്ടുപ്പാവശ്യം പൊങ്ങി 

ക്കുന്ന മുള്ള പോലെ ആയാലും തങ്ങടെ 

മദ്യ പനേത്തിര മഖ്യ പിച്ചിരുന്നാലും അ 

വർ മുഴുവനും ഉണങ്ങിയ താട്ടടിപോലെ 

തികു ഇരയായിത്തിരും. യഹോവെക്കു 

വിരോധമായി ദോഷം നിരൂപിക്കയ്യം 

നിസ്സാരത്വം ആലോചിക്കയ്യം ചെയ്യുന്ന 

ധന് നിന്നില്നിന്നു പുറപ്പെട്ടിരികുന്നു. 

യഹോവ ജഇവ്വകാരം അരുമളിച്ചെയ്യുന്നു : 

അവര് പുൂണ്ണശക്രന്മാരും അവ്വണ്ണം തന്നേ 

അനേകരും ആയിരുന്നാലും അവര് തഅ 

നെ തന്നേ ഛേടിക്കപ്പെടുകജ്യം അ 

വന് കഴിഞ്ഞജുപോകയും ചെയ്യും. ഞാന് 

നിന്നെ താഥ്ഗി മ്േങ്കിലും ഇനി നിന്നെ 

താള യില്ല. 

നെറ ന്മകം നിനെറമേല്നിന്നു ഒടി ച്ചു 

ഇപ്പോഴോ ഞാ൯ അവ 

കളകയും നിന്െറ ബന്ധനങ്ങ൦ അറുത്തു 

കളകയും ചെയ്യം. ഏന്നാല് യഹോവ 

നിന്നെകുറിച്ചു: നിന്െറ പേരുള്ള സന്ത 

തി ഇനി ഒട്ടും മുണ്ടാകയില്ല; കൊത്തിയു 

ണഞ്ടാക്കിയ വിഗ്രഹത്തെയും വാത്തുണ്ടാക്കി 

യ ബിംബത്തെയും നിന്െറ ഭേവന്മാരു 

ടെ ക്ഷേതൃത്തിതനിന്നു ഞാന ഛേടിച്ചു 

കളയും; നി നിസ്സ്റാരനായിരിക്കയാല് 

ഞാ൯ നിന്െറ ശവക്കുഴി കഴികും ഏന്നു 

കപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇതാ. പൃതങ്ങളിന്മേല് 

സുവാത്താട്ടുതനംയി സമാധാനം ഘോഷി 

കുന്നവനെറ കാല്; യ്െഫ്രദയേ, നിന്െറ 

ഉത്സവങ്ങളെ ത്ആചരിക്കു; നിനെറ നേ 

ഠിം 

__ 1301 

ലുകളളെ കഗിക്കു നിസ്റ്റാര൯ ഇനി നി 

ന്നില്ക്രടി കടക്കയില്ല; അവന് അശേഷം 

ഛേടിക്കപ്ലെട്ടിരികുന്നു. 

ര്്ധ്വ ം ൨. താ യായാ 

സ്ംഹാരക൯ നിനക്കെതിമര കയറി 

വരുന്നു; കോട്ട കാന്തുകൊഗക; വഴി 

സൂക്ഷിച്ചുനോക്കുക; അര മുറുകുക; നി 

ന്നെത്തന്നേ നല്ലവണ്ണം ശക്തികരിക്കു. 

യഹാവ യാക്കോബിന്െറ മഹിമയെ 

യി സ്ധാമയലിന്െറ മഹിമഖെപ്പോലെ 

യഥാസ്ഥാനത്താക്കും; പിടിച്ചുപറിക്കാ൪ 

അധചരോടട പിടിച്ചുപറിച്ചു, അവരുടെ 

മുന്തിരിവള്ളികളെ നശിപ്പിച്ചു ളഞ്ജുവ 

ല്ലോ, 

ചുയപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു; 

അവനെറ ധിരന്മാരുടെ പരിച 

പരാക്രമശാലിക 

ധൂകൃവസ്രൂം ധരിച്ചു നില്ലന്നു; അവന്െറ 

സന്നാഹടിധസത്തില് രഥങക്ങഠ മരുക്കല 

കുകളാല് ജ്വലികുന്നു; കുന്തങ്ങഠം ഓങ്ങി 

യിരിക്കുന്നു. 

ചട ചാടുന്നു; വീഥികളില് അങ്ങും ഇങ്ങും 

രഥങ്ങ൦ തെരുക്കമളില് ചടു 

ഓടുന്നു; തിപ്പന്തങ്ങളെളെ പ്പോലെ അവയെ 

കാണുന്നു; അധ മിന്നത പോലെ ഓടുന്നു. 

അവന് തൊ കലിനന്മാരെ ഓാകുന്നു; 

അവര് നടക്കയിത ഇടറി്പോകുന്നു; അ 

ധവ൪ അതിനെ? മതിലിജംലക്ു ബദ്ധ 

പ്പെട്ടു ചെപ്പുന്നു; അധിടെ ആഠാമറ കെ 

ട്ടിയിരിക്കുന്നു, നടികൂടെ ചീപ്പുകുഠം 

തുറക്കുന്നു; രാജമറാടിരം അഗിഞ്ഞു3പാക 

ന്നു. അതു നിണ്ണയിച്ചിരിക്കുന്നു; അവ 

അവ പോകേണ്ടി 

പ്രാവു 
മാറത്തടിക്ുന്നു. 

അനാവ്ൃതയായി, 

വരും; അവളൂടെ ഓാസിമാര് 

കലുകുംപോലെ കറുകി 

നിനെലേ പുരാതനമേ ഒരു ജലാശയം 

പോലെയായിരുന്നു; ഏന്നാല് അവര് ഓ 

ടിപ്പോകന്നു: നിപ്പി൯, നിപ്പി൯! ആരും 

തിരിഞ്ഞുനോകുന്നില്ലതാനും. വെള്ളി 
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നഫ്രൂം ൩. 

കൊള്ള യിടടവി൯; പൊന്നു കൊള്ള യിടു 

ധി൯ു പീട്ടുസംമാനത്തിന്നു കണക്കില്ല; 

സകലധിധമനോഹരധസ്ധുക്കളായ സമ്പ 

ത്തും ഉണ്ടു. അവമ പാഴ്ചം വെറുമയും 

ശ്ര ധുമായിരിക്കുന്നു; ഹൃദയം രുകിപ്പോ 

കുന്നു മുഴങ്കാത ആടുന്നു; എല്ലാ അര 

എല്ലാവരു 

ടെയും മുഖം വിളറിയിരിക്കുന്നു. ആരും 

കളിലും അതിവേടന ഉണ്ടു; 

ഭയപ്പെടുത്താതെ സിംഹവും സിംഹിയും 

ബാലസിംഹവധുയം സഞ്ചരിച്ചുപോന്ന സിം 

ഫഗ്ുഹയും ബാലസിംഹങ്ങളുടെ മേച്ചല് 

പുറധും എധിടെ? സിംഹം തനെറ കുട്ടി 

കഠാക്കു മതിയാകുവോളം കടിച്ചുകീറി വെ 

ക്കുകയും സിംഹികഠംക്കു വേണ്ടി ഞെക്കി 

ക്കൊല്ലുകയയം ഇരകൊണ്ടു തന്െറ ഗഹ്വര 

ങ്ങളെയും കുടിച്ചുകിറിയതിനെക്കൊണ്ടു 

തെറ ഗുഹകളെ യും നിറെക്കയും ചെയ്യൂ. 

ഞാ൯ നിനെറനേരെ വരും; ഞാ൯ അ 

തിനെറ രഥങ്ങളെ  ചൃട്ടു പുകയാകും; നി 

സെറ ബാലസിംഹങ്ങ൦ വാമളിന്നു ഇര 

യായ്യിരും പയ ഞാ൯ നിനെറ ഇരയെ ഭൂമി 

നിനെറ 

ദൂതന്മാരുടെ ശബ്ദും ഇനി കേരഠക്കയുമില്ല 

യില്നിന്നു ഛേദിച്ചുകളയും; 

ഫ്്ീന്നു സൈന്യ ങ്ങളുടെ യഫോധയ്ുടെ 

അരുളപ്പാടു. 

൩... അഷഘ്യ്യായാ. 

രക്തപാതകങ്ങളുടെ പട്ടണത്തിന്നു അ 

രയ്യ്യാകഷ്ടടം! അതു മുഴുവന്ദം വ്യജേധും അപ 

ഫാരധും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു; കവച്ച ലിട്ടു 

പോകുന്നതുമില്ല. ചഷമ്മട്ടിയുടെ ഒച്ച; 

ചക്രങ്ങഠം കിരുകിരുക്ുന്ന ശബ്ദം; പായു 

ന്ന കതിരകഠ; ഓടുന്ന രഥങ്ങഠ! കുതി 

രകയറുന്ന കുതിരച്ചേവക൪; ജ്വലിക്കുന്ന 

വാധ; മിന്നുന്ന കുന്തം; അനേകനിഫത 

ന്മാർ; അനവധി ശധങ്ങര; പിണങ്ങ 

ക്ുകണക്കില്ല; അവര് പിണങ്ങ തടഞ്ഞു 

റാ റവം 
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വിഴന്നു. ചരസംഗംകൊണ്ടു മാതികളെ. 

യമം ക്ഷൃദപ്രുയോഗംകൊണ്ടു വംശങ്ങളെ. 

യും വില്ലന്നവളായി ക്ഷയുദനൈചുണ്ടുധും 

സെൌന്ദയ്യവുമുള്ള വേശ്യയുടെ പരസംഗ 

ബഹഫ്ുത്വംനിമിത്തം തന്നേ ഇങ്ങനെ ഭധി 

ചത. 

ഞാന് നിനെറ വ്്്രാഗ്രങ്ങളെ നിനെറ 

ഞാ൯ നിനെറനേരെ വരും; 

മുഖംവരെ പൊക്കി ജാതികളെ നിന്െറ 

നഗ്നതയും രാജ്യങ്ങളെ നിനെറ നാണി 

ടവും കാണിക്കും എന്നു സൈവൃങ്ങളൂടെ 

യഫോധയുടെ അരുളപ്പാടു. ഞാന് അ 

മേദ്ധ്യം നിനെറമേല് എറിഞ്ഞു നിന്നെ 

കുത്സിതയും നിന്ദാധിക്ഷയധുമാക്കും, അങ്ങ 

നെ നിന്നെ കാണുന്ന ഏവരും നിന്നെ 

ിട്ടു ഓടി: നീനെധേ ശ്രുന്യമായിക്കിട 

ക്കുന്നു ആര് അവകളോടു സഹതാപം കാ 

ണിക്ും; ഞാ൯ എവിടെനിന്നു നിനക്കു 

ആശ്വാസകന്മാരെ അന്വേഷിക്കേണ്ടു 

എന്നു പറയും. നടികളുടെ ഇടയില് 

ഇരിക്കുന്നതും ചുററും വെള്ളം ഉള്ളതും 

സമുദം വാടയും സമുദം മതിലും ആയി 

രിക്കുന്നതു മായ നോ-അമ്മോനെക്കാം നി 

തുത്തമ ആകുന്നുവോ? ക്രശുംമിസ്രയിമും 

അവളുടെ ബലമായിരുന്നു; അതു സിമയി 

ല്ലാത്തതായിരുന്നു; പൂത്യരും ലുബ്ബയരും നി 

നെറ സഹായകന്മാരുടെ ക്രട്ടത്തില് ഉണ്ടാ 

യിരുന്നു. എന്നിട്ടും അവഠ ബഭ്ധയായി 

പ്രവാസത്തിലേക്കു പോകേണ്ടിവന്നു ആ 

വമൂടെ പൈതങ്ങളെ അവര് സകലധീ 

ഥികളുട്ടെയും തലെക്കല്വഖെച്ചു തകതൃുുക 

ഞ്ഞു; 

ചീട്ടിട്ടു, അവളുടെ സകലമഹാന്മാരെയും 

അവ്ളുടെ മാന ന്മാക്കു അവര 

ചങ്ങലകൊണ്ടു ബന്ധിച്ചുകളഞ്ഞു. അങ്ങ 

നെ നിയും ലഹരിപിടിച്ച ബോധംകെ 

ട്ടു വീഴണം; നിയും ശത്രുനിമിത്തം ഒരു അഭ 

നിനെറ 

കോട്ടുകറം ഒക്കെയും തലപ്പഗത്തോടുക്രടിയ 

യസ്ഥാനം അന്വേഷിക്കും. 
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ഡഖ്ഡ്ഡ് __ 1963 ഹബക്രും ൧ 
യുയു നിനി നി നന്തി തില് 

തത്തിവ്ലക്ഷംങ്ങംപോലെയാകും; കുലുക്കി പടംകഴിച്ചു പറന്നുപോകുന്നു. നിസെറ 

യാല് അധ തിന്നുന്നവനെറ വായില് പ്രഭക്കന്മാർ ധഖെട്ടുക്കിളികഠംപോലെയ്യം 

തന്നേ ധിഴ്ം, നിനെറ ജനം നിന്െറ | നിന്െറ സേനാധിപതിമാർ ശീതമ്ുള്ള 

നടുഖിരല് പെന്ണണക്ങഠം ആകുന്നു; നിനെറ ദിവസത്തില് മതിലുകളിന്മേല് പറഠുന്ന 

ദേശത്തിനെറ വധാതിലൂകഗ നിന്െറ  ധിട്ടിരുക്രട്ടം പോലെയും ആകുന്നു; 

ശത്രുക്കുഠംകു ധിസ്മാരമായി തുറന്നുകിട സൂഷ്യ൯ മടികുമ്പോഗം അവ പറ 

കുനാ; നിനെറ ഓാടാമ്പലുകഠാ യ അവ പചെന്നിരിക്കുന്ന 

ഇരയായ്യിന്നിരിക്കുന്നു. നിവരാധത്തിന്നു | സ്ഥലം ആരും അറിയുന്നില്ല. അത്തര് 

വേണ്ടി വെള്ളം കോരിക്കൊഠാക; നിനെറ | രാജാധേ, നിനെറ ഇടയന്മാര് മുറഞ്ങുന്നു; 

കൊത്തളങ്ങമ്മെ ഉറപ്പിക്ക; ചെളിയില് : നിന്െറ കുലിനന്മാർ ധിസ്രമിച്ചു കിട 

ചെന്നു കളിമണ്ണു ചവിട്ടുക ; ഇകൃകയച്ചു ക്കുന്നു; നിന്െറ ജനം പവ്വുതങ്ങളിരു 

പിടിക്ക! അധിടെ രി നിന്നെ ഒഹി ! ചിതറിയിരികുന്നു; അവരെ ക്രട്ടി 

പ്രിചുകളയും; ധാഠം നിന്നെ ഛേടിച്ചു | ച്ചേപ്പാ൯ ആരുമില്ല. നിനെറ കേ 

വിട്ലില് ഏന്നപോലെ നിന്നെ തിന്നുക ടിന്നു ഉപശാന്തി ഇല്ല; നിന്െറ മുറിവു 

യും; യിട്ടിരു ഏന്നപോലെ നിന്നെത്ത | വിഷമമാകുന്നു; നിന്െറ വത്തമാനം 

ന്നേ പെരുക്കുക; ഡെട്ടുക്കിളി ഏന്നപോ | കേഠക്ുന്ന ഏവരും നിന്നെക്കുറിച്ചു കൈ 

ലെ നിന്നെത്തന്നേ ചെരുകുക. നിന്െറ | കൊട്ടും; ആരുടെ മേലാകുന്നു നിന്െറ 

വത്തകന്മാരെ നീ ആകാശത്തിലെ നക്ഷ ।ടൂക്യുത ഇടധിടാതെ കധിഞ്ഞജുവരാ 

ത്ൃരങ്ങളെ ക്കാഠാ വഭ്ധിപ്പിച്ചുവപ്പ; വിടള്ളിരു | തിരുന്നതു 7 

൧൧൧ധഡ16 

൨ഹബക്കൂുക 

ഹം അസഡ്ധ, ൫02. 

ററചംംകപ്രചംചക൯ ഭരിച്ച പ്ര | എന്തിന്നു? കുവച്ചയും സാഹസവും ഏ 

വാചകം. യഹോധേ, ഏത്രര്ത്തോളം | നെറ മുമ്പില് ഉണ്ടു; കലഹം നടകുന്നു; 

ഞാ൯ അയ്യം വിളിക്കയും നി കേശക്കാതി  ശണണ മുളുവായി വരുന്നു. അതുകൊണ്ടു 

രിക്കയും ചെയ്യം? സാഫസംനിമിത്തം | ന്യായപ്രമാണം അയഞ്ഞിരിക്കുന്നു; ന്യാ 

ഞാ൯ ഏത്രത്തോളം നിന്നോടു നിലധിളി | യം ഒരുനാളും വെളിപ്പെട്ടുവരുന്നതുമില്ല; 

ക്മയയം നി രക്ഷമിക്കാതിരിക്കയയം ചെയ്യും? | ടൂഷ്ട൯ നീതിമാനെ വളഞ്ഞിരികുന്നു; 

നീ ഏന്നെ നീതികേടു കാണുമാറാക്ു | അതുകൊണ്ടു ന്യായം വക്രതയായി ഖെ 

ന്നതും പീഡനം ധഖെവുതെ നോക്കുന്നതും പ്പേട്ടുവരുന്നു. ജാതികളുടെ ഇടയില് 
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ഫബ്രക്ര്ുക ൨ 

ദൂക്ട്ടിവെച്ചു നോക്ു ധി൯! ആശ്ചയ്യപ്പെട്ടു 

വിസ്കയിപ്പി൯! ഞാന് നിങ്ങളുടെ കാലത്തു 

ഒരു പ്രവ്യത്തി ചെയ്യം; അതു വിവരിച്ചു 

കേട്ടാല് നിങ്ങ. വിശ്വസിക്കയില്ല. 

ഞാ൯ ഉഗ്രതയും വേഗതയ്യമുള്ള ജാതിയായ 

കല്ല യരെ ഉണത്തും; അവർ തങ്ങളു ടേത 

ല്ലാത്ത വാസസ്ഥലങ്ങളെ കൈധശമാ 

ക്കേണ്ടതിന്നു ഭൂമണ്ഡലത്തില് നീളെ സഞ്ച 

രിക്കുന്നു. അവര് ഘോരമധും ഭയങ്കരവുമാ 

യുള്ള വ൪; അവരുടെ ന്യായവും ശ്രേഷ്ട 

തയും അവരില്നിന്നു തന്നേ പുറപ്പെടുന്നു. 

അവരുടെ കുതിരകഠം പുള്ളിപ്പുലികളെ 

ക്കാഠ വേഗതയും ധൈകന്നേരത്തെ ചെ 

ന്നാഷ്ക്രളെ.ക്കാര ഉഗ്രതയുമുള്ള വ; അവരു 

ടെ കുതിരച്ചേവകര് ഗ്ിച്ചോടിക്കുന്നു ; 

അവരുടെ കുതിരച്ചേവകർ മ്ലരത്തുനിന്നു 

വരുന്നു; തിന്നുവാ൯ ബദ്ധപ്പെടുന്ന കഴു 

കനെപ്പോലെ അവര് പറന്നുവരുന്നു, 

അഖര് ഏവരും സംഹാരത്തിന്നായി വ 

രുന്നു; അധരുടെ മുഖം മുമ്പോട്ടു ബഭ്ധ 

പ്പെടുന്നു; അലര് മണല്പോലെ ബദ്ധ 

ന്മാരെ പിടിച്ചുചേക്കുന്നു. അവർ രാജാ 

ക്കന്മാരെ പരിഹസിക്കുന്നു; പ്രളക്കന്മാ൪ 

അവക്കു ഹാസ്ൃമായിരിക്കുന്നു; അവർ 

എതു കോട്ടയെയും കുറിച്ചു ചിരികുന്നു ; 

അവര് മണ്ണ കുന്നിച്ചു അതിനെ പിടികും. 

അന്നു അവന കുററുപോലെ അടിച്ചുക 

ടന്നു അതിക്രമിച്ചു കുററക്കാരനായ്യീരും; 

സ്വന്തശക്തിയല്ലോ അവനു ദൈവം. 

എനെറ ദൈധമായ യഹോവ, നീ പുരാ 

തനമേ എനെറ പരിശുഭദ്ധനല്പയോ? ഞു 

ങ്ങ മരിക്കയില്ല; യഹോഖേ, നീ അവ 

നെ നൃയയധിധിക്കായി നിയമിച്ചിരിക്കു 

നനു; പാറയായുള്ളോവേ, ശിക്ഷെക്കായി 

നീ അവനെ നിയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു. ദോ 

കും കണ്ടുക്രടാത്ത വണ്ണം നിമ്മലദ്ൃക്ടടിയുള്ള 

കാണ്മാ൯ കഴിയാത്ത വനും പീഡനം 

ധാഠാഥദ്ഠിം 

1 904. മുസ്സ്സബ 2 

വന്ദമായുള്ളേവേ, ദ്രോഹം പ്രവത്തിക്ുു 

ന്നവരെ നീ വെറുതെ നോക്ുന്നതും 

ദൂഷ്ട൯ തന്നിലും നീതിമാനായവനെ ധിഴ് 

ങ്ങജുമ്പോഠം നി മിണ്ടാതിരിക്കുന്നതും മനു 

ഷൃയരെ സമ്ദത്തിലെ മത്സ്യങ്ങളെ പ്പോ 

ലെയും അധിപതിയില്ലാത്ത ഇഗജാതിക 

ളെ.പ്പ്പോലെയും ആകുന്നതും എന്തു? 

വ൯ അവയെ ഒക്കെയും ചൃണ്ടല് കൊണ്ടു 

അ 

പിടിച്ചെടുക്കുന്നു; അവ൯ വലകൊണ്ടു 

അവയെ വലിച്ചെടുക്കുന്ന; കോരുവല 

യില് ചേത്തുകൊള്ളുന്നുു അതുകൊണ്ടു 

അവന് സന്തോഷിച്ചാനന്ദിക്കുന്നു. അതു 

ഹേതുവായി അവ൯ തനെറ വലെക്കു 

ബലികഴിക്കുന്നു; കോരുധലെക്ു ധൂപം 

കാട്ടുന്നു; അവയാലല്ലോ അവസെറ ഓഫ 

രി പുഷ്ട്രിയുള്ളതും അവസെറ ആഹാരം 

പൂത്തിയുള്ള തുമായ്യീരുന്നതു. അതുനിമി 

ആം അവ൯ തന്െറ വല കടഞ്ഞു, ജാതി 

കളെ ആദരിക്കാതെ നിത്യം കൊല്ലുവാ൯ 

പോകുമോ? 

൨. അദ്യ്യായാ. 

ഞരാ൯ കൊത്തളത്തിതനിന്നു കാവല് 

കാത്തുകൊണ്ടു: അവ൯ എന്നോടു ഏഎന്തരുളി 

ച്ചെയ്യും എന്നും എനെറ ആവലാധിസംബ 

ന്ധിച്ചു ഞാ൯ ഏന്തുത്തരം പറയേണ്ടു 

എന്നും കാണേണ്ടതിന്നു ദുഷ്ടിവെകും. 

യഹോവ എന്നോടു ഉത്തരം അരുളിയതു : 

നീ! ദശനം എഴ്ചതുക; ഒടിച്ചു വായി 

പ്പാ൯ തക്കവണ്ണം അതു പലകയില് തെ 

ളിചായി വരെക്കുക. ദശനത്തിന്നു ഒരു 

അവധി ഖെച്ചിരിക്കുന്നു; അതു സമാപ്യി 

യിലേക്കു ബദ്ധപ്പെടുന്നു; സമയം തെററു 

കയുമില്ല; 

ന്നായി കാത്തിരിക്ക; അതു വരും നിശ്ച 

അതു വൈകിയാലും അതി 

യം; താമസിക്കയുമില്ല. അവന്െറ മന 

സ്സ അവനില് അഹങ്കരിച്ചിരികുന്നു ; 
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അത്ത നേരുള്ളതല്ല; നിതിമ:നോ ഖിശ്വാ 

സത്താരു ജിവിച്ചിരികും. 

ശ്വാസപാതകനാകുന്നു; അഹമ്മതി യ്യ 

വിഞ്ഞൂ ധി 

പുരുകന് നിലനില്ലൃയില്ല; അവന് പാ 

താളംപോലെ വിസ്മാരമായി വായ പിള 

കുന്നു. മരണംപോലെ തൃപ്പിപ്പെടാതെയു 

മിരികുന്നു; അവ൯ സകലജാതികളെ 

യും തന്െറ അടുക്കല് കരട്ടി, സകല ംശ 

ങ്ങളെയും തെറ അടുക്കല് ചേകുന്നു. 

അവര് ഒക്കെയും അവനെകുറിച്ചു ഒരു 

സദ്ൃശധും അവനെക്ുറിച്ചു പരിഹാസ 

മായുള്ളോരു പഴഞ്ചൊല്ലും ചൊല്ലി : തനേറ 

തല്ലാത്തത്തു വഭ്ധിപ്പിക്കയും -- ഏത്രമത്തോ 

ചുമന്നു ക്രട്ടുകയ്യം 

ചെയ്യുന്നവന്നു അയ്യോ കക്ടും എന്നു പറക 

ളൂം7- പണയപണ്ടം 

യില്ലയോ? നിനെറ കടക്കാര് പെട്ടെന്നു 

്ദേഗ്ഗന്നേല്ലയും നിന്നെ ബുദ്ധിമുടികുന്ന 

വർ ഉണരുകയും നി അവകു കൊള്ളയാ 

യ്യിരുകയും ഇല്ലയോ? നീ പല ജാതിക 

മ്യോടും കുവച്ചചെയുതുകൊണ്ടു ജാതിക 

ളിരു ശേഷിപ്പുള്ള വരെക്കെയും മര്മഷ്യരു 

ടെ രക്തംനിമിത്തവും ന് ദേശത്തോടും 

നഗരത്തോടും അതിന്െറ സകലനിവാ 

സികള്ളോടും ചെയൂ സാഫസംനിഥിത്തധും 

നിന്നോടും കവച്ചചെയ്യും. അനത്ഥത്തില് 

നിന്നു ിടുധിക്കുപ്പെടുവാ൯ തക്കവണ്ണം 

ഉയരത്തിത ക്രടുവെക്കേണ്ടതിന്നു തന്െറ 

വീട്ടിന്നു വേണ്ടി ദുരാഓയം ആഗ്രഹിക്ുന്ന 

വന്നു അയ്യ്യോകുക്ടും. പലജങ്മാതികളക്കെയും 

ഛേടിച്ചുകളഞ്ഞതിനാല് നീ നിന്െറ 

വീട്ടിന്നു ലജ നിരൂപിച്ചു നിന്െറ സ്വന്ത 

പ്രാണനോടു പാപം ചെയ്യിരിക്കുന്നു. 

ചൂവരില്നിന്നു കല്ലു നിലധിളിക്കയും മര 

പ്പണിയിതനിന്നു തുലാം ഉത്തരംപറകയും 

ചെയ്യുമല്ലോ. രക്തപതേകംകൊണ്ടു പള 

ണം പണിയ്യകയും നിതികേടു കൊണ്ടു നഗ 

രം സ്ഥാപിക്കുയും ചെയ്യുന്നവന്നു അയ്യോ 

__ 1902 

കുഷ്ടം! 

അദ്ധ്വാനിക്കുന്നതും വംശങ്ങഠ ഖെവുതെ 

ജാതികഠം തികു ഇരയാകുധാ൯ 

തള ന്ന പോകുന്നതും സൈ_൮ങ്ങളുടെ യ 

ഹോധയയുടെ ഹിതത്താല് അല്ലയോ? 

വെള്ളം സമത്തില് നിറഞ്ഞിരികുന്നമൃ 

പോലെ ഭൂമി യമഹാഖയ്ുടെ മഹത്വത്തി 

നെറ പരിജ്ഞാനത്താല് പൂണ്ണമാകും. 

കൂട്ടുകാരുടെ നഗ്നത കാണേന്ടെയിന്നു അ 

വകു കുടിപ്പാ൯ കൊടുക്കയും നഞ്ചു ക്രട്ടി 

ക്കലത്തി ലഹരിപിടിപ്പിക്കയും ചെയ്യുന്ന 

വന്നു അയ്യ്യോകകഷ്യം. നിനകു മഹത്വംകൊ 

ണ്ടല്പം ലജ കൊണ്ടുതന്നേ പൂത്തിവന്നിരി 

അനാ; നിയും കുടിക്ക; നിനെറ അഗ്ര 

ചമ്മം അനാവ്ൃതമാകുക; യഹോവയുടെ 

വലങ്കയ്യിലെ പാനപാത്രം നിന്െറ അടു 

ക്കല് വരും; മഹത്വത്തിന്നു പകരം നി 

നകു അധമാനം ഭധികും. മരുഷ്യരു 

ടെ രക്തധും ദേശത്തോടും നഗരത്തോടും 

അതിന്െറ സകലനിധാസികളോടും ചെ 

യൂ സാഹസവും ഹേതുവായി ലെബാനോ 

നോടു ചെയൂ ഥോഹവും മൃഗങ്ങളെ പേടി 

പ്പിച്ച സംഹാരധും നിന്നെ മൂടും. പണി 

ക്കാരന് ഒരു ബിംബത്തെ കൊത്തിയുണ്ടാ 

കുവാ൯ അതിനാലോ, പണിക്കാരന് 

വ്യാജം ഉപദേശിക്കുന്ന വാപ്പൂവിഗ്രഹ 

ത്തിരു ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ടു മാമമിത്ഥ്യാമൂ 

ത്തികളെ ശമണ്ടാകുധാ൯ അതിനാലോ 

ന്തു പ്രയോജനം ഉള്ളൂ! 

തുണതക ഏന്നും മരമക്കല്പിനോടു: എഴ 

മരത്തോടു: 

ന്നേല്ല എന്നും പറയയന്നവന്നു അയയ്യോ 

കുഷ്ടം; അയ്ക് മുപദേശികുമോ? അത്തു പൊ 

ന്നും വെള്ളിയും പൊതിഞ്ഞിരികുന്നു ; 

ഉള്ളില് ശ്വാസം 

മന്നാ യഫോധവ തനെറ 

അതിനെറ 

ഇല്പല്ലോ. 

ധിശൂഭ്ധമന്ദിരത്തിരു ഉണ്ടു; സവ്ൃഭൂദിയും 

ഒട്ടും 

തഅവനെറ സന്നിധിയില് മൌനമായി 

രിക്കുട്ടെ. 

ധിം 

14 

17 

18 

19 

0 



ഹബ്രക്രുക ൩. 

൩. അഷഡ്യ്യായഠ. 

വിഭ്രമരാഗത്തില് ഹബ്ക്രുകപ്രുവാചക 

നെറ ഒരു പ്രാത്ഥനാഗഥിതം. 

യഹോവ, ഞാ൯ നിനെറ കേഠാധി 

കേട്ടു ഭയപ്പെട്ടു പേയി; 

യഹോധേ, ആണ്ടുകഠ കഥിയുംമുമ്വെ നി 

നെറ പ്രവൃത്തിയെ ജിലിപ്പിക്കേണമേ; 

ആണ്ടുകഠം കഥിയ്യം മുമ്വെ അതിനെ വെ 

ളിപ്പെടുത്തേണമേ; 

ക്രോധത്തിങ്കല്, കരുണ ഓാക്കേണമേ. 

ദൈവം തേമാനില്നിന്നും 

പരിശുഭ്ധ൯ പാറാ൯പവ്യതത്തില്നിന്നും 

വരുന്നു. സേലാ. 

അവനെറ പ്രഭ ആകാശത്തെ മൂടുന്നു; 

അവന്െറ സ്റ്റൂതിയാല് ഭൂമി നിറഞ്ഞിരി 

ക്കുന്നു. 

സൂയ്യപ്രകാശംപോലെ ഒരു ശോഭ ഉളവാ 

യ്്ുരുന്നു; 

കിരണങ്ങര അവന്െറ പാശ്വത്തുനിന്നു 

പുറപ്പെടുന്നു ; 

അവിടെ അവനെറ ഖല്പഭത്വം മറഞ്ഞിരി 

ക്കുന്നു. 

മഹാമാരി അവന്െറ മുമ്പില് നടക്കുന്നു; 

ജ്വരാഗ്നി അവനെറ പിന്നാലെ ചെല്ലുന്നു. 

അവന് നിന്നു ഭൂമിയെ കുലുക്കുന്നു; 

അവ൯ നോക്കി ജാതികളെ ചിതറി 

കുന്നു; 

ശാശ്വതപ്പവ്വതങ്ങ പിളന്നുപോകുന്നു; 

പുരാതനഗിരികംം വണങ്ങി വീഴ്ചന്നു; 

അവന് പുരാതനപാതകളില് നടക്കുന്നു. 

ഞാ൯ ക്രശാനെറ ക്രടാരങ്ങളെ അനത്ഥ 

അകില് കാണുനു; 

മിദ്യാ൯ദേശത്തിലെ തിരശ്ശ്ശീലകഠം വിറെ 

ക്കുന്നു. 

യഹോവ നദികമളോടു നീരസപ്പെട്ടിരി 

ക്കുന്നു വോ? 

1300 ദ്ധ ഒ 

നിനെറ കോപം നടികളുടെ നേരെ വരു 

ന്നുവോ? 

നി കുതിരപ്പുറത്തും ജുയരഥത്തിലും കയറി 

യിരിക്കയാല് 

നിനെറ ക്രോധം സമദത്തിസെറ നേരെ 

മുള്ള തോ? 

നിനെറ പില്ലൂ മുറവും അനാവ്ൃതമായിരി 

ക്കുന്നു; 

വചനത്തിനെറ ദണ്ഡനങ്ങ. ആണക 

ളോട്ട ക്രടിയിരിക്കുന്നു. സേലാം 

നീ ഭൂമിയെ നദികളാല് പിളക്ുന്നു. 

പവ്വതങ്ങമ നിന്നെ കണ്ടു വിറെക്കുന്നു; 

വെള്ളത്തിനെറ പ്രുവാഹം കടന്നുപോ 

കുന്നു; 

ആഴി മുഴക്കം പുറപ്പെടു യിക്കുന്നു ; 

ഉയരത്തിലേക്കു കൈ മഉുയത്തൂന്നു. 

നിനെറ അസ്ത്രുങ്ങഠം പായുന്ന പ്രുകാശ 

ത്തിങ്കലും 

മിന്നിച്ചാട്ടന്ന കുന്തത്തിനെറ ശോഭയി 

ങ്കലും 

സൂയ്യനും ചന്്രന്ദം സ്വഗൃഹത്തില് നി 

ല്ലന്നു 

ക്രോധത്തോടെ നി ഭൂമിയില് ചധി 

കോപത്തോടെ ജാതികളെ മെതിക്കുന്നു. 

നിസെറ ജനത്തിനെറ രക്ഷെക്കായിട്ടും 

നിനസെറ അഭിഷിക്തനെറ രക്കഷെക്കാ 

യിട്ടും നീ പുറപ്പെടുന്നു; 

നീ ദൂക്ടുനെറ വീട്ടില്നിന്നു മോന്തായം 

തകത്തു, 

അടിസ്ഥാനത്തെ കഴുത്തോളം അനാവ്ൃത 

മാക്കുന്നു. സേലം. 

നി അവസെറ കുന്തങ്ങംകൊണ്ടു അവ 

നെറ യോദ്ധാക്കളുടെ തല കുത്തിതൃതുളെ 

ക്കുന്നു; 

എന്നെ ചിതറിക്കേണ്ടതിന്നു അവര് ചുഗ 

ലിക്കാററു പോലെ വരുന്നു; 

ഠിം 
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മ്േദ്രിയവനെ മറധില്വഖെച്ചു വിഴ്ചങ്ങു 

വാ൯ പോകുന്നതു പോലെ അവര് ഉല്പസി 

കുന്നു. 

നിനെറ കുതിരകളോടുക്ൂടെ നി തി 

ത്തില്, 

പെരുധെള്ള ശടട്ടത്തിരു തന്നേ, നടകൊ 

ഒളന്നു. 

ഞാന കേട്ട ഏനെറ മുടരം കുലുങ്ങി 

പ്പോയി, 

മുഴക്കംഹേതുധായി ഏനെെറ അധരം 

വിറെച്ചു; 

അവന് ജനത്തെ ആമ്രമിപ്പാ൯ പുറപ്പെ | 

ട്ട മമ്പാസ 

കക്ടൂടിവസത്തില് ഞാന് ര 

ക്കേണ്ടത്തു കൊണ്ടു 

൫൭൯൨ അസ്ഥികഠാട ഉരുക്കും തടി, 

ഞാന് നിന്ന നിലയിര വിറെച്ചു 

ചോയി. 

അത്തിവൃക്ഷം തഭിക്കയില്ല; 

_ 1907 __ സെഫന്യായു ൧ 

മുന്തിരി വള്ളിയില് അനുഭവം ഉന്ടാക 

യില്ല; 

 ഒലിധുമരത്തിനെറ പ്രയത്നം നിഷ്ക്കലമാ 

സ്ക്യോകും; 

നിചങ്ങഠ ആഹാരം ധിളയിക്കയില്ല; 

അടി൯ക്രടം തൊഴ്ചത്തിതുനിന്നു നശിച്ചു 

പോകും; 

ശഗോശാലകമിരു കുന്നുകാലി ഉണ്ടായിരി 

ക്കില്ല. 

എങ്കിലും ഞാന് യഹാധയില് ആന 

ന്ദികും; 

ര്രേനെറ രക്ഷയുടെ ദൈവത്തില് ഘോ 

ോിച്ചുല്ല സധികും. 

യഹോവയായ കുഠ്മായു ഏനെെറ ബലം 

ആകുന്നു; 

അവന് ഏനെറ കാരു പേടമാ൯കാത, 

പോലെ ആകുന്നു; 

ഉന്നതികളി ന്മേല് എന്നെ നടക്കു മാറാകുന്നു. 

സംഗി തപ്രമാണികു തന്രിനാദർത്താടെ. 

൧ലാറച്പി്വ! 

സെഫന്റ്റാവു 

൧. അഡ്ധ്യായം. 

ഡെ,ംംകംഘംവംഷി ആമോനെറ 

മകനായ യോശിയാധിനെറ കാലത്തു, 

ഫിസ്റ്റിയാവിന്ദൊ മകനായ അമയ്യാധി 

നെറ മകനായ ഗെടല്യാധിനെറ മക 

നായ ക്രശിയുടെ മകനായ സെഫന്യാ 

വിന്നുണ്ടായ യഹോവയുടെ അരുളപ്പാടു, 

ഞാന് ഭഭൂതലത്തിതനിന്നു സകലത്തെയും 

സംഫരിച്ചുകളുയും ഏന്നു യഹോവയുടെ | 

ധിം 

അരുമ പ്പാടു. 

ങ്ങളെയും സംഹരികും; ഞാന് ആകാശ 

ഞാന മനുഷ്യരെയും മൂ 

ത്തിലെ പറവജാതിയെയും സമുദത്തിലെ 

മത്സ്യങ്ങളെയും ദുക്ടന്മാരോടുക്രടെ ഇടച്ച 

കമെയ്യം സംഹരികും; ഞാന ഭൂതലത്തില് 

നിന്നു മനുഷ്യനെ ഛേദിച്ചുകളയും മ്ലേന്നു 

യഹോവയുടെ അരുളപ്പാടു. ഞാ൯ യെ 

ഫ്രുദയുടെ മേലും യെരൂശലമിലെ സകല 

18 



സെഫന്യായു ൨. 

നിവാസികളുടെ മേലും കൈ നീട്ടും; 

ഞാ൯ ഈ സ്ഥലത്തുനിന്നു ബാലിനെറ 

ശേഷിപ്പിനെയും പുരോഹിതന്മാരോടു 

ക്രടെ 

മേല്പൃരകളില് ആകാശത്തിലെ സൈ 

പ്പൂജാരികളുടെ പേരിനെയ്യം 

നയത്തെ നമസ്തൂരിക്കുന്നവരെയും യഹോ 

വയെച്ചൊല്പിയ്യം മല്ല്ലാമിനെച്ചൊല്പിയും 

സത്യം ചെയ്യു നമസ്ത്റരിക്കുന്നവരെയും 

യഹോവയെ ിട്ടു പിന്മാറിയവരെയും 

യഹോവയെ അന്വേഷിക്കയോ അവ 

നെക്കറിച്ചു ചോടിക്കയോ ചെയ്യാത്തവ 

രെയും ഛേദിച്ചുകളയും. യഹോധയായ 

കത്താധിനെറ സന്നിധിയിൽ മിണ്ടാതി 

രിക്കു യഹോവയുടെ ദിവസം അടുത്തി 

രിക്കുന്നു; യഹോവ ഒരു യാഗസട്ട ഒരുക്കി 

താ൯ ക്ഷണിച്ചവരെ ധിശുഭ്ധീകരിച്ചമി 

രിക്കുന്നു. എന്നാല് യഹോവയുടെ യാഗ 

സല്യയുള്ള ടിവസത്തില് ഞാ൯ പ്രഭക്ക 

ന്മാരെയും രാജകുമാരന്മാരെയും അന്യ ദേ 

ശസ്ത്രം 

സന്ദശിക്കും. 

ധരിച്ചിരികുന്ന ഏവരെയും 

അന്നാളില് ഞാ൯ മഉമ്മര 

പടി ചാടിക്കടക്കുന്ന ഏവരെയും സാഹ 

സവും വഞ്ചനയും കൊണ്ടു തങ്ങളൂടെ യജ 

മാനന്മാരുടെ ധിടുകളെ നിറെക്കുന്നവരെ 

യും സന്ദശിക്കും. അന്നാളില് മത്സ്യഗോ 

പുരത്തില് നിന്നു ഉറക്കെയുള്ളോരു നില 

വിളിയും 

നിന്നു ഒരു മുറധിളിയ്ും കുന്നുകളിതനിന്നു 

രണ്ടാമത്തെ നഗഥഗരാംശത്തില് 

ഒരു രധടര്ധഡടനാദധും ഉണ്ടാകും എനു 

യഫഹോധയുടെ അരുളപ്പാടു. മക്തേശ് 

നിഖാസികളേ, മുറയിടുവി൯; വ്യാപാരി 

ജനം ഒക്കെയും നശിച്ചുപോയല്ലോ; സക 

ലടവ്യ പാഹകന്മാരും ഛേടിക്കപ്പെട്ടിരി 

ക്കനര. ആകാലത്തു ഞാ൯ യെരൂശലേ 

മിനെ വിളകു കത്തിച്ചു ശോധന കഴി 

ക്കയും മട്ടിന്മേത മുറെച്ചുകിടന്നു : യഹോ 

വ ഗുണമോ ദോഷമോ ചെയ്തുയില്ല ഏന്നു 

ഠിം 

__ 1908 ഏന്നുസ്സ്പലു 2 

ഹൃദയത്തില് പറയ്യന്ന പുരുഷന്മാരെ 

സന്ദശിക്കയും ചെയ്യും. അങ്ങനെ അവ 

രുടെ സമ്പത്തു കവച്ചയും അവരുടെ 

വിടുകഠം ശ്രുന്യവും ആയ്യീരും; അവര് 

വീടു പണിയും, പാക്കയില്ലതാനും; അ 

൨൪ മുന്തിരിത്തോട്ടം ഉണ്ടാക്കും, വിഞ്ഞു 

കുടിക്കയില്ലതാനും, യഹോവയുടെ മഹാ 

ദിവസം അടുത്തിരിക്കുന്നു; അതു അടുത്തു 

അത്യന്തം ബഭ്ധപ്പെട്ടു വരുന്നു ; കേട്ടോ, 

യഹോവയുടെ ദിപസം! വീര൯ അധി 

ടെ കഠിനമായി നിലവിളിക്കുന്നു. 

ആ ടിവസം ക്രോധദിവസം, കക്ടടധും 

സങ്കടവും ഉള്ള ദിവസം, ശ്രുനൃതയും നാ 

ശയും മുള്ള ദിവസം, ഇരുട്ടും അന്ധകാ 

രവും ഉള്ള ദിവസം, മേഘവും മൂടലും 

ഉള്ള ടിവസം, ഉറപ്പുള്ള പട്ടണങ്ങശക്കും 

ഉയരമുള്ള കൊത്തളങ്ങശകും വിരോധ 

മായി കാഹള നാദധും ആരവവും ഉള്ള 

ഭിവസം തന്നേ, മന്ദഷ്യ൪ കുരുടന്മാരെ 

പ്പോലെ നടക്കത്തക്കലണ്ണം ഞാ൯ അവ 

കു കക്യൃത വരുത്തും; അവര് യഹോവ 

യോടു പാപം ചെയ്യൂചല്ലോ; അവരുടെ 

പൊടിപോലെയും രക്തം അവരുടെ 

മാംസം കാഷ്ടടംപോലെയും ചൊരിയ്യം. 

യഹോവയുടെ ക്രോധദിവസത്തില് അ 

വരുടെ ധെള്ളികുും പൊന്നിന്നും അവരെ 

രക്ഷിപ്പാ൯ കഴികയില്ല; സവ്ൃഭൂമിയൃയം 

അവനെറ തീക്ടുതാഗ്നിക്കു ഇരയായ്യിരം; 

സകലഭൂവാസികഠംക്ും അവന് ശിയ 

സംഫാരം വരുത്തും, 

൨, അദ്ധ്യായം. 

നാണമില്ലാതആ ജാതിയേ, നിണ്ണയം ഫ 

ലിക്ുന്നതിന്നു മുമ്പെ -- ദിവസം പതിര് 

പോലെ പാറിച്ചോകുന്നു -- യഹോവയു 

ടെ ഉഗ്രകോപം നിങ്ങളുടെമേല് വരുന്ന 

തിന്നു മുമ്പെ, യഹോവയുടെ കോചട് വ 
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സം നിങ്ങളു ടെ മര വരുന്നയിന്നു മുമ്ചെ, | രെ ക്വ.്ച ചെയ്യും; മേണന്െറ ജാതിയില് 

കരടിവരുധി൯; അരേ, ക്രഴിവരുധിന്' 

യഹോവയുടെ ന്യായം പ്ര ത്തിക്കുന്നവ 

രായി ഭൂമിയിലെ സകലസെൌമ്യന്മാരുമാ 

യുള്ളോരേ, അവനെ അദന്വേഷിപ്പ്ിന; 

നീതി അന്വേഷിപ്പി൯; സൊല്ലത അ 

ന്വേകിപ്പി൯ ; പക്ഷേ നിങ്ങഠംകു യമഹാ 

മറഞ്ഞി വയയടെ കോപരിവസത്തിര 

രിക്കാം. ഗസ്സ നിജനമാകം; അസ്സു 

ലോന് ശ്രൂന൬) മായ്യിരും; അസ്ോടിനെ അ 

വര് മഭ്ധ്യാഹ്നത്ത്ിങ്കല് നിക്കിക്കള യും; 

മ്േക്രോന് നിമൃലനാശം ൨.രും. സമു 

ദഭതിരനിവാസികളായ ക്രേതയ ജാതികൃു 

അയയ്ക്ാകഷ്ടം! ഫൊലിസ്പയ ദേശമായ കനാ 

നേ, യഫഹോധയുടെ വചനം നിങ്ങധകു 

ധിരോധമായിരിക്ുന്നു; നിനകു നിധാ 

സികുഠ ഇല്ലാതാകും വണ്ണം ഞാന് നിന്നെ 

നശിപ്പികും. 

കടിലുകട്ടം ആട്ടി൯ക്രട്ടങ്ങഠാകു തൊച്മ്തു 

കുട്ടം മുള്ള പുല്ലറങ്ങൂംയ്യിരും. 

പ്രദേശം യെഫ്രുഭാഗൃഹത്തിനെറ ശേഷി 

സമുദ-യിരം ഇടയന്മാകു 

തിര 

പ്പിന്നു ആകും; അവര് അധിടെ മേവ്ലും; 

അസ്ത്റലോ൯ ധിടുകളില് അധ൪ വൈക 

ന്നേരത്തു കിടന്നുറങ്ങും; അ൨രുടെ ലൈ 

വരായ യഹോവ അധരെ സന്ദശിച്ച 

അവരുടെ സ്ഥിതി മാറവഠൂമല്ലോ. മോധാ 

ബിനെറെറ ധിക്കാരധും അമ്മേന്വര് ഐ 

ന്െറ ജനത്തെ നിന്ദിച്ച അവരുടെ ദേശ 

തആഅിന്നു വിരോധമായി വമ്പു പറഞ്ഞ 

ശകാരങ്ങദം ഞാന് കേട്ടിരിക്കുന്നു. അതു 

കൊണ്ടു യിസ്പായേലിനെറ വമായ 

സൈഡ്ൃങ്ങളലടെ യഹോവയുടെ അരുമ. 

പ്പടായിതു: ഏന്നാണ, മോധാബ് സൊ 

മോമെപ്പേലെയും അമ്മോന്യര ഗൊമോ 

റയെപ്പ്യോലെയും 

നയും ശാശ്വതശ്രൂന്യ ധും ആയിത്തിരും; 

തൂ വക്കാടുഠ ഉപ്പ്പട 

മ്യേനന്െറ ജനത്തിരല് ശേക്കിപ്പൂള്ള വര് അവ 

ഠിം 
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സെഫന്യാവു ൩. 

ശേഷഷിച്ചിരികുന്നവര് അവരുടെ ദേശ 

ഇതു 

അവരുടെ അഹങ്കാരംനിഥിത്തം അവക്കു 

ത്തു അവകാശമായി പ്രാപികും. 

ഭവിക്കും; അവ൪ സൈ ങ്ങളുടെ യരഹാ 

വയയടെ ജനത്തോടു നിവയും വമ്പും കാടി 

യിരികുന്നുവല്ലോ. യഹോവ അവരോടു 

ഭയങ്കരനായിരിക്കും; അവന് ഭൂമിയിലെ 

സകലദേവന്മാരെയും ക്ഷയിപ്പിക്കും;; ജാ 

തികളു ടെ സകലദ്വിപുകും അതതു സ്ഥ 

ലത്തുനിന്നു അവനെ നമസ്തൂരികും. നി 

ഞ്ങളോ ക്രശ്യരേ, ഏനെെറ വാളിനാല് നി 

ഹതന്മാ൪! അവന വടാക്കാട്ടു കൈ 

നിട്ടി അദ്്രരിനെ നശിപ്പികും; നിനെ 

വേയെ ഗ(ര൬൮ ധും മരുഭ്രമിപോലെ വരണ്ട 

നിലധും തആകും. അതിന്െറ നടുവില് 

ത്തട്ടി൯ക്ൂടങ്ങളും നാന:ജാതി മൂഗങ്ങദും 

കിടകും; അതിന്െറ പോതികകളൂടെ ഇട 

യില് ധേഴാമ്പലും മുള്ളന്മം രാവാകും ; 

കിളളിവാതില്ല,ല് പാട്ടു പാടുന്നതു കേട്ടോ! 

ദേ൨ ഓരുപ്പണി പറിച്ചുകള ഞ്ഞിരിക്കയാല് 

ഉത്മരപ്പടിക്കത ശ്രുനൃതയുണ്ടു. ഞാനേ 

യൃള്ളൂ; ഞാനല്ലാതെ മററാരുമില്ല എന്നു 

ഹൃദയത്തില് പറഞ്ഞു നിരയം വസിച്ചി 

രുന്ന ഉല്പസിതനഥഗരം ഇതു തന്നേ; അതു 

ശ്രുന്യ ധും മൃഗങ്ങഠംക്കു കിടപ്പിടധുമായ്യി 

ന്നതെങ്ങനെ! അതിന്നരികെ ക്രടി പോ 

കുന്ന ഏവനും ചുദൃകത്തി കൈ കലുകും. 

൩. അദ്ധ്യായം. 
യു 

മത്സരവും മലിനതയും ഉള്ളതും പീഡി 

പ്പികുന്നതും ആയ നശഗരത്തിന്നു അയ്യാ 

കുക്ടൂം! 

ട്ടില്ല; പ്രബോധനം കൈക്കൊണ്ടിട്ടില്ല; 

അവ ധാക്ു കേട്ടനുസരിച്ചി 

യഹോവയില് ആകശ്രയിച്ചിട്ടില്ല; തസനെറ 

ദൈധത്തോടു അടുത്തുവന്നിട്ടുില്ല. അതി 
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ക്കുന്ന സിംഫങ്ങ൦; അതിനെറ ന്യായാ 

ധിപതിമാര ലവൈകന്നേരത്തെ ചെന്നാ 

യ്ക അവര് പ്രഭാതകാലത്തേക്കു ഒന്നും 

ശേഷഷിപ്പിക്കുന്നില്ല. അതിനെറ പ്രവാ 

ചകന്മാ൪ ലഷ്ബുഭ്ധികളും വിശ്വാസപാ 

തകന്മാരും ആകുന്നു; അതിനെറ പരോ 

ഹിതന്മാര് വിശുഭ്ധമന്ദിരത്തെ അശുഭ്ധ 

മാക്കി, ന്യായപ്രുമാണത്തെ ബലാല്ലക്ഛാരം 

ചെയ്യിരിക്കുന്ു. യഹോധ അതിന്െറ 

മഭ്ധ്യ്േ നീതിമാനാകുന്നു; അവന് നിതി 

കേടു ചെയ്യുന്നില്ല; രാധിലേരാധിലേ അ 

വ൯ തനെറ ന്യായത്തെ തെററാതെ വെളി 

ചുത്താകുന്നു; നീതികെട്ടവന്നോ നാണം 

എന്തെന്നറിഞ്ഞുക്രടാ. ഞാ൯ ജാതികളെ. 

ഛേടിച്ചുകള ഞ്ഞു; അവരുടെ കൊത്തു 

ങ്ങ ശ്ര൬ മായിരിക്ുന്നു ; ഞാന് അവരു 

ടെ വിഥികളെ ആരും കടന്നുപോകാത 

വണ്ണം ശ്രുന്യമാക്കി, അവരുടെ പട്ടണ 

ങ്ങ ഒരു മനുഷ്യനും നിധാസിയും ഇല്ലാ 

തെ നശിച്ചിരിക്കുനു. നി എന്നെ ഭയ 

പ്പെട്ടു പ്രബോധനം കൈക്കൊരക എന്നു 

ഞാ൯ കല്പിച്ചു; എന്നാല് ഞാ൯ അവളെ 

സന്ദശിച്ചതുപോലെ ഒക്കെയും അവളുടെ 

പാപ്പിടം ഛേടിക്കപ്പെടുക യില്ലായിരുന്നു ; 

എങ്കിലും അവര് ജാഗ്രതയോടെ തങ്ങളുടെ 

ടൂത്ുല്ൃത്തികം ഒക്കെയും ചെയ്യൂപോന്നു. 

അതു കൊണ്ടു ഞാന് സാക്ഷിയായി എഴു 

ന്നേല്ലന്ന ദിവസംവരെ എനിക്കായി കാ 

ത്തിരിപ്പി൯ എന്നു യഹോവയുടെ അരുള 

പ്പാടു; എനെറ ക്രോധവും എനെറ മഗ്ര 

കോപവും പകരേണ്ടതിന്നു ജാതികളെ 

ചേക്കുവാനും രാജ്യങ്ങളെ ക്രട്ടുവംന്ദം ഞാന് 

നിണ്ണയിച്ചിരിക്ുന്നു ; സവ്ൃഭൂമിയും എന്െറ 

തിക്സഴുതാഗ്നിക്കു ഇരയായ്യിരും. അപ്പോം 

സകലജാതികളും യഹോധയുടെ നാമ 

ത്തെ വിളിച്ചപേക്ഷിച്ചു ഏകമനസ്സ്സോടെ 

അവനെ സേവിക്കേണ്ടതിന്നു ഞാ൯ 

ധാം 
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അവകു നിമ്മലമായുള്ള അധരങ്ങളെ 

വരുത്തും. ക്രശ്നടികളുടെ അക്കരെനി 

ന്നു ഏനെറ നമസ്ത്ാരിക, ഏനെറ ചിത 

റിപ്പോയവരുടെ സഭ തന്നേ, എനിക്കു 

വഴിപാട്ട കൊണ്ടുവരും. അന്നാളില് 

ഞാ൯ നിന്െറ മദ്ധ്യേനിന്നു നിനെറ 

ഗപ്വോല്ലസിതന്മാരെ നിക്കിക്കളകയ്യം നി 

എെറ ധിശുഭദ്ധപവ്വതത്തില് ഇനി ഗധ്പി 

ക്കാതിരിക്കയും ചെയ്യുന്നതു കൊണ്ടു നീ ഏ 

ന്നോടട അതിക്രമമായി ചെയ്യിരിക്കുന്ന 

സകലപ്രപൃത്തികളുംനിമിത്തം നീ അ 

ന്നാളില് ലജ്പ്ിക്കേണ്ടിവരികയില്ല. 

ഞാ൯ നിനെറ നടുയില് താഗ്ലയും ദാരി 

ദ്രവം മുള്ളോരു ജനത്തെ ശേഷിപ്പിക്കും; 

അവര് യഹോധയ്യടെ നാമത്തില് ശരണം 

പ്രാപികും. യിസ്രായേലില് ശേഷിപ്പുള്ള 

വര് നീതികേടു പ്രവത്തിക്കയില്ല; ഭോഷ്ട്ു 

പറകയുമില്ല; ചതിധുള്ള നാലു അവരു 

ടെ വായില് ഉണ്ടാകയില്ല; അവര് മേഞ്ഞു 

കിടകും; ആരും അവരെ ഭയപ്പെടുതുതുക 

യമില്ല. സിയോ൯പുത്രിയേ, ഘോക്കിച്ചാ 

നന്ടിക്ക; യിസ്രായേലേ, ആപ്പിടുക; യെ 

രൂശലേംപുത്രിയേ, പൂണ്ണഫൃദയത്തോടെ 

സന്തോഷിച്ചുല്പസിക്ക. യഹഫഹോധ നി 

നെറ ന്യായധിധികളെ മാററി; നിന്െറ 

ശത്രുവിനെ നീക്കിക്കള ഞ്ഞിരിക്ുന്നു; യി 

സ്രായേലിനെറ രാജാവായ യഹോധഖ നി 

സെറ മഭ്ധ്യേ ഇരിക്കുന്നു; ഇനി നി അന 

ത്ഥം കാണുകയില്ല. അന്നാളില് അവര് 

യെരരൂശലേമിനോടു: ഭയപ്പെടരുതെന്നും 

സിയോനോടു: അധൈയ്യപ്പെടരുതെന്നും 

പറയും. നിനെറ ദൈവമായ യഹോവ 

രക്ഷികുന്ന വീരനായി നിനെറ മഭ്ധ്ധയേ 

ഇരിക്കുന്നു; അവന് നിന്നില് ആഅതൃന്തം 

സന്തോഷിക്കും; തസെറ സ്നേഹത്തില് 

അവന് മിണ്ടാതിരിക്കുന്നു; ഘോഷത്തോ 

ടെ അവന് നിങ്കല് ആനന്ദികും. 

19 
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നു 1 

ലജ്യാഭാരം വഹിച്ചവമളായ നിനക്കുള്ള വ 

രായി സംഘത്തെ വിട്ടൂ ടൂ! ഖിക്കുന്നവരെ 

ഞാ൯ ചേത്മു൭കാള്ളൂം. നിന്നെ ക്കേശി 

പ്പിക്കുന്ന ഏലരോടും ഞാ൯ ആ കാലത്തു 

ഇടപെടും; മുടന്തിനടകുന്നതിനെ ഞാ൯ 

രക്ഷിക്കയും ചിതറിപ്പോയതിനെ ശേഖ 

രിക്കയും സവ്ൃഭൂമിയിലും ലജ്യൂ 2നേരിട്ടവ 

രെ പ്രശംസയ്യം ക്രത്തിയുമാക്കിത്തികുക 
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യും ചെയ്യം, ആ കാലത്കകുഞാ൯ നിങ്ങമ്ലെ 20 

വരുത്തുകയ്യം ആ കാലത്തു ഞാന് നി ഞ്ജങമ്ടലെ 

ശേഖരിക്കയയം ചെയ്യം; നിങ്ങ കാഞ്ഞ, 

ഞാൻ നിങ്ങുടെ പ്രവാസികളെ മടക്കി 

വരുത്തുമ്പോഠ ഞാന് നിങ്ങമ്ലെ ഭൂമിയി 

ലെ സകലജാതികളുടെയും ഇടയില് കീ 

ത്തിയും പ്രശംസയ്യം ആക്കിത്തികുമെന്നു 

യഹോയ അരുകളിച്ചെഷ്യന്നു. 

140ധഷി 

ഹഗ്ഗാ യി 

൧. അഡധ്യായം, 

ദാധൃംംചഷ് രാജാധിനെറ രഞണ്ഞാം ആ 

ണ്ടു, തആആറാം മാസം, ഒന്നാം തിയ്യതി യ 

ഹോവയുടെ അരുളപ്പാടു ഹറ്റായിപ്പഖാ | 

ച ക൯മുഖാന്തരം യെഫ്രദാദേശാധിപതി 

യായി ശെയല്ലീയേലിനെറ മകനായ 

സെരുബ്യാബേലിന്നും മഹാപുരോഹിത 

നായി യെഹോസാമാക്കിന്െറ മകനായ 

യോശുഖവെക്കും മണ്ടായതെന്തെന്നാല്: 

സെ൬ ഞദ്ടൂടെ യഹോവ ജയപ്രകാരം 

അരുളിച്ചെയ്യുന്നു: യഫഹോധയുടെ ആല 

യം വണിവാരുള്ള കാലം വന്നിട്ടില്ലെന്നു 

ഫറ്റായിപ്ര 

വഡാചക൯മുഖാന്തരം യഹോവയയു൭ടെ അരു 

ഈ ജനം പറയുന്നുലല്ലോ. 

ഉപ്പാടുണ്ടായതെന്തെന്നാല്: ഈ ആല 

യം ശ്ര൬ മായിരിക്കെ നിങ്ങധകു തളിള 

വീടുകളില് പാപ്പ്പാ൯ കാലമായോ? ആ 

കുയാത സൈ൩യങ്ങടൂടെ യഹോധേ ഇപ്ര 

. കാരം അതുളിച്ചെയ്യുന്നു: നിങ്ങളൂടെ വഴി | 

ഠിം 

കുള വിചാരിച്ചുനോക്കുവധി൯. നിങ്ങഠം 

വളുരെ ധിതെച്ചിട്ടും അപ്പ മ കൊണ്ടുവരു 

നുമ്മ; നിങ്ങഠം കക്ഷിച്ചിട്ടും പൂത്തിചരു 

ന്നില്ല; പനം ചെയ്യിട്ടും തവ്യി വരുന്നില്ല ; 

വസ്ത്രം ധരിച്ചിട്ടും ആകം കുളിര് മാറു 

ന്നില്ല; ക്രലിക്കാരന് ഓട്ടസ്സഞ്ചിയിര ഇടു 

വാ൯ ക്രലി വാങ്ങുന്നു. സൈവൃങ്ങഴുടെ 

യഫോഖ ഇപ്രകാരം അരുളി ച്ചെയ്യന്നു : 

നിങ്ങളൂടെ വഴികളെ വിചാരിച്ചു നോക്കു 

വിന, 

കൊണ്ടുവന്നു ആലയം പണിധിന൯; ഞാന് 

നിങ്ങ മലയില്ചെന്നു മരം 

അതിരു പ്രസാദിച്ചു മഫത്വഴപ്പടും ഏന്നു 

യഹഛഹോധ കല്പികുന്നു. നിങ്ങഠം അധികം 

കിട്ടുമെന്നു കാത്തിരുന്നു; എന്നാല് അതു 

അപ്പമായ്യിന്നു; നിങ്ങ അതതു വിട്ടിരു 

കൊണ്ടുവന്നു; ഞാനോ അതു മരതിക്കള. 

ഞു; അതെന്തുകൊണ്ടു? മ്ദേനെെറ ആല 

യം ശ്ര മായ്ക്്രിടക്കുയും നിങ്ങ ഓരോ 

5. 

൦൨. 
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രുത്തനും താന്താനെറ ധിട്ടിലേക്കു ഓടുക 

യും ചെയ്യുന്നതു കൊണ്ടുതന്നേ എന്നു സൈ 

നങ്ങളുടെ യഫോധയുടെ അരുളപ്പാടു. 

അതുകൊണ്ടു നിങ്ങഗനിമിത്തം ആകാശം 

മഞ്ഞജുപെയ്യാതെ അടഞ്ഞിരിക്കുന്നു; ഭൂമി 

അനുഭവം തരുന്നതുമില്ല. ഞാ൯ ദേശ 

ത്തിന്മേലും മലകളിന്മേലും ധാന്യ ത്തിന്മേ 

ലും വിഞ്ഞിന്മേലും എണ്ണ്യിന്മേലും നില 

ത്തെ വിള.ധിന്മേലും മനുഷ്യ രുടെമേലും 

മൃഗങ്ങളുടെ മേലും കൈകളുടെ സകലഡവ്ര 

യത്തത്തിന്മേലും വറുതിയെ വിളിച്ചുവരു 

ത്തിയിരിക്കുന്നു. 

അങ്ങനെ ശെയലിയേ ലിനെറ മകനായ 

സെരുബ്ബാബേലും മഹാപുരോഹിതനായി 

യെഹോസാദാക്കിനെറ മകനായ യോശു 

വയും ജനത്തില് ശേക്കിപ്പുള്ള ഏവരുമായി 

തങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോവയുടെ വാ 

ക്കും തങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോവയുടെ 

നിയോഗകത്തിന്നു ഒത്തവണ്ണം ഹേഗ്ലായിപ്ര 

വാചകനെറ വചനങ്ങളും കേട്ടന്മസരിച്ചു; 

ജനം യഹോവയെ ഭയപ്പെടുകയ്യം ചെയ്യു. 

അപ്പോ ഠ യഹോവയുടെ ദൂതനായ ഫഗ്ല്റായി 

യ ഹോധയുടെ ദ്ൂതായി ജനത്തോടു: ഞാ൯ 

നിങ്ങളോടുക്രടെ ഉണ്ടെന്നു യഹോവയുടെ 

അരുളപ്പാടു എന്നു പറഞ്ഞു, യഹോ 

വ യ്യെഫ്രദാദേശാധിപതിയായി ശെയ 

മകനായ 

മനസ്സും 

യെഹോസാദാക്കിനെറ 

ലിയേലിനെറ സെരുബ്ബയാ 

ബേലിനെറ മഹാപ്യരോഹി 

തനായി മക 

നായ യോശുവയുടെ മനസ്സും ജനത്തില് 

ശേഷിപ്പുള്ള ഏവരുടെയും മനസ്സും 

ഉണത്തി; അധര് വന്നു തങ്ങളുടെ 

യഫഹോ ദൈവമായ സൈവ്ൃങ്ങളുടെ 

വയുടെ ആലയത്തിങ്കത വധേലചെയ്യൂ. 

ദായ്യാധേശ് രാജാവിനെറ രണ്ടാം ആണ്ടു, 

ആറാം മാസം, ഇരുപത്തുനാലാം തിയ്യതി 

തന്നേം 

ഠിം 
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൨. അധ്യായം. 

ഫ്ലൂഗാം മാസം ഇരുപത്തൊന്നാം തിയ്യതി 

ഹഗ്ലായിപ്രുവാചക൯മുഖാന്തരം യഹോധഖ 

യുടെ 

നി യെഫ്രുദാദേശാധിപതിയായി ശെയ 

അരുളപ്പാടുണ്ടായതെന്തെന്നാല്: 

ലിയേലിനെറ മകനായ സെരുബ്ബദാബേ 

ലി നോടും മഹാപുരോഹിതനായി യെഹോ 

സാദാക്കിനെറ മകനായ യോശുവയോടും 

ജനത്തില് ശേഷിപ്പുള്ള വരോടും പറയേ 

ണ്ടതെന്തെന്നാല്: നിങ്ങളില് ഈ ആല 

യത്തെ അതിസെറ ആളല്ല മഹത്വത്തോടെ 

കണ്ടവരായി ആര് ശേകഷിച്ചിരിക്കുന്നു 

ഇപ്പോ കണ്ടിട്ടു നിങ്ങള്ക്കു ഏന്തു തോ 

ന്നുന്നു? ഏതുമില്ലാത്തതു പോലെ തോന്നു 

ന്നില്ലയോ? ഇപ്പോഴോ സെരുബ്ബാബേ 

ലേ, ധൈയ്യപ്പെടുക ഏന്നു യഹോവയുടെ 

അരുളപ്പാടു; മഹാപുരോഹിതനായി യ 

ഹോസദാക്കിനെറ മകനായ യോശു 

ധേ, ധൈയ്യപ്പെടുക; ദേശത്തിലെ സക 

ലജനധുമായുള്ളോരേ, ധൈയ്യപ്പെട്ടു വേ 

ല ചെയ്ത്ി൯ എനാ യഹോവയുടെ അരു 

പ്പു ; 

ല്ലോ എന്നു സൈവ൮ൃയങ്ങളുടെ യഹോവ 

നിങ്ങ മിസ്രയി 

ഞാന നിങ്ങളോടടക്രടെ ഉണ്ട 

യുടെ അരുളപ്പാടു. 

മില് നിന്നു പുറപ്പെട്ടപ്പോശ ഞാ൯ നിങ്ങ 

ളോടു ചെയ്യിരിക്കുന്ന നിയമത്തിസെറ 

വചനം ഒാപ്പി൯ു എന്െറ ആത്മാവും 

നിങ്ങളുടെ ഇടയില് വസിക്കുന്നു നി 

ങ്ങ ഭയപ്പെടേണ്ടാം സൈവൃങ്ങളുടെ 

യഹോവ ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചെയ്യുന്നു : 

ഇനി കുറഞ്ഞോന്നു കഥിഞ്ഞിട്ടു ഞാ൯ ആ 

കാശത്തെയും ഭൂമിയെയും കടലിനെയും 

ഞാന് സകലഭ്മാ കരയെയും ഇളകും. 

തികളെയും ഇളകും; സകലജാതികമൂമ 

ടെയും മനോഫരധസ്ധദു വരികയും ചെയ്യും; 

ഞാ൯ ഈ ആലയത്തെ മഹത്വപൂണ്ണ 



10 
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15 

ററ 2 

മാകും ഏന്നു ൭൭സ ങ്ങളു ൭ട യഹോവ 

അരുമ്ളിച്ചെയുന്നു. വെള്ളി ഏനികുള്ളത്ം 

പൊന്നും ശ്ലേനികുള്ളതു എന്നു സൈവ ങ്ങ 

മൂടെ യഹോധയ്യടെ അതുദപ്പാട്ട. ഈ ആ 

ലയത്തിെറ പ്പിന്നത്തെ മഹത്വം ഏമ്പി 

ലത്തേതിലും വലു മായിരിക്കും എന്നു ൭സെ 

നൃങ്ങദൂടെ യഹോധഖ അരുളിച്ചെയ്യന്നു ; 

ഈ സ്ഥലത്ത ഞാ൯ സമാധാനം നസ്ലം 

മ്േന്നു ൭൭െസവ൮ൃങ്ങലൂടെ യാഹാവയ്യടെ 

അരുളപ്പടു. ഓയ്യാവേശിന്െറ രണ്ടാം 

ത്ആണ്ടു, ഒമ്പതാം മാസം, ഇരുപതന്കുനാലാം 

തിയ്യതി ഹായി പ്വാചക൯മുഖാന്തരം 

യഹോവയുടെ അരുളപ്പാടുണ്ടായതെന്തെ 

ന്നാല്: ൭൩സ൨൮ങ്ങമൂടെ യഹോവ ഇപ്ര 

കാരം അരുളിച്ചെയ്യുന്നു: നിങ്ങഥ പുരരാ 

ഫിതന്മാരോടു ന്യായപ്രമാണത്തെക്ുറിച്ചു 

പചോടിക്കേണ്ടരതെന്തെന്നാല്: ഒരുത്ത൯ 

തന്െറ വനസ്ത്രത്തിനെറ കോന്തലെക്കല് 

യിശ്ഭ്ധമാംസം വഹിച്ചും ആ കോന്തല 

കൊണ്ടു അപ്പമോ പായസമോ ധീഞ്ഞോ 

മ്േണ്ണുയോ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭക്ഷണസാ 

ധനമോ തൊട്ടാല് അതു വി ശൂദ്ധമാക മോ? 

അതിന്നു പുരോഹിതന്മാർ: ഇല്ല എന്നു 

ത്തരം പറഞ്ഞു. ന്നാൽ ഫായി: 

ശവത്താത അശൂദ്ധനായ ഒരുത്തന് അധ 

യില് ഒന്നു തൊടുന്നു വെങ്കില് അതു അശു 

ദ്ധമാകുമോ എന്നു ചോടിച്ചതിന്നു: അതു 

അശുര്ധമാകും മ്മേന്നു പുരോഫിരതന്മാ൪ 

ഉത്തരം പറഞ്ഞു. അതിന്നു ഫ്റഥ്റായി 

ത്തരം പറഞ്ഞതെന്തെന്നാരു: അങ്ങനെ 

തന്നേ ഈ ജനവും അങ്ങനെ തന്നേ ഈ 

ജാതിയും ഏനെെറ സയന്നിധിയിര ആകുന്നു 

മ്േന്നു യഹോധേയുടെ അതുമൃപ്പാടു. അവ 

രുടെ കൈകളുടെ പ്രവൃത്തിയൊക്കെയും 

അങ്ങനെ തന്നേ; അവര് അധിടെ 

അപ്പിക്കുന്നതും അശുദ്ധം അതര. ആക 

യാല് നിങ്ങ ഇന്നുതൊട്ടു പിന്നോക്കം, 

ഠിം 

ഹഗ്ഗായി ൨ 

യ മഹാോധയുടെ മന്ദിരത്തിങ്കല് കുപ്പിന്മേത 

കല്ലു ഖെച്ചയിന്നു മുമ്പുള്ള കാലം ധിചാരി 

ചുകൊഠധി൯. ആ കാലങ്ഞു ഒരുത്ത൯ 

ഇരുപതു പപറയുള്ള ക്രമ്പാരത്തിലേകു 

ചെല്ലുമ്പോഗാ പത്തു മാത്രമേ കാണെകയ്ു 

ഒല; ഒരുത്തന് അമ്പതു പാത്രം കോരു 

വാ൯ ചക്കാലയില് ചെപ്പുമ്ചോഠം ഇരു 

൭൮ണ് 

കുതിരും വധിഷമഞ്ഞും കതുമഴയുംകൊ 

പതു മാത്രമേ കാണുകയുള്ളു. 

ണ്ട ഞാ൯ നിങ്ങളെ നിങ്ങമൂടെ കൈ 

കടടുടെ സകലപ്രവൃത്തികുളിലും ഒണ്ഡി 

പ്പിച്ച; 
തിരിഞ്ഞില്ല എന്നു യദഹാധയ്ുടെ അരു 

മ്രേങ്കിലും നിഞ്ജ എങ്കലേകു 

ളപ്പാടു. നിങ്ങ ഇന്നതൊട്ടൂ മുമ്പോട്ടു 

ദൂഷ്ട്രിവെക്കുവി൯; ഒമ്പതാം മാസം, 

ഇരുപത്തുനാലാം തിയ്യതിമുതത, യഹോം 

വയുടെ മന്ദിരത്തിന്നു അടിസ്ഥാനം 

ഭാട്ട ദിവസം തുടങ്ങിയുള്ള കാലത്തില് 

ധിത്തു 
ഇനിയും കുമപ്പുരയിര കിടക്കുനു വോ? 

തന്നേ ഉക്ടിവെക്കുവി൯. 

മുന്ത്രിരിചള്ളിയ്യം അത്തിവ്ൃക്ഷവും മാത 

ള ധും 

ഇന്നുമുതത ഞാന് നിങ്ങളെ അധഗ്ര 

ഹികും. 

യഹോധയ്യടെ അരുളപ്പാടു രണ്ടാം പ്രാ 

ഒലിധുമരവും കാഠഡ്രന്നില്പയോ? 

ഉരുപത്തുനാലാം തിയ്യതി 

വശ്യം ഫറഗ്ലായികുണ്ടായതെന്തെന്നാല് : 

നി ഖയെഫ്രുദാഭേശാധിപതിയായ സെരു 

ബ്ബാബേലിനോടു പറയേണ്ടതു: ഞാ൯ 

ട്ാള കും. 

ഞാന് രാജ്യങ്ങളുടെ സിംഹാസനം 

ആകാശത്തേയും ഭൂമിയെയും 

മറിച്ചിടും; ജാതികളുടെ രാജ്യങ്ങളുടെ 

ബലം നശിപ്പിച്ചുകളുയും; ഞാ൯ രഥ 

ത്തെയും അതിരു കയറി ഓാടിക്ുന്നധ 

രെയും മറിച്ചുകളയും; കുതിരകളും പുറ 

ത്തു കയറി ഒഓാടിക്കുന്നവരും ഓരോരു 

ആന് താന്താനെറ സഫഹോഭരനെറ ഖാളി 

നാല് വിഴ്ചം. അന്നാളില് -- സൈ൩ഞ്ജ 

16 

17 

21 

8 



സെഖയ്യാവു ൧ 

ടെ യഹോവയുടെ അരുളപ്പാടു -- ഏ 

സെറ ഓാസനായി ശെയല്ലീയേലിനെറ 

ഞാ൯ 

നിന്നെ എടുത്തു മുടമോതിരമാക്കും എന്നു 

മകനായ സെരുബ്ബാബേലേ, 

1 9174 സിവി 1 

ഞാ൯ 

നിന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു എന്നു 

യഹോവയുടെ അരുളപ്പാടു; 

സൈവ൮ൃങ്ങമൂടെ യഹോവയുടെ അരു 

പ്പാടു. 

൧൧ലച്യിഷ്വിി 

സെഖയ്യാവു 

-----93ഠ൦9..------- 

൧. ഥം 

ലാ ന് രണ്ടാം ആണ്ടെ ഏട്ടാം 

മാസത്തില് ഇട്ടോപ്രവാചകനെറ മക 

നായ ബെരെഖ്യാധിസെറ മകനായ 

സെഖയ്യാധിന്നു യഹോവയുടെ അരുള 

പ്പാടുണ്ടായതെന്തെന്നാല്: യഫോവനി 

ങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരോടു അത്യന്തം കോ 

പിച്ചിരിക്കുന്ു. ആകയാല് നി അധ 

രോടു പറയേണ്ടതു: സൈവ്ൃങ്ങളുടെ 

യഹോവ ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചെയുന്നു 

എങ്കലേക്കു തിരിലി൯ എന്നു സൈവ്ൃയങ്ങ 

ളുടെ യഹോവയുടെ അരുളപ്പാടു; ഏന്നാല് 

ഞാ൯ നിങ്ങളുടെ അടുക്കലേകും തിരിയും 

എന്നു സൈവ൮യങ്ങളൂടെ യഹോവ അരുളി 

ച്ചെയ്യന്നു. നിങ്ങഠം നിങ്ങളുടെ പിതാ 

ക്കന്മാരെല്പോലെ ആയിത്തിരരുതു; സൈ 

നൃങ്ങളുടെ യഹോവ ഇപ്രകാരം അരുളി 

ച്ചെയ്യുന്നു: നിങ്ങളുടെ ദൂമ്മാഗ്ലങ്ങളെയ്യം 

ടു്ജ്വൃത്തികളെയും വിട്ടുതിരിലി൯ എന്നി 

ങ്ങനെ പണ്ടത്തെ പ്രവാചകന്മാര അവ 

രോടു പ്രസംഗിച്ചിട്ടും അവര് കേശക്ക 

യോ എനിക്കു ചെധിതരികയോ ചെയ്യി 

ട്ടില്ല ഏന്നു യഹോവയുടെ അരുള പ്പാടു. 

5 നിങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാര് എധിടെ? പ്ര 

ഠിം 

വാചകന്മാർ സദാകാലം ജിീധിച്ചിരിക്കു 

മോ? എന്നാല് ഞാ൯ എനെറ ദാസന്മാ 

രയേ പ്രവാചകന്മാരോട്ട. കല്പിച്ച വചന 

ങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും നിങ്ങളുടെ പിതാക്കുന്മാ 

രെ തൃടന്നുപിടിച്ചില്ലയോ? രങ്ങമൂടെ 

വഴിക ശക്ം പ്രവൃത്തിക ക്കും തക്കവണ്ണം 

സൈന്ങ്ങളുടെ യഹോവ ഞങ്ങളോടു 

ചെയ്യ്യാ൯ നിരൂപിച്ചതുപോലെ തന്നേ 

അവന് ഞങ്ങളോട്ട ചെയ്യിരികുന്നു ഏന്നു 

അവർ മനംതിരിഞ്ഞും പറഞ്ഞില്ലയോ? 

ഓയ്യാവേശിനെറ രണ്ടാം ആണ്ടില് ശെ 

ബാത്ത് മാസമായ പതിനൊന്നാം മാസം, 

ഇരുപത്തുനാലാം തിയ്യതി, ഇദ്ദോധിനെറ 

മകനായ ബെരെഖ്യാവിസെറ മകനായ 

സെഖയ്യാപ്രവാചകന്നു യഹോവയുടെ 

അരുളപ്പാടുണ്ടായതെന്തെന്നാല്; ഞാ൯ 

രാത്രിയില് ചുവന്ന കുതിരപ്പുറത്തു കയറി 

യിരിക്കുന്ന ഒരു പുരുഷനെ കണ്ടു; അവ൯ 

ചേോലേയിലെ കൊഴ്ചന്തുകളുടെ ഇടയിരു 

നിന്നു; അയവനെറ പിമ്പില് ചുവപ്പും 

ഉള്ള കുതിര കുരാതനിറധും ധെണ്ടഷും 

കഠം ഉണ്ടായിരുന്നു. യജമാനനേ, ഇവര് 

ആരാകുന്നു ഏന്നു ഞാ൯ ചോടിച്ചതിന്നു 
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17 നീ ഇനിയും പ്രസംഗിച്ചു പറയേണ്ടതു: 

എ2ലുമില്പു 2 

മ്േന്നോടു സംസാരിക്ുന്ന ലൂത൯: ഇവ൪ മസെന്ങ്ങദുടെ യഫോധ ഇപ്രകാരം 

ആരെന്നു ഞാന നിനക്കു കാണിച്ചുതരാം അരുമിച്ചെയ്യന്നു : മ്രേനെറ പ്പട്ടണങ്ങഠം 

മ്േേന്നു എന്നോടു പറഞ്ഞു. ഏന്നാല് കൊ 

ഴുത്തുകടൂടെ ഇടയിരു നിച്ലയന്ന പുരുഷ൯: 

ഇവര് ഭൂമിയില് മരടാടി സഞ്ചരിക്കേണ്ട 

തിന്നു യഹോവ അയച്ചിരിക്ുന്നവ൪ ത 

ന്നേ തുന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞൂ. അവര് 

കൊഗ്നന്തുകടടുടെ ഇടയിരു നിപ്ലന്ന യ 

ഹോധയുടെ മദരൂതനോടു: ഞങ്ങ ഭൂമിയില് 

തുരടാടി സഞ്ചരിച്ചു, സവൃഭ്ൂമിയ്യം സ്വസ്ഥ 

മായി ധിശ്രമിച്ചിരികുന്നതു കണ്ടു ഏന്നു 

ഉത്തരം പറഞ്ഞു. മ്മേന്നാറെ യഹോവ 

യൂടെ ടൂത൯: സൈ ങ്ങടെ യഹോധേ, 

ഈ ഏഴപതു സംവത്സരം നി ക്രഭ്ധിച്ചി 

രിക്കുന്ന യെത്രശചേമി നോടും ഒയഫ്രുദാ 

പട്ടണങ്ങളോടും നി ഏത്രത്തോമം കുരു 

ണ കാണിക്കാതിരികും ഏനം ചോടിച്ചും 

അതിന്നു യഫോധഖ ഏന്നോടു സംസാരി 

കുന്ന ട്ടൂതനോടു നല്ല വാകും തആആശവാസ 

കരമായ വാക്കും അരുളിച്ചെയ്യു. മ്േന്നോടു 

സംസാരിക്കുന്ന ദരൂമ൯ എന്നോടു പറ 

ഞതു: നി പ്രസംഗിച്ചു പറയേണ്ടതെ 

ഒന്തന്നാല്: തെസെ൮യങ്ങമൂടെ യഫഹോധ 

ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചെയ്യുന്നു: ഞാ൯ യെ 

രൂശലേമിന്നും സിയോന്നും വേണ്ടി മഹാ 

തീറ്ഗുതയോടെ എരിയുന്നു. ഞാ൯ അപ്പം 

മാത്രം കോപ്പിച്ചിരിക്കെ, അവർ അനത്ഥ 

ത്തിന്നായി സഹായിച്ചതു കൊണ്ടെ സ്വൈ 

രമായിരികുന്ന ജാതികളോടു ഞാന് അ 

തൃന്തം കോപ്പിക്കുന്നു. 

ഹഫേധഖേ ഇപ്രകാരം 

ഞാ൯ കരുണയോടെ യെരരുശലേമിങ്ക 

അതുകൊണ്ടു യ 

അതുളിച്ചെയ്യന്നു : 

ലേകു തിരിഞ്ഞിരികുന്നു; ഏനെറ തആല 

യം അതില് പണിയും; ഖയരരൂശലേമി 

ന്മേതു അള.ഠുന്യല് പിടികും ഏന്നു സൈ 

൬ ങ്ങളുടെ യഹോവയുടെ അരുളപ്പാടു. 

ധാം 

ഇനിയും അടിവൃഭ്ധിമഹേതുവായി യിശാ 

ലത പ്രാപികും; യഹോവ ഇനിയം 

സീയോനെ ആശ്വസിപ്പിക്കയും ഇനി 

യ്യും യെരൂശലേമിനെ തിര്ഞെടുക്കുയ്യം 

ചെയ്യും, 

൨. അഡ്യ്യായ ഠം 

ഞാന തല ചൊക്കി നോക്കിയപ്പോ 

നാലു കൊമ്പു കണ്ടു. 

രികുന്ന ട്രതനോടു: 

മ്േമന്നോടു സംസാ 

ഇവ എന്താകുന്നു 

എന്നു ഞാ൯ ചോടിച്ചതിന്നു അവധവ൯ 

മ്ദേന്നോടു: ഇവ യെഫ്രദയെയും യിസ്യാ 

യേലിനെയും യെരൂശലേമിനെയ്ും ചിത 

റിച്ചുകഞ്ഞ കൊമ്പുകഠ എന്നു ഉത്തരം 

പറഞ്ഞു. 

കൊല്ലന്മാരെ കാണിച്ചുതന്നു. ഇവര് ഏന്തു 

യഹോവ ഏനിക്കു നാലു 

ചെയ്ത്ുനേ ഡന്നിരിക്കുന്നു ഏന്നു ഞാ൯ 

ചോടളിച്ചതിനനു അവന്: ആരും തല ഉയ 

ത്താതവന്ന്ണം യെഹ്രുദയെ ചിതറിച്ചുകള 

ആ കൊമ്പുകളാകുന്നു അധ; ഇധരോ 

യെഫ്രുടാദേശത്തെ ചിയറിച്ചുകളുമയണ്ട 

തിന്നു കൊമ്പുയത്തിയ ജാതികുട്ടുടെ കൊ 

മകളെ തള്ളിയിട്ടു അവരെ പേടിപ്പി 

പ്പാ൯ ഡന്നിരികുന്നു ഏന്നു പറഞ്ഞു. 

സ്െവെഖയ്യാവു ൨ 

20 

21 

ഞാന് പിന്നെയും തല പൊക്കി നോ ൨, 1 

ക്കിയപ്പോഠം, കയ്യിരു അള വുനൂല് പിടി 

ച്ചിരികുന്നോരു കണ്ടെ. 

നി ഏധിടേകു പോകുന്നു എന്നു ഞാ൯ 

പുരുക്നെ 

ചോദിച്ചതിന്നു അവ൯: ഞാന് യെരൂശ 

ലേരിനെ അളന്നു അതിനെറ ധീതി എ 

ന്തെന്നും നിം എന്നെന്നും നോകുധാ൯ 

പോകുന്നു ഏന്നു മ്രന്നോടു പറഞ്ഞു. 

മ്ലേന്നാല് ഏന്നോടു സംസാരിക്കുന്ന ദൂത൯ 

പുറത്തുവന്നു; അവനെ ഏതിരേപ്പാ൯ 

മറെറാരു ട്രുതനും പുറത്തു വന്നു അവ 



സെഖയ്യാധു ൩ 

നോടു പറഞ്ഞതു: നി ധേഗം ചെന്നു 

ഈ ബാല്യക്കാരനോടു സംസരരിച്ചു: യെ 

രൂശലേം അതിലെ മന്മഷ്ചരുടെയും മൃഗ 

ങ്ങളുടെയും ബഫ്ുത്വംനിമിത്തം മതിലി 

ല്ലാതെ തുറന്നുകിടക്കും എന്നു പറക. 

എന്നാല് ഞാ൯ അതിന്നു ചുററും തിമയി 

ലായിരികും; ഞാ൯ അതിനെറ നടടധിത 

മഫത്വമായിരിക്കും എന്നു യഹോവയുടെ 

അരുളപ്പാടു. ഹേ, ഹേ, വടക്കെ ദേശം 

വിട്ടോട്ടചി൯) എന്നു യഹോവയുടെ അ 

രുളപ്പാടു; ഞാ൯ നിങ്ങളെ ആകാശത്തി 

നെറ നാലു കാററുപോലെ ചിതറിച്ചിരി 

രിക്കുന്നു വല്ലോ എന്നു യഹോവയുടെ അരു 

ഉപ്പാടും ഹേ, ബാബേല്പുത്രിയുടെ അ 

ടുക്കല് പാക്കുന്ന സീിയോനേ, ചാടി 

ല്പ്പോക. സൈ൬യങ്ങളുടെ യഹോവ 

ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചെയുന്നു : നിങ്ങളോടു 

കവച്ച ചെയു ജാതികളുടെ അടുക്കല് അ 

വ൯ എന്നെ മഹത്വത്തിന്നായി അയച്ചി 

രിക്കുന്നു നിങ്ങളെ തൊടുന്നവ൯ അധ 

നെറ കണ്മണിയെ തൊട്ടുന്നു. ഞാ൯ അ 

വരുടെ നേരെ കൈ കുലുക്കും; അവര 

തങ്ങളുടെ മാസന്മാക്കു കവച്ചയായ്യീരും; 

സൈപവ്ൃങ്ങളുടെ യഹോവ എന്നെ അയ 

ച്ചിരിക്കുന്നു ഏന്നു നിങ്ങഠം അറികയും 

ചെയ്യും. സിയോന്പുത്രിയേ, ഘോഷി 

ചുല്സിച്ചു സന്തോഷിക്ക; ഇതാ, ഞാ൯ 

വരുന്നു; ഞാന നിനെറ മഭ്ധേ, വസിക്കും 

എന്നു യഹോവയുടെ അരുളപ്പാടു. അന്നാ 

ളില് പല ജാതികളും യഹോവയോടു 

ചേന്നു എനികു ജനമായ്യിരും; ഞാന് നി 

സെറ മദ്ധ്യേ വസിക്കും; സൈന്ൃങ്ങളുടെ 

യഹോവ എന്നെ നിസെറ അട്ടക്കല് അയ 

ച്ചിരിക്കുന്നു ഏന്നു നീ അറികയും ചെയ്യും. 

യഹോവ പലിശുഭ്ധദേശത്തു യ്യെഹ്ൂദയെ 

തന്െറ ഓഫരിയായി കൈവശമാകുകയ്ുയം 

യെരൂശലേമിനെ വിണ്ടും തിരഞ്ഞെടുക്കു 

ഠിം 

1 9/0 വിസില് 3 

കയും ചെയ്യും. സകലജഡവധുമായുയള്ളോരേ, 13 

യഹോവയുടെ മുമ്പില് മിണ്ടാതിരിപ്പി൯; 

അയന തെറ ധിശുദ്ധനിഖാസത്തില് 

നിന്നു എഴന്നരുളിയിരിക്കുന്നു. 

൩... അഷഗഡ്ധ്യായം. 

അനന്തരം അവന് എനിക്ു മഹാപയരോ 

ഹിതനായ യോശുവ, യഹോവയുടെ ഒ്മൂത 

നെറ മുമ്പില് നില്ല്യന്നതും സാത്താ൯ 

അയനെ കുററം ചുമതൃതുവാ൯ അവന്െറ 

വലത്തുഭാഗത്തു നില്ലുന്നതും കാണിച്ചു 

തന്നു. യഹോവ സാത്താനോട്ട: സാത്താ 

നേ, യഫോധ നിന്നെ ഭത്സിക്കുന്നു; യെരൂ 

ശലേമിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തിരികുന്നയഹോ 

വ തന്നേ നിന്നെ ഭര്ധിക്കുന്നു; ഇവ൯ തീ 

യില്നിന്നു വലിച്ചെടുക്കപ്പെട്ട കൊള്ളിയ 

ലൂുയോ എന്നു കല്പിച്ചും എന്നാല് യോശുവ 

മുക്കി വസ്ത്രം ധരിച്ച ടൂതനെറ മുമ്പിരു 

നില്ലപ്രയായിരുന്നു. അവ൯ തന്െറ മുമ്പില് 

നില്ലയന്നവരോടു: മുഷിഞ്ഞ വന്തം അവ 

ല്നിന്നു നീക്കിക്കളവി൯ എന്നു കപ്പിച്ചു; 

പിന്നെ അവനോട: ഞാന് നിനെറ അ 

കൂത്യം നിന്നിതനിന്നു ചോക്കിയിരിക്കുന്നു; 

നിന്നെ മത്സവധസ്ദ്രും ധരിപ്പിക്കും ഏന്നു 

അരുളിച്ചെയു. അവന്െറ തലയില് 

വെടിപ്പുള്ളോരു മുടി വെക്കട്ടെ എന്നു 

അവന് കല്പിച്ചു; അങ്ങനെ അവര് അധ 

നെറ തലയില് െടിപ്പുള്ളോരു മുടി 

ഖെച്ചു, അവനെ വസ്ത്രം ധരിപ്പിച്ച; 

യഹോധയുടെ ടൂതനോ അടുക്കെ നില്ല,യാ 

യിരുന്നു. യഫോധയുടെ ട്രൂത൯ യോശു 

വയോടു സാക്ഷീകരിച്ചതെന്തെന്നാല്; 

സൈങ്ങളുടെ യഹോധ ഇപ്രകാരം 

അരുളിച്ചെയുന്നു: നീ എനെറ വഴികളിരു 

നടക്കയും എനെറ കായ്യം നോകുകയും 

ചെയ്യാല് നി എനെറ ആലയത്തെ പരി 

എനെറ പാലിക്കയും പ്രാകാരങ്ങളെ 
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സൂക്ഷിക്കയും ഞാ൯ നിനക്കു യാ നില്ലന്ന 

വരുടെ ഇടയില് ആഗമനം അന്ഭ വദിക്ക 

യൂം ചെയ്യും. മഹാപുരോഹിതനായ യോ 

ശുധേ, നീയും നിനെറ മുമ്പില് ഇരികു 

ന്ന നിന്െറ ക്രട്ടുകാരും കേട്ടു കൊഠംധി൯! 

അവര് അത്മൃതലക്ഷണപുരു ഷചന്മാരല്ലോ; 

ഞാന് ഏ൭൯റ ഓസനായ മള എന്നവ 

നെ വരുത്തും. ഞാന് യോശുവയുടെ 

മൂയ്ധിരു ചെച്ചിരിക്ുന്ന കല്ലുണ്ടല്ലാ; ഒരേ 

കല്ലിന്മേരു ഏഴു കുട്ണും ഉണ്ടു; ഞാ൯ അ 

തിനെറ കൊത്തുപണി കൊമ്്ഠാ; ഒരു 

ഭിവഡത്തിത ഞാ൯ രേശത്തിന്റെറ അ 

കൃത്യം പോക്കും ഏന്നു സൈ_ങ്ങളുടെ 

യഹോവയുടെ അരുളപ്പ്യാടും അന്നാളില് 

നിങ്ങ ഓരോരുത്തന് തന്താനെറ ക്രട്ടു 

കാരനെ മുന്ത്ിരിവള്ളിയുടെ കിഴിലേകും 

അത്തിവ്ൃക്ഷത്തി൯ കിഴിലേകും ക്ഷണി 

ആം മുന്നു രെസവ൮്യഞ്ങുടെ യഫഹോധയ്യ 

ടെ അരുളപ്പാടു. 

൪., അദഡ്ധ്യായാ. 
[ ൮) 

എന്നോടു സംസാരിക്കുന്ന ട്ടൂത൯ പിന്നെ 

യും വന്നു, മുറക്കുത്തില്നിനാ ഉണതുമുന്നതു 

പോലെ ഏന്നെ ഉണത്തി: നി ഏന്തു കാ 

ണുന്നു ഏന്നു ഏന്നാടു ചോടിച്ചതിന്നു 

ഞാ൯: മുഴുവനും പൊന്നുകൊണ്ടു മ്ളോരു 

വിള കുതണ്ടും അതിമ൯റ തലെക്കൽ ഒരു 

കടവും അതിന്മേല് ഏഴ ധിദൂകും അതി 

നെറ തധെക്കലുള്ള ഏഴ വിദുക്കിനം ഏഴ 

കുഴലും അതിന്നരികെ കടത്തിനെറ വല 

തതഭാഗത്തൃു ഒന്നും ഇടത്തുടാഗത്തു ഒന്നും 

ഇങ്ങനെ രണ്ടു ഒലിഖചുമരധും ഞാ൯ കാം 

ണുനം എന്നു പറഞ്ഞു. ഏആന്നോടു സംസാ 

രിക്കുന്ന ല്ൂതനോടു ഞാ൯: യജമാനനേ, 

ഇതു ഏന്താകുന്നു എനും ചോദിച്ചും എ 

ന്നോടു സംസാരിക്കുന്ന ല്ൂൂത൯ എന്നോടു: 

ഇതു എന്താകുന്നു ഏന്നു നി അറിയുന്നില്ല 

സ്വെഖയ്യായു ൭: 

യോ ഏന്നു ചോദിച്ചതിന്നു: ഇപ്പ, യജമാ 

നനേ, ന്നു ഞാ൯ പറഞ്ഞു. അവ൯ 

മേന്നോടു ഉത്തരം പറഞ്ഞതെന്നതെന്നാല്: 

സെരുബ്ബാബേലി നോടുള്ള യഹോഖയുടെ 

അരുളപ്പാടാവിതു: സൈനത്താലല്ു, ശ 

ക്തിയാലുമല്ു, ഏനെറ ആത്മാധിനാല 

ത്രേ ഏന്നു സൈ൮ങ്ങളൂതടയഫോവ അ 

രക്ിച്ചെയ്യുന്നു. സെരുബ്ബാബേലിനെറ 

മുമ്പിലുള്ള മഹാവവ്വതമേ, നി ആർ? 

നി സമഭ്രമിയായ്യിരും; അതിന്നു ക്ൃവം 

കൃപ എന്ന ആപ്പോടുക്ൂടെ അവന് ആ 

ണിക്കല്ലു കയററുംം യഹോധയുടെ അ 

രുളപ്പാടു എനിക്ുണ്ടായതെന്നെന്നാൽ: 

സെരുബ്ബാബേലിന്െറ കൈ ഈ ആല 

യത്തിന്നു അടിസ്ഥാനം ഇട്ടിരികുന്നു; 

അവധനെറ കൈ തന്നേ അതു തികും; 

സൈവ്ൃയങ്ങദൂടെ യ3ഹാധ ഏന്നെ നി 

നെറ അടുക്കല് അയച്ചിരികുന്നു എന്നു 

നീ അറിയും. അപ്പകായ്യങ്ങളുടെ ഭിവ 

സത്തെ ആര് തുച്ച്തികരിക്ുന്നു? സവ്ൃഭൂമി 

യിലും 

ഈ ഏഴു കണ്ണു സെരുബ്ബാധഖേലിനെറ 

മരടാടിച്ചെല്പുന്ന യമഹാധേയുടെ 

കയ്ക്കിലൂമ്ള തുകുക്കട്ട കണ്ടു സന്തോകി 

കുന്നു. അതിന്നു ഞാന് അവനോടു: 

ധി കുതണ്ടിന്നു ഇടത്തൃഴഭാഗത്തും വലത്തു 

ഭാഗത്തും ഉള്ള രണ്ടു ഒലിധുമരം എന്താകനാ 

മ്േന്നു ചോദിച്ചു. ഞാന് രണ്ടാം പ്രാവ 

ശ്യം അവനോടു: പൊന്നുകൊണ്ടുള്ള രണ്ടു 

നാള ത്തിന്നരികെ പൊ൯നിറമായ മ്േണ്ണ 

ഒഴ്ണകുന്ന രണ്ടു ഒലിയുകൊമ്പു എന്തു ഏന്നു 

ചോടിച്ചും അവസ ഏന്നോടട: ഇതു എന്താ 

കന്നു ഏന്നു നി അറിയുന്നില്ലയോ ഏനു 

ചോദിച്ചതിന്നു: ഇല്ലം യജമാനനേ, എന്നു 

ഞാ൯ പറഞ്ഞു. അതിന്നു അവ൯: ഇവർ 

സവ്ൃ ഭൂമിയുടെയും കത്താവിനെറ സന്നി 

ധിയില് നില്ലയന്ന രണ്ടു അഭിഷിക്തുന്മാര് 

മ്രേന്നു പറഞ്ഞു. 
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സ്വെഖയ്യായു ൫,൬ 

൫൭൦ അഭ്ധ്യായം. 

ഞാ൯ പിണ്ടും തല ചൊക്കി നോക്കിയ 

പ്പോ, പാറില്ലോകുന്ന ഒരു ചുരു കണ്ടു. 

അവന് എന്നോടു; നി എന്തു കാണന 

എന്നു ചോദിച്ചതിന്നു: പാറിപ്പേടകുന്ന 

ഒരു ചുരു ഞാ൯ കാണുന്നു; അതിന്നു 

ഇരുപതു മുഴം നീളവും പത്തു മുഴം വിതി 

യ്യും ഉണ്ടു എന്നു ഞാന് മുത്തരം പറഞ്ഞു. 

അവന് എന്നോടു പറഞ്ഞതു: ഇതു സ്വ്വ 

ദേശത്തിലേക്ും പുറപ്പെടുന്ന ശാപമാകു 

ന്നു; മോക്ക്ടികുന്നവ൯ ഒക്കെയും അതു 

പോലെ ഇവിടെനിന്നു പാറിപ്പോകം; 

സത്യം ചെയ്യന്നവ൯ ഒക്കെയും അതുപോ 

ലെ ഇധിടെനിന്നു പാറിപ്പോകും. ഞാ൯ 

അതിനെ പുറപ്പെടുധിച്ചിട്ടു അതു കള്ള 

നെറ പീിട്ടിലേക്കും എനെറ നാമത്തില് 

കള്ള സ്തൃത്യം ചെയ്യന്നവന്െറ വീട്ടിലേകും 

ചെല്ലം; അതു അവനെറ ലിട്ടിന്നകത്തു 

താമസിച്ചു, അതിനെ മരധും കല്ലുമായി 

നശിപ്പിച്ചുകള യും എന്നു സൈ൮ങ്ങളു ടെ 

യഹോവയുടെ അരുളപ്പാടു. 

അനന്തരം എന്നേട്ട സംസാരിക്കുന്ന 

ഭൂത൯ പുറത്തു വന്നു എന്നോടു: നീതലപൊ 

ക്കി ഈ പുറപ്പെടുന്നതു എന്താകുന്നു. എന്നു 

നോക്കുക എന്നു പറഞ്ഞു. അതെന്തെനനു 

പുറപ്പെടുന്നതാ 

യോരു ഏഫാ എന്നു അവ൯ പറഞ്ഞു; അതു 

ഞാന ചോടിച്ചതിന്നു : 

'സവ്യൃദേശത്തിലും ഉള്ള അവരുടെ അകുത്യം 

എന്നും അവന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഞാ൯ 

വട്ടത്തില് ഉള്ളോരു ഈയപ്പുലക പൊങ്ങി 

പ്പോകുന്നതും അവിടെ ഏഫയുടെ നടു 

വില് ഒരു സ്റ ഇരിക്കുന്നതും കണ്ടു. 

ഇതു മൂക്കൃതയാകുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു അവ൯ 

അവളെ ഏഫയുടെ അകത്താക്കി ഈയ 

പ്പലകുകൊണ്ടു അടെച്ചു. ഞാ൯ പിന്നെ 

യും തല പൊക്കി നോക്കിയപ്പോ, രണ്ടു 

ധാഠാഥറ്ഠിം 

19118 സ്ഥി ഒ, 6 

സ്്രീകം പുറത്തു വരുന്നതു കണ്ടു അവ 

രുടെ ചിറകില് കാററുണ്ടായിരുന്നു; അ 

വക്കു പെരുഞ്ഞാറയുടെ ചിറക്പോലെ 

ചിറകുണ്ടായിരുന്നു; അവര് ഭൂമിക്കും ആ 

കാശത്തിന്നും മഭ്ധയയ ഏഫയെ പൊക്കി 

ക്കൊണ്ടുപോയി. എന്നേടടേ സംസാരി 

ക്കുന്ന ദൂതനോടു: അവര് ഏഫയെ എയി 

ടേകു കൊണ്ടുപോകുന്നു എന്നു ഞാ൯ ചോ 

ടിച്ചു. അതിന്നു അവ൯: ശിനാര്൪ദേശത്തു 

അവര് അവരക്കു ഒരു ധിടു പണിഖാ൯ 

പോകുന്നു; അതു തീന്നാത അവളെ. സ്വ 

സ്ഥാനത്തു പാപ്പിക്കും എന്നു എന്നോടു 

പറഞ്ഞു. 

ന്നം അദ്യായം. 

ഞാ൯ വിണ്ടും തല പൊക്കി നോക്കിയ 

പ്പോ രണ്ടു പവ്വതങ്ങളുടെ ഇടയില്നി 

ന്നു നാലു രഥം പൃറപ്പെടുന്നതു കണ്ടു; ആ 

പവ്വതങ്ങളോ താഭൂപവ്വത ങ്ങ ആയി 

രുന്നു. ഒന്നാമത്തെ രഥത്തിന്നു ചുവന്ന 

കുതിരകളെ യും രണ്ടാമത്തെ രഥത്തിന്നു 

കറുത്ത കുതിരകളെയും മൂന്നാമത്തെ രഥ 

ത്തിന്നു വെളുത്ത കുതിരകളെയും നാലാമ 

ത്തെ രഥത്തിന്നു പുള്ളിയും കുരാല്നിറ 

വും ഉള്ള കുതിരകളെയും പൂട്ടിയിരുന്നു. 

മെന്നോടു സംസാരിക്കുന്ന മൂതനോടു: യജ 

മാനനേ, ഇതു എന്താകുന്നു എന്നു ഞാ൯ 

ചോടിച്ചു. ടൂത൯ എന്നോടു ഉത്തരം പറ 

ഞ്ഞതു: ഇതു സവ്ൃഭൂമിയുടെയും കത്താധി 

നെറ സന്നിധിയില്നിന്നിട്ടു പുറപ്പെടു 

ന്ന ആകാശത്തിലെ നാലു കാററു ആകുന്നു. 

കറുത്ത കുതിരകഠം ഉള്ളതു വടക്കെ ദേശ 

ത്തിലേക്കു പുറപ്പെട്ടു; ധവെമൃത്തവ അവ 

യുടെ പിന്നാലെ പുറല്ലെട്ടു; പുള്ളിയുള്ള വ 

തെക്കെ ദേശരേക്കു പുറപ്പെട്ടും കുരാത 

നിറമുള്ള വ പുറപ്പെട്ടു ഭൂമിയില് ഉരടാടി 

സഞ്ചരിപ്പാ൯ നോക്കി; നിങ്ങശ പോയി 
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ട്രമിയില് 

എന്നു അവന്൯ കല്പിച്ചു; അങ്ങനെ 

അവ ഭൂമിയില് മൂടാടി സഞ്ചരിച്ചു. 

അവന് ത്ആന്നോടു ഉറക്കെ വിളിച്ചു: 

വടക്കെ ഭേശത്തേക്ു പുറല്പലെടിരിക്കു 

ന്നവ വടക്കെ ദേശത്തിങ്കല് എനെറ 

കോപ്പത്തെ 

പറഞ്ഞും 

ശമിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു 

1370 സെലയ്യായു ൭ 
കടട ടട ട്ടോ ച് ട് ളു 

തഉരടാടി മിന റു? അയച്ചിരികുന്നു എന്നു 

നിങ്ങ അറിയും; നിങ്ങ ശ്രദ്ധ 

യോടെ നിങ്ങുടെ വമായ യഹോധഖ 

യൃയടെ വാകു കേട്ടനുസരിക്ുമെങ്കില് അതു 

സംഭവിക്കും. 

൭൦ അഡ്ധ്യായം. 

ദ്ായ്യംചേശ രാജാവിന്െറ നാലാം ആ 

യഫോവയുടെ അരുളപ്പാടു മൃനികു ! ണ്ടിത, കിസ വ് മേന്ന ഒമ്പതാം മാസം, 

നി! 

തോബിയാധു, യെരായാധു എന്നി പ്രധാ 

ഞ്ഞായതെന്തെന്നാല് : ഹെലു യി, 

സികളോടു വാങ്ങുക; അഖധവര് ബാബേ 

ലിരനിന്നു വന്നെത്തിയിരികുന്ന സെഫ 

ന്യാധിനെറ മകനായ യോധിയാധിന്െറ 

ധിട്ടില് നി അന്നു തന്നേ ചെല്ലേണം. 

അവരോടു നീ വെള്ളി യും പൊന്നും വാദ 

കിരിടം ഉണ്ടാക്കി മഹാപുടരോഹിതനായി 

യെഛഫോസാദാക്കിന്െറ മകനായ യോഗ്യ 

വയുടെ തലയിരു വെച്ചു അവനോടു പറ 

യേണ്ടതെന്തെന്നാല്; സൈന ൮ അ്നടെ | 

യഹോവ ഇപ്രകാരം അരുളി ച്ചെയ്യന്നു : 

മുള ഏന്നു പേരുള്ളോരു പുരുഷനങഞണ്ടല്ലോ; 

അവന തന്െറ നിലയില്നിന്നു മുളെച്ചു 

വന്നു യഹോവയുടെ മന്ദിരം പണിയും. 

അവന് തന്നേ യഹോവയുടെ മന്മിരം 

പണിയ്യം; അവന് ബഡ്ലുമാനഭഷണം 

ധരിച്ചു സിംഹാസനത്തില് ഇരുന്നു 

വാഴം, അവന് സിംഹാസനത്തില് പുരോ 

ഹിതന്മമായിരികും; ഇരുവകും തമ്മില് 

സമാധാനമന്൬ണം ഉണ്ടാകും. ആകിരി 

ടമമോ, ഹേഴലം, മതോബിയാവു, യെഭാ 

യാവു, സെഫന്യധിനെറ മകനായ ഫേ൯ 

ഏന്നിവരുടെ ഓാമമ്മെക്കായി യഹോധഖ 

യുടെ മന്ദിരത്തില് ഉണ്മായിരിക്കേണം. 

എന്നാത ട്ടൂരസ്ഥന്മാര വന്നു യഹോവ 

യുടെ മന്ദിരത്തിങ്കല് പണിയും; സൈ 

നൃങ്ങമൂടെ യഹോവ എന്നെ നിങ്ങ 

ധാരം 

| 
നാലാം തിയ്യതി, സെഖഷ്ലാവിന്നു യഹോ 

വയുടെ അരുളപ്പാടുണ്ടായി. ബേ3ഥല്ത 

കാര യഹോധയെ പ്രുസാടിപ്പിക്കേണ്ട 

തിന്നു സരേസരിനെയ്യം രേഗെം-മേലെ 

ആരദൂകുള്കെയ്യം 

സൈന ൧ 9. ടെ യര്ഫാധ്യ്യ 

ക്കിനെയ്യം അവരുടെ 

അയച്ചു 

ടെ ആലയത്തിലെ പൃുരോഹിതന്മാരരാടും 

പ്രവാചകന്മാരോടും: ഞത്ങഠ ഇൃത്ൂസംഖ 

ത്സരമായി ചെയ്യൂവന്നതു പോലെ അഞ്ചാം 

മാസത്തില് കരഞ്ഞുംകൊണ്ടു മപവഖസി 

ക്കേണമോ എന്നു ചോളിപ്പിച്ചു. അപ്പ്പോഗ 

സൈ ങ്ങദുടെ യഫോധയുടെ അരുമൂ 

പ്പാട തഏൃനികു ഉണ്ടായതെന്തെന്നാര : 

നീ ദേശത്തിലെ സകലജനത്തോടും പുരോ 

ഹിത ന്മാരോടും പറയേണ്ടതു: നിങ്ങ 

ഈ എഴ്ചപതു സംവത്സരമായി അഞ്ചാം 

മാസത്തിലും ഏഴാം മാസത്തിലും മുപവ 

സിച്ചു യിലപിക്കയില് നിങ്ങഠം എനി 

ക്ൃമവണ്ടി തന്നേയോ ഉപധസിച്ചതു7 

നിങ്ങഠം ഭക്ഷികുമ്പോഴ്ചം പാനം ചെയ്യു 

ബ്പോഴ്ം നിങ്ങ തന്നേയല്ലയോ ഭക്ഷ്മിക്ക 

യം പാനം ചെയ്യുയും ചെയ്യുന്നതു? ഖയെരു 

ശലമിന്നും അതിനെറ ചുററും അതിനെറ 

ഉപനഗരങ്ങഗകും നിവാസികളും സ്വ 

സ്ഥതയും മണ്ടായിരുന്നപ്പോഴ്ചം തെക്കേ 

ദേശത്തിന്നും താഴ്ണിതിക്ും നിലാസികുമ 

മുണ്ടായി രുന്നപ്പോഴം യഹോവ പണ്ടത്തെ 

പ യ്യും പ്രസംഗിപ്പിച്ച 

173 $ 
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സ്വെഖയ്യാധു ൮ 

വചനങ്ങളെ നിങ്ങര കേട്ടനുസരിക്കേ 

ണ്ടതല്പയോ? 

യഹോവയുടെ അരുളപ്പാടു സെഖയ്യാ 

വിന്നുണ്ടായതെന്തെന്നാല് : സെന 

ങ്ങളുടെ യഹോവ ഇപ്രുകാരം അരു 

ളിച്ചെയ്യന്നു: നേഃരാടെ പ്പാ 

ലിക്കയും 

ന്യായം 

ഓരോരുത്ത൯ താന്താനെറ 

സഹോദരനോടു ദയയും കരുണയും 

കാണിക്കയും ചെയ്ത്രി൯. വിധവയെയും 

അനാഥനെയും പരദേശിയെയും ഒരി 

ദരനൈയും പീഡിപ്പിക്കരുതു; നിങ്ങ 

ളില് ആരും തന്െറ സഹോദരനെറ 

നേരെ ഹ്ൃടയത്തില് ദോഷം നിരൂപി 

ക്കയും അരുതു. എന്നാല് ചെധികൊ 

ടടപ്പാ൯ അവക്കു 

മൃശ്ശാഠയം 

ചെവി പൊത്തിക്കള കയും 

മനസ്സ്സില്ലായിരുന്നു; 

അവര് കാണിക്കയും കേ 

ക്കാത വണ്ണം 

ചെയ്യു. 

സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവ തനെറ ആ 

അവർ ന്വ്യായപ്രമാണധ്യം 

ത്മാധവിനാല് പണ്ടത്തെ പ്രവാചക 

ന്മാർമുഖാന്തരം അയച്ചു വചനങ്ങളും 

കേട്ടന്ദസരിക്കാതവണ്ണം ഫദയങ്ങളെ, 

വരജുംപോലെ കുടുപ്പമാക്കി; അങ്ങനെ 

സൈവ൮യങ്ങളൂുടെ യഹോവയിങ്കല്നിന്നു 

ഒരു മഹാകോപം വന്നു. ആകയാല് 

ഞാ൯ വിളിച്ചിട്ടും അവര് കേശക്കാതി 

രുന്നതുപോലെ തന്നേ അവര് നില 

വിളികും, ഞാ൯ കേരക്കയില്ലതാനും 

എന്നു സൈവ൮ൃങ്ങളു.ടെ യഹോവ അരു 

ഞാ൯ ഒരു ചുഴലിക്കാ ളിച്ചെയ്യന്നു. 

ററുകൊണ്ടു 

യാത്ത സകലജാതികളുടെയും ഇടയില് 

ആരും 

പോക്കു വരത്തില്ലാതവണ്ണും അവരുടെ പി 

അവരെ അവര് അറി 

ദേശമോ പാററിക്കമഞ്ഞു; 

മ്പില് ശ്രന്യമയ്യീന്നു; അങ്ങനെ അ 

൮൪ മനോഹരദേശത്തെ ശ്രൂ൬ മാക്കിക്ക 

1980 മനലുസിവി 8 

൮. അഷ്ധ്യായം. 

സ്സ൬ൂങ്ങൂടെ യഹോധയുടെ അരു 

ഉപ്പാടു എനിക്കുണ്ടായതെന്തെന്നാല്: 

സൈവ ങ്ങദൂടെ യഹോവ ഇപ്രകാരം 

അരുളിച്ചെയ്യുന്നു: ഞാ൯ മഹാതിക്സള്ത 

യോടെ സീയോനു ധേണ്ടി ഏരിയുന്നു; 

ഞാ൯ അതിന്നു ധേണ്ടി മഹാക്രോധത്തോ 

ടെ എരിയുന്നു. യഹോവ ഇപ്രകാരം 

അരുളിച്ചെയ്യന്നു : ഞാ൯ സീയോനിലേക്കു 

മടങ്ങിവന്നു യെരൂശലേമിനെറ മഭ്ധ്ൃയ 

വസികും;; യെരൂശലേമിന്നു സത്യനശരം 

മ്രേന്നും സൈവൃയങ്ങദൂുടെ യഹോവയുടെ 

പവ്വൃതത്തിന്നു വിശുഭ്ധപവ്വതം ഏന്നും 

പേര പറയും. സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോ 

വ ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചെയുന്നു : ഇനിയും 

യെരൂശലേമിനെറ ധിഥികളില് പവൃഭ്ധ 

ന്മാരും വൃഭദ്ധമാരും ഇരികും; വാഭ്ധക്ൃയം 

നിമിത്തം ഓരോരുത്തന് കയ്യില് വടി 

പിടിക്കും. നശഗരത്തിനെറ യിഥികമ 

ആണകുട്ടികളെയും പെണകട്ടികളെയും 

കൊണ്ടു നിറഞ്ഞിരികും; അവര് അതി 

നെറ വീഥികളില് കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. 

സൈവ ങ്ങളൂുടെ യഹോവ ഇപ്രകാരം 

അരുളി ച്ചെയുന്നു; അതു ഈ കാലത്തിരു 

ഈ ജനത്തിനെറ ശേഷിപ്പുള്ള വക്കു അതി 

ശയമായി തോന്നുന്നു എങ്കില് എനി 

ക്കും അതിശയമായി തോന്നുമോ എന്നു 

സൈവ ങ്ങളുടെ യഹോവയുടെ അരു 

ളപ്പാടു. യര്ഫഹാധവ 

ഇപ്രകാരം 

എനെറ ജനത്തെ ഉദയദേശത്തുനിന്നും 

സൈ൩൬ങ്ങളുടെ 

അരുളിച്ചെയ്യുന്നു : ഞാ൯ 

അസുമയ ദേശത്തുനിന്നും രക്ഷികും. 

ഞാ൯ അധഖരെ കൊണ്ടുവരും; അവര് 

യെരൂശലേമില് പാക്കും; സത്യത്തിലും 

നീതിയിലും അവര് എനിക്കു ജനമായും 

ഞാ൯ അവക്കു ദൈവമായും യുരികും. 
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സൈന്ങ്ങലൂുടെ യഹോവ പ്രകാരം അ 

രളിച്ചെയ്യന്നു : ൭സെ൮ ങ്ജമു ടെ യഹഫോധഖ 

യയടെ ആഖയമായ മന്ദിരം പണിയേണ്ചെ 

തിന്നു അടിസ്ഥാനം ഇട്ട നാങ്ളിരു മുണ്ടാ 

യിരുന്ന പ്രവാചകന്മാരുടെ വായിരനി 

അ ഈ വചനങന്ടമെ ഈ കാലത്തു കേസ 

കുന്നവരേ, ൭ധൈധ്യപ്പെടുവി൯. ഈ കാ 

ലത്തിന്നു മുമ്പെ മനുഷ്യന്നു ക്രലിയില്ലം 

മൂഗത്തിന്നു ക്രലിയില്ലു; പോകുവരത്തു 

ചെയുന്നവന്നു ധൈരിനിമിഅം സമാധാ 

നധുമില്ല; 
തമ്മില് തമ്മില് വിരോധ മാക്കിയിരുന്നു. 

ഞാ൯ സക്ലമനുഷ്ചരെയ്യം 

ടപ്പോഗഥോ ഞാന് ഈ ജനത്മിനെറ ശേ 

ക്മിപ്പുള്ള വരോടു മുമ്പിലത്തെ കാലത്ഇഞു 

ഏേന്നപോലെയല്ല എന്നു സൈന ങ്ങടെ 

യഹോവയുടെ അരുമപ്പാടു. വിതസ 

മാധാനത്തോടെ ആഅയിരികും; മുന്തിരി 

വള്ളി ഫലം കാഡ്യ്യാ;ു ട്രമി അനുഭവം 

നല്ലം; ആകാശം മണ്ണു വെയ്യികും; ഈ 

ജനത്തിനെറ ശേഷിപ്പുള്ള വക്ക ഞാ൯ 

ഇവയൊക്കെയും അവകാശമായി കൊടു 

൭യഫ്രുദാഗൃഹവധും യി സ്പായേല് ഗൃഹ 

വുമായയള്ളോരേ, നിങ്ങ ജാതികളുടെ 

ഇടയില് ശാപ്പമായിരുന്നതു പോലെ ഞാ൯ 

ക്ംം 

നിങ്ങളെ രക്ഷിച്ചിട്ടു നിങ്ങ അനമഗ്രഫ 

മായ്യിരും; നിങ്ങഠം ഭയപ്പെടാതെ ധൈധയ്യ 

മായിരിപ്പി൯. സൈ ഞങ്ങളൂടെ യഹോധ 

ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചെയ്യന്നു : നിങ്ങദുടെ 

പിതാക്കന്മാർ എന്നെ കോപിപ്പിച്ചപ്പോ 

ഞാന് നിങ്ങശക്കു തിനു വരുത്തുവാ൯ 

ഡിചാരിക്കയും അന്ുതപിക്കാതിരിക്കുയും 

ചെയൂതുപോലെ ഞാ൯ ഈ കാലത്തു 

യെരൂശധേഥിണും യെഫ്രുഭാഗൃഹത്തിന്നും 

വിണ്ടും നന്ന വരുത്തു വാ൯ വിചാരിക്കുന്നു; 

നിങ്ങ ഭയപ്പെടേണ്ടാ ഏന്നു സൈവ 

ങ്ങദൂടെ യഹോധ അരുഭ്ിച്ചെയ്യുന്നു. നി 

ഞജഠം ചെയ്യ്യണ്ടുന്ന കായ്യങ്ങഠ ഇവയാക 

ഠിം 

__ 1981 -- സെഖയ്യാവു ൨) 

ന്നു: ഓരരാരുത്ത൯ താന്താന്െറ കൂട്ടുകാര 

നോടു സത്യം പറധിന്; നിങ്ങമൂടെ ഗോ 

വുരങ്ങളി രു നേരരാടും സമാധാനത്തോടും 

കൂടെ ന്യായപാലനം ചെയ്ത്രി൯. നിങ്ങ 

കില് ആരും തന്െറ ക്രട്ടുകാരനെറ നേരെ 

പൃദയത്തില് ദോഷം നിരൂപിക്കുരുതു; 

കുള്ളസ്സ്റുത്യത്തില് ഇക്ടം തോന്നുകയും 

അരുതു; ഇതെല്ലാം ഞാന് വെറുകുന്നതല്ലോ 

മ്ലേന്നു യഹോധയ്യടെ അരുളപ്പാടു. 

സൈ ങ്ങളു ടെ യഹോവയുടെ അരു 

ഒപ്പാടു ഛനിക്കുണ്ടായതെന്നെന്നാര; 

സൈസ്ങ്ങമ്ുടെ യഹോവ ഇപ്രകാരം 

അതുളിച്ചെയ്യുന്നു: നാലാം മാസത്തെ ഉപ 

വാസവും അഞ്ചാം മാസത്തെ ഉപവാസ 

വും ഭഏആഗാം മാസത്തെ ഉപധഖാസവും പ 

ത്താം മസേത്തെ മുപ വാസവും ഖ്െഫ്രുരാഗൃ 

ഹത്തിന്നു ആനറാധും സന്തോഷവും 

പ്രമോദമായുള്ള ഉത്സവങ്ങളും ആയിരിക്കേ 

ണം; അതുകൊണ്ടു സത്യ ധും സമാധാന 

വും ഇക്ടൂപ്പെടുധി൯. 
യഹോവ ഒപ്രക്ഷരം അതരുളിച്ചെയയുന്നു : 

൭ഒസെ൬) ങ്ങലദുടെ 

ഇനി ജാതികളും അനകപട്ടണങ്ങളിലെ 

നിവാസികളും വരുവാന് ഇടയാകും. 

ഒരു പട്ടണത്തിലെ നിധവാസികഠം മറെറാ 

ന്നിലേക്കു ചെന്നു: വരുധിന്, നമുകു 

യഹോവയെ പ്രുസാദിപ്പിക്കേണ്ടതിന്നും 

൭സ൬, ങള ടെ യഹോവയെ അന്വേക്കി 

ക്രകേണ്ടതിന്നും പോകാം; ഞാന്ദം പോരുന്നു 

മ്േേന്നു പറയ്യം. അങ്ങനെ അനേകജാതി 

കട്ടും ബഫ്ഗുവംശങ്ങമൂം യെരുശലേദില് 

൫സെ൬ ഞ്ജമൂടെ യഹോവയെ അന്വേ 

കിപ്പാനും യഹോധയെ പ്രസാടിപ്പിപ്പം 

ദമം വരും. സെ൮ൃങ്ങളുടെ യഹോധ 

ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചെയ്യുന്നു: ആകാലത്തു 

ജാതികടടുടെ സകലഭാകകളിലുംനിന്നു 

പത്തു പേര് ഒരു യെഫ്രുടനെറ ധ്്ര്രാഗം 

പിടിച്ചു: ഭൈധം നിങ്ങളോടുക്രടെ 

ടി] 

ഉമ 

28 



സെഖയ്യാധു ൯ 

ഉണ്ടെന്നു ഞങ്ങ കേട്ടിരിക്കയാല് ഞങ്ങ 

നിങ്ങ ളോടുക്രടെ പോരുന്നു ഏന്നു പറയും. 

൯. അദ്ധ്യായം. 

(്പൂവാചകും. 

പ്രാടു ഹദാക്ദേശത്തിന്നു വിരോധമായി 

യഹോവയുടെ അരുള 

രിക്കുന്നു; ഭമ്മേശെക്കിന്മേല് അതു വന്ന 

ഒരും ഃ  യഹോയ, മനുഷ്യരിലും യിസ്രായേ 

ലിനെറ സകലഗോത്രങ്ങളിലും ട്ടക്ട്രിവെ 

ക്കുന്നു. അതിനോട്ട തൊട്ടിരിക്കുന്ന ഹമാ 

ത്തിന്നും ജ്ഞാനം ഏറിയ സോരിന്നും സി 

ഭോന്നും അങ്ങനെ തന്നേ. സോര് തനി 

ക്കു ഒരു കോട്ട പണിതു, പൊടിപോലെ 

ധെള്ളിയും വീഥികളിലെ ചെളിപോലെ 

തങ്കവും സ്വരൂപിച്ചു. എന്നാല് കത്താധു 

അവളെ ഇറക്കി, അവളുടെ കൊത്തളം 

കടലില് ഇട്ടുകളയും; അവ തിക്കു ഇര 

യായ്യിരുകയും ചെയ്യും. അസ്സറലോ൯ അതു 

കണ്ടു ഭയപ്പെടും; ഗസ്സയും ഏഎക്രോനും 

കണ്ടു ഏററയും വിറെക്കും; അവളുടെ പ്ര 

ത്യാശെക്കു ഭംഗം വരുമല്ലോ; ഗസ്സയില് 

അസ്സു 

ലോന്നു നിവഡാസികഠ ഇല്ലാതെയാകും. 

നിന്നു രാജായു നശിച്ചുപോകും; 

അസ്ോടില് ഒരു കൌലടേയജാതി പാ 

ക്കും; ഫെലിസ്ത രുടെ ഗവ്മും ഞാ൯ ഛേ 

7 ടിച്ചുകളുയും. ഞാ൯ അവനെറ രക്തം 

അവനെറ വായില്നിന്നും അവനെറ 

വെറുപ്പുകഠം അവനെറ പപല്ലിന്നിടയില് 

നിന്നും നീക്കിക്കളയും; ഏന്നാല് അവനും 

നമുടെ ദൈവത്തിന്നു ഒരു ശേഷില്പം 

യ്ിരും; 
മേധാധിയെപ്പേംലെയും ഏഎക്രോ൯ ഒരു 

ആകും. 

പോക്കുവരത്തു ചെയ്യാതിരിക്കേ 

അവ൯ യ്െഫ്രുദയില് ഒരു 

യെബൃസ്യനെപ്പ്പോലെയും 

ആരും 

ണ്ടതിന്നു ഞാന് ഒരു പട്ടാളമായി 

എനെറ ആലയത്തിന്ു ചുററും പ്പാള 

യമിറങ്ങും;യ ഇനി ഒരു പീഡകനും അധ 

ഠിം 

1982 മഥലുസിണ്ണ 9 

രുടെ ഇടയില്ക്രടി കടക്കയില്ല; ഇ പ്പ്യോഠം 

ഞാ൯ സ്വന്തകണ്ണുകൊണ്ടു കണ്ടുവല്ലോ. 

സീിയോ൯ചുത്രിയേ, ഉച്ചത്തില് ഘോ 

ഷിച്ചാനന്ദിക്കു; യെരൂശലേംപുത്രിയേ, 

ആപ്പിടുക! ഇതാ, നിനെറ രാജാവു നി 

നെറ അടുക്കല് വരുന്നു; അവന് നിതി 

മാനം ജയശാലിയും താശ്ശൃയയള്ള വനും ആ 

യി കഴുതപ്പുറത്തും പെണ്ക്ഴ്യതയുടെ 

ചെറുകഴ്ണതപ്പറത്തും 

ഞാ൯ എഫു യിമില്നിന്നു 

കട്ടിയായ കയറി 

വരുന്നു. 

രഥത്തെയും യെരൂശലേമിതനിന്നു കുതി 

രയെയും ഛേേടിച്ചുകളയയം; പടപവില്ലും 

ഒടിഞ്ഞുപോകും; അവന് ജാതികളോടു 

സമാധാനം കപ്പിക്കും; അവനെറ ആധി 

പത്യം സമദംമുതത സമദംവരെയും 

നദിമുതല് ഭൂമിയുടെ അററങ്ങളോളവും 

ആയിരിക്കും, നിയോ. നിന്െറ നിയ 

മരക്തം ഹേതുവായി ഞാ൯ നിന്െറ ബ 

ഭ്ധന്മാരെ ധെള്ള മില്ലാത്ത കുഴിയില്നിന്നു 

വിട്ടയക്കും. പ്രത്യാശയുള്ള ബഭ്ധന്മാരേ, 

കോട്ടയിലേക്കു മടങ്ങിവരുധി൯; ഞാ൯ 

നിനക്കു ഇരട്ടിയായി പകരം നല്ലം ഏന്നു 

ഞാ൯ ഇന്നുതന്നേ പ്രസ്മാവിക്കുന്നു. ഞാ൯ 

എനിക്കു യെഫ്രുദയെ ധില്ലായി കുലെച്ചും 

എഡ്ു യിമിനെ നിറെച്ചുമിരിക്കുന്നുു സീ 

യോനേ ഞാന് നിനെറ പുത്രന്മാരെ 

യവനദേശമേ, നിനെറ പുത്രന്മാരുടെ 

നേരെ ഉണത്തി നിന്നെ ഒരു ധീരനെറ 

വാഠംപോലെയാകും. യഹോവ അവക്ു 

മീതെ പ്രത്യക്ഷനാകും; അവന്െറ അ 

സൂം മിന്നല്പോലെ പുറപ്പെടും; യഹോ 

വയായ കത്താവു കാഹളം മാതി തെക്ക൯ 

ചുഴലിക്കാററുകളിത വരും. സൈ൮യ 

ങ്ങമൂടെ യഹോവ അവരെ പരിചകൊ 

ണ്ടു മറെക്കും; അവര് മാംസം തിന്നു കവി 

ണക്കല്ലു ചധിട്ടിക്കളുകയും രക്തം കുടിച്ചു 

ധിഞ്ങുകൊണ്ടെന്നപോലെ ഘോഷിക്കയും 

11 

14 



൭ 

ടം ത്ത 

30ലുസ്ഥ്് 10 

യാഗകലശങ്ങഗാപാലെയയം യാഥപിഠ 

തആ്ിനെെറ കോണ്ടകഠാപോലെയും നിറ 

ഞ്ഞിരിക്കയ്യം ചെയ്യം. അന്നാളില് അധ 

രുടെ തഭെവമായ യ3ഹാവ അധരെ 

ത൭൯റ ജനമായ ആട്ടി൯കുടടത്തെപ്പോ 

ലെ രക്ഷ്മികും; അവര് അധനെറ ദേ 

ശത്തു 

പോലെ പൊങ്ങി ശോടിക്കം. 

ഒരു കാിരിടത്മിന്െറ രത്നം 

അതിന്നു 

കആത്ര ശ്രിത്വധും അതിന്നു 

സെന്ദയ്യലും മണ്ട; 
ളെയും വിഞ്ഞു യയധതികളെയ്യം 

രികുന്നു. 

മേത്ര 

യ്യധാക്കു 

പുഷ്്ികു 

ധാന്യം 

൧ഠ. അദ്ധ്യായം. 

പിഷഘഴയുടെ കാലത്തു യഹോധയയാടു 

മഴെക്കു അപേക്ഷിപ്പി൯; യഹോധ മി 

നനല്പിണർ മണ്ടാകുന്നുവല്ലോ; അവന് 

അധക്ക ഖയലിഖലെ ഏത്തു സസ്ൃത്തിന്നും 

വേണ്ടി മാരി പ്പെയയിച്ചുകൊടുക്കും. ഥൂഫ 

ബിംബങ്ജമ മിത്ഥ്യാത്വം സംസാരിക്കയും 

ലക്ഷണം പറയുന്നവര് വ്യാജം ഒശിച്ചു 

ൃത്ഥസ്വഷ്ലം പ്രസ്മാധിച്ച വൃഥാ ആശ്വ 

സിപ്പിക്കയും ചെയ്യുന്നു; അതുകൊണ്ടു അ 

വ൪ ആടുകളെ പ്പോലെ പുറപ്പെട്ടു ഇട 

യന് ഇല്ലായ്കകൊണ്ടു വലഞ്ഞിരികുന്നു, 

കേനറ കോപം പുടയന്മാരുടെ നേരെ 

ജ്വലിച്ചിരികുന്നു; ഞാ൯ കോലാട്ടുകൊ 

ററന്മാരെ സന്ദശിക്കും; തസ്യ ങ്ങളൂടെ 

യഹോവ ഒയ്ഫ്രദാഗൃഹമായ തനെറ ആ 

ട്ടി൯ക്രട്ടത്തെ സന്ദശിച്ചു അവരെ പട 

യില് തനിക്ു മനോഫരതുരഗം ആകും. 

അവനെറ പക്കല്നിന്നു മൂലക്കല്പം അവ 

നെറ പക്കല്നിന്നു ആണിയും അവന്െറ 

പക്കതനിനാ പടവധില്ലും അവന്െറ പ 

ക്കരുനിന്നു ഏതു അധിപതിയും വരും. 

അവര് യുദ്ധത്തില് ശത്രുക്കളെ ധിഥിക 

ളിലെ ചേററില്, ചധിട്ടിക്കള യുന്ന ധീര 

ഠിം 

1983 

ന്മാരെപ്പോലെയാകും; യഫോവ അവ 

രോടുക്രടെയുള്ളതു കൊണ്ടു അവര് കുതിര 

ച്ചേവകു൪ ലങ്യ്ിച്ചുപോഖാന് തക്കവണ്ണം 

പൊരുതും. ഞാന യ്വേഹ്രടാഗൃഹത്തെ 

ബലപ്പെടുത്തുകയും യോസേഫ് ഗൃഹത്തെ 

രക്ഷിക്കയും ഏനികു അവരോട്ട കരുണ 

യ്യള്ള തു കൊണ്ടു അവരെ മടക്കിവരുത്തൃക 

യും ചെയ്യും; 

ഞ്ഞിട്ടില്ലാത്തതു മപോലെയിരികും;ു 

ഞാന് അവരെ തള്ളിക്കള 

ഞാ൯ 

അധഖരുടെ ദൈവമായ യഹോധയല്ലോ; 

ഞാ൯ അവകു ഉത്തരമരുമൂം. ഐലേഡ്ഥു യിമയ൪ 

ധവീരനെപ്പോലെയാകും; അവരുടെ ഫ്ൃഭ 

യം വിഞ്ഞജുകൊണ്ടെന്നപോലെ സന്തോ 

ഷിക്ും; അവരുടെ പുത്രന്മാർ അതു കണ്ടു 

സന്തോകികും; അവരുടെ ഫുടയം യഹോ 

വയില് ഘോഷിച്ചാനറ്ടികും. ഞാന് അ 

വരെ ധിണ്ടെടുത്തിരിക്കയാല് അവരെ 

കു& കുത്തി ശേഖരികും; അവര് പെരുകി 

യിരുന്നതുപോലെ പെരുകും. ഞാ൯ തമ 

വരെ ജാതികളുടെ ഇടയില് വിതറും; 

ടൂരദേശങ്ങളില്ഖെച്ചു അവര് ഏന്നെ 

ഓക്കം; അവര് മക്കളോടുക്രടെ ജീധിച്ചു 

മടങ്ങിവരും. ഞാ൯ അവരെ മിസയിം 

ദേശത്തുനിന്നു മടക്കിവരുത്തും; അശ്്രരില് 

നിന്നു അധവരെ ശേഖരികും; ഗിലെയാ 

ദ് മേശത്തിലേക്ും ലെബാനോനിലേക്ും 

അവരെ കൊണ്ടുവരും; അവകു ഇടം 

പോരോതെധരും. അധഖ൯ കഷ്ൃതയുടെ 

സമുദത്തിലൂടെ കടന്നു, സമുദത്തിലെ ഓമ. 

ങ്ങദ്ദെ അടികും; നിലനടിയുടെ ആഗങ്ങ 

ഉളൊക്കെയും വററിപ്പോകയും അത്തൂരി 

നെറ ഗവ്ലും താഴ്ചകയും മിസ്രയിമിനെറ 

ചെയ്യും. 

ഞാന് അവരെ യഹോവയില് ബലപ്പെ 

ടൂരൂതും; 

സഞ്മരികും ഏന്നു യഹോവയുടെ അരു 

പ്പ. 

ചെങ്കോല് നിങ്ങിപ്പോകയും 

അവര് അവനെറ നാമത്തില് 

യ്തു 

10 

11 

18 



സെഖ്യ്യാവയ ൧൧ 

൧൧. അദ്ധ്യായം, 

ലെബഖാംനോനേ, നിനെറ ദേവദാരു 

ക്കഠം തിക്കു ഇരയായ്യിരേണ്ടതിന്നു വാ 

തില് തുറന്നു വെക്കുക. ദേവദാരു ധിണും 

മഹത്തുക്കഠം നശിച്ചും ഇ രിക്കയാല് സരള 

വൃക്ഷമേ, ഓളിയിടുക; ദൂഗ്മവനം ധിണി 

രിക്കയാല് ബാശാനിലെ കുരുവേലങ്ങളേ, 

ഓളിയിടട വി൯) ഇടയന്മാരുടെ മഹത്വം 

നശിച്ചിട്ടു അവർ മുറയിടുന്നതു കേട്ടുധോ? 

യോദ്ദാനെറ മുററുകാടു നശിച്ചിട്ടു ബാല 

൨൧ 

സെറ ദൈവമായ യര്ഫാവ ഇപ്രകാരം 

സിംഹങ്ങളുടെ ഗഞ്ചുനം കേട്ടുയോ? 

അരുളി ച്ചെയുന്നു: അറ്ുപ്പാനുള്ള ആടുക 

ളെ. മേയ്ക്കു. അവയെ മേടിക്ുന്നവ൪ 

കുററം എന്നു എണ്ണാതെ അവയെ അറു 

ക്കുന്നു; അവയെ ധില്ലയന്നവരേ: ഞാ൯ 

ധനധാനായ്യീന്നതു കൊണ്ടു യഹോവെക്ു 

സ്ോത്രം 

ഇടയന്മാര് അവയെ ആദരിക്കന്നില്ല. 

എന്നു പറയുന്നു; അവയ്യടെ 

ഞാ൯ ഇനി ദേശനിധഖാസികളെ ആദരി 

ക്കയില്ല എന്നു യഹോവയുടെ അരുള 

പ്പാടടു ഞാ൯ മനുഷ്യരെ ഓരോരുത്തനെ 

അയവനധനെറ ക്രട്ടുകാരനെറ കയ്യിലും 

അവനവനെറ രാജാധിനെറ കയ്യിലും 

ഏപ്പിക്കും; അവര് ദേശത്തെ തകത്തുകള 

യ്യപു അവരുടെ കയ്യില്നിന്നു ഞാ൯ അ 

വരെ രക്ഷ്മിക്കയുമില്ല; അങ്ങനെ അറു 

പ്രാരുള്ള ആടുകളെ, കൂട്ടത്തില് അരിക്ടകുത 

ഏറിയവയെ തന്നേ, മേയിച്ചുകൊണ്ടിരി 

ക്കുമ്പോശ ഞാന് രണ്ടു കോല് എടുത്തു 

ഒന്നിന്നു ഇമ്പം ഏന്നും മറേറതിന്നു ഒരുമ 

എന്നും പേരിട്ടു; അങ്ങനെ ഞാന് ആടു 

കളെ മേയിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. എന്നാല് 

ഞാ൯ ഒരു മാസത്തില് മൂന്നു ഇടയന്മാരെ 

ഛേടിച്ചുകളഞ്ഞു; എനിക്കു അവരോടു 

ധെറ്ുപ്പ തോന്നി, അവക്കു ഏന്നോടും നി 

ധാഠാഥറ്ഠിം 

1 984. സിവ 11 

രസം തോന്നിയിരുന്നു. ഞാന് നിങ്ങളെ 

മേയ്കുയില്ല; മരിക്കുന്നതു മരിക്കട്ടെ; കാ 

ണാതെപോകുന്നതു കാണാതെപോകട്ടെ; 

ശേഷിച്ചിരിക്കുന്നവ ഒന്നു ഒന്നിന്െറ 

മാംസം തിന്നുകളയട്ടെ എന്നു ഞാ൯ 

വറഞ്ഞു. അനന്തരം ഞാ൯ ഇമ്പം എന്ന 

കോല് എടുത്തു: ഞാ൯ സകലജാതികളോ 

ട്ട0 ചെയ്യിരുന്ന ഏനെറ നിയമത്തെ മുറി 

ക്കേണ്ടതിന്നു അതിനെ മുറിച്ചുകളഞ്ഞു. 

അതു ആ ടിഖസത്തില് തന്നേ മുറിഞ്ഞു 

പോയി അങ്ങനെ, എന്നെ നോക്കി 

ക്കൊണ്ടിരുന്ന ക്രട്ടത്തില് അരിക്ടുത 

യേറിയവ അതു ദൈവത്തിന്െറ അരു 

ളപ്പാടു എന്നു ഗ്രഹിച്ചു. ഞാന അധ 

രോട്ട; നിങ്ങധക്കു മനസ്സുണ്ടെങ്കില് 

എനെറ ക്രലിതരുധി൯; ഇല്ലെന്നുവരി 

കില് തരേണ്ടാ എന്നു പറഞ്ഞു; അങ്ങനെ 

മുപ്പതു 
എന്നാൽ 

അവര് എനെറ ക്രലിയായി 

വെള്ളിക്കാശു ശൂക്കിത്തന്നു. 

യഹോവ ഏന്നോടു: അതു ഭണ്ഡാരത്തില് 

ഇട്ടുകളുക; അവര് ഏന്നെ മമതിച്ചിരി 

ക്കുന്ന മനോഹരമായോരു വില തന്നേ 

നന്നു കല്പിച്ച; അങ്ങനെ ഞാന് ആ 

മുപ്പതു ധെള്ളിക്കാശു ഖാങ്ങി യഹോ 

വയുടെ ആലയത്തിലെ ഭണ്ഡാരത്തില് 

ഇട്ടുകളഞ്ഞു. അനന്തരം ഞാ൯, യ്യെഫ്ര 

ദയും യിസ്പായേലും തമ്മിലുള്ള സഹോ 

ഒരത്വം ഭിന്നിപ്പിക്കേണ്ടതിന്നു ഒരുമ 

മന്ന മറെറ കോര മുറിച്ചുകളഞ്ഞു. 

മ്രേന്നാല് യഹോവ എന്നോടു കപ്പിച്ചതു : 

നീ ഇനി ഒരു തുമ്പുകെട്ട ഇടയനെറ 

കോല്പു എടുത്തുകൊഠക. ഞാ൯ ദേശ 

ത്തിരു ഒരു ഇടയനെ ഏഴുന്നേല്പിക്കം; 

അവന് കാണാതെപോയവയെ നോക്കു 

കയോ ചിതറിപ്പോയവയെ അന്വേക്കി 

ക്കയോ മുറിധവേററവയെ പൊറ്ുപ്പിക്ക 

യോ ഭീനമില്ലാത്തവയെ പോററുകയാ 



17 

ടോ 

ില്ുദ്സിലു 12 ക എ പട: സ്വെഖയ്യാവു ൧൨ 

ചെയ്യാതെ തടിച്ചവയ്യടെ മാംസം തിന്നു | യില് തിച്ചട്ടിപോലെയും കററയുടെ ഇട 

കയും കമൃമ്പുകള്ടെ കിറിക്കമകയ്യം ചെയ്യും. | യിരു തീപ്പന്തംപോലെയും ആകും; 

ആടി൯ക്ട്ടത്തെ ഉപേക്ഷിച്ചുകള യന്ന അവര് വലത്തുഭാഗത്തും ഇടത്തുഭാഗത്തും 

തൃമ്പുകെട്ട ഇടയന്നു അയ്യോ കഷ്ടം; | ചുററുമള്ള സകലജാതികളെയും തിന്നുക 

അവന്െറ ഉജത്തിന്നും വലരന്ന്ിന്നും | മുയ്യം; യെരൂശചേമിന്നു സ്വസ്ഥാനത്തൃ, 

വരശച! അയധന്െറ ഉം അശേഛം | യെരുലേമില് തന്നേ, വിണ്ടും നിവാസി 

വരണ്ടും വലങ്കണ്ണു അശേഷം ഇരുണ്ടും | കഠം മുണ്ടാകും. ഓധിട് ഗൃഹത്തിന്െറ 

പേകേട്ടെ. പ്രശംസയ്യം ഒയരുശലേംനിവാസിക 

ലൂടെ പ്രശംസയും യെഫ്രുടയുടെനേരെ 
റൂ സ 

ലു പ ഏറി ഃപ്പാകാതിരിക്കേണ്ടതിന്നു യഹോവ 

(പ്പാചകും. യി സ്വായേലിനെക്കുറി ചുള. ഒയ്ഹ്ഹുടാക്രടാരങ്ങളെ ആദ്യം രക്ഷ്മികും. 

യര്ഹാവയ്ുടെ അരുളപ്പാടു; ആകാശം അന്നാളില് യഹോവ യെരൂശലേംനിവഖാ 

വിരിക്കുയും ഭൂമിയുടെ അടിസ്ഥാനം ഇട്ട സികളെ പരിചകൊണ്ടു മറെകും; അവ 

കയും മനുഷ്യ നെറ ആത്മാധിനെ അധ രുടെ ഇടയില് ഇടറിനടകുന്നവന അന്നാ 

നെറ മങ്ളിരു ന്മ്മിക്കുയും ചെയ്യിരികു | മിരു ഓധിടിനെ പ്പോലെ ആയിരികും; 

ന്നയഫോധയ്യുടെ അരുളപ്പാടു. ഞാ൯ ല് ഓയിട് ഗൃഹം ദൈവത്തെദപ്പാലെയും അ 

തയരൂശാലമിനെ ചുററുമുള്ള സകലജാതി | വരുടെ മുമ്പിലുക്ള യമഹാവയുടെ ട്ടുത 

കമാക്കും ഒരു പര ഭ്രമപാത്രമാകും; യെരു | നെപ്പ്പോലെയയം ആയിരിക്കും. അന്നാ 

ശലേമിനെറ ന്.രോധത്തിമംല് അതുയെ | ളില് ഞാ൯ ഒയരരുശ3ഖമിനെറ നേരെ 

ഫ്രുഭെകും വരും, അന്നാഭില് ഞാന് | വരുന്ന സകലജാതികളെയ്യം നശിപ്പി 

യെരൂശലേമിനെ സകലജായി കക്കും ! പ്രാ൯ നോകും. ഞാ൯ ഓധിദ് ഗൃഫത്തി 

ഭാരമുള്ള കല്ലാക്കി വെക്കം; അയിനെ ചുമ ന്മേലും യെരൂശലേംനിധാസികളൂടെമേ 

കുന്നവരൊക്കെയും കാഠ നമായി മുറി ധേ | ലൂം കൃപയുടെയും യാചനകുളുടെയയം ആ 

ല്ല; ഭൂമിയിലെ സകലജാതികളും അതി | ത്മാവിനെ പകരും; തങ്ങ കുത്തിട്ടുള്ള 

നനു വിരോധമായി ക്രടിവരും, അന്നാ വങ്കലേക്ു അവര് നോക്ും; ഏകജാത 

മല് ഞാ൯ ഏതു കുതിരയെയും സ്മുംഭനം | ൭നക്കുറിച്ച വിലപികുന്നതു പോലെ 

കൊണ്ടും പുറത്തു കയറിയവനെ ഭ്രാതതൂ |! അവര് അവധനെകുറിച്ച ധിലപികും; 

കൊണ്ടും ബാധികും; യെഫ്രുഭ:ഗൃഹത്തി | ആല്ൃജാതനെകുറിച്ച ധൃസനിക്കുന്നതു 

ന്മേരു ഞാന് കണ്ണതുറക്കയയം ജാതികളുടെ | പോലെ അവ൪ അവനെക്കുറിച്ചു ധ്യസ 

മ്േതു കുതിരയെയും അന്ധത പിടിപ്പിക്കു | നികും. അന്നാളില് മെഗിദദ്ദോതാഴ്ണരയി 

യും ചെയ്യുമെന്നു യഹോവയുടെ അരുള | ലുള്ള ഫടട -രിമ്മോനിലെ വിലാപംപോ 

പ്പാടും അപ്പോ യെഫ്രുടാമേധാധികുഠം: | ലെ യെരുശലേമില് ഒരു മഹാധിലാപം 

യെരൂുശലേംനിധാസികമ അവരുടെ | ഉണ്ടാകും. ദേശം കുലംകലമായി വെ 

ദൈവമായ സെൈന്ങ്ങടലടെ യഫോധയ | വ്വേറെ ധിലപിക്ും; ഓാധിട് ഗൃഫത്തി 

നിമിത്തം നമുക്കു ബലമായ്.രിക്കുന്നു ഏന്നു | ന്െറ കുലം പ്രത്യേകവും അവരുടെ 

ഫലടയത്ത് ര പറയും. അന്നാളില് ഞാന് | സ്ര്രീജനം പ്രത്യേകവും; നാഥാ൯ഗൃഫ 

യെഫ്രുഭാമേധാധികുളെ ധിറകിസെറ ഇട | ത്തിനെറ കുലം പ്രത്യേകവും അവരു 
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സ്െഖയ്യാ, ൧൩. ൧൪: 

ടെ സ്ത്രിജനം പ്രത്യേകവും; ലേധിഗ്ഗ 

ഹത്തിനെറ കലം പ്രത്യേകവും അവ 

രുടെ സ്്രീജനം പ്രത്യേകധും; ശിമെയി 

കുലം പ്രുത്യേ കവും അവരുടെ സ്്രരീജനം 

പ്രത്യേകവും; 

മളൊക്കെയും അതതു കുലം പ്രത്യേകവും 

ശേഷ്ചിച്ചിരിക്കുന്ന കുലങ്ങ 

അവരുതട സ്ര്രീജനം പ്രത്യേകവും വില 

പിക്ും,. 

൧൩. അദ്ധ്യായം. 

അന്നാളില് ദാധിട് ഗൃഹത്തിന്നും യെരൂു 

ശലേംനിവാസികരക്കും പാപത്തിനെറ 

യും മാലിന്യ ത്തിനെറയും പരിഹാരത്തി 

ന്നായി ഒരു ഉറവു തുറന്നിരിക്കും. അന്നാ 

ളിര ഞാ൯ ദേശത്തുനിന്നു ധിഗ്രഹങ്ങ 

മൂടെ പേര് ഇല്ലാതാകും; ഇനി അവയെ 

ഓക്കയുമില്ല; ഞാ൯ പ്രവാചകന്മാരെയും 

മലിനാത്മാവിനെയും ദേശത്തുനിന്നു നി 

ക്കിക്കള യും എന്നു യഹോധയുടെ അരുള 

പ്രാട. 

മ്പോഗ അവനെ ജനിപ്പിച്ച അപ്പനും അ 

ആരെങ്കിലും ഇനി പ്രവചിക്കു 

മ്മയും അവനോടു: യഹോവയുടെ നാമ 

ത്തില് ഭോഷ്ണു സംസാരിക്കുന്നതു കൊണ്ടു 

നീ ജിവനോടിരിക്കയില്ല എന്നു പറകയും 

അവനെ ജനിപ്പിച്ച അപ്പന്ദം അമ്മയും 

അയന് പ്രവചിക്കയില്തന്നേ അവനെ 

കത്തിക്കളകയ്ും ചെയ്യം. അന്നാളില് 

പ്രവാചകന്മാര് പ്രവചിക്കയില് ഓരോ 

രുത്ത൯ തന്താനെറ ദശനത്തെക്കറിച്ചു 

ലജ്ഡ്യികും; ചതിക്കേണ്ടതിന്നു അവര് രോ 

ഞാ൯ 

പ്രവാചകനല്ല, കൃഷിക്കാരനത്രേ; ഏനെെറ 

മമുള്ള മേലങ്കി ധരിക്കയുമില്ല. 

ബാല്യത്തില് തന്നേ ഒരാ. എന്നെ 

വിലെക്കു മേടിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു അവസ 

പറയും. എന്നാല് അവനോടു: നിനെറക 

യില് കാണ്ടന്ന ഈ മുറിധുകുഠം എന്തു എന്നു 

ചോദികുന്നതിന്നു അവന്: എന്നെ സ്നേഹി 

1 960 ചലുബ്ല്വു 13, 14 

കുന്നവരുടെ വീട്ടില്വെച്ചു ഞാ൯ അടി 

കൊണ്ടതാകുന്നു എന്നു ഉത്തരം പറയും. 

ഖാളേ, എനെെറ ഇടയനെറ നേരെ 

യും എന്െറ കൂട്ടാളിയായ പൃരുഷനെറ 

നേരെയും ഉണരുക ഏന്നു സൈവ്ൃങ്ങ 

ആടു 

ക ചിതറിപ്പോകേണ്ടതിന്നു ഇടയനെ 

ടെ യഹോവയുടെ അരുളപ്പാടു; 

വെട്ടുക; ഞാ൯ ചെറിയവരുടെ നേരെ 

കൈ തിരിക്കും, എന്നാല് സവ്വദേശ 

ത്തിലും മൂന്നില് രണ്ടംശം ഛേടിക്ഷപ്പെട്ടു 

പ്രാണനെ വിടും; മൂന്നില് ഒരംശം ശേ 

ക്കിച്ചിരിക്കും എന്നു യഹോവയുടെ അരു 

ഒപ്പാടു. മൂന്നില് ഒരംശം ഞാ൯ തീയില് 

കരടി കടത്തി വെള്ളി മഈതിക്കഴിക്കുന്നതു 

പോലെ അവരെ മഈതിക്കഴിക്കും; പൊ 

നനു ശോധനകഗിക്കുന്നതുപോലെ അലഖ 

രെ ശോധനകഴികും;; അവര് എനെറ 

നാമത്തെ ധിളിച്ചചേക്ഷിക്കയും ഞാ൯ 

അവക്കു ഉത്തരം അരുളുകയും ചെയ്യം; 

അവര് എന്െറ ജനം എന്ന ഞാന് പറ 

യും യഹോധ എനെറ ദൈവം എന്നു 

അവധഖരും പറയും. 

൧൪... അദ്ധ്യായം. 

അപര് നിനെറ നടുധില്യെച്ചു നിനെറ 

' കൊള്ള വിഭാഗിപ്പാനുള്ള യഹോധയുടെ 

ഒരു ദിവസം വരുന്നു, ഞാ൯ സകല 

ജാതികളെയും യെരൂശലേമിനോടു യൃഭ്ധ 

തഅഅിന്നായി ക്രട്ടിവരുത്തും; നഗരം പിടി 

ക്കപ്പെടുകയും വീടുകളെ കൊള്ള യിടുകയും 

സ്ര്രികളെ വഷളാക്കുകയും നഥരത്തിനെറ 

പാതി പ്രവാസത്തിലേക്കു പോകയും 

ചെയ്യും; ജനത്തില് ശേഷിപ്പുള്ള വരോ 

നശരത്തില്നിന്നു ഛേടിക്കല്പെടുകയില്ല. 

ന്രേന്നാല് യഹോധഖ പുറപ്പെട്ടു, താ൯ യൃഭ്ധ 

ടിപസത്തില് പൊരുതതുപോലെ ആങ്മാ 

തികളോടു പൊരുതും. അന്നാളില് അ 4 
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ീലലുമ്ലി 14 

വനെറ കാര യെരൂശലേമിന്നെതിരെ  നിഭയം വസിക്കും. ഖയരൂശലേമി 19 

കിഴക്കുള്ള ഒലിചൂമലയില് നില്ല; ഒലിവു 

മല ക്കിഴകുപടിഞ്ളാറായി നടുവെ പിമ 

നുപോകം; മൃൂററധും വലിയോരു താഴ്്ുര 

ഉള വായ്ക്കരുഗയ മലയുടെ ഒരു പ്പാതി വട 

ക്കോട്ടൂം മറെറ പാതി തെകോട്ടും വാങ്ങി 

പ്പോകും. മ്മേന്നാല് മലകളുടെ താര 

ആസല്ൽ വരെ എത്തുന്നതു കൊണ്ടു നിങ്ങ 

മേ൭൯റ മലകളുടെ താഴ്ുരയി ലേക്കു ഓടി 

പ്പോകം; യെഫ്രുദാരംങാധായ 2സ്സ്റിയാവി 

൭൯റ കലേത്തു നിങ്ങ ഭൂകമ്പം ഹേതു 

വായി ഓടി മപ്പംയതുപോലെ നിങ്ങംം 

ഓടിപ്പോകും; മ്രേസറ ദൈവമായ 

യഹോവയും തന്നോടുക്രടെ സകലധി 

ശുദ്ധന്മാരും വരും, 

ളിച്ചം ഉണ്ടാകയില്ല; ജ്യോതിഗ്ഗോളങ്ങഠം 

ഞാന്നാളിരു ഖെ 

മറഞ്ഞപോകും. യഹോവ മാതൃം അറി 

യുന്ന ഒരു ദിവസം വരും; അതു പകലല്ല, 

രാത്രിയുമല്ല; സന്ധ്യസേമയത്തോ ധെമി 

ച്മാകും. അന്നാളിതു ജിവനുള്ള വെള്ളം 

യെരൂശലേമില്നിന്നു പുറപ്പെട്ടു പാതി 

കിഗക്കെകടലിലേക്കും പാതി പടിഞ്ഞാ 

റെകടലി ലേക്കും ഒഴുകും; തഅഅതു ഉഗ്ലുകാല 

ആം ശിതകാലത്തും ഉണ്ടാകും. യഹോധഖ 

സവ്ൃഭരമിക്കും രാജാധാകും; അന്നാളില് 

യഹോവ ഏകം അധനെറ നാമാ ഏക 

വൂം ആയിരികും. ഭേശം മുഗ്ൃവനും മാറി 

ഗേബമുതല് യെരൂരൂശലേഥിന്നു തെക്കു 

രിമ്മോന്ധവരെ സമഭൂമിയായിയ്യിരും; 

നഗരമോം, തന്നതമായി സ്വസ്ഥാനത്തു 

ബെന്യാമീി൯ 2ഗാപൃരംമുതല് പണ്ടത്തെ 

ഗോപുരത്തിനന്െറ സ്ഥാനംവരെ, കോണ് 

ഗോപുരംവരെ തന്നേ, ഹഫനനേതഗോ 

പൃരംമുതല് രാജാധിനെറ ചക്കാലകഠാ 

വരെയും നിഖാസികുഠ മഉള്ളതാകും. 

അവര് അതില് പാകും; ഇനി സംഹാ 

രശപ്പഥം മണ്ടാകയില്ല; യെരൂശലേം 

ഠിം 

- 1397 സെഖയ്യായു ൧൪: 

നോടു യൃദ്ധം ചെയൂ സകലജാതിക 

ളെയും യഹോധ ശിക്ഷ്ിപ്പാനുക്ള ശിക്ഷ 

യാധിതു: അവര് നിധിന്നുനില്ലൃമ്ചോഠം 

തന്നേ അവരുടെ മാംസം ചിീഞ്ഞഗ്ഗ 

കിഃപ്പാകും; താവരുടെ കണ്ണു തട 

ത്തില് തന്നേ ചിഞ്ഞഴകിപ്പോകം; അവ 

രുടെ നാധു വായില് തന്നേ ചിങ്ങ 

കിടപ്പോകം. അന്നാളില് യഹോധയല്േ 

ഒരു മഹാപരാടവം അവരുടെ ഇടയില് 

ഉണ്ടാകും; അവര് ഓാദരാരുത്തന് താന്താ 

നെറ ക്രട്ടുകാരന്െറ കൈ പിടിക്ും; 

ഒരുവനെെറ കൈ മററവനെറ നേ 

രെ പൊങ്ങും. യ്െഫ്രുദയും യെരൂുശലേ 

ചെയ്യും; ചുററു 
മുക്കു സകലജാതികളുടെയും ധഡനമായ 

വസ്ത്രവും അന 

അങ്ങ 

മിരഖെച്ചു യുദ്ധം 

പൊന്നും ഖെള്ളിയും 

വധിയായി ശേഖരിക്കല്പെടും. 

നെ ഈ പാളയങ്ങമളിലുള്ള കുതിര, 

കോവര്കഴുത, ഒട്ടകം, കഴുത മ്മേന്നി 

സകലമുഗങ്ങരകും ഈ ബാധഃപാലെ 

യൃള്ള ഒരു ബാധഷ്യണ്ടാകും. മ്േന്നാത 

യെരരുശദലമിന്നു നേരെ വന്ന സകല 

ശേംകിച്ചിരികുന്ന ഏച 

യഹോവയായ 

ജാതികളിലും 

മം സൈ൬ങ്ങളുടെ 

രാജാധിനെ നമസ്തുരിപ്പാനും ക്രടാര 

പ്പെരുനാഠം ആചരിപ്പാനും ആണ്ടുമതാോ 

വും വരുംം ഭൂമിയിലെ സകലവംശങ്ങ 

കിലും ആരെങ്കിലും 

യഫോധ്വയായ 

സൈവ൮യങ്ങദുടെ 

രാജാധിനെ നമസ്തറരി 

വരാത്തപ 

മിസ 

യിംവംശം വരാത്ത പക്ഷം അധഖകും 

പ്യാ൯ യെരൂശലേമിലേക്കു 

ക്ഷം അവകു മഥഗയുണ്ടാകയില്ല. 

ഉണ്ടാകയില്ല; ക്രടാരപ്പെരുനംഗ ആച 

രിക്കേണ്ടതിന്നു വരാതിരികുന്ന ജാതി 

കമെ യഹോവ ശിക്ഷിപ്പാനുള്ള ശിക്ഷ 

തന്നേ അധകുണ്ടാകും. ക്രടാരപ്പെ 

174 ₹ 
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ളു) 

മലാഖി കെ 

രനാ ആചരിക്കേണ്ടതിന്നു വരാതി 

രിക്കുന്ന മിസ്രയീമിന്നുള്ള പാപശിക്ഷ 

ഷ്യം 

ശിക്ഷയും 

സകലജാതികഠക്ും മുള്ള പാപ 

ഇതു തന്നേ. അന്നാളില് 

കുതിരകളുടെ മണികുളിന്മേല് യഹോ 

ധെക്കു വിശുദ്ധം എന്നു എഗ്രതിയിരിക്കും; 

യഹോവയുടെ ആലയത്തിലെ കുലങ്ങളും 

യാഥപിഠത്തി൯ മുമ്പിലുള്ള കലശങ്ങഠ 

3) 1 

പോലെ ആയിരിക്കും. 

യ്െഫ്രുദയിലും ഉള്ള കലമൊക്കെയും സൈ 

നൃങ്ങളൂടെ യഹോവെക്കു വിശുഭ്ധമായി 

രികും;ു യാഗം കഗിക്കുന്നവരൊക്കെയും 

വന്നു വാങ്ങി അവയില് വേധികും; 

അന്നുമുതത സൈവ൮ൃങ്ങളുടെ യഹോവ 

യ്യുടെ ആലയത്തില് ഒരു കനാ നും 

ഉണ്ടാകയില്ല. 

1൧,1൧.(.11! 

മലാഖി 

൧. അദഭ്ധ്യായം. 

വാചകം; മലാഖിമുഖാന്തരം യി 

സ്രായേലിനോട്ടള്ള യഹോവയുടെ അരുള 

പ്പാടു. ഞാ൯ നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്നു 

യഹോവ അരുളിച്ചെയ്യന്നു; ഏന്നാല് നി 

ങ്ങ: നീ ഞങ്ങളെ ഏതിനാല് സ്നേഹിക്കു 

നനു എന്നു ചോടിക്ുന്നു. ഏശാധുയാക്കോ 

ബിനെറ സഹോദരനല്പയോ; ഏങ്കിലും 

ഞാന് യാക്കോബിനെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്നു 

യഹോവയുടെ അരുളപ്പാട്ട. എന്നാല് 

ഏശാധിനെ ഞാ൯ ദ്വേഷിച്ചു അവനെറ 

പവ്വതങ്ങളെ ശ്രു൬ മാക്കി അവനെറ അവ 

കാശത്തെ മരുഭൂമിയിലെ കറുനരികമ 

ക്കു കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഒഞങ്ങഠം ഇടി 

ഞ്ഞിരിക്കുന്നു എങ്കിലും ഞങ്ങ ശ്ര 

സ്ഥലങ്ങളെ വിണ്ടും പണിയും എന്നു 

ഏദോം പറയുന്നു എങ്കില് സൈ ങ്ങളു. 

ടെ യഹോധഖ ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചെയ്യ 

നു: അവര് പണിയട്ടെ; ഞാ൯ ഇടിച്ചു 

കളയും; അവക്കു ദുഷ്ട പ്രദേശം എന്നും 

ധാഠാഥദ്ഠിം 

യഹോവ സദാകാലം ക്രുഭ്ധിക്കുന്ന ജാതി 

എന്നും പേര് പറയും. നിങ്ങ സ്വന്തക 

ണ്ലുകൊണ്ടു അതു കാണുകയും യഫഹോധഖ യി 

സ്രായേലിനെറ അതിരിനു അപ്പൂറത്തോ 

ളം വലിയവ൯ എന്നു പറകയും ചെയ്യും. 

മക൯ അപ്പനെയും ദാസ൯ യജമാന 

നെയും ബഹുമാനിക്കേണ്ടതല്ലോ. ഞാ൯ 

അപ്പ൯ എങ്കില് എന്നോടുള്ള ബഹുമാനം 

എവിടെ? ഞാ൯ യജുമാന൯ എങ്കില് എ 

ന്നോട്ടുള്ള ഭക്തി എധിടെ എന്നു സൈ 

നയങ്ങളുടെ യഹോവ, അവനെറ നാമ 

ത്തെ തുച്ഛികരിക്കുന്ന പൃരോഹിതന്മാരേ, 

നിങ്ങളോടട ചോദിക്കുന്നു. അതിന്നു നി 

ങ്ങാ: ഏതിനാല് ങ്ങ നിനെറ നാമ 

ത്തെ തുച്ഛ്ലികരിക്കുന്നു എന്നു ചോടികുന്നു. 

നിങ്ങ എസനെറ യാശപിഠത്തിന്മേല് 

മലിനഭോജനം അടപ്പിക്കുന്നു. എന്നാല് 

നിങ്ങ: ഏതിനാല് ഞങ്ങ നിന്നെ 

മലിനമാക്കുന്നു എന്നു ചോളിക്കുന്നു. യഹോ 
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വയുടെ മേശ നിന്നം ത്േന്നു നിങ്ങ പറ 

യൂന്നതിനാല് തന്നേ. നിങ്ങ കനു 

പൊളിയതിനെ യാഗം കഴിപ്പാന് കൊ 

നിങ്ങ 

മുടന്തും ഭീനധുമുദ്മതിനെ അപ്പ്ിച്ചാല് 

ണ്ടുവന്നാത അതു മോഷലല്ല; 

അത്തും ഭോകാമല്ലു; അതിനെ നിനെറ ഒേ 

ശാധിപതിക്ു കാഴ്ണവെകുക; അവന പ്ര 

സാടികുമോ? നി മന്നാടു കലവ തോന്നുമോ? 

മേന്ന സൈവ ങ്ങളുടെ യമഹാവ അരുളി 

ച്ചെയ്യന്നു. 

കപ കാണിപ്പം൯ തക്കവണ്ണം അവനെ 

ആകയാത ദൈവം നമ്മോടു 

പ്രസാടിപ്പിച്ചുകൊഠം വിന്. നിങ്ങ 

തൊക്കെയ്യം ചെയ്യിരിക്കുന്നു; അവഡന്നു 

നിങ്ങളോടു കൃപ തോന്നുമോ എനാ സൈ 

നൃങ്ങമൂടെ യഹോവ അരുളിച്ചെയ്യുന്നു. 

നിങ്ങംം ഏനെറ യാഗപീഠത്തിന്മേരു 

ഖവെറു൭തെ തി കത്തിക്കാതിരിക്കേണ്ടതിന്നു 

നിങ്ങളില് ആരെങ്കിലും വാതില് അടെ 

ചുകള ഞ്യാല് കൊള്ളായിരുന്നു; എനികു 

നിങ്ങള് ല് പ്രസാദമില്ല മന്നു സൈന് 

ങ്ങടെ യഹോവ അരുളിച്ചെയ്യുന്നു; നി 

ങ്ങളുടെ കയ്യില്നിന്നു ഞാന് വഴിപാടു 

കൈക്കൊഗംകയുമില്ല. സൂയ്യനറെറ ഉദയം 

മുതല് അസൂമനംവരെ ഏണെറ നാമം 

ാതികളുടെ ഇടയിരു വലുതാകുന്നു; എപ്പാ 

ടതും മുറ നാതത്തിന്നു ധൂപധും നിമ്മ 

ലമായ വഴിപാടും അപ്പിച്ചു വരുന്നു; ഏ 

നെറ നാമം ജാതികളുടെ ഇടയില് വലു 

താകുന്നുവല്ലോ ഏന്നു സൈന്്ങ്ങളൂടെ 

യഹോവ അരുളിച്ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങ: 

യഹോവയുടെ മേശ മലിനമായിരിക്കുന്നു ; 

അവന്െറ ഭോജനമായ അതിനെറ അനു 

&വം നിന്ദ്യം ആകുന്നു ഏന്നു പറയുന്നതി 

നാല് നിങ്ങ ഏനെറ നാമത്തെ അശു 

ഭ്ധമാക്കുന്നു. ഏന്തൊരു പ്രയാസം ഏന്നു 

പറഞ്ഞു നിങ്ങ അതിനോടു ചിീറുന്നു; 

മ്ലേന്നാല് കുടിച്ചുകിറിപ്പോയതിനെയും 

] 950 മലാഖി ൨ 
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മുടത്തും ദിനധുമുള്ളതിനെയും നിങ്ങഠം 

കൊണ്ടുവന്നു അങ്ങനെ കാഗ്ഗവെക്ുന്നു 

മന്ന സൈന൬ൃഞ്ങലൂടെ യഹോവ അരു 

ളിച്ചെയ്യുന്നു; അതിനെ ഞാന് നങ്ങളുടെ 

കയ്ക്കിരുനിന്നു അംഗികരികുമോ ന്നു 

യഹോയ അരുളിച്ചെയ്യുന്നു. മ്ദേന്നാല് 

തന്െറ ആളിന൯ുക്ട്ടത്തില് ഒരു ആണ 

ഉണ്ടായിരിക്കെ, കുത്താധിന്നു നേന്നിട്ടു 

ഉഈനമരമ്മാരു തള്ളയെ യാഗം കഗികുന്ന 

വഞ്ചകന് ശപിക്കപ്പെട്ടവ൯. ഞാ൯ മഫാ 

രഃജാവല്ലോ; ഏനെറ നാഭം ജാതികളുടെ 

ഇടയില് ഭയങ്കരമായിരികുന്നു ഏന്നു 

മെസവ്ൃങ്ങദുടെ യഹോവ അതുമളിച്ചെ 

യുന്നു. 

൨, അദ്ധ്യായം. 

ള്ഇ പ്പോ ഴം, പുരോഹിതന്മാരേ, ഈആ 

അത്മ നിങ്ങളോടു ആകുന്നു. നിങ്ങധാകേ 

ട്ടന് സരിക്കുയും ഏഎനെറ നാരത്തിന്നു മഹ 

ത്വം കൊടുപ്പാ൯ തക്കവണ്ണം മനസ്സലെ 

ക്കുകയും ചെയ്യാഞ്ഞാല് ഞാന് നിഒടളുടെ 

മേരു ശാപം അയച്ചു നിങ്ങരകുള്ള അഠാമ 

ഗഫങ്ങളെയ്യം ശപികും എന്നു സൈ) 

ങ്ങടെ യഹോധ അരുളിച്ചെയ്യന്നു ; 

അയേ, നിങ്ങ മനസ്സുവെക്കായ്കു കൊണ്ടു 

ഞാ൯ അ വയെ ശപിച്ചുമിരിക്ുന്നു. ഞാ൯ 

നിങ്ങംക്കുള്ള സന്തതിയെ ഭത്സിക്കയും 

ചാണകം, നിങ്ങളൂടെ ഉത്സവങ്ങളിലെ 

ചാണകം തന്നേ, നിങ്ങളൂടെ മുഖത്തു വിത 

റുകയും അവര് നിങ്ങളെ അതിനോടുക്ൂടെ 

കൊണ്ടു പോകയും ചെയ്യം. ലേധിയോടു 

ഒള എനെറ നിയമം നിലനിപ്പാ൯ തക്കവ 

ണ്ണം ഞാന് ഈ ആത്ഞ നിങ്ങമുടെ അടു 

ക്കല് അയച്ചിരികുന്നു ഏന്നു നിങ്ങ അ 

റിയും ഏന്നു സൈ൮ങ്ങദൂടെ യഹോധഖ 

അരുളിച്ചെയുന്നു. അവനോടുള്ള മേനെെറ 

നിയമം ജീവനും സമാധാനധുമായിരുന്നു; 

14 
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മലാഖി ൨ 

അവ൯ ഭയപ്പെടേണ്ടതിന്നു ഞാ൯ അവ 

നനു അവയെ കൊടുത്തൂ; അവ൯ ഏന്നെ 

ഭയപ്പെട്ടു എന്െറ നാമംനിമിത്തം വിറെ 

ക്കയും ചെയ്യൂ. 

വനെറ വായില് ഉണ്ടായിരുന്നു; നീതി 

നേരുള്ള ഉപദേശം അ 

കേടു അവനെറ അധരങ്ങളില് കണ്ടതു 

മില്ല ; സമാധാനമായും പരമാത്ഥമായും 

അവന എന്നോടു ക്രടെ നടന്നു പലരെയും 

അകൃത്യം യിട്ടുതിരിയുമാറാക്കി. 

ഫിത൯ 

യൂടെ മ്ലൂതനാകയാല് അവസെറ അധര 

പുരോ 

സൈവ്൮ങ്ങളൂുടെ യഹോധയ 

ങ്ങ പരിജ്ഞാനം സൂക്ഷിച്ചുവെക്കേ 

ണ്ടതും ഉപദേശം അവനോടു ചോദിച്ചു 

പഠിക്കേണ്ടതും അല്ലോ. നിങ്ങളോ വഴി 

വിട്ടുമാറി പലരെയും ഉപദേശത്താല് ഇട 

വുമാറാക്കി ലേധിയുടെ നിയമം നശിപ്പിച്ചി 

രിക്കുന്നു എന്നു സൈവ ങ്ങളുടെ യഹോവ 

അരുളിച്ചെയയുന്നു. അങ്ങനെ നിങ്ങ 

എനെറ വഴികളെ പ്രമാണിക്കാതെ ന്യാ 

യപാലനത്തില് പക്ഷഭേദം കാണിച്ചതു 

കൊണ്ടു ഞാനും നിങ്ങളെ സകലജനത്തി 

ന്നും നിന്ദിതരും നിചരുമാക്കിയിരിക്കുന്നു, 

നമുക്കെല്ലാവകും ഒരു പിതാവല്ലോ ഉള്ള 

തു;ഒരു ദൈവം തന്നേയല്ലോ നമ്മെ സ്തൃഷ്ക്ി 

ചതു; നമുടെ പിതാക്കന്മാരുടെ നിയമ 

ത്തെ അശുഭ്ധമാക്കേണ്ടതിന്നു നാം അന്വോ 

൬൦ ദോഹം ചെയ്യുന്നതെന്തിന്നു? യെഫ്രു 

ഓ ദോഹം ചെയ്യൂ, യിസ്രായേലിലും യെ 

രൂശലേമിലുംമ്ദേ ചയത സംഭധിച്ചിരികുന്നു; 

യഹോവെക്കു ഇഷ്ടുമായുള്ള അവസെറ 

വിശുഭ്ധമന്ദിരത്തെ യ്യെഫ്രുദാ അശുഭ്ധ 

മാക്കി ഒരു അനയ ദേവനെറ മകളെ. 

വിവാഹം കഴിച്ചിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ 

ചെയ്യുന്ന മനുഷ്ഷ്യന്ന യഫഹോധഖ ചോടിക്കു 

ന്നവനെയും ഉത്തരം പറയുന്നവനെയും 

സൈന് ങ്ങളുടെ യഫോധെക്കു ൨ഗിപാടു 

അപ്പിക്കുന്നവനെയും യാക്കോബിന്െറ 

ധാഠാഥദ്ഠിം 

1] 9900 മ)പ്സി 2 യമായ 

ക്രടാരങ്ങളില്നിന്നു ഛേദിച്ചുകളയും. 

രണ്ടാമതു നിങ്ങറം ഇങ്ങനെ ചെയ്യന്നു : 

യഹോവ ഇനി ലഴിപാട്ട കടാക്ഷിക്കയോ 

നിങ്ങളുടെ കയ്യില്നിന്നു പ്രസാദമുള്ളതു 

കൈക്കൊഠംകയോ ചെയ്യാതവണ്ണം നി 

ങ്ങ അവനെറ യാഥപിീഠത്തെ കണ്ണുനീര് 

കൊണ്ടും കരച്ചതകൊണ്ടും ഞുരക്കംകൊ 

ണ്ടും മൂടിക്കളുയുന്നു. എന്നാല് നിങ്ങ: 

അതു എന്തുകൊണ്ടു എന്നു ചോദിക്കുന്നു. 

യഹോവ നിനക്കും നി അധിശ്വസ്മത 

കാണിച്ചിരിക്കുന്ന നിനെറ യെവനത്തി 

ലെ ഭായ്യേകും മഭ്േധഗ) സാക്ഷിയായിരുന്ന 

തുകൊണ്ടു തന്നേ; അധവ. നിനെറ 

കൂട്ടാളിയും നിന്െറ ധമ്മപത്തിയുമല്ലോ. 

ലേശംപോലും സുബോധം ശേഷിച്ചിരു 

ന്ന ഒരുത്തന് ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ചെയ്യി 

ടില്ല, എന്നാല് ആ ഒരുത്തന് എന്തു 

ചെയ്യൂ? ദൈവം വാഗ്ദാനം ചെയ്യു സന്ത 

തിയെ അവ൯ അന്വേഷിച്ചു. നിങ്ങളുടെ 

ഉള്ളില് സൂക്ഷിച്ചുകൊകധി൯; തനറെറ 

യൌഠ നത്തിലെ ഭായ്യയോട്ു ആരും അധി 

ശ്വസ്മത കാണിക്കരുതു. ഞാന് ഉപേ 

ക്ഷണം വെറുക്കുന്നു എന്നു യിസ്പായേലി 

നെറ ദൈവമായ യഹോയ അരുളിച്ചെ 

യ്യുന്നു: അതു ചെയ്യുന്നവ൯ തനെറ വസ്ത്രം 

സാഹസംകൊണ്ടു മൂടുന്നു എന്നു സൈവ 

ങ്ങളുടെ യഹോവ അരുളിച്ചെയ്യന്നു. ആക 

യാല് നിങ്ങ അധിശ്വസ്മുത കാണിക്കാ 

തിരിക്കേണ്ടതിന്നു നിങ്ങളുടെ ഉള്ളില് 

സൂക്ഷിച്ചുകൊഠംവിന്, 

നിങ്ങഥം നിങ്ങളുടെ വാക്കുകളാല് 

യഫോധയെ മുഷിപ്പിക്കുന്ന. എന്നാല് 

നിങ്ങ: ഏതിനാല് ഞങ്ങ അവനെ 

മുഷിപ്പിക്കുന്ന എന്നു ചോദിക്കുന്നു. ദോഷം 

പ്രവത്തിക്കുന്ന ഏവന്ദം യഹോയെകു 

ഇഷ്ടമുള്ള വ൯ ആകുന്നു; അങ്ങനെയുള്ള 

വരില് അവന് പ്രസാദിക്കുന്നു; അല്ലെ 

13, 
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യഹോധയായ ഞാന 6 ങ്കില് ന്യയധിധിയുടെ ഭൈധം എധി 

ടെ? ഏന്നിങ്ങനെ നിങ്ങഠ പറയുന്നത് 

നാല് കന്നേ, 

൩. അദ്ധ്യായം. 

എനിക്കു മുമ്പായി വഴിനിരത്തേണ്ടതിന്നു 

ഞാ൯ ഏനെറ ട്ൂതനെ അയകുന്നു. നി 

ഠം അന്വേഷിക്കുന്ന കത്താധും നിങ്ങ 

ഇക്ടപ്പടുന്ന നിയമട്ുതനുമായവ൯ പെ 

ളെൊന്നു തനെറ മന്ദിരത്തിലകു വരും; 

ഇതാ, അവന വരുന്നു എന്നു സൈ 

നൃങ്ങദൂടെ യഹോധ അരുകളിച്ചെയ്യന്നു. 

മ്രേന്നാല് അവന് വരുന്ന ദിവസത്തെ 

ആകു സഹിക്കാം? അവ൯ പ്രത്യ ക്ഷനാകു 

ബ്വോഗ ആര് നിലനി ല്ലം"? അവന് മാതി 

ക്കഴികുന്നവനെറ തി പോലെയും അല 

കുന്നഖരുടെ 

ആയിരികും. 

വനെപ്പോലെയും വെള്ളി ഗുഭദ്ധിവരുത്തു 

ചാരധെള്ള ംപോലലയും 

അവന് മഉറതിക്കഴിക്കുന്ന 

ന്നവനെപ്പ്പോരലെയും ഇരുന്നുകൊണ്ടു ലേ 

വിചുത്രന്മാരെ ശുദ്ധീകരിച്ചു പൊന്നുപോ 

ലെയും ധെള്ളിപോലെയ്യം നിമ്മചികരി 

കും; അങ്ങനെ അവര് നീതിയില് യഹോ 

ധെക്ു വഴിപാടു അപ്പിക്കും. അന്നു യെ 

ഫ്രുടയുടെയും യെരൂശലേമിന്െറയും വഴി 

പാടു പൂരതേനകാലത്തെന്നപോലെയ്ുയം 

പണ്ടത്തെ ആണ്ടുകളിലെന്നപോലെയും 

യഫോധെകു പ്രസാദകരമായിരിക്കും. 

ഞാ൯ ന്യയധിധിക്കായി നിങ്ങളോടു 

അടുമൂതുവരും; ഞാന് ക്ഷുടക്കാക്കും ലയി 

ചരികമക്കും കള്ള സ്സുത്യം ചെയ്യന്നധകും 

ക്രലിയുടെ കായ്യത്തില് ക്രലിക്കാരനെയും 

ധിധലയെയും അനാഥനെയും പീഡി 

പ്പിക്കുന്നവകും എന്നെ ഭയപ്പെടാതെ പര 

ദേശിയുടെ ന്യായം മറിച്ചുകള യുന്നവകും 

ലി രോധമായി ഒരു ശീഹ്സാക്ഷിയായി 

രിക്കും ഏന്നു സൈനുങ്ങളു ടെ യഹോധ 

ധാഠാഥറ്ഠിം 

രയി താത്തി ത്ന്ന 

അരുഭിച്ചെയ്യുന്നു. 

മാറാത്തവ൯; അതുകൊണ്ടു യാക്കോബി 

നെറ പുത്രന്മാരേ, നിങ്ങ മുടിഞ്ടുപോ 

കാതിരികുന്നു. 1 

നിങ്ങളുടെ പിതാക്കുന്മാരുടെ കാലം 

മുതരു നിങ്ങ എനെറ ചട്ടങ്ങളെ പ്രമാ 

ണിക്കാതെ തെററിനടന്നിരികുന്നു; 

6 െറ അടുക്കലേകു മടങ്ങിവരുധി൯; 

ഞാ൯ നിങ്ങടെ അടുക്കലേകും മടങ്ങി 

വരും ശ്ൃന്നു സൈന്ങ്ങളൂടെ യഹോവ 

അരുളിച്ചെയ്യുന്നു. േന്നാല് നിങ്ങ: 

ത്രേതില് ഞങ്ങ മടങ്ങിവരേണ്ടു എന്നു 

ചോദികുന്നും മനുഷ്യന്നു ഭൈധത്തെ 

മ്രേങ്കിലും നിങ്ങ 

മ്േണന്നെ തോപ്പികുന്നു. എന്നാല് നിങ്ങഠ: 

തോലപ്പിക്കാമോ? 

മ്ശേതില് അങ്ങ നിന്നെ തോപ്പികുന്നു 

മ്േന്നു ചോളിക്കുന്നു, ദശാറശത്തിലും വഴി 

പപാടിലൂം തന്നേ. 

മുഴവനും തന്നേ, ശ്ന്നെ താപ്പികുന്നതു 

നിങ്ങ, ഈ ജാതി 

കൊണ്ടു നിങ്ങ ശാപഗ്രമ്പൂരാകുന്നു. 

മ്രേനെറ ആലയത്തില് ആഹാരം ഉണ്ടാ 

കോേണ്ടതിന്നു നിങ്ങ ഒശാധശം മുഴവനും 

ഭണ്ഡാരത്തിലേകു കൊണ്ടുവരുധി൯. 

ഞാ൯ നിങ്ങഗകു ആകാശത്തിനെറ കിളി 

വാതിലൂകളെ തുറന്നു, സ്ഥലം പോരാതെ 

വരുധോളം നിങ്ങമൂടെമേല് അന്മഗ്രഫം 

എന്നിങ്ങനെ നി 

ഞ്ജഠം ഇതിനാല് ഏന്നെ പരിക്ഷിപ്പി൯ 

പകരുകയില്ലയാ? 

മമേന്നു സൈന് ങ്ജമൂടെ യഹോവ അരുളി 

ച്ചെയ്യുന്നു. ഞാ൯ ധെട്ടക്കിളിയെ ശാസി 

ക്ഷം; അതു നിങ്ങളൂടെ നിലത്തിലെ അ 

ശുഭവം നശിപ്പിച്ചുകള കയില്ല; പറമ്പി 

ലെ മുന്തിരിവള്ളിയുടെ ഫലം മൂക്കാതെ 

കൊഴിഞ്ഞുപോകയുമില്ല എന്നു സൈന 

ങ്ങളുടെ യഹോവ അരുളിച്ചെയ്യന്നു. നി 

ങ്ങ മനോഹരമായോരു േശം ആയിരി 

ക്കയാല് സകുലജാതി കടം നിങ്ങളെ ഭാഗ്യ 

10 

11 



13 

143 

15 

16 

17 

18 

വാന്മാര് എന്നു പറയും എന്നു സൈന്൬യങ്ങ 

ളുടെ യഹോവ അരുളി ച്ചെയുന്നു. 

നിങ്ങളുടെ വാക്കുകം എനെറനേരെ 

അതികറഠിനമായിരിക്കുന്നു എന്നു യഹോഖ 

അരുളിച്ചെയ്യന്നു. എന്നാല് നിങ്ങ: ഞു 

ങ്ങ നിസെറ നേരെ എത്തു സംസാരിക്കു 

നു എന്നു ചോദിക്കുന്നു. യഹോവെക്കു 

ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നതു ധ്ൃത്ഥം ; ഞങ്ങ അവ 

നെറ കായ്യം നോക്ുന്നതിനാലും സൈസ്പയ 

ങ്ങളുടെ യഹോധയുടെ മുമ്പാകെ കുറുപ്പു 

ടുത്തു നടന്നതിനാലും എന്തു പ്രടയാജന 

മുള്ള. ? 

കളെ. ഭാഗ്യ വാന്മാ൪ എന്നു പറയുന്നു; 

ആകയാൽ ഞങ്ങ അഹങ്കാരി 

ടുജ്ജൂവൃത്തിക്കാര് അഭ്ൂദയം പ്രാപിക്കുന്നു; 

ദൈവത്തെ പരിക്ഷിക്കുന്നവ൪ ശിക്ഷ 

ഒഗഴിഞ്ഞപോകുന്നു എന്നു നിങ്ങ പറ 

യ്യുന്നു. യഹോവാഭക്തന്മാര് അന്നു തമ്മില് 

തമ്മില് സംസാരിച്ചു; യഫോധവ ശ്രഭ്ധ 

ഖെച്ചു കേട്ടു; യഹോധാഭക്തന്മാക്ടം അവ 

നെറ നാമത്തെ സ്തരിക്കുന്നവക്കും വേണ്ടി 

അവനെറ സന്നിധിയില് ഒരു സ്പരണ 

പൃസ്പുകം ഏഴുതിവെച്ചിരിക്കുനു. ഞാ൯ 

ഉണ്ടാകുവാനുള്ള ദിവസത്തില് അധഖര്൪ 

എനിക്കു ഒരു നിക്ഷേപം ആയിരിക്ും 

എന്നു സൈവൃങ്ങളുടെ യഹോവ അരുളി 

ച്ചെയുന്നു; ഒരു മനുക്ക്യ൯ തനിക്കു ശുശ്രൂഷ 

ചെയ്യുന്ന മകനെ ആദരികുന്നതു പോലെ 

ഞാ൯ അധഖരെ ആദരിക്കും. അല്ലോഠം 

നിങ്ങ നിതിമാന്ദം ട്ടഷ്ടനും തമ്മിലും 

ദൈവത്തെ സ്േവധിക്കുന്നവനും സേധി 

ക്കാത്തവനും തമ്മിലുമുള്ള വൃത്യാസം വി 

ണ്ടും കാണും. 

ട്ട ഷ് 

മ്നവ്ബ്ിു 4 

ര..ം അദ്ധ്യായം. 

൧ മ പോലെ കതുതുന്ന ഒരു ദിവസം 

വരും; അഃപ്പാഠം അഹങ്കാരികളൊതക്കെയും 

സകലടഴുദ്ുവൃത്തിക്കാരും താള ടിയാകും; 

വരുവാനുള്ള ആടിവസം വേരും കൊ 

മും ശേഷിപ്പിക്കാതെ അവരെ ദഹില്പി 

ചുകള യും എന്നു സൈവ ങ്ങളു ടെ യഹോധഖ 

അരുളി ച്ചെയ്യന്നു. എസെറ നാമത്തെ 

ഭയപ്പെടുന്ന നിങ്ങഥക്കോ നീതിസ്മൂയ്യ൯ 

തനെറ ചിറകി൯ 

ശാന്തിയോടുക്രടെ 

പുറപ്പെട്ടു 

പശുക്കിടാക്കളെപ്പോലെ തുള്ളിച്ചാടും. 

കീഴില് രോ3ഗഥാപ 

ഉടിക്കും; 

തൊഴത്തിതനിന്നു വരുന്ന 

നിങ്ങളും 

ഞാ൯ ഉണ്ടാക്കുവാനുള്ള ദിവസത്തില് 

ദുഷ്ടന്മാർ നിങ്ങളുടെ കാലി൯ കീഥില് 

 ഖെണ്ണീ൪ ആയിരിക്കകൊണ്ടു നിങ്ങ 

അവരെ ചപിട്ടിക്കളയും എന്നു സൈ 

നങ്ങളുടെ യഹോവ അരുളിച്ചെയുന്നു. 

ഞ്ഞ ൯ 

യിസാമയലിന്നും വേണ്ടി ഏസനെറ ദസ 

നായ മോശെയോടു കല്പിച്ചിരിക്കുന്ന 

ന്യായപ്രമാണവും ചട്ടങ്ങളും ധിധി 

കമം ഓത്തുകൊഠംധിന്, യഹോധഖ 

ഡ്യുടെ വലുതും ഭയങ്കരവുമായ നാ 

വരുന്നതിന്നു മുമ്വെ ഞാ൯ നിങ്ങനക്കു 

ഏലിയാപ്രവാചകനെ അയക്കും, 

രന വന്നു ഭൂമിയെ സംഹാരശപഥം 

കൊണ്ടു ഒണ്ഡിപ്പിക്കാതിരിക്കേണ്ടതിന്നു 

അവ൯ അപ്പന്മാരുടെ ഫ്ൃദയം മക്ക 

മളോടും മക്കളുടെ ഫൃദയം അപ്പന്മാരോടും 

നിരവപ്പികും, 

൧3.6 

ഹോരേബില്ഖെച്ചു എല്ലാ 
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വധ 2൧൮ഡഠ 10 ചിന 

മത്തായി എഴുതിയ സുവിശേഷം 

അം അ. ൨൨... രിന നി" ഛിന്ന ക്കം ക 

ഥം 
6 

ര൫൨൪൧.....കംം പൃതനായ ജാവ 

ട്1൭൯൫൨ പുതനായ യ ൭2൭സൃധിനെെ 

വംരാവല: അ ബ്ബയാഹാം യ സ്റ്റ്റാക്കി 

മന ജന്പ്്ിച്ചു; യ ബ്ബ യാവ 

യാചബ്ച് നെ ജന പ്പി; മയ ഹുദ 

യെയും അവമന൯ാ സഃഹാദരന്മാരെയഷ്യം 

ജനിപ്പിച്ചു; യെഹാദാ താഴാരില് പാമര 

സിനെഡ്യം സാരഫവനെയ്ും ജനിച്ചു; 

പാരെസ് ഹെഡയാമന ജനല്ലു! ചയ; ഫെ 

യഡ്യോ൯ ആരാ മന ഒനപ്പച്യ; ആരാം 

അകഗഴിനാഭാബിനെ ഖന്പ്പി ചു; അഷനാ 

നാ [ന ] ഷ്യ; 

ശാ൯ ശല്ലാമന ജന! ചയ; 

ദാബ് നഹ3ശാമന നഹ 

ശരച്ചാനു 

രാഹാബില് 3ബാവസ്മന ജനു; 

ബോസ് രൂത്മ്ധമ ഓഃബദമന ജനി 

പ്പിച്ചു; ഓണ 8 യശ്ശായിമയ ജനിപ്പു യം 

യിു്ശായ। ദാവിദ് രാജിനെ ഒനിപ്പി 

ഓവിട് രിയാധിന്ൌ ഭാഷ്യയായരുന്ന 

വകരില് ശലോദകാനെ ജനപ്പു ചു; ശലാ 

കമോ൯ രെഹവ്യയാമെ ജനിപ്പിച്ചു; രെഹ। 

ബ്യാം അബിയാവെ ജന പ്പിച്ച; അബി 

യാധു ആസായെ ഒനപ്പ്പി ചു; സാ 

യോശാഫാത്തിനെ ജനപ്പിചചു; മൃയാശാ 

ഫാത്ത് യോരാമിനെ ജന പ്പിച്ചു; മയാരാം 

ധാഠാഥ്ഠിം 

മസ്സ് യാമവ നിയ 1! നം ച യാവു 

യോഥാഷമന ജനിപ്പു! ചഃ യോഥാം; മാ 

ഹാസ്വമന ജന്യ ചു; ആഹാസ്ഹ സ്യ 

യാവെ ജനിച്ചു; ഹസ്ത്കിിയാവു ന്റെ 

യെ നദ്വി ചയ; നമ്മ ആരഥാസ്ധനെ 

ജനിച; ൭൭ 3ശാസ് യോധിയാവെ ജ 

സിച്ചു! ചു; മയാശ്വയാവു യെ ചൊന്യാമവെ 

വു,ം അവമനാ സഹാദരഡാമരയും ബാ 

ഖത പ വാസകാലട്യത ജനല്പ് ചു. 

ബാർ3ബല് വാസം കഴിഞ്ഞുള്ള യെ 

മഖാന്യാവു രശെയപ്ലിരയചിനെ ജനപ്പി 

ലു; ശെയ്ധധ്യിരയ മ സെരുബ്ബാമബപചനെ 

ജന്തു ചൂ; 

ദിമന ജനപ്പി ചു; അബിഹുദ്' എല്യാഷ്ംി! 

സെരുബ്ബാബമ അബഹ 

കിനെ ജനപദ്പവി 2; പഎല്യാശഖിം അ൭ ൭3 സാ 

രിമന ജുന്ച്ചി ചു. ൫൫ 32സോ൪ സാദാ 

ക്കിനെ ജവാല്ല്ിച്ചു; സാഭമടാക്ക് മുഖി. 

നെ ജന്പ്പിച്യ; തഖിം എപിപ്ൂടിനെ 

ജനപ്പു! ചു; ഏപിഹ്രുദ് ഏലിയാസരെ 

ജനപ്പിചു; എ യാസര് മത്ഥാനെ ജനി 

പച്ച; ത്ഥാ൯ യാരക്കാബിനെ ജനിപ്പി 

ചു. യാമക്കാവ് മായയുടെ ഭത്താവായ 

യോസഫിനെ ജനിപ്പിച്ചു. അധവളിരുനി 

ന്നു യിസൂ എന്നു പേരുള്ള യേ ജനിച്ചു. 

ഷി 
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മത്തായി ൨ 

ഇങ്ങനെ തലമുറകഠ ആകെ അബ്ബാ 

ഹാംമുതല് ഭാവിട് വരെ പതിന്നാലും ദാ 

വീട് മുതല് ബാർബല്പ്രവാസത്തോളം 

പതിന്നാലും ബാദഖെല്പ്രുവാസംമുതല് 

ക്രിസ്ത്റവിനോളം പതിന്നാലും ആകുന്നു. 

എന്നാല് യേശുക്രിസ്തുവിനെറ ജന 

നം ഇരവണ്ണം ആയിരുന്നു. അവനെറ 

അമ്മയായ മറിയ യോർസഫിന്നു വി 

വാഹം നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടശേഷം അവര് 

ക്രടിവരുമ്ുമ്വപെ പരിശുഭ്ധാത്മാവിനാല് 

ഗഭിണിയായി എന്നു കണ്ടു. അവളു. 

ടെ ഭത്താവായ യോദസഫ് നിതിമാനാ 

കകൊണ്ടും അവക്കു ലോകാപവാദം വരു 

ത്തൃുവാ൯ അവന്നു മനസ്സ്സില്ലായ്്ുകൊണ്ടും 

അവളെ ഗ്രു്ധമായി ഉപേക്ഷ്പ്പാ൯ ഭാവി 

ചൂ. ഇങ്ങനെ നിനെച്ചിരിക്കുമ്പോഠ ക 

ത്താവിനെറ ഭൂത൯ അവന്നു സ്വപ്ലത്തില് 

പ്രത്യക്ഷനായി: ഭാവിടിനെറ മകനായ 

യോര്സദഫം, നിനെറ ഭായ്യയായ മറിയ 

യെ ചേത്തു കൊനവാ൯ ശങ്കിക്കേണ്ടാ;ു അ 

വളില് ഉ പ്പാദിതമായതു പരിശുഭ്ധാത്മാവി 

നാല് ആകുന്നു. അധഠ ഒരു മകനെ 

പ്രസവിക്കും; അവ൯ തനെറ ജനത്തെ 

അവരുടെ പാപങ്ങളില്നിന്നു രക്ഷ്മിപ്പാ 

നിരിക്കകൊണ്ടു നി അവന്നു യേശു എന്ന 

പേര് ഇടേണം എന്നു പറഞ്ഞു. 

കന്യക ഗഭിണിയായി ഒരു മക 

നെ പ്രസവിക്കും; അവന്നു ദൈവം 

നമ്മോടുക്രടെ എന്നത്ഥമുമ്ള ഇമ്മാ 

വേല് എന്നു പേര വിളിക്കും" 

എന്നു കത്താവു പ്രവാചക൯മുഖാന്തരം 

അരുളിച്ചെയുതു നിവ്ൃത്തിയാകുവാ൯ ഇ 

തൊക്കെയും സംഭവിച്ചു. 

യോസഫ് ഉറക്കം ഉണന്നു കത്താവി 

നെറ ഭ്ൃത൯ കല്പിച്ചതു പോലെ ചെയ്തു, 

ഭായ്യയെ ചേത കൊണ്ടു. മകനെ പ്രസ 

വിക്കുംവരെ അവ൯ അവളെ പരിഗ്രഹി 

ഠിം 

നവ്യ 2 

ചില്ല. മകന്നു അവന് യേശു എന്നു പേര 

വിളിച്ചു. 

൮. അഡ്ധ്യായം. 

റഹെരരാദാരാജാവിനെറ കാലത്തു യേശു 

യ്യെഹ്രുദ്യയിലെ ബേരത്തേ ഹെമില് ജനിച്ച 

ശേഷം, കിഗക്കനിന്നു വിദ്വാന്മാര് യെരൂരൂ 

ശരലമില് എത്തി: യ്യെഹ്രുടന്മാരുടെ രാജാ 

വായി പിറന്നവ൯ എവിടെ? ഞങ്ങ അ 

വനെറ നക്ഷത്രം കിഗക്കു കണ്ടു അവനെ 

നമസ്തരിപ്പാ൯ വന്നിരിക്കുന്നു എന്നു പറ 

ഞ്ഞു. 

വന്ദം യെരൂശലേം ഒക്കെയും ഭ്രമിച്ചു. 

ഹെരോദാരാജാവു അതു കേടിട്ടു ആ 

ജനത്തിനെറ മഹാപുടരാഹിതന്മാരെയും 

ശാസ്ത്ര്രിമാരെയും എല്ലാം ക്രട്ടിവരുത്തി: ക്രി 

സ്മ എധിടെ ആകുന്നു ജനിക്കുന്നതു എന്നു 

അവരോടു ചോടിച്ചു. അവർ അവനോടു : 

യ്യെഫ്രദ്യയിലെ ബേത്തേ ഹെമില് തമന്ന: 

യ്െഹ്രദ്യദേശത്തിലെ ബേത്തേ 

ഹെമ, നി യ്യെഫ്രല്യപ്രഭക്കന്മാരില് 

ട്ടും ചെറുതല്ല; എന്െറ ജനമായ യി 

സ്രാരയലിനെ മേയ്ക്യാനുള്ള തലവ൯ നി 

ന്നില്നിന്നു പുറപ്പെട്ടു രും" 

എന്നിങ്ങനെ പ്രവാചക൯മുഖാന്തരം എഴു 

തിയിരിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. 

എന്നാറെ ഹെദരാഭാധു വിദ്വാന്മാരെ 

രഹസ്യമായി വിളിച്ചു, നക്ഷത്രം വെളി 

വായ സമയം അവരോടു സൂക്ഷ്മായി 

ചോദിച്ചറിഞ്ഞു. അവരെ ബേര്ത്തേുഹെ 

മിലേക്കു അയച്ചു: നിങ്ങ ചെന്നു ശിശു 

വിനെക്കുറിച്ചു സൂക്ത്രമായി അഭന്വഷി 

പ്പി൯; കണ്ടെത്തിയാല് ഞാന്ദം ചെന്നു 

അവനെ നമസ്തുരികക്കേണ്ടതിന്നു, വന്നു എ 

ന്നെ അറിയിപ്പി൯ എന്നു പറഞ്ഞു . രാജാ 

വു പറഞ്ഞതു കേട്ടു അവര് പ്യാപ്പെട്ടു; അ 

വ൪ കിഴക്കു കണ്ട നക്ഷത്രം ശിശു ഇരി 

ക്കുന്ന സ്ഥലത്തിന്നു മീതെ വന്നുനില്ലചഛ 

കട 

എന്ന 
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വോകും അധക്ു മുമ്പായി പൊയ്യ്ൊണ്ടി 

അനം. നക്ഷത്രം കണ്ടതുകൊണ്ടു അവ൪ 

അത്യന്തം സടന്താഷിച്ചു; ആ വിട്ടില് 

ചെന്ു, ശിശുവിനെ അമ്മയായ മറിയ 

യോടുംക്രടെ കണ്ടു, ഡവിണു അവനെ നമ 

സ്തൂരിച്ചു; നിക്ഷേപപാതങ്ങളെ തുറന്നു 

അവന്നു പൊന്നും കുത്തുരുക്കധും മൂരും കാഗ്സ 

വെച്ചു. ഹെരോഭാധിനെറ അടുക്കല് മട 

ഞ്ങിമപ്പാകരുതു എന്നു സ്വപ്തത്തിത അരു 

ഉപ്പാടുണ്ടായിട്ട അവര് വേറെ വഴിയായി 

സ്വദേശമത്അക്കു. മടങ്ങിപ്പോയി. 

അവർ പോയശേഷം കത്താധിനെറ 

ദ്ൂത൯ യോദസഫിന്നു സ്വപ്ലത്തില് പ്രത്യ 

ക്ഷനായി: നി എഴ്മന്നററു ശിശുധിനെ 

യും അമ്മയെയ്യം ക്രട്ടിക്കൊണ്ടു മിസ്രയിഥി 

ലേക്കു ഓടിപ്പോയി, ഞാ൯ നിന്നോടു പറ 

യയംവരെ അവിടെ പാക്കുക; ഹെരരാദാ 

വൃ ശിശുവിനെ നശിപ്പ്രിക്കേണ്ടതിന്നു അ 

വനെ അഭന്വഷിപ്പാ൯ ഭാവിക്കുന്നു എന്നു 

പറഞ്ഞു. അവ൯ എഴ്ന്നേററു, ശിശുധി 

നെയും അമ്മയെയും രാത്രിയിത തന്ന 

കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പുറപ്പെട്ട മിസ്രയിമിലേക്കു 

പോയി. ഹെരോദാധിനെറ മരണർത്തോ 

 മിസ്റയി 

മില്നിന്ു ഞാന് എനെറ മകനെ വിളി 

കൂം അവ൯ അവിടെ പാത്തു : 

ചുവരുത്തി” എന്നു കത്താവു പ്രവാചക൯ 

മുഖാന്തരം അരുളിച്ചെയുതു നിവ്ൃത്തിയാ 

കുവാ൯ സംഗതിവന്നു. 

വിദ്വാന്മാർ തന്നെ കളിയാക്കി എന്നു 

ഹെരോദാധയ കണ്ടു വളരെ കോപിച്ചു, 

വിദ്വാന്മാരോടട ചോടിച്ചറിഞ്ഞ കാലത്തി 

ന്നു ഒത്തവണ്ണം രണ്ടു വയസ്സും താഴെയുമു 

ളള ആങ്ങുട്ടികളെ. ഒക്കെയും ബേത്തേ 

ഹെമിലും അതിനെറ എല്ലാഅതിരുകളി 

ലും ആളയച്ചു കൊല്ലിച്ചു. 

:റോമയില് ഒരു ശബ്ദം കേട്ടു, കര 

ചുലും വലിയ നിലവിളിയും തന്നേ; 

മത്തായി ൩. 

റാഹേത മക്കളെച്ചൊല്പി കരഞ്ഞു; അ 

വര് ഇല്ലായ്ക്കയാല് ആശ്വാസം കൈ 

ക്കൊഠംവാ൯ മനസ്സില്ലാതിരുന്നു"* 

എന്നു യിരെമ്യാപ്രവാചക൯മുഖാന്തരം അ 

രുളിച്ചെയുതു അന്ന നിവൃത്തിയായി. 

എന്നാല് ഹെരരാദാവു കഴിഞ്ഞുപോയ 

ശേഷം കത്താധിസെറ ഒ്രൂത൯ മിസയി 

മില്ധെച്ചു യോസേഫിന്നു സ്വപ്ലത്തില് 

പ്രാണ 

ഹാനി വരുത്തുവാ൯ നോക്കിയവര് മരിച്ചു 

പ്രത്യക്ഷനായി: ശിശൂവിന്നു 

പോയതുകൊണ്ടു നി ഏഴ്മന്നേററു ശിശ്ര 

വിനെയും അമ്മയെയും ക്രടടിക്കൊണ്ടു യി। 

സാദയതദേശത്തേക്കു പോക എന്നു പറ 

ഞ്ഞു. അവ൯ എഴ്ഴമന്നററു ശിശുധിനെ 

യും 

യേരുദേശത്തു വന്നു. 

അമ്മയെയ്യം ക്രട്ടിക്കൊണ്ടു യിസ്റ്ാ 

എന്നാല് യ്യെഫ്ര 

ട്യയില് അക്കെലയൊസ്' തന്െറ അപ്പ 

നായ ഹെരോടാധിന്നു പകരം വാഴ്ഴനു 

എന്നു കേട്ടതുകൊണ്ടു അധിടെ പോകു 

വാ൯ ഭയപ്പെടു, സ്വപ്തത്തില് അരുളപ്പാ 

ടുണ്ടായിട്ട ഗലിലപ്രദേശങ്ങള് ലേക്കു മാറി 

പ്പോയി. അവന് നസറായന് എന്നു വി 

ളിക്കപ്പെടും ഏന്നു പ്രവാചകന്ാര്മുഖാന്ത 

രം അരുളിച്ചെയുതു നിവ്ൃത്തിയാവാ൯ 

തക്കവണ്ണം നസറെത്ത് ഏന്ന ഗ്രാമത്തില് 

ചെന്നുപാത്തു . 

൩, അദഭ്ധ്യായാ 

ആ കാലത്തു 

വന്നു, യ്െഫ്രുട്യ മരുഭൂമിയില് പ്രസംഗിച്ചു: 

യോഹന്നാ൯സ്താപക൯ 

സ്വഗ്ലരാജ്യം സമിപിച്ചിരിക്കയാല് മാന 

സാന്തരപ്പെടുധി൯ എന്നു പറഞ്ഞു. 

മരുഭൂമിയില് വിളിച്ചുപറയുന്നവ 

നെറ വാക്കാധിതു : കത്താവിനെറ വ 

ഗി ഒരുക്കി അവനെറ പാത നിരപ്പാ 

ക്മവിന? 

എന്നിങ്ങനെ യെശയ്യാപ്രവാചിക൯ പറ 

18 

19 

20 

21 

ളമ 

23 

ഠിം 
1 £ 



10 

11 

12 

മത്താഷ്യി രഃ 

ഞആവന ഇവന് തന്നേ. യോഹന്നാന്നു 

ഒട്ടകരോമംകൊണ്ടുക്ള കൂടുപ്പം അരയില് 

തോല്വാറും ഉണ്ടായിരുന്നു; അവനെറ 

ആഹാരഭമമാ വെട്ടുക്കിളിയും കാട്ടുമതേന്ദം 

ആയിരുന്നു. അന യെരൂശലേമ്യരും 

യ്യേഹ്രദ്യദേശക്കാരൊക്കെയും യോദ്ദാനെറ 

ഇരുകരെയുമുള്ള എല്ലാനാട്ടുകാരും പറ 

പ്പെടു അവന്െറ അടുക്കല് ചെന്നു തങ്ങ 

ളുടെ പാപങ്ങളെ ഏററുപറഞ്ഞുകൊണ്ടു 

യോദ്ദാ൯നദിയില് അവനാല് സ്താനം 

ഏററു. തനെറ സ്ത്റാനത്തിന്നായി പരീ 

ശരിലും സ്്മകൃരിലും പലര് വരുന്നതു 

കണ്ടാറെ അവസ അവരരാടു പറഞ്ഞ 

തൂ: 

കോപത്തെ ഒഴിഞ്ഞ ഓടിമപ്പാകുവാ൯ 

സപ്പൃസന്തതികള, വരുവാനുള്ള 

നിങ്ങഗക്കു ഉപദേശിച്ചുതന്നതു ആര്? 

മാനസാന്തരത്തിന്നു യോഗ്യമായ ഫലം 

കായ്്രി൯. അബ്രാഹാം ഞങ്ങള്ക്കു പി 

താഖായിട്ടു ഉണ്ടു എന്നു ഉള്ളംകൊണ്ടു 

പറവാന് തുനിയരുതു; ഈ കല്ലുകളില് 

നിന്നു അബ്രാഹാമിന്നു മക്കളെ. ഉള വാക്കു 

വാ൯ ദൈവത്തിന്നു കഴിയം എന്നു ഞാ൯ 

നിങ്ങളോടു പറയുന്നു. ഇപ്പോ തന്നേ 

വൃക്ഷങ്ങളുടെ ചുവട്ടിന്നു കോടാലി ഖെച്ചി 

രിക്കുന്നു; നല്പഫലം കായഷ്ക്്രാത്ത വൃക്ഷം എ 

ല്ലാം വെട്ടി തീയില് ഇട്ടുകളുയുന്ന. ഞാ൯ 

നിങ്ങളെ മാനസാന്തരത്തിന്നായി വെള്ള 

ത്തില് സ്താനം ഏപ്പിക്കുന്നതേയുള്ളൂ; എ 

നെറ പിന്നാലെ വരുന്നവനോ ഏന്നെ 

ക്കാ ബലവാന് ആകുന്നു; അവനെറ 

ചെരിപ്പു ചൂമപ്പാ൯ ഞാ൯ മതിയായയനല്ല; 

അവന് നിങ്ങളെ. പരിശുഭ്ധാത്മാധിലും 

തീയിലും സ്താനം ഏല്പിക്കും. വീശുമുറം 

അവസെറ കയ്യില് ഉണ്ടു; അവന് കള 

ത്തെ മുറവും വെടിപ്പാക്കി കോതമ്പു കളപ്പു 

രയിൽ ക്രട്ടിവെക്കയും പതിര് കെടാത്ത 

തീയില് ഇട്ടു ചുട്ടുകളകയും ചെയ്യും. 

ഠിം 

പാ ച മുപ് 4: 

അനന്തരം യേശു യോഹന്നാനാൽ സ്ത്കാ 

നം ഏല്ലവാ൯ ഗലീിലയില്നിന്നു യോ 

ദ്രാ൯കരെ അവനെറ അടുക്കല് വന്നു. 

യോഹന്നാനോ അവനെ ധിലക്കി: നി 

ന്നാല് സ്താനം ഏല്ലഛവാ൯ എനിക്കു ആവ 

ശ്യം; പിന്നെ നീ എനെറ അടുക്കല് വരു 

ന്നുവോ എന്നു പറഞ്ഞു. യേശു അവ 

നോടു: ഇപ്പ്പോ സമ്മതിക്ക; ഇങ്ങനെ 

സകലനിതിയും നിവത്തിക്കുന്നതു നമുക്കു 

ഉചിതം എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു; എന്നാറെ 

അവ൯ അധയനെ സമ്മതിച്ചു. യേശു 

സ്താനം ഏററ ഉടനെ ധെള്ളത്തില്നിന്നു 

കയറി; അഃപ്പാഠ സ്വഗ്ഗം തുറന്നു ഭൈവാ 

ത്മായു പ്രാധവെന്നപോലെ ഇറങ്ങി തന്െറ 

മേല് വരുന്നതു അവന കണ്ടു: ഇവ൯ 

എനെറ പ്രിയപുത്ത൯; ഇവനില് ഞാ൯ 

പ്രസാടിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു സ്വഗ്ലത്തില് 

നിന്നു ഒരു ശബ്ദവും ഉണ്ടായി. 

൪..ം അശ്ധ്യായം. 

അനന്തരം പിശാചിനാല് പരിക്ഷിക്ക 

പ്പെടുവാ൯ യേശുവിനെ ആത്മാധയു മരു 

ഭൂമിയി മലക്കു നടത്തി. അയന നാല്പതു 

പകലും നാല്പതു രാധും ഉപവസിച്ചശേഷം 

അവന്നു വിശന്നു. അപ്പോ പരിക്ഷ 

ക൯ അടുത്തുവന്നു: .നി ഭൈവപുത൯ 

എങ്കില് ഈ കല്ലു അപ്പുമായ്യിരുവാ൯ 

കല്പിക്ക എന്നു പറഞ്ഞു. അതിന്നു അ 

വ൯: 4: മന്ദഷ്യ൯ അപ്പംകൊണ്ടു മറതൃമല്ല, 

ദൈധവത്തിസെറ വായില്ക്രടി വരുന്ന സ 

കലവചനംകൊണ്ടും ജിധിക്കുന്നു'”” എന്നു 

എഴ്ഴതിയിരിക്കുന്നു എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 

പിന്നെ പിശാചു അവനെ വിശുഭ്ധനഗ 

രത്തിത കൊണ്ടുപോയി ദൈവാലയത്തി 

നെറ അഗ്രത്തിന്മേത നിറുത്തി രനുഖ 

നോടു: നി ദൈവപൃത്ര൯ എങ്ജില് താഴ 

ത്തോട്ടു ചാടുക; 

1 

6 



അഹ്സ 3 മത്തായി ൪: 

11 

19, 

14 

€: നിന്നെക്കുറിച്ചു അവ൯ തനെറ 

ട്രൂതന്മാ3രാടു കപ്പികും; അവര് നിനെറ 

കാല്. കല്ലിനോടു തട്ടാതവണ്ണം നി 

ന്നെ കയ്യില് താങ്ങിക്കൊള്ളും" 

എനം എഴതിയിരിക്കുന്നു വല്ലോ എന്നു പ 

റഞ്ഞു. 

ദൈവമായ കത്താധിനെ പരിക്ഷിക്ക 

രത" 

എന്ന പറഞ്ഞു. 

നെ ഏററം ഉയന്നോരു 

യേശു അവനോട്ട: ::നിനെറ 

ഏന്നും ക്രടെ എഴ്തിയിരിക്കുന്നു 

പിന്നെ പിശാചു അവ 

മല3മത 

ക്ൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി ലോകത്തിലുള്ള സ 

കലരാജ്ചങ്ങളെയും അവയുടെ മഹത്വ 

ത്തെയും കാണിച്ചു: വീണു എന്നെ നമ 

സ്തൂരിച്ചാല് ഇതൊക്കെയും നിനക്കു തരാം 

എന്നു അവനോടു പറഞ്ഞു. യേശു അവ 

നോടു: സാത്താമന, എന്നെ വിട്ടുപോ; 

നിസെറ ഭൈവമായ കത്താവിനെ നമ 

സ്ത്ൂരിച്ചു അവനെ മാതൃമേ ആരാധിക്കാവു?" 

എന്നു ഏഴ്ഴതിയിരിക്കുന്നുവല്ലോ എന്നു പ 

റഞ്ഞു. അലപ്പാഗ പിശാചു അവനെ ധി 

ട്ടപോയി; ട്രൃതന്മാര അടുത്തുവന്നു അവ 

നെ ശുത്ര്രൂഷിച്ചു. 

യോഫന്നാ൯ തടവില് ആയി എന്നു 

കേട്ടാറെ അവ൯ ഗലീലെക്കു വാങ്ങിപ്പോ 

യി, നസറെത്ത്' വിമു സെബൂലൂനെറയും 

നഛ്മാലിയുടെയും അതിരുകളില് കട്ല, 

രെയുള്ള കഫന്നഫ്രമില് ചെന്നുപാത്തു : 

4 സെബ്ദലൂ൯ ദേശവും നഛ്ലാലിദേ 

ശവം കടല്ലൃരയിലും യോദ്ദാന്നക്കരെ 

യൃമുള്ള നാടും ജാതികളുടെ ഗലീലയ്ും 

ഇങ്ങനെ ഇരുട്ടില് ഇരിക്കുന്ന ജനം വ 

ലിമയാരു വെളിച്ചം കണ്ടു; മരണത്തി 

നെറ ദേശത്തിലും നിഴലിലും ഇരിക്കു 

ന്നവക്കു പ്രകാശം ഉടിച്ചു” 

16 എന്നു യെശയ്യാപ്രവാചക൯മുഖാന്തരം അ 

രുളിച്ചെയൂതു നിവ്ൃത്തിയാകുവാ൯ന് ഇട 

അന്നുമുതല് യേശു: സ്വഗ്ലരാജ്യം 

സമീപികച്ചിരിക്കയാല് മാനസാന്തരപ്പെട്ട 

വിന് എന്നു പ്രസംഗിച്ചുതുടങ്ങി. 

അവ൯ ഗലീലക്കടല്ലറത്തു നടക്കു 

മ്പോഠര പത്രൊസ് എന്നു പേരുള്ള ശി 

മോ൯ അവനെറ സഹോദരനായ അന്ത്തെ 

യാസ് , എന്നിങ്ങനെ മി൯പിടിക്കാരായ 

രണ്ടു സഃഹാദരന്മാ൪ കടലില് വല വീശു 

ന്നതു കണ്ടു: എനെറ പിന്നാലെ വരു 

വി൯; ഞാ൯ നിങ്ങളെ. മനുഷ്യരെ പിടി 

ക്കുന്നവരാക്കും എന്നു അവരരോടു പറഞ്ഞു. 

ഉടനെ അവര് വല വിട്ടേച്ചു അവനെ 

അനുഗമഥിച്ചു. അവിടെനിന്നു മുമ്പോ 

ട്ടു പോയാറെ സെബെദിയുടെ മകന് 

യാഃക്കാബും അവനെെറ സഹോദരന് യോ 

ഫന്നാനും എന്ന വേറെ രണ്ടു സഹോദര 

ന്മാർ പടകില് ഇരുന്നു അപ്പനായ സെ 

ബെദിയുമായി വല നന്നാക്കുന്നതു കണ്ടു 

അവരെയും ധിളിച്ചു. അവരും കൂടനെ 

പടകിനെയും അപ്പനെയും വിട്ടു അവ 

നെ അന്ഭഗമഥിച്ചു. 

പിന്നെ യേശൂ ഗലിലയില് ഒക്കെയും 

ചുററിസഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടു അവരുടെ പ 

ഒ്ളികളില് ഉപദേശിക്കയും രാജ്യ ത്തിസെറ 

സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കയും ജനത്തി 

ലുള്ള സകലദിനത്തെയും വ്യാധിയെയും 

സൊഖ്യമാക്കുകയും ചെയ്യു. അയവനെറ 

ശ്രുതി സുറിയയിത ഒക്കെയും പരന്നു. 

നാനാധ്യാധികളാലും ബാധകളാലും വല 

ഞവര, ഭൂതഗ്രസ്മൂ൪, ചന്ദ്രരോഗിക൦, പ 

ക്ഷ വാതക്കാര ഇങ്ങനെ സകലധിധദിന 

ക്കാരെയും അവനെറ അടുക്കല് കൊണ്ടു 

വന്നു. അവ൯ അവരെ സെടഖ്യമാക്കി; 

ഗലീല, ഭെക്കപ്പൊലി, യെരൂശഃലം., യെ 

ഫ്രദ്യം യോദ്ദാന്നക്കരെ എന്നീ ഇടങ്ങളില് 

നിന്നു വളരെ പുരുഷാരം അവനെ പി 

തുടന്നു. 
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മത്തായി ൫ 

൫. അ ദ്ധ്യായം. 

അവന പുരുഷാരത്തെ കണ്ടാറെ മല 

മേല് കയറി. അവന് ഇരുന്നര്ശഷം 

ശിഷ്യന്മാര അടുക്കല് വന്നു. അധഖന൯ 

തിരുവായ്യൊഴിഞ്ഞു അവരരാടു ഉപദേശി 

ചുതെന്തെന്നാല്ൽ : 

ആത്മാധിത ഒരിദരായവ൪ ഭാഗ്യവാ 

ന്മാര്; സ്വഗ്ഗരാജ്യം അവകുള്ളതു. 

ദുഃ ഖിക്കുന്നവര് ഭാഗ്യ യാന്മാ൪; അവകു 

ആശ്വാസം ലഭിക്കും... 

സ്മ്ൃയതയയള്ള വര് ഭാഗ്യവാന്മാർ; അ 

വര് ഭൂമിയെ അവകാശമാക്കും. 

നീതിക്കു വിശന്നു ഓഹിക്കുന്നവ൪ ഭാഗ്യ 

വാന്മാർ; അവക്ു തൃഡ്യ്യിവരും. 

കരുണയുള്ള വര് ഭാഗ്യവാന്മാർ; അവ 

ക്കു കരുണ ലഭിക്ും. 

ഹൃുദയശുദ്ധിയുള്ള വർ ഭാഗ്യവാന്മാ൯; 

അവര് ദൈവത്തെ കാണും. 

സമാധാനം ഉണ്ടാക്കന്നവ൪ ഭാഗ്യവാ 

ന്മാര്; അവര് ദൈധവത്തിനെറ പുത്രന്മാര് 

എന്നു വിളിക്കപ്പെടും. 

നീതിനിമിത്തം പ 

വര് ഭാഗ്യവാന്മാർ; സ്വഗ്ലരാജ്യം അവക്കു 

മതു. എനെറ നിമിതം നിങ്ങളെ പഴി 

ക്കയും ഉപഭവധിക്കയും നിങ്ങളെ ക്കൊണ്ടു 

എല്ലാതിന്മയും കളുവായി പറകയും ചെ 

യ്യമ്പോഠ നിങ്ങഠ ഭാഗ്യവാന്മാര്. സ്വഗ്ഗ 

ത്തില് നിങ്ങളുടെ പ്രുതിഫലം വലുതാക 

കൊണ്ടു സന്തോഷിച്ചുല്ുസിപ്പി൯; നി 

ങ്ങധക്കു മുമ്പെയുണ്ടായിരുന്ന പ്രവാചക 

ന്മാരെയും അവര് അങ്ങനെതന്നേ ഉപ 

വിച്ചുവരല്ലാ. 

നിങ്ങ ഭൂമിയുടെ ഉപ്പാകുന്നു.; ഉപ്പു 

കാരമില്ലാതെര്പായാല് അതിന്നു എന്തൊ 

ന്നുകൊണ്ടു രസം വരുത്താം? പാത്തു കള 

ഞ്ഞിട്ടു മനുഷ്യർ ചവിട്ടുവാ൯ അല്ലാതെ 

പ തിര 6 അങ്ങ ൭ 

ലൈ ത്തിനു പിന്നെ കൊള്ളു ന്നതല്ല. 

നിങ്ങ ലോകത്തിനെറ ധെളിച്ചം തആആ 

കുന്നു; മല3മല് ഇരിക്കുന്ന പട്ടണം മറ 

ഞ്ഞിരിപ്പാ൯ പാടില്ല. വിളക്കു കത്തിച്ചു 

പറയി൯കിഴെയല്ല തണ്ടിമന്മലത്ര ഖെ 

ക്കുന്നതു; അപ്പാ അതു വിട്ടിലുള്ള എ 

ല്ലാവക്കും പ്രകാശിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ത 

ന്നേ മന്മഷ്യ൪ നിങ്ങളുടെ നല്ല പ്രവൃത്തി 

കളെ കണ്ടു, സ്വഗ്ലസ്ധനായ നിങ്ങളുടെ 

പിതാധിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തേണ്ടതിന്നു 

നിങ്ങളുടെ ഖെളിച്ചം അവരുടെ മുമ്പില് 

പ്രകാശിക്കട്ടെ. 

ഞാ൯ ന്യായപ്രമാണത്തെയോ പ്രവാ 

ചകന്മാരെട3യാ നിമക്കണ്ടതിന്നു വന്നു ഏ 

ന്നു നിരൂപിക്കരുതു; നിക്കുവാനല്ല നിവ 

ത്തിപ്പാനത്രേ ഞാ൯ വന്നതു. സത്യമാ 

യിട്ടു ഞാ൯ നിങ്ങളോടു പറയുന്നു: ആകാ 

ശധും ഭൂമിയും ഒഥിഞ്ഞു പോകുംവരെ സക 

ലവും നിവ്ൃത്തിയാകുവോളം ന്യായപ്രുമാ 

ണത്തില്നിന്നു ഒരു വള്ളി എങ്കിലും പുള്ളി 

എങ്കിലും ഒരുനാളും ഒഥിഞ്ഞു പോകയില്ല. 

ആകയാല് ഈ ഏറാവും ചെറിയ കല്പന 

കളില് ഒന്നു അഴിക്കയും മന്ദഷ്യരെ അങ്ങ 

നെ പഠിപ്പിക്കയും ചെയ്യുന്നവന് സ്വശ്ശരാ 

മയത്തില് ഏററവും ചെറിയവന് എന്നു വി 

യു അവയെ ആചരിക്കയും പ 

ഠിപ്പിക്കയും ചെയ്യുന്നവനോ സ്വഗ്ലരാജ്ച 

| ത്തില് വലിയവ൯ എന്ന വിളിക്കപ്പെടും. 

നിങ്ങളുടെ നീയി ശാസ്ത്ര്രിമാരുടെയും പരീ . 

ശന്മാരുടെയും നീതിയെ കവിയുന്നില്ലെ 

ജില് നിങ്ങഠം സ്വഗ്ലരാജ്യത്തില് കടക്കയി 

ല്ല എന്നു ഞാ൯ നിങ്ങളോടു പറയുന്നു. 

കുല ചെയ്യരുതു എന്നും ആരെങ്കിലും 

കുല ചെയ്യാല് സ്യായധിധിക്കു യോഗ്യനാ 

കും എന്നാ പ്ൂവ്വന്മാമരാടു അരുളിച്ചെജയതു 

നിങ്ങഠം കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഞാനാ നി 

ങ്ങങളാടു പറയുന്നതു: സഹോദരമനാട്ട 
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രകാപിക്കുന്നവ൯ ഏല്ലാം  സ്യായേധിധിക്ക | അചയധങ്ങളില് ഒനം ൩ 

രയാഗ്യനാകും; സദഹാദരഭനാടു : നിസ്സാര 

എന്നു പാഞ്ഞാമലാ ന്യായാധിപസഭയുടെ 

മുമ്പില് നില്ലേണ്ടിവരും; മൂഡ്ഥാ എന്നു പ 

റഞ്ഞാരലാ അഗ്നിനരകത്തിന്നു യോഗ്യനാ 

കും. ആകയാല് നിനെറ വഥിപാടു യാ 

ഗപീഠത്തിങ്കല് കൊണ്ടുവരുമ്പോര സ 

ഹോദരന്നു നിനെറ നേരെ വല്ലതും ഉണ്ടെ 

ന്ന അധിടെവെച്ചു ഓമ്മവന്നാല് നി 

നെറ വഴിപാടു അധിടെ യാഗപിഠത്തി 

നെറ മുമ്പില് ഖെകച്ചേച്ചും ഒന്നാമതു ചെ 

ന്നു സഃ3ഹാദരമനാടു നിരന്നു കൊഠക; 

പിന്നെ വന്നു നിനെറ വഴിപാടു കഴിക്ക. 

നിന്െറ പ്രതിരയാഗിയോടുകൂടെ വഴി 

യില് 

അവനോടു 

തുള്ള ്പ്യോഗ തന്ന വേഗത്തില് 

ഇണങ്ങിക്കൊസക; അല്ലാ 

ഞ്ഞാല് പ്രതിയോഗി നിന്നെ ന്യായാധി 

പന്നും ന്യായാധിപ൯ ചേവകന്നും ഏപ്പി 

ച്ചി നി തടവില് ആയ്ക്യാകും. ഒടുധില 

ത്തേ കാശു3പാലും കൊടുതൃതുതിരു ധാമം 

നീ അധിടെനിന്നു പ്യാത്തു വരികയില്ല 

എന്നു ഞാ൯ സത്യമായിട്ടു നിന്നോടു പറ 

യന. 

പ നിങ്ങ കേട്ടിട്ടുണ്ട ച്ചാ. 

വൃഭിചാരം ചെയ്യരുതു എനു അ 

ഞാനാ നിങ്ങളോടു പറയുന്നതു: സ്ര്രിയെ 

മോഹിക്കേണ്ടതിന്നു അവളെ. നോക്കുന്ന 

വന്൯ എല്ലാം ഹൃദയംകൊണ്ടു അവളോടു 

വ്യഭിചാരം ചെയ്യുപോയി. എന്നാല് വല 

കണ്ണു നിനക്കു ഇടച്ച വരുത്തുന്നു എങ്കില് 

അതിനെ ച്ചുന്നെടുത്തു എറിഞ്ഞുകളക; 

നിനെറ ശരീരം മുഴവനും നരകത്തില് 

വിഴന്നതിനെക്കാഠ നിനെറ അധ്വയഖ 

ങ്ങളില് ഒന്നു നശിക്കുന്നതു നിനക്കു പ്ര 

യോജനമത്ര, വലമ്മൈ നിനക്കു ഇ 

ട ചുവരുതതുന്നു എങ്കില് അതിനെ വെട്ടി 

എറിഞ്ഞുകളുക; നിനെറ ശരീരം മുഴ്ചവ 

നും നരകത്തില് പോകുന്നതിനെക്കാറ്റ 

പ ന ഏതം പ ൫ 

അധയവഡങ്ങളിത ഒന്നു നശിക്കുന്നതു നി 

ആരെങ്കിലും 

ഭായ്യയെ ഉപേക്ഷിച്ചാല് അധരക്കു ഉ പേ 

നക്കു പ്രദയാജനമമത്ര. 

ക്ഷണപത്രം കൊട്ടുക്കട്ടെ എന്നും അരുളി 

ച്ചെയ്യിട്ടുണ്ട ല്ലോ. ഞാദനാ നിങ്ങളോടു 

വായുന്നതു: പരസംഗം ഹേതൃുധായിട്ട 

ല്ലാതെ ഭായ്യയെ ഉമപക്ഷിക്കുന്നവനെല്ലാം 

അവളെക്കൊണ്ടു വൃഭിചാരം ചെയ്യിക്കുന്നു ; 

ഉ3പക്ഷിച്ചവളെ ആരെങ്കിലും വിവാഹം 

കഥിച്ചാത വൃഭിചാരം ചെയ്യുന്നു . 

മുള്ള സ്സത്യം ചെയ്യരുതു എന്നും സത്യം 

31 

32 

33 

ചെയുതു കത്തായിന്നു നിയത്തിമക്കണം 

എന്നും വൂവ്വന്മാദരാടു അരുകിച്ചെയുതു നി 

ഞ്ജഠം കേടിട്ടുണ്ടമല്ലാം ഞാനോ നിങ്ങ 

ളോടു പറയുന്നതു: അശേഷം സത്യം ചെ 

യ്യരുതു; സ്വഗ്ലത്തെക്കൊണ്ടു അരുതു, അതു 

ഭൈവഖത്തിനെറ സിംഹാസനം; ഭൂമിയെ 

ക്കൊണ്ടു അരുതു, അതു അവനെറ പാദ 

പീഠം; യെരൂശ ലമിനെക്കൊണ്ടു അരുതു, 

അതു മഹാരാജാധിനെറ നഗരം. നി 

നെറ തലയെക്കൊണ്ടും സത്യം ചെയ്യരുതു ; 

ഒരു രോമധും ധെളപ്പിച്ചാദനാ കറുപ്പി 

പ്രാനോ നിനക്കു കഴികയില്പരല്ലാ. നി 

ങ്ങളുടെ വാക്കു വും ഉമ) ഏന്നും 

ഇല്ല, ഇല്ല എന്നും ആയിരിക്കട്ടെ; ഇതില് 

അധികമായതു ദൂഷ്ടനില്നിന്നു വരുന്നു. 

കണ്ണിന്നു പകരം കണ്ണ്ം പല്ലിന്നു പക 

രം പല്ലും എന്നു അരുഭളിച്ചെയുതു നിങ്ങറം 

കേട്ടിടടുണ്ടല്ലോ. ഞാനോ നിങ്ങളോടു 

പറയുന്നതു : ദുഷ്ട നാടു എതിക്കരുതു; നി 

ന്നെ വലത്തെ ചെകിട്ടതുതു അടിക്കുന്ന വ 

ന്നു മമററതും തിരിച്ചുകാണിക്ക. നിന്നാ 

ടു വ്യവഹരിച്ചു നിന്െറ വസ്ത്രം എടുപ്പാ൯ 

ഇ ച്ിക്കുന്നവന്നു നിനെറ പുതപ്പും വിട്ട 

കൊടുക്ക. 

ക വഴി പോകുധാ൯ നിബ്ബന്ധിച്ചാല് രണ്ടു 

ഒരുത്തന് നിമന്ന ഒരു നാഴി 

അധഖനാടുകൂടെ പോക. നിന്നോടുയാ 

34 

36 
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 ന്മാരുടെമേലും 

ചിക്കുന്നവന്നു കൊടുക്ക; വായിപ്പ വാങ്ങു 

വാ൯ ഇക്ഛ്ലിക്കുന്നവനെ ഒഗിഞ്ഞുകള 

യരുതു. 

കൂട്ടുകാരനെ സ്നേഹിക്ക എന്നും ശത്രുവി 

നെ പകെക്ക എന്നും അരുളിച്ചെയുതു നി 

ഞ്ജ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഞാനോ നിങ്ങ 

മളാടു പറയുന്നതു : നിങ്ങളുടെ ശത്രുക്കളെ. 

സ്നേഹിപ്പിന൯; നിങ്ങളെ ഉപദ്രപിക്കുന്ന 

വക്കുവേണ്ടി പ്രാത്ഥിപ്പി൯; സ്വഗ്ലസ്ഥ 

നായ നിങ്ങളുടെ പിതാധിന്നു പുത്രന്മാരാ 

യി തീരേണ്ടതിന്നു തന്നു; അവന് ദുഷ്ട 

നല്ലവരുടെമേലും ത 

നെറ സൂയ്യനെ ഉടിപ്പിക്കയും നീതിമാന്മാ 

രുടെമേലും നീതികെട്ടവരുടെമേലും മഗ 

പെയ്യിക്കയും ചെയ്യുന്നു വല്ലോ. നിങ്ങളെ 

സ്നേഹിക്കുന്നവരെ സ്നേഹിച്ചാല് നിങ്ങ 

ക്കു എന്തു പ്രതിഫലം? ചുങ്കക്കാരും അങ്ങ 

നെ തന്നേ ചെയയുന്നില്ലയോ? സഹോദ 

രന്മാരെ മാത്രം വന്ദനം ചെയ്യാല് നിങ്ങറ്ര 

എന്തു വിശേഷം ചെയ്യന്നു? ജാതികളും 

അങ്ങനെ തന്നേ ചെയ്യന്നില്ലമയാ? ആക 

യാല് നിങ്ങളുടെ സ്വഗ്ലഗീയപിതാവു സൽ 

ഗുണപൂൃണ്ണ൯ ആയിരിക്കുന്നതു പോലെ 

നിങ്ങളും സല്ഗുണപൂഴ്്രാകയിന്. 

൬. അദ്ധ്യായം. 

മനുഷ്യര് കാണേണ്ടതിന്നു നിങ്ങളുടെ 

നീതിയെ അവരുടെ മുമ്പില് ചെയ്യാതിരി 

പ്പാ൯ന സൂക്ഷിപ്പി൯; അല്ലാഞ്ഞാല് സ്വഗ്ഗ 

ത്തിലുള്ള നിങ്ങളുടെ പിതാവിന്െറ പ 

ക്കത നിങ്ങധക്കു പ്രതിഫലമില്ല. 

! ആകയാല് ഭിക്ഷകൊടുക്കുമ്പോഠ മന്ദ 

ഷ്യരാല് മാനം ലഭിപ്പാ൯ പള്ളികളിലും 

വീഥികളിലും കപടഭക്തിക്കാർ ചെയ്യുന്ന 

തുപോലെ നിനെറ മുമ്പില് കാഹളം ഈതി 

ക്കരുതു ; അധക്കു പ്രതിഫലം കിട്ടിപ്പോയി 

എന്നു ഞാ൯ സത്യമായിട്ടു നിങ്ങളോടു പറ 

യുന്ന. നിയോ ഭിക്ഷ കൊടുക്കുമ്പാഠം 

നിനെറ ഭിക്ഷ രഹസ്ൃത്തിലായിരിക്കേ 

ണ്ടതിന്നു വലങ്മൈ ചെയ്യുന്നതു എന്തു എന്നു 

ഇടങ്കൈ അറിയരുതൂ. രഹസ്യത്തില് 

കാണുന്ന നിനെറ പിതാവു നിനക്കു പ്ര 

തിഫലം തരും. 

നിങ്ങ പ്രാത്ഥിക്കുമ്പോഠ കപടഭക്തി 

ക്കാരെപ്പ്പോലെ ആകരുതു; അവര് മനു 

ഷൃക്കു വിള ങ്ങേണ്ടതിന്നു പള്ളികളിലും 

തെരുരക്കാണുകളിലും നിന്നുകൊണ്ടു പ്രാ 

ത്ഥിപ്പാ൯ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു ; അവക്കു പ്രതി 

ഫലം കിട്ടിപ്പോയി എന്നു ഞാ൯ സത്യമാ 

യിട്ടു നിങ്ങളോടു പറയുന്ന. നീയോ പ്രാ 

ത്ഥിക്കുമ്പോഠ അറയില് കടന്നു വാതില് 

അടെച്ചു രഹസ്യത്തിലുള്ള നിസെറ പിതാ 

വിനോടു പ്രാത്ഥിക്ക; രഹസ്യത്തില് കാ 

ണുന്ന നിനെറ പിതാധു നിനക്കു പ്രതി 

ഫലം തരും. പ്രാത്ഥിക്കയില് നിങ്ങ 

ജാതികളെ പ്പോലെ ജല്പനം ചെയ്യരുതു; 

അതിഭാഷണത്താല് ഉത്തരം കിട്ടും എന്ന 

ല്ലോ അവക്കു തോന്നുന്നതു. അവരോടു 

തുല്യരാകരുതു; നിങ്ങധക്കു ആവശ്മുഭ്ഃ തു 

ഇന്നതെന്നു നിങ്ങ യാചിക്കുമമുമ്പവെ നി 

ങ്ങളുടെ പിതാവു അറിയുന്നുവല്ലോ. നി 

ങ്ങ ഇരവണ്ണ്ണം പ്രാത്ഥിപ്പി൯: സ്വഗ്ലൂസ്ഥ 

നായ ഞങ്ങളുടെ പിതാർവ, നിനെറ നാമം 

നിനെറ 

രാജ്യം വരേണമേ; നിന്െറ ഇക്ടം സ്വഗ്ഗ 

വിശുഭ്ധീകരിക്കപ്പെടേണമേ; 

ത്തിലെപ്പോലെ ഭൂമിയിലും ആകേണമേ; 

ഞങ്ങഠഗക്കു ആവശ്യമുള്ള ആഹാരം ഇന്ന 

തരേണമേ; ഞങ്ങളുടെ കടക്കാരോടു 

ഞങ്ങഠം ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നതു പോലെ ഞങ്ങ 

ളുടെ കടങ്ങളെ ഞങ്ങളോടും ക്ഷമിക്കേണ 

മേ. ഞങ്ങളെ പരീക്ഷയില് കടത്താതെ, 

ദൂഷ്ടങ്കതനിന്നു ഞങ്ങളെ വിടുധിക്കേണ 

മേ. രാജ്യം ശക്തിയും മഹത്വവും എ 

ന്നേക്ുും നിനക്കുള്ള തല്ലോ. നിങ്ങ മന്ന 14 

ഠിം 



16 

17 

18 

. 20 

1 

മ 

23 

കട് 

ഷൃ രോടു അവരുടെ പിഴകളെ. ക്ഷഥി 

ചാല്, സ്വഗ്ലസ്ധനായ നിങ്ങളുടെ പിതാ 

വു നിങ്ങളോടും ക്ഷഥികും. നിങ്ങ 

മന്മംജ്യരോടു പിഗകളെ. ക്ഷഥിക്കാഞ്ഞാ 

ലാ നിങ്ങളുടെ പിതാവു നിങ്ങളുടെ 

പിഴകളെയും ക്ഷമിക്കയില്ല. 

ഉപവസിക്കുടമ്പാഠ നിങ്ങ കപട 

ക്മാിക്കാരെപ്പ്പോലെ വാടിയ മുഖം കാണി 

ക്കരുതു ; അവര് ഉപവസിക്കുന്നതു മനുഷ്യ 

ക്കു വിളങ്ങേണ്ടതിന്നു മുഖം വിരൂപമാക്കു 

ന്നു; അവക്കു പ്രതിഫലം കിട്ടിപ്പോയി എ 

ന്നു ഞാ൯ സത്യമായിട്ടു നിങ്ങളോടു പായു 

ന്നു. നിയോ ഉപവസിക്കുടമ്പാര നിനെറ 

മുപയധാസം മന്ുഷ്യക്കല്ല രഹസൃത്തി ലുള്ള 

നിനെറ പിതാവിന്നു വിള മങ്ങണ്ടതിന്നു 

തലയില് എണ്ണ തേച്ചു മുഖം കഴ്ഴകുക. 

രഹസ്യത്തില് കാണുന്ന നിനെറ പിതാ 

വു നിനക്കു പ്രതിഫലം നല്ലം. 

വൃുഴ്ണവും തൂരുമ്പും കെടുക്ക്യം കള്ളന്മാര് 

തുരന്നു മോഷ്ടടിക്കയും ചെയ്യുന്ന ഈ ഭൂമി 

യില് നിങ്ങ നിരക്ഷപം സ്വരൂപിക്ക 

രുതു. പുഴവും തുരുമ്പും കെടുക്കാതെയും 

കള്ള ന്മാ൪ തുരന്ന മോഷ്ട്ടിക്കാതെയുഥിരി 

ക്കുന്ന സ്വഗ്ലത്തില് നിക്ഷേപം സ്വരൂപി 

ച്ചകൊഠംവി൯. നിനെറ നിമക്ഷപം 

തുരള്ളടതുതു നിനെറ ഹ്ൃദയധും ഇരിക്കും. 

ശരീരത്തിനെറ വികക്കു കണ്ണ ആകുന്നു; 

കണ്ണു ചൊവ്ുള്ള തെങ്കില് നിനെറ ശരിരം 

കണ്ണൂ 
കേടുള്ള തെങ്കിലോ നിനെറ ശരിരം മുഴ 

മുഴുവന്ദം പ്രുകാശിതമായിരിക്കും. 

വനും ഇരുണ്ടതായിരിക്കും; എന്നാല് നി 

ന്നിലൂള്ള ധെളിച്ചം ഇരുട്ടായാല് ഇരുട്ട 

എത്ര വലിയതു! 

സ്േധിപ്പാ൯ ആക്കും കഴികയില്ല; അങ്ങ 

രണ്ടു യജമാനന്മാരെ 

നെ ചെയ്യാല് ഒരുത്തനെ പകെച്ചു മററ 

വനെ സ്നേഹിക്കും; അല്ലെങ്കില് ഒരുത്ത 

നോടു പററിചച്ചേന്നു മററവനെ നിരസി 

ഠിം 

ക്കം; നിങ്ങഗക്കു ദൈവത്തെയും മാമാ 

നെയും സേവിപ്പ്പാ൯ കഴികയില്ല. അതു 

കൊണ്ടു ഞാന് നിങ്ങളോടു പറയുന്നതു : 

എത്തു തിന്നും, എത്തു കുടികും എന്നു നിങ്ങ 

മൂടെ ജിവന്നായിക്കൊണ്ടും എന്തു ഉടുക്കും 

എന്നു ശരിരത്തിന്നായിക്കൊണ്ടും വിചാര 

പ്പെടരുതു; ആഹാരത്തെക്കാഠം ജിവനും 

ടുപ്പിനെക്കാസ ശരീരവും വലുതല്ല യാ? 

ആകാശത്തിലെ പറവകളെ ദനോക്കുവിന൯; 

അവ വിതെക്കുന്നില്ല, കൊയ്യുന്നില്ല, കളപ്പു 

എങ്കിലും 

സ്വഗ്ലസ്ഥനായ നിങ്ങളുടെ പിതാവു അ 

രയില് ക്രട്ടിവെക്കുന്നതുമില്ല; 

വയെ പുലത്തുന്നു; അവയെക്കാഠ നിങ്ങ 

ഏറാവും വിദശഷതയ്യള്ള വരല്പ3യാ? വി 

ചാരപ്പെടുന്നതിനാല് തനെറ നിള ത്തോടു 

ഒരു മുഗം ക്രട്ടുവാ൯ നിങ്ങളില് ആക്ു 

കഥിയും? ഉടുപ്പിനെക്കുറിച്ചു വിചാരപ്പെ 

ടടുന്നതും എന്തു? വയലിലെ താമര എങ്ങ 

നെ വളരുന്നു എന്നു നിരൂപിപ്പി൯; അവ 

അഭ്ഥ്വാനിക്കുന്നില്ല, ന്ൂല്ലയന്നതുമില്ല. എ 

ന്നാല് ശരലാദമാനഃപോലും തനെറ സ്വ്ൃ 

മഹത്വത്തിലും ഇവയില് ഒന്നിനോളം 

ചമഞ്ഞിരുന്നില്പ എന്നു ഞാ൯ നിങ്ങളോടു 

പറയുന്നു. ഇന്നള്ളതും നാളെ. അടുപ്പില് 

ഇടുന്നതുമായ വയലിലെ പുല്ലിനെ ദൈ 

വം ഇങ്ങനെ ചമയിക്കുന്നു എങ്കില്, അല്പ 

വിശ്വാസികളും. നിങ്ങളെ എത അധി 

കം. ആകയാല് നാം എന്തു തിന്നും എ 

ത്തു കുടിക്കും എന്തു ഉടുക്കും എന്നിങ്ങനെ 

നിങ്ങ വിചാരപ്പെടരുതു. ഈവക ഒ 

ക്കെയും ജാതികഠ അന്വേഷിക്കുന്നു; സ്വ 

ഗുസ്ഥനായ നിങ്ങളുടെ പിതാവു ഇതൊ 

ക്കെയും നിങ്ങറഠക്കു ആവശ്യം എന്നു അറി 

യുന്നുവല്ലോ. മുമ്പെ അവനെറ രാജ്യവും 

നിതിയും അന്വേഷിപ്പി൯; അതോടുക്രടെ 

ഇതൊക്കെയും നിങ്ങശക്കു കിട്ടും. അതു 

കൊണ്ടു നാളെക്കായി വിചാരപ്പെടരുതു ; 
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നാളത്തെ ദിവസം തനിക്കായി വിചാര 

പ്പെടുമല്ലോ; അതതു ദിവസത്തിന്നു അന്ന 

ന്നത്തെ ദോഷം മതി. 

൭൭൦ അഷ്്യായം. 

നിങ്ങാംം വിധിക്കപ്പെടാതിരിഭക്കേണ്ടതി 

ന്നു വിധിക്കരുതു. നിങ്ങ വിധിക്കുന്ന 

വിധിയാല് നിങ്ങളെയും യിധിക്കം; നി 

ങ്ങ അളക്കുന്ന അള യിനാത നിങ്ങശക്കും 

അളന്നുകിട്ടും. എന്നാല് സ്വന്തകണ്ണിലെ 

കോത ഓാക്കാതെ സഹോദരനെറ കണ്ണി 

ലെ കരട്ട നോക്കുന്നതു എത്തു? അല്ല, സ്വ 

ന്തകണ്ണ്ണില് കോത ഇരിക്കെ നി സദഹാദര 

നോടു: നില്ല, നിനെറ കണ്ണില്നിന്നു കര 

ടു. എടുത്തുകളയട്ടെ എന്നു പറയുന്നതു എ 

ങ്ങനെ? കപടഭക്തിക്കാരാ. മുമ്പ സ്വ 

ന്തകണ്ണ്ണില്നിന്നു കാല് എടുത്തുകളുക; പി 

ന്നെ സ3ഹാദരന്െെറ കണ്ണില്നിന്നു കര 

ടു എടുത്തുകളവാ൯ വെടിപ്പായി കാണും. . 

വിശുഭ്ധമായതു നായ്്കുഗക്കു കൊടുക്കരു 

തു; നിങ്ങളുടെ മുത്തുകളെ. പന്നികളുടെ 

മുമ്പില് ഇടുകയയമരുതു ; അവ കാതകൊണ്ടു 

അവയെ ചവിട്ടുകയും തിരിഞ്ഞു നിങ്ങളെ. 

ചിന്തിക്കളുകയും ചെയ്താ൯ ഇടവരരുതു. 

യാചിപ്പി൯ എന്നാല് നിങ്ങഗരക്ു കിട്ടും; 

അമന്വഷിപ്പി൯ എന്നാല് നിങ്ങ ക 

ണഞ്ടെത്തും; മുട്ുവി൯ എന്നാല് നിങ്ങഠക്കു 

തുറക്കും. യാചിക്കുന്ന ഏവന്നും ലഭിക്കു 

ന്നു; അദന്വഷിക്കുന്നവ൯ കണ്ടെത്തുന്നു; 

മുട്ടുന്നവന്നു തുറക്കും. മകന൯ അപ്പം ചോ 

ദിച്ചാല് അവന്നു കല്ലൂ കൊടുക്കുന്ന മനു 

മീ൯ ചോ 

ദിച്ചാത അവധന്നു പാമ്പിനെ കൊടുക്കുമോ? 

ഷ്യ൯ നിങ്ങളില് ആരുള്ളു? 

അങ്ങമനെ ദോക്കികളായ നിങ്ങ നിങ്ങ 

ളുടെ മക്കഠക്കു നല്ല ദാനങ്ങളെ കൊടു 

പയാന് അറിയുന്നു എങ്കില് സ്വഗ്ലഗസ്ഥനായ 

നിങ്ങളുടെ പിതാവു തന്നോടു യാചിക്കുന്ന 

ഠിം 
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വക്കു നന്മ എതു അധികം കൊടുക്കും! മനു 

ഷ്യ൪ നിങ്ങഗക്കു ചെയ്യണം എന്നു നി 

ങ്ങ ഇ ചിക്കുന്നതു ഒക്കെയും നിക്ക അ 

വക്കും ചെയ്ത്തി൯; ന്യായപ്രമാണവും പ്രവാ 

ചകന്മാരും ഇതു തന്നേ. 

ഇടുക്കുവാതിലൂടെ അകത്തു കടപ്പി൯; 

നാശത്തിലേക്കു പോകുന്ന വാതില് വീതി 

യുള്ളത്രാ വഴി വിശാലവും അതിതക്രുടി ക 

കടക്കുന്നവര് അ3നകരും ആകുന്നു. ജീവ 

കലേക്കു പോകുന്ന വാതില് ഇടുക്കവും വ 

ഗി ഞെരുക്കധുമുദ്ളതു; അതു കണ്ടെത്തുന്ന 

വര് ചുരുക്കമരത്ര. 

കള്ള പ്രവാചകന്മാരെ സൂക്ഷിച്ചുകൊറാ 

വി൯; അവര് ആടുകളുടെ വേഷം ഘ്ലണ്ടു 

നിങ്ങളുടെ അടുക്കല് വരുന്നു; അകമെയോ 

കടിച്ചുകീറുന്ന ചെന്നായ്തരര ആകുന്നു. 

അവരുടെ ഫലങ്ങളാൽ നിങ്ങഗക്കു അവ 

രെ തിരിച്ചറിയാം; മുള്ള കളിതനിന്നു മു 

ഞെരിഞ്ഞിലുകളിതനിന്നു 

നല്ല 

വൃക്ഷം ഒമക്കയും നല്ല ഫലം കാഷ്ൂച്ഛന്നു ; 

ന്തിരിപ്പഴവും 

അത്തിപ്പഴവും പഠറിക്കുമാറു രണ്ട? 

ആകാത്ത വൃക്ഷമോ ആകാത്ത ഫലം കാ 

യ്ക്ന്നു . 

ലവും ആകാത്ത പ്ൃക്ഷത്തിന്നു നല്ല ഫല 

നല്ല വൃക്ഷത്തിനു ആകാത്ത ഫ 

വും കായ്ത്കാ൯ കഴികയില്ല. നല്ല ഫലം 

കായ്ക്രരാത്ത വൃക്ഷം ഒക്കെയും വെട്ടി തി 

യില് ഇടുന്നു. ആകയാത അവരു മട ഫ 

ലത്താല് നിങ്ങ അവരെ തിരിച്ചറിയും. 

എന്നോടു കത്താടവം കത്താർവ, എന്നു പ 

റയുന്നവ൯ ഏവന്ദമല്ല, സ്വഗ്ഗസ്ഥനായ 

എനെറ പിതാധിനെറ ഇകഷ്ഷം ചെയ്യന്ന 

വ൯ അത സ്വഗ്ലരാജ്യത്തില് കടക്കുന്ന 

തു. കത്താ3വ, കത്താദവ, നിന്െറ നാമ 

ത്തില് ഞങ്ങറം പ്രവചിക്കയും നിന്െറ 

നാമത്തില് ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കുകയും നി 

ന്െറ നാമത്തില് വളരെ വിയ്യപ്രുവൃത്തി 

കറം പ്രവത്തിക്കയും ചെയഴ്യില്ലമയാ എന്നു 
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പലരും ആ നാളില് ഏന്നാടു പറജ്യം. 

അന്നു ഞാ൯ അധരരാടു : ഞാ൯ ഒരുനാളും 

നിങ്ങളെ അറിഞ്ഞിടില്ല ; അധധക്മം പ്പവ 

ത്തിക്കുന്നവരേ, എന്നെ വിട്ടു പോകുധി൯ 

എന്നു തിത്തുപറയ്യം. ആകയാല് എനെറ 

ഈ വചനങഞ്ങമ്ലെ കേട്ടു ചെയ്യുന്നവ൯ ഒ 

ക്കെയും പാറമമല് വിട്ട പണിത ബുഭ്ധിയ്യ 

ളള മനുഷയ നാടു തുല്യനാകുന്നു. വന്മഴ 

ചൊരിഞ്ഞു നദിക൦ പൊങ്ങി കാറു അടി 

ചു ആ വിട്ടിന്നേത അലെച്ചു; അതു പാറ 

മേല് അഭി സ്ഥാനമുള്ള താകയാൽ ധിണി 

ല്ല. എനെെറ ഈ വചനങ്ങമളെ കേട്ട ചെ 

യ്യാത്തവ൯ ഒക്കെയും മണലിമന൯ല് വിട്ട 

പണിത മന്മ.ഷ്യനോടു തുപ്യനാകുന്നു. വ 

നഗ ചൊരിഞ്ഞു നദികന പൊങ്ങി കാററു 

അടിച്ചു ആ വിട്ടിമ്മേത അലെച്ചു, അതു 

വിണു; അതിന്െറ വിഴ്ച വലിയതായി 

രുന്നു. 

ഈ വചനങ്ങളെ യേശു പറഞ്ഞൂതി 

ന്നഃപ്പാഠം പുരുഷാരം അവനെറ മപ3ദ 

ശത്തില് വിസ്യിച്ചു; 

മാരെവ്വ്വ്േ ലെ 

അവരുടെ ശാസ്ത്രി 

അല്ല, അധികാരമുള്ള വ 

നായിടു ത്രേ അവന് അവധദരാടു ഉപരദ 

ശിച്ചതു. 

പം അദ്ധ്യായം. 

ആവധവന്൯ മലയില്.നിന്നു ഇറങ്ങിവന്നാറെ 

വളരെ വൃുരുഷ്ഷഥാരം അവനെ പിത്തുടന്നു. 

അപ്പാ ഒരു കുക്ടദരാഗി വന്നു അ 

വനെ നമസ്ത്രരിച്ചു, കത്താമവ, നിന 

ക്കു മനസ്സുണ്ടെങ്കില് എന്നെ ശുഭ്ധമാകു 

വാന് കഴിയും എന്നു പറഞ്ഞ. അവന് 

കൈ നീട്ടി അവനെ തൊട്ടു: എനിക്കു മ 

നസ്സുണ്ടു; നീ ശുഭ്ധമാക എന്നു പറഞ്ഞു ; ഉട 

നെ കുഷ്ടം മാറി അവന് ശരദ്ധമായി. 

യശ അവനോടു: നോക്കു, ആരരാടും പ 

റയരുതു; അവക്കു സാക്ഷൃത്തിന്നായി നീ 

ധിം 

__ മത്തായി ൮൮ 

ചെന്നു നിന്നെത്ത3ന്ന പുരരാഹിതന്നു 

കാണിച്ചു, മോശെ കപ്പിച്ച വഥിപാടു കു 

ഗിക്ക എന്നു പറഞ്ഞു. 

അവ൯ കഫന്നഫ്രുമില് എത്തിയ 

പ്പ്ോശ ഒരു ശതാധിപന് വന്നു അവനോ 

ടു: കത്താർവം, എനൊ ബാല്യക്കാര൯ പ 

ക്ഷവാതം പിടിച്ചു കഠിനമായി വേദന 

പ്പെട്ടു വിട്ടില് കിടക്കുന്നു എന്നു അഃപക്ഷ്ി 

ചുവറഞ്ങു. അവന൯ അവനോടു: ഞാ൯ 

വന്ന അധനെ സൌഖ്യ മാക്കം എന്ന വ 

റഞ്ഞു. 

വേ, നി എനെറ പുരെക്കകത്തു വരുധാ൯ 

അതിന്നു ശതാധിപന്: കത്താ 

ഞാ൯ യോഗ്യനല്ല; ഒരു വാക്കുമാതൃം ക 

്ലിച്ചാല് എനെറ ബാല്ൃക്കാരന്ന സൌ 

ഖ്യം വരും. ഞാനും അധധികാരത്തി൯ 

കിഴ്ചള്ള മനുഷ്യ൯ ആകുന്നു; എനെറ കീ 

ഗില് പടയാളികഠ ഉണ്ടു; ഞാന് ഒരുവ 

നോട്ട: പോക എന്നു പറഞ്ഞാല് പോകു 

ന്നു; മറെറാരുത്തമനാടു : വരിക എന്നു പ 

റഞ്ഞാല് വരുന്നു; എനെറ ദാസനാടു: 

ഇതു ചെയ്തു എന്നു പാഞ്ഞാല് അവ൯ 

ചെയ്യുന്നു എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു. അതു 

കേട്ടിട്ടു യേശു അതിശയിച്ചു. പിന൯ചെ 

ലൂന്നവരോടു പറഞ്ഞതു: യിസാമയലില് 

കൂടെ ഇത വലിയ വിശ്വാസം കണ്ടി 

ട്ടില്ല എന്നു ഞാന് സത്യമായിട്ടു നിങ്ങളോ 

ടു പറയുന്നു. കിഗക്കുനിന്നും പടിഞ്ഞാറു 

നിന്നും അനകര് വന്നു അബ്രാഹാമിമനാ 

ടും യിസ്റ്റാക്കിനോടും യാഭക്കാബിമനാടും 

ക്രടെ സ്വഗ്ലരാജ്യത്തില് പന്തിക്കിരിക്കും. 

രാജയത്തിനെറ പു തന്മാരെര്യാ ഏററവും 

പ്യാതൃതുള്ള ഇരുളി ലേക്കു തദ്ളിക്കളുയും; അ 

വിടെ കരച്ചലും പല്ലുകടിയും ഉണ്ടാകും എ 

ന്നു ഞാന് നിങ്ങ ളോടു പറയുന്നു. പിന്നെ 

യേശൂ ശതാധിപനാടു: പോക, നി വി 

ശ്വസിച്ചതു പോലെ നിനക്കു ഭവിക്കടെ 

എന്നു പറഞ്ഞു. ആ നാഥികയില് തന്ന 
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യേശു പത്രൊസിനെറ വിട്ടില് വന്നാ 

റെ അവനെറ അമ്മാധവിയമ്മ പനിപിടി 

ച്ചു കിടക്കുന്നതു കണ്ടു. അവന് അവളു 

ടെ കൈ തൊട്ടു പനി അവളെ വിട്ടു; 

അവര എഴ്ഴ3ന്നററു അവക്കു ശരശ്രരൂഷ 

ചെയ്യു. 

വൈകുന്നേരം ആയപവ്ല്പോഠ പല ഭൂത 

ഗ്രസ്മുരെയും അവനെറ അടുക്കല് കൊണ്ടു 

വന്നു; അവന വാക്കുകൊണ്ടു ദൂരാത്ഥാക്ക 

ളെ പുറത്താക്കി സകലദിനക്കാക്കും സൌ 

ഖ്യം വരുത്തി. അവന് നമ്മുടെ ബല 

ഹീനതകളെ എടുത്തു വ്യംധികളെ . ചുമന്നു 

എന്നു യെശയ്യാപ്രവാചക൯ പറഞ്ഞതു 

നിവ്ൃത്തിയാകുവാ൯ തന്നേ. 

എന്നാല് യേശു തനെറ ചുററും വളരെ 

വൃുരുഷ്കാരത്തെ കണ്ടാറെ അക്കരെക്കു പോ 

കുവാ൯ കപ്പിച്ചു. അന്നു ഒരു ശാസ്ത്രി അ 

വനെറ അടുക്കല് വന്നു: ഗരരോ., നീ എ 

വിടെ പോയാലും ഞാന് നിന്നെ അന്ദഭഗ 

മിക്കാം എന്നു പറഞ്ഞു. യേശു അവനോ 

ടു: കുറുനരികഠക്കു കഥികളും ആകാശത്തി 

ലെ പറവകമശക്കു ക്രടുകളും ഉണ്ടു; മന്ദഷ്ചയ 

പുത്രര്ന്നോ തല ചായിപ്പാ൯ ഇടം ഇല്പ എ 

ന്നു പറഞ്ഞു. ശിഷ്യന്മാരില് വേറൊരു 

ത്ത൯ അവനോടു : കത്താ3വം, ഞാ൯ മുമ്പെ 

പോയി എന്െറ അപ്പനെ അടക്കം ചെ 

യ്യാന് അന്ദവാദം തരണം എന്നു പറ 

ഞ്ഞു. 

പിന്നാലെ വരിക; മരിച്ചവര് തങ്ങളുടെ 

യേശു അവനോടു: നീ എനെറ 

മരിച്ചവരെ അടക്കം ചെയ്യട്ടെ എന്നു പ 

റഞ്ഞു. 

അവന് ഒരു പടകില് കയറിയപ്പോ 

അവനെറ ശിഷ്യന്മാര് ക്രടെ ചെന്നു. പി 

ന്നെ കടലില് വലിയ ഓാളം ഉണ്ടായിട്ടു 

പടകു തിരകളാല് മുങ്ങുമാറായി; അവ 

ഠിം 
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അവനെറ ബാല്യക്കാരന്ന സൊൌഖ്യം | നോ ഉറങ്ങുകയായിരുന്നു. അവര് അട്ട 

വന്നു. തുതുചെന്നു : കത്താവ, രക്ഷിക്കേണമേ; 

ഞങ്ങ നശിച്ചുപോകുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു 

അവനെ ഉണത്തി. അവന് അവരോട്ടു : 

അല്പവിശ്വാസികളേ, നിങ്ങ ഭീിരുക്കഠം 

ആകുവാ൯ എന്തു എന്നു പറഞ്ഞശേഷം 

എഴ്ഴമന്നററു കാററിനെയും കടലിനെയ്യം 

ശാസിച്ചപ്പ്ാറ വലിയ ശാന്തതയുണ്ടായി. 

എന്നാറെ ആ മന്ദഷ്യ൪ അതിശയിച്ചു : 

ഇവന് എങ്ങനെയുള്ള വ൯? കാററും കട 

ലും ക്രടെ ഇവനെ അന്ദസരിക്കുന്നുവ 

ല്ലോ എന്നു പറഞ്ഞു. 

അവന അക്കരെ ഗദരേനരുടെ ദേശ 

ത എത്തിയാറെ രണ്ടു ഭൂതഗ്രസ്മര ശവ 

ക്കല്ലറകളില്നിന്നു പുറപ്പെട്ടു അവന്നു എ 

തിരെ വന്നു; അവര് അത്യ ഗ്രന്മാര് ആയി 

രുന്നതു കൊണ്ടു ആകും ആ വഴി നടന്നുക്ര 

ടാഞ്ഞ. അവര് നിലവിളിച്ചു: ദൈവ 

പുത്രാ, ഞങ്ങനക്കും നിനക്കും തമ്മില് എ 

ത്തു? സമയത്തിന്നു മുമ്പെ ഞങ്ങളെ ദണ്ഡി 

പ്പിപ്പാ൯ ഇധിടെ വന്നുദവാ എന്നു പറ 

ഞ്ഞ. അവക്കകലെ ഒരു വലിയ പന്നി 

കൂട്ടം മേഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു. ഭൂതങ്ങറാ 

അവനോടു: ഞങ്ങളെ പുറത്താക്കുന്നു 

എങ്കില് പന്നിക്രുടടത്തിലേക്കു അയക്കേ 

ണം എന്നു അപേക്ഷിച്ചു. പൊയ്യ്ക്കൊഠര 

വി൯ ഏന്നു അവ൯ അവരരാടു പറഞ്ഞു; 

അവർ പുറപ്പെട്ടു പന്നികളി ലേക്കു ചെ 

ആ ക്രൂട്ടം എല്ലാം കടുശ്ുക്കത്തു 
ടെ കടലിലേക്കു പാഞ്ഞു വെള്ളത്തില് 

ന്നു; 

മുങ്ങി ചത്തു. മേയ്ക്തുന്നവ൪ര ഓടി പട്ട 

ണത്തില് ചെന്നു സകലവും ഭൂതഗ്രസ്മ 

രുടെ വസ്തുതയും അറിയിച്ചു. ഉടനെ 

പട്ടണം എല്ലാം പുറപ്പെട്ടു യേശുവിന്നു 

എതിരെ ചെന്നു; അവനെ കണ്ടാറെ 

തങ്ങളുടെ അതിര് വിട്ടുപോമകണമെന്നു 

അദപക്ഷ്ധിച്ചു. 
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൯. അദ്ധ്യായം. 

ആധവ൯ പടകില് കയറി ഇക്കരെക്കു കട 

ന്നു സ്വന്തപട്ടണത്തിത എത്തി. അവി 

ടെ ചിലര് കിടക്കദമല് കിടധടന്നെ ഒരു പ 

ക്ഷവാതക്കാരനെ അവനെറ അടുക്കല് 

കൊണ്ടുവന്നു; യേശു അവരുടെ ധിശ്വാ 

സം കണ്ടു പക്മഥവാതക്കാരഭനാട്ട: മകന, 

ധൈധയ്യമായിരിക്ക; നിനെറ പാപങ്ങറ 

മോചിച്ചുതന്നിരിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. 

എന്നാല് ശാസ്ത്്രിമാരില്ു ചിലർ: ഇവ൯ 

ദൈ ഓണം പറയുന്നു എന്നു ഉള്ളംകൊ 

ണ്ടു പറഞ്ഞു. യേശുമവാ അവരുടെ നിരൂ 

പണം ഗ്രഹിച്ചു: നിങ്ങന ഹൃദയത്തില് 

നിന്െറ 

പാപങ്ങ൦ മോചിച്ചുതന്നിരിക്കുന്നു എന്നു 

ദോഷം നിരൂപിക്ടന്നതു എന്തു? 

പറയ്യന്നതോ, എഴ മന്നററു നടക്ക എന്നു 

പറയുന്നതോ, ഏതാകുന്നു എളപ്പം എന്നു 

ചോടിച്ചു. എങ്കിലും ഭുമിയില് പാപങ്ങ 

ളെ മോചിപ്പാ൯ മനുഷ്യപു തന്നു അധി 

കാരം ഉണ്ടു എന്നു നിങ്ങ അറിയണ്ട തി 

ന്നു -- അവന് പക്ഷവാതക്കാരനാടു: എ 

ഴരന്നററു, കിടക്ക എടുത്തു വിട്ടില് പോക 

എനാ പറഞ്ഞു. അവന് എഴ്മന്നററു വി 

ട്ടില് പോയി. പുരുഷാരം അതു കണ്ടു 

ഭയപ്പെടു മനുഷ്യൃക്കു ഇങ്ങനെയുള്ള അധി 

കാരം കൊടുത്ത ഭൈവത്തെ മഹത്വദല്പ 

ട്ടത്ത്ി. 

യേശു അവിടെനിന്നു പോകുഃമ്പോഠാ 

മത്തായി എന്നു പേരുള്ള ഒരു മന്ദഷ്യ൯ 

ചുഅംസ്ഥലത്തു ഇരിക്കുന്നതു കണ്ടു: എന്നെ 

അന്ദഗമിക്ക എന്നു അവനോടു പറ 

ഞു; അവന് എഴു3ന്നോറു അവനെ അ 

ന്ഗമിച്ചു. 

അവന വിട്ടില് ഭക്ഷണത്തിന്നു ഇരി 

ക്കരമ്പാഠ വളരെ ചുങ്കക്കാരും പാപികളും 

വന്നു യേശുധിമനാടും അവന്െറ ശിഷ്യ 

ധിം 

ന്മാരരാടും ക്രുമട പന്തിയില് ഇരുന്നു. 

പരിശന്മാര് അതു കണ്ടു അവന്െറ ശി 

ഷ്യന്മാരരാടു: നിങ്ങളുടെ റ്യാരു ചുങ്കക്കാ 

രോടും പാപികർളോടും ക്രടെ ഭക്ഷിക്കുന്ന 

തു എത്തു എന്നു ചോടിച്ചു. യേശു അതു 

മൃകട്ടാമറ: ഭിനക്കാക്കല്ലാതെ സൌഖ്യ മുള്ള 

വക്കു വൈല്യനെക്കൊണ്ടു ആവശ്യമില്ല. 

യാഗത്തിലല്പ കരുണയില് അത ഞാ൯ 

(പുസാദിക്കുന്നു എന്നുള്ളതു എന്തു എന്നു 

ഞാന് നിതിമാന്മാ 

രെ അല്പ പാപികളെ അത വിളിപ്പാ൯ 

പോയി പഠിപ്പി൯. 

വന്നതു എന്നു പറഞ്ഞു. 

യോഹനന്നാനെറ ശിഷ്യന്മാർ അവന്െറ 

അടുക്കല് വന്നു : ഞങ്ങളും പരീശന്മാരും വ 

ഉ രെ ഉപവസിക്കുന്നു ; നിന്െറ ശിഷ്യ റഡാര് 

ഉവവസിക്കാത്തതു എന്തു എന്നു ചാടി മു. 

യേശൂ അവരോടു പറഞ്ഞതു: മണവാക൯ 

ക്രടെയുള്ള പ്പോ തോഴ്ചുക്കാക്കു ടൂ മിപ്പാ൯ 

കഗികയില്ല; മണവാളന് പിരിഞ്ഞുദപാ 

കേണ്ടുന്ന നാര വരും; അന്നു അവര് ഉപ 

വസിക്കും. 

പഴയ ചസ്രൂത്തില് ചേത്തു തുന്നുമാറില്ല; 

കോടിത്തൃണിക്കണ്ടം ആരും 

തുന്നിച്ചേത്താല് അതുകൊണ്ടു വ്രും കി 

റും; ചീന്തത ഏററവും വല്ലാതെയായി തി 

രും. പുതുധിഞ്ഞു പഴയതുരുത്തിയില് 

പകരുമാവുമില് ; പകന്നാല് തുരുത്തി പൊ 

ളിഞ്ഞു വിഞ്ഞു ഒഴുകിപ്പോകും; തുരുത്തിയ്യം 

പുതു വിഞ്ഞു പുതിയ 
തുരുത്തിയിലേ പകന്നുവെക്കയുള്ള ; ആ 

നശിച്ചുപോകും. 

ങ്ങനെ രണ്ടും ഭദമായിരികും. 

അവ൯ ഇങ്ങനെ അഖരോടു സംസാ 

രിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഠ ഒരു പ്രമാണി 

വന്നു അവനെ നമസ്കരിച്ച: എനെറ മകറം 

ഇപ്പോഠം തന്നേ കഴിഞ്ഞുപോയി; എങ്കി 

ലും നീ വന്നു അവളുടെര്മല് കൈ വെ 

ചാല് അവ ജിവിക്കും എന്നു പറഞ്ഞു. 
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മത്തായി ൧൧ 

വനെറ ക്രടെ ചെന്നു. അന്നു പന്ത്ര 

ണ്ടു സംവത്സരമായിട്ടു രക്തസവമു3മ്ളാരു 

സ്രീ : 

തൊട്ടാല് എനിക്കു സെരഖ്യം വരും എന്നു 

അവനെറ വസ്ത്രം മാത്രം ഒന്നു 

ഉദ്ള കൊണ്ടു പറഞ്ഞു. പിറകില് വന്നു അ 

വനെറ വ്രസ്ദ്ത്തിനെറ തൊങ്ങല് തൊട്ടു. 

യേശു തിരിഞ്ഞ അവളെ കണ്ടപ്പോ: 

മകളേ, ധൈയ്യപ്പെടുക; നിനെറ വിശ്വാ 

സം നിന്നെ രക്ഷ്ധിച്ചു എന്നു പറഞ്ഞു; 

ആ നാഴികമുതല് സ്ത്രിക്കു സഖ്യം 

വന്നു. പിന്നെ യേശു പ്രമാണിയുടെ 

വിട്ടില് 

ആരവാരക്കൂടുത്തെയും 

പ്പോകുവി൯; ബാല മരിച്ചില്ലല്ലോ ഉറ 

കടന്നു. കുഥലുൂതുന്നവരെയ്യം 

കണ്ടിട്ട: മാറി 

ങ്ങുന്നമത്രേ എന്നു പറഞ്ഞു; അവരരാ അ 

വനെ പരിഹസിച്ചു. അവന് പുരുഷ്മാ 

രത്തെ പുറത്താക്കി അകത്തു കടന്നു ബാല 

യുടെ കൈ പിടിച്ചു, ബാല എഴ്ഴമന്നററു. 

ഈ വത്തമാനം ആ ദേശത്തു ഒക്കെയും 

പരന്ത .. 

യേശു അധിടെനിന്നു പോകമമ്പോറഠര 

രണ്ടു കുരുടന്മാ൪: ദാധിട് പുത്രാ, ഞങ്ങ 

ളോടു കരുണ തോര്ന്നണമമ എന്നു നില 

വിളിച്ചുംകൊണ്ടു പിന്തുടന്നു. അവ൯ 

വിട്ടില് എത്തിയപ്പോ കുരുടന്മാര് അവ 

നെറ അട്ടുക്കല് വന്നു. ഇതു ചെയ്താ൯ 

എനിക്കു കഥിയും എന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു 

വോ എന്നു യേശു ചോദിച്ചതിന്നു: ഉവും 

കത്താർവ എന്നു അവര് പറഞ്ഞു. അവന് 

അവരുടെ കണ്ണൂ തൊട്ടു : നിങ്ങളുടെ വി 

ശ്വാസ്ംപോലെ നിങ്ങശക്കു ഭവിക്കട്ടെ 

എന്നു പറഞ്ഞു; ഉടനെ അവരുടെ കണ്ണു 

തുറന്നു. പിന്നെ യേശു: നോക്കുവി൯; 

ആരും അറിയരുതു എന്നു അമച്ചയായി 

കല്പിച്ചു. 

ത്തിലൊക്കെയും അവനെറ ശ്രുതിയെ പ 

അവരരാ പുറപ്പെട്ട ആ ദേശ 

രത്തി. 

ഠിം 

14. 0ഷ്്നസ 10 യി 

അവര് പോകുടമ്പാര ചിലര് ഭൂതഗ്ര 

സ്മൂനാദയാരു മാമനെ അവനെറ അടുക്കല് 

കൊണ്ടുവന്നു. അവന് ഭൂതത്തെ പുറത്താ 

ക്കിയദശഷം ഉമ൯ സംസാരിച്ചു; യിസ്രാ 

യേലില് ഇങ്ങനെ ഒരുനാളും കണ്ടിട്ടില്ല 

എന്നു വുരുഷാരം അതിശയിച്ചു. പരിശ 

ന്മാദരാ: ഇവന ഭൂതങ്ങളുടെ തലവനെ 

ക്കൊണ്ടു ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കുന്നു എന്നു 

പറഞ്ഞു. 

യേശു പട്ടണംതോറും ഗ്രാമംതോറും 

സഞ്ചരിച്ചു അവരുടെ പള്ളികളില് ഉപ 

ദേശിച്ചു രാജ്യത്തിനെറ സുധിഭശഷം പ്ര 

സംഗിക്കയും സകലധിധദീനവും വ്യാധി 

യും സൌഖ്യ മാക്കുകയും ചെയ്യൂ. അവ൯ 

പുരുഷാരത്തെ ഇടയനില്ലാത്ത ആടുകളെ. 

പ്പോലെ കുഴഞ്ഞവരും .ചിന്നിയ൨രുമായി 

കണ്ടിട്ടു അവരെക്കുറിച്ചു മനസ്സലിഞ്ഞു, 

തന്െറെറ ശിഷ്യന്മാരോടു കെട്ട വളരെ 

വേലക്കാ3രാ ഉണ്ടു സത്യം, ചരക്കാ; 

ആകയാല് കൊയി നെറ യജമാനരനാടു 
& 

കൊയ്യു ലേക്കു വേലക്കാരെ അയക്കേ 

ണ്ടതിന്നു യാചിപ്പ്ി൯ എന്നു പറഞ്ഞു. 

൧൧. അദ്ധ്യായം. 

അനന്തരം അവന തനെറ പന്ത്ര 

ണ്ടു ശിഷ്യന്മാരെയും അടുക്കത വിളിച്ചു, 

അശ്ുഭ്ധാത്മാക്കളെ. പുറത്താക്കുവാനും സ 

കലവിധദിീനവധും വ്യാധിയും പൊറ്ുപ്പി 

പ്പാനും അവക്കു അധികാരം കൊടുത്തു. 

പന്ത്രണ്ടു അപ്പോസ്മലന്മാരുടെ പേ 

രായിതു : ഒന്നാമ൯ പത്രൊസ് എന്നു പേ 

രുള്ള ശി3മാ൯ന, അവനെറ സഹോദര൯ന 

അത്ത്രെയാസ് , സെബെദിയുടെ മക൯ 

യാദക്കാബ്, അവനെറ സഹോദര൯ 

യോഹന്നാ൯, ഫിലിപ്പൊസ് , ബത്തൊ 

ലൊമായി., തോമാസ് , ചുങ്കക്കാര൯ മത്താ 

യിം അല്ലായുടെ മക൯ യാക്കോബ് , തദ്ദാ 
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ക യി, ശിമോന്. യേശുവിനെ കാണിച്ചു 
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അശു 10 --. 

കൊടുത്ത ഈസ്തൂയ്യോത്താ യ്തൂഓാ. 

ഈ പന൬ുണ്ടുമപേരെയും രയശു അയക്കു 

മ്പോര അധവരരാടു ആ ഞ്ഞോപിച്ചതെന്തെ 

ന്നാല് : ജാതികളുടെ അടുക്കത പോകാ 

തെയും ശമയ്യരുടെ പട്ടണത്തില് കടക്കാ 

തെയും യിസ്റാമയല്ഗൃഹത്തിലെ കാണാ 

പോയ അടുക്കല് തെ ആടുകളുടെ 

തന്ന ചെല്ലൂവി൯. നിങ്ങ പോകു 

മ്പോ: സ്വഗ്ലരാജ്യം സമീിപിച്ചിരിക്കുന്നു 

എന്നു ഘോഷാപ്പി൯. രോഗികളെ സൌ 

ഖ്യഥാക്കുവി൯; മരിച്ചവരെ തുയിപ്പിപ്പി൯; 

കുഷ്ടരരോഗികളെ ശുഭ്ധമാക്കുവി൯; ഭൂത 

ഞങളെ പുറത്താക്കുവി൯; സൌജന്യമായി 

നിങ്ങധക്കു ലഭിച്ചു സൌജന്യമായി കൊടു 

പ്പി൯. 

യം ചെമ്പും 

ളടുപ്പും ചെരിപ്പും വടിയും കരുതരുതു ; 

മടിശ്ശിലയില് പൊന്നും വെള്ളി 

൨ ഗിക്കു പൊക്കണവഖും രണ്ടു 

വേലക്കാരന് തനെറ ആഹാരത്തിന്നു യോ 

ഗൃനഃല്ലാ. ഏതു പടുണത്താി3ലോ ഗ്രാമ 

ത്തിര്ലാ കടക്കുമ്പോഠ അവിടെ മയാഗ്യ൯ 

ആര് എന്നു അദ്വഷിപ്പി൯; പുറപ്പെ 

ടു വാമും അധിടെത്തഃന്ന പാപ്പി൯. ആ 

വിട്ടിത ചെല്ലൂമമ്പോഠ അതിന്നു വന്ദനം 

പറവി൯. ിട്ടിന്നു യോഗ്യതയുണ്ടെ 

കിത നിങ്ങളുടെ സമാധാനം അതിമന്മല് 

വരടെ; യോഗ്യതയില്ല എന്നുവരികില് 

സമാധാനം നിങ്ങളിലേക്കു മടങ്ങിപ്പ്ോര 

ടെ; ആരെങ്കിലും നിങ്ങളെ കൈക്കൊ 

്ളാതെയും നിങ്ങളുടെ വചനങ്ങളെ കേറാ 

ക്കാതെയ്ുമിരുന്നാല് ആ വിടോ പട്ടണ 

മോ വിട്ുരപോകുമ്പോഠം നിങ്ങളുടെ കാലി 

ലെ പൊടി തട്ടിക്കളവി൯. ന്യായവി 

ധിടിപസത്തില് ആ പട്ടണത്തെക്കാഠം 

സൊടദാമ്യരുടെയും ഗഭമായ്യരുടെയും ദേ 

ശത്തിന്നു സഹിക്കാവതാകും ഏന്നു ഞാ൯ 

സത്യമായിട്ടു നിങ്ങ ളാടു പറയുന്നു. 

ധിം 

] മത്തായി ൧൧ 

ചെന്നായ്മൃളൂടെ നടുവില് ആടിനെ 

പ്പോലെ ഞാന നിങ്ങളെ അയക്കുനം. ൫൭ 

കയാല് പാമ്പിനെഃപ്പാലെ ബുഭ്ധിയുള്ള വ 

രും പ്രാവിനെഃപ്പാലെ കളങ്കമില്ലാത്തവ 

രും ആയിരിപ്പി൯. മനുഷ്യരെ സൂക്ഷി 

൧ുകൊവി൯; അവര് നിങ്ങളെ ന്യായാ 

ധിപസഭകളില് ഏപ്പിക്കയും തങ്ങളുടെ 

പള്ളികളില്വെച്ചു ചമ്മട്ടികൊണ്ടു അടി 

ക്കയും എനെറ നിമിത്തം നാടടവാഴികന 

ക്കും രാജാക്കന്മാകും മുമ്പില് കൊണ്ടുപോക 

യ്യും ചെയ്യും; അതു അവക്ും ജാതികനക്കും 

ഒരു സാക്ഷ്യം ആയിരിക്കും. എന്നാല് നി 

ങ്ങളെ ഏല്പിക്കുമ്പാഠര എങ്ങിനെയാ എ 

മന്താ പറയേണ്ടു എന്നു വിചാരപ്പെമടേണ്ടാ; 

വറവാനുള്ളതു ആ നാഴികയില് തന്ന 

നിങ്ങഠക്കു ലഭിക്കും. പറയുന്നതു നിങ്ങറ്ര 

അല്ല, നിങ്ങളില് പറയുന്ന നിങ്ങളുടെ 

പിതാവിനെറ ആത്മാവ3തൂ. സഹോ 

ദര൯ സദഹാദരനെയും അദ്റ്വൂ൯ മകനെ 

യ്യം മരണ്ടത്തിന്നു ഏപ്പിക്കം; അമ്മയവ്റു 

ന്മാക്കു എതിരായി മക്ക എഴുന്നേററു അ 

വരെ കൊല്ലിക്കും. എനെറ നാമം നിമി 

ത്തം എല്ലാവരും നിങ്ങളെ പകെകും; അ 

വസാനരത്തോളം സഹിച്ചുനില്ലന്നവനോ 

രക്ഷിക്കപ്പെടും. എന്നാല് ഒരു പട്ടണ 

ത്തില് നിങ്ങളെ ഉപദവിച്ചാത മറെറാന്നി 

മനുഷ്യപുത൯ 

യിസ്രായല്പട്ട 

ലേക്കു ഓടിഃപ്പോകുവി൯. 

വരുദവാളം നിങ്ങ 

ണങ്ങളെ. സഞ്ചരിച്ചു തീരുകയില്ല എന്നു 

ഞാ൯ സത്യമായിട്ടു നിങ്ങമളാടു പറയുന്നു. 

ശിഷ്യ൯ ഗുരുധിനീതെയല്ലു; ഭാസ൯ 

യജമാനന്നു മിതെയ്യമല്പ; ഗ്രരുവിനെ 

പ്രോലെയാകുന്നതു ശിഷ്യയന്നു മതി; യജമാ 

നനെഃപ്പാലെയാകുന്നതു ഓസന്നും മതി. 

അവര് ധിട്ടൂടയവനെ ബെയെത്തെങൃല് 

എന്നു വിളിച്ചു എങ്കില് വീട്ടുകാരെ എത്ര 

അധികം? അതുകൊണ്ടു അവരെ ഭയ 
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പ്പെടേണ്ടാ; മറെച്ചുവെച്ചതു ഒന്നും വെളി 

പ്പെടാതെയും ഗ്രഡ്ധമായതു ഒന്നും അറിയാ 

ഞാന് ഇരുട്ടത്തു 

നിങ്ങളോടു പറയുന്നതു വെളിച്ചത്തു പറ 

തെയും ഇരിക്കയില്ല. 

വി൯; ചെവിയില് പറഞ്ഞു കേശക്കുന്നതു 

പുരമുകളിതനിന്നു ഘോഷിപ്പി൯. ദേഹി 

യെ കൊല്ലുവാ൯ കഴിയാതെ ദേഹത്തെ 

കൊല്ലുന്നവരെ ഭയപ്പെടേണ്ട; ദേഹിയെ 

യും ദേഹത്തെയും നരകത്തില് നശിപ്പ്ി 

പ്രാ൯ കഴിയുന്നവനെ തന്നേ ഭയപ്പലേടു 

യവി൯. 

ന്നില്പയോ? അവയില് ഒന്നു പോലും നിങ്ങ 

കാശിന്നു രണ്ടു കുരികില് വില്ല, 

ടെ പിതായു സമ്മതിക്കാതെ നിലത്തു 

ിഴചകയില്ല. എന്നാല് നിങ്ങളുടെ തല 

യിലെ രോമവും എച്പാം എണ്ണപ്പെട്ടിരിക്കു 

നു. ആകയാല് ഭയപ്പെദടണ്ടാ; ഏറിയ 

കുരികിലുകളെക്കാളം നിങ്ങ ധിശേഷത 

യുള്ള വരഭല്ലോ. 

ന്നെ ഏററുപറയുന്ന ഏവനെയഷ്യം സ്വഗ്ഗ 

മന്ദഷ്യരുടെ മുമ്പില് എ 

സ്ഥനായ എനെറ പിതാധി൯മുമ്പില് | 

ഞാനും ഏററുപറയും. മനുഷ്യരുടെ മു 

മ്പില് എന്നെ തള്ളിപ്പറയുന്നവനെയോ 

എ൭മ൯റ പിതായി൯മുമ്പില് ഞാനും തള്ളി 

പ്രറയും. 

ഞാന് ഭൂമിയില് സമാധാനം വരുത്തു 

വാ൯ വന്നു എന്നു നിരൂപിക്കരുതു; സമാ 

ധാനം അല്ല, വാര അത്രേ വരുത്തുവാ൯ 

ഞാന് വന്നതു. മന്ദഷ്യനെ തസെറ അപ്പ 

നോട്ടും മകളെ. അമ്മമയാടും മരുമകളെ 

അമ്മാധിയമ്മയോടും ഭേടിപ്പിപ്പാനത്രേ 

ഞാന് വന്നതു. മനുഷ്യന്െറ വീട്ടുകാര് ത 

ന്നേ അവനെറ ശത്രുക്കം ആകും. എന്നെ 

ക്കാ അധികം അപ്പുനെയാ അമ്മയെ 

യോ പ്രിയ പ്പുടുന്നവ൯ എനിക്കു യോ 

ഗ്ൃനല്ല; എന്നെക്കാ൦ം അധികം മകനെ 

യോ മകളെ.യാ പ്രിയപ്പെടുന്നവ൯ എ 

നിക്കു യോഗ്യനല്ല. തന്െറ ര്രൂശു എടുത്തു 

ഠിം 
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എന്നെ അന്രഗമിക്കാത്തവനും എനിക്കു 

യോഗ്യനല്ല. തന്െറ ജീവനെ കണ്ടെത്തി 

യവന്൯ അതിനെ കളയും; എനെറ നിമി 

ത്തം തനെറ ജീവനെ കളഞ്ഞവന് അതി 

നെ കണ്ടെത്തും. 

നിങ്ങളെ കൈക്കൊള്ള ന്നവ൯ എന്നെ 

കൈക്കൊള്ള ന൯; എന്നെ കൈക്കൊള്ളുന്ന 

വന് എന്നെ അയച്ചവനെ കൈക്കൊള്ളു. 

ന്നു. പ്രവാചക൯ എന്നുഖെച്ചു പ്രവാ 

ചകനെ കൈക്കൊള്ളുന്നവന്നു പ്രവാചക 

നെറ പ്രതിഫലം ലഭിക്കും; നിതിമാ൯ എ 

നനു മവച്ച നീതിമാനെ കൈക്കൊള്ളുന്ന 

വന്നു നീതിമാനെറ പ്രുതിഫലം ലഭിക്കും. 

ശിഷ്യ൯ എന്നു മവച്ച ഈ ചെറിയവരില് 

ഒരുത്തന്നു ഒരു പാനപാത്തം തണ്ണീ൪മാത്രം 

കുടിപ്പാ൯ കൊടുക്കുന്നവന്നു പ്രുതിഫലം 

കിട്ടാതെ പോകയില്ല എന്നു ഞാന് സത്യ 

മായിട്ടു നിങ്ങ മളാടു പറയുന്നു. 

ഹു അഷഘ്യ്യായം. 

യ്യേശു തനെറ പന്ത്രണ്ട ശിഷ്യന്മാരോടു 

കല്പിച്ചു തീന്നരശഷം അതതു പട്ടണങ്ങ 

ളില് ഉപദേശിപ്പാനും പ്രസംഗിപ്പാനും 

അധിടെനിന്നു പുറപ്പെട്ടുപോയി. 

യോഹന്നാന് കാരാഗൃഹത്തില്വെച്ചു 

ക്രിസ്മവിനെറ പ്രവൃത്തികളെക്കുറിച്ചു കേ 

ടടിട്ടു തനെറ ശിഷ്യന്മാരെ അയച്ചു: വരു 

വാനുള്ള വ൯ നിയാ, ഞങ്ങ മറെറാരു 

വനെ കാത്തിരിക്കയോ എന്നു അവര്മു 

ഖാന്തരം അവനോടു ചോടിച്ചു. യേശു 

അവരോട്ട: കുരുട൪ര് കാണുന്നു; മുടന്ത൪ 

നടക്കുന്നു; കുഷ്ടരാഗികം ശുഭ്ധരായി 

തീരുന്നു; ചെകിട൪ര് കേരക്കുന്നു; മരിച്ച 

വര് ഉയികുന്നു ; ദരിദഃരാടു സുവിശേഷം 

അറിയിക്കുനു എന്നിങ്ങനെ നിങ്ങ 

കേരക്കയും കാണുകയും ചെയ്യുന്നതു യോ 

ഹന്നാനെ ചെന്നു അറിയിപ്പ്റി൯. എ 
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ന്നാല് എങ്കല് ഇടറിപ്പാകാത്തവ൯ എല്ലാം | റയുന്ന കുട്ടികളോടു അതു തുല്യം. 

ഭാഗ്യവാന് എന്നുത്തരം പറഞ്ഞു. അധര്൪ 

പോയദശഷം യേശു യോഹന്നാനെക്കുറി 

ചു പുരു ക്ഷാരത്തോടു പറഞ്ഞൂതുടങ്ങിയതു : 

നിങ്ങഠം എന്തു കാണ്മാന് മരുഭൂമിയി ലക്കു 

പോയി? കാററിനാല് ഉലയ്യന്ന ഓടയോ? 

അല്ല, എന്തു കാണ്മാന് പോയി? മാദൂവവ 

സരം ധരിച്ച മന്ദഷ്യനെടയാ? മാദ്ദവവ 

സ്തം ധരിക്കുന്നവര് രാജഗൃഹങ്ങളിലല്ലോോ. 

അല്ല, എന്തിന്നു പോയി? ഒരു പ്രവാച 

കനെ കാണാനാ? അത, പ്രവാചകനി 

ലും മികെച്ചവനെ തന്നേ എന്നു ഞാന് നി 

ങ്ങമളാട്ട പറയുന്നു. 

& ഞാ൯ എനെറ ദൂതനെ നിനക്കു മു 

മ്പായി അയക്കുന്നു; അവന നിന്െറ 

മുമ്പില് നിനക്കു വഴി ഒരുക്കും" 

എന്നു എഴതപ്പേടിരിക്കുന്നപ൯ അവ൯ 

തടന്ന. സ്റ്രീകളിതനിന്നു ളൂനിച്ചവരിത 

യോഹന്നാ൯സ്ത്ാപകനെക്കാഥ വലിയ 

വന് ആരും ഏഴചമന്നററിട്ടില്ല; സ്വഗ്ഗരാ 

ജൃത്ത്ില് ഏറാധും ചെറിയവനോ അവ 

നിലും വലിയവന് എന്നു ഞാ൯ സത്യമാ 

യിട്ടു നിങ്ങളോടു പറയുന്നു. യോഹന്നാ൯ 

സ്താപകനെറ നാളു കഠമുതല് ഇന്നേവരെ 

സ്വഗ്ശരാജ്യത്തെ ബലാല്ല്ാരം ചെയ്യുന്ന ; 

ബലാല്ലക്ഛാരികാംം അതിനെ പിടിച്ചടക്കു 

നനു. സകലപ്പധാചകന്മരും ന്യായപ്ര 

മാണധും യോഫന്നാ൯വരെ പ്രവചിച്ചു. 

നിങ്ങധക്കു പരിഗ്രഹിപ്പം൯ മനസ്സുണ്ടെ 

ക്കില് വരുവാനുള്ള ഏലിയായു അവന് 

തന്നേ. കേഠപ്പാ൯ ചെധിയുള്ള വര് 

കേശക്കട്ടെ. എന്നാല് ഈ തലമുറയെ 

ഏതിനോടു ഉപമിക്കേണ്ടു? ചന്തസ്ഥലങ്ങ 

കിത ഇരുന്നു ചങ്ങാതിക ളോട്ട: ഞങ്ങറ 

നിങ്ങധക്കായി കുഴലൂതി, നിങ്ങഠ നൃത്തം 

ചെയ്യില്ല; 
ങ്ങ മാറത്തടിച്ചില്ല എന്നു വിളിച്ചുപ 

ഞങ്ങ വിലാപം പാടി, നി 

1 മത്തായി ൧൧ 

യോ 

ഫന്നാന് തിന്നുകയും കുടിക്കയും ചെയ്യാ 

ത്തവനായി വന്നു; അവന്നു ഭൂതമുണ്ടെന്നു 

അവര് പറയുന്നു. മന്ദഷ്യപു തന൯ തിന്നും 

കടിച്ചുംകൊണ്ടു വന്നു: തിന്നിയും കുടിയ 

നുമായ മന്ദഷ്യ൯; ചുങ്കക്കാരുടെയും പാ 

പികളൃടെയും സ്ന്റേഹിത൯ എനും അവ൪ 

പറയുന്നു; ജ്ഞാനമോ തനെറ പ്രവൃത്തി 

കളാല് നിതികരിക്കപ്പെടിരിക്കുന്നു. 

പിന്നെ അവന് തനെറ വീയ്യപ്പവു 

ത്തികഠം മിക്കതും നടന്ന പട്ടണങ്ങഠ മാ 

നസാന്തരപ്പെടായ്ക്കുയാല് അവയെ ശാസി 

ചുതുടങ്ങി: 

കഷ്ടം; ബേത്ത് സയിദദേ, നിനക്കു ഹാ 

കോരസിനേ, നിനക്കു ഹാ 

കഷ്ടം; നിങ്ങളില് നടന്ന ലീയ്യപ്രവൃത്തി 

കര സോരിലും സിഃദാനിലും നടുന്നിരു 

ന്നു എങ്കില് അവര് പണ്ടു തന്നേ രട്ടിലും 

ഖെണ്ണീറിലും മാനസാന്തരപ്പെടുമായിരു 

നനു. ഏന്നാല് ന്യായധിധിടിവസത്തിരു 

നിങ്ങളെക്കാഠ സോരിന്നും സിദോന്നും സ 

ഹിക്കാവതാകും എന്നു ഞാന് നിങ്ങളോടു 

പറയുന്നു. നിയോ കഫന്നഫ്രുമേ, സ്വ 

ശുത്തോളം ഉയന്നിരിക്കുമോ? നി പാതാളം 

വരെ താണ്ടദ3പാകും; നിന്നില് നടന്ന 

ചീയ്യപ്രവൃത്തികറഠ സൊഃദാമില് നടന്നി 

രുന്നു എങ്കില് അതു ഇന്നുവരെ നില്ലമാ 

യിരുന്നു. എന്നാല് ന്യായയിധിദിവസ 

ത്തില് നിന്നെക്കാഠം സൊദദാമൃരുടെ നാ 

ട്ടിന്നു സഹിക്കാവതാകും എന്നു ഞാന നി 

ങ്ങളോടു പറയുന്നു. 

ആ സമയത്തു തന്നേ യേശു പറഞ്ഞതു : 

പിതാവേ, സ്വഗ്ശത്തിന്നും ഭൂമിക്കും കത്താ 

വായുള്ളോവ, നീ ഇതു ജ്തോനികരക്കും 

ധിധേകികമക്കും മറെച്ചു ശിശുക്കഠാക്കു 

വെളിപ്പെടുത്തിയതു കൊണ്ടു ഞാ൯ നിന്നെ 

വാഴുന്ന അതേ, പിതാവേ, ഇങ്ങനെ 

യല്ലോ നിനക്കു പ്രസാദം തോന്നിയതു. 
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എസെറ പിതായയ സകലവും എങ്കല് ഭര 

മേപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു: പിതായല്ലാതെ ആരും 

പുത്രനും ൭൨) 

തൂ൯ വെളിപ്പെടുത്തിക്കൊടുപ്പാ൯ ഇക്ക 

പൃത്തനെ അറിയുന്നില്ല; 

ക്കന്നവനും അല്ലാമത ആരും പിതാ 

അഭ്ധ്വാനി 

ആയ്യു 

ള്ളോ3ര, എല്ലാവരും എനെറ അടുക്കത 

വിനെ അറിയുന്നതുമില്ല. 

ക്കന്നവരും ഭാരം ചൃഥകു ന്നവരും 

വരുധി൯; ഞാന് നിങ്ങളെ ആശ്വസി 

പ്പിക്കും. 

ഉള്ള വ൯ ആകയാല് എനെറ നകം ഏറവറു 

ഞാ൯ സ്ധെമ്ൃതയും താഴ്മയും 

കൊണ്ടു ഏന്നാടു പഠിപ്പി൯; എന്നാല് 

നിങ്ങളൂടെ ആത്മാക്കരക്ക ആശ്വാസം 

എനെറ മൂടടധും കണ്ടെത്തും. ശ്അകം 

എനെറ ചുമടട ലഫ്മുധയം ആകുന്നു. 

൧൨. അദ്ധ്യായം. 
൨ 

ത്ആ൬ കാലത്തു യേശു ശബ്ദത്തില് വിളഭൂമി 

യിത്ക്രടി കടന്നു3പായി; അവനെറ 

ശിഷ്യന്മാര് വിശന്നിട്ടു കതിര് പറിച്ചു തി 

ന്നതുടങ്ങി. പരീശര് അതു കണ്ടിട്ടു: 

ഇതാ, ശബ്ബത്തില് വിഹിതമല്ലാത്തതു 

നിസെറ ശിഷ്യന്മാര് ചെയുന്നു എന്നു അവ 

നോടു പറഞ്ഞു. അവന് അവരോടു പ 

റഞ്ഞതു: ദാവീദ് തനികും ക്രടെയുള്ളവ 

വാശന്നപ്പ്ോം ചെയുതു എന്തു? 

അവ൯ ദൈവാലയത്തില് ചെന്നു, പുരോ 

ക്കഠ 

ഹിതന്മാക്കു മാത്രമല്ലാതെ തനിക്കും ക്രൂടെ 

യൃള്ള വക്കും തിന്ാ൯ വിഹിതമല്പാത്ത കാ 

ഗയപ്പം തിന്നു എന്നു നിങ്ങ വായിച്ചി 

ട്ടില്ലയോ? അല്ല, ശബ്ബത്തില് പുദരാഹി 

തഡാ൪ ദൈധാലയത്തില്വെച്ചു ശബ്ബത്തി 

നെ ലംഘിക്കുന്നു എങ്കിലും കുററമില്ലാതെ 

ഇരിക്കുന്നു എന്നു ന്യായപ്രമാണത്തില് വാ 

യിച്ചിട്ടില്ലയോ? എന്നാല് ദൈവാലയ 

ത്തെക്കാഠ വലിയവ൯ ഇവിടെ ഉണ്ടു 

എന്നു ഞാ൯ നിങ്ങളോടു പറയുന്നു. യാഗ 

ഠിം 

1 8 മഷി 12 

ത്മിലല്ല, കരുണയില് അത്രേ ഞാന്. പ്ര 

സാദിക്കുന്നു എന്നുള്ളതു എന്തു ഏന്നു നി 

ങ്ങാ അറിഞ്ഞിരുന്നു എങ്കില് കുറവമില്ലാ 

ത്തവരെ കുററം ധിധിക്കയില്ലായിരുന്നു. 

മനുഷ്യപുത്രനോ ശബ്ബത്തിന്നു കത്താധാ 

കുന്നു. 

അവന് അവിടം വിട്ടു അവരുടെ പ 

ഒ്ളിയില് ചെന്നപ്പോ, കൈ വരണ്ട ഒരു 

മനുഷ്യനെ കണ്ടു. അവര് അവനില്കു 

ററം ചുമഃത്തണ്ടതിന്ു ശബ്ബത്തില് സൌ 

ഖ്യമാക്കുന്നതു വിഹിതമോ എന്നു അവ 

നോടു ചാടിച്ച. അവന് അവരോടു: നി 

ങ്ങളില് ഒരുത്തന്നു ഒരു ആടുണ്ടു എന്നിരി 

ക്കട്ടെ; അതു ശബ്ബത്തില് കുഴിയില് വി 

ണാല് അവന അതിനെ പിടിച്ചു കയററു 

കയില്ലയയോ? ഏന്നാല് മനുഷ്യ൯ ആടി 

നെക്കാര എത്ര ധിശേഷതയ്ുള്ള വന്. 

ആകയാല് ശബ്ബത്തില് നന്മ ചെയ്യുന്നതു 

വിഹിതം തന്നേ എന്നു പറഞ്ഞു. പിന്നെ 

ആ മനുഷ്യനോടു: കൈ നീട്ടുക എന്നു 

പറഞ്ഞു; അവന് നിട്ടി, അതു മറേറതു 

പോലെ സെരഖ്യമായി. പരീശന്മാദരോ 

പുറപ്പെടു അവനെ നശിപ്പിപ്പാന് ധേണ്ടി 

അവന്നു ധിരോധമായി തമ്മില് ആലോ 

ചിച്ചു. യേശു അതു അറിഞ്ഞിട്ടു അവിടം 

വിട്ടുപോയി, വളരെ പേര് അവനെറ 

പിന്നാലെ ചെന്നു; അവന അവരെ ഒക്കെ 

യ്യും സൌജഖ്യമാക്കി, തന്നെ പ്രസിഭ്ധമാ 

ക്കരുതു എന്നു അവരോടു ആജ്ഞോപിച്ചു. 

4 ഇതാ, ഞാന് തിരഞ്ഞെടുത്ത എനെറ 

ദാസന്, എനെറ ഉള്ളം പ്രസാദിക്കുന്ന 

എനെറ പ്രിയ൯; ഞാ൯ എന്െറ ആ 

ത്മാവിനെ അവനെറമേത വെകും; 

അവന് ജാതികമക്കു ന്യായവിധി അ 

റിയിക്കും. അവന് കലഹിക്കയില്ലം, നി 

ലവിളിക്കയില്ല; ആരും തെരുക്കളില് 

അധനെറ ശബ്ദും കേശക്കയയമില്ല. 
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ന്ന്ഗ്ന 12 

ചതഞആ ഓട അവന്൯ ഒടിച്ചുകളുകയി 

ല്ല; പുകയുന്ന തിരി കെടുത്തുകളുകയി 

ലു; അവൻ ന്യായധിധി ജയര്ത്താളും 

നടത്തും. അവനെറ നാമത്തില് ജാതി 

കഠ പ്രത്യാശവെക്കും” 

എന്നിങ്ങനെ യെശയ്യാപ്രവാചകന്മുഖാന്ത 

രം അരുളിച്ചെയുതു നിവൃത്തി ആകുധാ൯ 

സംഗതിയന്നു. 

അനന്തരം ചിലര് കുരുടനും ഉമനുമാ 

യോരു ഭൂതഗ്രസ്മുനെ അവനെറ അടു 

ക്കല് കൊണ്ടുവന്നു; ഉഈമ൯ സംസാരി 

ക്കയും കാങ്കയും ചെയ്ത്ാ൯ തക്കവണ്ണം 

വുരു 

ക്കാരം ഒക്കെയും ധിസ്പയിച്ചു: ഇവ൯ ജാ 

അയവധവ൯ അവനെ സെരഖ്യമാക്കി. 

വീദ് പുത്ത൯ തന്നയാ എന്നു പറഞ്ഞു. 

അതു കട്ടിട്ടു പരീശഡാ൪: ഇവ൯ ഭൂതങ്ങ 

ഭുടെ തലധനായ ബെയെത്തെബ്ദലിനെ 

ക്കൊണ്ടല്ലാതെ ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്ുന്നില്ല 

ഏന്നു പറഞ്ഞു. അവന് അവരുടെ 

നിരൂപണം അറിഞ്ഞ അധരരോടു പറ 

ഞ്ഞതു: ഒരു രാങ്യം തന്നില് തന്നേ ഛി 

ട്രിച്ചു എങ്കില് ശ്രുന്യമാകം; ഒരു പട്ടണ 

മോ ഗൃഹഃമോ തന്നില് തന്ന ഛിദ്രിച്ചു എ 

കില് നിലനില്ലയില്ല. സാത്താ൯ സാത്താ 

നെ പുറത്താക്കുന്നുവെങ്കില് അവ൯ ത 

ന്നില് തമന്ന ഛിടിച്ചുപോയല്ലോ; പി 

ന്നെ അവനെറ രാജ്യം എങ്ങനെ നിലനി 

ല്ലാാ ഞാ൯ ബെയെത്തെബൂലിനെമക്കാ 

ണ്ടു ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താകുന്നു എങ്കില്, നി 

ങ്ങളുടെ മക്ക ആരെക്കൊണ്ടു പൃറത്താക്കു 

നാ7 അതുകൊണ്ടു അവര് ന ങ്ങരുക്കു ന്യാ 

യാധിപന്മാര് ആകും. ദൈവാത്മാധി 

നാല് ഞാന് ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കുന്നു എങ്കി 

ലോ ദൈവരാജ്യം നിങ്ങളൂടെ അടുക്കല് വ 

ന്നെത്തിയിരിക്കുന്നു സ്സുഷ്ട്ടം. ബലവാ 

നെ പിടിച്ചു കെട്ടീടല്ലാതെ ബലയാനെറ 

വീട്ടില് കടന്നു അവന്െറ കോപ്പു കവന്നു 

ഠിം 

19 മത്തായി ൧൨ 

കമുവാ൯ എങ്ങനെ കഴിയും? പിടിച്ചു 

കെട്ടിയാല് പിന്നെ അവനെറ വിടു ക 

വച്ച ചെയ്യാം. എനിക്കു അനുക്രലമല്ലാ 

ത്തവ൯ എനിക്കു പ്രതിക്രലം ആകുന്ന; 

ഏ$ന്നോടുക്രടെ ചേക്കാത്തവ൯ ചിതറി 

ക്കുന്ന. അതുകൊണ്ടു ഞാ൯ നിങ്ങളോടു 

പറയുന്നതു: സകലപാപലും ഒ്രൂഷണധും 

മന്ഷ്യരോടു ക്ഷമിക്കും; ആത്മാധിന്നു 

നേരെയുള്ള ദ്രൂഷണമോ ക്ഷമിക്കയില്ല. 

ആരെങ്കിലും മന്ദഷ്യപുത്രനു നേരെ ഒരു 

വാക്കു പറഞ്ഞാല് അതു അവനോട്ട ക്ഷമി 

കടം; പരിശ്ുഭ്ധാത്മാധിനം നേരെ പറ 

ഞ്ഞാ3ലാ ഈ ലോകത്തിലും വരുവാരൂള്ള 

തിലൂം അവനോടു ക്ഷമിക്കയില്ല. ഒന്നു 

കില് വൃക്ഷം നല്പതു, ഫലം നല്ലതു എന്നു 

ഖെപ്പി൯; അല്ലാഷ്ക്കില് വ്യക്ഷം ചിത്ത, 

ഫലവും ചീത്ത എന്നു ഖെപ്പി൯; ഫലം 

കൊണ്ടാല്ലാ വൃക്ഷം അറിയുന്നതു. സപ്പ 

സന്തതികളേ, നിങ്ങ ടൂഷ്ഷൂരായിരിക്കെ 

നല്ലതു സംസാരിപ്പാ൯ എങ്ങനെ കഴിയും? 

ഹൃദയം നിറഞ്ഞുകധിയുന്നതില്നിന്നല്ലോ 

വായ് സംസാരിക്കുന്നതു. നല്ല മനു 

ഷ്യ൯ തനെറ നല്ല നിക്ഷേപത്തില്നിന്നു 

നല്ലതു പുറപ്പെടു വിക്കുന്ന; ടൂക്കമനുഷ്യ൯ 

ടൂന്നിക്ഷേപത്തില്നിന്നു തീയതു പുറപ്പെ 

ടടുവിക്കുന്നു. എന്നാല് മനുഷ്യര് പറയുന്ന 

ഏതു നിസ്സാരവാക്കിന്നും ന്യായധിധിദില 

സത്തില് കണക്കു ബോധിപ്പിക്കേണ്ടി 

രും എന്നു ഞാ൯ നിങ്ങളോടു പറയുന്നു. 

നിനെറ വാക്കുകളാല് നീ നീതീകരിക്ക 

പ്പെടുകയും നിനെറ വാക്കുകളാല് കുററം 

വിധിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യം. 

അപപ്പോഠം ശാസ്ത്രിമാരിലും പരീശന്മാരി 

ലും ചിലര് അവനോടു : ഗുരോ. നീ ഒരു അ 

ടയാളം ചെയ്യുകാണ്മാ൯ ഞങ്ങ ഇച്ഛ്ിക്കു 

ന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. അവന് അവരോടു 

തുത്തരം പറഞ്ഞതു: ദോഷവും ധൃയഭിചാര 
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മത്തായി ൧൩ 

വുമുള്ള തലമുറ അടയാളം തിരയുന്നു; 

യോനാപ്രുവാചകനെറ അടയാള മല്ലാതെ 

അതിന്നു അടയാളം ലഭിക്കയില്ല. യോ 

നാ കടലാനയുടെ വയററില് മൂന്നു രാധും 

മൂന്ന പകലും ഇരുന്നതുപോലെ മന്ദഷ്യപു 

തൂ൯ മൂന്നു രാധും മൂന്നു പകലും ഭൂമിയുടെ 

ഉള്ളില് ഇരിക്ും. 

യവിധിയില് ഈ തലമുറരയാടു ഒന്നിച്ചു 

നിനെ3വക്കാര് ൬൬ 

എഴന്നററു അതിനെ കുററം ധിധിക്ും; 

അവര യോനയുടെ പ്രസംഗം കേട്ടു മാന 

സാന്തരപ്പെട്ടുവല്ലോ; ഇതാ, ഇവിടെ യോ 

നയിലും വലിയവ൯. തെക്കെ രാജ്ഞി ന്യാ 

യവിധിയില് ഈ തലമുറയോടു ഒന്നിച്ചു ഉ. 

യിത്തെഴന്നേററു അതിനെ കുററം ധിധി 

ക്കും; അവര ശലോര്മാനെറ ജ്ഞാനം 3കേര 

പ്രാ൯ ഭൂമിയുടെ അറുതികളില്തനിന്നു വ 

നനുവലല്ലാ; ഇധിടെ ഇതം, ശഃ ലാമോനിലും 

വലിയവ൯. അശുഭ്ധാത്മാവു ഒരു മനു 

ഷ്യനെ വിട്ടു പുറപ്പെട്ടശേഷം നീരില്ലാ 

ത്ത സ്ഥലങ്ങളില്ക്രടി തണുപ്പ അന്വേ. 

ഷാിച്ചുകൊണ്ടു സഞ്ചരിക്കുന്നു; കണ്ടെത്തു 

ന്നില്ലതാനും. ഞാന് പുറപ്പെട്ടു പോന്ന 

എനെറ ധിട്ടിലേക്കു മടങ്ങിച്ചെല്ലും എന്നു 

അവന പറയുന്നു; ഉടനെ വന്നു, അതു 

ഒഗഥിഞ്ഞതും അടിച്ചുവാരി അലങ്കരിച്ചതു 

മായി കാണുന്നു. പിന്നെ അവന് പുറ 

പ്പെട്ടു, തന്നിലും ടൂഷ്കൃതമയറിയ ധേറെ 

ഏഴ ആത്മാക്കളെ. ക്രൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരുന്നു ; 

അവരും അധിടെ കയറി പാക്കുന്നു; ആ 

മന്ദഷ്യനെറ പിന്നത്തെസ്ഥിതി മുമ്പില 

ത്തേതിലും വല്ലാതെ ആകം; ഈ മൂഷ്ടൂതല 

മുറെക്കും അങ്ങനെ ഭവിക്കും. 

അവന് പുരുക്കഷാരത്തോടു സംസാരി 

ചതകാണ്ടിരിക്കയില് അവനെറ അമ്മയും 

സമഹാദരന്മാരും അവഭനാടു സംസാരി 

പ്രാ൯ ആഗ്രഹിച്ചു പ്യാതൃതുനിന്നു. 

ത്ത൯ അവനോടു: നിനെറ അമ്മയും സ 

ഒരു 

ധാഠാഥദ്ഠിം 

൧0) 

നി 

നന്നി 13 
നത്തെ 

ഹോദരന്മാരും നിന്നോടു സംസാരിപ്പാ൯ 

ആഗ്രഹിച്ചു പുറത്തു നില്ല്ന്നു എന്നു പറ 

ഞു. അതു പറഞ്ഞവനോടു അവന്: 

എനെറ അമ്മ ആര് എനെറ സഹോദ 

രന്മാർ ആര് എന്നു ചോടിച്ചു ശിഷ്യ 

ന്മാരുടെ നേരെ കൈ നിട്ടി: ഇതാ, എ 

നെറ അമ്മയും എനെറ സഹോദരന്മാരും. 

സ്വഗ്ലൂസ്ഥനായ എനെറ പിതാധിനെറ 

ഇക്യം ചെയ്യുന്നവന് എന്റെറ സഹോദര 

നും സഹോദരിയും അമ്മയും ആക്ന എ 

ന്നു പറഞ്ഞു. 

൧൩. അദ്ധ്യായം. 

അന്നു യേശു വീട്ടില്നിന്നു പുറപ്പെടു 

കടലരികെ ഇരുന്നു. വളരെ പുരുഷാരം 

അവനെറ അടുക്കല് വന്നമക്രടുകകൊണ്ടു 

അവന പടകില് കയറി ഇരുന്നു; പുരു 

ഷാരം എല്ലാം കരയില് നിന്നു. അവന് 

അവരരാടു പലതും ഉപമകളായി പ്രസ്കാ 

വിച്ചതെന്തെന്നാല് : ധിതെക്കുന്നവ൯ ധി 

തെപ്പ്ാ൯ പുറപ്പെട്ടു. 

ചിലതു വഴിയരികെ വീണ; പറവകഠം 

വിതെക്ുകുമ്പോഠഠ 

വന്നു അതു തിന്നുകളഞ്ഞു. ചിലതു പാ 

റസ്ഥലത്തു ഏറെ ഒണ്ണില്ലാത്ത ഇടത്തു വീ 

ണു; മണ്ണിനു താഷ്ചുയില്ലായ്ക്കുയാല് ക്ഷണ 

ത്തില് മുളെച്ചുവന്നു. സൂയ൯ ഉടദിച്ചാറെ 

ടു തട്ടി, വേര് ഇപ്പായ്്രയാല് അതു തുണ 

ങ്ങി പ്പോയി. മററു ചിലതു മുള്ളിന്നിട 

യില് വീണു; മുള്ള. മുളെ.്ച വളന്നു അതി 

നെ ഞെരുക്കിക്കള ഞ്ഞു. മററു ചിലതു നല്ല 

നിലത്തു വീണു, നൂറും അറുപതും മുപ്പ 

തും മേനിയായി വിളഞ്ഞു. ചെവിയുള്ള 

വ൯ കേഠക്കട്ടെ. 

പിന്നെ ശികഷ്യയന്മാർ അടുക്കെ വന്നു: 

അവരോടു ഉപമകളായി സംസാരിക്കുന്ന 

തു എന്തു എനു അവനോടു ചോടിച്ചു. 

അവ൯ അവരോടു ഉത്തരം പറഞ്ഞതു : 
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ന്നയ 13 

സ്വഗ്ൂരാജ്യത്തിനെറ മമ്മങ്ങളെ അറി 

വാന് നിങ്ങഠംക്കു വരം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു; 

അവക്കോ ലഭിച്ചിട്ടില്ല. 

ടക്കം; അവന്നു സമൂദ്ധിയുണ്ടാകും; ഇല്ലാത്ത 

വനോ3ടാ അവന്നുള്ള തുംക്രടെ എടുത്തുക 

ളയ്യം. 

ണാതെയും കേട്ടിട്ടു കേശക്കാതെയ്യം ഗ്രഹി 

ഉള്ള വന്നു കൊ 

അതുകൊണ്ടു അവർ കണ്ടിട്ട കാ 

ക്കാതെയും ഇരിക്കയാല് ഞാന് മുപമകളാ 

യി അധരരാടു സംസാരിക്കുന്നു. 

4 നിങ്ങ ചെധിയാല് കേശാക്കും 

ഗ്രഹിക്കയില്ലുതാനും; കണ്ണാല് കാണും 

ഒശിക്കയില്പതാന്ദം. ഈ ജനത്തിനെറ 

ഫൃദയം തടിച്ചിരിക്കുന്നു; അവര് ചെ 

വികൊണ്ടു മന്ദമായി കേശാക്കുന്നു; ക 

ണ്ണ അടെച്ചിരിക്കുന്നു; അവര് കണ്ണ 

കാണാതെയും ചെധി കേശക്കാതെയും 

തി 

രിഞ്ജുകൊള്ളാതെയും ഞാ൯ അധഖരെ 

ഹൃദയംകൊണ്ടു ഗ്രഹിക്കാതെയും 

സെഖ്യമാക്കാതെയും ഇരിക്കേണ്ടതി 

ന്നു തന്നേ" 

എന്നു യെശയ്യാവു പറഞ്ഞ പ്രവാചകത്തി 

എ 

ന്നാല് നിങ്ങളുടെ കണ്ണു കാണുന്നതുകൊ 

ന്നു അവരില് നിവ്വത്തിവരുന്നു. 

ണ്ടും നിങ്ങളുടെ ചെധി കേശക്കുന്നതുകൊ 

ണ്ടും ഭാഗ്യമുള്ള വ. ഏറിയ പ്രവാചകന്മാ 

രും നിതിമാന്മാരും നിങ്ങ കാണുന്നതു 

കാണ്മാ൯ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടും കണ്ടില്ല; നി 

ങ്ങറ കേശക്കുന്നതു കേഠപ്പാ൯ ആഗ്രഹി 

ച്ഛിട്ടും കേട്ടില്ല ഏന്നു ഞാ൯ സത്യമായിട്ടു 

നിങ്ങളോടു പറയുന്നു. എന്നാല് ധിതെ 

ക്കുന്നവനെറ ഉപമ കേട്ടുകൊറംവി൯. 

ഒരുത്തന് രാജ്യത്തിന്െറ വചനം കേ 

്ിട്ടൂ ഗ്രഹിക്കാഞ്ഞാല് ഒ്ടഷ്ടടന വന്നു അ 

വനെറ ഹൃദയത്തില് വിതെക്കപ്പെട്ടതു എ 

ടടത്തുകള.യുന്നു; ഇതത്രേ വഴിയരികെ വി 

തെക്കപ്ലെടതു 

പ്പേട്ടതോ ഒരുത്ത൯ വചനത്തെ കേട്ടിട്ടു 

പാറസ്ഥലത്തു വിതെക്ക 

21 മത്തായി ൧൩ 

ഉടനെ സന്തോഷത്തോടെ കൈക്കൊള്ള 

ന്നതു ആകുന്നു എങ്കിലും വേരില്ലാതിരിക്ക 

യാല് അവന് ക്ഷണികനടത്ര, വചനം 

നിമിത്തം ഞെരുക്കമോ ഉപദവമോ നേരി 

ട്ടാല് അവ൯ ക്ഷണത്തില് ഇടറിപ്പോക 

ന്നു. മുള്ളിന്നിടയില് വിതെക്കപ്പെട്ടതോ, 

ഒരുത്തന് വചനം കേറാക്കുന്നു എങ്കിലും ഈ 

ലോകത്തിനെറ ചിന്തയും ധനത്തിനെറ 

വഞ്ചനയും വചനത്തെ ഞെരുക്കീട്ടു നിക്കു 

ലനായി തിരുന്നതാകുന്നു. നല്ല നിലത്തു 

വിതെക്കപ്പെട്ടമതോ ഒരുത്തന് വചനം കേ 

ടട ഗ്രഹിക്കുന്നതു ആകുന്നു; അതു വിളഞ്ഞു 

നൂറും അറുപതും മുപ്പതും മേനി നക്കുന്നു. 

അവന് മറെറാരു ഉപമ അവക്ു പറ 

ഞ്ഞുകൊടുതുതു: സ്വഗ്ലരാജ്യം ഒരു മനുഷ്യന് 

തനെറ നിലത്തു നല്ല വിത്തു വിതെച്ചതി 

നോടു സദൂശമാകുന്നു. മനുഷ്യര് മുങ്ങു 

മ്പോഗഠ അവനെറ ശത്രു വന്നു, കോതമ്പി 

നെറ ഇടയില് കള. വിതെച്ചു പൊയ്ക്കുളൂ. 

ഞ്ഞു. ഞാറു വളന്നു കതിരായര്പ്പോഠര ക 

മയും കാണായ്ക്കുന്ന. അഃപ്പാഠ വീട്ടുടയ 

വനെറ ദാസന്മാര് അധഖനെറ അട്ടക്കത 

ചെന്നു: യജമാനനേ, വയലില്. നല്ലധി 

അല്രയാ വിതെച്ചതു? പിന്നെ കളു എധി 

ടെനിന്നു വന്നു എന്നു ചോടിച്ചു. ഇതു 

ശത്തു ചെയുതാകുന്നു എന്നു അവന് അവ 

രോടു പറഞ്ഞു. ഞങ്ങ പോയി അതു 

പറിച്ചുക്രട്ടുഡാ൯ സമ്മതമുണ്ടോ എന്നു ദാ 

സന്മാർ അവനോടു ചോടിച്ചു. അതിന്നു 

അവന് : ഇല്ല, പക്ഷേ കള പറിക്കുമ്പോഠം 

കോതമ്പുംക്രടെ പിഴ്ചതു3പാകും. രണ്ടും 

കൂടെ കൊരയാളം വളരട്ടെ; എ കാല 

തു ഞാ൯ കൊയ്യുന്നവരോടു മുമ്പെ കള 

പറിച്ചുക്രടി ചൂടടുകളുയേണ്ടതിന്മ കെട്ടുക 

കായി കെട്ടവാനും കോതമ്പു ഏസെറ കള 

പ്ൂരയില് ക്രട്ടിവെപ്പാന്ദം കല്പിക്കും എന്നു 

പറഞ്ഞു. 

21 

ളമ 

23 

മക 

25 

26 

ഉ 

8൫ 

29 

30 



മത്തായി ൧൩ __ 22 --- മുവ്ന്ഗ്്സ 19 

31 മറെറാരു ഉപമ അവ൯ അവക്കു പറ യ്യും ക്രട്ടിടച്ചത്തു തീച്ചൂളയില് ഇട്ടുകളൂ. 

ഞ്ഞുകൊടുത്തു: സ്വഗ്ലരാജ്യം കടുകുമണി | യും; അധിടെ കരച്ചലും പല്ലുകടിയും 

യോടു സദൃശം; അതു ഒരു മനുഷ്്യ൯ എടു | മുണ്ടാകും. അന്നു നീതിമാന്മാർ തങ്ങളുടെ 
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തുത തനെറ വയലില് ഇട്ടു. അതു എല്ലാ 

വിത്തിലും ചെറിയതെങ്കിലും വളന്നു 

സസ്യങ്ങളില് ഏററവും വലുതായി, ആ 

കാശത്തിലെ പറവകഠ വന്നു അതിനെറ 

കൊമ്പുകളില് വസിപ്പ്ാ൯ തക്കവണ്ണം 

വൃക്ഷമായി തീരുന്നു. 

അവന് മറെറാരു ഉപമ അവരോടു പ 

റഞ്ഞു: സ്വഗ്ലരാജ്യം പുളിച്ച മാധിമനാടു 

സദൃശം; അതു ഒരു സ്ത്രി എടുത്തു മൂന്നു 

പറ മാധില് എല്ലാം പുളിച്ചുവരുദവാളം 

അടക്കിവെച്ചു. ഇതു ഒക്കെയും യേശു പുരു 

ഷ്ചാരർത്തോടുട ഉപമകളായി പറഞ്ഞു; മപ 

മക്രടാതെ അവരോടു ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല. 

ഞാന ഉപമ പ്രസ്മാധിപ്പാ൯ ൨ഠയ് 

തുറക്ും; ലോകസ്ഥാപനംമുതല് ഗ്രരഡ 

മായതു ഉം്ചരിക്കും?” 

എന്നു പ്രവാചക൯ പറഞ്ഞതു നിവ്ൃത്ത്; 

യാകു വാ൯ സംഗതിഡവന്നു. 

അനന്തരം യേശു പുരുഷാരത്തെ പറ 

ഞയച്ചിട്ടു വീട്ടില് വന്നു, ശിഷ്യന്മാര അ 

വനെറ അടുക്കല് ചെന്നു: വയലിലെ 

കളയുടെ ഉപമ തെളിയിച്ചുതരേണം 

എനാ അദപക്ഷിച്ചു. അതിന്നു അവ൯ 

ഉത്തരം പറഞ്ഞതു: നല്ല വിത്തു യിതെക്കു 

ന്നവ൯ മരുഷ്യചുത്ത൯; വയത ലോകം; 

നല്ല ഡിത്തു രാജ്ത്തിനെറ പുത്രന്മാര്; 

കള. ദൂഷ്്നെറ പുത്രന്മാ൪; അതു വി 

തെച്ച ശത്രു പിശാച്ചു; കൊ ലോകാവ 

സാനം; കൊയ്യുന്നവ൪ ട്രുതന്മാ൪. കള 

കരട്ടി തീയില് ഇട്ടു ചുടുംമപോലെ ലോകാ 

വസാനത്തില് സംഭവിക്കും. മനുഷ്കയവു 

തൂ൯ തനെറ ഭൂതന്മാരെ അയക്കും; അവ൪ 

അവഖനെറ രാജ്ൃത്തില്നിന്നു എല്ലാ ഇട 

ച്ചകളെ.യും അധമ്മം പ്രവത്തിക്കുന്നവരെ 

പിതാധിനെറ രാജ്യത്തില് സൂയനെഃപ്പാ 

ലെ പ്രുകാശിക്ും. ചെധിയുള്ള വ൯ 

കേരുക്കട്ടെ. 

സ്വഗ്ലരാജ്യം വയലില് ഒളിച്ചുവെച്ച 

നിധിഭയാടു സദൂശം. അതു ഒരു മദ്ഭ 

ഷ്യ൯ കണ്ടു മറെച്ചിടും തനെറ സഭന്താ 

ഷത്താല് ചെന്നു തനിക്കുള്ള തൊക്കെയ്യം 

വിററ ആ വയല് വാങ്ങി. 

പിന്നെയും സ്വഗ്ലരാജ്യം നല്ല മുത്തു 

അഭമ്പവേഷിക്കുന്ന ഒരു വ്യാപാരിയോ 

സദുശം. അവന് ധിലഭയറിയ ഒരു മുത്തു 

കണ്ടെത്തിയാറെ ചെന്നു തനിക്കുള്ളതു 

ഒക്കെയും ധിററു അതു വാങ്ങി. 

പിന്നെയും സ്വഗ്ലരാജ്യം കടലില് ഇടു 

ന്നതും എല്ലാവക മിന്ദം പിടിക്കുന്നതുമാ 

യോരു വല3യാടു സദൃശം. നിറഞ്ഞ 

പ്പോ അവര് അതു വലിച്ചു കരെക്കു 

കയററി, ഇരുന്നു കൊണ്ടു നല്പതു പാത്രങ്ങ 

ളില് ക്രട്ടിവെച്ചു, ചിത്ത എറിഞ്ഞുകള ഞ്ഞു. 

അങ്ങനെ തടന്ന ലോകാധസാനത്തില് 

സംഭവിക്കും; ഭൂതന്മാര് പുറപ്പെട്ടു നീതിമാ 

ന്മാരുടെ ഇടയില്നിന്നു ഒുക്കന്മാരെ വേഷ 

തിരിച്ചു തീച്ചൂള യില് ഇട്ടുകളുയും; അധി 

ടെ കരച്ചലും പല്ലുകടിയും ഉണ്ടാകും. 

ഇതെല്ലാം ഗ്രഹിച്ചു വോ? എന്നതിന്നു 

അവര് ഉപ്പു എന്നു പറഞ്ഞു. അവധവ൯ 

അധഖരോടു : അതുകൊണ്ടു സ്വഗ്രരാജ്യത്തി 

ന്നു ശിഷ്യനായിത്തീന്ന ഏതു ശാസ്ത്രിയും 

തനെറ നികക്ഷേപത്തില്നിന്നു പുതിയതും 

പഴയതും എടുത്തുകൊടുക്കുന്ന ഒരു വീട്ടുട 

യവനോട്ട സദ്ദശനാകുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. 

ഈ ഉപമകളെ. റഞ്ഞു തിന്നശേഷം 

യേശു അവിടംധിട്ടു തനെറ പിതൃനഗര 

ത്തില് വന്നു, അവരുടെ പള്ളിയില് ആ 
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വക്കു ഉപദദശിച്ചു. അധവര്൪ വിസ്കയിച്ചു: 

ഇവന്നു ഈ ജ്ഞാനവും വീയ്യപുവൃത്തിക 

ട്ടം 

മകന് അലച്പ3യാ? ഇവനെറ അമ്മ മറിയ 

എവിടെനിന്നു? ഇവന് തച്ചനെറ 

ഏന്നവളല്ലമയോ? ഇവനെറ സദഹാദര 

ന്മാ൪ യാക്കോബ്, യോസെ, ശിദമാ൯ം, 

ഷ്കൂദാ ഏന്നവര് അല്ലദയാ? ഇ വനെറ 

സമഹാദരികളും ഏച്ലാം നദമ്മാടുകൂടെ 

യിചപ്ചയാ? ഇവന ഇതു ഒക്കെയും എധി 

ടെനിന്നു എന്ന പറഞ്ഞു അഖങ്കല് ഇടറി 

പ്പോയി. യേശു അധരരാടു: ഒരു പ്രവാ 

ചകന് തന്റൊ പിതൃനഗരത്തിലും സ്വന്ത 

ഭവനത്തിലും അല്ലാതെ ബഹ്ഹുമാനമില്ലാ 

ത്തവന് അല്ല എന്നു പറഞ്ഞു. അവരുടെ 

അധിശ്വാസം നിമിത്തം അധിടെ വളരെ 

പിയ്യപ്പവൃത്തികളെ ചെയ്യില്ല. 

൧൪൦ അഡ്ധ്യായം. 

ആആ കാലത്തു ഇടപ്രഭവായ ഹെദരാദാവു 

യേശുയിനെറ ശ്രുതി കേട്ടിട്ടു: അവ൯ 

യോഹന്നാന്സ്റാപക൯; അവന് മരിച്ചവ 

രുടെ ഇടയില്നിന്നു ഉയിത്തു; അതുകൊ 

ണ്ടാകുന്നു ഈ ശക്തികഠ അവനില് വ്യാ 

പരിക്കുന്നതു ഏന്നു തന്െറ ഉൂത്യന്മാരരാടു 

പറഞ്ഞു. 

ദരനായ ഫിലി മപ്പാസിനെറ ഭായ്യ ഹെ 

ഹെ3രാദാധു തനെറ സദ3ഹാ 

രോദ്യനിമിത്തം, അവഠ നിനക്കു ഭായ്യയാ 

യിരിക്കുന്നതു വിഹിതമല്ല എന്നു യോഹ 

ന്നാന് അധഖനോടട പറഞ്ഞതുകൊണ്ടു 

തമന്ന, അയനെ പിടിച്ചു കെട്ടി തട 

വില് ആക്കിയിരുന്ാം. അവനെ കൊല്ല 

വാന് മനസ്സണ്ടായിട്ടും പുരുഷാരം അധ 

നെ പ്രവാചകന എനു എണ്ണുകയാല് ആ 

വരെ ഭയപ്പെടു. എന്നാല് ഹെരോദാ 

വിനെറ ജനനടിവസം ആയവ്ല്യോഠ ഹെ 

രോദ്യയുമടെ മകര സഭാമരഭ്ധയ നും 

ചെയ്യൂ ഹെരോദാധിനെ പ്രസാടിപ്പിച്ചു. 

ധാഠാഥ്ലിം 

29 മത്തായി ൧൪: 

അതു കൊണ്ടു ഏത്തു ചോദിച്ചാലും അധഖരാക്കു 

കൊടുക്കും ഏന്നു അവ൯ സത്യംചെയ്തു 

വാക്കു കൊടുത്തും അധവ അമ്മയുടെ ഉപ 

ദേശവ്വ കാരം: യോഫന്നാ൯ന്താപകനൊ 

തല ഒരു താലത്തില് തരണം എന്നു പ 

റഞ്ഞു. 

സത്യത്തെയും വിരുന്നുകാരെയും വിചാ 

രിച്ചു അതു കൊടുപ്പാ൯ കപ്പിച്ചു; ആള. 

യച്ചു തടവില് യോഹന്നാനെ ശിരഃ ഛേ 

രാജാധു ദുഃഖിച്ചു ഏങ്കിലും ചെയൂ 

ദം ചെയ്യിച്ച. അവഖനെറ തല ഒരു താല 

ത്തിരു കൊണ്ടുവന്നു ബാലെക്കു കൊടുത്തു; 

അയ അമ്മെക്കു കൊണ്ടുമപായി കൊടു 

ത്തു. 

തുടല് ഏടുത്തു കുഴിച്ചിട്ടു; പിന്നെ വന്നു 

അധഖനെറ ശിഷ്യന്മാർ ചെന്നു 

യേശുധിനെ അഠിയിച്ച. 

അതു കേടിട്ടു യേശു അധിടംവിട്ടു പട 

കില് കയറി നിജ്യൂനമാരയാരു സ്ഥല 

ത്രേക്കു വേറിട്ടു വാങ്ങി പ്പായി; പുരുഷാ 

'രം അതു കേട്ട പട്ടണങ്ങളിരുനിന്നു കാര 

നടയായി അവഖനൊ പിന്നാലെ ചെന്നു. 

അവന് വന്ന വലിയ പുരുഷാരത്തെ 

കണ്ടു അവരില് മനസ്സലിഞ്ഞു അവരുടെ 

രോഗികളെ. സെജഖ്യമാക്കി. വൈകു 

ന്നേരമായഃപ്പാശ ശിഷ്യന്മാർ അവന്െറ 

അടുക്കല് ചെന്നു: ഈ സ്ഥലം മരുഭൂമി 

യഭപ്പാ; നേരധയം വൈകി; പുരുഷാരം 

ഗ്രാമങ്ങളിത പോയി ഭക്ഷണസാധന 

ങ്ങര കൊള്ള ണ്ടതിന്നു അവരെ പറഞ്ഞ 

യമക്ഷണം ഏനു പറഞ്ഞും യേശു അവ 

രോടു: അവര് പോകുവാ൯ ആവശ്യ 

മില്ല; നിങ്ങ അവക്കു ഭക്ഷിപ്പാ൯ കൊ 

ടൂപ്പി൯ ഏന്നു പറഞ്ഞു. 

നോടു: അഞ്ചു അപ്പവും രണ്ടു മീം അ 

അവര് അധഖ 

ല്ലാതെ ഞങ്ങമക്കു ഇവിടെ ഒന്നും ഇല്ല 

എന്നു പറഞ്ഞു. അതു ഇങ്ങു കൊണ്ടുവ 

രുധിന്൯ എന്നു അവ൯ പറഞ്ഞു. പിന്നെ 

പുരുഷാരം പൂപ്പി മന്മേത ഇരിപ്പാന് കല്പിച്ചു; 
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ആ അഞ്ചു അപ്പും രണ്ടു മീനം എടുത്തു, 
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സ്വഗ്ലത്തേക്കു നോക്കി വാനം അപ്പം 

നൂറുക്കി, ശിഷ്യന്മാരുടെ പക്കലും ശിഷ്യ 

ന്മാര് ഒപുരുഷാരത്തിന്നും കൊടുത്തു. എല്ലാ 

വരും തിന്നു തൃവൃരായി; ശേഷിച്ച കഷ 

ണം പന്ത്രണ്ടു കൊട്ട നിറച്ചെടുത്തു. തിന്ന 

വരോ സ്ത്രീകളെയും 

ക്രടാതെ ഏകദേശം അയ്യായിരം പുരുഷാ 

പൈതങ്ങളെയും 

ന്മാർ ആയിരുന്നു. 

ഉടനെ യേശു താന് പുരുഷാരത്തെ 

പറഞ്ഞയക്കുന്നതിന്നിടയില് ശിഷ്യന്മാര് 

പടകില് കയറി, തനിക്കു മുമ്പായി അക്ക 

രെക്കു പോകുവാന് അവരെ നിബ്ബന്ധിച്ചു. 

അവന് പുരുഷാരത്തെ പറഞ്ഞയച്ചിട്ടു 

പ്രാത്ഥിപ്പാ൯ തനിയെ മലയില് കയറി 

പ്പോയി; വൈകുന്നേരം ആയദ്പ്ാഠം ഏക 

നായി അധിടെ ഇരുന്നു. പടകോ കര 

വിട്ടു പലനാഴിക ഒ്ൂരത്തായി, കാററു പ്ര 

തിക്രലമാകകൊണ്ടു തിരകളാല് വലഞ്ഞി 

രുന്നു. രാത്രിയിലെ നാലാം യാമത്തില് 

അവന് കുടലിന്മേല് നടന്നു അവരുടെ 

അടുക്കല് വന്നു. അവന് കടലില് 

നടക്കുന്നതു കണ്ടിട്ടു ശിഷ്യന്മാര് ഭൂമിച്ചു: 

അതു ഒരു ഭൂതം എന്നു പറഞ്ഞു പേടിച്ചു 

നിലവിളിച്ചു. മുടനെ യേശു അഖരോടു : 

ധൈയ്യപ്പെടുധി൯; ഞാ൯ ആകുന്നു; പേ 

ടിക്കേണ്ടാ എന്നു പറഞ്ഞ. അതിന്നു പ 

ത്രൊസ് : കത്താധേ, നി ആകുന്നു എങ്കില് 

ഞാ൯ വെള്ളത്തില് നിനെറ അടുക്കെ 

വരേണ്ടതിന്നു കല്പിക്കണം എന്നു പറ 

ഞ്ഞു. 

പത്രൊസ പടകില്നിന്നു ഇറങ്ങി, യേശു 

വരിക എന്നു അവന പറഞ്ഞു. 

വിനെറ അടുക്കല് ചെല്ലുവാ൯ വെള്ള 

ത്തിന്മേല് നടന്നു. 

കാററു കണ്ടു പേടിച്ചു മുങ്ങിതതുടങ്ങുക 

യാത: കത്താ3വ. എന്നെ രക്ഷിക്കണ 

എന്നാല് അവ൯ 

മേ എന്നു നിലവിളിച്ചു. യേശു മുടനെ 

ഠിം 

24. 1ഗപ്അസ 15 

കൈ നീട്ടി അവനെ പിടിച്ചു: അലവി 

ശ്വാസിദയ, നി എന്തിന്നു സംശയിച്ചു 

എന്നു പറഞ്ഞു. അധഖര് പടകില് കയറി 

യപ്പ്രാഠ കാറവറൃ അമന്നു. പടകിലുള്ള 

വര്: നീ ഭദൈവപുത്ര൯ സത്യം ഏന്ന 

പറഞ്ഞു അവനെ നമസ്കരിച്ചു. 

അധഖര് അക്കരെയെത്തി, ഗെന്നേസ 

രെത്ത് ദേശത്തു ചെന്നു. അവിടത്തെ 

ജനങ്ങള് അവന് ആരെന്നു അറിഞ്ഞു 

ചുറവുമുള്ള നാട്ടില് എല്ലാം ആളയച്ചു ദിന 

ക്കാരെ ഒക്കെയും അവനെറ അടുക്കത കൊ 

ണ്ടുവന്നു. അയനെറ വ്ര്രുത്തിനെറതൊ 

ങ്ങര മാത്രം തൊടുവാ൯ അന്ദവാദം ചോടി 

ഥൂം തൊട്ടവക്കു ഒക്കെയ്യം സെൌഖ്യംവന്നു ക 

൧൫. അദ്ധ്യായം. 

അനന്തരം യെരൂശലേമില്നിന്നു പരിശ 

ഡാരും ശാസ്ത്രിമാരും യേശുധിനെറ അട്ട 

ക്കല് വന്നു: നിനെറ ശിഷ്യന്മാര് പൂവ്വ 

ന്മാരുടെ സഖല്രദായം ലംഘിക്കുന്നതു എന്തു 2 

അവര് ഭക്ഷിക്കുമ്പോര കൈ കഴ്ചകന്നതില്ല 

ല്ലോ എന്നു പറഞ്ഞ. അവന് അവരരാടു 

ഉത്തരം പറഞ്ഞതു: നിങ്ങളുടെ സ്ധ്വദാ 

യംകൊണ്ടു നിങ്ങ ദൈവകല്പന ലംഘി 

ക്കുന്നതു എന്തു? 

യും ബഫ്ുമാനിക്ക എന്നും അപ്പനെയോ 

അപ്പനെയും അമമയെ 

അമ്മയെയോ ടൂഷിക്കുന്നവ൯ മരിക്കേ 

ണം എന്നും ദൈവം കല്പിച്ചുവല്ലോ. 

നിങ്ങളോ ഒരുത്തന് അപ്പനോടു എങ്കിലും 

അമ്മയോടു എങ്കിലും: നിനക്കു എന്നാല് 

ഉപകാരമായി വരേണ്ടതു വഴിപാടു എന്നു 

പറഞ്ഞാല് അവന് അപ്പനെ ബഫ്ുമാ 

നിക്കേണ്ടാ എന്നു പറയുന്നു; ഇഒദനെ 

നിങ്ങളുടെ സ്ല്രദായത്താല് നിങ്ങ ദൈ 

വവചനത്തെ ഒൂബ്ബലമാക്കിയിരിക്കന്നു. 

കപടഭക്തിക്കാമര, നിങ്ങളെക്കുറിക്ച യെ 

ശയ്യാവു : 
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ഇര ജനം അധരംകൊണ്ടു എന്നെ 

ബഫ്ലമാനിക്കുന്നു; എങ്കിലും അവരുടെ 

ഫ്ലേദയം എന്നെ വിട്ടു അകന്നിരിക്കു 

ന്നു. മാനഷകല്പനകളായ ഉപദേശ 

ങ്ങളെ അവർ പഠിപ്പിക്കുന്നതു കൊണ്ടു 

എന്നെ വ്ൃത്ഥമായി ഭജിക്കുന്നു"? 

എന്നിങ്ങനെ പ്രവചിച്ചതു ഒത്തിരിക്കുന്നു . 

വിന്നെ അവന് പുരുഷാരത്തെ അരികെ 

വിളിച്ചു അവരോടു പറഞ്ഞതു: കേടഗ്ര 

ഹിച്ചുകൊധയധി൯. മനുഷ്യന്നു അശുഭ്ധി 

വരുത്തുന്നതു വായിക്കുകത്തു ചെല്ലുന്നതു 

അല്ല, വായില്നിന്നു പുറപ്പെടുന്നതത്രേ; 

അതു മനുഷ്യനെ അശുഭ്ധമാക്കുന്നു. അ 

പ്പ്യാഠം ശിഷ്യന്മാര് അടുക്കെ വന്നു: പരീ 

ശന്മാർ ഈ വാക്കു കേട്ടു ഇടറിപ്പോോയി എ 

ന്നു അറിയുന്നു വാ എന്നു ചോടിച്ചു. അതി 

ന്നു അവന: സ്വഗ്ലസ്ഥനായ എനെറ പി 

താധു നട്ടിട്ടില്ലാത്ത തൈ ഒക്കെയും വേരോ 

ടെ പറിഞ്ഞു പാകും. അവരെ ലിടുവിന൯; 

അവര് കുരുടന്മാരായ വഴികാട്ടിക അ 

മത്ര; 

യാല് ഇരുവരും കുഴിയില് വിഴ്ചം എന്നു 

കുരുടന് കുരുടനെ ധവഴിനടത്തി 

മുത്തരം പറഞ്ഞു. പത്രൊസ് അവനോ 

ടു: ആ മുപമ ഞങ്ങമക്കു തെളിയിച്ചതരേ 

ണം എന്നു പറഞ്ഞു. അതിന്നു അവ൯ 

പറഞ്ഞതു: നിങ്ങളും ഇന്നുവരെ ബോധ 

മില്ലാത്തവരോ? വായിക്കകതൃതു കടക്കു 

ന്നതു ഏല്ലാം വയററില് ചെന്നിട്ടു മറല്പു 

രയിൽ പോകുന്നു എന്നു ഗ്രഹിക്കുന്നില്ല 

യോ? വായില്നിന്നു പുറപ്പേടുന്നതോ 

ഹൃദയത്തില്നിന്നും വരുന്നു; അതു മനുഷ്യ 

നെ അശുഭ്ധമാക്കുന്നു. എങ്ങനെയെന്നാല് 

ദടൂശ്ചിന്ത, കുലപാതകം, വ്യഭിചാരം, പര 

സംഗം. മോഷണം, കള്ളസ്സാക്ഷ്യം ഒരൂ 

ണം എന്നിവ ഫ്ൃദയത്തില്നിന്നു പുറ 

പ്പേടടുവരുന്മ. മനുഷ്യനെ അശുഭ്ധമാക്കു 

ന്നതു ഇതത്ര; കഴുകാത്ത കൈകൊണ്ടു ഭ 

മത്തായി ൧൫ 

ക്ഷിക്കുന്നതോ മനുഷ്യനെ അശുഭ്ധമാക്കു 

ന്നില്ല. 

യേശു അവിടം വിട്ടു, സോര് സിദാന് 

എന്ന (പൃരദശങ്ങളിലേക്കു വാങ്ങിപ്പോയി. 

ആ ദേശത്തുനിന്നു ഒരു കനാന സരി വന്നു, 

അവനോട: കത്താവ, ടായിടദ് പുത്രാ, 

എന്നോടു കരുണ തോഃന്നണമമ; എഏനെറ 

മകരക്കു ഭൂതോപദവം കഠിനമായിരിക്കു 

ന്നു എന്നു നിലവിളിച്ചുപറഞ്ഞു. അവ൯ 

അവളോടു ഒരു വാക്കും ഉത്തരം പറഞ്ഞില്ല ; 

അയനെറ ശിഷ്യന്മാര് അടുക്കെ വന്നു: 

അവ നമുടെ പിന്നാലെ നിലധിളിച്ചു 

കൊണ്ടു വരുന്നു; അവളെ പറഞ്ഞയക്കേ 

ണമമ എന്ന അവനോടു അഃപക്ഷിച്ചു. 

അതിന്നു അവന്: യിസ്രാമയതഗൃഹത്തി 

ലെ കാണാതെപോയ ആടുകളുടെ അടു 

ക്കലേക്കല്ലാതെ ഏന്നെ അയച്ചിട്ടില്ല എന്നു 

ഉത്തരം പറഞ്ഞു. എന്നാത അവധ വന്നു: 

കത്താവേ, എന്നെ സഹായിക്കേണമേ 

എന്നു പറഞ്ഞു അവനെ നമസ്ത്ുരിച്ചു. 

അയധനോ: മക്കള്ടെ അപ്പം എടുത്തു നാ 

യ്കട്ടികഠംക്കു ഇട്ടുകൊടുക്കുന്നതു നന്നല്ല എ 

ന്നു ത്തരം പറഞ്ഞു. അതിന്നു അവ: 

അതേ, കത്താർവ, നായ്ക്ട്ടികളും മുടയ 

വരുടെ മേശയില്നിന്നു ധിഴ്ഴന്ന നുറുക്കു 

കഠം തിന്നുന്നുണ്ടല്ലോ എന്നു പറഞ്ഞു. 

യേശു അവളോടു: സ്ര്റിയേ, നിന്െറ ധി 

ശ്വാസം വലിയതു; നിന്െറ ഇഷ്ടടംപോ 

ലെ നിനക്കു ഭവിക്കടെ എന്നു ഉത്തരം പ 

റഞ്ഞു. ആ നാഴികമുതല് അവളുടെ 

മകമക്കു സൌഖ്യം വന്നു. 

യേശു അവിടെനിന്നു യാത്രയായി ഗ 

ലീലക്കടലരികെ ചെന്നു മലയില് കയറി 

അവിടെ ഇരുന്നു. വളരെ പുരുഷാരം 

മുടന്ത൪, കുരുടര്, കൂമ൪, ക്രനര്൪ മുതലായ 

പലരെയും അവനെറ അടുക്കല് കൊണ്ടു 

വന്നു അവനെറ കാല്ലൃല് വെച്ച; അവ൯ 
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ഉ പരിക്ഷ്മിച്ചു ചോടിച്ചു. 

മത്തായി ൧൬ 

അധഖരെ സ്വെഖ്യ മാക്കി; ഈമര് സംസാ 

രിക്കുന്നതും ക്രന൪ സെടഖ്യമാകുന്നതും മുട 

ന്തര് നടക്കുന്നതും കുരുട൪ കാണുന്നതാ പു 

രുഷ്മാരം കണ്ടിട്ടു ആശ്ചയ്യല്പെടും യിസ്സാ 

യേലിനെറ ദൈധഖത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തി. 

എന്നാല് യേശു തനെറ ശിഷ്യന്മാരെ 

അടുക്കെ വിളിച്ചു: ഈ പുരുഷ്മാരം ഇ 

പ്പോഠ മൂന്നു നാളായി എനന്നോടുക്രമട പാ 

ക്കുന്നു; അഖക്കു ഭക്ഷിപ്പാ൯ ഒന്നും ഇല്ലാ 

ഡ്ക്ുകൊണ്ടു അവരെക്കുറിച്ചു എനിക്കു മന 

സ്സൂചിഠു തോന്നുന്നു; അവരെ പട്ട്ണിയാ 

യി വിട്ടയപ്പാ൯ മനസ്സുമില്ല; അവര് വഴി 

യില്വെച്ചു തളന്നു പോരയക്കും എന്നു പ 

റഞ്ഞു. 

വലിയ  പുരുഷ്മാരത്തിനു തൃഡ്യിവരുത്തു 

ശിഷ്യന്മാര് അധവമനാടു: ഇത്ത 

ഡാ൯ മതിയായ അപ്പും ഈ കാട്ടില് ന 

മുക്കു എവിടെനിന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. നി 

ങ്ങളുടെ പക്കല് എത്ത അപ്പം ഉണ്ടു എന്നു 

യേശു ചോദിച്ചു; ഏഴ്ഴ; കുറെ ചെറുമീനും 

ഉണ്ടു എന്നു അവര് പറഞ്ഞു. അയന് പുരു 

ഷാരത്തോടു നിലത്തു ഇരിപ്പാന് കല്പിച്ച, 

ആഏഴ അപ്പവും മീനും എടുത്തു വാശി 
ന്റുക്കി ശിഷ്യന്മാരുടെ പക്കലും ശിഷ്യ 

ന്മാര് പുരു ഷാരത്തിന്നും കൊടുത്തു. എ 

ല്ലാവരും തിന്നു തൃവൃരായി; ശേഷിച്ച 

കഷണം അവര് ഏഴ വട്ടിനിറെച്ചെടുത്തു. 

തിന്നവരോ സ്ത്രീകളെയും പൈതങ്ങളെ 

യും ക്രടാതെ നാലായിരം പുരുഷന്മാര് ആ 

യിരുന്നു. പിന്നെ അവന പുരുഷാര 

ത്തെ പറഞ്ഞയച്ചിട്ടു പടകില് കയറി മഗ 

ഭാഭദശത്തു എത്തി. 

൧ന്നം അഡ്ധ്യായം. 

അനന്തരം പരീശന്മാരും സറ്ടക്യരും അടു 

ക്കെ വന്നു: ആകാശത്തുനിന്നു ഒരു അട 

യാളം കാണിച്ചുതരേണമെന്നു അവനെ 

20 മുഷ് 16 

വ൯ മുത്തരം പറഞ്ഞതു: സന്ധ്യസമയ 

ത്തു ആകാശം ചുവന്നു കണ്ടാല് നല്ല തെ 

ളിവാകും എന്നും രാധിമല ആകാശം 

മൂടി ചുവന്നു കണ്ടാല് ഇന്നു മഗമക്കാഠാ തു. 

ണ്ടാകും എന്നും നിങ്ങ പറയുന്നു. ആ 

കാശത്തിനെറ ഭാവം മി വഷിപ്പാ൯ നി 

ങ്ങ അറിയുന്നു; ഏന്നാല് കാലലക്ഷണ 

ങ്ങളെ ധിവചിപ്പാ൯ കഴികയിച്ചമയാ? 

ദോഷാവ്ുയാ ൮ ഭിചാര മുകള തലമ്ദാ അട 

യാളം തിരയുന്നു; മയോനയുമട അ-യാക. 

മല്ലാതെ അതിന്നു അടയാളം ലഭിക്കയിച്ച; 

പിന്നെ അവ൯ അധഖരെ വിട്ടുപോയി. 

ശിഷ്യന്മാര് അക്കരെ പോകുദമ്പാധ 

അപ്പം എടുപ്പ്ാ൯ മറന്നു പായി. എന്നാല് 

യേശു അ.൨.രോടു: നോക്കുവി൯; പരിശ 

ന്മാരുമടയും സ്ഭ്ദൂക്യരു ടെയും പുമിച്ച മാവു 

സൂക്ഷിച്ചുകെഠംധി൯ എന്നു പറഞ്ഞു. 

അപ്പം കൊണ്ടുമപാരായ്യുയാത ആയിരി 

ക്ഷം എന്നു അവര് തമ്മില് തമ്മ ല് പറ 

ഞു. അതു അറിഞ്ഞിട്ടു യേശു പറഞ്ഞതു : 

അപ്പധിശ്വാസികടള., അപ്പും കൊണ്ടുവരാ 

യ്ക്കുയാല് തമ്മില് തമ്മില് പറയുന്നതു എന്തു? 

ഇപ്പോഴ്ചം നിങ്ങ തിരിച്ചറിയുന്നില്ലമയാ? 

അയ്യായിരം പേക്ു അഞ്ചു അപ്പം കൊടു 

ത്തിട്ടു എത കൊട്ട എടുത്തു എന്നും നാലാ 

യിരം പേക്കു ഏഴ അപ്പും കൊടുത്തിട്ടു എ 

ത്ര വടി എടുത്തു എന്നും ഓകുന്നില്ലമയാ? 

പരീശന്മാരുടെയും സറട്ടകൃരുടെയും വൃളി 

ചൃമാധു സൂക്ഷ്മി ച്ചകൊരുള്ളണം എന്നു പറ 

ഞതു അപ്പുത്തെക്കുറിച്ചല്പ എന്നു തിരിച്ച 

റിയാത്തതു എന്തു? അങ്ങനെ അപ്പുത്തി 

നെറ ളി മാധല്ല, പരീശന്മാരുടെയും 

സട്ടകൃരുടെയും ഉപദദശമഭത്ര സൂക്ഷിച്ചു 

കൊഠധാ൯ അവ൯ പറഞ്ഞു എന്നു അവര് 

ഗ്രഹിച്ചു. 

യേശു ഫിലിപ്പിനെറ കൈസയ്യയുടെ 

അവരോടു അ | പ്രദശത്തു എത്തിയദശഷം തമ൯റ ശി 
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ക്യ രരാടു: ജനങ്ങ മനുഷ്യപുത്രനെ നീ എനിക്കു ഇടച്ചയാകുന്നു; നീ ദൈധ 

ആര് ഏനു പറയ്യന്നു എന്നു ചോദിച്ചു. 

ചില൪ യോഫന്നാ൯സ്റാപകസ ഏന്നും 

മററു ചിലര് ഏലിയാധെന്നും 3ഖറെ ചി 

ല൪ യിരെമ്യാരധാ പ്രവാചകന്മാരില് ഒരു 

ത്ത3നോ ഏന്നും പറയുന്നു എനാ അ൨൪പ 

റഞ്ഞു. നിങ്ങളാ എന്നെ ആര് എന്നു പറ 

യുന്നു എന്നു അ൨.൯ ചോടിച്ചതിന്ാ ശി 

മോ൯ പത്രൊസ് : നി ജിവന്ുള്ള ദൈച 

ത്്വിനൊ പു തനായ ക്രിസ്റ എന്നു ഉത്തരം 

പാഞ്ഞു. യേശു അവനോടു: ബര്യോനാ 

ശിമമാമന, നിഭാഗ്യവാ൯; ജഡരക്തങ്ങം 

അച്ലം സ്വഗ്ലസ്ഥനായ എനെറ പിതാവ 

ത്രേ നിനക്കു ഇതു ൭ വളിപ്പെടുത്തിയതു. നി 

പത്രൊസ് ആകുന്നു; ഈ പാറമേല് ഞാ൯ 

ഏനെറ സഭയെ പണിയും; പാതാള 

ഗോപ്രങ്ങ അതിനെ ജയിക്കയില്ലു ഏ 

ന്നു ഞാന് നിരന്നാടു പറയുന്ന. സ്വഗ്ഗ 

രാജ്യത്തിനെറ താടക്കാത ഞാന് നിനക്കു 

തരുന്നു; നീ ഭൂമിയില് കെട്ടുന്നതു ഒക്കെ 

യും സ്വഗ്ഗത്തില് കെട്ടപ്പെടിരിക്കും; നീ 

ഭൂമിയില് അഥിക്കുന്നതൊക്കെയും സ്വഗ്ഗ 

ത്തില് അഴിഞ്ഞിരിക്കും എന്നു ഉത്തരം പ 

റഞ്ഞു. 

ഏന്നു ആരരാടും പറയാതിരിപ്പാ൯ ശി 

പിന്നെ താന് ക്രിസ്റ ആകുന്നു 

ദ്യൃന്മാരരാടു കല്പിച്ചു. 

അന്നുമുതല് യേശു താന് യെരൂശ3ല 

മില്. ചെന്നിട്ടു, മൂപ്പന്മാ൪, മഹാപുരരാഹി 

തന്മാ൪, ശാസ്ത്ര്രിമാ൪ ഏന്നിവരാല് പലതും 

സഹിച്ചു കൊല്ലപ്പെടുകയും മൂന്നാം നാഠഠ 

ഉയിത്തെഴ മന്നല്ലയും വേണ്ടതു എന്നു ശി 

്യനാരരാടു പ്രസ്മാധിച്ചുതുടങ്ങി. വ 

ത്രൊസ് അവനെ വേറിട്ട കൊണ്ടുമപായി: 

കത്താഖ, അതു അരുദത; നിനക്കു അ 

ങ്ങനെ ഭധിക്കരുമത എനു ശാസിച്ചതുട 

ങ്ങി. 

നോട്ട : സാത്താനേ, ഏന്നെ വിട്ടു പോ; 

ധാഠാറ്ഠിം 

അവനോ തിരിഞ്ഞു പത്രൊസി 

ത്തിനേറതല്ല മനുഷ്യരുടേതർത്രേ കരുതു 

ന്നതു എന്നു പറഞ്ഞു. പിന്നെ യേശു 

ശിഷ്യന്മാരരാടു പറഞ്ഞതു : ഒരുത്തസ 

എ൭മ൯റ പിന്നാലെ വരുധാ൯ ഇ ിച്ചാല് 

തന്നെത്താ൯ ത്യജിച്ചു, തനെറ ക്രൂശ് ട്ട 

ത്തു എന്നെ അന്മരഗമിക്കട്ടെ. ആരെ 

ലും തനെറ ജീവനെ രക്ഷ്മിപ്പാ൯ ഇറ 

ച്ചാല് അതിനെ കളയും; ഏനെറ നിമി 

ത്തം ആമരക്കിലും തനെറ ജീവനെ കള. 

ഞ്ഞാല് അതിനെ കണ്ടെത്തും. ഒരു മനമ 

ഷ്യന് സവ്ൃലാകധും നേടിടും തന്െറ ജി 

വനെ നക്ടപ്പെടുത്തിയാത അധന്നു എന്തു 

പ്രയോജനം? അല്ല, തനെെറ ജീവനെ 

വീണ്ടുകൊര ൨0൯ മനുഷ്യ൯ എന്തു മറു 

വില കൊടുക്കും? മന്ഭഷ്യപു ത൯ തനെറ 

പിതാധിനെറ മഹത്വത്തില് തനെറട്ടുത 

ന്മാരുമായി വരും; അഃപ്പാഠഠ അവ൯ ഓ 

രോരേത്തന്നും അവനവനെറ പ്രവൃത്തിക്കു 

തക്കു൨ ണ്ണം പകരം നല്ലം. മന്യ) 

തൂ൯ തനെറ രാജ്യത്തില് വരുന്നതു കാണു 

ലവോളം മരണം ആസ്വടിക്കാത്തവ൪ ചി 

ല൪ ഈ നില്ലന്നവരില് ഉണ്ടു എന്നു ഞാ൯ 

സത്യമായിട്ടു നിങ്ങളോടു പറയുന്നു . 

൧൭. അദ്ധ്യായം. 

ത്ആറു ടിവസം കഴിഞ്ഞദശഷം യേശു പ 

ത്രൊസിനെയും യാമക്കാബിനെയും അധ 
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നെറ സഹോദരനായ യോഹന്നാനെയ്യം ' 

കരട്ടി തനിച്ചു ഒരു ഉയന്ന മലയി ലക്കു 

കൊണ്ടെ പോയി, അവരുടെ മുമ്പാകെ 

രൂപാന്തരപ്പെട്ടു, അവനെറ മുഖം സ്പൂയ 

നെല്പോലെ ശോഭിച്ചു അവനെറ ഖസ്ത്രം 

ഖെളിച്ചംപോലെ വെള്ളയായി തീന്ന. 

മോശെയും ഏലീയാധും അവധദനാടു സംഭാ 

ഷ്കിക്കുന്നതായി അവര് കണ്ടു. അദപ്പാഠഃ 

കത്താ3വം പത്രൊസ് യേശുധി3നാടു : 

4 * 

ക്കി 
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ര് 

നാം ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നതു നന്നു; നിന 

ക്കു സമ്മതമെങ്കില് ഞാ൯ ഇവിടെ മൂന്നു 

കുടില് ഉണ്ടാക്കാം; ഒനു നിനക്കും ഒന്നു 

മോശെക്കും ഒന്നു ഏലിയാധിന്നും എനു 

പറഞ്ഞും അവന് പറയുമ്പോ തടന്ന 

പ്രകാശമുള്ളോരു മേഘം അവരുടെ മേല് 

നിഴലിട്ടു; മേഘത്തില്നിന്നു: ഇവന് 

എനെറ പ്രിയപുത്രന്, ഇവഭ്ംല് ഞാ൯ 

പ്രസാദിക്കുന്നു; ഇവന്നു ചെധികൊട്ട 

പ്പി൯ എന്നു ഒരു ശബ്ദവും ഉണ്ടായി. ശി 

ഷ്യന്മാര അതു കേട്ടിട്ടു ഏററവും ഭയപ്പെട്ടു 

കവിണ്ണുവീണു. യേശു അടുതുതുചെന്നു 

അധഖരെ തൊട്ടു: എഴ്ുന്നേല്പി൯, ഭയപ്പെ 

ടേണ്ടാ എന്നു പറഞ്ഞും, അവര് തല 

പൊക്കിയാറെ യേശുവിനെ മാത്രമല്ലാതെ 

ആരെയും കണ്ടില്ല. 

അവര് മലയിതനിന്നു ഇറങ്ങുമമ്പാഠാ 

യേശു അഖരോടു: മനുഷ്യ പുത്ര൯ മരിച്ച 

വരുടെ ഇടയില്നിന്നു ഉയിത്തെഴുന്നേ 

ലംവരെ ഈദശനം ആരരാടും പറയരുതു 

എന്നു കല്പിച്ച. ശിഷ്യന്മാർ അവനോടു : 

എന്നാല് ഏലീയാധു മുമ്പെ വരേണ്ടതു ഏ 

ന്നു ശാസ്ത്്രിമാര പറയുന്നതു എന്തു എന്നു 

ചോടിച്ച. അതിന്ന അവ൯: ഏലിയാധു 

വന്ന സകലവും യഥാസ്ഥാനത്താക്കും സ 

തൃം. എന്നാല് ഏലീയാവു വന്നുകഥിഞ്ഞു 

എന്നു ഞാ൯ നിങ്ങളോടു പറയുന; എങ്കി 

ലും അവര് അവനെ അറിഞ്ഞകൊള്ളാതെ 

തങ്ങധക്കു തോന്നിയതു എല്ലാം അവനോ 

ഴ ചെയ്യു. അവ്വണ്ണം മനുഷ്യയപുത്രന്നും അ 

വരാല് കഷ്ടപ്പെടുധാനുണ്ടു എന്നു ഉത്തരം 

പറഞ്ഞു. അവ൯ യോഹന്നാ൯സ്ത്റാപക 

നെക്കുറിച്ചു തങ്ങളോടു പറഞ്ഞു എന്നു 

ശിഷ്യന്മാർ ഗ്രഹിച്ചു. 

അവര് പുരുഷാരത്തിനെറ അടുക്കല് 

വന്നാറെ ഒരു മന്ദഷ്യ൯ വന്നു അവന്െറ 

മകനോടു കരുണയുണ്ടാകണമേ; അവ൯ 

ചന്്രരോഗം പിടിച്ചു പലപ്പോഴ്ചം തീയി 

ലും പലപ്പോഴും വെള്ളത്തിലും വീണ്ട വ 

ല്ലാത്ത കഷ്ടൃത്തിലാര്യ്ക്യാകുന്നു. ഞാ൯ ആ 

വനെ നിന്െറ ശിഷ്യന്മാരുടെ അടുക്കല് 

കൊണ്ടുവന്നു; എന്നാല് സെരഖ്യം വരു 

തുതുവാ൯ അവക്കു കഴിഞ്ഞില്ല എന്നു പറ 

ഞു. അതിന്നു യേശു: അധിശ്വാസവും 

കോട്ടവധുമുള്ള തലമുറയേ, എത്രർത്മോളം 

ഞാ൯ നിങ്ങളോടുക്രടെ ഇരികും? എത്ര 

ത്തോളം നിങ്ങളെ സഹിക്ും? അവനെ എ 

നെറ അടുക്കല് കൊണ്ടുവരുവി൯ എന്നു ഉ 

ത്തരം പറഞ്ഞു. യേശു ഭൂതത്തെ ശാസിച്ചു 

അതു അവനെ വിട്ടു പായി, ബാലന്നു ആ 

നാഥികമുതല് സ്വെഖ്യംവന്നു. പിന്നെ 

ശിഷ്യന്മാര് സ്വകായ്യമായി യേശുധിനെറ 

അടുക്കല് വന്നു: ഞങ്ങനക്കു അതിനെ 

പുറത്താക്കിക്രുടാഞ്ഞതു എന്തു എന്നു ചോ 

ഭിച്ചു. 

അപ്പധിശ്വാസം 

അവന്൯ അധരോടു : നിങ്ങളുടെ 

നിമിത്തമത്രേ; നി 

ഞ്ങധക്കു കടുകുമണിയോളം ധിശ്വാസമു 

ണ്ടെങ്കില് ഈ മലരയാട്ട: ഇവിടെനിന്നു 

അങ്ങോട്ടു നീങ്ങുക എന്നു പറഞ്ഞാല് അതു 

നീങ്ങും; നിങ്ങാക്കു ഒന്നും അസാഭ്ധ്യമാ 

കയ്യമില്ല. 

വാസത്താലുമല്ലാതെ ഈ ജാതി നീങ്ങി 

[എങ്കിലും പ്രാത്ഥനയാലും ഉപ 

പ്പോകന്നില്ല] എന്നു ഞാന് സത്യമായിട്ടു 

നിങ്ങളോടു പറയുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. 

അവർ ഗലീലയില് സഞ്ചരിക്കുമ്പോഠം 

യേശു അവരോടു: മന്മഷ്യപുത്ൂ൯ മുന 

ഷ്യരുടെ കയ്യില് ഏപ്പിക്കപ്പെടുവാറായി 

രിക്കുന്ന. അവര് അവനെ കൊല്ലുകയും 

മൂന്നാം നാഠ അവന മതുയിത്തെഴുന്നേല്ലം 

യ്യും ചെയ്യം എന്നു പറഞ്ഞു; അധഖരോ 

ഏററവും ഒുൂഃ ഖിച്ചു. 

അവര് കഫന്നഫ്രുമില് എത്തിയാറെ 

൭ മുമ്പാകെ മുട്ടുകുത്തി: കത്താ3വ, എനെറ ദവിദഹ്മപ്യപണം വാങ്ങുന്നവര് പത്രൊസി 

ധാഠാഥ്ഠിം 
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നെറ അടുക്കല് വന്നു: നിങ്ങുടെ ഗുരു 

ഒിദഹ്മപ്പുണം കൊടുക്കുന്നില്ലരയാ - ഏന്നു 

ചോടിച്ചതിന്നു : ഉവ്യൂ എന്നു അവന് പറ 

ഞ്ഞ. അവന് വിട്ടില് വന്നഃപ്പാഠം യേശു 

അധദനാടു: ശി3മായന, നിനക്കു ഏന്തു 

തോന്നുനു? ഭൂമിയിലെ രാജാക്കന്മാര് ചും 

മോ കരമോ ആരരാടു വാങ്ങുന്നു? പുത 

ന്മാദരാമടാ അന്യ രോടോ എന്നു മുന്നിട്ടു 

ചോദിച്ചതിന്നു : അന്യരോടു എന്നു അവസ 

പറഞ്ഞു. 

ത്രന്മാര് ഒഴിവുള്ള വരല്ലോ. ഏങ്കിലും നാം 

അവക്കു ഇട ച്ചവരുത്താതിരിടക്കണ്ടതിന്നു 

യേശു അവനോടു : എന്നാൽ വു 

നീ കടലിലേക്കു ചെന്നു ചുണ്ടത് ഇട്ട 

ആല്യം കിട്ടുന്ന ീനിനെ ഏടുക്കു; അതി 

നെറ വായ് തുറക്കുമമ്പോഠ ഒരു ചതുദ്ഹ്മ 

പ്രണം കാണും; അതു എടുത്തു എനിക്കും 

നിനക്കും വേണ്ടി കൊടുക്ക എന്നു പറഞ്ഞു. 

൧൮൦ അഷ്ധ്യായം. 

ആ നാഴികയില് ശിഷ്യന്മാര് യേശുധി 

ന്െറ അടുക്കെ വന്നു: സ്വഗ്ലരാജ്യത്തില് 

ഏററധും വലിയവ൯ ആര് എന്നു ചോടി 

ചു. അവന് ഒരു ശിശുധിനെ അടുക്കെ 

വിളിച്ച അവരുടെ നടുവില് നിറുത്തി: 

നിങ്ങാം തിരിഞ്ഞു ശിശുക്കളെ പ്പോലെ 

ആയ്ത്കരുന്നില്ല എങ്കില് സ്വഗ്ലരാജ്യത്തില് 

കടക്കയില്ല എന്നു ഞാ൯ സത്യമായിട്ടു നി 

ങ്ങളോടു പറയുനു എനു പറഞ്ഞു. ആ 

കയാല് ഈ ശിശുധിനെപ്പോലെ തന്നെ 

ത്താ൯ താഴ്്്തുന്നവ൯ സ്വശ്ലൂരാജ്യത്തില് 

ഏററവും വലിയവന് ആകുന്നു. ഇങ്ങി 

നെയുള്ള ശിശുവിനെ എനെറ നാമ 

ത്തില് കൈക്കൊള്ളുന്നവ൯ ഏന്നെ കൈ 

ക്കൊള്ളനാ. എന്നില് വിശ്വസിക്കുന്ന 

ഈ ചെറിയവരില് ഒരുത്തന്നു ആരെങ്കി 

ലും ഇടച്ച വരുത്തിയാലോ അവനെറ ക 

ത്തില് വലിയോരു തിരികല്ല കെട്ടി അ 

ഠിം 

൧൭ മത്തായി ൧൮ 

വനെ സമദത്തിനെറ ആഴത്തില് താ 

കി ക്കളുയുന്നതു അവന്നു നന്നു. ഇടച്ച 

ഹേതുധായി ലോകത്തിന്നു അയ്യാ കക്ടം; 

ഇടച്ച വരുന്നതു ആധശ്യം തമന്ന; എങ്കി 

ലും ഇടച വരുത്തുന്ന മനുഷ്യന്നു അഭയ്യാ 

കഷ്ടം. 

നക്ഷ ഇടച്ച ആയാല് അതിനെ ധെടി 

നിനെറ കയ്യോ കാലോ നി 

എറി -ഞ്ഞുകളുക;ു രണ്ടു കയ്യും രണ്ടു കാലും 

തുള്ള വനായി നിത്യാഗ്നിയില് വീഴ്ചന്നതി 

“നെക്കാമ അംഗഹീനനായി മട മുടന്തനാ 

യിമട്ടോ ജിവനിത കടക്കുന്നതു നിനക്കു 

നന്നു. നിന്െറ കഞ്ണൂ നിനക്കു ഇടച്ച 

ആയാല് അതിനെ ചൂന്നെടുത്തു എറിഞ്ഞു 

കളക; രണ്ടു കണ്ണുള്ള വനായി അഗ്നിനര 

കത്തില് വീഴന്നതിനെക്കാഠാ ഒററക്കണ്ണ 

നായി ജീവനില് കടക്കുന്നതു നിനക്കു 

നന്നു. ഈ ചെറിയവരില് ഒരുത്തനെ 

തു ച്ലികരിക്കാതിരിപ്പാ൯ സൂക്ഷിച്ചുകൊഠ൦ം 

വി൯. 

ന്മാര് സ്വഗ്ലസ്ഥനായ എന്െറ പിതാധി 

സ്വഗ്ത്തിരു അധയരുടെ ട്ടൂത 

നെറ മുഖം എപ്ലോഴം കാണുന ഏന്നു 

ഞാ൯ നിങ്ങളോടു പറയുന്നു. നിങ്ങ 

ക്കു എന്തു തോന്നുനം? ഒരു മനുഷ്യന്നു 

നൂറു ആടു മുണ്ടു എന്നിരിക്കട്ടെ; അവയിൽ 

ഒന്നു തെററി ഉഗന്നു പോയാല് തൊഞ്ണ 

റെറാമ്പതിനെയും വിടട്ടച്ചു തെററിപ്പ്പോയ 

തിനെ മലകളില് ചെന്നു തിരയുന്നില്ല 

യോ? അതിനെ കണ്ടെത്തിയാല് തെ 

ററിപപ്പോകാത്ത തൊള്ണണൂറെറാമ്പതിലും അ 

ധികം അതിനെക്കുറിച്ചു സന്തോഷിക്കും 

എനാ ഞാ൯ സത്യമായിട്ടു നിങ്ങളോടു പ 

റയയന്നു. അങ്ങനെ തന്നേ ഈ ചെറിയ 

വരില് ഒരുത്തന് നശിച്ചു പോകുന്നതു സ്വ 

ഗുസ്ഥനായ നിങ്ങളുടെ പിതാധിന്നു ഇക്യൃ 

മല്ല. 

നിന്െറ സഹോദരന് നിന്നോട്ട പി 

ഴെച്ചാല് നി ചെനാ നിയും അവന്ദം മാ 
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മത്തായി ൨ഠ 

വളരെ സമ്പത്തുള്ളവനാകയാല് ഈ വ 

ചനം കേട്ടിട്ടു ഒൂഃ ഖിച്ചുപൊയ്തകു,ള.ഞ്ഞു. 

യേശു തന്െറ ശിഷ്യയന്മാരരോടു: ധന 

വാന് സ്വഗ്ലരാജയത്തിരു കടക്കുന്നതു പ്ര 

യാസം തന്ന എനാ ഞാന സത്യമായിട്ടു 

നിങ്ങളോടു പറയുന്നു. ധനധാ൯ ടൈ 

വരാജ്യത്തില് കുടക്കുന്നതിനെക്കാഠം ഒ 

ട്ടകം സൂചിക്കുഴയ്കുടെ കടക്കുന്നതു ഏള്ല. 

പ്രം എന്നും ഞാന് നിങ്ങളോടു പറയുന്നു 

എനാ പറഞ്ഞു. അതു കേട്ട ശിഷ്യന്മാര് 

ഏററവും വിസ്മയിച്ചു: എന്നാല് രക്ഷ്മിക്ക 

പ്പെടുവാ൯ ആക്കു കഴിയും എന്നു പറഞ്ഞു. 

യേശു അവരെ നോക്കി: അതു മന്ദക്ൃക്കു 

അസാദ്ധ്യം എങ്കിലും ദൈവത്തിന്നു സക 

ലവും സാദ്ധ്യം എന്നു പറഞ്ഞു. പത്രൊ 

സ് അവനോടു: ഞങ്ങ സകലവും വിട്ട 

നിന്നെ അനുഗമിച്ചുവല്ലോ; ഞങ്ങധക്ക 

എന്തു കിട്ടും എന്നു ചോദിച്ചു. യേശു 

അവരോടു പറഞ്ഞതു : എന്നെ അനുഗഥമി 

ച്ചിരിക്കുന്ന നിങ്ങ പുനജ്യുനനത്തില് 

മനുഷ്യപുത്ര൯ തന്െറ മഹത്വത്തിനെറ 

സിംഹാസനത്തില് ഇരിക്കുമ്പോ നിങ്ങ 

ഒം പന്ത്രണ്ടു സിംഹാസനത്തില് ഇരുന്നു 

യിസ്രായേല് ഗോത്രം പന്ത്രണ്ടിന്നും ന്യായം 

വിധിക്കും എന്നു ഞാന സത്യമായിട്ടു നി 

ങ്ങളോടട പറയുന്നു. എനെറ നാമംനിമി 

ആം വീട്ടകളെ 3യാ സഃ3ഹാദരന്മാരെയോ 

സഹോദരികളെയോ അപ്പനെയോ അമ്മ 

യെയോ മക്കളെയോ നിലങ്ങളെ യോ വിട്ടു 

കള ഞ്ഞവന്നു എല്ലാം ൭൨൮ മടങ്ങു ലഭിക്കും; 

അയന നിത്യജിവനെയും അവകാശമാ 

ക്കം. എങ്കിലും മുമ്പന്മാര് പലര് പിമ്പ 

ന്മാരും പിമ്പന്മാര് മുമ്പന്മാരും ആകും. 

൨ ൦, അഡ്ധ്യായം. 

സ്വഗ്ഗരാജ്യം തനെറ മുന്തിരിത്തോട 

ത്തില് വേലക്കാരെ ധിളിച്ചാക്കേണ്ടതിന്നു 

2 മ്റുന്ന്ന്യ 20 

പൃലച്ചെക്കു പുറപ്പെട്ട വീട്ടുടയവമനാടു 

സദൃശം. വേലക്കാരരോടു അവ൯ ഭിവസ 

ത്തേക്കു ഓരാ വെള്ളിക്കാശു പറഞ്ഞൊ 

ത്തിട്ടു, അവരെ മുന്തിരിത്തോട്ടത്തില് അ 

യച്ചു. മൂന്നാം മണി നേരത്തും പുറപ്പെട്ടു 

മററു ചിലര് ചന്തയില് മിനക്കെട്ടു നില്ല 

ന്നതു കണ്ടു: നിങ്ങളും മുന്തിരിത്തോട്ടു 

ത്തില് പോകുലി൯; ന്യായമായതു തരാം 

എന്നു അവരരാടു പറഞ്ഞു; അവർ പായി. 

അധന് ആറാം മണിമനരത്തും ഒമ്പതാം 

മണി നേരത്തും ചെന്നു അങ്ങനെ തന്നേ 

ചെയ്യൂ. 

ചെന്നു, മററു ചിലര് നില്ലന്നതു കണ്ടിട്ടു : 

പതിനൊന്നാം മണി നേരത്തും 

നിങ്ങശ ഇധിടെ പകൽ മുഴുവ൯ മിന 

ക്കെട്ടു നില്ലയന്നതു ഏന്തു എന്നു ചോദിച്ചു. 

ഞങ്ങളെ. ആരും ക്രലിക്കു വിളിക്കായ്ക്കകൊ 

ണ്ട മത്രേ എന്നു അവര് പറഞ്ഞഃപ്പാഥ: നി 

ങ്ങും മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിലേക്കു ചെല്ലൂ 

വി൯ എന്നു അവരോടു പറഞ്ഞു. സസ്ധ്യ 

യായപ്പ്യോഠം മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിനെറ ഉട 

യവ൯ തനെറ വിചാരകനോടു: വേല 

ക്കാരെ ധിളിച്ചം പിമ്പന്മാര് തുടങ്ങി മുമ്പ 

ന്മാർവരെ അവക്ു ക്രലി കൊടുക്ക ഏന്നു 

പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ പതിനൊന്നാം മണി 

നേരത്തു വന്നവര് ചെന്നു ഓരാ ഖെ 

മുളിക്കാശു വാങ്ങി. മുമ്പന്മാര് വന്നഃപ്പ്പാഠം 

തങ്ങനുക്കു അധികം കിട്ടും എന്നു നിരൂ 

പിച്ചു; അവക്കും ഓരാ വെള്ളിക്കാശു 

കിട്ടി. അതു വാങ്ങീട്ടു അവര് വീട്ടുടയവ 

നെറ നേരെ പിറുപിറുത്തു: ഈ പിമ്പ 

ന്മാര് ഒരു മണി നരം മാതം വേല ചെയ്യി 

ടും നീ അവരെ പകലത്തെ ഭാരവും വെയി 

ലും സഹിച്ച ഞങ്ങളോടു സമമാക്കിയല്ലോ 

എന്നു പറഞ്ഞു. അവരിൽ ഒരുത്തനോടു 

അവന് ഉത്തരം പറഞ്ഞതു: സ്നേഹിതാ, 

ഞാ൯ു നിന്നോടു അന്യായം ചെയ്യുന്നില്ല; 

നീ എന്നാടു ഒരു പണം പറഞ്ഞെൊത്തി 
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14 ല്ലയയാ? നിനേറതു വാങ്ങി! പൊയ്യ്ലൊഠക; 

നിനക്കു തന്നതുപോലെ ഈ പിമ്പന്നും 

15 കൊടുപ്പാ൯ എനിക്കു മനസ്സു. എനിക്കുള്ള 

തിനെക്കൊണ്ടു മനസ്സ്പോലെ ചെയ്തുാ൯ 

ഏനിക്കു ന്യായമിപ്ലയോ? ഞാന് നല്ലവ൯ 

ആകകൊണ്ടു നിന്ൊ കണ്ണു കടിക്കുന്നു 

പോ? ഇങ്ങനെ പിമ്പന്മാര് മൂമ്പന്മാരും 

മുമ്പന്മാര് പിമ്പന്മാരും ആകും. 

17 യേശു യെരൂശലേമിലേക്കു യാതൂചെ 

യ്കമ്പോഠം പന്ത്രണ്ടു ശിഷ്യന്മാരെയും ചേ 

റിട്ട ക്രട്ടിക്കൊണ്ടു വഴിയില്വെച്ചു അധ 

രരോടു പറഞ്ഞതു: നാം യെരൂുശ3ലഥി 

ലേക്കു പോകുന്നുവല്ലോ; അധിടെ മനു 

ഷ്യധുത൯ മഹാപുരോഹിതന്മാകും ശാ 

സ്ത്ിമാക്കും ഏല്പിക്കപ്പെടും; അവര് അധ 

പരിഹസി 

പ്പാനും തല്ലാനും ക്രൂശിപ്പാന്ും അവനെ 

ന്നു മരണശിക്ഷ കപ്പിച്ചും 

ജാതികരക്കു ഏപ്പിക്കും; എന്നാല് മൂന്നാം 

നാഗം അവന് ഉയിത്തെഴുന്നേല്ലം. 

90 അന്നു സെബെദിപുതന്മാരുടെ അമ്മ 

പുത്രന്മാരുമായി അവനെറ അടുക്കെ വന്നു 

നമസ്ത്കരിച്ചു അവനോടു ഒരു അപേക്ഷ 

കഴിച്ചു. നിനക്കു ഏന്തു ധേണം എന്നു 

അവന൯ അവളോടു ചോദിച്ചു. അവഠാ 

അവനോടു: ഈ എനെറ പുത്രന്മാര് ഇരു 

വരും നിനെറ രാജ്യത്തില് ഒരുത്ത൯ നി 

നെറ വലത്തും ഒരുത്തന് ഇടത്തും ഇര് 

പ്രാ൯ അരുളിച്ചെയ്യേണമേ ഫുന്നു പറഞ്ഞു. 

89 അതിന്ന മുത്തരമായി യേശു: നിങ്ങ 

യാചിക്കുന്നതു ഇന്നതു ഏന്നു നിങ്ങ അ 

റിയുന്നില്ല; ഞാ൯ കുടിപ്പാനിരിക്കുന്ന പാ 

നപാത്രം കുടിപ്പാ൯ നിങ്ങധക്കു കഴിയു 

മോ ഏന്നു ചോദിച്ചു. കഗിയും ഏന്ന 

83 അവര് പറഞ്ഞു. അവന് അവധരോടു: 

എനെെറ പാനപാത്രം നിങ്ങ കടിക്കും 

നിത്ചയം; എങ്കിലും എനെറ വലത്തും 

ഇടത്തും ഇരിപ്പാ൯ വരം നല്ലന്നതു എന്റ 

| 

തല്ല; എന്റെറ പിതാധു ആകു ഒരുക്കിയി 

രിക്കുന്നു വോ അവക്കു കിട്ടം എന്നു പറഞ്ഞൂ. 

ശേഷം പത്തുദപ൪ അതു കേട്ടിട്ടു ആ 

രണ്ടു സഹോദരന്മാരോടു നീരസപ്പെട്ടു. 

യേശുവോ അവരെ അഭുക്കെ വിളിച്ചു: 

ജാതികളുടെ അധിപതിമാർ അധരില് 

കത്തൃത്വം ചെയ്യുന്നു ഏന്നും മഹത്തുക്കഠം 

അവരുടെമേല് അധികാരം നടത്തുന്നു 

നിങ്ങളില് 

നിങ്ങളില് മഹാ൯ 

എന്നും നിങ്ങ അറിയുന്നതു. 

അങ്ങനെ അരുതു; 

ആകുവാന൯ ഇച്ച്യിക്കുന്നവനെല്പാം നിങ്ങ 

മുടെ ശുത്രര്ഷക്കാര൯ ആകേണം. നി 

ങ്ങളില് ഒന്നാമ൯ന ആകുവാ൯ ഇ ച്ച്ിക്കുന്ന 

വനെല്ലാം നിങ്ങളുടെ ദാസന് ആകേ 

ണം. മന്ഷ്യപുത൯ ശ്രശ്രൂഷ ചെയ്യി 

പ്പാനല്ല ശരത്രൂഷിപ്പാന്ദം അനേകക്കുധവേ 

ണ്ടി തനൊ ജിവനെ മറു വിലയായി കൊ 

ടുപ്പാന്ും വന്നതുപോലെ തന്നേ എന്നു 

പറഞ്ഞു. 

അവര് യെരിഹോധിതനിന്മ പുറ 

പ്പെട്ടപ്പോര വലിയോരു പുരുഷാരം അ 

വനെ അനുഗമിച്ചു. അപ്പോ വഴിയ 

രികെ ഇരിക്കുന്ന രണ്ടു കുരുടന്മാർ യേശു 

കടന്മപോകുന്നതു കേട്ട: കത്താവേ, ദാ 

വീട് പുത്രം, ഞങ്ങളോടു കരുണ തോന്നേ 

ണമമ ഏന്നു നിലവിളിച്ചു. മിണ്ടാതി 

രിപ്പാ൯ പുരുക്കാരം അവരെ ശാസിച്ച 

പ്പോ അവര്: കത്തായവ, ദാവിദ് പുത്രാ, 

ഞങ്ങളോടു കരുണതോന്നേണമേ എന്നു 

അധികം നിലവിളിച്ചു. യേശു നിന്നു 

അവരെ വിളിച്ചു: ഞാ൯ നിങ്ങമശക്കു ഏന്തു 

ചെയ്യേണമെന്ന ഗിങ്ങര ഇ ച്ചിക്കുന്നു 

ഏന്നു ചോടിച്ചു. കത്താ, ഞങ്ങമകക്കു 

കണ്ണൂ തുറന്നുകിട്ടേണം എന്നു അവര് പ 

റഞ്ഞു. 

കണ്ണു തൊട്ട; മുടനെ അവര് കാഷഴ്ലപ്രാ 

യേശു മനസ്സലിഞ്ഞ അവരുടെ 

പിച്ചു. അവനെ അനുഗമിച്ചു. 
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എനെറ പിതാവു സകലവും എങ്കല് ഭര 

മേപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു: പിതായല്ലാതെ ആരും 

പുത്രനും ൨) 

തൂ൯ ധെളിപ്പെടുത്തിക്കൊടുപ്പാ൯ ഇക്ക്ി 

പുതൃനെ അറിയുന്നില്ല; 

ക്കുന്നവന്ദം അല്ലാതെ ആരും പിതാ 

അഭ്ധ്വാനി 

ആയു 

ള്ളോര, എല്ലാവരും എനെറ അടുക്കല് 

വിനെ അറിയുന്നതുമില്ല. 

൭ ന്നവരും ഭാരം ചുമക്കുന്നവരും 

വരുധി൯; ഞാ൯ നിങ്ങളെ ആശ്വസി 

പ്പിക്കും. 

ഉള്ള വ൯ ആകയാല് എനെറ നകം ഏററു 

ഞാന൯ു സ്ധെമ്യതയും താശ്മയും 

കൊണ്ടു ഏന്നാടു പഠിപ്പി൯; എന്നാല് 

നിങ്ങളുടെ ആത്മാക്കശരക്കു ആശ്വാസം 

കണ്ടെത്തും. മൂടൂധും എനെറ ന്ദകം 

എനെറ ചുമടു ലഫ്മുധയം ആകുന്നു. 

൧൨. അദ്ധ്യായം. 
[ ദു 

ത്ആ൬ കാലത്തു യ്യേശു ശബ്ബത്തില് വിളഭൂമി 

യിതക്രൂടി കടന്നു3പായി; അവനെറ 

ശിഷ്യന്മാര് വിശന്നിട്ടു കതിര് പറിച്ചു തി 

ന്നതുടങ്ങി. പരീശ൪ അതു കണ്ടിട്ടു: 

ഇതാ, ശബ്ബത്തില് വിഹിതമല്ലാത്തതു 

നിനെറ ശിഷ്യന്മാര് ചെയ്യുന്നു എന്നു അവ 

നോടു പറഞ്ഞു. അവന അവരോടു പ 

റഞ്ഞതു: ദാധിട് തനികും ക്രടെയുള്ള വ 

കും വിശന്നപ്പോഠം ചെയുതു ഏന്തു? 

അവന ദൈവാലയത്തില് ചെന്നു, പുരോ 

ഹിതന്മാക്കു മാത്രമല്ലാതെ തനിക്കും ക്രടെ 

യുള്ള വക്കും തിന്മാ൯ വിഹിതമല്പാത്ത കാ 

ഗ്ൃയപ്പം തിന്നു എന്നു നിങ്ങ വായിച്ചി 

ട്ടില്ലയാ? അല്ല, ശബ്ബത്തില് പൃരോഹി 

താര് ദൈധാലയത്തില്ധെച്ചു ശബ്ബത്തി 

നെ ലംഘിക്കുന്നു എങ്ധിലും കുററമില്ലാതെ 

ഇരിക്കുന്നു എന്നു ന്യായപ്രുമാണത്തില് വാ 

യിച്ചിട്ടില്ലപയോ? എന്നാല് ദൈവാലയ 

ത്തെക്കാഥ വലിയവ൯ ഇധിടെ ണ്ടു 

എന്നു ഞാന് നിങ്ങളോടു പറയുന്നു. യാഗ 

ഠിം 

18 മുഹ്്ന്സ 12 

ത്മിലല്ല, കരുണയില് അത്രേ ഞാന് പ്ര 

സാദിക്കുന്നു എനുള്ളതു എന്തു എന്നു നി 

ങ്ങ അറിഞ്ഞിരുന്നു എങ്കില് കുററമില്ലാ 

ത്തവരെ കുററം ധിധിക്കയില്ലായിരുന്നു. 

മന്ഷ്യപുത്രനോ ശബ്ബത്തിന്നു കത്താധാ 

കുന്നു. 

അവ൯ അവിടം ധിട്ടു അവരുടെ പ 

ഒ്ളിയില് ചെന്നപ്പോ, കൈ വരണ്ട ഒരു 

മനുഷ്യനെ കണ്ടു. അവ൪ അവനില് കു 

ററം ചുമത്തണ്ടതിന്നു ശബ്ബത്തില് സൌ 

ഖ്യമാക്കുന്നതു വിഹിതമോ എന്നു അവ 

നോടു ചോദിച്ചു. അവ൯ അവരോടു : നി 

ങ്ങളില് ഒരുത്തന്നു ഒരു ആടുണ്ടു എന്നിരി 

ക്കട്ടെ; അതു ശബ്ബത്തില് കുഴിയില് വി 

ണാൽല് അവന അതിനെ പിടിച്ചു കയററു 

കയില്ലയോ? എന്നാൽ മനുഷ്യ൯ ആടി 

നെക്കാര ഏത്ര ധിശേഷതയുള്ള വ൯. 

ആകയാല് ശബ്ബത്തില് നന്മ ചെയ്യുന്നതു 

വിഹിതം തന്നേ എന്നു പറഞ്ഞു. പിന്നെ 

ആ മനുഷ്യനോടു: കൈ നീട്ടുക എന്നു 

പറഞ്ഞു; അവന് നിട്ടി, അതു മറേറതു 

പോലെ സ്വെഖ്യമായി. പരിശന്മാരോ 

പുറപ്പെട്ട അവനെ നശിപ്പിപ്പാ൯ വേണ്ടി 

അവന്നു ധിരോധമായി തമ്മില് ആലോ 

ചിച്ച. യേശു അതു അറിഞ്ഞിട്ടു അവിടം 

വിട്ടുപോയി, വളരെ പേര് അവനെറ 

പിന്നാലെ ചെന്നു; അവന് അവരെ ഒക്കെ 

യ്യും സൌഖ്യമാക്കി, തന്നെ പ്രസിഭ്ധമാ 

ക്കരുതു എന്നു അവരോടു ആജ്ഞാപിച്ചു. 

& ഇതാ, ഞാന് തിരഞ്ഞെടുത്ത എനെറ 

ഓസന്, എനെറ മുള്ളം പ്രസാടിക്കുന്ന 

എനെറ പ്രിയ൯; ഞാ൯ എനെറ ആ 

ത്മാവിനെ അവനെറമേല് ധെക്ും; 

അവന് ജാതികനക്കു ന്യായധിധി അ 

റിയിക്കും. അവന് കലഹിക്കയില്ല, നി 

ലവിളിക്കയില്ല; ആരും തെരുക്കളില് 

അവന്െറ ശബ്ദും കേശക്കയുമില്ല. 
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ചതഞൂ ഓട അവ൯ ഒടിച്ചുകളുകയി 

ല്ല; പുകയുന്ന തിരി കെടുത്തുകളുകയി 

ലു; അവൻ ന്യായധിധി ജയത്താളം 

നടത്തും. അവനെറ നാമത്തില് ക്തി 

കഠ പ്രത്യാശവെക്കും" 

എന്നിങ്ങനെ യെശയ്യാപ്പവാചകന്മുഖാന്ത 

രം അരുളിച്ചെയുതു നിവൃത്തി ആകുധാ൯ 

സംഗതിവന്നു. 

അനന്തരം ചിലര് കുരുടനും ഉമനുമാ 

യോരു ഭൂതഗ്രസ്മുനൈെ അവന്െറ അടു 

ക്കല് കൊണ്ടുവന്നു ; തുരമ൯ സംസാര് 

ക്കയും കാങഞ്കയും ചെയ്ത്ാ൯ തക്കവണ്ണം 

പുരു 

ക്കാരം ഒക്കെയും ധിസ്പ്യിച്ചു: ഇവ൯ ഭാ 

അയധവന്൯ അവനെ സെരഖ്യ) മാക്കി. 

വീദ് പുത്തന് തന്നരയാ എന്നു പറഞ്ഞു. 

അതു മകുട്ടിട്ടു പരീശഡാ൪: ഇവ൯ ഭൂതങ്ങ 

ഭുടെ തലവനായ ബെയെത്തെബൃലിനെ 

ക്കൊണ്ടല്ലാതെ ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താകുന്നിപല്പ 

ഏനം പറഞ്ഞു. അവന് അവരുടെ 

നിരൂപണം അറിഞ്ഞ അവധദരാട പറ 

ഞ്ഞതു: ഒരു രാജ്യം തന്നില് തന്നേ ഛി 

ടിച്ചു എങ്കില് ശ്രന്യമാകം; ഒരു പട്ടണ 

മോ ഗൃഹദമാ തന്നില് തന്നേ ഛിഴിച്ചു എ 

ജില് നിലനില്ലയില്ല. സാത്താന് സാത്താ 

നെ പ്ുത്താക്കുന്നുവെങ്കില് അവന് ത 

ന്നില് തമന്ന ഛിദിച്ചുപോയല്ലോ; പി 

ന്നെ അവനെറ രാജ്യം ഏങ്ങനെ നിലനി 

ല്ലൂം9 ഞാ൯ ബെയെത്തെബലിനെമക്കാ 

ണ്ടു ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കുന്നു എങ്കില്, നി 

ഞങ്ങളടെ മക്കഠ ആരെക്കൊണ്ടു പുറത്താക്കു 

ന അതുകൊണ്ടു അവര് ന ങ്ങമക്കു ന്യാ 

യാധിപന്മാർ ആകും. ദഭൈവാത്മാധി 

നാല് ഞാന് ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കുന്നു എങ്കി 

ലോ ദൈവരാജ്യം നിങ്ങളൂടെ അടുക്കല് വ 

ന്നെത്ത് യിരിക്കുന്നു സ്സൂുക്ടടം. ബലധാ 

നെ പിടിച്ചു കെട്ടിടടല്ലാതെ ബലധാന്െറ 

വിട്ടില് കടന്നു അവസനെറ കോപ്പു കവന്നു 

ധാഠാഥറ്ഠിം 

ക... 19 ടട മത്തായി ൧൨൨ 

കളുവാ൯ ഏങ്ങനെ കഴിയും? പിടിച്ചു 

കെട്ടിയാല് പിന്നെ അവനെറ വിടു ക 

വച്ച ചെയ്യാം. എനിക്കു അനുക്രലമല്ലാ 

ത്തവന് എനിക്കു പ്രതിക്രലം ആകുന്ന; 

ഏന്നോടുക്രടെ ചേക്കാത്തവ൯ ചിതറി 

ക്കുനം. അതുകൊണ്ടു ഞാ൯ നിങ്ങളോടു 

പറയുന്നതു : സകലപാപധും ട്രൂഷ്ണവും 

മനുഷ്യരോടു ക്ഷമിക്കും; ആത്മാധിന്നു 

നേരെയുള്ള ട്രഷണമമോ ക്ഷഥിക്കയില്ല. 

ആരെങ്ധിലും മനുഷയ പുത്രന്നു നേരെ ഒരു 

വാക്കു പറഞ്ഞാല് അതു അവനോട്ടു ക്ഷമി 

കളം; പരിശുഭ്ധാത്മാധിനാം നേരെ പറ 

ഞാ3ലാ ഈ ലോകത്തിലും വരുവാനുള്ള. 

തിലും അവനോടു ക്ഷമിക്കയില്ല. ഒന്നു 

കില് വൃക്ഷം നല്പതു, ഫലവും നല്ലതു എനം 

ഖെപ്പപി൯; അല്ലായ്ക്കില് വ്യക്ഷം ചീത്ത, 

ഫലവും ചീത്ത എന്നു വഖെല്പ്റി൯; ഫലം 

കൊണ്ടല്ലാ വൃക്ഷം അറിയുന്നതു. സപ്പ 

സന്തതികള, നിങ്ങ ദൂഷ്ഷരായിരിക്കെ 

നല്ലതു സംസാരിപ്പാ൯ എങ്ങനെ കഴിയും? 

ഹൃദയം നിറഞ്ഞുകധിയ്യന്നതില്നിന്നലല്ലാ 

വായ് സംസാരിക്കുന്നതു. നല്ല മനു 

ഷ്യ൯ തനെറ നല്ല നിക്ഷേചത്തില്നിന്നു 

നല്ലതു പുറല്പെടു വിക്കുന്ന; ടൂക്ഷമനുഷ്യ൯ 

ടുന്നിക്ഷപത്തില്നിന്നു തീയതു പുറപ്പെ 

ടുവിക്കുന്നു. എന്നാല് മനുഷ്യര് പറയുന്ന 

ഏതു നിസ്സാരവാക്കിന്നും ന്യായധിധിടില 

സത്തില് കണക്ക ബോധിപ്പ്ിമക്കണ്ടിവ 

രും എന്നു ഞാന് നിങ്ങളോടു പറയുന്നു. 

നിന്െറ വാക്കുകളാല് നി നീതീികരിക്ക 

പ്പെടുകയും നിനെറ വാക്കുകളാല് കുററം 

വിധിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യം. 

അപ്പും ശാസ്ധ്രിമാരിലും പരീശന്മാരി 

ലും ചിലര് അവനോടു: ഗുര3രാ, നീ ഒരു അ 

ടയാളം ചെയ്യുകാണ്മാ൯ ഞങ്ങ ഇ ച്ഛ്റിക്കു 

ന്നു എന്നു പറഞ്ഞ. അവന് അവരോടു 

മുത്തരം പറഞ്ഞതു: ദോഷവും വ്യഭിചാര 
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മത്തായി ൧൩ യോ 

വുമുള്ള തലമുറ അടയാളം തിരയുന്നു; 

യോനാപ്രവാചകനെറ അടയാള മല്ലാതെ 

അതിന്നു അടയാളം ലഭിക്കയില്ല. യോ 

നാ കടലാനയുടെ വയററില് മൂന്നു രാധും 

മുന്നു പകലും ഇരുന്നതുപോലെ മന്ഷ്യപു 

ത്ര൯ മൂന്നു രാധും മൂന്നു പകലും ഭൂമിയുടെ 

ഉള്ളില് ഇരിക്കും. 

യവയിധിയില് ഈ തലമുറരയാടു ഒന്നിച്ചു 

നിനെ3വക്കാര് ന്യാ 

എഴ്ഴന്നററു അതിനെ കുററം ധിധിക്കും; 

അവര് യോനയുടെ പ്രസംഗം കേട്ടു മാന 

സാന്തരപ്പെടടവല്ലോ; ഇതാ, ഇവിടെ യോ 

നയിലും വലിയവ൯. തെക്കെ രാജ്ഞി ന്യാ 

യവിധിയില് ഈ തലമുറര്യാടു ഒന്നിച്ചു ഉ 

യിത്തെഴ്ഴന്നേററു അതിനെ കുററം ധിധി 

ക്കം; അവശ ശലോരമാനെറ മ്തോനം കേ 

പ്രാ൯ ഭൂമിയുടെ അവൃതികളില്നിനു വ 

നുവഃപ്പാ; ഇധിടെ ഇതം, ശ3ലാമോനിലും 

വലിയവ൯. അശുഭ്ധാത്മാവു ഒരു മനു 

ഷ്യനെ വിട്ടു പുറപ്പെട്ടടശഷം നീരില്ലാ 

ത്ത സ്ഥലങ്ങളില്ക്രടി തണുപ്പു അന്വ, 

ഷാിച്ചുകൊണ്ടു സഞ്ചരിക്കുന്നു; കണ്ടെത്തു 

ന്നില്ലതാന്ദം. ഞാന് പുറപ്പെട്ട പോന്ന 

എനെറ വീട്ടിലേക്കു മടങ്ങിച്ചെല്ലും എന്നു 

അവന് പറയുന്നു; ഉടനെ വന്നും, അതു 

ഒഥിഞ്ഞതും അടിച്ചുവാരി അലങ്കരിച്ചതു 

മായി കാണുന്നു. പിന്നെ അവ൯ പുറ 

പ്പെട്ടു, തന്നിലും ഒൂഷ്ടൃതയറിയ വേറെ 

ഏഴ്ഴഗ ആത്മാക്കളെ ക്രട്ടിക്കൊണ്ടു വരുന്നു; 

അവരും അധിടെ കയറി പാകുന്നു ; ആ 

മന്ദഷ്യനെറ പിന്നത്തെസ്ഥിതി മുമ്പില 

ത്തേതിലും വല്ലാമതെ തആആകും; ഈ മൂഷ്ഷടുതല 

മുറെക്കും അങ്ങനെ ഭവിക്കും. 

അവന പുരുകഷ്ഷാരത്തോടു സംസാരി 

ചുകൊണ്ടിരിക്കയില് അവനെറ അമ്മയും 

സദഹാദരന്മാരും അവര്നാടു സംസാരി 

പ്രാ൯ ആഗ്രഹിച്ചു പ്യാത്തുനിന്നു. 

തആ്ന അവടനാടു: നിനെറ അമ്മയും സ 

ഒരു 

ധാം 

൧0) നച്ന്ന്യ 13 

ഹോദരന്മാരും നിന്നോടു സംസാരിപ്പാ൯ 

ആഗ്രഹിച്ചു പുറത്തു നില്ല്ലന്നു എന്നു പറ 

ഞു. അതു പറഞ്ഞവനോടു അവന്: 

എനെറ അമ്മ ആര് എനെറ സഹോദ 

രന്മാ൪ ആര് എന്നു ചോടിച്ചു ശിഷ്യ 

ന്മാരുടെ നേരെ കൈ നിട്ടി: ഇതാ, എ 

നെറ അമ്മയും എനെറ സഹോദരന്മാരും. 

സ്വഗ്ലസ്ഥനായ എനെറ പിതാധിനെറ 

ഇഷ്ടം ചെയ്യുന്നവന് എനെറ സദഹാദര 

ന്ദം സഹോദരിയും അമ്മയും ആക്നു എ 

നമ പറഞ്ഞു. 

൧൩. അദ്ധ്യായം. 

അന്നു യേശു വീട്ടില്നിന്നു പുറപ്പെട്ടു 

കടലരികെ ഇരുന്നു. വളരെ വുരുഷാരം 

അവനെറ അടുക്കല് വന്നുക്ൂടുകകൊണ്ടു 

അവന് പടകില് കയറി ഇരുന്നു; പുരു 

ഷ്ചാരം എല്ലാം കരയില് നിന്നു. അവന് 

അവരരാടു പലതും ഉപമകളായി പ്രസ്മാ 

വിച്ചതെന്തെന്നാൽ: വിതെക്കുന്നവ൯ ധി 

തെപ്പ്ാ൯ പുറപ്പെട്ടു. 

ചിലതു വഴിയരികെ വിണു; പറവകഠം 

വിതെക്കുമ്പോഠം 

വന്നു അതു തിന്നുകളഞ്ഞു. ചിലതു പാ 

റസ്ഥലത്തു ഏറെ മണ്ണില്ലാത്ത ഇടത്തു വീ 

ണു; മണ്ണ്തിന്ു താഴ്ചയില്ലായ്്കുയാല് ക്ഷണ 

ത്തില് മുളെച്ചുവന്നു. സൂയ൯ ഉടിച്ചാറെ 

ചൃടു തട്ടി, വേര് ഇല്ലായ്ക്കുയാല് അതു ഉണ 

ങ്ങി പ്പോയി. മററു ചിലതു മുള്ളിന്നിട 

യില് വീണു; മുള്ള. മുളെച്ച വളന്നു അതി 

നെ ഞെരുക്കിക്കള ഞു. മററു ചിലതു നല്ല 

നിലത്തു വീണു, ൭൮൦ അറുപതും മുപ്പ 

തും മേനിയായി വിളഞ്ഞു. ചെവിയുള്ള 

വന് കേരശക്കട്ടെ. 

പിന്നെ ശിഷ്യയന്മാര അടുക്കെ വന്നു : 

അവരോടു ഉപമകളായി സംസാരിക്കുന്ന 

തു ഏന്തു എന്നു അവനോട്ട ചോടിച്ചു. 

അവന് അവരോടു മുത്തരം പറഞ്ഞതു: 
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സ്വഗ്ലൂരാജ്യത്തിനെറ മമ്മങ്ങളെ. അറി 

വാന് നിങ്ങഠക്കു വരം ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന; 

അവക്കോ ലഭിച്ചിട്ടില്ല. 

ടുക്കും ; അവന്നു സമൂദ്ധിയയണ്ടാകും ; ഇല്ലാത്ത 

വനോ3ടാ അവന്നുള്ള തുംക്രടെ എടുത്തുക 

യ്യും. 

ണാതെയും കേട്ടിട്ടു കേഠക്കാതെയും ഗ്രഹി 

ഉള്ള വന്നു കൊ 

അതുകൊണ്ടു അവർ കണ്ടിട്ടു കാ 

ക്കാതെയും ഇരിക്കയാല് ഞാ൯ ഉപമകളാ 

യി അധരരാടു സംസാരിക്കുന്നു . 

4 നിങ്ങ ചെധിയാല് കേശാക്കും 

ഗ്രഹിക്കയില്ലതാന്ം; കണ്ണാല് കാണും 

ദശിക്കയില്ലതാന്ദം. ഈ ജനത്തിനെറ 

ഫ്ൃദയം തടിച്ചിരിക്കുന്നു; അവര് ചെ 

വികൊണ്ടു മന്ദമായി കേശക്കുന്നു; ക 

ണ്ണ അടെപച്ചിരിക്കുന്നു; അവർ കണ്ണ 

കാണാതെയും ചെധി കേശാക്കാതെയ്ും 

തറി 

രിഞ്ഞജുകൊള്ളാതെയും ഞാ൯ അധവരെ 

പ്ലദയംകൊണ്ടു ഗ്രഹിക്കാതെയും 

സെഖ്യമാക്കാതെയും ഇരിക്കേണ്ടതി 

ന്നു തന്നേ" 

എന്നു യെശയ്യാവു പറഞ്ഞ പ്രധാചകത്തി 

എ 

ന്നാല് നിങ്ങളുടെ കണ്ണ കാണുന്നതുകൊ 

ന്നു അവരില് നിവ്വത്തിയരുന്നു. 

ണ്ടും നിക്കളൂടെ ചെധി കേശക്കുന്നതുകൊ 

ണ്ടും ഭാഗ്യമുള്ള വ. ഏറിയ പ്രവാചകന്മാ 

രും നീതിമാന്മാരും നിങ്ങ കാണുന്നതു 

കാണ്മാന് ആഗ്രഹിച്ചിട്ടും കണ്ടില്ല; നി 

ങ്ങ കേശക്കുന്നതു കേധപ്പാ൯ ആഗ്രഹി 

ച്ചിട്ടം കേട്ടില്ല എന്നു ഞാ൯ സത്യമായിട്ടു 

നിങ്ങളോടു പറയുന്നു. എന്നാല് ധിതെ 

ക്കന്നവനെറ ഉപമ കേട്ടുകൊറംവി൯. 

ഒരുത്ത൯ രാജ്യത്തിന്െറ വചനം കേ 

ടടിട്ടു ഗ്രഹിക്കാഞ്ഞാല് ദൂഷ്ട൯ വന്നു അ 

വനെറ ഹഫൃടയത്തില് ധിതെക്കപ്പെട്ടതു എ 

ടുത്തുകളയുന്നു; ഇതത്ര വഴിയരികെ വി 

തെക്കപ്പേടതു . 

പ്പെട്ടതോ ഒരുത്ത൯ വചനത്തെ കേട്ടിട്ടു 

പാറസ്ഥലത്തു വിതെക്ക 
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ഉടനെ സന്തോഷത്തോടെ കൈക്കൊള്ള. 

ന്നതു ആകുന്നു എങ്കിലും വേരില്ലാതിരിക്ക 

യാല് അവന് ക്ഷണികനർത്ര. വചനം 

നിമിത്തം ഞെരുക്കമോ ഉപദവമോ നേരി 

ട്ടാ അവന് ക്ഷണത്തില് ഇടറിഃപ്പോകു 

ന്നു. മുള്ളിന്നിടയില് വിതെക്കപ്പെട്ടതോ, 

ഒരുത്തന് വചനം കേശക്കുന്നു എങ്കിലും ഈ 

ലോകത്തിനെറ ചിന്തയയം ധനത്തിനെറ 

വഞ്ചനയും വചനത്തെ ഞെരുക്കി നിക്കു 

ലനായി തീരുന്നതാകുന്നു. നല്ല നിലത്തു 

വിതെക്കപ്പെട്ടതോ ഒരുത്തന് വചനം കേ 

൭ ഗ്രഹിക്കുന്നതു ആകുന്നു; അതു വിളഞ്ഞു 

നൂറും അറുപതും മുപ്പതും മേനി നമ്ലുന്നു. 

അവ൯ മറെറാരു ഉപമ അവക്കു പറ 

ഞ്ജുകൊടുത്തു : സ്വഗ്ലരാജ്യം ഒരു മനുഷ്യ൯ 

തനെറ നിലത്തു നല്ല വിത്തു വിതെച്ചതി 

നോടു സട്ടശമാകുന്നു. മനുഷ്യര് മാങ്ങു 

മ്പോഗ അവസെറ ശത്രു വന്നു, കോതമ്പി 

സെറ ഇടയില് കള വിതെച്ചു പൊയ്ത്കുള 

ഞ്ഞ. ഞാറു വളന്നു കതിരായപ്പോ ക 

ളയും കാണായ്ത്ുന്നു. അഃപ്പാഠം വീട്ടുടയ 

വനെെറ ദാസന്മാർ അധഖ.നെറ അട്ടുക്കല് 

ചെന്നു: യജമാനനേ, വയലില്, നല്ലധി 

അല്പരയാ ധിതെച്ചതു? പിന്നെ കള എധി 

ടെനിന്നു വന്നു എന്നു ചോടിച്ചു. ഇതു 

ശത്രു ചെയുതാകുന്നു എന്നു അവ൯ അവ 

രോട്ട പറഞ്ഞു. ഞങ്ങ പോയി അതു 

പറിച്ചുക്രട്ടുവാ൯ സമ്മതമുണ്ടോ എന്നു ദാ 

സന്മാർ അവനോടു ചോടിച്ചു. അതിന്മ 

അവൻ: ഇല്ല, പക്ഷേ കള പറിക്കുമ്പോഠ 

കോതമ്പുംക്രടെ പിഴ്ുതുപാോകും. രണ്ടും 

ക്രടെ കൊൽയയാളും വളരട്ടെ; ക കാല 

ത്തു ഞാ൯ കൊയ്യുന്നവരോടു മുമ്പെ കള 

പറിച്ചുക്രട്ടി ചുട്ടുകളയേണ്ടതിനു കെട്ടുക 

കായി കെട്ടുവാനും കോതമ്പു എസെറ കള 

പ്ൂരയില് കൂട്ടിവെപ്പാന്ദം കല്പിക്കും എന്നു 

പറഞ്ഞു. 
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മറെറാരു ഉപമ അവ൯ അവക്കു പറ 

ഞു കൊടുത്തു: സ്വഗ്ലരാജ്യം കടുകുമണി 

യോടു സദ്ടശം; അതു ഒരു മനുഷ്യ൯ എടു 

ത്തു തെറ വയലിൽ ഇട്ടു. അതു എല്ലാ 

വിത്തിലും ചെറിയതെങ്കിലും വളന്നു 

സസ്യങ്ങളില് ഏററം വലുതായി, ആ 

കാശത്തിലെ പറവകഠം വന്നു അതിനെറ 

കൊമ്പുകളില് വസിപ്പാ൯ തക്കവണ്ണം 

വൃക്ഷമായി തിരുന്നു. 

അവന മറെറാരു ഉപമ അവരോടു പ 

റഞ്ഞു: സ്വഗ്ലരാജ്യം പുളിച്ച മായിഭനാടു 

സദ്ൂശം; അതു ഒരു സ്രീ എടുത്തു മ്മൂന്നു 

പറ മാധില് എല്ലാം പുളിച്ചുവരു വാളം 

അടക്കിവെച്ചു. ഇതു ഒക്കെയും യേശു പുരു 

ഷാരമത്തോട്ട ഉപമകളായി പറഞ്ഞു; ഉപ 

മക്ടാതെ അവരരാടു ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല. 

% ഞാ൯ ഉപമ പ്രസ്മാധിപ്പാ൯ ൨ായ് 

തുറക്കും; ലോകസ്ഥാപനംമുതല് ഗ്രഡ 

മായതു ഉച്ചരിക്കും? 

എന്നു പ്രവാചകന് പറഞ്ഞതു നിവൃത്തി; 

യാകു വാന് സംഗതിവന്നു. 

അനന്തരം യേശു പുരുഷാരത്തെ പറ 

ഞ്ഞയച്ചിട്ടു വീട്ടില് വന്നു, ശിഷ്യന്മാര് അ 

വനെറ അടുക്കല് ചെന്നു: വയലിലെ 

കളയുടെ 

എന്നു അഭപക്ഷിച്ചു. അതിന്നു അവ൯ 

ഉപമ തെളിയിച്ചുതരരണം 

ഉത്തരം പറഞ്ഞതു: നല്ല വിത്തു ധിതെക്കു 

ന്നവ൯ മന്ദഷ്യപു ത൯; വയത ലോകം; 

നല്ല വിത്തു രാജ്യത്തിന്െറ ചുതുരന്മാ൯; 

കളു ദൂഷ്യനെറ പുത്രന്മാര്; 

തെച്ച ശത്രു പിശാചു; കൊ ലോകാവ 

അതു വി 

കുളു. 

കരട്ടി തീയില് ഇട്ടു ചുടടംര്പാലെ ലോകാ 

മന്ദഷ്യപു 

തൂ൯ തനെറ ഒ്ടൃതന്മാരെ അയക്കും; അവര് 

സാനം; കൊയ്യുന്നവര് ട്ടൃതന്മാര്. 

വസാനത്തില് സംഭവിക്കും. 

അവനെറ രാജ്ചത്തില്നിന്നു എല്ലാ ഇട 

ചുകളെയും അധമ്മം പ്രവത്തിക്കുന്നവരെ 

൧2 ഷ്മ 13 

യും ക്രടി3ച്ചത്തു തീച്ചൂളയില് ഇട്ടുകള 4: 

യ്യ; 

ഉണ്ടാകും. 

അധിടെ കരച്ചലും പല്ലുകടിയും 

അന്നു നീതിമാന്മാർ തങ്ങളുടെ 4: 

പിതാധിനെറ രാജ്യത്തില് സൂയനെഃപ്പാ 

ലെ പ്രകാശിക്കും. ചെധിയുള്ള വ൯ 

കേരക്കട്ടെ. 

സ്വഗ്ലരാജ്യം വയലില് ഒളിച്ചുവെച്ച ന്റ് 

നിധിർയോടു സദൃശം. അതു ഒരു മന്ദ 

ഷ്യ൯ കണ്ടു മറെച്ചിടു, തനെറ സന്താ 

ഷത്താല് ചെന്നു തനിക്കുള്ള തൊക്കെയ്യം 

വിററു ആ വയല് വാങ്ങി. 

പിന്നെയും സ്വഗ്ലരാജ്യം നല്ല മുത്തു 35 

അടന്വഷിക്കുന്ന ഒരു ധ്യാപാരിയോടു 

സദൃശം. അവന് ധിലഭദയറിയ ഒരു മുത്തു 46 

കണ്ടെത്തിയാറെ ചെന്നു തനിക്കുള്ളതു 

ഒക്കെയും വിററു അതു വാങ്ങി. 

പിന്നെയും സ്വഗ്ലരാജ്യം കടലില് ഇടു 47 

ന്നതും എല്ലാവക മിന്ദം പിടിക്കുന്നതുമാ 

യോരു വലഭയാടുടു സദൃശം. നിറഞ്ഞ 48 

പ്രോ അവര് അതു വലിച്ചു കരെക്കു 

കയററി, ഇരുന്നു കൊണ്ടു നല്ലതു പാത്രങ്ങ 

ളില് കൂട്ടിവെച്ച, ചീത്ത എറിഞ്ങുകള.ഞ്ഞു. 

അങ്ങനെ തന്ന ലോകാവസാനത്തില് 49 

സംഭവിക്കും; ഒ്രൃതന്മാര് പുറല്പേട്ടു നീതിമാ 

ന്മാരുടെ ഇടയില്നിന്നു ഒൂക്ടന്മാരെ വേര 

തിരിച്ചു തീച്ചൂളയില് ഇട്ടുകളുയും; അധി 20 

ടെ കരച്ചലും പല്ലുകടിയും ഉണ്ടാകും. 

ഇതെല്ലാം ഗ്രഹിച്ചുർവാ? എന്നതിന്നു 51 

അവര് മധു എന്നു പറഞ്ഞു. അവന 59 

അധരരോടു: അതുകൊണ്ടു സ്വഗ്ൃരാഭ്യൃത്തി 

ന്നു ശിഷ്യനായിത്തീന്ന ഏതു ശാസ്ത്രിയും 

തനെറ നിക്ഷേപത്തില്നിന്നു പുതിയതും 

പഴയതും എഏടുതുതുകൊടുക്കുന്ന ഒരു വീട്ടുട 

യവനോടു സദ്ടശനാകുന്നു എന്നു ൨ റഞ്ഞു. 

ഈ മഉപമകളെ ധവറഞ്ഞു തീന്നശേഷം 53 

യേശു അവിടംധിട്ടു തന്െറ പിതൃനഗര 

ത്തില് വന്നു. അവരുടെ പള്ളിയില് അ 
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വക്കു ഉപഃദശിച്ചു. അവര് വിസ്തയിച്ചു: 

ഇവന്നു ഈ ജ്ഞാനവും വീയ്യപൃവൃത്തിക 

൦ 

മകന് അച്പർയോ? ഇവസെറ അമ്മ മറിയ 

എവിടെനിന്നു? ഇവന് തച്ചനെറ 

ഏന്നവളപല്പഭയാ? ഇവനെറ സദഹാദര 

ന്മാർ യാക്കോബ്, യോസെ, ശിരമാ൯, 

സ്തദാ എന്നവര് അല്പദയാ? ഇവനെറ 

സദഹാദരികളും ഏല്ലാം നരമ്മാടുക്ൂടെ 

യിപ്പമയാ? ഇവന്നു ഇതു ഒക്കെയും എധി 

ടെനിന്നു എന്നു പറഞ്ഞു അഖകങ്കരു ഇടറി 

പ്പോയി. യേശു അധരരാടു: ഒരു പ്രവാ 

ചകന് തനൊ പിതൃനഗരത്തിലും സ്വന്ത 

ഭവനത്തിലും അല്ലാതെ ബഹ്ുുമാനമില്ലാ 

ത്തവന അല്ല എന്നു പറഞ്ഞു. അധഖരുടെ 

അധിശ്വാസം നിമിത്തം അധിടെ വളരെ 

വീയ്യപ്പവൃത്തികളെ ചെയ്യില്ല. 

൧൪... അഡ്ധ്യായം. 

ആആ കാലത്തു ഇടപ്രദ വായ ഹെരരാദാധു 

രയശുയിനെറ ശ്രുതി കേട്ടിട്ടു: അവ൯ 

യോഹന്നാ൯സ്ത്റാപക൯; അവന് മരിച്ചവ 

രുടെ ഇടയില്നിന്നു ഉയിത്തു; അതുകൊ 

ണ്ടാകുന്ന ഈ ശക്തികര അവനില് വ്യാ 

പരിക്കുന്നതു എന്നു തന്െറ ഭൃത്ൃന്മാദരാടു 

വറഞ്ഞു. 

ദരനായ ഫിലി മപ്പാസിനെറ ഭായ്യ ഹെ 

ഹെരരാദാധു തനെറ സദ3ഹാ 

രോദ്യനിമിത്തം, അവഠ നിനക്കു ഭായ്യയാ 

യിരിക്കുന്നതു വിഹിതമല്ല എന്നു യോഹ 

ന്നാ൯ന് അധഖനോട പറഞ്ഞതുകൊണ്ടു 

തന്ന, അയനെ പിടിച്ചു കെട്ടി തട 

വില് ആക്കിയിരുന്ന. അവനെ കൊല്ല 

വാ൯ മനസ്സുണ്ടായിട്ടും പുരുഷാരം അധഖ 

നെ പ്രവാചകന് എന്നു എണ്ണുകയാല് അ 

വരെ ഭയപ്പെട്ട. എന്നാല് ഹെരരോഭാ 

വിനെറ ജനനദിവസം ആയപവപ്പ്പോര ഹെ 

രോദ്യയുമടെ മക൦ം സഭാമദഭ്ധ്യ നൃത്തം 

ചെയ്യൂ ഹെരോദാധിനെ പ്രസാടിപ്പിച്ചു. 

ഠിം 

23 മത്തായി ൧൪: 

അതു കൊണ്ടു ഏന്തു ചോദിച്ചാലും അവക്കു 

കൊടുക്കും എന്നു അധ൯ സത്യംചെയ്തു 

വാക മകാടുത്തും അവ അമ്മയുടെ മൃുപ 

ദേശപ്പ കാരം: യോഹന്നാ൯സ്റാപകനെൊ 

തല ഒരു താലത്തില് തരണം എന്നു പ 

റഞ്ഞു. 

സത്യത്തെയും വിരുന്നു കാരെയും വിചാ 

രിച്ചു അതു കൊടുപ്പാ൯ കപ്പിച്ചു; ആള. 

യച്ചു തടവില് യോഹന്നാനെ ശിരഃഛേ 

രാജായു ദുഃഖിച്ചു എങ്കിലും ചെയൂ 

ദം ചെയ്യിച്ച. അവസെറ തല ഒരു താല 

ത്തില് കൊണ്ടുവന്ന ബാലെക്കു കൊടുത്തു; 

അവഠം അമ്മെക്ട കൊണ്ടു3പായി കൊട്ട 

തുതു. 

കുടല് എടുത്തു കഴിച്ചിട്ടു; 
യേശുധിനെ അരഠിയിച്ചു. 

അധയവനെറ ശിഷ്യന്മാര് ചെന്നു 

പിന്നെ വന്മു 

അതു കേട്ടിട്ടു യേശു അധിടംിട്ടു പട 

കില് കയറി നിജ്യുനമാരയാരു സ്ഥല 

ത്തേക്കു വേറിട്ടു വാങ്ങി പ്പോയി; പുരുഷാ 

രം അതു കട്ടു പട്ടണങ്ങളിരനിന്നു കാല് 

നടയായി അധവ്വനൊ പിന്നാലെ ചെന്നു. 

അവന് വന്നു വലിയ പുരുഷാരത്തെ 

കണ്ടു അവരില് മനസ്സലിഞ്ഞു അവരുടെ 

രാഗികളെ സ്വെഖ്യമാക്കി. വൈക 

ന്നേരമായഃപ്പപാഠം ശിഷ്യന്മാര് അയവനെറ 

അടുക്കല് ചെന്നു: ഈ സ്ഥലം മരു ഭൂമി 

യർപ്ലാ; നേരധും ധൈകി; പുരുഷാരം 

ഗ്രാമങ്ങകളിര പോയി ഭക്ഷണസാധന 

ങ്ങ കൊടള്ള ണ്ടതിന്നു അവരെ പാഞ്ഞ 

യമക്കണം ഏന്ന പറഞ്ഞു. യേശു അധ 

രോടട: അവര് പോകുവാ൯ ആവശ്യ 

മില്ല; നിങ്ങ അവക്ു ഭക്ഷിപ്പാന് കൊ 

ടുപ്പിന൯ എന്നു പറഞ്ഞു. അവഖ൪ അധ 

നോട്ട: അഞ്ചു അപ്പവും രണ്ടു ഥിരം അ 

ല്ലാതെ ഞങ്ങഠക്കു ഇവിടെ ഒന്നും ഇല്ല 

എന്നു പറഞ്ഞു. അതു ഇങ്ങു കൊണ്ടുവ 

രുധി൯ എന്നു അവന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ 

പൃരുഷാരം പുപ്പിമന്മേല് ഇരിപ്പാന് കല്പിച്ചു; 
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മത്തായി ൧൫ 

ആ അഞ്ചു അപ്പവും രണ്ടു മീനും എടുതുതും 

സ്വഗ്ലത്തേക്കു നോക്കി വാഴ്നിം അപ്പം 

നറുക്കി, ശിഷ്യന്മാരുടെ പക്കലും ശിഷ്യ്യ 

ന്മാര് പുരുഷാരത്തിന്നും കൊടുത്തു. ഏല്ലാ 

വരും തിന്നു തൃവൃരായി; ശേഷിച്ച കഷ 

ണം പന്രണ്ടു കൊട്ട നിറച്ചെടുത്തു. തിന്ന 

വരോ സ്ത്റ്രികളെയും 

ക്രടാതെ ഏകദേശം അയ്യായിരം പുരുഷ 

പൈതങ്ങളെയും 

ന്മാർ ആയിരുന്നു. 

ഉടനെ യേശു താ൯ വുരുക്കാരത്തെ 

പറഞ്ഞയക്കുന്നതിന്നിടയില് ശിഷ്യന്മാര് 

പടകില് കയറി, തനിക്കു മുമ്പായി അക്ക 

രെക്കു പോകുവാന് അവരെ നിബ്ബന്ധിച്ചു. 

അവ൯ പുരുഷാരത്തെ പറഞ്ഞയച്ചിട്ടു 

പ്രാത്ഥിപ്പാ൯ തനിയെ മലയില് കയറി 

പ്പോയി; വൈകുന്നേരം ആയഃപ്പാഠം ഏക 

നായി അവിടെ ഇരുന്നു. പടഭകാ കര 

വിട്ടു പലനാഴിക ഭ്ൂരത്തായി, കാററു പ്ര 

തിക്രലമാകകൊണ്ടു തിരകളാല് വലഞ്ഞി 

രുന്നു. രാത്രിയിലെ നാലാം യാമത്തില് 

അവന് കടലി3ന്മേല് നടന്നു അവരുടെ 

അടുക്കല് വന്നു. അവന് കടലില് 

നടക്കുന്നതു കണ്ടിട്ടു ശിഷ്യന്മാര് ഭൂമിച്ചു: 

അതു ഒരു ഭൂതം എന്നു പറഞ്ഞു പേടിച്ചു 

നിലവിളിച്ചു. ഉടനെ യേശു അധഖരോട്ട: 

ധൈയ്യപ്പെടുവിന്; ഞാന് ആകുന്നു; പേ 

ട്ിക്കേണ്ടാ എന്നു പറഞ്ഞു. അതിന്നു പ 

ത്രൊസ് : കത്താധേ, നി ആകുന്നു എങ്കില് 

ഞാന് ഖെള്ളത്തി്മേല് നിനെറ അടുക്കെ 

വരേണ്ടതിന്നു കല്പിക്കേണം എന്നു പറ 

ഞ്ഞു. 

പത്രൊസ പടകിതനിന്നു ഇറങ്ങി, യേശു 

വരിക എന്നു അവ൯ പറഞ്ഞു. 

വിനെറ അടുക്കല് ചെല്ലുവാ൯ വെള്ള 

ത്തിന്മേല് നടന്നു. എന്നാൽ അവ൯ 

കാററു കണ്ടു പേടിച്ചു മുങ്ങിതുതുടങ്ങുക 

യാല്: കത്താ3വ, എന്നെ രക്ഷിക്കണ 

മേ എന്നു നിലവിളിച്ചു. യേശു മുടനെ 
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കൈ നിട്ടി അവനെ പിടിച്ചു: അലവി 

ശ്വാസിരയ, നി എന്തിന്നു സംശയിച്ചു 

എന്നു പറഞ്ഞു. അധഖര് പടകില് കയറി 

യദപ്പ്ാഠഠ കാറവൃ അമന്നു. പടകിലുള്ള 

വര്: നീ ഭൈവഖപൃതൂ൯ സത്യം എന്നു 

പറഞ്ഞ അവനെ നമസ്കരിച്ചു. 

അവർ അക്കരെയെത്തി, ഗെന്നേസ 

രെത്ത് ദേശത്തു ചെന്നു. അവിടത്തെ 

ജനങ്ങ അവ൯ ആരെന്നു അറിഞ്ഞു 

ചുററുമുള്ള നാട്ടില് എല്ലാം ആളയച്ചു ടിന 

ക്കാരെ ഒക്കെയും അവനെറ അടുക്കല് കൊ 

ണ്ടവന്നു. അയനെറ വ്രസ്രുത്തിന്െറ തൊ 

ങ്ങ മാത്രം തൊടുവാ൯ അന്ദവാദം ചോടി 

ലൂം തൊട്ടവക്കു ഒക്കെയ്യം സെൌഖ്യംവന്നു ക 

ച.൫, അദ്ധയ യാം 

അനന്തരം യെരൂശലേമില്നിന്നു പരിശ 

ഡാരും ശാസ്ത്രിമാരും യേശുധിനെറ അട്ട 

ക്കല് വന്നു: നിനെറ ശിഷ്യന്മാര് പൂവ്യ 

ന്മാരുടെ സ്ദ്വ്ദായം ലംഷിക്കുന്നതു ഏന്തു? 

അവര് ഭക്ഷിക്കുമ്പോശ കൈ കഴ്യകന്നില്ല 

ല്ലോ എന്നു പറഞ്ഞു. അവന് അവരോടു 

ഉത്തരം പറഞ്ഞതു: നിങ്ങളുടെ സ്ധ്വടാ 

യംകൊണ്ടു നിങ്ങ ദൈവകല്പന ലംഫ്വി 

ക്കുന്നതു എന്തു? 

യും ബഡ്ുമാനിക്ക എന്നും അല്പുനൈയോ 

അപ്പനെയും അമ്മയെ 

അമ്മയെയോ ദ്ദഷിക്കുന്നവ൯ മരിക്കേ 

ണം ദൈവം കല്പിച്ചുവല്ലോ. 

നിങ്ങളാ ഒരുത്തന് അപ്പനോടു എങ്കിലും 

എന്നും 

അമ്മയോടു എങ്കിലും: നിനക്കു ഏന്നാല് 

ഉപകാരമായി വരേണ്ടതു വഴിപാട്ട ഏന്നു 

പറഞ്ഞാല് അവന് അപ്പൂനെ ബഫ്ുമാ 

നിക്കേണ്ടാ എന്നു പറയുന്നു; ഇങ്ങനെ 

നിങ്ങളു ടെ സ്ധ്രദായത്താല് നിങ്ങ ദൈ 

വവചനത്തെ ഒൂബ്ബലമാക്കിയിരിക്കുന്നു. 

കപടഭക്തിക്കാ3ര, നിങ്ങളെക്കുറിച്ചു യെ 

ശഷ്ലാവു : 
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4 ഇര ജനം അധരംകൊണ്ടു എന്നെ 

ബഹഫ്നമാനിക്ുന്നു; എങ്കിലൂം അവരുടെ 

ഫ്ലേദയം ഏന്നെ വിട്ട അകന്നിരിക്കു 

ന്നു. മാന്ദഷകപ്പനകളായ മുപദേശ 

ങ്ങളെ അവര് പഠിപ്പിക്കുന്നതു കൊണ്ടു 

എന്നെ വ്യത്ഥമായി ഭജിക്കുന്നു" 

എന്നിങ്ങനെ പ്രവചിച്ചതു ഒത്തിരിക്കുന്നു . 

പിന്നെ അവന് പുരുഷാരത്തെ അരികെ 

വിളിച്ചു അവരോടു പറഞ്ഞതു: കേഴൃഗ്ര 

ഹിച്ചുകൊഠംധി൯. മനുഷ്യന്നു അശുഭ്ധി 

വരുത്തുന്നതു വായിക്കുകത്തു ചെല്ലുന്നതു 

അല്ല, വായില്നിന്നു പുറപ്പെടുന്നതത്രേ; 

അതു മനുഷ്യനെ അശുഭ്ധമാക്കുന്നു. അ 

പ്പാ ശിഷ്യന്മാര് അടുക്കെ വന്നു : പരീ 

ശന്മാർ ഈ വാകു കേട്ട ഇടറിപ്പ്പോയി എ 

ന്നു അറിയുന്നു വാ എന്നു ചോടിച്ചു. അതി 

ന്നു അവന്: സ്വഗ്ലസ്ഥനായ എനെറ പി 

താവു നടിട്ടില്ലാത്ത തൈ ഒക്കെയും വേരോ 

ടെ പറിഞ്ഞുരപാകും. അവരെ ഖിടുധി൯; 

അവര് കുരുടന്മാരായ വഴികാട്ടികര അ 

മത്ത; 

യാര ഇരുവരും കുഴിയില് വിഴ്ചം എന്നു 

കരുട൯ കുരുടനെ വഴിനടത്തി 

മുത്തരം പറഞ്ഞു. പത്രൊസ് അവനോ 

ടു: ആ ഉപമ ഞങ്ങരക്കു തെളിയിച്ചുതരേ 

ണം എന്ന പറഞ്ഞു. അതിന്നു അവ൯ 

പറഞ്ഞതു: നിങ്ങളും ഇന്നുവരെ ബോധ 

മില്ലാത്തവരോ? വായിക്കുകത്തു കടക്കു 

ന്നതു ഏല്ലാം വയററില് ചെന്നിട്ടു മറല്പു 

രയില് പോകുന്നു എന്നു ഗ്രഹിക്കുന്നില്ല 

യോ? വായില്നിന്നു പുറപ്പെടുന്നതോ 

ഹൃുദയത്തില്നിന്നു വരുന്നു; അതു മനുഷ്യ 

നെ അശുദഭ്ധമാക്കുന്നു. എങ്ങനെയെന്നാല് 

ടൂശ്ചിന്ത, കുലപാതകം, വ്യഭിചാരം, പര 

സംഗം, മോഷണം, കള്ളസ്സാക്ഷ്യം, ഒരൂ 

ണം എന്നിവ ഹ്ൃദയത്തില്നിന്നു പുറ 

പ്പെടടുവരുന്നു. മനുഷ്യനെ അശുഭ്ധമാക്കു 

ന്നതു ഇതത്ര; കഴുകാത്ത കൈകൊണ്ടു ഭ 

ഠിം 

ക്ഷിക്കുന്നതോ മനുഷ്യനെ അശുഭ്ധമാക്കു 

ന്നില്ല. 

യേശു അവിടം വിട്ടു, സോര് സീദോ൯ 

എന്ന പ്ര മദശങ്ങളിലേക്കു വാങ്ങിപ്പോയി. 

ആ ദേശത്തുനിന്നു ഒരു കനാനു സ്ത്രി വന്നു, 

അവനോടു: കത്താ3വ. ദാവിട് പുത്രാം 

എടുന്നാടു കരുണ തോമന്നണ3മ; എനെറ 

മകഠക്കു ഭൂമതോാപദവം കഠിനമായിരിക്കു 

ന്നു എന്നു നിലവിളിച്ചുപറഞ്ഞു. അവ൯ 

അവളോടു ഒരു വാക്കും ഉത്തരം പറഞ്ഞില്ല ; 

അവനെറ ശിഷ്യന്മാര് അടുക്കെ വന്നു: 

അയ നമുടെ പിന്നാലെ നിലവിളിച്ചു 

കൊണ്ടു വരുനു; അവളെ പറഞ്ഞയകക്കേ 

ണമ എന്നു അവനേടേ അഃദപക്ഷിച്ചു. 

അതിന്നു അവൻ: യിസ്രാമയല്ഗൃഹത്തി 

ലെ കാണാതെപോയ ആടുകളുടെ അടു 

ക്കർലക്കല്ലാതെ ഏന്നെ അയച്ചിട്ടില്ല എന്നു 

ഉത്തരം പറഞ്ഞു. എന്നാൽ അവാ വന്നു: 

കത്താവേ, എന്നെ സഹായിക്കേണമമ 

എന്നു പറഞ്ഞ അവനെ നമസ്ക്കരിച്ചു. 

അവനോ: മക്കളുടെ അപ്പം ഏടുത്തു നാ 

യ്ക്ട്ടികഠക്കു ഇട്ടുകൊടുക്കുന്നതു നന്നല്ല എ 

ന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു. അതിന്നു അവഠ: 

അതേ, കത്താർവ, നായ്ക്കട്ടികളും മുടയ 

വരുടെ മേശയിതനിന്നു ധിഴ്ഇന്ന നുറുക്കു 

കര തിന്നുന്നുണ്ട ല്ലോ എന്നു പറഞ്ഞു. 

യേശു അവഭളാടു: സ്ര്രിയേ, നിന്െറ ധി 

ശ്വാസം വലിയതു; നിനെറ ഇക്ടംപോ 

ലെ നിനക്കു ഭവധിക്കടെ എന്നു തുത്തരം വ 

റഞ്ഞു. ആ നാഴികമുതത അവ്ളുടെ 

മകമക്കു സെഖ്യം വന്നു. 

യേശു അവിടെനിന്നു യാത്രയായി ഗ 

ലീലക്കടലരികെ ചെന്നു മലയില് കയറി 

അവിടെ ഇരുന്നു. വളരെ പുരുഷാരം 

മുടന്ത൪, കുരുട൪, ഉമര്, ക്രന൪ മുതലായ 

പലരെയും അവയനെറ അടുക്കല് കൊണ്ടു 

വന്നു അവനെറ കാല്ല്ൃല് വെച്ച; അവസ 
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അധഖരെ സ്വെഖ്യമാക്കി; ഈമര സംസാ 

രിക്കുന്നതും കൂരന൪ സെൌയഖ്യമാകുന്നതും മുട 

ന്തര് നടക്കുന്നതും കുരുട൪ കാണുന്നതാ വൃ 

രുഷാരം കണ്ടിട്ടു ആശ്ചയ്യച്പെട്ട, യിസ്രാ 

യേലിനെറ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തി. 

എന്നാല് യേശു തനെറ ശിഷ്യന്മാരെ 

അടുക്കെ വിളിച്ചു; ഈ പുരുഷാരം ഇ 

പ്പോഠം മൂന്നു നാളായി എനന്നോടുക്രടെ പാ 

കുന്നു; അവക്കു ഭക്ഷിപ്പാ൯ ഒന്നും ഇല്ലാ 

ഡ്ക്യുകൊണ്ടു അവരെക്കുറിച്ചു എനിക്ക മന 

സ്സൂചിവു തോന്നുന്നു; അവരെ പട്ട'ണിയാ 

യി വിട്ടയപ്പാന് മനസ്സുമില്ല; അവര് ൨൧ 

യില്വെച്ചു തളന്നു പോടയക്കും എന്നു പ 

റഞ്ഞു. 

വലിയ പൃരുഷ്മാരത്തിന്നു തൃപ്യ്യിവരുത്തു 

ശിഷ്യന്മാര് അധഖനാടു: ഇത്ത 

വാ൯ മതിയായ അപ്പം ഈ കാട്ടില് ന 

മുക്കു എധിടെനിന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. നി 

ങ്ങളുടെ പക്കല് എത അപ്പം ഉണ്ടു എന്നു 

യേശു ചോടിച്ചു; ഏഴ്ഴ; കുറെ ചെറുമീന്ദം 

ഉണ്ടു എന്നു അവര് പറഞ്ഞു. അയന പുരു 

ഷാരത്തോടു നിലത്തു ഇരിപ്പാ൯ കല്പിച്ച, 

ആഏഴ അപ്പവും മീനും എടുത്തു വാഴ്നി 
ന്ദറുക്കി ശിഷ്യന്മാരുടെ പക്കലും ശിഷ്യ 

ന്മാര് പുരുഷാരത്തിന്നും കൊടുത്തു. എ 

ല്ലാവരും തിന്നു തൃവൃരായി; ശേഷിച്ച 

കഷണം അവര് ഏഴ്ച വട്ടിനിറെച്ചെടുത്തു. 

തിന്നവരോ സ്ര്രീകളെയും പൈതങ്ങളെ 

യും ക്രടാതെ നാലായിരം പുരുഷന്മാർ ആ 

യിരുന്നു. പിന്നെ അവന് പുരുഷകാര 

ത്തെ പറഞ്ഞയച്ചിടട പടകില് കയറി മഗ 

ദാദശത്ൃതു എത്തി. 

൧ന്നും അബഡ്ധ്യായം, 

അനന്തരം പരീശന്മാരും സഴ്മക്ൃരും അടു 

ക്കെ വന്നു: ആകാശത്തുനിന്നു ഒരു അട 

യാളം കാണിച്ചുതരേണമെന്നു അവരന 
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വന് മുത്തരം പറഞ്ഞതു: സന്ധ്യസമയ 

ത്തു ആകാശം ചുവന്നു കണ്ടാര നല്ല തെ 

ളിവാകും എന്നും രാധിമല ആകാശം 

മൂടി ചുവന്നു കണ്ടാല് ഇന്നു മഗമക്കാഠ ഉ 

ണ്ടാകും എന്നും നിങ്ങ പറയുന്നു. ആ 

കാശത്തിനെറ ഭാവം മി വചിപ്പാ൯ നി 

ങ്ങ അറിയുന്നു ; എന്നാല് കാലലക്ഷണ 

ങ്ങളെ ധിരവചിപ്പാ൯ കഴികയിച്ചമയാ? 

ദാഷാവുാ യടി ചാര വുമുക്ള തലമുറ അട 

യാളം തിരയുനു; മയാനയുടെ അടയാള 

മല്ലാതെ അതിന്നു അടയാളം ലഭിക്കയിച്ചു; 

പിന്നെ അവന് അവരെ വിട്ടുപോയി. 

ശിഷ്യന്മാര് അക്കരെ പോകടമ്പാഠം 

അപ്പം എടുപ്പാ൯ മറന്നു പോയി. എന്നാല് 

യേശു അ.൨.രോടു: നോക്കുവി൯; പരിശ 

ന്മാരുമടയും സ്ള്ൂകൃരുമടയും പുളിച്ച മാവു 

സൂക്ഷിച്ചുകെോവി൯ എന്നു പറഞ്ഞു. 

അപ്പും കൊണ്ടു പാരായ്ക്യാല് ആയിരി 

ക്കം എന്നു അവര് തമ്മില് തമ്മില് പറ 

ഞു. അതു അറിഞ്ഞിട്ടു യേശു പറഞ്ഞതു : 

അല്പധിശ്വാസികടള, അപ്പം കൊണ്ടുവരാ 

യ്ക്കുയാല് തമ്മില് തമ്മില് പറയുന്നതു എന്തു? 

ഇല്ലോഴം നിങ്ങ തിരിച്ചറിയുന്നില്ലമയാ? 

അയ്യായിരം പേകു അഞ്ചു അപ്പം കൊടു 

ത്തിട്ടു എത്ത കൊട്ട ഏടുത്തു എന്നും നാലാ 

യിരം പേക്കു ഏഴ്ച അപ്പും കൊടുത്തിട്ടു എ 

ത്ര വടി എടുത്തു എന്നും ഓകുന്നില്പഭയാ? 

പരീശ്മാരുടെയും സറട്ടകൃരുടെയും പൃളി 

ചുമാധയ സൂക്ഷിച്ചുകൊരള്ളണം എന്നു പറ 

ഞഞതു അപ്പുത്തെക്കുറിച്ചപ്പ എന്നു തിരിച്ച 

റിയാത്തതു എന്തു? അങ്ങനെ അപ്പൃത്തി 

നെറ ടിയ മാവല്ല, പരീശവഡാരുടെയും 

സ്ടക്യരുടെയും ഉപദേശമമത്ര സൂക്ഷിച്ചു 

കൊഠധാ൯ അയ൯ പറഞ്ഞു എന്നു അവ൪ 

ഗ്രഹിച്ചു. 

യേശു ഫിലി്പ്പിനെറ കൈസയ്യയുടെ 

8 പരിക്ഷിച്ചു ചോടിച്ചു. അവരോടു അ । പ്രദദശത്തു ഏത്തിയദശഷം തനെറ ശി 

11, 
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യേ ഡരരാടു: ജനങ്ങ മനുഷ്യപുത്രനെ | നീ എനിക്കു ഇടച്ചയാകുന്നു; നീ ദൈവ 

ആര് ഏനം പഠറയ്യന്നു എന്നു ചോദിച്ചു. 

ചിലര് യോഹന്നാ൯സ്സാപക൯ എന്നും 

മററു ചിലര് ഏലിയാധെന്നും 3൮റെ ചി 

ല൪ യിരെമ്യാമധാ പ്രവാചകന്മാരില് ഒരു 

ത്ത3നാ എന്നും പറയുന്നു എനു അ൨൪പ 

റഞ്ഞു. നിങ്ങളാ എന്നെ ആര് എന്നു പറ 

യ്യുന്നു എനു അവന് ചോടിച്ചതിന്ന ശി 

മോന് പത്രൊസ് : നി ജീവനുള്ള ദൈഖ 

ത്തിന്മൊ പു തനായ ക്രിസ്റ്റ എന്നു ഉത്തരം 

പാഞ്ഞു. യേശു അവനോടു: ബര്യോനാ 

ശിരമാമന, നീഭാഗ്യവാ൯; ജഡരക്തങ്ങഥ 

അല്പം സ്വഗ്ലസ്ഥനായ എനെറ പിതാവ 

ത്രേ നിനക്കു ഇതു മധളിപ്പെടുത്തിയതു. നീ 

പത്രൊസ് ആകുന്നു; ഈ പാറ3മല് ഞാ൯ 

ഏനെറ സഭയെ പണിയും; പാതാള 

ഗോപുരങ്ങള് അതിനെ ജയിക്കയില്ല ഏ 

ന്നു ഞാന് നിമന്നാടു പറയുന്നു. സ്വഗ്ല 

രാജ്യത്തിനെറ താ3ക്കാല് ഞാന നിനക്കു 

തരുന്നു; നീ ഭൂമിയില് കെടളുന്നതു ഒക്കെ 

യും സ്വഗ്ലത്തിര കെട്ടപ്പെടിരിക്കും; നീ 

ഭൂമിയില് അഴിക്കുന്നതൊക്കെയും സ്വഗ്ഗ 

ത്മ്ില് അഴിഞ്ഞിരിക്കും എനു ഉത്തരം പ 

റഞ്ഞു. 

ഏന്ന ആരരാടും പറയാതിരിപ്പാ൯ ശി 

പിന്നെ താന് ക്രിസ്റ ആകുന്നു 

ക്യന്മരേരാടു കല്പിച്ചു. 

അന്നുമുതല് യേശു താന് യെരൂശലേ 

മില്. ചെന്നിടും മൂപ്പന്മാ൪, മഹാചുമരാഹി 

തന്മാർ, ശാസ്ര്രിമാര ഏന്നിവരാല് പലതും 

സഹിച്ചു കൊല്ലപ്പെടുകയും മൂന്നാം നാ 

ഉയിത്തെഴ്ച മന്നല്ലയയം വേണ്ടതു എന്നു ശി 

ക്യനാമരാടു പ്രസ്മാധിച്ചുതുടങ്ങി. 

ത്തൊസ് അവനെ വേറിട്ട കൊണ്ടുപോയി: 

൨ 

കത്താ, അതു അരുമത; നിനക്കു അ 

ങ്ങനെ ഭധിക്കരുമത എനും ശാസിച്ചതുട 

ങ്ങി. 

നോടു: സാത്താ3ന, എന്നെ വിട്ടു പോ; 

അവനോ തിരിഞ്ഞു പത്രൊസി 

ത്തിനേറതല്ല മനുഷ്യരുടേതർത്ര കരുതു 

ന്നതു എന്നു പറഞ്ഞു. പിന്നെ യേശു 

ശിഷ്യന്മാഭരാടു പറഞ്ഞതു: ഒരുത്ത൯ 

എമന്റ പിന്നാലെ വരുവാന് ഇ ച്ചാല് 

തന്നെത്താന് തൃജിച്ചു, തന്െറ ക്രൂശ് എടു 

ത്തു എന്നെ അനുഗമിക്കട്ടെ. ആരെങ്കി 

ലും തനെറ ജിയനെ രക്ഷ്മിപ്പാ൯ ഇ 

ച്ചാല് അതിനെ കളയും; എനെറ നിമി 

ആം ആമരമ്കിലും തനെറ ജീവനെ കള 

ഞ്ഞാല് അതിനെ കണ്ടെത്തും. ഒരു മനു 

ഷ്യ൯ സവ്വലാകധും നേടിട്ടും തന്റ ജി 

വനെ നകഷ്ടപ്പെടുത്തിയാതല് അവന്നു ഏന്തു 

അല്ല, 

വിണ്ടുകൊര ധാ൯ മന്മഷ്യ൯ എന്തു മറു 

പ്രമയാജനം? തനെറ ജീവനെ 

വില കൊടുക്കും? മനുജ്യപുത൯ തന്െറ 

പിതാധിനെറ മഹത്വത്തില് തനെറ ള്ടുത 

ന്മാരുമായി വരും; അദപ്പാഥ അവ൯ ഓ 

രോരുത്തന്നും അവനവനെറ പ്രവൃത്തിക്കു 

തക്ക ൨ ണ്ണം പകരം നല്ലം. മര്ുഷ്യ്യവയ 

തൂ൯ തനൊ രാജ്യത്തില് വരുന്നതു കാണ 

പോളം മരണം ആസ്വദിക്കാത്തവര് ചി 

ലര് ഈ നില്ലയന്നവരില് ഉണ്ടു എന്നു ഞാ൯ 

സത്യമായിട്ടു നിങ്ങളോടു പറയുന്നു. 

൧൭. അബഡ്ധ്യായം. 

ത്ആ൨റു ടിവസം കഴിഞ്ഞശേഷം യേശു പ 

ത്രൊസിനെയും യാമക്കാബിനെയും അവ 

4 
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നെറ സടദഹാദരനായ യോഹന്നാനെയഷ്യം 

കരട്ടി തനിച്ചു ഒരു ഉയന്ന മലയിലേക്കു 

കൊണ്ടുപോയി, അവരുടെ മുമ്പാകെ 

രൂപാന്തരപ്പെടു, അധനെറ മുഖം സ്പൂയ 

നെല്പോലെ ശോഭിച്ചു അവനെറ യന്ത്രം 

വെളിച്ചംപോലെ ധെള്ളയായി തിന്നു. 

മോശെയും ഏലീയാധും അധനോടു സംഭാ 

ഷിക്കുന്നതായി അവര് കണ്ടു. അദപ്പ്പാഠം 

പത്രൊസ് യേശുധി നോട്ട: കത്താമവ, 

൭ 

ധാഠാഥദ്ഠിം 
4 * 
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നാം ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നതു നന്നു; നിന 

ക്കു സമ്മതമെങ്കില് ഞാന ഇധിടെ മൂന്നു 

കുടില് ഉണ്ടാക്കാം; ഒന്നു നിനക്കും ഒന്നു 

മോശെക്കും ഒന്നു ഏലിയാവയിന്നും എന്നു 

പറഞ്ഞും അവന് പറയുമ്പോ തന്നേ 

പ്രകാശമു3ള്ളോരു മേഘം അവരുടെ മേല് 

നിഴലിട്ടു; മേഷത്തില്നിന്നു: ഇവ൯ 

എനെറ പ്രിയപുത്ര൯, ഇവങ്കല് ഞാ൯ 

പ്രസാദിക്കുന്നു; ഇവന്നു ചെധികൊടു 

പ്പി൯ എന്നു ഒരു ശബ്ദും ഉണ്ടായി. ശി 

ഷ്യന്മാർ അതു കേട്ടിട്ടു ഏററവും ഭയപ്പെട്ടു 

കവിഴ്ണുവിണു. യേശു അടുതുതുചെന്നു 

അധഖരെ തൊട്ടു: എഴുന്നേല്പി൯, ഭയപ്പെ 

ടേണ്ടാ എന്നു പറഞ്ഞും, അവര് തല 

പൊക്കിയാറെ യേശുവിനെ മാത്രമല്ലാതെ 

ആരെയും കണ്ടില്ല. 

അവര് മലയില്നിന്നു ഇറങ്ങുമമ്പാഠം 

യേശു അഖരോടു: മനുഷ്യപുത്രന് മരിച്ച 

വരുടെ ഇടയില്നിന്നു ഉയിത്തെഴന്നേ 

ല്യംവരെ ഇദശനം ആരരാടും പറയരുതു 

എന്നു കപ്പിച്ചു. ശിഷ്യന്മാര് അവനോടു : 

എന്നാല് ഏലിയാധു മുമ്പെ വരേണ്ടതു എ 

ന്നു ശാസ്ത്്രിമാര പറയുന്നതു എന്തു എന്നു 

ചോടിച്ചു. അതിന്നു അവന്: ഏലിയാധു 

വന്നു സകലവും യഥാസ്ഥാനത്താക്കും സ 

തം. എന്നാല് ഏലീയാധു വന്നുകഴിഞ്ഞു 

എന്നു ഞാ൯ നിങ്ങളോടു പറയുന്നു; എങ്കി 

ലും അവര് അവനെ അറിഞ്ങുകൊള്ളാതെ 

തങ്ങക്കു തോന്നിയതു എല്ലാം അവനോ 

ടു ചെയ്യു. അവ്വണ്ണം മനുഷ്യയപുത്രന്നും അ 

വരാല് കഷ്ഷൃപ്പെടുധാനുണ്ടു ഏന്നു ഉത്തരം 

പറഞ്ഞു. അവ൯ യോഹന്നാ൯സ്ത്ാപക 

നെക്കുറിച്ചു തങ്ങളോടു പറഞ്ഞു എന്നു 

ശിഷ്യന്മാർ ഗ്രഹിച്ചു. 

അവര് പുരുഷാരത്തിനെറ അടുക്കല് 

വന്നാറെ ഒരു മന്ദഷ്യ൯ വന്നു അവനെറ 

൧൭ മുന്ന 17 

മകനോട്ട കരുണയുണ്ടാകണമേ; അവ൯ 

ചന്ദ്രരോഗം പിടിച്ച പലപ്പോഴ്ചം തീയി 

ലും പലപല്ലോഴ്ചം വെള്ളത്തിലും വീണ്ട വ 

ല്ലാത്ത കഷ്ടത്തിലാഭയ്ക്യാകുന്നു. ഞാ൯ അ 

വനെ നിനെറ ശിഷ്യന്മാരുടെ അടുക്കല് 

കൊണ്ടുവന്നു; എന്നാല് സെരഖ്യം വരു 

തുതുവാ൯ അവക്കു കഴിഞ്ഞില്ല എന്നു പറ 

ഞ്ഞ. അതിന്നു യേശു: അധിശ്വാസവും 

കോട്ടധുമുള്ള തലമുറയേ, എത്രത്തോളം 

ഞാ൯ നിങ്ങ ളോടുക്രടെ ഇരിക്കും? എത്ര 

ത്തോളം നിങ്ങളെ സഹിക്കും? അവനെഎ 

നെറ അട്ടക്കല് കൊണ്ടുവരുധി൯ എന്നു ഉ. 

ത്തരം പറഞ്ഞു. യേശു ഭൂതത്തെ ശാസിച്ചും 

അതു അവനെ വിട്ടു പോയി, ബാലന്നു ആ 

നാഴികമുതല് സെരഖ്യംവന്നു. പിന്നെ 

ശിഷ്യന്മാര് സ്വകായ്യമായി യേശുധിനെറ 

അട്ടക്കത വന്നു: ഞങ്ങനക്കു അതിനെ 

പുറത്താക്കിക്രകൂടാഞ്ഞതു എന്തു എന്നു ചോ 

ടിച്ചു. അവന് അധഖരോടു: നിങ്ങളൂടെ 

അല്പധിശ്വാസം നിമിത്തമത്രേ; നി 

ഞ്ങഠക്കു കട്ടകുമണി യോളം ധിശ്വാസമു 

ണ്ടെങ്കില് ഈ മലരയാട്ട: ഇധിടെനിന്നു 

അങ്ങോട്ടു നീങ്ങുക എന്നു പറഞ്ഞാല് അതു 

നീങ്ങും; നിങ്ങഠംക്കു ഒന്നും അസാഭ്ധ്യമാ 

കയ്യമില്ല. 

വാസത്താലുമല്ലാതെ ഈ ജാതി നീങ്ങി 

[എങ്കിലും പ്രാത്ഥനയാലും ഉപ 

പ്പോകുന്നില്ല] എന്നു ഞാ൯ സത്യമായിട്ടു 

നിങ്ങളോടു പറയുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. 

അവര് ഗലീലയില് സഞ്ചരിക്കുമ്പോഠ 

യേശു അവരോടു: മന്ഷ്യപുര്ൂ൯ മന്ദ 

ഷ്യരുടെ കയ്യില് ഏല്പിക്കപ്പെടുവാറായി 

രിക്കുന്മ. അവര് അവനെ കൊല്ലുകയും 

മൂന്നാം നാര അവന് മുയിത്തെഴ്ന്നേല്ലം, 

യ്യം എന്നു വറഞ്ഞു; 

ശ്േററവും ഒടൂഃഖിച്ചു. 

അവര് കഫന്നഫ്രുമില് എത്തിയാറെ 

ചെയ്യും അധ്വരോ 
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നെറ അടുക്കല് വന്നു: നിങ്ങളുടെ ഗുരു 

ഒിദഹ്മപ്പുണം കൊടുക്കുന്നില്ലരയാ - ഏന്നു 

ചോടിച്ചതിന്നു: ഉവ്വു എന്നു അവ൯ പറ 

ഞ്ഞ. അവന് വീട്ടില് വന്നഃപ്പാഠ യേശു 

അധഖനോട്ട: ശിമമാമനം, നിനക്കു ഏന്തു 

തോന്നുനമ? ഭൂമിയിലെ രാജാക്കന്മാര് ചുങ്ക 

മോ കരമോ ആദരാടു വാങ്ങുന്നു? പൃത 

ന്മാരരോമടാ അന്യ രോടോ ഏനു മുന്നിട്ടു 

ചോടിച്ചതിന്നു : അന്യ രോടു എന്ന അവ൯ 

പറഞ്ഞൂ. 

ത്രന്മാര് ഒഗിധുള്ള വരല്ലോ. ഏങ്കിലും നാം 

അവക്കു ഇടച്ചവരുത്താതിരിടക്കണ്ടതിന്നു 

യേശു അവനോടു : ഏന്നാല് വു 

നീ കടലിലേക്കു ചെന്നു ചൂണ്ടല് ഇടു 

ആദ്യം കിട്ടുന്ന മീനിനെ എടുക്കു; അതി 

നെറ വായ് തുറക്കുമ്പോഠം ഒരു ചതുദ്രഹ്മ 

പ്പണം കാണും; അതു എടുത്തു എനിക്കും 

നിനക്കും വേണ്ടി കൊടുക്ക എന്നു പറഞ്ഞു. 

൧൮൦ അബഷ്ധ്യായം. 

ത്ആ നാഴികയില് ശിഷ്യന്മാര് യേശുധി 

നെറ അടുക്കെ വന്നു: സ്വഗ്ഗരാജ്ൃയത്തില് 

ഏററവും വലിയവ൯ ആര് എന്നു ചോടി 

ചു. അവന് ഒരു ശിശുധിനെ അടുക്കെ 

വിളിച്ചു അവരുടെ നടുവില് നിറുത്തി: 

ശിശുക്കളെ പ്പോലെ 

ആയ്ത്കരുന്നില്ല ഏങ്കില് സ്വഗ്ലരാജ്ൃത്തില് 

നിങ്ങ തിരിഞ്ഞു 

കടക്കയില്ല എന്നു ഞാ൯ സത്യമായിട്ടു നി 

ങ്ങ ളോടു പറയുന്നു എനാ പറഞ്ഞു. ആ 

കയാല് ഈ ശിശുധിനെപ്പപോലെ തന്നെ 

ത്താന് താഴ്്്തന്നവ൯ സ്വഗ്ലരാജ്യത്തില് 

ഏററധും വലിയവന് ആകുന്നു. ഇങ്ങി 

നെയ്യുള്ള ശിശുവിനെ ഏഎനെറ നാമ 

ത്തതില് കൈക്കൊള്ള ന്നവ൯ മ്വേന്നെ കൈ 

ക്കൊള്ളുന്നു. എന്നില് വിശ്വസിക്കുന്ന 

ഈ ചെറിയവരിൽ ഒരുത്തന്നു ആരെങ്കി 

ലും ഇടച്ച വരുത്തിയാലോ അവന്െറ ക 

ഴഎത്തില് വലിയോരു തിരികല്ലു കെട്ടി അ 

ധിം 

൫9 മത്തായി ൧൮ 

വനെ സമദത്തിനെറ ആഴത്തില് താ 

മി ക്കളുയയന്നതു അവനു നന്നു. ഇടച്ച 

ഹേതുധായി ലോകത്തിന്നു അയ്യാ കഷ്ടം; 

ഇടച്ച വരുന്നതു ആധശ്യം തന്നേ; ഏങ്കി 

ലും ഇടച്ച വരുത്തുന്ന മന്മഷ്യന്നു അഭയ്യാ 

കുഷ്ടം. 

നക്ഷ ഇടച്ച ആയാല് അതിനെ ധഖെടി 

എറി -ഞ്ഞുകളുക; രണ്ടൂ കയ്യും രണ്ടു കാലും 

ഉള്ള വനായി നിത്യാഗ്നിയിരു വീഴന്നതി 

നിനെറ കയ്യോ കാലോ നി 

“നെക്കാശ അംഗഹിീനനായി ട്ടാ മുടന്തനാ 

യിട്ടോ ജിചപനില് കടക്കുന്നതു നിനക്കു 

നന്നു. നിന്െറ കണ്ണൂ നിനക്കു ഇട 

ആയാല് അതിനെ ചൂന്നെടുത്തു എറിഞ്ഞു 

കളുക; രണ്ടു കണ്ണുള്ള വനായി അശഗ്നിനര 

കത്തില് വീഴ്ഴന്നതിനെക്കാഠം ഒററക്കണ്ണ 

നായി ജീവനില് കടക്കുന്നതു നിനക്കു 

നന്നു. ഈ ചെറിയവരില് ഒരുത്തനെ 

തുച്ട്രീകരിക്കാതിരിപ്പാ൯ സൂക്ഷിച്ചുകൊഠം 

വി൯. 

ന്മാർ സ്വഗ്ലസ്ഥനായ ഏനെറ പിതാധി 

സ്വഗ്ഗത്തില് അവരുടെ ട്ടൂത 

നെറ മുഖം ഏപ്പോഴം കാണുന്ന ഏനു 

ഞാന് നിങ്ങളോടു പറയുന്നു. നിങ്ങറഠാ 

ക്കു എന്തു തോന്നുന്ു? ഒരു മനുഷ്യന്നു 

നൂറു ആടു തുണ്ടു എന്നിരിക്കട്ടെ; അവയില് 

ഒന്നു തെററി ഉഴനാ പോയാല് തൊഞ്ണണൂ 

റെറാമ്പതിനെയും വിടട്ടച്ചു തെററിപ്പോയ 

തിനെ മലകളില് ചെന തിരയുന്നില്ല 

യോ? അതിനെ കണ്ടെത്തിയാല് തെ 

ററിപ്പോകാത്ത തൊഞ്ണൂറെറാമ്പതിലും അ 

ധികം അതിനെക്കുറിച്ചു സമന്തേ്കിക്കും 

എനം ഞാ൯ സത്യമായിട്ടു നിങ്ങളോടു പ 

റയുന്നു. അങ്ങനെ തന്നേ ഈ ചെറിയ 

വരില് ഒരുത്തൻ നശിച്ചു പോകുന്നതു സ്വ 

ഗുസ്ഥനായ നിങ്ങളുടെ പിതാധിന്നു ഇക്ടയ 

മല്ല. . 

നിന്െറ സഹോദരന് നിന്നോടു പി 

ഴെച്ചാല് നി ചെന്നു നിയും അവന്ദം മാ 

10 

11 

12 

14 



ഗ്ന 19 
യ്യ. ചായം 

106 

17 

18 

19 

20 

1 

മ 

23 

24 

൭ ബ്ര 

ത്രം കള്ള പ്പ്യോഠ കുററം അവന്നു ബോധം 

വരുത്തുക; അവന് നിനെറ വാക്കു കേ 

ട്ടാ നി സ3ഹാദരനെ നേടി. കേ 

ക്കാഞ്ഞാലോ രണ്ടു മൂനു സാക്ഷികളുടെ 

വായാല് സകലകായ്യധും മുറപ്പാകേണ്ടതി 

ന്നു ഒന്നു രണ്ടു പേരെ ക്രട്ടിക്കൊണ്ടു ചെ 

ല്ലുക. അവരെക്രട്ടാക്കാഞ്ഞാല് സഭമയാടു 

അറിയിക്ക; സഭയെയും ക്രട്ടാക്കാഞ്ഞാല് 

അയന നിനക്കു പുറജാതിക്കാരനും ചൂങ്ക 

ക്കാരനും എന്നട3പാലെ ഇരിക്കട്ടെ. നി 

ങ്ങ ഭൂമിയില് കെട്ടുന്നതെല്ലാം സ്വഗ്ഗ 

ത്തിലും കെട്ടപ്പെട്ടിരിക്കും; നിങ്ങഠം ഭൂമി 

യില് അശിക്കുന്നതെല്ലാം സ്വഗ്ത്തിലും അ 

ഗിഞ്ഞിരിക്കും എന്നു ഞാന് സത്യമായിട്ടു 

നിങ്ങളോടു പറയുന്നു. ഭൂമിയില്വെച്ചു 

നിങ്ങളില് രണ്ടുപേര് യാചിക്കുന്ന ഏതു 

കായ്യത്തിലും ഐകമത്യപ്പെട്ടാല് അതു 

സ്വഗ്ലസ്ഥനായ എന്െറ പിതാധിങ്കല്നി 

ന്നു അവക്കു ലഭിക്കും; രണ്ടോ മൂന്നാ 

പേര് എനെറ നാമത്തില് ക്രടിവരുന്നട 

ത്തൊക്കെയും ഞാ൯ അവരുടെ നടുധിത 

ഉണ്ടു എന്നും ഞാ൯ നിങ്ങളോടു പറയുന്നു. 

അപ്പാ പത്രൊസ് അവനെറ അ 

ടക്ക വന്നു: കത്താ3വ, സഹോദര൯ 

എത്രവട്ടം എന്നോടു പിഴെച്ചാല് ഞാ൯ 

ക്ഷമിക്കണം? ഏഗ്വട്ടം മതിയോ എനു 

ചോടിച്ചു. യേശു അവനോടു: ഏഴ്ചവ 

ടുമല്പ, ഏഴു എഴഗഴപതുവട്ടം എന്നു ഞാ൯ 

നിന്നോടു പറയുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. സ്വ 

ശ്ൂരാജ്യം തസെറ ദാസന്മാരുമായി കണക്കു 

തീപ്പാ൯ ഭാധിക്കുന്ന ഒരു രാജാധിനോടു 

സദൃശം. അവന് കണക്കു നോക്കിതുതുട 

ങ്ങിയ പ്പു പതിനായിരം താലന്ത്” കട 

മ്പെട്ട ഒരുത്തനെ അധഖവനെറ അടടക്കത 

കൊണ്ടുവന്നു. അവന്നു വിടടുവാ൯ വക 

യില്ലായ്ക്കുയാത അവനെറ യജമാനന് അ 

വനെയും ഭായ്യയെയും മക്കളെയും അവ 

ഠിം 

ന്നുള്ളതു ഒക്കെയും വിററു കടം തീപ്പാ൯ 

കല്പിച്ച. അതുകൊണ്ടു ആ ദാസന് വീ 

ണു അവനെ നമസ്തൂരിച്ചു: യജമാനന, 

എരന്നാടു ക്ഷമ തോ3ന്നണദ3മ; ഞാന 

സകലവും തന്നു തീക്കാം എന്നു പറഞ്ഞു. 

അദപ്പാഠം ആ ദാസനെറ യജമാന൯ മന 

സ്സറലിഞ്ഞു അവനെ വിട്ടയച്ചു കടവും ഇ 

ളെ.ച്ചുകൊടുത്തു. ആ ഭാസന് പോകു 

മ്പോഠ തനിക്കു നൂറു വെള്ളിക്കാശു കട 

്പെട്ട ഒരു ക്രട്ടൂദാസനെ കണ്ടു തൊണ്ടെ 

ക്കു പിചിച്ച ഞെക്കി: നിന്െറ കടം ത്രീക്കു 

ക എന്നു പറഞ്ഞു. അവനെറ ക്ൂട്ടൂടാസ൯ : 

എന്നോട്ട ക്ഷമ തോന്നേണമേ; ഞാന് ത 

ന്നുതീിക്കാം എന്ന അവനോടു അദപക്ഷി 

ചു. എന്നാല് അവന് മനസ്സില്ലാതെ മുട 

നെ ചെന്നു കടം വിട്ടുവോളം അവനെ 

തടവില് ആക്കിച്ചു. ഈ സംഭവിച്ചതു 

അയനെറ ക്രട്ടുദാസന്മാര് കണ്ടിട്ട വളരെ 

ദുഃഖിച്ചു, ചെന്നു സംഭധിച്ചതു ഒക്കെയും 

യജമാനനെ ബോധിപ്പിച്ചു. യജമാന൯ 

അവനെ വിളിച്ചു: ദുഷ്ദാസനേ, നീ എ 

ന്നോടു അപേക്ഷിക്കയാല് ഞാന് ആ കടം 

എനിക്കു 

നിന്നോടു കരുണ തോന്നിയതു 3പോലെ 

ഒക്കെയും ഇളെച്ചുതന്നുവല്ലോ. 

നിനക്കും ക്ൂട്ടടാസമനാടു കരുണ തോന്ന 

ണ്ടതല്ലയോ എന പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ 

യജമാനന് കോപിച്ചു, അവ൯ കടം ഒക്കെ 

യും തീക്കുവോളം അവനെ ദണ്ഡിപ്പിക്കുന്ന 

വരുടെ കയ്യിത പ്പിച്ചു. നിങ്ങ ഓ 

രോരുത്ത൯ സഹോദരനോടു ഹഎുദയപൂ 

വ്വം ക്ഷമിക്കാഞ്ഞാല് സ്വഗ്ലസ്ഥനായ എ 

നെറ പിതാവു അങ്ങനെ തന്നേ നിങ്ങ 

ളോടും ചെയ്യും. 

൧൯, അദ്ധ്യായം. 

ഈ വചനങ്ങളെ പറഞ്ഞു തീന്നിട്ട 

യേശു ഗലീല വിട്ടു, യോദാന്നക്കരെ യെ 
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വളരെ പുരുഷാരം അവനെ പി൯ചെ 

ന്ന, അവന് അധിടെധെച്ചു അധഖരെ 

സ്െരഖ്യമാക്കി. 

പരിശന്മാര് അവനെറ അടുക്കല് വ 

ന്നാ: ഏതു കാരണം ചൊല്ലിയും ഭായ്യതയ 

ുപേക്ഷിക്കുന്നതു വിഹിതമമാ എന്നു അ 

വനെ പരീക്ഷിച്ചു ചാടിച്ചു. അതിന്നു 

അയധ൯: സ്തൃഷ്ടിച്ചവ൯ ആദിയില് അധ 

രെ ആണും പെണ്ണുമായി സ്ൃൃക്ട്ിച്ചു എന്നും 

അതുനിമിത്തം മരുക്ഷ്യ൯ അപ്പനെയും 

അമ്മയെയ്യം വിട്ടു ഭായ്യമയാടു പററിച്ചേ 

രും; ഇരുവരും ഒരു ദേഹമായി തീരും എ 

ന്നു അരുളിച്ചെയൂ ഏന്നും നിങ്ങ വായി 

ചിട്ടില്ലർയാ? അതു മകാണ്ടു അവര് മേലാല് 

രണ്ടല്ല, ഒരു ദേഹമത; ആകയാല് ദൈ 

വം യോജിപ്പിച്ചതിനെ മനുഷ്യ൯ വേര് 

പിരിക്കരുതു എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു. അ 

വര അവനോടു : എന്നാല് ഉപേക്ഷണപ 

ത്രം കൊടുത്തിട്ടു അവളെ. ഉപക്ഷ്പ്പാ൯ 

മോശെ കപ്പിച്ചതു എന്തു എന്നു ചോടിച്ചു. 

അവന് അധഖരോടു ; നിങ്ങളുടെ ഫടയകാ 

ഠിന്യയം നിമിത്തമരത്ര ഭായ്യമാരെ പക്ഷി 

പ്രാ൯ മോശെ അന്ധാ.ദിച്ചതു; ആദിയില് 

അങ്ങനെയല്ലായിരുന്നു. ഞാടനാ നിങ്ങ 

ളോടു പറയ്യന്നതു : പരസംഗം നിമിത്തമ 

ല്ലാതെ ഭായ്യയെ ഉദപക്ഷിച്ചു മറെറാരുത്തി 

യെ യിയാഹം കഴിക്കുന്നവ൯ ധ്യഭിചരേം 

ചെയ്യന്നു; മുപേക്ഷധിക്കപ്പെട്ടവളെ ധിവാ 

ഹം കഴിക്കുന്നവരും വ്യഭിചാരം ചെയ്യുന്നു. 

ശിഷ്യന്മാര് അവനോടു: സ്ര്രീയെ സംബ 

ന്ധിച്ചു മനുഷ്യനെറ അവസ്ഥ ഇങ്ങനെ 

എങ്കില് വിവാഹം കഴിക്കുന്നതു നന്നല്ല 

എന്നു പറഞ്ഞു. അവന് അവരോടു: വ 

രം ലഭിച്ചവ൪ അല്ലാതെ ഏല്ലാവരും ഈ 

വചനം ഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അമ്മയുടെ ഗഭ 

ത്തില്നിന്നു ഷണ്ഡന്മാരായി ജനിച്ചവര് 

ധിം 

1 മത്തായി ൧൯ 

ഫ്രുട്യ മദശത്തിനെറ അതി 3രാളം ചെന്നു; ഉണ്ടു; മനുഷ്യര് ഷാണ്ഡന്മാരാക്കിയ ഷാണ്ഡ 

ന്മാരും ഉണ്ടു; സ്വഗ്ലരാജ്യം നിമിത്തം തങ്ങ 

ളെത്തന്നേ ഷണ്ഡഡാരാക്കിയ കുാണ്ഡന്മാ 

രും ഉണ്ടു; ഗ്രഹിപ്പാ൯ കഴിയയന്നവന് ഗ്ര 

ഹിക്കട്ടെ എന്നു പറഞ്ഞു. 

അവന് കൈവെച്ചു പ്രാത്ഥിക്കേണ്ടതി 

ന ചിലര് ശിശുക്കളെ. അവനെറ അടു 

ക്കല് കൊണ്ടു ന്നു; ശിഷ്യന്മാര് അധഖരെ 

വിലക്കി. യേശു ദവാ: ശിശുക്കളെ എനെറ 

അടുക്കല് വരുധാ൯ വിടുവി൯; അവരെ 

തടുക്കരുതു; സ്വഗ്ലരാജ്യം ഇങ്ങനെയുള്ള 

വരുമടതരല്ലാ ഏന്നു പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ 

അധ൯ അവരുടെമേല് കൈഖെച്ചു; പി 

ന്നെ അധിടെനിന്നു യാത്രയായി. 

അനന്തരം ഒരുത്തന് വനും അവനോടു : 

ഗുര, നിത്യജീവനെ പ്രാപിപ്പാന് ഞാ൯ 

എത്തു നഘ ചെയ്യണം എന്നു ചോടിച്ച 

തിന്നു അവ൯: ഏനന്നോടു നന്മയെക്കുറി 

ച്ച ചോദിക്കുന്നതു എന്തു? നല്ലവ൯ ഒരു 

ജീവനില് കടപ്പാന് 

ഇ ച്ടലിക്കുന്നു എങ്കില് കപ്പനകളെ പ്രമാ 

ത്തനേ ഉള്ള. 

ണിക്ക ഏന്നു അവനോടു പറഞ്ഞു. ഏവ 

എന്നു അവന് ചോദിച്ചതിനു യേശു: കുല 

ചെയ്യരുതു, വൃഭിചാരം ചെയ്യരുതു, മോ 

കള്ളസ്സാക്ഷ്യം 

അപ്പനെയും അമ്മമയയും ബഫ്മാനിക്ക; 

മ്ട്ടിക്കരുതു, വറയരുതു ; 

ക്രടടകാരനെ നിന്നെഃപ്പാലെ തന്നേ സ്നേ 

ഹിക്ക എന്നിവ തന്നേ എന്നു പറഞ്ഞു. 

യൌവനക്കാര൯ അവനോടു: ഇവ ഒക്കെ 

യും ഞാ൯ പ്രമാണിച്ചപോരുന്നു; ഇനി 

കുറധുള്ള തു എന്തു എന്നു പറഞ്ഞു. 

സല്്ഗുണപൂണ്ണ൯ ആകു 

വാന് ഇ ച്ിക്കുന്നു എങ്കില് നി ചെന്നു നി 

യേശു 

അധഖനോടു : 

നക്കുള്ളതു വിററു ദരിദകു കൊടുക്ക; എ 

ന്നാല് സ്വഗ്ഗത്തില് നിനകു നിക്ഷേപം 

മുണ്ടാകും; പിന്നെ വന്നു എന്നെ അന൯ധഗ 

മിക്ക ഏന്നു പറഞ്ഞു. 
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വളരെ സമ്പത്തുള്ള വനാകയാല് ഈ വ 

ചനം കേട്ടിട്ടു ദുഃ ഖിച്ചുപൊയ്ത്കളൂ.ഞ്ഞു. 

യേശു തനെറ ശിഷ്യയന്മാര്രാടു: ധന 

വാ൯ സ്വഗ്ലരാജ്യത്തിര കടക്കുന്നതു പ്ര 

യാസം തന്നേ എന്നു ഞാ൯ സത്യമായിട്ടു 

നിങ്ങളോടു പറയുന്നു. ധനഖധാ൯ ദൈ 

വരാജ്യത്തില് കടക്കുന്നതിനെക്കാഠ ഒ 

ട്ടകം സൂചിക്കുഴയ്കുടെ കടക്കുന്നതു എളു. 

പ്രം എന്നും ഞാന് നിങ്ങളോടു പറയുന്നു 

എന്നു പറഞ്ഞു. അതു കേട്ടു ശിഷ്യന്മാര് 

ഏററധും വിസ്യിച്ചു: എന്നാല് രക്ഷിക്ക 

പ്പെടുവാ൯ ആക്കു കഴിയും എന്നു പറഞ്ഞു. 

യേശു അവരെ നോക്കി: അതു മന്ദഷ്ൃക്കു 

അസാദ്ധ്യം എങ്കിലും ദൈവത്തിന്നു സക 

ലവും സാദ്ധ്യം എന്നു പറഞ്ഞു. പത്രൊ 

സ് അവനോടു: ഞങ്ങ സകലവും വിട്ട 

നിന്നെ അനുഗമിച്ചുവല്ലോ;ു ഞങ്ങഠക്കു 

എന്തു കിട്ടും എന്നു ചോദിച്ചു. യേശു 

അവരോടു പറഞ്ഞതു: എന്നെ അന്ദഗമി 

ച്ചിരിക്കുന്ന നിങ്ങ പുനജ്യനനത്തില് 

മനുഷ്യപൃത്ര൯ തനെറ മഹത്വത്തിനെറ 

സിംഹാസനത്തില് ഇരിക്കുമ്പോ നിങ്ങ 

മും പന്ത്രണ്ട സിംഹാസനത്തില് ഇരുന്നു 

യിസ്രായേല് ഗോത്രം പന്ത്രണ്ടിന്നും ന്യായം 

വിധിക്കും എന്നു ഞാ൯ സത്യമായിട്ടു നി 

ങ്ങളോടട പറയുന്നു. എനെറ നാമംനിമി 

ആം ധിടുകളെ യോ സദഹാദരന്മാരെയോ 

സഹോദരികളെയോ അപ്പനെയോ അമ്മ 

യെയോ മക്കളെയോ നിലങ്ങളെ യോ വിട്ട 

കള ഞവന്നു എല്ലാം ൭൨൮ മടങ്ങു ലഭിക്കും; 

അയന നിത്യജിവനെയും അവഖകാശമാ 

ക്കും. എങ്കിലും മുമ്പന്മാര് പലര് പിമ്പ 

ന്മാരും പിമ്പന്മാര് മുമ്പന്മാരും ആകും. 

൨, അദ്ധ്യായം. 

സ്വരാജ്യം തനെറ മുന്തിരിത്തോട 

ത്തില് ധേലക്കാരെ ധിളിച്ചാക്കേണ്ടതിന്നു 

ഠിം 

2 ന്ന്ന്ത്ന 0 

പുലച്ചെക്കു പുറപ്പെട്ട ലീട്ടടയവരനാടു 

സദൃശം. വേലക്കാരരാടു അവ൯ ദിവസ 

ത്തേക്കു ഓരാ വെള്ളിക്കാശു പറഞ്ഞൊ 

ത്തിട്ടു, അവരെ മുന്തിരിത്തോട്ടത്തില് അ 

യച്ചു. മൂന്നാം മണി നേരത്തും പുറപ്പെട്ടു, 

മററു ചിലര് ചന്തയില് മിനക്കെട്ടു നില്ല 

ന്നതു കണ്ടു: നിങ്ങളും മുന്തിരിത്തോട്ട 

ത്തില് പോകുധി൯; ന്യായമായതു തരാം 

എന്നു അവരരാടു പറഞ്ഞു; അവര് പോയി. 

അധഖന്൯ ആറാം മണിനരത്തും ഒമ്പതാം 

മണി നേരത്തും ചെന്നു അങ്ങനെ തന്നേ 

ചെയ്യൂ. 

ചെനു, ൭൨൮ ചിലർ നില്ലയന്നതു കണ്ടിട്ടു : 

പതിനൊന്നാം മണി നേരത്തും 

നിങ്ങ ഇധിടെ പകല് മുഴുവ൯ മിന 

ക്കെട്ട നില്ലുന്നതു ഏന്തു എന്നു ചോടിച്ചു. 

ഞങ്ങളെ. ആരും ക്രുലിക്കു വിളിക്കായ്യുകൊ 

ണ്ട ത്ര എന്നു അവർ പറഞ്ഞഃപ്പാമ: നി 

ങ്ങളും മുന്തിരിത്തോടുത്തി ലേക്കു ചെല്ല 

വിന് എന്നു അവരോടു പറഞ്ഞു. സന്ധ്യ 

യായവ്പ്യോഠം മുന്ത്ിരിത്തോട്ടത്തിനെറ ഉട 

യവ൯ തനെറ വിചാരകനോടട: വേല 

ക്കാരെ വിളിച്ച, പിമ്പന്മാ൪ തുടങ്ങി മുമ്പ 

ന്മാർവരെ അവക്കു ക്രലി കൊടുക്ക എന്നു 

പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ പതിനൊന്നാം മണി 

നേരത്തു വന്നവര് ചെന്നു ഓരരാ ലെ 

മുളിക്കാശു വാങ്ങി. മുമ്പന്മാര് വന്നഃപ്പ്യാഠം 

തങ്ങനക്കു അധികം കിട്ടും എന്നു നിരൂ 

പിച്ചു; അവകും ഓരാ വെള്ളിക്കാശു 

കിട്ടി. അതു വാങ്ങീട്ടു അവര് വീട്ടുടയവ 

നെറ നേരെ പിറുപിറുത്തു: ഈ പിമ്പ 

ന്മാര് ഒരു മണി നരം മാതൃം വേല ചെയ്യി 

ടും നീ അവരെ പകലത്തെ ഭാരവും വെയി 

ലും സഹിച്ച ഞങ്ങളോടു സമമാക്കിയല്ലോ 

എന്നു പറഞ്ഞു. അവരില് ഒരുത്ത*നാടു 

അവന് ഉത്തരം പറഞ്ഞതു: സ്നേഹിതാ, 

ഞാ൯ നിന്നോടു അന്യായം ചെയ്യുന്നില്ല; 

നീ എന്നാടു ഒരു പണം പറഞ്ഞെൊത്തി 
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ല്ൂടയോ? നിനേറതു വാങ്ങ്! പൊഷ്യ്ലൊഠക; തല്ല; എനൊ പിതാധു ആകു ഒരുക്കിയി 

നിനക്കു തന്നതുപോലെ ഈ പിമ്പന്നും | രിക്കുന്നു വോ അവക്കു കാട്ടം എന്നു പറഞ്ഞു. 

കൊടുപ്പാ൯ എനിക്കു ൧നസ്സു. എനിക്കുള്ള 

തിനെക്കൊണ്ടു മനസ്സുപോലെ ചെയ്താന് | രണ്ടു റ്മഹാദരന്മാരരോടു നീരസപ്പെട്ടു. 

എനിക്കു ന്യായഥിച്ചയോ? ഞാനു നല്പവ൯ | യേശുവോ അവരെ അടുക്കെ വിളിച്ചു: 

ശേഷം പതുതുദപ൪ അതു കേട്ടിട്ടു ആ 

ആകകൊണ്ടു നിനെ കണ്ണ കടിക്കുന്നു | ജാതികളുടെ അധിപതിമാര അവരില് 

വോ? ഇങ്ങനെ പിമ്പന്മാര മുമ്പന്ാരും | കത്തൃത്വം ചെയ്യുന്നു എന്നും മഹത്ത്തുക്കഠം 

മുമ്പന്മാര് പിമ്പന്മാരും ആകും. അവരുടെമേല് അധികാരം നടത്തുന്നു 

യേശു യ്െരരുശലേമിലേക്കു യാതൃചെ എന്നും നിങ്ങ അറിയുന്ന. നിങ്ങളില് 

യ്്യമ്പോഠം പന്ത്രണ്ടു ശിഷ്യന്മാരെയും ധേ അങ്ങനെ അതുതു; നിങ്ങളില് മഹാ൯ 

റിട്ട കരട്ടി ക്കൊണ്ടു വഴിയില്ലെച്ചു അധ, ആകുധാന് ഇ ചരിക്കുന്ന വനെല്ലാം നിങ്ങ 

രോടു പറഞ്ഞതു: നാം യെരൂശര്ലഥി ഒൂടെ ശരത്രൂഷക്കാര൯ ആകേണം. നി 

ലേക്കു പോകുന്നുവല്ലോ; അധിടെ മനു ങ്ങള് ല് ഒന്നാമ൯ ആകുവാ൯ ഇ ച്ച്ിക്കുന്ന 

വ 
ന്നു മരണശിക്ഷ കപ്പിച്ു; പരിഹസ്। പ്പാനല്ല ശര്രൂഷ്മിപ്പംനും അനേകക്ുധേ 

ജ്യധുതന൯ മഹാപുര്രാഹിതന്മാകും ശാ വനെല്ലാം നിങ്ങളുടെ ദാസ൯ ആകേ 

സ്ത്റിമാക്കും ഏപ്പിക്കപ്പെടും; അവര് അധഖ മന്ഷ്യപുത൯ ശ്രത്രൂഷ ചെയ്യി 

പ്പാനും തല്ലൂധാന്ദം ക്രൂശിപ്പാനും അയധനെ | ണ്ട്! തനെറ ജീവനെ മറുവിലയായി കൊ 

ജാതികമക്കു ഏപ്പിക്കും; എന്നാല് മൂന്നാം | ടുപ്പാന്ദം വന്നതുപോലെ തന്നേ എന്നു 

നാഠ അവ൯ മുയിത്തെഴ്ുന്നേല്ലും. പറഞ്ഞു. 

അന്നു സെബെദിപുതന്മാരുടെ അകഥ്ഥ അവര് യെരിഹോധിതനിന്നു പുറ 

പൃത്രന്മാരുമായി അവനെറ അടുക്കെ വന്നു | പ്പെട്ടപ്പോഠഠ വലിയോരു പുരുഷാരം അ 

നമസ്തരിച്ചു അവനോടു ഒരു അപേക്ഷ | വനെ അനുഗമിച്ചു. അപ്പോഠം വഴിയ 

കഴിച്ചു. നിനക്കു എന്തു വേണം എന്നു | രികെ ഇരിക്കുന്ന രണ്ടു കുരുടന്മാര യേശു 

അവന് അവളോടു ചോദിച്ച. അധഖഠ | കടന്നുപോകുന്നതു കേട്ടു: കത്താവേ, ദാ 

അയവനോടു : ഈ എനൊ പുതന്മാര് ഇരു । വിട് പുത്രാ, ഞങ്ങളോടു കരുണ തോന്നേ 

വരും നിനെറ രാജ്യത്തില് ഒരുത്തന് നി ണമ എന്നു നിലവിളിച്ചു. മിണ്ടാതി 

നെറ വലത്തും ഒരുത്ത൯ ഇടത്തും ഇരി | രിപ്പാ൯ പുരുഷാരം അവരെ ശാസിച്ച 

പ്രാ൯ അരുളിച്ചെയ്യേണമേ ഫന്നു പറഞ്ഞു. | പ്രോ അവര്: കത്തായേ, ദാവിദ് പുത്രാ, 

അതിന്നു മുത്തരമായി യേശു: നിങ്ങ | ഞങ്ങളോടു കരുണതോന്നേണമേ ഏന്നു 

യാചിക്കുന്നതു ഇന്നതു എന്നു നിങ്ങ അ | അധികം നിലവിളിച്ചു. യേശു നിന്നു 

റിയുന്നില്ല; ഞാ൯ കുടിപ്പാനിരിക്കുന്ന പാ | അവരെ വിളിച്ചു: ഞാന് നിങ്ങള്ക്കു എന്തു 

നപാത്രം കുടിപ്പാ൯ നിങ്ങഠക്കു കഴിയു | ചെയ്യേണമെന്നു നിങ്ങ ഇച്ഛിക്കുന്നു 

മോ എന്നു ചോടിച്ചു. കഗിയും ഏന്നു എന്നു ചോദിച്ചു. കത്താര്വ, ഞങ്ങമക്കു 

അവര് പറഞ്ഞു. അയന അവരോടു: | കണ്ണൂ തുറന്നുകിട്ടേണം എന്നു അവർ പ 

ര൫േനെറ പാനപാത്രം നിങ്ങഠ കുടിക്കും | റഞ്ഞു. യേശു മനസ്സലിഞ്ഞു അവരുടെ 

നിശ്ചയം; ഏങ്കിലും എന്െറ വലത്തും കണ്ണു തൊട്ടു; ഉടനെ അവര് കാഴ്സപ്പാ 

ഇടത്തും ഇരിപ്പാന൯ു വരം നല്ലുന്നതു ഏനേറ | പിച്ചു, അവനെ അന്ദഗമിച്ചു. 
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൨൧൦ അഘ്ധയായം. 

അനന്തരം അവര് യെരൂശലേമിനോടു 

സമീപിച്ചു ഒലീധ് മലയരികെ ബേത്ത് 

ഫഗയില് എത്തിയപ്പ്പോഠം, യേശു രണ്ടു 

ശിഷ്യന്മാരെ അയച്ചു : നിങ്ങരക്കു എതി 

രെയുള്ള ഗ്രാമത്തില് ചെല്ലൂവി൯; അധി 

ടെ കെടിയിരിക്കുന്ന ഒരു പെങ്ങഴുതയെ 

അതിനെറ കുട്ടിയെയും നിങ്ങ യ്യും 

ഉടനെ കാണും; അവയെ അഴിച്ചു കൊ 

ണ്ടവരുവി൯. നിങ്ങളോടു ആരാനും വ 

തും പറഞ്ഞാല്: കത്താവിന്നു ഇവയെ 

ക്കൊണ്ടു ആവശ്യം ഉണ്ടു എന്നു പറധി൯; 

തല്ക്ഷണം അവധ൯ അവയെ അയക്കും 

എന്നു പറഞ്ഞു. 

 സിയോ൯നപൃത്രിയോടു : ഇതാ, നി 

സെറ രാജാവു സ്വെമ്യനായി കഴ്ഴതപ്പൂറ 

തം വാഹനമൃഗത്തിനെറ കുട്ടിയുടെ 

പുറത്തും കയറി നിനെറ അടുക്കല് 

വരുന്നു എന്നു പറധിന്" 

എന്നിങ്ങനെ പ്രവാചക൯മുഖാന്തരം അ 

രുളിച്ചെയുതിന്നു നിവ്ൃത്തിവരുവാ൯ ഇതു 

സംഭവിച്ചു. ശിഷ്യാ൪ പുറപ്പെട്ടു യേശു 

കല്പിച്ചതുപോലെ ചെയ്യൂ, കഴ്ചതയെയും 

കുട്ടിയെയും കൊണ്ടുവന്നു തങ്ങളുടെ വ 

സ്രൂും അവയുടെ മേല് ഇട്ടു; അവ൯ കയ 

റി ഇരുന്നു. വൃരുക്കാരം മിക്കതും തങ്ങ 

ളുടെ വസ്രൂം വഴിയില് വിരിച്ചു; മററു 

ചിലര് വൃക്ഷങ്ങളിതനിന്നു കൊയ്പു ധെട്ടി 

വഴിയില് ധിതറി. മുന്നും പിന്നും നട 

ന്ന പുരുഷാരം: ദാവീട് പുത്രന്നു ഹോശ 

ന്നാ; കത്താവിനെറ നാമത്തില് വരുന്ന 

വ൯ വാഴ്ണുപ്പെട്ടവസ; അത്യുന്നതങ്ങളില് 

ഹോശന്നാ എന്നു ആത്തൃകൊണ്ടിരുന്ന. 

അവ൯ യെരൂശലേമില് കടന്നപ്പോഠ 

നഗരം മുഴുവനും ഇളകി: ഇവ൯ ആര് 

ഇവ൯ ഗലീലയിലെ എന്നു പറഞ്ഞു. 

34. മ്റവ്ദി്്സ 21 

നസറെത്തില്നിന്നുള്ള പ്രവാചകനായ 

യേശു എന്നു പുരുഷാരം പറഞ്ഞു. 

യേശു ദൈവാലയത്തില് ചെന്നു, ദൈ 

വാലയത്തില് വിച്ലന്നവരെയും കൊള്ളു. 

ന്നവരെയും എല്ലാം പുറത്താക്കി, പൊ൯വാ 

ണിഭക്കാരുടെ മേശകളെെയും പ്രാവുകളെ 

വില്ല്യന്നവരുടെ പീഠങ്ങളെയും മറിച്ചുക 

മഞ്ഞ അവരോട്ട: എന്െറ ആലയം 

പ്രാത്ഥനാലയം എനം വിളിക്കപ്പെടും 

എന്നു എഴുതിയിരിക്കുന്ന; നിങ്ങളോ അതി 

നെ കള്ളന്മാരുടെ ഗുഹയാക്കിത്തീക്കുന്നു 

എന്നു പറഞ്ഞു. കുരുടന്മാരും മുടന്തന്മാരും 

ദൈവാലയത്തില് അധനെറ അടുക്കല് 

വന്നു; അവ൯ അവരെ സെരഖ്യ മാക്കി. 

എന്നാല് മഹാപുരോഹിതന്മാരും ശാസ്്ര്രി 

മാരും അവ൯ ചെയു അത്ഭുതങ്ങളെ യും 

ഭഓാധലിട് പുത്തന്നു ഹോശന്നാ എന്നു ദൈവാ 

ലയത്തില് ആക്കുന്ന ബാലന്മാരെയും കണ്ടി 

ടട നീരസപ്പേട്ടു: ഇവര് പറയുന്നതു 

കേശക്കുന്നു വാ എന്നു അവനോടു ചോ 

ടിച്ചു. 

ളുടെയും മുലകടിക്കുന്നവരുടെയും വായില് 

യേശു അധരോടു: മധു; ശിശുക്ക 

നിന്നു നി പുകഴ്ച ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു എന്നു 

ള്ളതു നിങ്ങാം ഒരിക്കലും വായിച്ചിട്ടി 

ല്ലയോ എന്നു ചോദിച്ചു. പിന്നെ അവ 

രെ വിട്ടു നഗരത്തില്നിന്നു പുറപ്പെട്ടു 

ബെഥാന്യയില് ചെന്നു അവിടെ രാത്രി 

പാത്തു . 

രാവിലെ അവ൯ നഗരത്തിലേക്കു മട 

ങ്ങിപ്പ്ോകന്ന സമയം ചിശന്നിട്ടു വഗിയ 

രികെ ഒരു അത്തിപ്പക്ഷം കണ്ടു, അടു 

ക്കെ ചെന്നു, അതില് ഇലയല്ലാതെ ഒന്നും 

കാണായ്കയാല് : ഇനി നിന്നില് ഒരുനാളും 

ഫലം ഉണ്ടാകാതെ പോകട്ടെ എന്നു അതി 

നോടു പറഞ്ഞു; ക്ഷണത്തില് അത്തി 

മുണങ്ങിപ്പോയി. ശിഷ്യന്മാർ അതു കണ്ടാ 

റെ: അത്തി ഇത്ര ക്ഷണത്തില് ഉണങ്ങി 

17 

90 



മള 

26 

7 

ന്യ 91 

പ്പ്യോയതു ഏങ്ങനെ എന്നു പറഞ്ഞു ആശ്ച 

യ്യപ്പെട്ടു. 
ശയിക്കാതെ വിശ്വാസം ഉള്ള വരായാല് 

അതിന്നു യേശു: നിങ്ങ സം 

ഈ അത്തിയോടു ചെയുതു നിങ്ങളും 

ചെയ്യും; എന്നു മാത്തലല്ല, ഈ €൦ലയോടു: 

നീങ്ങി കടലിലേക്കു ചാടിപ്പ്പോക എന്നു 

എനു 

ഞാ൯ സത്യമായിട്ടു നിങ്ങളോടു പറയുന്നു. 

പറഞ്ഞാല് അതും സംഭവിക്കും 

നിങ്ങഠം വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ടു പ്രാത്ഥന 

യില് ഏന്തു യാചിച്ചാലും നിങ്ങധാക്കു ലഭി 

ക്കും എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞും 

അവന് ഭൈവാലയത്തില് ചെന്നു ഉപ 

ദേശിക്കുമ്പോ൦ം മഹാപുരോഹിതന്മാരും 

ജനത്തിനെറ മൂപ്പന്മാരും അവനെറ അടു 

ക്കല് വന്നു: നി ഏന്തു അധികാരംകൊണ്ടു 

ഇതു ചെയ്യുന്നു? ഈ അധികാരം നിനക്കു 

തന്നതു ആര് എന്നു ചോടിച്ചു. യേശു 

അവരോടു ഉത്തരം പറഞ്ഞതു: ഞാനും നി 

ങ്ങളോടു ഒരു. വാക്കു ചോടിക്കും; അതു നി 

ങ്ങ എന്നോടു പറഞ്ഞാല് എന്തു അധി 

കാരംകൊണ്ടു ഞാ൯ ഇതു ചെയ്യുന്നു എന്നു 

ള്ളതു ഞാനും നിങ്ങളോടു പറയും. യോ 

ഹന്നാനെറ സ്താനം എധിടെനിന്നു? സ്വ 

ശൂത്തിതനിന്നോ മനുഷ്യരിതനിന്നോ? അ 

വര് തമ്മില് ആലോചിച്ചു: സ്വഗ്ലത്തില് 

നിന്നു എനം പറഞ്ഞാല്, പിന്നെ നിങ്ങ 

അവനെ വിശ്വസിക്കാഞ്ഞതു എന്തു എനം 

അവന് നമ്മോടു ചോടിക്കും; മന്മഷ്യ 

രില്നിന്ന എന്നു പറഞ്ഞാലോ, നാം വു 

ഭയപ്പെടുന്നു; 

യോഹന്നാനെ പ്രവാചക൯ ഏന്നല്ലോ 

രുഷ്മാരത്തെ എല്ലാവരും 

ഏണ്ണുന്നതു ഏന്നു പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ 

അവര് യേശുവിനോടു: ഞങ്ങധാക്കു അറി 

ഞ്ഞുക്രടാ ഏനം ഉത്തരം പറഞ്ഞു. അവ൯ 

അവരോടു പറഞ്ഞതു : ഏന്നാല് ഞാ൯ ഇതു 

എന്തു അധികാരംകൊണ്ടു ചെയ്യുന്നു ഏന്നു 

ളതു ഞാനും നിങ്ങളോടു പറയുന്നില്ല. 

35 മത്തായി ൨.൧ 

ഏങ്കിലും നിങ്ങധക്കു ഏന്തു തോന്നുന്നു? 

ഒരു മന്മഷ്യന്നഃ രണ്ടു പുത്രന്മാർ ഉണ്ടായി 

രുന്നു; അവന് ഒന്നാമത്തവനെറ അടു 

ക്കല് ചെന്നു : മകനേ. ഇന്നു എന്െറ മുന്തി 

രിത്തോട്ടത്തില് പോയി വേല ചെയ്തു 

എന്നു പറഞ്ഞു. എനിക്കു മനസ്സില്ല എന്നു 

അവ൯ ഉത്തരം പറഞ്ഞു; എങ്കിലും പിന്ന 

ത്തേതില് അന്മതപിച്ചു അവന് പോയി. 

രണ്ടാമത്തവനെറ അടുക്കു അധവ൯ 

ചെന്നു അങ്ങനെ തന്നേ പറഞപ്പ്പോഗ: 

ഞാ൯ പോകാം അപ്പാ ഏന്നു അവ൯ 

ഉത്തരം പറഞ്ഞു; പോയില്ല താനും. ഇര 

രണ്ടുപേരില് ആര് ആകുന്നു അപ്പനെറ 

ഇക്ടും ചെയ്യതു? 

അവര് പറഞ്ഞു. 

ഒന്നാമത്തവ൯ എനു 

യേശു അവരോടു പറ 

ഞ്ഞതു : ചുങ്കക്കാരും വേശ്യമാരും നിങ്ങധക്കു 

മുമ്പായി ഭൈധരാജ്യത്തില് കടക്കുന്നു 

തന്നു സത്യ്യ മായിട്ടു ഞാന് നിങ്ങളോടു പറ 

യ്യുന്നു. 

ശിച്ചുകൊണ്ടു നിങ്ങളുടെ അടുക്കല് വന്നു; 

യോഫനന്നാ൯ നിതിമാഗ്ലം ഉപദേ 

നിങ്ങ അവയനെ വിശ്വസിച്ചില്ല; ഏ 

ന്നാല് ചുങ്കക്കാരും വേശ്യമാരും അവനെ 

വിശ്വസിച്ചു; അത്തു കണ്ടിട്ടും നിങ്ങശ അ 

വനെ ധിശ്വസിപ്പാ൯ തക്കവണ്ണം പിന്ന 

ത്തേതില് അന്തപിച്ചില്ല. 

മറെറാരു ഉപമ കേധപ്പ്ി൯. ഗൃഹസ്ഥ 

നായയാരു മനുഷ്ചയ൯ ഒരു മുന്തിരിത്തോട്ടം 

നളുണ്ടാക്കി, അതിന്നു വേലികെട്ടി, അ 

തില് ചക്കു കഴിച്ചിട്ടു ഗോപുരധും പണി 

തു; പിന്നെ കുടിയാന്മാരെ പാട്ടത്തിനു 

ഏപ്പിച്ചിട്ട പരദേശതൃതു പോയി. ഫല 

കാലം സ്ഥിപിച്ചപ്പപോശ തനിക്കുള്ള അനു 

ഭവം വാങ്ങേണ്ടതിന്നു അവ൯ ദാസന്മാരെ 

കുടിയാന്മാരുടെ അടുക്കല് അയച്ചു. കടി 

യാന്മാദരോ അവനെറ ദാസന്മാരെ പിടിച്ചും 

ഒരുവനെ തല്ലി, .ഒരുവനെ കൊന്ന, 

മറെറാരുവനെ കല്ലെറിഞ്ഞു. അവന് 
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പിന്നെയും മുമ്പിലത്തേതിലും അധികം 

ദാസന്മാരെ അയച്ചു; അവരോടും അവര് 

അങ്ങനെ തന്നേ ചെയ്യു. ഒട്ടവില് അ 

വ൯: എനെറ മകനെ അവര് ശങ്കിക്കും 

എന്നു പറഞ്ഞു, മകനെ അവരുടെ അടു 

ക്കല് അയച്ചു. മകനെ കണ്ടിട്ടു കുടിയാ 

ന്മാർ: ഇവന അവകാശി; വരുവിന. നാം 

അവനെ കൊന്നു അവനെറ അവകാശം 

കൈവശമാക്കുക എന്നു തമ്മില് പറഞ്ഞു, 

അവനെ പിടിച്ചു തോട്ടത്തില്നിന്നു പൂറ 

ത്താക്കി കൊന്നുകളഞ്ഞു. ആകയാല് മു 

ന്തിരിത്തേടുത്തിനെറ ഉടയവന വരു 

മ്പോഠ ആ കുടിയാന്മാരരാടു എന്തു ചെയ്യും? 

അവന് ആ വല്ലാത്തവരെ വല്ലാതെ നിഗ്ര 

ഹിച്ചു തക്കസമയത്തു അനുഭവം കൊടു 

ക്കുന്ന വേറെ കുടിയാന്മാക്കു തോട്ടം ഏല്പി 

ക്കം എന്നു അവര് അവനോടു പറഞ്ഞു. 

യേശു അവരോടു: 

 വീടുപണിയുന്നവര് തള്ളിക്കളഞ്ഞ 

കല്ലൂ മൂലക്കല്ലായി തീന്നിരിക്കുന്നു; ഇതു 

കത്താധിനാല് സംഭവിച്ച നമുടെ 

ടൂഷ്ട്രിയില് ആശ്ചയ്യധുമായിരിക്കുന്നു"” 

എന്നു നിങ്ങ തിരുവെഴുത്തുകളിൽ ഒരി 

വായിച്ചിട്ടില്ലയോ? ക്കലും അതുകൊണ്ടു 

ദൈവരാജ്യം നിങ്ങളുടെ പക്കല്നിന്നു 

എടുത്തു അതിനെറ ഫ്ഥലം കൊടുക്കുന്ന 

ജാതിക്കു കൊട്ടുക്കും എന്നു ഞാന് നിങ്ങ 

ളോടു പറയുന്നു. ഈ കല്ലിന്മേല് വിഴ 

ന്നവ൯ തകന്നുപോകും; അതു ആരുടെ 

മേല് എങ്കിലും വീണാല് അവനെ ധ്മൂളി 

പ്പിക്കും എന്നു പറഞ്ഞു. അവനെറ ഉപ 

മകളെ. മഹാധൃയ3രാഹിതന്മാരും പരീശരും 

കേട്ടിട്ടു, തങ്ങളെ ക്കൊണ്ടു പറയുന്നു എന്നു 

അറിഞ്ഞു, അവനെ പിടിപ്പാ൯ അന്വേ 

ഷ്ധിച്ചു; എന്നാല് പുൃരുക്കാരം അവനെ 

പ്യവാചഷകന്൯ എന്നു എണ്ണകകൊണ്ടു അ 

വരെ ഭയപ്പെട്ട. 

ച് 

[ 
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൨൨. അഷഘ്ധ്യായം. 

ഡ്യേശൂ പിന്നെയും അവരോടു ഉപമകളാ 

യി പ്രസ്മാവിച്ചതെന്തെന്നാല്: സ്വഗ്ശരാ 

ജയം തന്െറ പുത്തന്നുവേണ്ടി കല്യാണസദ്യ 

കഴിച്ച ഒരു രാജാധിനോട്ട സദൂശം. 

അവ൯ കല്യാണത്തിന്നു ക്ഷണിച്ചവരെ 

വിളിക്കേണ്ടതിന്നു ദാസന്മാരെ പറഞ്ഞയ 

ച്ച; അവക്കോ വരുവാ൯ മനസ്സായില്ല. 

പിന്നെയും അവന് മററു ദാസന്മാരെ 

അയച്ച: എന്റെറ മുത്താഴം ഒരുക്കിത്തിന്നു. 

എനെറ കാളകളെയും തടിപ്പിച്ച മൂഗങ്ങ 

ളെയും അറുത്തു, എല്ലാം 

ക്കുന്നു; കല്യാണത്തിന്നു വരുവിന൯ എന്നു 

ഒരുങ്ങിയിരി 

ക്ഷണിച്ചവരോടു പറയിച്ചു. അവര് 

അതു ക്രട്ടാക്കാതെ ഒരുത്ത൯ തനെറ നില 

ത്തിലേക്കും മറെറാരുത്ത൯ തനെറ ധ്യാപാ 

രത്തിന്നും പൊയ്തു,ഭ ഞ്ഞു. ശേഷമുള്ള വര് 

അവനെറ ദാസന്മാരെ പിടിച്ചു അപമാ 

നിച്ചു കൊന്നുകളഞ്ഞു. രാജായയ കോപി 

ചു സൈനസ്ങ്ങളെ അയച്ചു ആ കുലപാ 

തകന്മാരെ മുടിച്ചു അവരുടെ പട്ടണം ചുട്ട 

കളഞ്ഞു. 

കല്യാണം ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നു; ക്ഷണിക്ക 

പിന്നെ അവ൯ ദാസന്മാരോടട : 

പ്പെട്ടവരോ യോഗ്യരായില്ല. ആകയാല് 

വഴിത്തലെക്കല് ചെന്നു കാണുന്നവരെ 

ഒക്കെയും കല്യാണത്തിന്ത വിളിപ്പ്രി൯ 

എന്നു പറഞ്ഞു. ആ ദാസന്മാര പെരു 

വഴികളില് പോയി, കണ്ട മൂഷ്ടന്മാരെയും 

നല്ലവരെയും എല്ലാം ക്രട്ടിക്കൊണ്ടു വന്നു; 

കല്യാണശാല വിരുന്നുകാരെക്കൊണ്ടു നിറ 

ഞ്ഞു. 

വൃ അകത്തു വന്നപ്പ്യോഠ കല്യാണവസനസ്ത്രം 

വിരുന്നുകാരെ നോക്കുവാന രാജാ 

ധരിക്കാത്ത ഒരു മനുഷ്യനെ അവിടെ 

കണ്ടു: 

ഇല്ലാതെ ഇവിടെ അകത്തു വന്നതു എങ്ങ 

നെ എന്നു ചോദിച്ചു. എന്നാല് അവന്നു 

ധാഠാഥറ്ഠിം 

സ്നേഹിതാ, നീ കല്യാണവസ്്രം 

താ 
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വാക്കു മുട്ടിപ്പോയി. 

ക്കാരോടു: ഇവനെ കയ്യും കാലും കെടി 

ഏററവും വുറതൃതൃള്ള ഇരുട്ടില് തള്ളിക്കള 

ധി൯; അധിടെ കരച്ലലും പല്ലുകടിയും 

ഉണ്ടാകും എന്നു പറഞ്ഞു. വിളിക്കപ്പെടു 

വര അനേകർ; തിരഞ്ങെടുക്കപ്പെടവരോ 

ചുരുക്കം. 

അനന്തരം പരിശന്മാര് ചെന്നു അവ 

നെ വാക്കില് കുട്ടക്കേണ്ടതിന്നു ആഃ3ലാ 

ചിച്ചുകൊണ്ടു തങ്ങളൂടെ ശിഷ്യന്മാരെ 

ഹെരോട്യരോടുക്രടെ അവനെറ അടുക്കല് 

അയച്ചു: ഗുരോ, നീ സത്യവാനും ദൈവ 

ത്തിനെറ വഴി നേരായി പഠിപ്പിക്കുന്ന 

വന്ദം മനുഷ്യരുടെ മുഖം നോക്കാത്തവ൯ 

ആകയാല് ആരെയും ശങ്കയില്ലാത്തവ 

ന്ദം ആകുന്ന എന്നു ഞങ്ങ അറിയുന്നു. 

നിനക്കു ഏന്തു തോനനന്നേ? കൈസക്കു 

കരം കൊടുക്കുന്നതു വിഹിതമോ അല്ല 

യോ എന്ന പറഞ്ഞുതരണം എന്നു പറ 

യി ച്ച. യേശൂ അവരുടെ ദുഷ്ടത അഠി 

ഞ്ഞ: കപടഭക്തിക്കാര, എന്നെ പരിക്ഷി 

ക്കുന്നതു എന്തു? കരത്തിന്നുദ്ള നാണയം 

കാണിപ്പി൯ എന്നു പറഞ്ഞു; അവര് അവ 

നെറ അട്ടക്കല് ഒരു വെള്ളിക്കാശു കൊ 

ണ്ടുവന്ന. അവന് അവരോടു: ഈ സ്വ 

രൂപവും മേലെഴ്ഴത്തും ആരുടേതു എന്നു 

ചോദിച്ചതിന്നു കൈസരുടേതു എന്നു അ 

വര് പറഞ്ഞു. എന്നാൽ കൈസകുള്ളതു 

കൈസക്കും ദൈധത്തിന്നുള്ളതു ദൈധ 

ത്തിന്നും കൊടുപ്പിന എന്നു അവന് അവ 

രോടു പറഞ്ഞു. 

യ്യപ്പെടടു അവനെ വിട്ടു പൊയ്തു,ളഞ്ഞു. 

അവര കേട്ടു ആശ്ച 

പുനരുത്ഥാനം ഇല്ല ഏനാ പറയുന്ന 

സഴട്ടൂക്യരും അന്ന അവസെറ അടുക്കല് 

വന്നു: ഗ്രോ, ഒരുത്തന് മക്ക ഇല്ലാതെ 

മരിച്ചാല് അവനെറ സഹോഭര൯ അധ 

ന്െറ ഭായ്യയെ ദേധരധിവാഹം കഴിച്ചു 

ഠിം 

രാജാധ്യ (രശ്രരൂഷ | തനെറ സഹോദരന്നു സന്തതിയെ ജനി 

പ്ിക്കേണം എന്നു മോശെ കല്പിച്ചുവല്ലോ. 

ഏന്നാല് ഞങ്ങളുടെ ഇടയില് ഏഴ്ഴ സഹോ 

ദരന്മാര് ഉണ്ടായിരുന്നു. അവരില് ഒന്നാ 

മത്തവ൯ വിയാഹം ചെയൂശേഷം മരിച്ചും 

സന്തതി ഇല്ലായ്ക്കുയാല് തന്െറ ഭായ്യയെ 

സഹോദരന്നു വിട്ടേച്ചു. രണ്ടാമത്തവ 

ന്ദം മൂന്നാമത്തവനും ഏഴഗാമത്തവന് വരെ 

യും അങ്ങനെ തന്നേ. ഏല്ലാവരും കഴി 

ഞ്ഞിട്ട ഒടുവില് സ്ര്്ിയും മരിച്ചു. എന്നാല് 

പുനരുത്ഥാനത്തില് അവഠ ഏഴ്ചവരില് 

ആക്കു ഭായ്യയാകും? എല്ലാവക്കും ആയിരു 

ന്നുവല്ലോ എന്നു ചോടിച്ചു. അതിന്നു 

യരു ഉത്തരം പറഞ്ഞതു: നിങ്ങ തിരു 

വെഴുത്തുകളെയ്യം ദൈവശക്തിയെയും അ 

റിയായ്ക്കകൊണ്ടു തെററിപ്പോകുന്നു. പൂന 

രുത്ഥാനത്തില് അവര് ധിധഖാഹം കശിക്കു 

ന്നില്ല, വിവാഹത്തിന്നു കൊടുക്കപ്പെടുന്ന 

തുമില്ല; സ്വശ്ശൂത്തിലെ ഒട്ടൂതന്മാരെപ്പോലെ 

അതേ ആകുന്നു. മരിച്ചവരുടെ പുനരു 

ത്ഥാനത്തെക്കുറിച്ചോ ദൈവം അരുളിച്ചെ 

യ്യിരിക്കുന്നതു നിങ്ങ വായിച്ചിടില്പയോ? 

ഞാ൯ അബ്രാഹാമിന്െറ ദൈവവും യിസ്റ്റാ 

ക്കിനെറ ദൈവവും യാദക്കാബിനെറ ദൈ 

വധും ആകുനു എന്നു അവന് അരുളി 

ച്ചെയ്യന്നു; എന്നാല് അവന മരിച്ചവരുടെ 

ദൈവമല്ല, ജീവനുള്ളവരുടെ ജൈധഖ 

മത. പുരുക്കാരം ഇതു കേട്ടിട്ടു അവ 

നെറ ഉപദേശത്തില് വിസ്മയിച്ചു. 

സദ്ദകൃരെ അവ൯ മിണ്ടാതാക്കിയപ്ര 

കാരം കേട്ടിട്ടു പരീശന്മാർ ഒന്നിച്ചുകൂടി, 

അവരില് ഒരു വധൈടിക൯ അവനെ പരി 

ക്ഷിച്ചു: ഗ്രാ, ന്യായപ്രമാണത്തില് 

ഏതു കല്പന വലിയതു എന്നു ചോദിച്ചു. 

യേശു അവന്ോട്ടു: നിനെറ ദൈവമായ 

കത്താധിനെ നീ പൂണ്ണഹുദയത്തോടും 

ഘ്ൂണ്ണാത്മാവോടും പൂണ്ണമനസ്റസ്സോടും ക്രടെ 
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മത്തായി ൨൩ 

സ്നേഹിക്കേണം. ഇതാകുന്നു വലിയതും 

ഒന്നാമത്തേതുമായ കല്പന. രണ്ടാമത്തേതു 

അതിനോടു സമം: കൂട്ടുകാരനെ നിന്നെ 

ഈ 

രണ്ടു കല്പനകളില് സകലന്യായവ്രമാ 

അടങ്ങിയിരി 

പ്പോലെ തന്നേ സ്നേഹിക്കേണം. 

ണവും പ്രവാചകന്മാരും 

കമന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. 

പരിശന്മാ൪ ഒരുമിച്ചുക്രടിയിരിക്കു 

ബമ്പോന യേശു അവരോടു: ക്രിസ്പൂവിനെ 

ക്കുറിച്ചു നിങ്ങഗക്കു എന്തു തോന്നുന്ന? 

അവന് ആരുടെ പുത്ര൯ എന്നു ചോദിച്ച. 

ദാവീദിനെറ പുതൃ൯ എന്നു അവർ പറ 

ഞ്ഞ. 

വീട് ആത്മാധില് അവനെ കത്താവു 

അവന അവരോടു: എന്നാല് ദാ 

എന്നു വിളിക്കുന്നതു എങ്ങനെ? 

4 ഞാ൯ നിന്െറ ശത്രുക്കളെ നിന്െറ 

പാദപിഠം ആക്ുകുവോളത്തിന്നു എനെറ 

വലത്തുഭാഗത്തു ഇരിക്ക എന്നു കത്താവു 

എനെറ കത്താധിനോടു അരുളിച്ചെയ്ത" 

എന്നു അവന് പറയുന്നുവല്ലോ. 

ദാവിദ് അവനെ കത്താവു എന്നു പറയു 

നനുവെങ്കില് അവസെറ പുത്ര൯ ആകുന്നതു 

എങ്ങനെ എന്നു ചോടിച്ചു. അവനോടു 

ഉത്തരം പറവാന് ആക്കും കഴിഞ്ഞില്ല; 

അന്നുമുതല് ആരും അവനോട്ട ഒനും 

ചോദിപ്പാ൯ തുനിഞ്ഞതുമില്ല. 

൨൩. അഷ്ധ്യായം. 

അനന്തരം യേശു പുരുഷാരത്തോടും 

തന്െറ ശിഷ്യന്മാരോടും പറഞ്ഞതു: ശാ 

സ്റ്രിമാരും പരീശന്മാരും മോശെയുടെ പീഠ 

ത്തില് ഇരിക്കുന്നു. ആകയാല് അവര് 

നിങ്ങളോടു പറയുന്നതു ഒക്കെയും പ്രമാ 

ണിച്ചു ചെയ്തി൯; അവരുടെ പ്രവൃത്തി 

കഠപോലെ ചെയ്യരുതു താനും. അവര് 

പറയുന്നതല്ലാതെ ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ. അ 

വ൪ ഘനമുള്ള ചുമടുകളെ. കെടി മനുഷ്യ 

ധാഠാഥറ്ഠിം 
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രുടെ തോളില് വെക്കുന്നു; ഒരു വിരല് 

കൊണ്ടുപോലും അവയെ തൊടുവാ൯ അവ 

ക്കു മനസ്സില്ല. അവർ തങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തി 

കഠം എല്ലാം മനുഷ്യര് കാണേണ്ടതിന്നമത്ര 

ചെയ്യുന്നതു; തങ്ങളുടെ മന്ത്രപ്പട്ട വിതി 

യാക്കി തൊങ്ങല് വലുതാക്കുന്നു. അത്താ 

ഗത്തില് പ്രധാനസ്ഥലധും പള്ളിയില് 

മുഖ്യാസനവും അങ്ങാടിയില് വന്ദനവും 

മനുഷ്യര് റബ്ബീ എന്നു വിളിക്കുന്നതും 

നിങ്ങളോ റബ്ബി 

എന്നു പേര് എടുക്കരുതു ; ഒരുത്തന അത്ര 

അധക്കു പ്രിയമാകുന്നു. 

നിങ്ങളുടെ ഗുരു; നിങ്ങളോ എല്ലാവരും 

സഹോദരന്മാര്. ഭൂമിയില് ആരെയും 

പിതാവയ എന്നു വിളിക്കരുതു; ഒരുത്ത൯ 

അത്ര നിങ്ങളുടെ പിതാവും സ്വഗ്സ്ഥ൯ 

തന്നേ. നിങ്ങ നായകന്മാര് എന്നും 

പേര് എടുക്കരുതു ; ഒരുത്ത൯ അത്രേ നിങ്ങ 

ടെ നായകന്, ക്രിസ്തു തന്നേ. നിങ്ങ 

ളില് ഏററവും വലിയവ൯ നിങ്ങളുടെ 

തന്നെ 

താഴ്ച 

പ്പെടും; തന്നെത്താ൯ താഴ്ട്തുന്നവ൯ എല്ലാം 

ശശ്രൂഷക്കാര൯ ആകേണം. 

ത്താന് ഉയത്തുന്നവ൯ എല്ലാം 

ഉയത്തപ്പെടും. 

കപടഭക്തിക്കാരായ ശാസ്ത്രിമാരും പ 

രിശന്മാരുമായുള്ളോരേ, നിങ്ങഠക്കു ഹാ 

കഷ്ടം; നിങ്ങ മന്ദഷ്ൃക്കു സ്വഗ്ഗരാജ്യം 

അടെച്ചുകളയുന്നു; നിങ്ങ കടക്കുന്നില്ല, 

കടക്കുന്നവരെ കടപ്പാ൯ സമ്മതിക്കുന്നതു 

മില്ല. 

പരിശന്മാരുമായുള്ളോരേ., നിങ്ങഗക്കു ഹാ 

[കപടഭക്തിക്കാരായ ശാസ്ത്രിമാരും 

കഷ്ടം; നിങ്ങ വിധവമാരുടെ വീടുകളെ 

വിഴ്ചങ്ങുകയും ഉപായരൂപേണ ദീഘഥായി 

പ്രാത്ഥിക്കയും ചെയ്യുന്നു; ഇതു ഹേതുവായി 

നിങ്ങള്ക്കു കടടുമയേറിയ ശിക്ഷാവിധി വ 

രും.] കപടഭക്തിക്കാരായ ശാസ്ത്രിമാരും 

പരീശന്മാരുമാജഷ്യള്ളോരേ, നിങ്ങശക്കു ഹാ 

കഷ്ടം; നിങ്ങ ഒരുത്തനെ മതത്തില് ചേ 

12 
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കുുവാ൯ കടലും കരയ്യം ചൂററിനടക്കുന്നു; 

ചേന്നശേഷം അധനെ നിങ്ങളെക്കാധ 

ഇരട്ടിച്ച നരകരയാഗ്യ൯ ആക്കുന്നു. 

ആരെങ്കിലും മാട്ടിരത്തെച്ചൊല്ലി സത്യം 

ചെയ്യാല് ഏതുമില്ല ഏന്നും മന്ദിരത്തിലെ 

സ്വണ്ണുത്തെച്ചൊല്ലി സത്യം ചെയ്യുന്നവ 

നോ കടക്കാരന് എന്നും പറയുന്ന കുരുമഃ 

ന്മാരായ വഴികാട്ടികളേ., നിങ്ങരക്കു ഹാ 

കുഷ. 

രം ഏതു വലിയതു? സ്വണ്ണമോ സ്വണ്ണ 

മൂഡന്മാരും കുരുടന്മാരുമാഷ്യുള്ളോ 

മൃത്ത ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന മന്ഭിരമോ? യാഗ 

പിഠത്തെച്ചൊല്ലി സത്യം ചെയ്യാ ഏതു 

മില്ല; അതിഷഡ്േലുള്ളു വഴിപാടു ചൊല്ലി 

സത്യം ചെയ്യുന്നവനോ കടക്കാരന് എന്നു 

നിങ്ങ പറയുന്നു. കുരുടയാരായുള്ളോ 

ര, ഏതു വലിയതു? വഴിപാടോ വഴി 

പാടിനെ ശ്രഭ്ധികരിക്കുന്ന യാഗപിഠമമോ? 

ആകയാല് യാഗപിഠത്തെച്ചൊല്ലി സത്യം 

ചെയ്യുന്നവ൯ അതിനെയും അതിന്മേലുള്ള 

സകലത്തെയും ചൊല്ലി സത്യം ചെയ്യുന്നു . 

മന്ദിരത്രെച്ചൊല്ലി സത്യം ചെയ്യുന്നവന് 

അതിനെയും അതില് വസിക്കുന്നവനെ 

യും ചൊല്ലി സത്യം ചെയ്യുന്നു. സ്വഗ്ലത്തെ 

ച്ചൊല്ലി സത്യം ചെയ്യുന്നവ൯, ദൈവത്തി 

നെറ സിംഹാസനത്തെയും അതില് ഇരി 

ക്കുന്ന വനെയും ചൊല്ലി സത്യം ചെയ്യുന്നു. 

കപടഭക്തിക്കാരായ ശാസ്ത്രിമാരും പരി 

ശന്മാരുമായയള്ളോരേ, നിങ്ങധാക്കു ഹാ ക 

കടം; നിങ്ങഠാതുള.സി, ചതകപ്പ, ജീരകം ഇ 

വയില് പതാരം കൊടുക്കയും ന്യായം, കരു 

ണ, വിശ്വസ്ത ഇങ്ങനെ ന്യായപ്രമാണ 

ത്തില് ഘനമേറിയവ ത്യജിച്ചുകളുകയും 

ചെയ്യുന്നു. അതു ചെയ്തുയും ഇതുത്യജി 

ക്കാതിരിക്കുയും വേണം. കുരുടന്മാരായ 

വഴികാട്ടികളേ, നിങ്ങ കൊതുകിനെ 

അരിച്ചെടുക്കയും ഒട്ടകത്തെ ധിഴ്ചങ്ങിക്കളു 

കയും ചെയ്യന്നു . 
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കപടഭക്തിക്കാരായ ശാസ്ത്രിമാരും പ 

രീശന്മാരുമായയള്ളോരേ, നിങ്ങഠാക്കു ഹാ 

കഷ്ടം; നിങ്ങ കിണ്ടികിണ്ണങ്ങളുടെ വുറം 

വെടിപ്പാക്കുന്ന; അകത്തോ കവച്ചയും അ 

തിക്രമധും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. കുരുടനായ 

പരീശനേ, കിണ്ടികിണ്ണുങ്ങളു.ടെ പുറം 

ധെടിപ്പാകേണ്ടതിന്ന മുമ്പെ അവയുടെ 

അകം ധെടിപ്പാക്കുക. 

കപടഭക്തിക്കാരായ ശാസ്ത്രിമാരും പ 

രീശന്മാരുമായ്യുമ്ളോരേ, നിങ്ങംക്കു ഹാ 

കഷ്ടം; വെള്ള തേച്ച ശവക്കല്പറകളോടു നി 

ങ്ങ ഒത്തിരിക്കുന്നു; അവ പുറമെ അഴകാ 

യി ശോഭിക്കുന്നെങ്കിലും അകമെ ചത്തവ 

രുടെ അസ്ധികളും സകലധിധ അശുഭ്ധി 

യ്യും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ തന്നേ 

പൃറമെ നിങ്ങ നീതിമാന്മാര് ഏന്നു മന്ദ 

ഷ്ൃക്കു തോന്നുന്നു; അകമഥെദയാ കവടഭ 

ക്തിയും അധമ്മവും നിറഞ്ഞവരതത്രേ. 

കപടഭക്തിക്കാരായ ശാസ്ത്രിമാരും പ 

രീശന്മാരുമായുള്ളോരേ, നിശക്ങറക്കു ഹാ 

കഷ്ടം; നിങ്ങ പ്രവാചകനാരുടെ കല്ലാ 

കളെ പണിതും നീതിമാന്മാരുടെ കല്പറക 

ളെ അലങ്കരിച്ചുംകൊണ്ടു : ഞങ്ങ പിതാ 

ക്കന്മാരുടെ കാലത്തു ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്കില് 

പ്രവാചകന്മാരെ കൊല്ലുന്നതില് കൂട്ടാളി! 

ക ആകയില്ലായിരുന്നു ഏന്നു പറയുന്നു. 

അങ്ങനെ നിങ്ങ പ്രവാചകന്മാരെ കൊ 

ന്നവരുടെ മക്ക എന്നു നിങ്ങ തന്നേ 

സാക്ഷ്യം പറയുന്നു വല്ലോ. പിതാക്കുന്മാ 

രുടെ അളവു നിങ്ങ പൂരിച്ചുകൊഠവി൯. 

പാമ്പുകളേ., സഫ്യസന്തതികളേ., നിങ്ങ 

നരകധിധി ഏങ്ങനെ ഒഴിഞ്ഞുപോകും? 

അതുകൊണ്ടു ഞാന് പ്രവാചകന്മാരെ 

യും ജ്താനികളെയും ശാസ്്ത്രിമാരെയും നി 

ങ്ങളുടെ അടുക്കല് അയക്കുന്നു; അവരില് 

ചിലരെ നിങ്ങ ക്രൂശിച്ചു കൊല്ലുകയും 

ചിലരെ നിങ്ങളുടെ പള്ളികളില് ചമ്മട്ടി 
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മത്തായി ൨൪: 40 നന ച്നഅസ 94: 

കൊണ്ടു അടിക്കയും പട്ടണതമ് ല്നിന്നു പ | ന്നും അടയാളം എന്തു എന്നും പറഞ്ഞുത 

ട്ടണത്തിലേക്കു ഓടിക്കയും ചെയ്യും. നീതി 

മാനായ ഹാ3ബലിനെറ രക്തംമുതല് നി 

ങ്ങ മന്ദിരത്തിന്നും യാഗപീഠത്തിന്നും 

നടുവില്വെച്ചു കൊന്നവനായി ബെരെ 

ഖ്യാവിനെറ മകനായ സെഖയ്യാധിനെറ 

രക്തംവരെ ഭൂമിയില് ചൊരിഞ്ഞ നിതി 

യുള്ള രക്തം എല്ലാം നിങ്ങളുടെമേല് വരേ 

ണ്ടതാകുന്നു. ഇതൊക്കെയും ഈ തലമുറ 

മേല് വരും എന്നു ഞാന് സത്യമായിട്ടു നി 

ങ്ങളോടു പറയുന്നു. 

യെരൂശലേമേ, യെരൂശലേമേ, പ്രവാ 

ചകന്മാരെ കൊല്ലുകയും നിസെറ അടു 

ക്കല് അയച്ചിരിക്കുന്നവരെ കല്ലെറികയും 

ചെയ്യുന്നവളേ., കോഴി തനെറ കുഞ്ഞങ്ങളെ. 

ചിറകിന൯ുകീഴില് ചേക്കുംപോലെ നിന്െറ 

മക്കളെ ചേത്തു കൊഗവാ൯ എനിക്കു എത്ര 

വട്ടം മനസ്സായിരുന്നു ; നിങ്ങഗക്കോ മനസ്സാ 

യില്ല. നിങ്ങളുടെ ഭവനം ശ്രുന്യമായ്യിരും. 

കത്തായിനെറ നാമത്തില് വരുന്നവന് അ 

നുഗ്രഹിക്കപ്പെടടവ൯ എന്നു നിങ്ങ പറ 

യയവോളം നിങ്ങ ഇനി എന്നെ കാണുക 

യില്ല എന്നു ഞാ൯ നിങ്ങളോടു പറയുന്നു. 

൨ ൪൭.., അഡ്ധ്യായം. 

യ്യേശു ദൈധാലയം വിട്ടുപോകുമ്പോഠ 

ശിഷ്യയന്മാര അവന്നു ദൈധാലയത്തിനെറ 

പണി കാണിക്കേണ്ടതിന്ന അവനെറ അ 

ട്ടക്കല് വന്നു. അധന അവരോട്ട: ഇതെ 

ല്ലാം കാണുന്നില്ലയോ? ഇടിഞ്ഞു പോകാതെ 

കല്ലിന്മേല് കല്ലൂ ഇവിടെ ശേഷിക്കയില്ല 

എന്നു ഞാ൯ സതൃമായിട്ടു നിങ്ങളോടു പറ 

യുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. 

അവന ഒലിവുമലയില് ഇരിക്കുമ്പോ 

ശിഷ്യന്മാര് തനിച്ചു അവനെറ അടുക്കല് 

വന്നു : അതു എല്പ്പോശ സംഭവിക്കും എന്നും 

നിനെറ ധരധിന്നും ലോകാവസാനത്തി 

ഠിം 

രേണം എന്നു അപേക്ഷിച്ചു. അതിനു 

യേശു ഉത്തരം പറഞ്ഞതു : ആരും നിങ്ങളെ 

തെററിക്കാതിരിപ്പാ൯ സൂക്ഷിച്ചുകൊഗ 

വിനു. 

നേകര് എനെറ പേര് എടുത്തുവന്നു പല 

ഞാ൯ ക്രിസ്തു എന്നു പറഞ്ഞു അ 

രെയും തെററിക്കും. നിങ്ങ യുദ്ധങ്ങ 

ളെയും യൃഭ്ധശ്രുതികളെയും കുറിച്ചു കേഠം 

ക്കും; ചഞ്ചലപ്പെടാതിരിപ്പാ൯ സൂക്ഷിച്ച 

കൊഠധിന൯; അതു സംഭധിക്കേണ്ടതു ത 

ന്നേ; എന്നാല് അതു അവസാനമല്ല. ജാ 

തി ജാതിയോടും രാജ്യം രാജ്യത്തോടും എതി 

ക്കും; ക്ഷാമവും ഭൂകമ്പവും അധിടവധിടെ 

എങ്കിലും ഇതു ഒക്കെയും ഈററു 

നോധിനെറ ആരംഭമത്ര. അന്നു അ 

ഉണ്ടാകും. 

വര് നിങ്ങളെ ഉപര്ദവത്തിന്നു ഏല്പിക്കയും 

കൊല്ലുകയും ചെയ്യം; എസെറ നാമംനിഥി 

ആം സകലജാതികളും നിങ്ങളെ പകെ 

ക്കും. പലരും ഇടറി അന്റോന്യം ഏല്ലി 

ച്യകൊടുക്കയും അന്യോന്യം പകെക്കയും 

ചെയ്യം. 

വന്നു അനേകരെ തെററിക്കും. 

കള്ള പ്രവാചകന്മാര പലരും 

അധമ്മം 

പെരുകുന്നതു കൊണ്ടു അനേകരുടെ സ്ക്റേ 

ഹം തഞത്തൃപോകും. എന്നാല് അവസാ 

നത്തോളം സഹിച്ചുനില്ല്യന്നവ൯ രക്ഷ്മിക്കു 

പ്പെടും. രാജ്യത്തിന്െറ ഈ സുധിശേകഷം 

സകലജാതികമക്കും സാക്ഷ്യമായി ഭൂലോ 

കത്തില് ഒക്കെയും പ്രസംഗിക്കപ്പെടും; 

അപ്പ്പോഗ അവസാനം വരും. 

എന്നാല് ദാനിയല്പ്രവാചക൯മുഖാ 

ന്തരം അരുളിച്ചെയുതുപോലെ ശ്രുന്യമാക്കു 

ന്ന ഒ്ലേച്ഛ,ത വിശുഭ്ധസ്ഥലത്തില് നില്ലന്ന 

തു നിങ്ങ കാണുമ്പോ -- വായിക്കുന്ന 

വ൯ ചിന്തിച്ചുകൊള്ളട്ടെ -- അന്നു യ്െപ്രു 

ട്യയിലുള്ള വ൪ മലകളിലേക്കു ഓടിപ്പോക 

ട്ടെ. വീട്ടിന്മേത ഇരിക്കുന്നവ൯ ധിട്ടിലു 

ള്ളതു എടുക്കേണ്ടതിന്നു ഇറങ്ങരുതു; വയ 
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ചവ 24 41 മത്തായി ൨൪: 

ലിലുള്ള വ൯ വന്ര്ൂം എടുപ്പാ൯ മടങ്ങി പ്പോ | മഹാകാഹള ധ്വനിയോടുംക്രടെ അയക്കും; 

കരുതു. ആ കാലത്തു ഗഭിണികറാക്ും 

മുലകുടിപ്പിക്കുന്നവക്കും അയ്യോ കഷ്ടം! 

ഏന്നാല് നിങ്ങളുടെ ഓടിപ്പോക്കു ശിതകാ 

ലത്തോ ശബ്ബത്തിലോ സംഭവധിക്കാതിരി 

പ്പാന് പ്രാത്ഥിപ്പി൯. ലോകാരംഭംമുതല് 

ഇനാവരെയും സംഭ വിച്ചിടില്ലാത്തതും 

ഇനിമേല് സംഭവിക്കാത്തതും ആയ വലി 

ആ നാളുക 

ചുരുങ്ങാതിരുന്നാല് ഒരു ജഡവും രക്ഷ്മിക്ക 

യ കഷ്ടം അന്നു ഉണ്ടാകും. 

പ്ലേടുകയില്ല; വൃതന്മാര്നിമിത്തമോ ആ 

നാളു കറം ചുരുങ്ങും. അന്നു ആരാനും നിങ്ങ 

ളോടു: ഇതാ, ക്രിസ്റ്റ ഇധിടെ. അല്പ അധി 

ടെ ഏന്നു പറഞ്ഞാല് ധിശ്വസിക്കരുതു. 

കള്ള ക്രിസ്റ്രൂക്കളും കള്ള പ്രവാചകന്മാരും എ 

ഴഎന്നേററു കഴിയുമെങ്കില് പവ്യൃതന്മാരെയും 

തെററിപ്പാനായി വലിയ അടയാളങ്ങളും 

അത്ഭുതങ്ങളും കാണിക്കും. ഓാത്തൃകൊഠ 

വിന്; ഞാ൯ മുമ്പുക്ൂടി നിങ്ങളോടു പറഞ്ഞി 

രിക്കുന്നു. ആകയാല് നിങ്ങളോട : അതാ, 

അവന മരുഭൂമിയില് എന്നു പറഞ്ഞാല് 

പുറപ്പെടരുതു ; 

പറഞ്ഞാല് ധിശ്വസിക്കരുതു . 

ഇതാ, അറകളില് എന്നു 

മിന്നത 

കിഗക്കുനിന്നു പുറപ്പെട്ടു പടിഞ്ഞാറോളം 

വിള.ങങുംപോലെ മനുഷ്യയപുത്രനെറ വരവു 

ആകും. ശവം ഉള്ള ടത്തു കഴണക്കഠ ക്രടും. 

ആ കാലത്തിലെ കക്ഷം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ 

സൂയയ൯ ഇരുണ്ടുപോകും; ചന്ന പ്രകാശം 

കൊട്ടക്കാതിരിക്കും; നക്ഷത്രങ്ങ ആകാ 

ശത്തുനിന്നു വിഴും; ആകാശത്തിലെ ശക്തി 

കഠം ഇളകിപ്പോകും. അപ്ല്വോറം മന്ദഷ്യ 

പുത്തനെറ അടയാളം തആആകാശത്തു വിള 

ങ്ങും; അന്നു ഭൂമിയിലെ സകലഗോത്രങ്ങളും 

പ്രലപിച്ചുംകൊണ്ടു, മനുഷ്യപുത്ര൯ ആ 

കാശത്തിലെ മേഷങ്ങളിന്മേല് മഹാ 

ശക്തിയോടും തേജസ്സ്സോടും ക്രടെ വരു 

ന്നതു കാണും. അവന് തനെറ ട്ടൂതന്മാരെ 

ധിം 

അവര് അവനെറ വൃതന്മാരെ ആകാശ 

തആതിനെറ അവുതിമുതല് അറുതിവരെയും 

നാലു ദിക്കില്നിന്നും ക്രട്ടിച്ചേകും. 

അത്തിയെ നോക്കി ഒരു ഉപമ പഠി 

പ്പി൯; അതിന്െറ കൊമ്പു ഇളുതായി 

ഇല തമളിക്കുമ്പോര വേനല് അടുത്തു 

എന്നു നിങ്ങ അറിയുന്നുവല്ലോ. അങ്ങ 

നെ നിങ്ങ ഇതു ഒക്കെയും കാണു 

മ്പോര അവന അടുക്കെ വാതില്ലൃല് 

32 

33 

തന്നേ ആയിരിക്കുന്നു എന്നു അറിഞ്ഞു 

കൊദരധി൯. ഇതൊക്കെയും സംഭവിക്കു 

വോളം ഈ തലമുറ ഒഴിഞ്ഞുപോകയില്ല 

എന്നു ഞാ൯ സത്യമായിട്ടു നിങ്ങളോടു 

പറയുന്നു. ആകാശവും ഭൂമിയും ഒഗിഞ്ഞു 

പോകും; എനെറ വചനങ്ങളോ ഒഗിഞ്ഞു 

ആ 

സംബന്ധിച്ചാ എഏനെറ പിതാധു മാത്രമ 

പോകയില്ല. നാളും നാഴികയും 

ല്ലാതെ ആരും സ്വഗ്ലത്തിലെ ഭ്ൃതന്മാരും 

പുത്രനും ക്രടെ അറിയുന്നില്ല. നോഹ 

യുടെ കാലംപോലെ തന്നേ മന്ദഷ്യപുത്ര 

നെറ വരധും ആകും. ജലപ്പളയത്തിന്നു 

മമ്പുള്ള കാലത്തു നോഹ പെട്ടകത്തില് 

കയറിയ നാരവരെ അവര് തിന്നും കുടി 

ചും വിഖാഹം കശിച്ചും വിവാഹത്തിന്നു 

കൊടുതുതും പോന്നു; ജലപ്രളയം വന്നു 

എല്ലാവരെയും നിക്കിക്കളുയുർവാളം ആ 

വര് അറിഞ്ഞതുമില്ല; മനുഷ്യപുത്രനെറ 

വരവും അങ്ങനെ തന്നേ ആകും. അന്നു 

രണ്ടുപേർ വയലില് ഇരിക്കും; ഒരുത്ത 

നെ കൈക്കൊള്ളും, മററവനെ ഉപേക്ഷി 

ക്കും. രണ്ടുപേര് ഒരു തിരികല്ലില് പൊ 

ടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും; ഒരുത്തിയെ കൈ 

ക്കൊള്ളും, മററവളെ ഉപേക്ഷിക്കും. നിങ്ങ 

ടെ കത്താവു ഏതു ദിവസത്തില് വരുന്മ 

എന്നു നിങ്ങ അറിയായ്കകൊണ്ടു മണ 

ന്നിരിപ്പി൯. കള്ളന് വരുന്ന യാമം ഇ 

€ 
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മത്തായി ൨൫ 

ന്നതെന്നു വീട്ടുടയവന്൯ അറിഞ്ഞു എങ്കില് 

അവന് ഉണന്നിരിക്കയും തനെറ വീട്ട 

തുറക്കുവാനു സമ്മതിക്കാതിരിക്കയും ചെയ്യും 

എന്നു അറിയുന്നുവല്ലോ. അങ്ങനെ നി 

ങ്ങ നിനെക്കാത്ത നാഥികയിത മനുഷ്യ 

പൃത൫ന൯ വരുന്നതു കൊണ്ടു നിങ്ങളും ഒരു 

ങ്ങജിയിരിപ്പി൯. 

തനെറ വീട്ടുകാക്കു തത്സമയത്തു ഭക്ഷണം 

എന്നാല് യജമാന൯ 

കൊട്ടുക്കേണ്ടതിന്നു അവരുടെമേല് ആക്കി 

വെച്ച ധിശ്വസ്മുന്ദം ബുഭ്ധിമാനും ആയ 

ദാസ൯ ആര്? യജമാനന് വരുമ്പോ 

അങ്ങനെ ചെയ്യുകാണുന്ന ദഓസ൯ ഭാഗ്യ 

വാന്. 

സകലത്തിന്മേലും യജമാന൯ ആക്കിലവെ 

അവ൯ അവനെ തനിക്കുള്ള 

ക്കം എന്നു ഞാ൯ സത്യമായിട്ടു നിങ്ങളോട 

പറയുന്നു. എന്നാല് അവ൯ ദൂഷ്ടൂദാസ 

നായി: യജമാന൯ വരുവാ൯ താമസിക്കു 

ന്നു എന്നു ഹൃദയംകൊണ്ടു പറഞ്ഞു, ക്രട്ട 

ദാസന്മാരെ അടിപ്പാനും കുടിയന്മാരോടു 

ക്രടി തിന്നു കുടിപ്പാന്ം തുടങ്ങിയാല് ആ 

ദാസ൯ നിരൂപിക്കാത്ത നാളിലും അറിയാ 

ത്ത നാഴികയിലും യജമാന൯ വന്ന അ 

വനെ ദണ്ഡിപ്പിച്ചു അവന്നു കപടഭക്തി 

ക്കാരോടുക്രടെ പങ്കു കല്പിക്കും; അവിടെ 

കരച്ചലും പല്ലുകടിയും ഉണ്ടാകും. 

൨൫, അദ്ധ്യായം. 

സ്വഗ്ഗരാജ്യം മണവാളനെ എതിരേ 

പ്ലാന് വിളക്കു എടുതുതുംകൊണ്ടു പുറപ്പെട്ട 

ത്ആകും. 

അവരില് അഞ്ചുപേര് ബുദ്ധിയില്ലാത്തവ 

പത്തു കന്യകമാദരാടു സറദ്ടശം 

രും അഞ്മുപേര് ബുദ്ധിയുള്ള വരും ആയി 

രുന്നു. ബുഭ്ധിയില്ലാത്തവ൪ ധിളക്കു ഏട്ട 

തആതഃപ്പാഗ എണ്ണ എടുത്തില്ല. ബുഭ്ധിയു 

ഒളവരോ ധിളക്കോടടക്രടെ പാത്രത്തില് 

എണ്ണയും എടുത്തു. 
താമസിക്കുമ്പോഗ എല്ലാവരും മയക്കം പി 

പിന്നെ മണവാള൯ 

ഠിം 

__ ൧ മന്ന ൭5 

ടിച്ചു ഉറങ്ങി. അഭ്ധരാത്രിക്കോ: മണ 

വാളന൯ വരുന്നു; അവനെ എതിരേല്പാ൯ 

പുറപ്പെടുധവി൯ എന്നു ആചപ്പ്യധിളി ഉണ്ടാ 

യി. 

എഴ്ചന്നേററു വിളക്കു തെളിയിച്ചു. ഏ 

അപ്പ്യോഗ കന്യകമാര് എല്ലാവരും 

ന്നാല് ബുഭ്ധിയില്ലാത്തവര് ബുദ്ധിയുള്ള 

വരോടു : ഞങ്ങളുടെ വിളക്കു കെട്ടുപോകു 

ന്നതുകൊണ്ടെ നിങ്ങളുടെ എണ്ണയില് കുറെ 

ഞങ്ങഗക്കു തരുധി൯ എന്നു പറഞ്ഞു. 

ബുദ്ധിയുള്ള വര്: ഞങ്ങശക്കും നിങ്ങഗകും 

പോരാ എന്നു വരാതിരിപ്പാ൯ നിങ്ങ 

വില്ല്യന്നവരുടെ അടുക്കല് പോയി വാങ്ങി 

പറഞ്ഞു. 

അവര് വാങ്ങുവാ൯ പോയപ്പ്പോഗം മണ 

ക്കൊഠവി൯ എന്നു ഉത്തരം 

വാള൯ വന്നു; ഒരുങ്ങിയിരുന്നവര് അവ 

നോടുക്രടെ കല്യാണസ്ടദയക്കു ചെന്നു; 

വാതില് അടെക്കയും ചെയ്യൂ. അതിസനെറ 

ശേഷം മറെറ കന്യകമാരും വന്നു : കത്താ 

വേ, കത്താലേ, ഞങ്ങമക്കു തുറക്കേണമേ 

എന്നു പറഞ്ഞു. അതിന്നു അവ൯: ഞാ൯ 

നിങ്ങളെ. അറിയുന്നില്ല എന്നു സത്യഥാ 

യിട്ടു നിങ്ങളോടു പറയുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. 

ആകയാല് നാളും നാഴികയും നിങ്ങ 

അറിയായ്കകൊണ്ടു ഉണന്നിരിപ്പി൯. 

ഒരു മന്ുഷ്യ൯ പരദേശത്തു പോകു 

മ്പോഠം ഓസന്മാരെ വിളിച്ചു തനെറ സ 

മ്പതതു അവരെ ഏല്പിച്ച. ഒരുവന്നു 

അഞ്ചു താലത്തു, ഒരുവന്നു രണ്ടു, ഒരുവന്നു 

ഒന്നു, ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തന്നു അവന 

വനെറ പ്രാപ്യ്രിപോലെ കൊടുത്തു യാത്ത 

പുറപ്പെട്ടു. 

ഉടനെ ചെന്നു വ്യാപാരം ചെയ്യു വേറെ 

അഞ്ചു താലത്തു ലഭിച്ചുവ൯ 

അഞ്ചു താലന്തു സമ്പാദിച്ചു. അങ്ങനെ 

തന്നേ രണ്ടു താലത്തു ലഭിച്ചവ൯ വേറെ 

രണ്ടു നേടി. ഒന്നു ലഭിച്ചവനോ പോയി 

നിലത്തു ഒരു കി കുഴിച്ചു യജമാനനെറ 

വളരെ കാലം ദ്വയം മറെച്ചുവെച്ചു. 19 
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കഴിഞ്ഞശേഷം ആ ദാസനാരുടെ യജ 

മാന൯ വന്നു അവരുമായി കണക്കു തിത്തു . 

അഞ്ചു താല ലഭിച്ചവ൯ അടുക്കെ 

വന്ന, വേറെ അഞ്മുക്രടെ കൊണ്ടുവന്നു : 

യജമാനനേ, അഞ്ചു താലന്തപ്പോ എന്നെ 

ഏആപ്പിച്ചതു; ഞാന് അഞ്ചു താലത്തുക്രടെ 

നേടിയിരിക്കുനാ എന്നു പറഞ്ഞു. അതി 

ന്നു യജമാനന്: നന്നു, നല്ലവനും വിശ്വ 

നി അല്പത്തിത 

വിശ്വ സ്മൂനായിരുന്നു; ഞാ൯ നിന്നെ അ 

സ്മൂന്ദമായ ദാസനേ, 

ധികത്തിന്നു വിചാരകനാകും; നിനെറയ 

ജമാനനെറ സന്തോഷത്തിമലേക്കു പ്രവേ 

ശിക്ക ഏന്നു അധഖവനോടു പാഞ്ഞു. രണ്ടു 

താലത്തു ലഭിച്ചവന്ും അടുക്കെ വന്നു: യജ 

മാനനേ, രണ്ടു താലന്തഃപ്പോ എന്നെ ഏല്പി 

ചതു; ഞാന് രണ്ടു താലത്തുക്ൂടെ നേടിയി 

രിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. അതിന്നു യജ 

മാനന്: നന്നു. നല്ല വന്ദം വിശ്വ സ്മന്ദമായ 

ദസനേ, നീ അപ്പത്തില് വിശ്വസ്മനാ 

യിരുന്നു; ഞാന് നിന്നെ അധികത്തിന്നു 

വിചാരകനാക്കും; നിനെറ യജമാനനന്െറ 

സന്തോഷത്തിലേക്കു പ്രവേശിക്ക ഏന്നു 

അവനോടു പറഞ്ഞു. ഒരു താലത്തു ലഭി 

ച്ചവന്ദം അടുക്കെ വന്നു: യജമാനനേ, 

നീ ധിതെക്കാത്തേടത്തുനിന്നു കൊയ്യുകയും 

വിതറാത്തേടത്തുനിന്നു ചേക്കുകയും ചെ 

യ്യുന്ന കഠിനമനുഷ്യ൯ എനും ഞാന് അറി 

ഞ്ഞ ഭയപ്പെട്ടു ചെന്നു നിന്െറ താലന്തു 

നിലത്തു മറെച്ചുവെച്ചു; നിമ൯റതു ഇതാ, 

എടുത്തുകൊഗക എന്നു പറഞ്ഞു. അതിന്നു 

യജമാനന് ഉത്തരം പറഞ്ഞതു: ടൂക്ൃന്ദം 

മടിയനും ആയ ഭാസനേ. ഞാ൯ വിതെ 

ക്കാത്തേടത്തൃനിന്നു കൊയ്യുകയും വിതറാ 

ത്തേടത്തുനിന്നു ചേക്കുകയും ചെയ്യുന്നവന് 

ഏന്ന നി അറിഞ്ഞുവല്ലോ. നി എനെറ 

ദ്യം പൊന൯വാണിഭക്കാരെ ഏപ്പിക്കേ 

ണ്ടിയിരുന്നു; എന്നാല് ഞാ൯ വനാ ഏ 
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നേറതു പലിശയോടുക്രടെ വാങ്ങിക്കൊ 

ഒുള മായിരുന്നു. ആ താലത്തു അവന്െറ 

പക്കല്നിന്നു എടുത്തു പആആ താലനത്തുള്ള 

വന്നു കൊടുപ്പി൯. അങ്ങനെ ഉള്ള വന്നു 

ഏവന്നും ലഭിക്കും; അവന്നു സമൂദ്ധിയും 

തുണ്ടാകും; ഇല്പാത്തവര്നോടോ ഉള്ളതും 

എന്നാല് കൊള്ള. 

പുറത്തുള്ള 

തള്ളിക്കള വി൯; അധിടെ 

ക്രടെ ഏടുത്തുകളയും. 
രുതാത്ത ഭസനെ ഏററവും 

ഇരുടിലേക്കു 

കരച്ചലും പല്ലുകടിയും ഉണ്ടാകും. 

മനുഷ്യപൃയത൯ തന്െറ തേജസ്സ്സോടെ 

സകലധിശരഭ്ധദ്ൂൂതന്മാരുമായി വരുമ്പോ 

അവന് തെറ തേഷങസ്സിനെറ സിംഹാസ 

നത്തില് ഇരിക്കും. സകലജാതികളെയും 

അവനെറ മുമ്പില് ക്രടും; അവ൯ അവരെ 

ഇടയ൯ ചെമ്മരിയാടുകളെ.യും കോലാടുക 

ളെയ്യം തമ്മില് വേര്തിരിക്കുന്നതു പോലെ 

വേര്തിരിച്ചു, ചെമ്മരിയാടുകളെ. തനെറ 

വലത്തും കോലാട്ടകളെ ഇടത്തും നിറുത്തും. 

രാജാധയ തനെറ വലത്തുള്ള വരോടു അരു 

ളിച്ചെയ്യും: എന്െറ പിതാവിനാല് അനു 

ഗ്രഹിക്കപ്പെടുവരേ, വരുവി൯; ലോക 

സ്ഥാപനംമതല് നിങ്ങരക്കായി ഒരുക്കി 

യിരിക്കുന്ന രാജ്യം അവകാശമാക്കിക്കൊഠാ 

വി൯. എനിക്കു വിശന്നു, നിങ്ങഠ ഭക്ഷി 

പ്രാ൯ തന്നു; ദാഹിച്ചു, നിങ്ങഠം കുടിപ്പാ൯ 

തന്നു; ഞാന അതിഥിയായിരുന്നു, നിങ്ങ 

ഏന്നെ ചേത്തു കൊണ്ടു; നഗ്നനായിരുന്നു, 

നിങ്ങ എന്നെ ഉടുപ്പിച്ചു; രോഗിയായി 

രുന്നു, നിങ്ങ എന്നെ കാണ്ടാന വന്നു; 

തടവധില് ആയിരുന്നു. നിങ്ങ എനെറ 

അടുക്കല് വന്നു. അതിന്നു നിതിമാന്മാ൪ 

അവനോടു: കത്താടവ, ഞങ്ങ എപ്പ്യോഠം 

നിന്നെ വിശന്നു കണ്ടിട്ട ഭക്ഷിപ്പാ൯ തരി 

കയോ ദാഹിച്ചുകണ്ടിട്ടു കുടിപ്പാ൯ തരിക 

യോ ചെയ്യൂ? ഞങ്ങ ഏപ്പ്ോോാ നിന്നെ 

അതിഥിയായി കണ്ടിട്ടു ചേത്തു കൊഠക 
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യോ നഗ്നനായി കണ്ടിട്ടു ഉടുപ്പിക്കയോ | ന്നു നിങ്ങ അറിയുന്നുവല്ലോ; അനു 

ചെയ്യു? നിന്നെ രോഗിയായിട്ടോ തടവി മന്ദഷ്യപുത്രനെ ക്രൂശിപ്പാ൯ ഏല്പിക്കും എ 

ലോ എപ്പ്യോഠര കണ്ടിട്ടു ഞങ്ങ നിന്െറ 

അടുക്കത വനു എന്നു ഉത്തരം പറയ്യം. 

രാജാവയ അവരോട്ട : എനെറ ഈ ഏററവും 

ചെറിയ സഹോദരന്മാരില് ഒരുത്തനു 

നിങ്ങ. ചെയയുേടത്തോളും എല്ലാം എനി 

ക്കു ചെയ്യു എന്നു ഞാ൯ സത്യമായിട്ടു നി 

ങ്ങളോടു പറയുന്നു എന്നു അരുളിച്ചെയ്യും. 

പിന്നെ അവന ഇടത്തുള്ള വരരാടട: ശപി 

ക്കപ്പെട്ടവരേ, എന്നെ വിട്ടു പിശാചിന്നും 

അവനെറ ഭൂതന്മാക്കും ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന 

നിത്യാഗ്നിയിലേക്കു പോകുവിന൯. എനി 

ക്കു വിശന്നു, നിങ്ങ ഭക്ഷിപ്പാന് തന്നി 

ല്ല; ഭഓഹിച്ചു, നിങ്ങ കുടിപ്പാ൯ തന്നില്ല. 

അതിഥിയായിരുന്നു, നിങ്ങ എന്നെ ചേ 

തതകൊണ്ടില്ല; നഗ്നനായിരുന്നു. നിങ്ങ 

എന്നെ ഉടുപ്പ്ിച്ചില്ല; രോഗിയും തടധിലും 

ആയിരുന്നു, നിങ്ങ എന്നെ കാണ്മാന് വ 

ന്നില്ല എന്നു അരുളിച്ചെയ്യും. അതിന്നു 

അവര്: കത്താവേ, ഞങ്ങ നിന്നെ ധി 

ശക്കുന്നവനോ ദാഹിക്കുന്നവനോ അതിഥി 

യോ നഗ്നനോ രോഗിയോ തടധിലോ 

ആയി എപ്പ്യോംം കണ്ട നിനക്കു ശുശ്രൂഷ 

ചെയ്യാതിരുന്നു എന്നു ഉത്തരം പറയും. 

അവന് അവരോട്ട: ഈ ഏററവും ചെറി 

യവരില് ഒരുത്തന്നു നിങ്ങ ചെയ്യാഞ്ഞേ 

ടത്തോള.മെല്ലാം എനിക്കു ആകുന്നു ചെയ്യാ 

ഞ്ഞതു എന്നു ഞാ൯ സത്യമായിട്ടു നിങ്ങ 

ളോടു പറയുന്നു എന്നു ഉത്തരം അരുളും. 

ഇവര് നിത്യദണ്ഡനത്തിലേക്കും നീിതിമാ 

ന്മാ൪ നിത്യജിവങ്കലേക്കും പോകും. 

൨ ന്ഥം അദ്ധ്യായം. 

ഇ൬ വചനങ്ങഠം ഒക്കെയും പറഞ്ഞു തീ 

ന്നശേഷം യേശു ശിഷ്യന്മാരോടു: രണ്ടുടി 

ന്നു പറഞ്ഞു. അന്നു മഹാപുരോഹിതന്മാ 

രും ജനത്തിനെറ മൂപ്പന്മാരും കയ്യാഫാമ 

ഹാപൃരോഹിതനെറ മണ്ഡപത്തില് വനു 

ക്രടി, യേശുധിനെ ഉപായത്താല് പിടി 

യ കൊല്ലൃവാ൯ ആലോചിച്ചു; എങ്കിലും ജ 

നത്തില് കലഹമുണ്ടാകാതിരിപ്പാ൯ പെരു 

നാളില് അരുതു എന്നു പറഞ്ഞു. 

യേശു ബെഥാന്യയില് കുക്ടരോഗിയാ 

യിരുന്ന ശിമോനെറ വിട്ടില് ഇരിക്കു 

മ്പോര ഒരു സ്ത്രി വിലയേറിയ പരിമള 

തൈലം .നിറഞ്ഞ ഒരു ധെങ്കതഭരണി 

എടുതതുംകൊണ്ടു അവനെറ അടുക്കെ വ 

ന്നു, അവന പന്തിയില് ഇരിക്കുമ്പോഠ്ര 

ശി 

ഷ്യന്മാര് അതു കണ്ടിട്ടു മുക്കിഞ്ഞു: ഈ വെ 

അതു അവനെറ തലയിത ഒഴിച്ചു. 

റുംചെലവു എന്തിന്നു? ഇതു വളരെ ധി 

ലെക്കു വിററു ദരിദക്കു കൊടുക്കാമായിരു 

നുവല്ലോ എന്നു പറഞ്ഞു. യേശു അതു 

അറിഞ്ഞു അവരോടു: സ്ര്രിയെ അസ്ഹ 

അവര എങ്കല് 

ദരിദര 

പ്പെടുതുുന്നതു എന്തു? 
നല്ല പ്രവൃത്തിയല്ലോ ചെയുതു. 

നിങ്ങഗക്കു എല്ലായ്ക്യോഴ്ചം അടുക്കെ ഉണ്ടു; 

ഞാ൯ നിങ്ങരക്കു എല്ലായ്യോഴചം ഇല്ല താ 

നും. അവര ഈ തൈലം എനെറ ദേ 

ഹത്തിന്മേല് ഒഗിച്ചതു എനെറ ശവസം 

സ്ക്ാരത്തിന്നായി ചെയുതാകുനു. ലോക 

ത്തില് എങ്ങും, ഈ സുധിശേഷം പ്രസം 

ഗിക്കുന്നേടത്തെല്ലാം, അവഠം ചെയുതും 

അവളുടെ ഓമ്മെക്കായി പ്രസ്മാവിക്കും എ 

ന്നു ഞാ൯ സത്യമായിട്ടു നിങ്ങളോടു പറ 

യുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. 

ം അന്ന വന്തിരുവരില് ഒരുത്തനായ യ്മ 

ഓ ഈസ്റ്റയ്യോത്താവയ മഹാപുരോഹിതന്മാ 

രുടെ അട്ടുക്കല് ചെന്നു: നിങ്ങ എന്തു 

വസം കഥിഞ്ഞിട്ടു പെസഹ ആകുന്നു എ | തരും? ഞാ൯ അവനെ കാണിച്ചുതരാം എ 
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ന്നു പറഞ്ഞു; അവര അവന്നു മുപ്പതു ഖെ 

ഒുളിക്കാശു രൂക്കിക്കൊടുത്തു. അന്മമൃുതത 

അവനെ കാണി ച്ചുകൊടുപ്പാ൯ അവന് ത 

ക്കം അന്വേഷിച്ചു പോന്ന. 

പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പത്തിനെറ ഒന്നാം 

നാളില് ശിഷ്യന്മാർ യേശുവിനെറ അടു 

ക്കര വന്നു: നി പെസഹ കഴിപ്പാ൯ ഞ 

ഞ്ജ ഒരുക്കേണ്ടതു ഏവിടെ എന്നു ചോടി 

ച്ചു. അതിന്നു അവന പറഞ്ഞതു: നി 

ങ്ങ നഗരത്തില് ഇന്നവന്ൊ അടുക്കല് 

ചെന്നു: എനെറ സമയം അടുത്തിരിക്കു 

ന്നു; ഞാ൯ എനെറ ശിഷ്യ മാരുമായി നി 

നെറ അടുക്ക പെസഹ കഴിക്കും എനു 

ഗുരു പറയുന്നു എന്നു പറവി൯. ശിഷ്യ 

ന്മാര് യേശു കല്പിച്ചതുപോലെ ചെയ്യു പെ 

സഹ ഒരുക്കി. സന്ധ്യയായപ്പോഗ അ 

വന് പന്ത്രണ്ടു ശിഷ്യന്മാരരോടുക്രടെ പന്തി 

യില് ഇരുന്നു. അവര് ഭക്ഷിക്കുടമ്പോഠര 

അവന്: നിങ്ങകളകുല് ഒരുവ൯ എന്നെ കാ 

ണിച്ചുകൊടുക്കും എന്നു ഞാ൯ സത്യമായി 

ട്ടു നിങ്ങളോടു പറയുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. 

അപ്പോം അവര് അത്യന്തം ഒൂഃഖിച്ചു: ഞാ 

നോ, ഞാനോ, കത്താ, എന്നു ഓരോ 

രത്തന് പറഞ്ഞുതുടങ്ങി. അധഖന് മുത്ത 

രം പറഞ്ഞതു : ഏന്നോടുക്രടെ കൈ താല 

ത്തില് മുക്കുന്നവ൯ തന്നേ ഏന്നെ കാണി 

ച്ുകൊടുക്കും. 

ന മന്ഷ്യപു തൃ൯ പോക 

തന്നെക്കുറിച്ചു ഏഴ്ചതിയി 

ന്നു സത്യം; ക്വു തനെ കാണിച്ചു 

കൊടുക്കുന്ന മന്ഷ്യന്നോ ഹാ കഷ്ടം; ആ 

മനുഷ്യന് ജനിക്കാതിരുന്നു എങ്കില് അവ 

ന്നു കൊള്ളായിരുന്നു. എന്നാറെ അവ 

നെ കാണിച്ചുകൊടുക്കുന്ന യൂദാ: ഞാനാ, 

റബ്ബി, ഏന്നു പറഞ്ഞതിന്നു: നി തന്നേ 

ഏന്ന അവ൯ പറഞ്ഞു. അവര് ഭക്ഷി 

ക്കുമ്പോഠ യേശു രാപ്പം എടുത്തു വാഴ്ുതമി 

ന്ൂവുക്കി ശിഷ്യ ന്മാക്ു കൊടുത്തു: വാങ്ങി 

(0 വിം 

മത്തായി ൨൩ 

ഭക്ഷിപ്പി൯; ഇതു എനെറ ശരീരം എന്നു 

പറഞ്ഞു. പിന്നെ പാനപാത്രം എടുത്തു 

സ്പോത്രം ചൊല്ലി അധക്കു കൊടുത്തു : എല്ലം 

വരും ഇതില്നിന്നു കുടിപ്പി൯. ഇതു അ 

നേകക്കു വേണ്ടി പാപമോചനത്തിന്നായി 

ചൊരിയുന്ന പുതിയനിയമത്തിന്നുമ്ളു എ 

നെറ രക്തം; എനെറ പിതാധിനെറ 

രാജ്യത്തില് നിങ്ങ 2ളാടുക്രടെ പുതുതായി 

കുടിക്കുംനാഠവരെ ഞാന് മുന്തീരിവള്ളിയു 

ടെ ഈ അനുഭഭയവത്തിതനിന്നു ഇനി കുടി 

ക്കയില്ല എന്നു ഞാന് നിങ്ങളോടു പഠയ്ുയ 

ന്ന എനം പറഞ്ഞൂ. 

പിന്നെ .അവർ സ്യോതൃം പാടിയദശേ 

ഷാം ഒലിപ് മധെക്കു പുറപ്പെട്ടുപോയി. 

യേശു അധഖരോടു: ഈ രാതിയില് 

നിങ്ങ എല്ലാവരും എങ്കല് ഇടറും; ഞാ൯ 

ഇടയനെ ധെട്ടം; ക്രട്ടത്തിലെ ആടുക 

ചിതറിപ്പ്പോകും എന്ന എഴുതിയിരിക്കുന്ന 

വല്ലോ. ഏന്നാല് ഞാ൯ ഉയിത്തെഴുന്നേ 

ററശേഷം നിങ്ങനുക്ു മുമ്പായി ഗലിലെക്കു 

പോകും. അതിന്നു പതൊസ് : ഏല്ലാ 

വരും നിങ്കല് ഇടറിയാലും ഞാ൯ ഒരു 

നാളും ഇടറു കയില്ല എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞൂ. 

യേശു അവനോടു: ഈ രാതിയില് കോഴി 

ക്രകുംമുമ്പെ ന്! മൂന്നുവട്ടം എന്നെ തള്ളി 

പ്രവയും എന്നു ഞാന൯ സത്യമായിട്ടു നി 

ന്നോടു പറയുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. നി 

ന്നോടുക്രടെ മരിക്കേണ്ടിവന്നാലും ഞാ൯ 

നിന്നെ തള്ളിപ്പറകയില്ല ഏന്നു പത്രൊ 

സ് അവനോടു പറഞ്ഞു; അതുപോലെ 

തന്നേ ശിഷ്യയന്മാര ഏല്ലാവരും പറഞ്ഞു. 

അനന്തരം യേശു അവരുമായി ഗെ 

ത്ത് ശെമന ഏന്ന തോട്ടത്തില് വന്നതു ശി 

ഷ്യന്മാരോടു : ഞാ൯ അധിടെ പോയി പ്രാ 

ത്ഥിച്ചുവരു വാളം ഇവിടെ ഇരിപ്പി൯ ഏ 

ന്നു പറഞ്ഞു, പത്രൊസിനെയും സെബെ 

പള; ണഇരുവരെയും ക്രടിക്കൊണ്ടു 
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ചെന്നു ടൂഃഖിച്ചും വ്യാകലപ്പെട്ടും തുടങ്ങി: | നനു. അവനെ കാണിച്ചുകൊടുക്കുന്നവ൯: 

എനെറ ഉള്ളം മരണവധവേദനപോലെ അ 

തിട്ടഃ ഖിതമായിരിക്കുന്നു; ഇവിടെ താമ 

സിച്ചു എന്നോടുക്രടെ ഉണന്നിരിപ്പി൯ 

എന്നു അവരോടു പറഞ്ഞു. പിന്നെ 

അയന് അല്പം മുമ്പോട്ടു ചെന്നു കവിണ്ണ 

വിണു: പിതാവേ, കഴിയും എങ്കില് ഈ 

പാനപാത്രം എങ്കതനിന്നു നിങ്ങിപ്പോ 

കേണമേ; എങ്കിലും ഞാ൯ ഇ ച്ച്ിക്കും 

പോലെ അല്ല, നി ഇ ച്ിക്കുംപോലെ 

ആകട്ടെ എന്നു പ്രാത്ഥിച്ചു. 

അവ൯ ശിഷ്യന്മാരുടെ അടുക്കല് .വന്നു, 

പിന്നെ 

അവര് ഉറങ്ങുന്നതു കണ്ടു. പത്രെംസി 

നോടു: എന്നോടുക്രടെ ഒരു നാഴികപോ 

ലും തുണന്നിരിപ്പാ൯ നിങ്ങഠക്കു കഴിഞ്ഞി 

ല്യോ? പരിക്ഷയില് അകപ്പെടാതിരി 

പ്യാ൯ ഉണന്നിരുന്നു പ്രാത്ഥിപ്പി൯; ആ 

ത്മാവു ഒരുക്കമുള്ള തു, ജഡമോ ബലഹിന 

മത്രേ എന്നു പറഞ്ഞു രണ്ടാമതും പോയി: 

പിതാധേ. ഞാന് കുടിക്കാതെ അതു നീങ്ങി 

ക്രൂടാ എങ്കില്, നിസെറ ഇക്ടടം ആകട്ടെ 

എന്നു പ്രാത്ഥിച്ചു. അനന്തരം അവ൯ 

വന്നു, അവര് കണ്ണിന്നു ഭാരം ഏറുക 

യാല് പിന്നെയും ഉറങ്ങുന്നതു കണ്ടു. അ 

വരെ വിട്ടു മൂന്നാമതും പോയി ആ വച 

നം തന്നേ ചൊല്ലി പ്രാത്ഥിച്ചു. പിന്നെ 

ശിഷ്യന്മാരുടെ അടുക്കല് വന്നു: ഇനി ഉറ 

ങ്ങി ആശ്വസിച്ചുകൊവി൯; നാഴിക അ 

ടുത്തു; മന്ദഷ്യപുത്ര൯ പാപികളുടെ കയ്ക്കില് 

ഏപ്പിക്കപ്പെടുന്നു; എഴന്നേപല്പി൯, നാം 

പോക; ഇതാ, എന്നെ കാണിച്ചുകൊടുക്കു 

ന്നവസ൯ അടുത്തിരിക്കുന്ന എന്നു പറഞ്ഞു. 

അവ൯ സംസാരിക്കുമ്പോ തന്നേ 

പന്തിരുവരില് ഒരുത്തനായ യ്മൂദയും അധ 

നോടുക്രടെ മഹാപുദരാഹിതന്മാരും ജന 

ത്തിസെറ മൂപ്പന്മാരും അയച്ച വലിയോരു 

വുരുഷ്വാരവും വാളും വടികളുമായി വ 

ഠിം 

ഞാന് ഏവനെ ചുംബിക്കുമോ അവ൯ 

തന്നേ ആകുന്നു; അവനെ പിടിച്ചുകൊറഠം 

വി൯ എന്നു അവക്കു ലര് അടയാളം കൊ 

ടടത്തിരുന്നു. ഉടനെ അവന് യേശുവി 

നെറ അടുക്കല് വന്നു: റബ്ബി, വന്ദനം 

എന്നു പറഞ്ഞു അവനെ ചുംബിച്ചു. യേശു 

അവനോടു: സ്നേഹിതാ, നീ വന്ന കായ്യം 

എന്തു എന്നു പറഞഞപ്പ്പോഠ അവര് അടു 

ത്തു യേശുവിന്മേല് കൈ വെച്ചു അവനെ 

പിടിച്ചു. അപ്പ്പോ യേശുധിനോടു 

ക്രടെയ്യള്ള വരില് ഒരുവ൯ കൈ നിടി 

വാഗ ഉരരി, മഹാപുരോഹിതനെറ ദാസ 

നെ ധെട്ടി അവസെറ കാതു അറുത്തു. 

യ്യേശു അവനോടു : വാഠ ഉറയില് ഇടുക; 

വാഗ എടുക്കുന്നവര് ഒക്കെയും വാളാല് 

നശിച്ചുപോകും. എനെറ പിതായിനോടു 2 

ഇപ്പോ തന്നേ പന്ത്രണ്ടു ലെഗ്യോനിലും 

അധ്ധികം ട്ുതന്മാരെ എനെറ അരികെ 

നിറുത്തേണ്ടതിന്നു എനിക്കു അപേക്ഷിച്ചു 

ക്രടാ എന്നു തോന്നുന്നുവോ? എന്നാല് 

ഇങ്ങനെ സംഭധിക്കേണം എന്നുള്ള തിരു 

വെഴ്ചത്തുകശക്കു എങ്ങനെ നിപ്പത്തിവരും 

എന്നു പറഞ്ഞ. ആ നാഴികയില് യേശു 

വുരുഷാരത്തോടു: ഒരു കള്ള നെറ നേരെ 

എന്ന പോലെ നിങ്ങ എന്നെ പിടി 

പ്രാ൯  വാമൂം വടിയുമായി വന്നിരിക്കുനു ; 

ഞാന ദിവസേന ഉപദേശിച്ചുകൊണ്ടു 

ദൈവാലയത്തില് ഇരുന്നിട്ടും നിങ്ങ 

എന്നെ പിടിച്ചില്ല. എന്നാല് ഇതു ഒക്കെ 5 

യും പ്രവാചകന്മാരുടെ എളഴത്തുകഠ നിവ്വ 

ത്തിയാടകണ്ടതിന്നു സംഭവിച്ചു എന്നു പറ 

ഞ്ഞ. അപ്പ്യോഗ ശിഷ്യന്മാര് എല്ലാവരും 

അവനെ വിട്ടു ഓടിപ്പോയി. 

യേശുധിനെ പിടിച്ചവരോ മഹാവു 

രോഹിതനായ കയ്യാഫയുടെ അടുക്കല് 

ശാസ്ത്രിമാരും മൂപ്പന്മാരും ഒന്നിച്ചുക്രടിയി 
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രുന്നേടത്തു അവനെ കൊണ്ടുപോയി. | കന്നത്തടിച്ചു: 

ഏന്നാല് പത്രൊസ് ദൂരെ മഹാപുരോ 

ഹിതനെറ അരമനയോളം പി൯നചെന്നു. 

അകത്തു കടന്നു അവസാനം കാണ്മാന് 9സ 

വകന്മാരോടുക്രടി ഇരുന്നു. മഹാപൃരോ 

ഹിതന്മാരും ന്യായാധിപസംഘം ഒക്കെ 

യും യേശുവിനെ കൊടല്ലണ്ടതിന്നു അവ 

സെറ നേരെ കള്ളസ്സാക്ഷ്യം അന്വേഷി 

ചൂ; കള്ള സ്സാക്ഷികറം പലരും വന്നിട്ടും 

പററിയില്ല. 

ദൈവമന്ദിരം പൊളിച്ചു മൂന്നു ടിവസം 

ഒട്ടവില് രണ്ടുപേര് വന്നു: 

കൊണ്ടു വിണ്ടും പണിവാ൯ ഏനിക്കു കഴി 

യും എന്നു ഇവന് പറഞ്ഞു എന്നു ബോധി! 

പ്പിച്ച. മഹാപുദരാഹിത൯ ഏഴ്ചന്നേറവു 

അവനോടു: നി ഒരു ഉത്തരധും പറയു 

ന്നില്ലയോ? ഇവര് നിനൊ നേരെ സാ 

ക്ഷ്യം പറയുന്നതു എന്തു എന്നു ചോടിച്ചു. 

യേശുവോ മിണ്ടാതിരുന്നു. മഹാപൂരോ 

ഹിത൯ പിന്നെയും അവനോടു: നി ഭൈ 

വചു തനായ ക്രിസ്തു തന്നേയയാ? പറക 

എന്നു ഞാ൯ ജീവനുള്ള ദൈവത്തെക്കൊ 

ണ്ടു നിന്നോടു ആണയിട്ടു ചോടിക്കുന്നു 

എന്ന പറഞ്ഞു. 

ഞാ൯ ആകുന്നു; ഇനി മനുഷ്യപുത൯ 

യേശു അവനോടു: 

സവ്വശക്തനെറ വലത്തുഭാഗത്തു ഇരിക്കു 

ന്നതും ആകാശമേഷുങ്ങളെ. വാഹനമാക്കി 

വരുന്നതും നിങ്ങ കാണും എന്ന ഞാ൯ 

പറയുന്നു ഏന്നു പറഞ്ഞു. ഉടനെ മഹാ 

പൃദരാഹിതന് വസ്ത്രും കിറി: ഇവ൯ ഭൈ 

വട്ടുഷണം പറഞ്ഞു; ഇനി സാക്ഷികളെ 

ക്കൊണ്ടു നമുക്കു എന്തു ആവശ്യം? നിങ്ങ 

ഇപ്പോ ദൈവദൂഷണം കേട്ടവല്ലോ; 

നിങ്ങഠക്കു എന്തു തോന്നുന്നു എന്നു ചോ 

ഭിച്ചതിന്നു: അവ൯ മരണയോധഗ്യ൯ ഏന്നു 

പറഞ്ഞു. 

അവർ അവനെറ മുഖത്തു തപ്പി, അവനെ 

അധവര് മതത്തരം അപ്പോഠം 

മുഷ്ടിചുരുട്ടി കുത്തി, ചിലർ അവനെ 

ഠിം 
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ഹേ ക്രിസ്മൂവേ, നിന്നെ 

തല്ലിയതു ആര് ഏന്നു ഞങ്ങളോടു (പവ 

ചിക്ക എന്നു പറഞ്ഞു. 

എന്നാല് പതൊസ് പുറത്തു നട്ടമുററ 

ത്തു ഇരുന്നു. അവനെറ അട്ടക്കത ഒരു 

വേലക്കാരത്തി വന്നു: നിയും ഗലിലക്കാ 

രനായ യേശുവി ഃനോടുക്രടെ ആയിരു 

ന്നുവല്ലോ എനു പറഞ്ഞു. അതിന്നു അ 

വ൯: നീ പറയുന്നതു ഏനിക്കു തിരിയു 

ന്നില്ല എന്നു എല്ലാവരും കേഠക്കെ തള്ളി 

പ്പറഞ്ഞ. 

ലേക്കു പുറമപ്പടുമ്പോഠ മറെറാരുത്തി അ 

പിന്നെ അവ൯ പടിപ്പുരയി 

വനെ കണ്ടു അവിടെയുള്ള വരോട്ട: ഇ 

വനും നസറായനായ യേശുവിനോടുക്ര 

ടെയായിരുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. ആ മനു 

ഷ്യനെ ഞാ൯ അറിയുന്നില്ല എന്നു അ 

വ൯ രണ്ടാമതും ആണയോടെ തള്ളി പ്പറ 

ഞ്ജ. അപ്പനേരം കഴിഞ്ഞിട്ടു അവിടെ 

നിന്നവര് അടുത്തുവന്നു പത്രൊസി നോടു : 

നിയും അവരുടെ ക്രട്ടത്തില് ഉള്ള വ൯ 

സത്യം; നിനെറ ഉച്ചാരണവും നിന്നെ 

വെമിവാക്കുന്നുവല്ലോ എന്ന പറഞ്ഞു. 

അപ്പോ അവ൯: ആ മനുഷ്യനെ ഞാ൯ 

അറിയുന്നില്ല ഏന്നു പ്രാകുവാന്ും ആ 

ണയിട്ടവാനും തുടങ്ങി; ഉടനെ കോഴി 

ക്രകി. എന്നാറെ: കോഴി ക്രകുമമുമ്പെ 

നീ മൂന്നുവട്ടം എന്നെ തള്ളിപ്പറയും 

എന്നു യേശു പറഞ്ഞ വാക്കു പത്രൊസ് 

ഓാത്തു പുറത്തു പോയി അതിടടഃ ഖത്തോടെ 

കരഞ്ഞു. 

൨.കെ അദ്ധ്യായം, 

വ) ലലെക്കു മഹാപുടരാഹിതന്മാരും ജന 

ത്തിനെറ മൂപ്പന്മാരും ഏല്ലാം യേശുധിനെ 

കൊല്ലുവാന് ക്രൂടിവിചാരിചു, അവനെ 

ബന്ധിച്ചകൊണ്ടുപോയി നാടുവാഴിയായ 

പിലാത്തൊസിനെ ഏപ്പിച്ചു. 
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അവനെ ശിീക്കെക്കു വിധിച്ചു എന്നു 

അവനെ കാണിച്ചുകൊടുത്ത യ്മൂദാ കണ്ടു 

അന്തതപിച്ചു, ആ മുപ്പതു വെള്ളിക്കാശ് 

മഹാപു മരാഹിതന്മാരുടെയും മൂപ്പന്മാരടെ 

യും അടുക്കല് മടക്കി കൊണ്ടുവന്നു: ഞാ൯ 

കുററമില്ലാത്ത രക്തത്തെ കാണിച്ചുകൊടു 

ത്തതിനാല് പാപം ചെയ്യൂ എന്നു പറഞ്ഞു. 

അതു ഞങ്ങമക്കു എന്തു? നി തന്നേ നോ 

ക്കിക്കൊഠക എന്നു അവർ പറഞ്ഞു. അ 

ധവ൯ ആ ഖെള്ളിക്കാശ് മന്ദിരത്തില് എ 

റിഞ്ഞു. ചെന്നു ക്കെട്ടിഞാന്നു ചത്തുകളഞ്ഞു. 

മഹാപുദരോഹിതന്മാർ ആ വെള്ളിക്കാശ് 

എടുത്തു: ഇതു രക്തവിലയാകയാല് ശ്രിഭ 

ണ്ഡാരത്തില് ഇടുന്നതു വിഹിതമല്ല എന്നു 

പറഞ്ഞു കൂടി ആലോചിച്ചു, പരദേശിക 

ളെ കുഴിച്ചിടുവാ൯ അതുകൊണ്ടു കുശവ 

നെറ നിലം വാങ്ങി. ആകയാല് ആനി 

ലത്തിന്നു ഇന്നുവരെ രക്തനിലം എന്നു 

പേര പറയുന്നു. 

; € യിസ്രായേല്മക്കഠ വിലമതിച്ചവ 

സെറ ധിലയായ മുപ്പതു വെള്ളിക്കാശു 

അവര് എടുത്തു, കത്താധു എന്നോടു 

അരുളി ച്ചെയൂുതുപോലെ കുശവനെറ 

നിചത്തിന്നു വേണ്ടി കൊടുത്തു" 

എന്നു യിരെമ്യാപ്രവാചക൯മുഖാന്തരം അ 

രുളിച്ചെയൂതിന്നു അന്നു നിവ്ൃത്തിവന്നു. 

എന്നാല് യേശു നാടുവാഴിയുടെ മുമ്പാ 

കെ നിന്നു; നി യ്യെഹ്രദന്മാരുടെ രാജാ 

വോ എന്നു നാടുവാഴി ചോടിച്ചു; ഞാ൯ ആ 

കുന്ന എന്നു യേശു അവനോടു പറഞ്ഞു. 

മഹാപൃരോഹിതന്മാരും മൂപ്പന്മാരും കുററം 

ചുമതൃതുകയില് അവന് ഒന്നും ഉത്തരം പ 

റഞ്ഞില്ല. പിലാത്തൊസ് അവനോടു : 

ഇവര് നിനെറ ന്ദേരെ എന്തെല്ലാം സാ 

ക്ഷ്യം പറയുന്നു എന്നു കേശക്കുന്നില്ലയോ 

എന്നു ചോടിച്ചു. അവന ഒരു വാക്കി 

ന്നും ഉത്തരം പറയായ്ക്കുയാല് നാട്ടവാഴി 

ഠിം 

ചം ഡ്്വം .്ാ മുുഗ്ിന്യ 27 

അത്യന്തം ആശ്ചജപ്പെട്ടു. എന്നാല് ഉത്സ 1: 

വസമയത്തു പുരുഷാരം ഇച്ഛിക്കുന്ന ഒരു 

തടവുകാരനെ നാട്ടവാഴി വിട്ടയക്ക പതി 

വായിരുനു. അന്ത ബറബ്ബാസ് ഏന്ന 16 

ശ്രുതിപ്പെട്ടോരു തടവുകാര൯ : ഉണ്ടായി 

രുന്നു. അധഖര് ക്രടിവന്നപ്പോര പിലാ 17 

ത്തൊസ് അധഖരോടു: ബറബ്ബാസിനെ 

യോ, ക്രിസ്റ ഏന്നു പറയുന്ന യേശുധിനെ 

യോ, ആരെ നിങ്ങമക്കു വിട്ടുതരേണം 

എന്നു ചോിച്ച. അവര് അസ്ൂയകൊ 18 

ണ്ടാകുന്നു അവനെ ഏലപ്പിച്ചതു എന്നു അ 

വന് ഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. അവധവ൯ ന്യായാസ 19 

നത്തില് ഇരിക്കുമ്പോ അവനെറ ഭായ്യ 

ആളയച്ചു: ആ നിതിമാനെറ കായ്യത്തില് 

ഇടപെടരുതു; അവ൯നിമിത്തം ഞാ൯ ഇ 

ന്നു സ്വപ്ൃത്തില് വള.രെ കഷ്ട്ടം സഹിച്ചു 

എന്നു പറയിച്ചു. എന്നാല് ബറബ്ബാസി 20 

നെ ചോടിപ്പാനും യേശുധിനെ നശിപ്പി 

പ്രാനും മഹാച്ൃരോഹിതന്മാരും മൂപ്പന്മാരും 

പുരുഷാരത്തെ സമ്മതിപ്പിച്ചു. നാടുയാ 81 

ഗി അവഖരോട്ട: ഈ ഇരുവരില് ഏവനെ 

വിട്ടുതരേണമെന്നു നിങ്ങ ഇച്ഛിക്കുന്നു 

എന്നു ചോദിച്ചതിന്നു ബറവബ്ബാസിനെ ഏ 

നു അവര് പറഞ്ഞു. പിലാത്തൊസ് അ ി 

വരോടട: എന്നാല് ക്രിസ്റ എന്ന യേശുധി 

നെ എന്തു ചെയ്യേണ്ടു എന്നു ചോടിച്ചതി 

നു: അവനെ ക്രൂശിക്കേണം എന്നു ഏല്ലാ 

വരും പറഞ്ഞു. അവ൯ ചെയു ദോഷം 3 

എന്തു എന്നു അവ൯ ചോടിച്ചു. അവനെ | 

ക്രൂശിക്കേണം എന്നു അവര് ഏററവും നി 

ലവിളിച്ചുപറഞ്ഞു. 

ആരവാരം അധികമാകുന്നതല്ലാതെ ഒ 94 

ന്നും സാധിക്കുന്നില്ല എന്നു പീലാത്തൊസ് 

കണ്ടിട്ടു വെള്ളം ഏടുത്തു പുരുഷാരം കാ 

ങ്കെ കൈ കഴകി: ഈ നിതിമാനെറ ര 

ക്തത്തില് എനിക്കു കുററം ഇല്ല; നിങ്ങ 

തന്നേ നോക്കിക്കൊരധി൯ എന്നു പറഞ്ഞു. 
നി 
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അവനെറ രക്തം ഞങ്ങളുടെമലും ഞങ്ങ 

മൂടെ മക്കളുടെമേലും വരട്ടെ എന്നു ജനം 

ഒക്കെയും ഉത്തരം പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ 

അവന് ബറവബ്ബാസിനെ അവക്കു വിട്ടുകൊ 

ടുത്തു, യേശുവിനെ ചമ്മട്ടികൊണ്ടടിച്പിചചു 

കരൂശിക്കേണ്ടതിന്നു ഏപ്പിച്ചു. 

അനന്തരം നാട്ടവാഴിഷയയടെ പടയാകി 

കര യേശുധിനെ ആസ്ഥാനത്തിരലക്കു 

കൊണ്ടുപോയി പട്ടാളത്തെ എല്ലാം അവ 

നെറ നേരെ വരുത്തി, അവഖവനെറ വ 

സ്മൂം അഴിച്ചു ഒരു ചുവന്ന മേലങ്കി ധരി 

പ്പിചും 

ഞു അധഖനെറ തലയില് ഖെചു, വലങ്ക 

മുള്ള മകാണ്ടു ഒരു കിരിടം മെട 

യറി ഒരു കോലും കൊടുത്തു അവനെറ 

മുമ്പില് മുട്ടുകുത്തി: യെഹ്രദന്മാരുടെ രാജാ 

വേ, ജയജയ ഏന്നു പരിഹസിച്ചുപാ 

ഞ്ഞ. 

കോല്. ഏടുത്തു അധഖനെറ തലയില് അടി 

പിന്നെ അവഖനെറമേല് തുപ്പി, 

ച്ച. അവനെ പരിഹസിച്ചുതീന്നഃപ്പാഠം 

മേലങ്കി നീക്കി അവനെറ സ്വന്തവസ്ധും 

ധരിപ്പിച്ചു ക്രൂശിപ്പാ൯ കൊണ്ടു പോയി. 

അവര് പോകുമ്പോ ശി3മാന് എന്നു 

പേരുള്ള കുറേനക്കാരനെ കങ്ടു, അധ 

നെറ ക്രൂശ് ചുമപ്പാ൯ നിബ്ബന്ധി ചു. തല 

യോടിടം എന്നത്ഥമുള്ള ഗൊല്ലാഥാ ഏ 

ന്ന സ്ഥലത്തു എത്തിയപ്പോ അവന്നു 

കൈപ്പു കലക്കിയ വീഞ്ഞു കുടിപ്പാ൯ കൊ 

ടുത്തു; അതു രുചിനോക്കിയാറെ അധ 

ന്നു കുടിപ്പാ൯ മനസ്സായില്ല. 

ക്രൂശിത തറെച്ചശേഷം അധര ചിടിടട 

അവനെ 

അവനെറ വനം പകുത്തെടുത്തു, അവി 

ടെ ഇരുന്നുകൊണ്ടു അവനെ കാത്തു. യെ 

ഫ്രുദന്മാരുടെ രാജാവായ യേശു ഏന്നു അ 

വനെറ കുററസംഗതി എഴുതി അവനെറ 

തലെക്കുമിതെ ഖെച്ചു. വലത്തും ഇടത്തു 

മായി രണ്ടു കള്ള ന്മാരെയജ്യം അവനോടുക്ര 

ടെ ക്രൂശിച്ചു. 

ധാഠാഥറ്ഠിം 
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കടന്നു പോകുന്നവര് തല കുലുക്കി അ 

വനെ ദുഷിച്ചു: മന്ദിരം പൊളിച്ചു മൂന്നു 

നാഠകൊണ്ടു പണിയുന്നവനേ, നിന്നെ 

ത്ത3ന്ന രക്ഷ്മിക്ക; ദൈവഖചുത്ത൯ എങ്കില് 

കരൂശില്നിന്നു ഇറങ്ങിവാ ഏന്നു പറഞ്ഞു. 

അങ്ങനെ തന്ന മഹാപുരോഹിതന്മാരും 

ശാസ്ത്രിമാരും മൂപ്പന്മാരും പരിഹസിച്ചു: 

ഇവന മാറുള്ള വരെ രക്ഷ്ധിച്ചു, തന്നെ 

ത്താ൯ രക്ഷ്ധിപ്പാ൯ കഴികയില്ല; അവ൯ 

യിസ്ധായേലിനെറ രാജാവു ആകുന്നു എ 

ജില് ഇപ്പോ ക്രൂശിരുനിന്നു ഇറങ്ങിവര 

ട്ടെ; എന്നാല് ഞങ്ങ. അധനില്. വിശ്വ 

സിക്കം. അവന് ദൈധത്തില് ആശ്ര 

യിക്കുന്ന; അവന്നു ഇവനില് പ്രസ്ധാദമു 

ണ്ടെങ്കില് ഇപ്പോ വിടുവിക്കട്ടെ; ഞാ൯ 

ദൈവഖപുത്ത൯ എന്നു അവന് പറഞ്ഞവ 

ല്ലോ എന്നു പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ തന്നേ 

അവനോടുക്രടെ ക്രൂശിച്ചിരുന്ന കള്ളന്മാ 

രും അവനെ നിന്ദിച്ചു. 

ആറാം മണിനേരംമുതല് ഒമ്പതാം മ 

ണിനേരംവരെ ദേശത്തു ഏല്ലാം ഇരുട്ട 

ണ്ടായി. ഏകദദശം ഒമ്പതാം മണിന 

രത്തു യേശു: ഏലി, ഏലി, ലമാ ശബക്താ 

നി എന്നു ഉറക്കെ നിലധിളിച്ചു; എന്റെറ 

ദൈവമേ, എനെറ ദൈവമേ, നി എന്നെ 

കൈധിട്തു എന്തു എന്നത്ഥം. അധി 

ടെ നിന്നിരുന്നവരില് ചഛിലര് അതു കേ 

ടടിട്ടു: അവ൯ ഏലിയാധെ വിളിക്കുന്ന എ 

ന്നു പറഞ്ഞു. ഉടനെ അവരില് ഒരുത്ത൯ 

ഓടി ഒരു സ്ന്പോങ്ങ് എടുത്തു പുളിച്ച വീ 

ഞ്ഞു നിറെച്ചു ഓടത്തണ്ടിടന്േല് ആക്കി അ 

വന്നു കുടിപ്പാ൯ കൊടുത്തു. ശേഷമുള്ള 

വര്: നില്ല; ഏലിയാവുയ അവനെ രക്ഷ്ധി 

പ്പാ൯ വരുമോ എന്നു നോക്കാം എനു പറ 

ഞ്ഞു: 

വിളിച്ചു പ്രാണനെ വിട്ടു.  അപ്പ്പോര മ 

യേശു പിന്നെയും ഉറക്കെ നില 

ദ്ടിരത്ത്തിലെ തിരശ്ശീല മേരുതൊട്ടു അടി 
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കുലുത്ങി, പാറകര പിളന്നും കല്ലറകഠ തു 

റന്നും നിദ പ്രാപിച്ച വിശുഭ്ധന്മാരുടെ 

ശരിരങ്ങഗ പലതും ഉയിത്തെഴുന്നേററു 

അവനെറ പുനരുത്ഥാനത്തിനെറശേഷം 

കല്ലറകളെ വിട്ടും വിശുഭ്ധനഗരത്തില് 

ചെന്നു പലക്കും പ്രത്യക്ഷമായി. ശതാ 

ധിപനും അവന്ോടുക്രടെ യേശുവിനെ 

കാത്തുനിന്നവരും ഭൂകമ്പം മുതലായി സം 

ഭയിച്ചതു കണ്ടിട്ടു: അവന് ഭൈധഖപുത്ര൯ 

ആയിരുന്നു സത്യം എന്നു പറഞ്ഞു ഏററ 

വും ഭയപ്പെട്ട. 

യിനെ ശുശ്രൂഷിച്ചുകൊണ്ടു അനുഗഥിച്ചു 

ഗലീിലയിതനിന്നു യേശു 

വന്ന പലയ്്ര്രികളും ടൂരത്തുനിന്നു നോക്കി 

ക്കൊണ്ടിരുന്നു. അവരില് മശലക്കാരത്തി 

മറിയയും യാക്കോബിസെറയും യോസെയു 

ടെയും അമ്മയായ മറിയയും സെബെടി 

പുത്രന്മാരുടെ അമ്മയും ഉണ്ടായിരുന്നു. 

സന്ധ്യയായപ്പോഠാ അരിമഥ്യക്കാരനാ 

യ യോസഫ് എന്ന ധനവാന് താനും 

യേശുയിനെറ ശിഷ്യനായിരിക്കുയാല് വ 

ന്നു; പിലാത്തൊസിനെറ അടുക്കല് ചെന്നു 

യേശുധിനെറ ശരീരം ചോദിച്ചു; പിലാ 

ത്തൊസ്' അതു ഏലപ്പിച്ചുകൊടുപ്പാ൯ കല്പി 

ഛു 

ശീലയില് പൊതിഞ്ഞും താ൯ പാറയില് 

യോസേഫ് ശരിരം എടുത്തു നിമ്മല 

ധെട്ടിച്ചിരുന്ന തനെറ പുതിയ കല്ലറയില് 

ധെച്ചു കല്ലറയുടെ ഡാതില്ലഛല് ഒരു വലിയ 

കല്ലൂ ഉരുട്ടിവെകച്ചിട്ടു പോയി. കല്ലറെക്കു 

എതിരെ മശ്ലക്കാരത്തി മറിയയും മറെറ 

മറിയയും ഇരുന്നിരുന്നു. 

ഒരുക്കനാളിനെറ പിറെറ ടിഖസം ൧ 

ഹാപൃമരോഹിതന്മാരും പരീശന്മാരും പിലാ 

ത്തൊസിസെറ അടുക്കല് ചെന്നുക്രൂടി: യജ 

മാന$ന, ആ ചതിയന് ജിവ3നാടിരിക്കു 

മ്പോഠ: മൂന്നുനാഠം കഥിഞ്ഞിട്ടു ഞാ൯ ഉയി 

ത്തെഴ്ഴ ന്നല്ല എന്നു പറഞപ്രകാരം ഞ 

[പ്ല റിം 

നെറ ശിഷ്യന്മാര് ചെന്നു അവനെ മോഷ്ട്ി 

ചിട്ട, അവനു മരിച്ചവരുടെ ഇടയില്നി 

ന്നു മുയിത്തെഴണന്നേററു എന്നു ജനത്തോടു 

പറകയും ഒടുവിലത്തെ ചതിവു മുമ്പില 

ത്തേതിലും വിഷഥമായിത്തിരുകയും ചെയ്യാ 

തിരിക്കേണ്ടതിന്നു മൂന്നാം നാഠവരെ കല്ലറ 

ഉറപ്പാക്കുവാ൯ കല്പിക്ക എന്നു പറഞ്ഞു. 

പീലാത്തൊസ് അവരോടു: കാവല്ക്രുട 

ത്തെ തരാം; പായി നിങ്ങളാല് ആകു 

ന്നെടത്തോളം ഉറപ്പുവരുതുതുവി൯ എന്നു 

പറഞ്ഞു. അവർ ചെന്നു കല്ലിന്നു മുദ 

ഖെച്ചു കാവരക്രൂടുത്തെ നിറുത്തി കല്ലറ ഉറ 

പ്പാക്കി. 

൨ പവം അഷ്യ്യായാ. 

ശബ്ബത്ത് കഴിഞ്ഞു ആകഴ്സവടത്തിനെറ 

ഒന്നാം ദിവസം വെളുക്കുമ്പോഠ മശ്ലക്കാ 

രത്തി മറിയയും മറെറ മറിയയും കല്ലറ 

കാണാന ചെന്നു. പെട്ടെന്നു വലിയോരു 

ഭൂകമ്പം ഉണ്ടായി; കത്തായിനെറ ഒ്ടൂത൯ 

സ്വഗ്ലത്തില്നിന്മു ഇറങ്ങിവന്നു, കല്ലൂ ഉരു 

ടിനിക്കി അതിന്മേല് ഇരുന്നിരുന്നു. അ 

വനെറ രൂപം മിന്നലിന്നു ഒത്തതും അവ 

നെറ ഉടുപ്പു ഹിമംപോലെ വെളുത്തതും 

ആയിരുന്നു. കാവല്ല്ാര അവനെ കണ്ടു 

പേടിച്ചു വിറെച്ചു മരിച്ചവരെപ്പോലെ 

ആയി. ്ൂതന൯ സ്ത്രീകളോടു: ഭയപ്പെടേ 

ണ്ടാ; ക്രൂശിക്കപ്പെട യേശുധിനെ നിങ്ങ 

അന്വേഷിക്കുന്നു എന്നു ഞാ൯ അറിയുന്നു; 

അവന ഇധിടെ ഇല്ല; താന പറഞ്ഞതുപോ 

ലെ ഉയിത്തെഴന്നേററു; അവന കിടന്ന 

സ്ഥലം വന്നുകാണി൯. അവ൯ മരിച്ചവ 

രുടെ ഇടയില്നിന്നു ഉയിത്തെഴുന്നേററു 

എന്നു വേഗം ചെന്നു അവനെറ ശിഷ്യ 

ന്മാരോടു പറധിസു) അവന് നിങ്ങനുക്കു 

മുമ്പെ ഗലിലെക്കു പോകുന്നു; അവിടെ 
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നിങ്ങ അവനെ കാണും; ഞാ൯ നങ്ങ | നാടുധാഴിയുടെ സന്നിധാനത്തില് ഏത്തി 

ളോടു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന പറഞ്ഞു. 

അങ്ങനെ അധഖര് വേഗത്മില് ഭയത്തോടും 

മഹാസന്തോഷർത്തോടും കരടി കല്ലറ വിട്ട 

അധഖസെറ ശിച്ച്യന്മാദരാടു അറിയി പ്പാ൯ 

ഓാടിപ്പോയി. എന്നാൽ യേ അവരെ 

എതിരേററു: നിങ്ങനുക്കു വന്ദനം എന്നു 

പറഞ്ഞു; അവര് അടുത്തുചെന്നു അവനെറ 

കാല് പിടിച്ചു അവനെ നമസ്തരിച്ചു. യേ 

ശു അവരോടു: ഭയപ്പെടേണ്ടാ; നിങ്ങഠം 

പോയി ഏനെറ സദഹാദരന്മാരോടു ഗലി 

ലെക്കു പോകുധാ൯ പറധി൯; അധിടെ 

അവര് എന്നെ കാണും ഏന്നു പറഞ്ഞു. 

അവര് പോകുമ്പോ കാവതക്കകട 

ത്തില് ചിലർ നഗരത്തില് ചെന്നു സംഭ 

ധിച്ചതു ഏല്ലാം ൦ഹാപുരോഹി.തന്മാരരാടു 

അറിയിച്ചു. അധര്൪ ഒന്നിച്ചുകൂടി മൂച്ചുന്മാ 

രുമായി ആലോചനകഴി ചിട്ട പടയാളി 

കഠഷട വേണ്ടുവോളം പണം കൊടുത്തു: 

അവനെറ ശിഷ്യന്മാര് രാത്രിയില് വന്നു 

ഞങ്ങഠാ ഉറങ്ങുമ്പോഗ അധനെ കട്ടുകൊ 

ണ്ടു പോയി ഏന്നു പറധി൯. വ.സ്തൃത 

എങ്കിലോ ഞങ്ങ അവനെ സമ്മതിപ്പിച്ചു 

നിങ്ങളെ നിഭയരാക്കിക്കൊള്ളാം എന്നു 

പറഞ്ഞു. അവര് പണം വാങ്ങി മുപദേ 

ശപ്രുകാരം ചെയ്യു; ഈ കഥ ഇന്നുവരെ 

യ്യെഫ്രദന്ാരുടെ ഇടയില് പരക്കെ നട 

പ്പായിരിക്കുന്നു. 

എന്നാല് പതിനൊന്നു ശിഷ്യന്മാര് ഗ 

ലീലയില് യേശു അവരോടു കല്പിച്ചിരുന്ന 

മലെക്കു പോയി. അവനെ കങണ്ടപ്പേ:റഠ 

അയര് നമസ്കരിച്ചു; ചിലരോ സംശയിച്ചു. 

യേശു അടുത്തുചെന്നു: സ്വശ്ലത്തിലും ഭൂമി 

യിലും സകലഅധ് കാരവും എനിക്കു ന 

ലപ്പെടിരിക്കുന്ന. ആകയാല് നിങ്ങറം 

പുറപ്പെടും പിതാവിസെറയും പുത്രനെറ 

യും പരിശുഭ്ധാത്മാധിനെറയ്ും നാമത്തില് 

സ്താനം കഴിപ്പിച്ചും 

കപ്പി ച്ചതു ഒക്കെയ്യം പ്രമാണിപ്പാ൯ തക്കവ 

ഞാന് നിങ്ങളോട്ട 

ണ്ണം ഉപദദശിച്ചുംകൊണ്ടു സകലജാതിക 

ളെയും ശിഷ്യരാക്കിക്കൊ വിന്; ഞാനോ 

ലോകാധസാനത്തോളം എല്ലാനാളും നിങ്ങ 

മോടുക്രടെ ഉണ്ടു എന്നു അരുളിച്ചെയ്യൂ. 
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മക്കൊസ് എഴുതിയ സുവിശേഷം 
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ഹം അദ്ധ്യായം. 

ദനം യേശുക്രിസ്മരവി 

നെറ സുധി ദശഷത്തിനെറ ആരംഭം: 

ധഞാ൯ നിനക്കു മുമ്പായി ഏനെറ 

ട്ൂതനെ അയക്കുന്നു; അവ൯ നിന്െറ 

ധിം 

വഗി ഒരുകും. കത്താധവിനെറ വഥി 

ഒരുക്കുവി൯ന അവന്െറ പാത നിരപ്പാ 

ക്കവി൯ ഏന്നു മരുഭൂഥിയില് വിളിച്ചു 

പറയുൂന്നവനെറ വാക്കു" 
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എന്നിങ്ങനെ യെശയ്യാപ്പവാചകനെറ പു 

സ്മുകത്തില് ഏഴ്തിയിരിക്കുന്നതു പോലെ 

യോഹന്നാ൯ വന്നു മരുഭൂമിയില് സ്ത്റാനം 

കഴിപ്പിച്ചും പാപമോചനത്തിന്നായുള്ള 

മാനസാന്തരസ്ത്റാനം പ്രസംഗിച്ചും കൊണ്ടി 

രുന്നു. അവനെറ അടുക്കല് യ്യെഫ്രദ്യദേ 

ശം ഒമക്കയും യെരൂശലേമ്യര എല്ലാവരും 

വന്നു പാപങ്ങളെ ഏററുപറഞ്ഞു യോദ്ദാ൯ 

നദിയില് അവനാല് സ്താനം കഥിഞ്ഞു. 

യോഹന്നാനോ ഒട്ടകടരാമംകൊണ്ടുള്ള ഉടു 

പ്പം അരയില് തോല്വഡും ധരിച്ചും വെ 

ട്ടക്കിളിയും കാട്ടുതേന്ദം ഉപങ്ിവിച്ചും പോ 

ന്നു. എന്നിലും ബലമേറിയവ൯ എനെറ 

പിന്നാലെ വരുന്നു; അവനെറ ചെരിപ്പി 

നെറ വാറു കുനിഞ്ഞധിപ്പാ൯ ഞാന് യോ 

ഗ്യനല്ല. ഞാ൯ നിങ്ങളെ വെള്ളത്തില് 

സ്താനം കഴിപ്പിക്കുന്നു; അവനേ നിങ്ങളെ. 

പരിശുഭ്ധാത്മാധില് സ്താനം കഴിപ്പിക്കും 

എന്നു അവന് പ്രസംഗിച്ചുപറഞ്ഞു. 

ആ കാലത്തു യേശു ഗലീലയിലെ നസ 

റെത്തില്തനിന്നു വന്നു യോഹന്നാനാല്൯ 

യോദ്ദാനില് സ്ത്റാനം കഴിഞ്ഞു. ധെള്ള 

ത്തില്നിന്നു കയറിയ ഉടനെ ആകാശം 

ആത്മാധയ 

തനെെറ3മേല് വരുന്നതും കണ്ടു; 

പിളരുന്നതും പ്രാധൃപോലെ 

നി 

എനെറ പ്രിയപുത്ൂ൯; നിന്നില് ഞാ൯ 

പ്രസാദിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു സ്വശ്ശത്തില് 

നിന്നു ഒരു ശബ്ദവും ഉണ്ടായി. 

അനന്തരം ആത്മാവു. അവനെ മരു 

മിയിലേക്കു പോകുവാ൯ നിബ്ബന്ധിച്ചു. 

അധിടെ അവന് സാത്താനാല് പരിക്ഷി 

ക്കപ്പെട്ടു നാപ്പതു ദിവസം മരുഭൂമിയില് 

കാട്ടുളൂഗങ്ങളോടുക്ടടെ ആയിരുന്നു; ഭൂത 

ന്മാർ അവനെ ശുശ്രൂ ഷിച്ചുപോന്നു. 

എന്നാല് യോഫന്നാ൯ തടവില് ആയ 

ശേഷാം യേശു ഗലീലയില് ചെന്നു ദൈവ 

രാജ്യ ത്തിനെറ സുധിശേഷം പ്രസം ഗിച്ചുഃ 

ഠിം 

കാലം തികഞ്ഞ ദൈവരാജ്യം സമീപിച്ചി 

രിക്കുന്നു; മാനസാന്തരപ്പെട്ട സുധിശേഷ 

ത്തില് വിശ്വസി പ്പി൯ എന്നു പറഞ്ഞു. 

അധഖ൯ ഗലീലക്കടല്ലറത്തു നടക്ക 

മ്പോര ശിമോനും അവനെറ സദഹാടര 

നായ അത്ത്െയാസും കടലില് വല ധീശു 

ന്നതു കണ്ടു; അവര് മീന് പിടിക്കുന്നവര് 

ആയിരുന്നു. യേശു അവരരാടു: എന്നെ 

അന്ദഗമിപ്പ്പി൯; ഞാ൯ നിങ്ങളെ. മനുഷ്യ 

രെ പിടിക്കുന്നവരാക്കും എന്നു പറഞ്ഞു. 

ഉടനെ അവർ വല വിടു അവനെ അന്ദ 

ഗമിച്ചു. അധിടെനിന്നു അപ്പം മുന്നോട്ടു 

ചെന്നപ്പോ സെബെദിയുടെ മകനായ 

യാക്കോബും അവനെറ സഹോദരനായ 

യോഹന്നാനും പടകില് ഇരുന്നു വല 

നന്നാക്കുന്നതു കണ്ടു. ഉടനെ അവരെയും 

വിളിച്ചു; അവര് അപ്പനായ സെബെൈെടി 

യെ ക്രലിക്കാരരോടുക്രടെ പടകില് വിട്ട 

അവനെ അനുഗമിച്ചു. 

അവര് കഫന്നഫ്രമിലേക്കു പോയി; 

ശബ്ബത്തില് അവന പള്ളിയില് ചെന്നു 

ഉപദേശിച്ചു. അവനെറ ഉപദേശത്തി 

അല് അവർ വിസ്മയിച്ചു; അവന് ശാ 

സ്ര്രിമാരെപ്പ്യോലെയല്ല, അധികാരമുള്ള വ 

നായിട്ടത്രേ അവരെ ഉപദേശിച്ചതു. 

അവരുടെ പള്ളിയില് അശുഭ്ധാത്മാവുള്ള. 

ഒരു മനുഷ്യ൯ ഉണ്ടായിരുന്നു; അവ൯ 

നിലവിളിച്ചു: നസറായനായ യേശുവേ, 

ഞങ്ങഠക്കും നിനക്കും തമ്മില്, എന്തുഃ ഞ 

ങ്ങളെ നശിപ്പിപ്പാ൯ വന്നുധാ? നീ 

ആര് എന്നു ഞാന് അറിയുന്നു; ദൈഖ 

ത്തിനെറ പരിശുദ്ധന് തന്നേ എന്നു പാ 

ഞ്ഞു. 

രുതു; അവനെ വിട്ടു പോ എന്നു പറ 

ഞ്ഞു. 

നെ ഇഴെച്ചു, ഉാക്കെ നിലവിളിച്ചു അ 

യേശു അതിനെ ശാസിച്ചു: മിണ്ട 

അപ്പോ അശുഭ്ധാത്മാധയു അവ 

'വനെ വിട്ടുപോയി. എല്ലാവരും ആശ്ച 

90 



29 

30 

31 

32 

33 

34 

36 

97 

98 

99 

യ്യപ്പെട്ടു : ഇതെന്ു? ഒരു പുതിയ ഉവമദ 

ശം; അവന് അധികാരത്തോടെ ആ.ഭ്ധാ 

ത്മാക്കക്ലോടും കപ്പിക്കുന്നു; അവ അവനെ 

അനുസരിക്കയും ചെയ്യുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു 

തമ്മില് വാടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു അധ 

നെറ ശ്രൂതി വേഗത്തില് ഗലീലനാടു 

എങ്ങും പരന്നു. 

അനന്തരം അ൨൪ പള്ളിയില് നിന്നു 

ഇറങ്ങി യാമക്കാബും രയാഹന്നാനുമായി 

ശിമോന്െറയും അന്ന്െയാസിനെറയും 

വിട്ടില് വന്നു. അധിടെ ശിമോനെെറ 

അമ്മാവിയമ്മ പനിപിടിച്ചു കിടന്നി 

രുന്നു; അവര് അവക്െക്കുറിച്ചു അവ 

നോടു പറഞ്ഞു. അവന് അടുത്തുചെന്നു 

അധളെ കൈക്കു പിടിച്ചു ഏഴ്ചന്നേപ്പിച്ചു; 

പനി അവളെ. വിട്ടുമാറി, അധര അവ 

രെ ശു്മക്കിച്ചു. 

വൈകടന്നേരം സൂയ്യ൯ അസ്ധമിച്ചശേ 

കം അവര് സകലധിധടിനക്കാരെയും 

ഭൂതഗ്രസ്മുരെയും അവനെറ അടുക്കല് കൊ 

ണ്ടുവന്നു. പട്ടണം ഒക്കെയ്യം വാതില്ലൃല് 

വന്നു ക്രടിയിരുന്നു. നാനാധ്യാധിക 

കാല് വലഞ്ഞിരുന്ന അനേകരെ അധ൯ 

സൌഖ്യമാക്കി, അനേകം ഭൂതങ്ങളെയും 

പുറത്താക്കി; ഭൂതങ്ങ അവനെ അറിക 

കൊണ്ടു സംസാരിപ്പാ൯ അവധയെ സമ്മ 

തിച്ചില്ല. 

അതികാലത്തു ഇരുട്ടോടെ അവ൯ എ 

ഴമന്നററു പുറപ്പെട്ട ഒരു നിജ്യനസ്ഥലത്തു 

ചെന്നു പ്രാത്ഥിച്ചു. ശിഥമോന്ും ക്രടെയു 

ള വരും അയവനെറ പിന്നാലെ ചെന്ന. 

അവനെ കണ്ടപ്പോ: എല്ലാവരും നിന്നെ 

അന്വേഷിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. അവന് 

അവരരോട്ട: ഞാ൯ അടുത്ത രുകളിലും 

പ്രസംഗി ക്കേണ്ടതിന്നു നാം അധിടേക്കു 

പോക; ഇതിന്നായിട്ടല്ലോ ഞാ൯ പുറപ്പെട്ടു 

വന്നിരിക്കുന്നതു എന്നു പറഞ്ഞു. അങ്ങ 

ഠിം 
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നെ അവന് ഗലിലയില് ഒക്കെയും അവ 

രുടെ പള്ളികളില് ചെന്നു പ്രസംഗിക്കയും 

ജതങ്ങമെെ പുറത്താക്കുകയും ചെയ്യൂ. 

ഒരു കുഷ്യരാഗി അവന്െറ അടുക്കല് 

വന്നു മുട്ടുകുത്തി: നിനക്കു മനസ്സുണ്ടെങ്കില് 

എന്നെ ശ്രദ്ധമാക്കുവാ൯ കഴിയും എന്ന അ 

പേക്ഷിച്ചു. യേ മനസ്സലിഞ്ങു കൈ 

നീട്ടി അവനെ തൊട്ടു: മനസ്സുണ്ടും, ശുരഭ്ധ 

മാക എന്നു പഞ്ഞ മുടനെ കുഷ്ടം വിട്ട 

മാരി അവന്നു ശുഭ്ധിവന്നു. യേശു അവ 

നെ അമച്ചയായി ശാസിച്ചു: നോക്കും 

ആരരാടും ഒന്നും പായരുതു; എന്നാൽ 

ചെന്ന പൃരാഹിതന്നു നിന്നെത്തന്നേ 

കാണിച്ചു, നിനെറ ശുദ്ധികരണത്തിന്നു 

വേണ്ടി മോശെ കല്പിച്ചതു അവക്കു സാക്ഷ്യ 

ത്തിന്നായി അപ്പിക്ക എന്നു പറഞ്ഞു അധ 

പുറപ്പെട്ടു 
വളരെ ഷോഷിപ്പാനും വസ്തുത 'പുസംഗി 

നെ വിട്ടയച്ചു. അവനോ 

പ്പാനും തുടങ്ങി; അതിനാല് യേശുധി 

ന്നു പരസ്യഥായി പട്ടണത്തില് കടപ്പം൯ 

കഴിയായ്രുകൊണ്ടു അവന് പുറത്തു നിജു 

എല്ലാടത്തുനി 

ആക അവനെറ അടുക്കല് 

നസ്ഥലങ്ങളില് പാത്തു; 

ന്നും 

വന്നുക്രൂടി. 

൨.൦ അദ്ധ്യായം. 

ചിച ടിവസം കഴിഞ്ഞദശഷം അവ൯ 

പിന്നെയും കഫന്നഫ്രുമില് ചെന്ന; അ 

വന് വീട്ടില് ഉണ്ടെന്നു ത്രുതിയായി. മട 

നെ വാതില്ലതപോലും ഇടമില്ലാത്തവ 

ണ്ണം പലരും വന്നുക്രടി, അവസ അവരോടു 

തിരുവചനം പ്രസ്മാധിച്ചു. അപ്പോം 

നാലാഠ ഒരു പക്ഷവാതക്കംരനെ ചുമന്നു 

അവനെറ അടുക്കല് കൊണ്ടുവന്നു. പുരു 

ഷാരം നിമിത്തം അവനോടു സമീപി 

ച്ചക്രടായ്ുയാല് അവ൯ ഇരുന്ന സ്ഥ 

ലത്തിനെറ മേല്ലര പൊളിച്ചു തുറന്നു, 
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പക്ഷ വാതക്കാരനെ കിടക്കയോടെ ഇറ 

ക്കിവെച്ചു. യേശു അവരുടെ വിശ്വാ 

സം കണ്ടിട്ടു പക്ഷവാതക്കാരനോടു: മക 

നേ, നിനെറ പാപങ്ങര മോചിച്ചുതന്നി 

രിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. അധിടെ ചില 

ശാസ്്ര്രിമാ൪ ഇരുന്നു: ഇവന ഇങ്ങനെ 

കെട വൃഷണം പറയുന്നതു എത്തു? ദൈ 

വം ഒരു വ൯ അല്ലാതെ പാപങ്ങളെ മോ 

ചിപ്പാ൯ കഴിയുന്നവ൯ ആര് എന്നു ഫൃദ 

യത്തില് ചിന്തിച്ചകൊണ്ടിരുന്നു. ഇങ്ങ 

നെ അവർ ഉള്ളില് ചിന്തിക്കുന്നതു യേശു 

ഉടനെ മനസ്സില് ഗ്രഹിച്ചു അവരരട്ട: 

നിങ്ങ ഹൃദയത്തില് ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കു 

ന്നതു എത്തു പക്ഷധാതക്കാരനോടട നി 

നെറ പാപങ്ങ൦ മോചിച്ചുതന്നിരിക്കുന്നു 

എന്നു പറയുന്നതാ, എഴുന്നേററു കിടക്ക 

എടുത്തു നടക്ക എന്നു പറയുന്നതോ, ഏ 

൫ 

ന്നാല് ഭൂമിയില് പാപങ്ങളെ. മോചിപ്പാ൯ 

താകുന്നു എളുപ്പം എന്നു ചോദിച്ചു. 

മനുഷ്യപു തന്നു അധികാരം ഉണ്ടു എന്നു 

നിങ്ങ അറിയേണ്ടതിന്നു -- അവ൯ പ 

ക്ഷ വാതക്കാരരനാടു: എഴന്നേററു കിടക്ക 

എടുത്തു വിട്ടിലേക്കു പോക എന്നു ഞാ൯ 

നിന്നോടു പറയുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. കൂട 

നെ അവന് എഴ്ന്നററു കിടക്ക എടുത്തു 

എല്ലാവരും കാങ്ങെ പുറപ്പെട്ടു; അതുകൊ 

ണ്ടു എല്ലാവരും വിസ്തയിച്ചു: ഇങ്ങനെ 

ഒരുനാളും കണ്ടിട്ടില്ല എന്നു പറഞ്ഞു ദൈ 

വത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തി. 

അവന് പിന്നെയും കടല്ല്യരെ ചെന്നു; 

പുരുഷാരം ഒക്കെയും അവനെറ അടുക്കല് 

വന്നു; അവന് അവരെ ഉപദേശിച്ചു. 

പിന്നെ അവന കടന്നു പാകുമ്പോര അ 

കഠായിയുടെ മകനായ ലേവി ചുങ്കസ്ഥല 

ത്ത ഇരിക്കുന്നതു കണ്ടു: എന്നെ അന്ദഗ 

മിക്ക എന്നു പറഞ്ഞു; അവന് എഴ്ചമന്നററു 

അവനെ അന്ദഗമിച്ചു. അവ൯ വീട്ടില് 

ഠിം 
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പന്തിയില് ഇരിക്കുമ്പോ പല ചുങ്കക്കാ 

രും പാപികളും യേശുധിനോടും അവ 

നെറ ശിഷ്യന്മാരോടും ക്രടി പന്തിയില് 

ഇരുന്നു; അവനെ അനുഗമിച്ചുവന്നവ൪ 

അനേകര് ആയിരുന്നു. അവന ചുങ്ക 

ക്കാരരോടുടം പാപികളോടും ക്രടെ തിന്നുക 

യും കുടിക്കയും ചെയ്യുന്നതു പരീശന്മാ 

ന് ന ശാസ്്്രിമാ൪ കണ്ടിട്ടു 

അവനെറ ശിഷ്യന്മാരോടു: അവന് ചുങ്ക 

ക്കാരരോടും പാപികളോടും ക്രടെ തിന്നുക 

ടിക്കുന്നതു എന്തു എന്നു ചോടിച്ചു. യേശു 

അതു കേട്ട അവരരോടു: ദീനക്കാക്കല്ലാതെ 

സൌജ്യമുള്ള വക്കു വൈദ്യനെക്കൊണ്ടു ആ 

വശ്യമില്ല; ഞാന് നീതിമാന്മാരെ അല്ല, 

പാപികളെ അതര വിളിപ്പാന് വന്നതു 

എന്നു പറഞ്ഞു. 

യോഹന്നാനെറ ശിഷ്യന്മാരും പരീശ 

ന്മാരാ ഉപവസിക്ക പതിഖായിരുന്നു; അ 

വര് വന്നു അധഖനോടു: യോഹന്നാനെറ 

യും പരീശന്മാരുടെയും ശിഷ്യന്മാർ ഉപവ 

സിക്കുന്നുവല്ലോ; നിന്െറ ശിഷ്യന്മാര് ഉപ 

വസിക്കാത്തതു എന്തു എന്നു ചോടിച്ചു. 

യേശു അവരോടു പറഞ്ഞതു : മണവാള൯ 

കൂടെ ഉള്ള പ്രോ തോഴചക്കാക്കു ഉപവസി 

പ്രാ൯ കഥിയുമോ? മണവാളന് ക്രടെ ഇരി 

ക്കുംകാലത്തോളം അവക്കു ഉപവസിപ്പാ൯ 

കഴികയില്ല. എന്നാല് മണവാളന് അ 

വരെ വിടുപിരിമയണ്ടുന്ന കാലം വരും; 

അന്നു, ആ കാലത്തു അവര് ഉപധഖസി ക്കും. 

പഗയ യന്ത്രത്തില് കോടിത്തുണിക്കണ്ടം 

ആരും ചേത്തു തുന്നുമാഠില്ല; തുന്നിയാല് 

ചേത്ത പുൃതുക്കണ്ടം പഥഗയതില്നിന്നു 

വലിഞ്ഞിട്ടു ചീിന്തല് ഏററവും വല്ലാതെ 

ആകും. 

തുരുത്തിയില് പകന്നു വെക്കുമാറില്ല; ഖെ 

ആരും പുതിയ വീഞ്ഞു പഥയ 

ച്ചാല് പൃതു വീഞ്ഞു തുരുത്തി മയ പൊളികും; 

വീഞ്ഞു ഒഴ്ഴകിപ്പോകും; തുരുത്തി നശിച്ചു 
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പോകും; പൃതിയ വീഞ്ഞു പുതിയ തുരുത്തി 

യിലഭത്ര പകന്നുധെക്കേണ്ടതു . 

അവന് ശബ്ബത്തില് വിള ദമിയിതകൂടി 

കടന്ന പോകടമ്പാഠാ അവനൌെ ശിഷ്യ 

ന്മാർ വഴിനടക്കയില്. കതിര് പറിചൃതുട 

ങ്ജി. പരീശന്മാര് അവനോടു: നോക്കു, 

ഇ വര് ശബ്ബത്തില് വിഹിതളല്ലാത്തതു ചെ 

യ്്ുന്നതു എന്തു എന്നു പറഞ്ഞു. 

അവരോടു: ഭഓവീട് , തനിക്കും ക്രടെയുയള്ള. 

അവന് 

വകും മുട്ടൂണ്ടായി വിശന്നപ്പോശ ചെയതു 

ഏന്തു? 

ഹിതനെറ കാലത്തു ദൈധഖാലയത്തിത 

അവ൯ അബ്യയാഥാര്മഹാപൃര്രാ 

ചെന്നു, പുരരോഹിതനാക്കല്ലാതെ ആക്കും 

തിന്മാൻ വിഹിതമല്ലാത്ത കാഴ്ചയപ്പം തിന്നു 

ക്രടെയുള്ള വകും കൊട്ടത്തു എന്നു നിങ്ങ 

ഒരിക്കലും വായിച്ചിടില്ല3യാ എന്നു ചോ 

ടിച്ചു. പിന്നെ അവന് അവരരാടു: മനു 

ഷ്യ൯ ശബ്ബത്ത് നിമിത്തമല്ല; ശബ്ബത്ത് 

മനുഷ്യ൯നിമിത്തമമത ഉണ്ടായതു; അങ്ങ 

നെ മനുഷ്യപുത൯ ശബ്ബത്തിന്നും ക 

ത്തായ ആകുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. 

൩.൦ അദ്ധ്യായം. 

അവന് പിന്നെയും പള്ളിയില് ചെന്നു: 

അധിടെ വരണ്ട കയ്യുള്ള. ഒരു മനുഷ്യ൯ 

ഉണ്ടായിരുന്നു. അവര് അവധനെ കുററം 

ചൂമത്തേണ്ടതിന്നു ശബ്ദത്തില് അവനെ 

സെരഖ്യമാക്കുമോ എന്നു നാക്കിക്കൊണ്ടി 

രുന്നു. വരണ്ട കയ്യുള്ള മനുഷ്യനോടു അ 

വ൯: നടുവില് എഴ്ചമന്നററുനില്ല, എന്നു 

പറഞ്ഞു. പിന്നെ അവരോടു : ശബ്ബത്തില് 

നന്മ ചെയ്യുയോ, തിനു ചെയ്തുയോം, ജീവ 

നെ രക്ഷ്മിക്കരയാ, കൊല്ലുകയോ, ഏതു വി 

ഹിതം ഏന്നു ചോടിച്ചു. അവരരോ മിണ്ടാ 

തിരുന്ന. അവരുടെ ഹൃഭദയകാഠിന്യംനി 

മിത്തം അയന് ടഒൂഃഖിച്ചുകൊണ്ടു കോപ 

ത്തോടെ അവരെ ചുററും നോക്കി, ആ 

ഠിം 

൭൭ മക്കൊസ് ൩ 

മന്യ നോടു: കൈ നീട്ടുക എന്നു പറ 

ഞഞ; അവന് നീട്ടി, അവനെെറ കൈ 

സെരഖ്യമായി. കടനെ പരീശന്മാര് പുറ 

പ്പെടും അവനെ നശിപ്പ്ിക്കേണ്ടതിന്നു 

ഹെരരാദ്യരുമായി ആലോചന കഴിച്ചു. 

യ്രേേ ശിഷ്വയന്മാരുമായി കടല്ലരെക്കു 

വാങ്ങി പ്പോയി; ഗലിലയിതനിന്നു വലി 

യോരു പുരുഷ്ഥാരം അവനെ അന്ദഗഥിച്ചു; 

യ്യെഫ്രട്യയിതനിന്നും യെരൂശലേഥില്നി 

ന്നും ഏദാഥില്നിന്നും യോദ്ാന്നക്കരെനി 

ന്നും സോരിനെറയും സിീമദാനെറയും 

ചുററുപാടാല്നിന്നും വലി3യാരു ക്രടം 

അവന് ചെയുതു ഒക്കെയും കേട്ടിട്ടു അവ 

നെറ അടുക്കത വന്നു. വുരുക്കാരം തന്നെ 

ഞെരുക്കാതിരിമക്കണ്ടതിന്നു അവരുടെ 

നിമിത്തം ഒരു ചെറുപടകു തനിക്കു ഒരു 

ക്കി നിറുത്തുവാന് അവ൯ ശിഷ്യന്മാരോടു 

പാഞ്ഞു. 

മാക്കുകയാത ബാധകഠ ഉള്ള വര് ഒക്കെയും 

അവന് അദനകരെ സെഖ്യ 

അവനെ തൊടടണ്ടതിന്നു തിക്കിത്തിരക്കി 

വന്നു. ആരുഭ്ധാത്മാക്കളും അവനെ കാ 

ണുമ്പോഠ ഒക്കെയും അവനെറ മുമ്പില് 

വീണു: നി ഭൈവപുത൯ എന്നു നിലധി 

ളിച്ചുപറയും. തന്നെ പ്രസിഭ്ധമാക്കാതി 

രിമക്കണ്ടതിന്നു അവന അവരെ വളരെ 

ശാസിച്ചുപോന്നു. 

പിന്നെ അവ൯ മലയില് കയറി തനി 

ക്കു ബോധിച്ചവരെ അടുക്കല് വിളിച്ചു; അ 

വർ അവനെറ അരികെ വന്നു. അവ൯ 

തന്നോടുക്രടെ ഇരിപ്പാനും പ്രസംഗിദക്ക 

ണ്ടതിനും അയപ്പ്യാനും ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താ 

ക്കേണ്ടതിന്ന അധികാരം ഉണ്ടാകു വാനം 

പന്തിരുധവരെ നിയമിച്ചു; ശിമാന്നു പ 

ത്രൊസ് എന്നു പേരിട്ടു; സെബെദിയു 

ടെ മകനായ യാകക്കാബു, യാമക്കോബി 

നെറ സഹോദരനായ യോഹന്നാന്: ഇ 

വക്കു ഇടിമക്കഠ എന്നത്ഥമുമ്ള ബൊധന 
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മക്കൊസ് ര: 

[ 8) ളു | 

ഗ്ലെസ് എന്നു പേരിട്ട -- അന്ത്രെയാസു, 

ഫിലിപ്പൊസ്, ബത്തൊലോമായി, മത്താ 

യി, തോമാസ് . അല്ല ഠയിയുടെ മകനായ 

യാക്കോബ', തായി, കനാന്യനായ ശി 

ഗോ൯, തന്നെ കാണിച്ചുകൊടുത്ത ഇസ്ലാ 

ഡ്യോത്ത് യ്തൂദാ എന്നിവരെ തന്നേ. 

അയന് വിട്ടില് വന്നു; അധഖക്കു ഭക്ഷ 

ണം കശഴിപ്പാ൯പോലും വഹിയാതയണ്ണ്ം 

പുരുഷാരം പിന്നെയും തിങ്ങി ക്രടിവന്തു. 

അവനെറ ചാച്ചക്കാ൪ അതു കേട്ടു, അവ 

നുര ബുദ്ധിഭ്രമം ഉണ്ടു, എന്നു പറഞ്ഞു അവ | 

നെ പിടിപ്പാ൯ വന്നു. യെരൂശലേമില് 

നിന്നു വന്ന ശാസ്ിമാരും: അന്നു ബെ 

യെത്തെബ്ദല് ഉണ്ടു, ഭൂതങ്ങളുടെ തലവ 

നെക്കൊണ്ട അവന് ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താ 

ക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞ. അവന് അവരെ 

അടുക്കെ വിളിച്ചു ഉപമകളാല് അവരരാടു 

പറഞ്ഞതു : സാത്താന്നു സാത്താനെ എങ്ങ 

നെ പുറത്താക്കുവാ൯ കഴിയും? ഒരു രാജ്യം 

തന്നില്തന്നേ ഛിദിച്ചു എങ്കില് ആ രാജ്യ 

ത്തിന്നു നിലനില്പാ൯ കഴികയില്ല. ഒരു 

വീടു തന്നില്തര്ന്നേ ഛിഴിച്ചു എങ്കില് ആ 

വീട്ടിന്നു നിലനില്ലാ൯ കഴികയില്ല. സാ 

ത്താ൯ തന്നോട്ടുതന്നേ എതിത്തു ഛിഴി 

ചയ എങ്കില് അവന്നു നിലനില്പാ൯ കഴി 

വില്ല; അവനെറ അധഖസാനം വന്നു. 

ബലധാനെ പിടിച്ചു കെട്ിട്ടല്ലാതെ അവ 

നെറ ധിട്ടില് കടന്നു അവനെറ കോപ്പു 

കവന്നുകളുവാ൯ ആകും കഴികയില്ല; പി 

ടിച്ചുകെട്ടിയാല് പിന്നെ അവനെറ വീട്ട 

കവച്ച ചെയ്യാം. മന്ഷ്ച്യ മരാടു സകല 

പാപങ്ങളും അവര് ദുഷിച്ചുപറയുന്ന സ 

കലട്ടുകണങ്ങളും ക്ഷമിക്കും; പരിശുദ്ധാ 

ത്മാവിനെറ നേരെ ദ്ലുഷണം പറയുന്ന 

വരനോ ഒരുനാളും ക്ഷമ കിട്ടാതെ നിത്യ 

ശിക്ഷെക്കു യോഗ്യനാകും എന്നു ഞാ൯ സ 

തൃമായിട്ടു നിങ്ങളോടു പറയുന്നു. അയന്നു 

ഠിം 

നമ്മു 4 

ഒരു അശുഭ്ധാത്മാധുയ ഉണ്ടു എന്നു അവ൪ 

പറഞ്ഞിരുന്നു . 

അനന്തരം അവനെറ അമ്മയും സഹാ 

ദരന്മാരും വന്നു പുറത്തുനിന്നു അവനെ 

വിളിപ്പാ൯ ആളയച്ചു. പുരുഷാരം അ 

വനെറ ചുററും ഇരുന്നിരുന്നു; അവര് 

അവടനാട്ട: നിനെറ അമ്മയും സഹോട 

രന്മാരും പുറത്തുനിന്നു നിന്നെ അജന്വകി 

ക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. അവന് അധഖരോ 

ട്ട: എനെറ അമ്മയഷ്യം സഹോദരന്മാരും 

ആര് എന്നു പറഞ്ഞിട്ടു ചുറഠിലും ഇരിക്കു 

ന്നവരെ നോക്കിക്കൊണ്ടെ: എസെറ അമ്മ 

യും സഹോദരന്മാരും ഇതാ. ദൈധത്തി 

നെറ ഇഷ്ടം ചെയ്യുന്നവന് തന്നേ എനെറ 

സഹോദരനും സഹോദരിയും അമ്മയും 

ആകുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. 

൪൫... അധ്യായം. 

അധഖന പിന്നെയും കടല്ക്കരെവെച്ചു 

ഉപദേശിപ്പാ൯ തുടങ്ങി. അപ്പ്പോഠ ഏററ 

വും വലിയ പുരുഷാരം അവന്െറ അടു 

ക്കല് വന്നു ക്രടുകകൊണ്ടു അവ൯ പടകില് 

കയറി കടലില് ഇരുന്നു; പുരുഷാരം 

ഒക്കെയും കടലരികെ കരയില് ആയി 

രുന്നു. അവന് ഉപമകളാത അവരെ 

വലതും ഉപദേശിച്ചും ഉപദശത്തില് അ 

വരോടു പറഞ്ഞതു: കേഷപ്പി൯; വിതെ 

ക്കന്നവ൯ ധിതെപ്പാ൯ പുറപ്പെട്ടു. വി 

തെക്കുമമ്പാര ചിലതു വഴിയരികെ ധി 

ണു; പറവകര വന്നു അതു തിന്നുകളഞ്ഞു. 

മററു ചിലതു പാറസ്ഥലത്തു ഏറെ മണ്ണി 

ല്യാത്തേടത്തു വീണു; മണ്ണ്ിന്നു താഷ്ു ഇല്ലാ 

യ്്കുയാല് ക്ഷണത്തില് മുളെച്ചുവന്നു. 

സൂൂയയ൯ ഉദിച്ചാറെ ചൂടു തട്ടി, വേരില്ലാ 

സ്ക്ുകൊണ്ടു ഉണങ്ങിപ്പോയി. മററുചിലതു 

മു്ളിന്നിടയില് വിണു; മുള്ള മുളെ.്ചു വള. 

ന്നു അതിനെ ഞെരുക്കിക്കളുഞ്ഞു; അതു 
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2) 4. കം ല് ഷാ മക്കൊസ് ര: 

യിളുഞ്ഞതുമില്ല. മററു ചിലതു നല്ലഥ 

ണ്ണ്ടിത ധിണിട്ടു മുളെ.ചു വമുന്നു ഫലം 

കൊടുത്തു; മപ്പുതും അറുപതും റവും മേനി 

വിളഞ്ഞു. 

കേശക്കട്ടെ എന്നും അവന് പറഞ്ഞു. 

കേനുപ്പ്ാ൯ ചെധി കൂമ്ള വ൯ 

അനന്തരം അധവഖവന തനിച്ചിരിക്കു 

മ്പോഠ അധമനാടുക്രടെയുള്ള വര് പന്തി 

അവരുമായി ആ ഉപമകളെളെക്കുറി ച്ചു ചോ 

അധഖരോടു അവന് പറഞ്ഞതു: 

ദൈവരാജ്യത്തിനെൊ മമ്മം നിങ്ങശക്കു 

നമ്ലപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ; പുറത്തുള്ള വക്കാ സ 

കലധും ഉപമകളാല് ലഭിക്കുന്നു. അവര് 

മനാതിരിയാതെയും അവരരാട്ട ക്ഷമിക്കാ 

തെയും ഇരിക്കത്തക്കവണ്ണം അവര് കണ്ടി 

ട്ടം അറിയാതിരിപ്പാനും കേട്ടിട്ടും ഗ്രഹി 

ക്കാതിരിപ്പാന്ദും സംഗതിധരും. പിന്നെ 

അയന അവഖരരോടു പറഞ്ഞതു: ഈ ഉപമ: 

ഗരഹിക്കുന്നില്ലയോ? പിന്നെ മറെറ ഉപ 

മക ഒക്കെയും എങ്ങനെ ഗ്രഹിക്കും? 

വിതെക്കുന്നവ൯ വചനം വിതെക്കുന്നു. 

വചനം വിതെച്ചിട്ടു ൨ഴിയരികെ ധയിണ 

തു. കേട്ട മുടനെ സാത്താ൯ വന്നു ഫൃദയ 

ങ്ങളില് ധിതെക്കപ്പെട്ട വചനം ഏടുത്തു 

കളയയന്നതാകുന്നു. അങ്ങനെ തന്നേ 

പാഠസ്ഥലത്തു വിതെച്ചതു വചനം കേട 

മുടനെ സന്തോഷഭത്താടെ 

ഏങ്കിലും 

വേരില്ലാതെ ക്ഷണികഡാര് ആകുന്നു; വ 

ചനംനിഥിത്തം ഉപദവമോ 

കൈക്കൊ 

ള്ള ന്നവര്; അവര് ഉള്ളില് 

പിഡരയാ 

ഉണ്ടായാൽ ക്ഷണത്തില് ഇടറിപ്പ്പോകുന്നു. 

മുള്ളിന്നിടയില് വിതെക്കപ്പെടുതോ വച 

നം കേട്ടിട്ടു ഇഹ ലോകത്തിനെറ ചി 

ന്തകളും ഡനത്തിസെറ വഞ്ചനയ്യം മററു 

വിഷ:യമോഹങ്ങളും അകത്തു കടന്നും വച 

നത്തെ ഞെരുക്കി നിക്കൂലമാക്കി തീകുന്ന 

താകുന്നു. നല്ലമണ്ണിര ധിതെക്കപ്പെട്ടഭതാ 

വചനം കേമാക്കയും അംഗീകരിക്കയും 

ഠിം 

ചെയ്യുന്ന വര തമന്ന; അവര് മുപ്പതും അറു 

പത്ും നൂറും 2:2നി ധിമൂയുന്നു. 

പിന്നെ അവന് അവഭടരാടു പറഞ്ഞതു : 

വിളക്കു കത്തിച്ചു പറയിനുകിഴിലോ കുട്ടി 

ലൂഭിഗിരപലാ ധെക്കുമാറുമണ്ടാ ധിളുക്കുതണ്ട്। 

ന്മേലപ്പരയാ ധഖെക്കുന്നതു* ധെളിപ്പെടുവാ 

നുള്ള തല്ലാതെ ശ്രുഡമായതു ഒന്നും ഇല്ു; വെ 

ളിച്ചത്തു വരു വാനുഭ്ള തല്ലാതെ മറവായതു 

ഒന്നും ഇല്പ. കേഠപ്പാ൯ ചെധി മുള്ളധ൨൯ 

കേരക്കട്ടെ. നിങ്ങ കേശക്കുന്നതു ഏന്തു 

എന്നു സൂക്ഷിച്ചുകൊഠധി൯; നിങ്ങ അള 

ക്കുന്ന അള വുകൊണ്ടു നിങ്ങധക്കും അളന്നു 

കിട്ടും; അധികമായും കിട്ടും. ഉള്ളധന്നു 

കൊടുക്കും ; ഉള്ളതും 

ക്രടെ എടുത്തുകളയും എന്നും അവന് അഖ 

ഇല്ലാത്തവനോടടോ 

രരോടു പറഞ്ഞു. 

പിന്നെ അവന പറഞ്ഞതു: ഭൈധ 

രാജ്യം ഒരു മനുഷ്യ൯ മണ്ണ്ണിത വിത്തു എറി 

ഞശേഷം രാധും പകലും ഉറങ്ങിയ്യം 

എഴ്ഴമന്നററും ഇരിക്കെ അവ൯ അറിയാ 

തെ വിതആ മുളെ ചു വളരുന്നതുപോലെ ആ 

കനു. (ഉഗി സ്വയമായി മുമ്പെ ഞാവും പി 

ന്നെ കുതിരും പിന്നെ കതിരില് നിറഞ്ഞ 

മണിയും ഇങ്ങനെ വിളയുന്നു. ധാന്യം 

വിളയുമ്പോഠം കൊയായതുകൊണ്ടു അ 

വന മുടനെ അരിധാര ധഖെക്കന്നു. 

പിന്നെ അവന് പറഞ്ഞതു: ഭൈവരാ 

ജയത്തെ ഏങ്ങനെ ഉപഥിർക്കണ്ടു? ഏതു 

മപമയാല് അതിനെ വണ്ണിക്കേണ്ടു? അതു 

കടുകുമണി രയാടു സദൃശം; അത്നെ മ 

ണ്ണില് വിതെക്കുമ്പോഠം ഭൂഥ്യിലെ ഏല്ലാ 

വിത്തിലും ചെറിയതു. ഏങ്കിലും വിതെച്ച 

ശേഷം വളന്നും സകലസസ്ൃങ്ങളിലും വ 

ലൂതായിത്തിന്നു, ആകാശത്തിലെ പക്ഷി 

ക അതിനെറ നിഴലില് വസിപ്പാസത 

ക്ക വണ്ണം വലുതായ കൊമ്പുകക്ദെ. വിടുന്നു. 

അഖന൯ ഇങ്ങനെ വല ഉപമകളാല് 
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മക്കൊസ് ൫ 

അവക്കു കേദപ്പ്രാ൯ കഴിയുംപോലെ അധ 

രോടു വചനം വറഞ്ഞു3പാന്നു; ഉവപഥക്രു 

ടാതെ അവരരാടു ഒന്നും പറഞ്ഞതുമിച്ച; 

തനിച്ചിരിക്കുമ്പോഠ അവധവന്൯ ശിഷ്യന്മാ 

രോടു സകലവും വ്യാഖ്യാനിക്കും. 

അന്നു സന്ധ്യയായഃപ്പാഗ: നാം അക്ക 

രെക്കു പോക എന്നു അവന് അവരോട്ടു 

പറഞ്ഞു. 

താ൯ പടധിത ഇരുന്നപാടെ അവനെ 

അവർ പൃരുഷാരത്തെ വിട്ടും 

കൊണ്ടുപോയി; മററു ചെറുപടകുകളും 

ക്രടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പ്പോശ വലിയ 

ചുഗലിക്കാററു ഉണ്ടായി: പടകില് തിര 

തള്ളിക്കയറുകകൊണ്ടു അതു മുങ്ങുമാറായി. 

അവ൯ അമരത്തു തലയണവെച്ചു ഉറങ്ങു 

കയായിരുന്നു; അവര് അവനെ ഉണത്തി: 

ഗുരോ, ഞങ്ങ നശിച്ചുപോകുന്നതില് 

നിനക്കു വിചാരം ഇല്പയോ എന്നു പറ 

ഞ്ഞു. 

ശാസിച്ചു, കടലിമനാടു : അനങ്ങാതിരിക്ക, 

അവന് എഴുന്നേററു കാററിനെ 

അടങ്ങുക എന്നു പറഞ്ഞു; കാററു അമന്നു, 

വലിയ ശാന്തത ഉണ്ടായി. പിന്നെ അ 

വ൯ അവരരോടു: നിങ്ങ ഇങ്ങനെ ഭീരു 

ക്ക ആകു വാന് എന്തു? നിങ്ങരക്കു ഇപ്പോ 

ഴം വിശ്വാസമില്പയോ എന്നു പറഞ്ഞു. 

അവര വളരെ ഭയപ്പെട്ടു: കാറും കടലും 

കടെ ഇവനെ അന്ദസരിക്കുന്നു വല്ലോ; 

ഇവന് ആര് എന്നു തമ്മില് പറഞ്ഞു. 

൫. അദ്ധ്യായം. 

ആവര് കടലിനെറ അക്കരെ ഗദരദേശ 

ത്തു എത്തി. 

മുടനെ അശുഭ്ധാത്മാവുള്ജ ഒരു മന്ദഷ്യ൯ 

പടകില്നിന്നു ഇറങ്ങിയ 

കല്ലറകളില്തനിന്നു വന്നു അവനെ എതി 

രേററു. അവനെറ പാപ്പു കല്ലറകളില് 

ആയിരുന്നു; ആക്കും അവനെ ചങ്ങലകൊ 

ണ്ടുപാലും ബന്ധിച്ചുക്രടാഞ്ഞു. പലപ്പോ 

ഗം അവനെ വിലങ്ങും ചങ്ങലയുംകൊണ്ടു 

ഠിം 

ടം, ൮൩% 5 
തള 

ബന്ധിച്ചിടും അവ൯ ചങ്ങല വലിച്ചു 

പൊടിച്ചും വിലങ്ങു ഉരുമ്മി ഒടിച്ചുംകള. 

ഞ്ഞു; ആക്കും അവനെ അടക്കുവാ൯ കഴി 

ഞ്ഞില്ല. അവ൯ രാവും പകലും കല്പറക 

ളിലും മലകളിലും ഇടവിടാതെ നിലധി 

ളിച്ചും തന്നെത്താ൯ കല്ലുകൊണ്ടു ചതെച്ചും 

പോന്നു. അധഖ൯ യേശുധിനെ ഒ്ദരത്തു 

നിന്നു കണ്ടിട്ടു ഓടിച്ചെന്നു അവനെ നമ 

സ്തൂരിച്ചു. അവന് ഉറക്കെ നിലധിളിച്ചു 

യേശുയവ. മദഹാന്നതനായ ദൈവത്തി 

നെറ പതാ, എനിക്കും നിനക്കും തമ്മില് 

എന്തു ദൈവത്താണ, എന്നെ ദണ്ഡിപ്പ്പിക്ക 

രത എന്നു അഃപക്ഷ്മിക്കുന്നു എന്നു പറ 

ഞ്ഞു. 

വിട്ടു പുറപ്പെടടുപോക എന്നു യേശു കല്ലി 

അശുഭ്ധാത്മാമവ, ഈ മന്മഷ്വനെ 

ച്ചിരുന്നു. നിനെറ പേരെനത്തു എന്നു അ 

വനോടു ചോടിച്ചതിന്നു: എനെറ പേര് 

ലെഃദഗ്യാ൯; ഞങ്ങ പലര് ആകന്നു എന്നു 

അവന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു, നാട്ടില്നിന്നു 

തങ്ങളെ അയച്ചുകള യാതിരിപ്പാ൯ ഏറി 

യോന്നു അപേക്ഷിച്ചു. അവിടെ മലയ 

രികെ ഒരു വലിയ പന്നിക്രൂട്ടം മേഞ്ഞു 

കൊണ്ടിരുന്നു. ആ പന്നികളില് കടക്ക 

ണ്ടതിന്നു ഞങ്ങളെ അയക്കേണം എന്നു അ 

വര് അവഭനാടു അഃപക്ഷിച്ചു. അവ൯ 

അനുവാദം കൊടുത്തു; അശുഭ്ധാത്മാക്കര 

പ്യാപ്പെട്ടു പന്നികളില് കടന്നിട്ടു കൂട്ടം 

കടുന്ശൂക്കത്തുടെ കടലിലേക്കു പാഞ്ഞു വീപ്പ 

മുടി ചത്തു. അവ ഏകദേശം രണ്ടായിരം 

ആയിരുന്നു. പന്നികളെ. മേയ്കന്നവര് 

ഓടിച്ചെന്നു പട്ടണത്തിചും നാട്ടിലും അറി 

യിച്ചു; സംഭവിച്ചതു കാണ്മാ൯ പലരും പുറ 

പ്പെട്ടു 
ലെഗ്യോ൯ ഉണ്ടായിരുന്ന ഭൂതഗ്രസ്മന 

യേശുവിനെറ അടുക്കല് വന്നു, 

വ്്്ൂം ധരിച്ചും സൂര്ബാധം വൂണ്ടും ഇരി 

മ്ന്നതു കണ്ടു ഭയപ്പെട്ടു. കണ്ടവര് ഭൂത 

ഗ്രസ്മൂന്നു സംഭവിച്ചതും പന്നികളുടെ കാ 
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യവും അവരരോടു അഠിയിച്ച. അരപ്പാനു 

അവര് അവനോടു തങ്ങളുടെ അതിര് 

വിട്ടുപോകുവാന് അപപക്ഷിച്ചുതുടങ്ങി. 

അവന് പടകു ഏറുരമ്പാഠ ഭതഗസ്മുനാ 

യിരുന്നവന് താനും കരുടെ പോരട്ടെ എന്നു 

അയഭനാടു അഭപക്ഷിച്ചു. യേശു അലഖ 

നെ അനുവദിക്കാതെ: നിമന൯െ വീടി. 

നിനക്കുള്ള വരുടെ അടുക്കല് ചെന്നു, 

കത്താവു നിനക്കു ചെയുതു ഒക്കെയും നി 

ന്നോടു കരുണ കാണിച്ചതും പ്രസ്കാവിക്ക 

എന്നു അവനോടു പറഞ്ഞു. അവന 

പോയി യു തനിക്ു ചെയുതു ഒക്കെയും 

ദെക്കപ്ച്യൊലിനാട്ടില് ഘോഷിച്ചതുടങ്ങി; 

എപ്പാധരും ആശ്യയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യു. 

യേശൂ വിണ്ടും പടകില് കയറി ഇക്കരെ 

കടന്നു കടലരികെ ഇരിക്കുമ്പോ വലിയ 

പുരുഷ്ഥാരം അയവനെറ അടുക്കല് വന്നു 

കരടി. 

സ് എന്നു പേരുമ്ള ഒരുത്തന് വന്നു. അ 

പദളിപ്പമാണികളിത യായിറൊ 

വനെ കണ്ടു കാല്ലല് വിണു: എന്റെറ 

കഞ്ഞമകഠ അത്യാസന്നത്തില് ഇരിക്കുന്നു ; 

അവ രക്ഷപ്പെട്ട ജീവിമക്കണ്ടതിന്നു നി 

വന്നു അവളൂടെകേത കൈ ഒവെക്കേണ3മ 

എന്നു വമരെ അപേക്ഷിച്ചു. അവന് 

അധയനോടുക്ൂമടെ പോയി, വലിയ പുരു 

ഷാരവും പി൯ചെന്നു അവനെ തിക്കി 

ക്കൊണ്ടിരുന്നു. 

പന്ത്രണ്ടു സംവത്സരമായിട്ടു രക്തസവ 

മുള്ളവളായി പല വൈട്യന്മാരാലും ഏറി 

യോന്നു സഹിച്ചു തനിക്കുള്ള തൊക്കെയഷ്യം 

ചെലവഴിച്ചിട്ടും ഒട്ടം ഭേദം വരാതെ ഏ 

ററവും പരവശയായി തീന്നിരുന്ന ഒരു 

സരി 
അവധവനെറ വ്രും എങ്കിലും തൊട്ടാല് 

രയേശുധിനെറ വത്തമാനം കേടു: 

ഞാന് രക്ഷപ്പെടും ഏനു പറഞ്ഞു പുരു 

ഷ്കാരത്തിരുക്രടി പുറകില് വന്നു അവ 

സെറ വ്യ്രരം തൊട്ടു. ക്ഷണത്തില് അവ 

ഠിം 

മക്കൊസ് ൫ 

മുടെ രക്തസ്രവം നിന്നു; ബാധ മാറി 

താ൯ സ്വസ്ഥയായി ഏന്നു അവന ശരി 

രത്തില് അറിഞ്ഞു. ഉടനെ യേശു തങ്കല് 

നിന്നു ശക്തി പുറപ്പെടു ഏന്നു ഉള്ളില് അ 

റിഞ്ഞിട്ടു പുരുഷാരത്തില് തിരിഞ്ഞു: എ 

നെറ വന്മരം തൊട്ടതു ആര് എന്നു ചോ 

ടിച്ചു. 

രം നിന്നെ തിക്കുന്നതു കണ്ടിട്ടും ഏന്നെ 

ശിഷ്യന്മാര് അവഭനാടു: പുരുഷ്കാ 

തൊടതു ആര് എന്നു ചോടിക്കുന്നു വാ 

എന്നു പറഞ്ഞ. അവനോ അതു ചെയു 

സ്മ ത 

നിക്കു സംഭവിച്ചതു അറിഞ്ഞിട്ടു ഭയപ്പെട്ടും 

വളെ കാണാന് ചുററും നാക്കി. 

വിറെച്ചുംകൊണ്ടു വന്നു അവന്റെ മുമ്പില് 

വീണ്ട വസ്റുത ഒക്കെയ്യം അവരനാടു പറ 

ഞ്ഞു. 

ന്െറ വിശ്വാസം നിന്നെ രക്ഷ്മിച്ചിരിക്കു 

അവന് അവഭളാട്ട: മകള, നി 

ന്നു; സമാധാനഃത്താമടെ പോയി ബാധ ഒ 

ഗിഞ്ഞു സ്വസ്ഥയായിരിക്ക എന്നു പറഞ്ഞു. 

ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോന 

തമന്ന പള്ളിപ്രമാണിയുടെ വീട്ടില്നി 

ന്നു തആര വന്നു: നിമ൯റ മകനു മരിച്ചു 

പോയി; ഗുരുധിനെ ഇനി അസ്്പലെെ 

ടുത്തൂന്നതു എന്തിന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. 

യേശു ആ വാക്കു കായ്യമാക്കാതെ പള്ളിപ്പ 

മാണിരയാടു: ഭയപ്പെ മടണ്ടാ, വിശ്വസി 

ക്കമാതൃം ചെയ്തു എന്നു പറഞ്ഞു. പത്രൊ 

സും യാട്ടക്കാബും യാടക്കാബിനെറ സഹാ 

ദരനായ യോഹന്നാനും അല്ലാതെ മററാ 

രും തന്നോടുകൂടെ ചെല്ലുവാൻ സമ്മതിച്ചി 

ല്ല. 

൭൨ ആരവധാരത്തെയും വളരെ കരഞ്ഞുധി 

പള്ളി പ്മാണിയുടെ വീട്ടില് വന്നാ 

ലപിക്ുന്നവരെയും കണ്ടു; അകത്തു കട 

ന്നു: നിങ്ങളുടെ ആരവാരധും കരച്ചലും 

എന്തിന്നു? കുടി മരിച്ചിട്ടില്ല. ഉറങ്ങുന്നത്രേ 

എന്നു അവരരാടു പറഞ്ഞു; അവഭരാഅ 

വനെ പരിഹസിച്ചു. അവന് എല്ലാവ 

രെയും പുറത്താക്കി കുട്ടിയുടെ അപ്പനെയും 
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അമ്മയെയും താന്നാടുക്രടെയുള്ള വരെയും 

ക്രട്ടിക്കൊണ്ടു കുട്ടി കിടക്കുന്ന ഇടത്തു ചെ 

ന്മ കുട്ടിയുടെ കൈക്കു പിടിച്ചു: ബാ 

ലേ, എഴ്മന്നല്ും എന്നു നിന്നോടു കപ്പിക്കു 

ന്നു എന്ന അത്ഥർത്തോടെ തലിഥാ ക്രഥി എ 

ന്നു അവളോടു പറഞ്ഞു. ബാല ഉടനെ 

ഫഎഴ്ഴമന്നററു നടന്നു; അവദശക്കു പന്ത്രണ്ട 

വയസ്സായിരുന്നു; അവര് അത്യന്തം വിസ്ത 

യിച്ചു. ഇതു ആരും അറിയരുതു എന്നു 

അവ൯ അവരരാടു ഏറിരയാന്നു കല്പിച്ചു. 

അവക്കു ഭക്ഷിപ്പാ൯ കൊടുക്കേണം 

എന്നും പറഞ്ഞു. 

ന്നം അ്ഡ്ായം. 

ത്രപ൯ അവിടെനിന്നു പുറപ്പെട്ടു, ത 

നെറ പിതൃനഗരത്തില് ചെന്നു; അവ 

നെറ ശിഷ്യന്മാരും അന്ദഗഥിച്ചു. ശബ്ദ 

ത്തായല്പോറം അവസ പള്ളിയില് ഉപദേ 

ശിച്ചുതുടങ്ങി; പലരും കേട്ടു വിസ്കയിച്ചു: 

ഇവന്നു ഇവ എവിടെനിന്നു? ഇവന്നു കി 

ടിയ ഈ ്ഞോനവും ഇവനെറ കയ്യാല് 

നടക്കുന്ന വീയ്യപ്രവ്ൃത്തികളും എന്തു? ഇ 

വ൯ മറിയയുടെ മകനും യാക്കോബ്, 

യോസെ, സ്തൂദാ, ശിമോന് എന്നവരുടെ 

സഹോദരന്ദമായ തച്ചനല്പയോ? ഇവ 

നെറ സഹോദരികളും ഇവിടെ നമ്മോടു 

ക്രടെ ഇല്ലയോ എന്നു പറഞ്ഞു അവങ്കല് 

ഇടറിപ്പോയി. യേശു അധഖരോടു: ഒരു 

പ്രവാചകന് തസെറ പിതൃനഗരത്തിലും 

ചാചലക്കാരുടെ ഇടയിലും സ്വന്തഭവന 

ത്തിലും അല്ലാതെ ബഹ്ലമാനമില്ലാത്തവ൯ 

അല്ല എന്നു പറഞ്ഞു. ഏതാനും ചില 

രോഗികളുടെ മേല് കൈ വെച്ചു സൌഖ്യം 

വരുത്തിയതു അല്ലാതെ അവിടെ ഖിയ 

പ്രവൃത്തി ഒന്നും ചെയ്ത്റാ൯ കഥിഞ്ഞില്ല. 

അവരുടെ അധിശ്വാസം ഫഹേതുധായി 

അവ൯ ആശ്ചയ്യപ്പെട്ടു. 

ഠിം 
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അവന് ചൂററുമുള്ള ഈരുകളില് ഉപരര്ദ 

ശിച്ചുകൊണ്ടു സഞ്ചരിച്ചുപോന്നു. 

അനന്തരം അധഖ൯ പന്തിരുവരെ അ 

ട്ടക്കെ വിളിച്ചും അവരെ ഇരരണ്ടായി അ 

യച്ചുതുടങ്ങി, അവക്കു അശുദ്ധാത്മാക്കള 

ടെ3മല് അധികാരം കൊടുത്തു. അവര് 

വഥിക്കു വടി അല്ലാതെ ഒന്നും എടുക്കരുതു ; 

അപ്പും 

കാശും അരുതു; 

പൊക്കണവും മടിശ്ശീലയില് 

ചെരിപ്പു ഇട്ടുകൊ 

ളാം; രണ്ടു വ്രും വരിക്കരുതു എന്നി 

ങ്ങനെ അവരോടു കപ്പിച്ചു. നിങ്ങ എ 

വിടെയെങ്കിലും ഒരു വിട്ടില് ചെന്നാല് 

അധിടം വിട്ടു പുറപ്പെടുലോളും അതില് 

തന്നേ പാഫ്പ്റി൯. ആരെങ്കിലും നിങ്ങ 

ളെ കൈക്കൊള്ളാതെയും നിങ്ങളുടെ വാ 

ക്കു കേരുക്കാതെയും ഇരുന്നാല് അധിടം 

വിട്ടു പോകുമ്പോഠാ നിങ്ങളുടെ കാലിലെ 

പൊടി അവധക്ു സാക്ഷ്ൃത്തിന്നായി കുട 

ഞ്ഞുകള വിന എന്നും അവരോടു പറഞ്ഞു. 

അങ്ങനെ അവര പുറപ്പെട്ടു മാനസാന്തര 

പ്പെടേണം എന്നു പ്രസംഗിച്ചു; വളരെ 

ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കുകയും അനേകം രോ 

ഗികരക്കു എണ്ണ തേച്ചു സെരല്യം വരുത്തു 

കയും ചെയ്യൂ. 

ഇങ്ങനെ അവനെറ പേര് പ്രസിഭ്ധമാ 

യിവരികയാല് ഫെരോദാരാജാവു കേട്ടിട്ടു: 

യോഹനന്നാ൯സ്ത്റാപക൯ മരിച്ചവരുടെ ഇട 

യില്നിന്നു ഉയിത്തെഴുന്നേററിരിക്കുന്നു; 

| അതുകൊണ്ടു ഈ ശക്തികര അനില് 

വ്യാപരിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. അവ൯ 

ഏലിയാധാകന്നു എന്നു മററു ചില൪ പറ 

ഞ്ഞ. 

കന്മാരില് ഒരുത്തനെപ്പ്പോലെ ഒരു പ്ര 

വേറെ ചിലർ: അവന പ്രുധാച 

വാചകന് എന്നു പറഞ്ഞു. അതു ഹെരോ 

ഭാവു കേട്ടാറെ: ഞാ൯ തല ലെട്ടിച്ച യോ 

ഹന്നാ൯ ആകുന്നു അവന; അവസ ഉയ 

ത്തെഴുഴന്നേറാിരിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. 
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ഹെരോദാ തന്െറ സദഹാദരനായ ഫി 

ലിപ്പൊസിനെറ ഭാസ്കര ഹെരരാദ്യയെ പരി 

ഗ്രഹിച്ചതു കൊണ്ട അഖരനികിത്തം ആ 

കൂയച്ചു, യോഹന്നാനെ പിടച്ചു തടവില് 

ആക്കിയ രുന്നു . സ3ഹാദരന്െറ ഭാഷ്യ 

യെ പരിഗ്രഹിക്കുന്നതു നിനക്കു വിഹിത 

മല്ല എന്നു രയാഹന്നാ൯ ഹെരോദാഭധാടു 

പറഞ്ഞാരുന്നു. ഹെരോല്യ ദയാ അധ 

നെറ നേരെ പകഖെച്ചു അവനെ കൊ 

ലുവാനും ഇ്ക്രിചു; സാധിച്ചിച്ചതാന്ദം. 

യോഹന്നാന് നിതിയ്യം ധിശുഭ്ധിയുമുള്ള 

പുരുഷന് എന്ന ഹെരരാദാധു അറിഞ്ഞു 

അവനെ ഭയപ്പെടുകയും അവനെ കാ 

തതുകൊഠാംകയും ചെയു; അവനെറ വച 

നം കേട്ടിട്ടു വളരെ കലങ്ങിയെങ്കിലും 

സന്തോഷത്തോടെ കേട്ടുപോന്നു. ഏ 

ന്നാല് ഹെടരാദാധു തന്െറ ജനനോത്സ 

വത്തിത തനെറ മഹത്തുക്കനക്കും സഹ 

സ്രാധിപന്മാകും ഗലീലയിലെ പ്രമാണി 

കക്കും വിരുന്നു കഴി ച്ഛഃപ്പ്ാഠം ഒരു തരം 

വന്ന. ഹെരരാദ്യയുടെ മക അകത്തു 

ചെന്നു നൃത്അം ചെയ്യു ഹെരരാദാധിനെ 

ഡും വിരുന്കാരെയും പ്രസാദിപ്പിച്ച സ 

മയം: മനസ്സുള്ളതു എതുന്തങ്കിലൂം എന്നോടു 

ചോടിച്ചുകൊഠംക; നിനക്കു തരാം ഏന്നു 

ഏന്തു 

ചോടിച്ചാലും, രാജ്യത്തില് വപകുതിമയാളം 

രാജാധു ബാലരയാടു പാഞ്ഞു. 

ആയാലും നിനക്കു തരാം എന്നു സത്യം 

ചെയ്യു. 

ര്യാടു : 

അധവ പുറത്തിറങ്ങി അമ്മ 

ഞാ൯ എത്തു ചോടിമക്കണം 

എന്നു ചോടിച്ചതിന്നു : യോഹന്നാന്സ്തറാപ 

കനറെറ തല എന്നു അവഖഠം പറഞ്ഞു. 

ഉടനെ അവഠം ബദ്ധപ്പെടട രാജാധിമന്െറ 

അടുക്കല് ചെന്നു: ഇരപ്പ്പാഠ തന്നേ യാ 

ഹന്നാ൯സ്താപകനെറ തല ഒരു തളിക 

യില് തരേണം എന്നു പറഞ്ഞു. രാജാധു 

അമിദ്ദഃ ഖിതനായി ഏങ്കിലും ആണയെ 

ഠിം 

കം 1" “ച: മമക്കൊസ്' ൬ 

യും വിരുന്നുകാരെയയം വിചാരിച്ചു അവ 

മോടു നിമഷധിപ്പാ൯ മനസ്സിച്ചാഞ്ഞു. 

ഉടനെ രാജാവു ഒരു അകമ്പടിയെ അയ 

വയം 

കല്പിച്ച. 

വനെ ശിരഃ ഛേദം ചെയ; അധഖനെറ 

അവനെറ തല കൊണ്ടുവരു വാ൯ 

 ്മി്പോയി തവില് 

തല ഒരു തളികയില് കൊണ്ടുവന്നു ബാ 

ലെക്കു കൊടുത്തു; ബാല അമ്മെക്കു കൊടു 

ത്ത. അയന ശിച്ചയന്മാര് അതു കേടിട്ടു 

വന്നു അവനെറ ശവം എടുത്തു ഒരു കല്ല 

റയില് ഖെച്ചു. 

പിന്നെ അലപ്പോസ്മുലന്മാർ യേശുവി 

നൌ അടുക്കല് വന്നുകൂടി തങ്ങ ചെയ്യ 

തും ഉപര്ദശിച്ചതും എച്ചാം അറിയിച്ചു. 

വരുന്നവരും പോകുന്നവരും വളരെ ആ 

യിരുന്നതിനാല് അവക്കു ഭക്ഷിപ്പംന് 

പോലും സമയം ഇല്ലായ്ക്രകൊണ്ടു അവ൯ 

അധരരാട്ട: നിങ്ങ ഒരു ഏകാന്തസ്ഥ 

ലതു 2റിട്ടുവന്നു അപ്പം ആശ്വസിച്ചു 

കൊഠധിന് ഏന്നു പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ 

അവര് പടകില് കയറി ഒരു ഏകാന്ത 

സ്ഥലത്തു ധോറിട്ടുപോയി. അവര് 

പോകുന്നതു പലരും കണ്ടു അറിഞ്ഞു, 

എല്ലാപടുണങ്ങളില്നിന്നും കാല്നടയാ 

യി അവിടേക്കു ഓടി, അവക്ു മുമമ്പ 

എത്തി. അവ൯ പടകില്നിന്നു ഇങ്ങി 

യാറെ വലിയ വുരുഷാരത്തെ കണ്ടു, അ 

വർ ഇടയ൯ ഇല്ലാത്ത ആടുകളെപ്പോലെ 

ആകകൊണ്ടു അവരിത മനസ്സലിഞ്ഞു ധി 

തും ഉപദദേശിച്ചതുടങ്ങി. പിന്നെ നേരം 

നന്നേ വൈകിട്ടു ശിഷ്യന്മാർ അവന്െറ 

അടുക്കല് വന്നു: ഇതു നിജ്ചുനപ്ര3ദശം 

അല്ലാ; നേരവും നന്ന ധൈകി; ഭക്ഷി 

പ്യാ൯ ഇല്ലായ്ക്കുയാത അവർ ചുറദുമുള്ള കുടി 

കളിലും ഈരുകളിലും ചെന്നു ഭക്ഷിപ്പാ൯ 

വല്പതും കൊടള്ളണ്ടതിന്നു അധഖരെ പറ 

ആയടക്കണം ഏന്ന പറഞ്ഞ. അവ൯ 
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അവരോട്ട: നിങ്ങഗ അവക്കു ഭക്ഷിപ്പാ൯ 

കൊടുപ്പ്റി൯ എന്നു കല്പിച്ചതിന്നു: ഞങ്ങ 

പോയി ഇരുനൂറു വെള്ളിക്കാശിന്നു അപ്പം 

കൊണ്ടിട്ടു അവക്കു തിന്മാന് കൊടുക്ക 

യോ എന്നു അഖനോടു പറഞ്ഞു. അ 

വ൯ അവരോടു: നിങ്ങഠക്കു എത്ര അപ്പം 

ഉണ്ടു? 

ഞ്ഞ; അവര് നോക്കീട്ടു: അഞ്ചു, രണ്ടു 

മിന്ം ഉണ്ടു എന്നു പറഞ്ഞു. പിന്നെ അ 

വ൯ അവരരാടു എല്ലാവരെയും പച്ചപ്പു 

ല്ലില് പന്തിപന്തിയായി ഇരുത്തുവാ൯ 

കല്പിച്ചു. അവര് ന്ൂൂറും അമ്പതും വിതം 

നിരനിരയായി ഇരുന്നു. അവന് ആ 

അഞ്ചു അപ്പുവും രണ്ടു ഥീന്ദം എടുത്തു സ്വ 

ഗശത്തേക്കു നോക്കി വാഴ്ിം അല്പം നൂറുക്കി, 

അവക്കു വിളമ്പുവാ൯ തന്െറ ശിഷ്യയന്മാ 

ക്കു കൊടുത്തു; ആ രണ്ടു ഥീനും എല്ലാവകും 

വിഭാഗിച്ചുകൊടുത്തു. എല്ലാവരും തിന്നു 

തൃദൃരായി. കഷണങ്ങളും മീസനുറുക്കും 

പന്ത്രണ്ടു കൊട്ട നിറച്ചെടുത്തു. അപ്പം 

തിന്നലവരോ അയ്യായിരം വുരുഷാന്മാര് ആ 

യിരുന്നു . 

താ൯ പുരുഷാരത്തെ പറഞ്ഞയക്കുന്ന 

തിന്ന്ടയില് തനെറ ശിഷ്യന്മാരെ ഉടനെ 

പടകു കയറഠി അക്കരെ ബേത്ത് സയിദെ 

ക്ക നേരെ മുടന്നോട്ടവാ൯ നിബ്ബന്ധിച്ചു. 

അവരെ പറഞ്ഞയച്ചുവിട്ടശേഷം താ൯ 

പ്രാത്ഥിപ്പാ൯ മലയില് പോയി. വൈ 

കുന്നേരം ആയപ്പ്യോഠ പടകു കടലിസെറ 

നടുവിലും താ൯ ഏകനായി കരയിലും ആ 

യിരുന്നു. കാററു പ്രതിക്രലം ആകകൊ 

ണ്ടു അവര് തഞണ്ടുവലിച്ചു വലയുന്നതു അ 

വ൯ കണ്ടു ഏകദേശം രാത്രി നാലാം യാമ 

ത്തില് കടലിന്ശേല് നടനു അവരുടെ 

അടുക്കല് ചെന്നു അവരെ കടന്നു പോകു 

വാന് ഭാധിച്ചു. അവന് കടലിന്മേല് ന 

ടക്കുന്നതു കണ്ടിട്ടു ഭൂതം എന്നു അവര് നി 

ഠിം 

ചെനു നോക്കധിന എന്നു പറ 

ടട ടട 

രൂപിച്ചു നിലവിളിച്ചു.” എല്ലാവരും അ 

വനെ കണ്ടു ഭൂമിച്ചിരുന്നു. ഉടനെ അ 

വ൯ അവരോടു സംസാരിച്ചു: ധൈയയ 

പ്പെടുധി൯; ഞാ൯ ടി ആകുന്നു; ഭയ 

പ്പെടേണ്ടാ എന്നു പറഞ്ഞു. പിന്നെ 

അവന് അവരുടെ അടുക്കല് ചെന്നു പട 

കില് കയറി, കാററു അമന്നു; അവർ 

തു ജില്: അത്യന്തം ഭൂമിച്ചാശ്ചയപ്പെട്ടു. 

അവരുടെ ഹൃദയം കടുത്തിരുന്നതു കൊണ്ടു 

അപ്പുത്തിനെറ സംഗതി അവര് ഥ്രഹി 

ച്ചില്ല. 

അവര് അക്കരെ എത്തി ഗെന്നേസര 

ത്ത് ദേശത്തു അണഞ്ഞു. അവര് പട 

കിതനിന്നു ഇറംമ്ടിയ ഉടനെ ജനങ്ങ അ 

വനെ അറിഞ്ഞു, ആ നാട്ടില് ഒക്കെയും 

ചുററി ഓടി, അവന് ഉണ്ടു എന്നു കേഠ 

ക്കന്ന ഇടത്തേക്ു ദിനക്കാരെ കിടക്കയില് 

എടുതൃതുംകൊണ്ടു വന്നുതുടങ്ങി. രുക 

ളിചോ പട്ടണങ്ങളി ലോ കുടികളിലോ 

അവന ചെന്നെടത്തൊക്കെയും അവര ച 

ന്തകളില് രോഗികളെ കൊണ്ടുവന്നു വെ 

ചും അവനെറ വ്ര്രുത്തിനെറ തൊങ്ങല് 

എങ്കിലും തൊടേണ്ടതിന്നു അപേക്ഷിക്ക 

യ്യും അവനെ തൊട്ടവക്കു ഒക്കെയും സൌ 

ഖ്യം വരികയും ചെയ്തൂ. 

൭ം അദ്ധ്യായം. 

യ്യെരൂശലേമില്നിന്നു പരിശന്മാരും ചി 

ല ശാസ്ത്രിമാരും അവസെറ അടുക്കല് വന്നു 

കരടി. അവനെറ ശിഷ്യന്മാരില് ചിലര് 

ശുദ്ധിയില്ലാത്ത എന്മധലെച്ചാല്, കഴ്കാ 

തഅ, കൈകൊണ്ടു ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതു 

അവര് കണ്ടു. പരീശന്മാരും യ്യെഫ്രുദന്മാ൪ 

ഒക്കെയും പൃവ്ൃവന്മാരുടെ സമ്വദായം പ്രമാ 

ണിച്ചു കൈ നന്നായി കറഴ്ചകിട്ടല്ലാതെ 

ഭക്ഷണം കഴിക്കയില്ല. ചന്തയില്നിന്മ 

വരുമ്പോഴ്ചം കുളിച്ചിടല്ലാതെ ഭക്ഷണം 

൭1 
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കഥിക്കയില്ല. പാനപാതം, ഭരണി, ചെ 

നയ എനിവ കഴ്ഴകുക മുതലായി പലതും 

പ്രമാണിക്കുന്നതു അവക്ു ചട്ടമായിരിക്കു 

ന്നു. അങ്ങനെ പരിരന്മാരും ശാസ്ത്രി 

മാരും: നിനെറ ശിഷ്യന്മാര് പൂവ്ൃന്മാരുടെ 

സധ്വദായം അനുസരിച്ചു നടക്കാതെ ശര 

ഭ്ധിയില്ലാത്ത കൈകൊണ്ടു ഭക്ഷണം കഴി 

ക്കുന്നതു ഏന്തു എന്നു അധനോടു ചോ 

ിച്ചു. 

ഞ്ഞതു: കപടഭക്ത് ക്കാരായ നിങ്ങളെക്കു 

അവന് അവ.രോടു ഉത്തരം പറ 

റിച്ചു യെശയ്യാവു പ്രവചിച്ചതു ശരി: 

ഇ ജനം അധരംകൊണ്ടു. എന്നെ 

ബഫഡ്ുമാനിക്കുന്നു; എങ്കിലും അവരുടെ 

ഹൃദയം ഏങ്കതനിന്നു ട്ടൂരത്തു അകുന്നി 

രിക്കുന്നു. 

ദേശങ്ങളെ അവര് ഉപദദേശിക്കുന്നതു 

മാനുഷകല്പനകളായ ഉപ 

കൊണ്ടു എന്നെ വൃത്ഥമായി ഭജിക്കുന്നു" 

ഏന്നു എഗഴ്ണരിയിരിക്കുന്നതു പോലെ തന്നേ. 

നിങ്ങ ദൈധകച്പന ധിടുംകളഞ്ഞു മന 

ഷ്യരുടെ സയ്വൃദായം പ്രഥാണിക്കുന്നു; പി 

ന്നെ അവരോടു പറഞ്ഞതു: നിങ്ങളുടെ 

സഖ്പഭായം പ്രഥാണിപ്പാസ വേണ്ടി നി 

ങ്ങ ഭൈവകല്പന തള്ളിക്കള യുന്നതു ന 

ന്നായി. നിന്െറ അപ്പനെയും അമ്മ 

യെയും ബഫ്മാനിക്ക ഏന്നും അപ്പനെ 

യോ അമ്മയെയോ പ്രാകുന്നവ൯ മരി 

ക്കേണം എന്നും മോശെ പറഞ്ഞുധല്ലോ. 

നിങ്ങളോ ഒരു മനുഷ്യ൯ അപ്പനോടടാ 

അമ്മയോടടാ: നിനക്കു എന്നാല് ഉപ 

കാരമായി വരരണ്ടതു വഴിപാടു എന്നത്ഥ 

മുള്ള കൊബ്ദാ൯ എന്നു പറഞ്ഞാല് മതി 

എന്ന പറയുന്നു; 

മേലാരു ഒന്നും 

തനെറ അപ്പന്നോ 

അമ്മെക്കോ ചെയ്ത്താ൯ 

അവനെ സമ്മതിക്കുന്നതുഥില്ല. ഇങ്ങ 

നെ നിങ്ങ ഉപദേശിക്കുന്ന സമ്യദായ 

ത്താല് ദഭദൈധഖകപ്പന ടൂബ്ബലമാക്കുന്നു ; 

ഇരവക പലതും നിങ്ങ ചെയ്യന്നു. 

ഠിം 

03 മക്കൊസ് ൭ 

പിന്നെ അവന പുരുഷാരത്തെ അരികെ 

വിളിച്ചു അവരോടു: എല്ലാവരും കേടു 

ഗ്രഹിച്ചുകൊരവി൯ു. പുറത്തുനിന്നു മനു 

പ്യനെറ അകത്തു ചെല്ലുന്ന യാതൊന്നി 

ന്നും അവനെ അശുഭ്ധമാക്കുവാ൯ കഴി 

കയില്ല; അവനില്നിന്നു പുറപ്പെടുന്ന 

തത്രേ മനുഷ്യനെ അശുഭ്ധമാക്കുന്നതു 

[കേനപ്പാ൯ ചെധി ഉള്ളവ൯ കേഠം 

ക്കട്ടെ] എന്നു പറഞ്ഞു. അവന് പുരു 

ഷാരത്തെ വിട്ടു വിട്ടില് ചെന്നശേഷം 

ശിഷ്യന്മാര് ആ ഉപമയെക്കുറിച്ചു അവ 

നോടു ചോടിച്ചു. അധന്൯ അവരോടു: 

ഇങ്ങനെ നിങ്ങളും ബോധഥില്ലാത്തവ 

രോ? പുറതൃതുനിന്നു മനു്യനെറ അകത്തു 

ചെല്ലൂന്ന യാതൊന്നിന്നും അവനെ അശു 

ഭ്ധമാക്കവാ൯ കഴികയില്ല ഏന്നു തിരിച്ച 

റിയുന്നില്ലയോ? അതു അവനെറ ഹൃദയ 

ത്തില് അല്ല വയററിലത്േേ ചെല്ലുന്നതു ; 

പിന്നെ മറപ്പുരയിലേക്കു പോകുന്നു; ഇങ്ങ 

നെ സകലഭോജങ്യങ്ങാക്കും ശ്രഭ്ധിപരു 

ത്തുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. മനുഷ്യനില്നിന്നു 

പുറപ്പെടുന്നതത്രേ മനുഷ്യനെ അശുഭ്ധ 

നാക്കുന്നതു; അകതൃതുനിന്നും മന്ുഷ്യരു 

ടെ ഹൃടയത്തില്നിന്നു തന്നേ, ടുത്യിന്ത, 

വൃഭിചാരംം പരസംഗം, കുലപാതകംം 

മോഷണം, അത്യാഗ്രഹം, ടൂഷ്ടതം ചതി, 

ദുഷ്്ലാമംം വിടക്കുകണ്ണൂ, ട്ടൂഷ്ഷണം, അഹ 

കാരം, മൂഡ്ധത എന്നിവ പുറപ്പെടുന്നു . 

ഈ ദോഷങ്ങഠ ഏല്ലാം അകതുൃതുനിന്നു 

പുറപ്പെട്ടു മന്ദ.ഷ്യനെ അശുഭ്ധനാക്കുന്നു 

എന്നും അവന് പറഞ്ഞു. 

അയധ൯ അവിടെനിന്നു പുറപ്പെട്ടു സി 

ദോനെറയും സോരിനെറയും അതിര്൪നാ 

ടില് ചെന്നു ഒരു ധിട്ടില് കടന്നു; ആരും 

അറിയരുതു ഏന്നു ഇ്്രിചു എങ്കിലും മറ 

ഞ്ഞിരിപ്പാ൯ സാധിച്ചില്ല. 

ത്മാധു ബാധിച്ച ചെറിയ മകഠം ഉള്ളോരു 

അശുഭ്ധാ 
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മക്കൊസ് വു 

സ്ത്രി അവനെറ വസ്സൂത കേട്ടിട്ടു വന്നു 

അയനെറ കാല്ല്രല് വിണു. അവ സു 

റൊഫൊയ്ക്കികൃ ജാതിയിലുള്ള ഒരു യവന 

സ്മി ആയിരുന്നു; തനെറ മകളിതനിനു 

ഭൂതത്തെ പ്യാത്താക്കുവാ൯ന അധര അവ 

നോടു അമപക്ഷിച്ചു. യേദ്ര അധഭളോടു : 

മുമ്പെ മക്കയക്കു തൃപ്ലി വരട്ടെ; മക്കളുടെ 

അപ്പും എടുത്തു ചെറുനായ്യരഗക്കു ഇട്ടുകൊ 

ടടക്കുന്നതു നന്നല്ല എന്നു പറഞ്ഞു അധവ 

അവനോടു: അത കത്താഃവ, ചെറുനായ്മു, 

ളും മേശെക്കു കിഴെ കുട്ടികളുടെ അപ്പനു 

ക്കുകളെ. തിന്നുന്നു വല്ലോ എന്നു ഉത്തരം പ 

റഞ്ഞ. അവന അവഭളാടു: ഈ വാക്കു 

നിമിത്തം പൊയ്്്രോഠക;ു ഭൂതം നിനെറ 

മകളെ. വിട്ടു പോയിരിക്കുന്നു എന്നു പറ 

ഞു. അവസ വിട്ടില് വന്നാറെ, മക 

കിടക്കമേൽ കിടക്കുന്നതും തം വിട്ടുപോ 

യതും കണ്ടു. 

അവന് വിണ്ടും സോരിനെറ അതിര് 

വിട്ടു സിദോന്വഴിയായി ഭെക്കപ്പ്യൊലി 

ദേശത്തിനെറ നടുചില്ക്രടി ഗലീലക്കട 

ല്റത്തു വന്നു. അധിടെ അവര് വിക്കു 

നാർയാരു ചെകിടനെ അവനെറ അടു 

ക്കല് കൊണ്ടുവന്നു. അവനെറമമത കൈ 

വെക്കേണം ഏന്നു അപേക്ഷിച്ചു. അ 

വ൯ അവനെ പുരുഷ്കാരത്തില്നിന്നു ധേ 

റിട്ട ക്രട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി അവനെറ ചെ 

വിയില് വിരല് ഇട്ടും, തുപ്പി അവനെ 

നാധിനെ തൊട്ട, സ്വഗ്ഗത്തേക്കു നോക്കി 

നെടുധിപ്പിട്ട അവനോടു: തുറന്നുവരിക 

എന്നു അത്ഥമുള്ള എഫഥാ എന്നു പറഞ്ഞു. 

ുടനെ അവനൊ ചെപി ത്രാന്നു നാധി 

നെറ കെട്ടും അഥിഞ്ഞിട്ടു അവന് ശരിയാ 

യി സംസാരിച്ചു. ഇതു ആരോടും പറ 

യരുതു എന്നു അവരരാടു കല്പിച്ചു എങ്കിലും 

അയന൯ എത്ര കചപ്പിച്ചുവോ അത്രയും 

അധര പ്രസിദ്ധമാക്കി: അവ൯ സക 

ധാഠാഥദ്ലിം 

__ 64 )% 0 

ലവും നന്നായി ചെയ്തു; ചെകിടരെ കേഠം 

ക്കുമാറാക്കുന്നു ; മരമമര സംസാരിക്കുമാറാക്കു 

ന്നു എന്നു പറഞ്ഞു അത്യന്തം വിസ്പയിച്ചു. 

൮ം അദ്ധ്യായം. 

തആആ൬ ദിപസങ്ങളില് ഏററവും വലിയ പു 

രുഷാരം ഉണ്ടായിരിക്കെ അവക്കു ഭക്ഷി 

പ്രാ൯ ഒന്നും ഇല്ലായ്കകൊണ്ടു യേശു ശിഷ്യ 

ന്മാരെ അടുക്കല് വിളിച്ചു അവരോടു: 

ഈ പുരുഷാരം ഇടപ്പ്ോഠം മൂന്നു നാളായി 

എർന്നോടുക്രടെ പാക്കുന്നു; അവക്കു ഭക്ഷി 

പ്രാ൯ ഒന്നും ഇല്ലായ്കകൊണ്ടു എനിക്കു അ 

വരരാടു അലിയു തോന്നുന്നു; ഞാ൯ അ 

വരെ പട്ടിണിയായി വീടി ലേക്കു അയ 

ചാല് അവര് വഴിയില്വെച്ചു തളന്നു 

പോകും; അവരില് ചിലര് ട്ൂരത്തുനിന്നു 

വന്നവരല്ലോ എന്നു പറഞ്ഞു. അതിന്നു 

അയവധവനെറ ശിഷ്യന്മാര്: ഇവക്കു ഇയിടെ 

മരുഭൂമിയില് അപ്പം കൊടുത്തു തൃഫ്യിവരു 

തഖാന് എങ്ങനെ കഥിയും എന്നു ഉത്തരം 

പറഞ്ഞൂ. 

ളുടെ പക്കല് എത്ര അപ്പം ഉണ്ടു എന്നു 

ചോദിച്ചു. ഏഴ്ഴ എനു അവര് പറഞ്ഞു. 

അവ൯ അവരരാട്ട: നിങ്ങ 

അവന പുരുക്കാരത്തോടു നിലത്തു ഇരി 

പ്പാ൯ കല്പിച്ചു; പിന്നെ ആ ഏഴപ്പും എ 

ടുത്തു സ്യോത്രം ചെയ്യു നറുക്കി, ശിഷ്യ 

ന്മാരുടെ പക്കല് വിള മ്പുവാ൯ കൊട്ടത്തു; 

അവര് പുരു ഷാരത്തിന്നു യിമുമ്പി. ചെ 

റിയമിന്ദം കുറെ ഉണ്ടായിരുന്നു; അതും 

അവ൯ അന്മഗ്രഹിച്ചിട്ടു, വിളന്യവാ൯ 

പറഞ്ഞു. അയര്൪ തിന്നു തൃവൃറായി; 

ശേഷിച്ച കഷണങ്ങറ ഏഴു വട്ടി നിറ 

ച്ചെടുത്തു. അവര് ഏകദേശം നാലാ 

യിരംപ൪ ആയിരുന്നു. അവ൯ അ 

വരെ പാഞ്ഞയച്ച ഉടനെ ശിഷ്യയന്മാ 

രോടുക്രടെ പടക കയറി ദല്ൃനൂഥ അംശ 

ങ്ങളില് എത്തി. 

1൭ 

പം 



11 

28 

9) 0 

അനന്തരം പരിശന്ഥാർ വന്നു അധ 

നെ പരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടു ആകാശത്തുനിന്നു 

ഒരു അടയാളം അമന്വകിച്ചു അവന്മമാ 

യി തക്കിച്ചതുടങ്ങി. അവ ആത്മാധിത 

ഞരങ്ങി: ഈ തലമുറ അടയാളം അന്വ 

ക്കിക്കുന്നതു ഏന്തു? ഈ തലമുറെക്കു അട 

യാളം ലഭിക്കയില്ല എന്നു ഞാന് സത്യമാ 

യിട്ടു നിങ്ങളോടു പറയുന്ന എന്നു പറ 

ഞ്ഞും, 

കയറി അക്കരെക്കു കടന്നു. 

അവരെ വിട്ടു പിന്നെയും പടകു 

അവര് അപ്പം കൊണ്ടു ദപാരുവാ൯ മറ 

നാപോയിരുനാ; പടകില് അവരുടെ 

പക്കല് ഒരു അപ്പം മാത്രമ മുണ്ടായിരു 

ന്നുള്ള. 

വി൯, പരീശരുടെ പുളിച്ചമാധും ഹെ 

അവന് അവരരാടു: നോക്കു 

രോദാധിനെറ പുളിച്ചമാധും സൂക്ഷിച്ചു 

കൊരധിന് ഏന്നു കപ്പിച്ച. നമുക്ക അ 

പ്പം ഇല്ലായ്ക്കുയാല് ഏന്നു അവര് തമ്മില് 

തമ്മില് പറഞ്ഞു. അതു യേശു അറിഞ്ഞു 

ഇല്ലായ്ക്ു 
യാല് നിങ്ങ തമ്മില് പറയുന്നതു ഏത്തു? 

ഇപ്പോഴ്ം തിരിച്ചറിയുന്നില്ലയോ? ഗ്രഹി 

ക്കുന്നില്ലയോ? 

അവരോടു പറഞ്ഞതു: അപ്പം 

നിങ്ങളൂടെ ഫ്ൃദയം കടു 

ത്തിരിക്കുന്നു ദവാ? കണ്ണ ഉണ്ടായിടൂം കാ 

ണന്നില്ലയോ? ചെധി ഉണ്ടായിട്ടും കേ 

ക്കുന്നില്പദയാ? ഓാകുന്നതുമില്ലയോ? അ 

യ്യായിരംപേക്കു ഞാന് അഞ്ഞു അപ്പം ൯൮ 

ക്കിയപ്പപോഠഠ കഷണങ്ങര ഏത്ര കൊട്ട 

നിറച്ചെടുത്തു? പന്രൂണ്ടു എന്നു അവര് 

അവനാടു പറഞ്ഞു. നാലായിരംപക്കു 

ഏഗ് ന്മറുക്കിയപ്പോോഠം കഷണങ്ങഠം ഏത്ര 

വട്ടി നിറച്ചെടുത്തു? ഏഴു എന്നു അവര് 

അവനോടു പറഞ്ഞു. പിന്നെ അവ൯ 

അവരോടു : ഇരപ്പാഴ്ം നിങ്ങ ഗ്രഹിക്കു 

ന്നില്ലയോ ഏന്നു പാഞ്ഞു. 

അവര് ബേത്ത് സയിദയില് എത്തിയ 

പ്പ്ോഠം ഒരു കുരുടനെ അവനെറ അടു 

ഠിം 

ക മക്കൊസ്' ൮൮ 

ക്കു കൊണ്ടുവനു അവനെ തൊടടണ 

മെന്നു അപേക്ഷിച്ചു. അവന് കുരുട 

നെറ കൈക്കു പിടിച്ചു അവനെ മരി 

ന്നു പുറത്തു കൊണ്ടുപോയി അവന്െറ 

കണ്ണ്ണില് തുപ്പി അവനെറഭമല് കൈ 

ഖെച്ചു: നീ വല്ലതും കാണുന്നു മണ്ടാ എന്നു 

ചോടിച്ചു. അവന് മേല്പെട്ടു നോക്കി: 

ഞാ൯ മനുഷ്യരെ കാണുന്നു; അവര് നട 

ക്കന്നതു മരങ്ങഠഃപാലെയത്രേ കാണു 

ന്നതു എന്നു പറഞ്ഞു. പിന്നെയും അവ 

നെറ കണ്ണി ന്മേത കൈ ഖെച്ചാറെ അ 

വ൯ സെജഖ്യം പ്രാപിച്ചു മിഴിച്ചുനോക്കി 

എല്ലാം സ്സൂക്ടമായി കണ്ടു. നി മുരരില് 

കടക്കപോലും അരുതു എന്നു അവ൯ പറ 

ഞു അവനെ ധിട്ടിലേക്കു അയച്ചു. 

അനന്തരം യേശു ശിഷ്യന്മാരുമായി 

ഫിലിപ്പൊസിന്െറ കൈസ്ഡയ്യേക്കു അടു 

ത്ത ഉരരുകളി മലക്കു പോയി; വഗിയില് 

ഖെച്ച ശിഷ്യന്മാരരാടു: ജനങ്ങ എന്നെ 

ആര് എനം പറയുന്നു എന്നു ചോടിച്ചു. 

യോഹന്നാ൯സ്ത്റാപകനെന്നു ചിലർ, ഏലീ 

യാധെന്നു ചിലര്, പ്രവാചകന്മാരിൽ ഒരു 

ത്തന് എന്നു മററു ചിലര് എന്നു അവര് 

ഉത്തരം പറഞ്ഞു. അവധവ൯ അവരോടു : 

എന്നാല് നിങ്ങ ഏന്നെ ആര് എനം പറ 

യുന്നു എന്നു ചോടിച്ചതിന്നു: നീ ക്രിസ്റ്റ 

ആകുന്നു എന്നു പത്രൊസ് ഉത്തരം പറ 

ഞ്ഞു. 

പറയരുതെന്ന അവ൯ അധരരാട്ട ഖണ്ഡി 

പിന്നെ തന്നെക്കുറിച്ചു ആരോടും 

തമായി പറഞ്ഞു. മരുഷ്യപുതത൯ പല 

തും സഹിക്കയും മൂപ്പന്മാരും മഹാപൃ3രാ 

ഹിതന്മരേം ശാസ്ധ്രിമാരും അവനെ തള്ളി 

ക്കളഞ്ഞു കൊല്ലുകയും മൂന്നു നാഠ കഴി 

ഞ്ഞിട്ട അവ൯ ഉയിത്തെഴ്ുന്നേല്പയും വേ 

ണം എന്നു അവരെ ഉപദേശിച്ചുതുടങ്ങി. 

അവ൯ ഈ വാക്കു തുറന്നുപറഞ്ഞു. 

അദപ്പ്യാഠം പത്രൊസ് അധനെ ധേറിടടു 
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മക്കൊസ് ൯ 

കൊണ്ടുപോയി ശാസിച്ചുതുടങ്ങി. 

നോ തിരിഞ്ഞുനോക്കി ശിഷ്യന്മാരെ 

കണ്ടിട്ടു പത്രൊസിനെ ശാസിച്ചു: സം 

ത്താനേ, എന്നെ വിട്ട പോ; നീ ദൈഖ 

ത്തിനേറതല്ല മരുഷ്യരുടേതത്രേ കരുതു 

ന്നതു എന്നു പറഞ്ഞു. 

പിന്നെ അവന് പുരുഷാരത്തെയും 

തനെറ ശിഷ്യന്മാരെയും അരികെ വിളി 

ചു അവരോടു പറഞ്ഞതു: ഒരുവ൯ എ 

ന്നെ അന്ദഗമിപ്പാ൯ ഇ ്യിച്ചാത അവന് 

തന്നെത്താന് ത്ൃജിച്ചു തനെറ ക്രൂശ് 

എടുത്തുകൊണ്ടു എന്നെ അന്ദഗമിക്കുട്ടെ. 

ആരെങ്കിലും തനെറ ജീവനെ രക്ഷ്മി 

പ്രാ ഇച്ഛിച്ചാല് അതിനെ കളയും; 

ആരെങ്കിലും എനെറയും സുധിശേഷ 

ജിവ 

നെ കളഞ്ഞാല് അതിനെ രക്ഷികും. 

ത്തിനെറയും നിമിത്തം തനെറ 

ഒരു മന്ദഷ്യ൯ സവ്വലോകവും നേടുകയും 

തനെറ ജിവനെ കളകയും ചെയ്യാല് അ 

വന്നു എന്തു പ്രയോജനം? അല്ല, തന്െറ 

ജടിവന്നു വേണ്ടി മനുഷ്യ൯ എന്തൊരു മ൨൮ു 

വില കൊടുക്കും; വ്യഭിചാരവും പാപ 

വും ഉള്ള ഈ തലമുറയില് ആരെങ്കിലും 

എന്നെയും എനെറ വചനങ്ങളെയും കുറി 

ചു നാണിച്ചാല് അവനെക്കുറിച്ചു മന്ദഷ്യയ 

പുത്രനും 

സ്സില് വിശുഭ്ധദൂതന്മാരുമായി വരുമ്പോ 

തനെറ പിതാധിനെറ തേജ 

നാണിക്കും. 

൯. അദ്ധ്യായം. 
ം 

വിന്നെ അവ൯ അധരോട്ട: ദൈവരാ 

ജയം ശക്തിയോടെ വരുന്നതു കാണുധോളം 

മരണം ആസ്വദിക്കാത്തവ൪ ചിലര ഈ 

നില്ലയന്നവരിത ഉണ്ടു എന്നു ഞാ൯ സത്യമാ 

യിട്ടു നിങ്ങളോടു പറയുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. 

ആറുദിചസം കഴിഞ്ഞശേഷം യേശുപ 

ത്രൊസിനെയും യാക്കോബിനെയും യോഹ 

ധാഠാഥ്ഠിം 

_ 66 ന്നു റ്റ 

അവ | ന്നാനെയും ക്രട്ടി ഒരു ഉയന്ന മലയിലേക്കു 

തനിച്ചു കൊണ്ടുപോയി അവരുടെ മുമ്പാ 

കെ രൂപാന്തരപ്പെടും ഭൂമിയില് ഒരു 

അലക്കുകാരന്നും ഖെളുപ്പിപ്പാ൯ കഴിയാത 

വണ്ണം അവനെറ വസ്ത്രം അത്യന്തം ഖെ 

ള്ളയായി തിളങ്ങി. അപ്പ്യോഗറ ഏലിയാ 

വും മോശെയും അവക്കു പ്രത്ൃയക്ഷ്യമായി 

യേശുവിനോടു സംഭാഷിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന. 

പത്രൊസ് യേശുധിമനാടു : റബ്ബി, നാം 

ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നതു നല്ലതു; ഞങ്ങ 

മുന്നു കുടില് ഉണ്ടാക്കട്ടെ; ഒന്നു നിനക്കും 

ഒന്നു മോശെക്കും ഒന്നു ഏലീിയാധിന്നും 

എന്നു പറഞ്ഞു. താന് എന്തു പറയേണ്ടു 

എന്ന അവന അറിഞ്ഞില്ല; അവര് ഭയപ 

രവശരായിരുന്നു. പിന്നെ ഒരു മേഘം 

വന്നു അവരുടെമേല് നിഴലിട്ടു: ഇവ൯ 

എ൭൯റ പ്രിയപുത്ര൯; ഇ വന്നു ചെഖികൊ 

ടൂപ്പി൯ എന്നു മേഷത്തില്നിന്നു ഒരു ശബ്ദ 

വും ഉണ്ടായി. പെട്ടെന്നു അവര് ചുററും 

നോക്കിയാറെ തങ്ങളോടുക്രടെ യേശുയി 

നെ മാത്രം അല്ലാതെ ആരെയും കണ്ടില്ല. 

അവര് മലയിതനി ന്നു ഇറങ്ങുമ്പോ: 

മന്മഷയപൂത്ര൯ മരിച്ചവരില്നിന്നു ഏഴ 

ന്നേററിട്ടല്ലാതെ ഈ കണ്ടതു ആരോടും 

അറിയിക്കരുതു എന്നു അവ൯ അവരോടു 

കല്പിച്ചു. മരിച്ചവരിതനിന്നു എഴുന്നേല്ലം 

എന്നുള്ളതു എന്തു എന്നു തമ്മില് തക്കിച്ചും 

കൊണ്ടു അവര് ആ ഖാക്കു ഉള്ളില് സാംഗ്ര 

ഹിച്ചു. ഏലീയാവു മുമ്പെ വരേണ്ടതു 

എന്നു ശാസ്ത്്രിമാര വാടിക്കുന്നതു എന്തു 

എന്നു അവര് ചോടിച്ചു. അതിന്നു യേശു : 

ഏലിയാധു മുമ്പെ വന്നു സകലവും യഥാ 

സ്ഥാനത്താക്കുനു സത്യം; എന്നാല് മന്ദ 

ഷ്ൃയവൃത്രനെക്കുറിച്ചു: അവന൯ വളരെ കഷ്ട 

പ്പെടുകയും ധിക്കരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യേ 

ണ്ടിവരും എന്നു എഴ്രതിയിരിക്കുന്നതു ഏ 

കഏഏലീയായയ വന്നു; ങ്ങനെ? അവനെ 
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ക്കറിച്ചു എഴുതിയിരിക്കുന്നതുപോലെ അ 

വര് തങ്ങമക്കു തോന്നിയതു എപ്പാം അവ 

നോടു ചെയ്യൂ എന്നു ഞാ൯ നിങ്ങളോടു പ 

റയുന്നു എന്നു തുത്തരം പറഞ്ഞു. 

അവന് ശിഷ്യന്മാരുടെ അടുക്കെ വന്നാ 

റെ വലിയ പുരുഷാരം അവരെ ചുററി 

നില്ലയന്നതും ശാസ്ത്രിമാര് അവരോടു ത 

ക്കിക്കുന്നതും കണ്ടും പുരുഷാരം അവ 

നെ കണ്ട ഉടനെ ഭ്രമിച്ചു ഓടിവന്നു അ 

വനെ വന്ദിച്ചു. അവ൯ അവരരാടു: 

നിങ്ങാം അവരുമായി തക്കിക്കുന്നതു എന്തു 

എന്നു ചോടിച്ചു. അതിന്നു പുരുക്കാര 

ത്തിരു ഒരുത്ത൯: ഗുരോ, ഈമനായ ആ 

ത്മാധുള്ള എന്റെറ മകനെ ഞാന് നിന്െറ 

അടുക്കല് കൊണ്ടുവന്നു. അതു അവനെ 

എധിടെവെച്ചു പിടിച്ചാലും അവനെ 

തള്ളിയിടുന്നു; പിന്നെ അവന് രരെച്ചു 

പല്ല കടിച്ച വരണ്ടുപോകുന്നു. അതി 

നെ പുറത്താക്കേണ്ടതിന്നു ഞാന് നിന്െറ 

ശിഷ്യയന്മരോടു പറഞ്ഞിട്ടു അവക്കു കഴി 

ഞ്ഞില്പ ഏനം ഉത്തരം പറഞ്ഞു. അവ൯ 

അവരോടു: അധിശ്വാസമുള്ള തലമുറയേ, 

എത്രത്തോളം ഞാന് നിങ്ങളോടുക്രടെ 

ഇരിക്കും? എത്രത്തോളം നിങ്ങളെ പൊ 

വക്കും? അവനെ എനെറ അടുക്കല് കൊ 

ണ്ടുവരുധി൯ ഏനം ഉത്തരം പറഞ്ഞൂ. 

തവർ അവനെ അവന്െറ അടുക്കൽ 

കൊണ്ടുവന്നു. അവനെ കണ്ട മുടനെ 

ആത്മാവു അവനെ ഇഴെച്ചു; അവന് നി 

ലത്തു വീണു നരെചചുരുണ്ടു. ഇതു അവ 

നും സംഭധിച്ചിടട ഏത്ര കാലമായി എന്നു 

അവനെറ അപ്പനോടു ചോദിച്ചതിന്നു 

അതു 

അവനെ നശിപ്പിക്കേണ്ടതിന്നു പലപ്പേം 

ഴം തീയിലും വെള്ളത്തിലും തള്ളിയിട്ടിട്ടു 

ണ്ടു; നിന്നാല് വല്ലതും കഴിയും ഏങ്കില് 

മനസ്സലിഞ്ഞു ഞങ്ങളെ സഹായിക്കേണ 

അവന്: ചെറുപ്പംമുതല് തന്നേ. 

07 മക്കൊസ് ൯ 

മേ എന്നു പറഞ്ഞു. യേശു അവനോടു: 

നിന്നാല് കഴിഷ്യം എങ്കില് എന്നോ! വിശ്വ 

സിക്കുന്നവന്നു സകലവും കഴിയും എന്നു 

പറഞ്ഞു. ബാലനെറ അപ്പ൯ മുടനെ നില 

വികിച്ചു: കത്താ, ഞാന് വിശ്വസി 

ക്കുന്നു; എന്െറ അവിശ്വാസത്തിന്നു സ 

ഹായി ക്കണമേ എന്നു പറഞ്ഞു. എന്നാ 

റെ പുരുഷാരം ഒാടിക്കുടുന്നതു യേശു 

കണ്ടിട്ടു അശുഭ്ധാത്മാധിനെ ശാസിച്ചു: 

മനും ചെകിടനുമായ ആത്മാവേ, ഇവ 

നെ വിട്ടു പോ; ഇനി അവനില് കടക്ക 

രുതു എന്നു ഞാന് നിന്നോടു കല്പിക്കുന്നു 

എന്ന പറഞ്ഞു. അപപ്പാഥ അതു നില 

വിളിച്ചു അവനെ വള.രെ ഇഴെച്ചു 

പുറപ്പെട്ടുപോയി, മരിച്ചുപോയി എന്നു 

പലരും പറവാന് തക്കവണ്ണം അവ൯ മരി 

ചപോലെ ആയി. യേശു അവനെ 

കൈക്ു പിടിച്ചു നിലിത്തി, അവന് ഏഴു 

ന്നേററു. വീട്ടിത വന്നശേഷം ശിഷ്യ 

ന്മാർ സ്വകായ്യമായി അവനോടു: ഞ 

ങ്ജറ്രക്കു അര് നെ പുറത്താക്കുവാ൯ കഴി 

യാഞ്ഞതു എന്തു എന്നു ചോടിച്ചു. പ്രാത്ഥ 

നയാല് അല്ലാതെ ഇര ജാതി ഒന്നിനാ 

ലും പുറപ്പെട്ടുപേംകയില്ല എന്നു അവ൯ 

പറഞ്ഞു. 

അവിടെനിന്നു അവർ പുറപ്പെട്ട ഗലി 

അതു ആരും 

അറിയരുതെനും അവ൯ ഇച്ച്ിചു. അ 

ലയില്ക്രടി സഞ്ചരിച്ച; 

വന് തനെറ ശിഷ്യന്മാരെ പഠിപ്പിച്ചു അ 

വരോടു: മന്ദഷ്യപുതൂ൯ മനുഷ്യരുടെ ക 

യില് ഏലച്പിക്കപ്പെടും; അവര് അവനെ 

കൊല്ലും; കൊന്നിട്ടു മൂന്ന നാഠം കഴിഞ്ഞശേ 

കോം അവന് മുയിത്തെഴ്ുന്നേല്ലഛം ഏന്നു 

പറഞ്ഞു. ആ വാക്കു അവര് ഗ്രഹിച്ചി 

ലം അവനോടു ചോടിപ്പാനോ ഭയപ്പെട്ട. 

അവന് കഫന്നഫ്രമില് വന്നു വീട്ടില് 

ഇരിക്കുമ്പോഠ: നിങ്ങം വഴിയില്വെച്ചു 
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മക്കൊസ് ൧൧ 

തമ്മില് വാദിച്ചതു എന്തു എന്നു അധ 

രോടു ചോദിച്ചു. അവരോ തങ്ങളുടെ ഇട 

യില് വലിയവ൯ ആര് ഏന്നു വഥിയില് 

ഖെച്ചു വാദിച്ചതു കൊണ്ടു മിണ്ടാതിരുന്നു . 

അവ൯ ഇരുന്നു പന്തിരുവരെയും വിളി 

ചു: ഒരുവ൯ മുമ്പന് ആകുവാന് ഇക്ടി 

ചാല് അവന് എല്ലാവരിലും ഒടടക്കത്തവ 

നരം എല്ലാവകും ശുശ്രൂഷക്കാരനും ആഭക 

ണം എന്നു പറഞ്ഞു. ഒരു ശിശുവിനെ 

എടുത്തു അവരുടെ നടുധില് നിറുത്തി 

അണെച്ചുകൊണ്ടു അവരോടു: ഇങ്ങനെ 

യുള്ള ശിശുക്കളില് ഒന്നിനെ എനെറ നാമ 

ത്തില് കൈക്കൊള്ള ന്നവ൯ എന്നെ കൈ 

ക്കൊള്ളുന്നു; എന്നെ കൈക്കൊള്ള ന്നവ 

നോ എന്നെയല്ല എന്നെ അയച്ചവനെ 

കൈക്കൊള്ളുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. 

യോഹനന്നാ൯ അവനോടു: ഗുരോ. ഒരു 

വ൯ നിനെറ നാമത്തില് ഭൂതങ്ങളെ പുറ 

ത്താക്കുന്നതു ഞങ്ങ കണ്ടു; അവന നമ്മെ 

അനുഗമിക്കായ്യരയാല് ഞങ്ങ. അവനെ 

വിരോധിച്ചു എന്നു പറഞ്ഞു. അതിന്നു 

യേശു പറഞ്ഞതു: അവനെ ധിരോധിക്കു 

രുതു; എനെറ നാമത്തില് ഒരു വീയ്യപ്ര 

വൃത്തി ചെയ്യിട്ടു വേഗത്തില് എന്നെ ടൂഷ്കി 

ചുപറവാ൯ കഴിയുന്നവന് ആരും ഇല്ല. 

നമുക്കു പ്രതിക്രലമല്ലാത്തവന നമുക്കു അ 

നക്രലമല്ലോ. നിങ്ങമ ക്രിസ്പവിന്നുള്ള 

വര് എന്നി നാമത്തില് ആരെങ്കിലും ഒരു 

പാനപാത്രം ധെള്ളം നിങ്ങരക്കു കുടി 

പ്രാ൯ തന്നാല് അവന്നു പ്രുതിഫലം കിട്ടാ 

തിരിക്കയില്ല എന്നു ഞാ൯ സത്യമായിട്ടു 

നിങ്ങളോടു പറയുന്നു. എങ്കല് ലിശ്വ 

സിക്കുന്ന ഈ ചെറിയലരില് ഒരുത്തന്നു 

ഇടച്ച വരുതുതുന്നവനെറ കഴ്ത്തില് വലി 

യോരു തിരികല്ലു കെട്ടി അവനെ കട 

ലില് ഇട്ടുകളു.യുന്നതു അവന്നു ഏറെ 

നല്ലു. നിസൊ കൈ നിനക്കു ഇടച്ച 

ഠിം 
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വരുത്തിയാല് അതിനെ ധഖെട്ടിക്കളു കു: 

മഈനനായി ജീവനില് കടക്കുന്നതു രണ്ടു 

കയ്യുമുള്ള വ൯ ആയി കെടാത്ത തിയായ 

നരകത്തില് പോകുന്നതിനെക്കാര നിന 

ക്കു നല്ലു. നിസെറ കാല് നിനക്കു ഇട 

ചയ വരുത്തിയാല് അതിനെ ധെട്ടിക്കള ക: 

മുടന്തനായി ജീവനില് കടക്കുന്നതു രണ്ടു 

കാലുമുദ്ള വ൯ ആയി. കെടാത്ത തീയായ 

നരകത്തില് വീഴന്നതിനെക്കാര നിനക്കു 

നല്ലു. 

വരുത്തിയാല് അതിനെ ചൃന്നുകളുക : 

നിന്െറ കണ്ണൂ നിനക്കു ഇടച്ച 

ഒററക്കണ്ണനായി ദൈവരാജ്യത്തില് കട 

ക്കുന്നതു രണ്ടു കണ്ണൂമുള്ള വനായി അഗ്നി 

നരകത്തില് പീഴന്നതിനെക്കാഠം നി 

നക്കു നല്ല. അവിടെ അവരുടെ പുഴ 

ചാകുന്നില്ല; തി കെടുന്നതുമില്ല. എല്ലാവ 

ച്ചു നല്ലതു 

തന്നേ; ഉപ്പു കാരമില്ലാതെ പോയാലോ 

ന്നും തീകൊണ്ടു ഉപ്പിടും. 

എന്തൊന്നിനാല് അതിന്നു രസം വരു 

ത്തും? നിങ്ങളില് തന്നേ ഉപ്പുഭ്ളവരും അ 

ന്വ്യോന്യം സമാധാനമുള്ള വരും ആയി 

രിപ്പി൯. 

൧ഠം അഘ്ധ്യായഠ 

അപധിടെനിന്നു അവന് പുറപ്പെട്ടു യോ 

ദ്രാന്നക്കരെ യ്യെഹ്രു്യദേശത്തിനെറ അതി 

രോളം ചെന്നു; പുരുക്കാരം പിന്നെയും അ 

വനെറ അടുക്കല് വന്നു കൂടി, പതിധൃുപോ 

ലെ അവ൯ അവരെ പിന്നെയും ഉപദേശി 

ചു. അപ്പോം പരിശന്മാര് അടുക്കെ വ 

ന്നു: ഭായ്യയെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതു പുരുഷന്നു 

വിഹിതമോ എന്നു അവനെ പരിക്ഷി 

ച്ുകൊണ്ടു അവനോടു ചോദിച്ചു. അ 

വ൯ അവരോടു : മോശെ നിങ്ങള്ക്കു എന്തു 

കല്പന തന്നു എന്നു ചോദിച്ചു. ഉപേക്ഷ 

ണപത്രം എഴ്ചതിക്കൊടുതതു അവളെ ഉപേ 

ക്ഷിപ്പാ൯ മോശെ അന്വദിച്ചു എന്നു അ 
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ന രത്തതത്തു 

വര് പറഞ്ഞു. യേശു അവരരാടു: നിങ്ങ 

മൂടെ ഫദയകാഠിനയം നിമിത്തമര്ത്രേ അ 

വ൯ നിങ്ങശക്കു ഈ കല്പന എഴുതിത്തന്ന 

തു. സ്തഷ്ട 

വം അവരെ ആണും പെണ്ണുമായി ഉണ്ടാ 

ടെ ആരംഭത്തിങ്കലോ ദൈ 

ക്കി. അതുകൊണ്ടു മന്ദഷ്യ൯ അപ്പനെ 

യും അമ്മയെയും വിട്ടു ഭായ്യരയാടു പററി 

ച്ചേരും; ഇരുവരും ഒരു ദേഹമായിത്തി 

രും; അങ്ങനെ അവര് പിന്നെ രണ്ടല്ല ഒരു 

ദേഹമമതൃ. ആകയാല് ദൈവധഖം യോജി 

പ്പിച്ചതിനെ മന്ുഷ്യ൯ വേരപിരിക്കുരുതു 

എന്നു മത്തരം പറഞ്ഞു. വീട്ടില്വധെച്ചു 

ശിക്ഷ്യന്മാർ പിന്നെയും അതിനെക്കുറിച്ചു 

അവനോടു ചോടിച്ചു. അവ൯ അവ 

രോട്ട: ഭായ്യയെ ഉപേക്ഷിച്ചു മറെറാരു 

ത്തിയെ വിലാഹംകഥിക്ുന്നവ൯ അധ 

മ്മ വിരോധമായി വ്യഭിചാരം ചെയ്യുന്നു. 

സ്ര്രിയും ഭത്താധിനെ മുരപക്ഷിച്ചു മറെറാ 

രത്തനുമായി ധിധാഹംകഴിഞ്ഞാത ധൃഭി 

ചാരം ചെയ്യുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. 

അവന് തൊടടണ്ടതിന്നു ചിലര് ശിശു 

ക്കളെ. അവനെറ അടുക്കല് കൊണ്ടുവന്നു; 

ശിക്ൃന്മാമരാ അവരെ ശാസിച്ചു. യേശു 

അത്ുകണ്ടാറെ മുക്കിഞ്ഞു അവരോടു: ശിശു 

ക്കളെ എനെറ അടുക്കല് വരു വാ൯ പലിടു 

വിന്; അവരെ തടുക്കരുതു ; ദൈവരാജ്യം 

ഇങ്ങനെയുള്ള വരുമടേതല്ലപോ. ദൈവരാ 

ജൃത്തെ ശിശു എന്നപോലെ കൈക്കൊ 

ള്കാത്തവ൯ ആരും ഒരുനാളും അതില് ക 

ടക്കയില്ല എന്നു ഞാന് സത്യമായിട്ടു നിങ്ങ 

ളോടു പറയുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. പിന്നെ 

അവൻ അവരെ അണെച്ചു അവരുടെ 

മേല് കൈ ഖെച്ചു, അവരെ അയ്ഗ്ര 

ഹിച്ചു. 

അവന് പുറപ്പെട്ട യാത്രചെയ്യുമ്പേട൦ 

ഒരുവന് ഓടിവന്നു അവനെറ മുമ്പില് 

മുട്ടുകുത്തി: നല്ല ഗുരോ, നിത്യജീവനെ 

ഠിം 

അവകാശം ആക്ുുവാ൯ ഞാന് എന്തു ചെ 

യ്യേണം ഏന്നു അയനോടു ചോടിച്ചു. 

അതിന്നു യേശു: എന്നെ നല്പവ൯ എന്നു 

പറയുന്നതു എത്തു? ദൈവം ഒരുവന് അ 

ല്ലാതെ നല്ലവന് ആരുമില്ല. കുലചെയ്യ 

രുതു, വ്യഭിചാരം ചെയ്യരുതു, മോഷ്ടി 

ക്കരുതു, കള്ളസ്സാക്ഷ്യം പറയരുതു, ചതി 

ക്കരുതു, നിസനെറ അപ്പനെയും അമ്മയെ 

യ്യും ബഗ്ുമാനിക്ക എന്നീ കല്പനകളെ 

നീ അറിയുന്നുവഃല്ലാ എന്നു പറഞ്ഞു. 

അവ൯ അവനോടു: ഗാരോ, ഇതു ഒക്കെ 

യും ഞാന് ചെറുപ്പംമുതല് പ്രമാണിച്ചു 

പോരുന്നു ഏന്നു പറഞ്ഞു. യേശൂ അവ 

നെ നോക്കി അവനെ സ്നേഹിച്ചു: ഒരു 

കുറവു നിനക്കുണ്ടു; നി പോയി നിനക്കു 

ള്ള തു എല്ലാം ധിററു ദരി6ക്ു കൊടുക്ക; എ 

ന്നാല് നിനക്കു സ്വശ്ശത്തില് നിക്ഷേപം 

ഉണ്ടാകും; പിന്നെ വന്നു എന്നെ അന്ദഗ 

മിക്ക എന്നു പറഞ്ഞു. അവന് വളരെ 

സമ്പത്തുള്ള വ൯ ആകകൊണ്ടു ഈ വചന 

ത്തിങ്കല് വികാടിച്ചു ദുഃ ഖിതനായി പൊ 

ഡ്കൃള. ഞ്ഞു. 

യേശു ചുററും നോക്കി തനെറ ശിഷ്യ 

ന്മാരോടട്ട: സമ്പത്തുള്ള വ൪ ദൈവരാജ്യ 

ത്തില് കടക്കുന്നതു ഏത്ത പ്രയാസം എന്നു 

പറഞ്ഞു. അവനെറ ഈ വാക്കിനാല് ശി 

മ്ച്യന്മാ൪ വിസ്പയിച്ചു; എന്നാല് യേശു പി 

ന്നെയും: മക്കളേ, സമ്പത്തില് ആശ്രയി 

ക്ുന്നവര് ദൈവരാജ്യത്തില് കടക്കുന്നതു 

എത്ര പ്രയാസം. ധനധാ൯ ദൈഖരാ 

ജയത്തില് കടക്കുന്നതിനെക്കാഠ ഒട്ടകം സൂ 

ചിക്കഴയ്മുടെ കടക്കുന്നതു ഏളുപ്പം ഏന്നു 

ഉത്തരം പറഞ്ഞു. അവര് ഏററധും വി 

സ്തയിച്ചു: എന്നാല് രക്ഷപ്രാപിപ്പാ൯ ആ 

കു കഴിയും എന്നു തമ്മില് തമ്മില് പറ 

ഞു. യേശു അവരെ നോക്കി: മന്ദകൃക്കു 

അസാദ്ധ്യം തന്നേ, ദൈവത്തിന്നു അല്ല 
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താനും; ദൈവത്തിന്നു സകലവും സാദ്ധ്യ 

മല്ലോ എന്നു പറഞ്ഞു. 

പത്രൊസ് അലനോടു: ഇതാ, ഞങ്ങ 

സകലവും വിട്ടു നിന്നെ അനുഗമിച്ചിരി 

അതിന്നു 

യേശൂ: എനെറ നിമിത്തധും സുവിശേഷം 

നിമിത്തവും ധിമടാ സഹോദരന്മാരെയോ 

സദഹാദരികളെയോ അമ്മയെയാ അപ്പ 

നെ3യാ മക്കളെ യാ നിലങ്ങളെയോ ധി 

ട്ടാത, ഈ ലോകത്തില് തന്നേ ഉപദധങ്ങ 

ളോട്ടംക്രടെ നൂറുമടങ്ങ ലീടുകള്ടെയും 

സഹോദരന്മാരെയും സഃഹോദരികള്ടെയും 

അമ്മമാരെയും മക്കളെയും നിലങ്ങളെയും 

വരുവാനുള്ള ലോകത്തില് നിത്വജിവനെ 

യം പ്രാപിക്കാത്തവ൯ ആരുമില്ല എന്നു 

ഞാന് സത്യമായിട്ടു നിങ്ങളോടു പറയുന്നു. 

എങ്കിലും മുമ്പന്മാര പലരും പിമ്പന്മാരും 

പിമ്പന്മാര ശമുമ്പന്മാരും ആകും എന്നു 

ഉത്തരം വറഞ്ഞു. 

അവര് യെരൂശലേമിലേക്കു യാതൃചെ 

യ്്രയായിരുന്നു; യേശു അവക്കു മുമ്പായി ന 

ടന്നു; അവര് ധിസ്കയിച്ചു; അനുഗമിക്കുന്ന 

വദരാ ഭയപ്പെട്ടു. അവന് പിന്നെയും 

പന്തിരുവരെ ക്രട്ടിക്കൊണ്ടു അവലരോട്ട 

ഇതാ, നാം യെരൂുശലേമിരലക്കു പോകുന്നു : 

അവിടെ മന്ഷ്യപുത൯ മഹാപുദരാഹിത 

ന്മാരുടെയും ശാസ്ത്ര്ിമാരുടെയും കയ്യില് ഏ 

പ്പിക്കപ്പെടും; അവര് അവനെ മരണത്തി 

നനു വിധിച്ചു ജാതിക്കു ഏല്പിക്കും. അ 

വര അവനെ പരിഹസിക്കയും തുപ്പുകയും 

തല്ലുകയും കൊല്ലുകയും മൂന്നു നാഠ കഥി 

ഞ്ഞിട്ടു അവന് മയിത്തെഴ്ുന്നേല്ലയും ചെ 

യും എന്നിങ്ങനെ തനിക്കു സംഭവധിപ്പാനു 

ഒളതു പറഞ്ഞുതുടങ്ങി. 

സെബെദിയുടെ മക്കളായ യാക്കോബും 

യോഹന്നാനും അവനെറ അടുക്കല് വന്നു 

അവഭനാടു: ഗൃദരാ, ഞങ്ങ നിന്നോടു 

യാചിപ്പാ൯ പോകുന്നതു ഞങ്ങക്കു ചെ 

യ്യൂതരുവാ൯ അദപക്ഷിക്കുന്നു എന്നു പറ 

ഞ്ഞു. 

ങ്ങഗക്കു ഏന്തു ചെയ്യുതരുവാ൯ നിങ്ങഠം 

അവ൯ അവരോടു: ഞാ൯ നി 

ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നു ചോദിച്ചു. നിന്െറ 

മഹത്വത്തില് ഞങ്ങളില് ഒരുത്തന് നി 

നെറ വലത്തും ഒരുത്ത൯ ഇടത്തും ഇരി 

പ്രാ൯ന വരം നലല്ലേണം എന്നു അവര് പറ 

ഞ്ഞു. 

ക്കുന്നതു ഇന്നതു എന്നു നിങ്ങ അറിയു 

യേശു അധരരോടു: നിങ്ങ യാചി 

ന്നില്ല; ഞാന് കുടിക്കുന്ന പാനപാത്രം കുടി 

പ്യാനും ഞാന് ഏല്ലന്ന സ്താനം ഏപ്പാനും 

നിങ്ങാംക്കു കഴിയുമോ എന്ന ചോദിച്ച 

തിന്നു കഥിയും എന്നു അവര് പറഞ്ഞു. 

യേശു അവരരാടു: ഞാന് കുടിക്കുന്ന പാന 

പാത്രം നിങ്ങ കുടിക്കയും ഞാ൯ ഏ്ല; 

ന്ന സ്താനം ഏല്ലയും ചെയ്യും നിശ്ചയം. 

എനെറ വലത്തും ഇടത്തും ഇരിപ്പാ൯ വ 

രം നല്ലുന്നതോ എദ൯റതല്ല; ആക്കു ഒരു 

ക്കിയിരിക്കുന്നുരവാ അധക്കു കിട്ടും എന്നു 

പറഞ്ഞു. 

കേട്ടിട്ടു യാദക്കാബി നോടും യോഹന്നാ 

അതു ശേഷം പത്തു പേരും 

നോടും നിരസപ്പെട്ടുതുടങ്ങി. യേശു അ 

വരെ അടുക്കെ വിളിച്ചു അവരോടു: ജാ 

തികളില് അധിപതികളായവ൪ര അധ 

രില്. കത്തൃത്വം ചെയ്യുന്നു; അവരില് മഹ 

ത്തുക്കളായവ൪ര അവധഖരുടെമേല് അധി 

കാരം നടത്തുന്നു എന്നു നിങ്ങ അറിയു 

നും നിങ്ങളുടെ ഇടയില് അങ്ങനെ അ 

രുതു; നിങ്ങളില് മഹാ൯ ആകുലാ൯ ഇ 

ച്്ിക്കുന്നവ൯ എല്ലാം നിങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷ 

ക്കാര൯ ആകണം; നിങ്ങളില് ഒന്നാ 

മ൯ ആകുയാന൯ു ഇച്ഛ്ിക്കുന്നവ൯ എല്ലാവ 

മനുഷ്യപുത്ര൯ ശു 

ര്രുഷ ചെയ്യിപ്പാനല്ല, ശുശ്രൂഷിപ്പാന്ദം അ 

നേകക്കുധേണ്ടി തനെറ ജീവനെ മവുലി 

$ 

ക്കും ദാസനാ കണം. 

ലയായി കൊടുപ്പാന്ദം അത്രേ വന്നതു. 
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| 

38 

3 

39, 

40 

41 

45. 



40 

4 

13 

49 

[ഫ്] ക 

ജാ 1 ക. 

അധഖര് യെരിദഹോധവിത എത്തി; പി 

ന്നെ അവന് ശിഷ്ചയന്മാമരാടും വലിയ 

പുരുഷ്കാരമത്മാടും കുടെ യെരമഹാചില് 

നാന്ന പ്യാഴ്പെടു മമ്പാന തിമായിയ്യമടെ 

മകനായ ബത്തിമായി എന്ന കുരു-നായ 

ഒരു ഭിക്ഷകാര൯ വഴിയരികെ കഫരുന്നി 

രുന്നു. നസറായനായ 3യ൭ എന്നു 2൭ 

ടിട്ട അവന്: ദാധിട്പുതാ, 33. 

എമന്നാടു കരുണഃതാദന്നണമമ എന്നു 

നിലധിളിച്ചതുടങ്ങി. ഥിണ്ടാതിരിപ്പാ൯ 

പലരും അവനെ ശാസിച്ചട്ടും: ഓചിഭ് 

പു താ, 

എന്നു അവ൯ ഏററധും അധികം നിലയി 

ളിച്ചുപറഞ്ഞു. 

അവനെ പവിച്ചിപ്പി൯ എന്നു 

എ3ന്നാടു കരുണ 3 മാമനോണ3മ 

അഭച്ചാഠം മയ നിന്നു: 

പാഞ്ഞു. 

ധൈധ്യപ്പെടുകം എഴ്മന്നല്ല, നിന്നെ 

വിക്ളിക്കുന്നു എന്നു അവര് പാഞ്ഞു കുരുട 

മന ലിഭിച്ച. അവന് തനറെറ പുയല്പു 

ബട്ടുംകളഞ്ഞു ചാടിയെഴ്മന്നാറു യ്യേദേധി 

മ൯റ അടുക്കല് വന്നു. യോമൃ താവ 

മുനാട്ട: ഞാ൯ നിനക എന്തു ചെയ്യു മര 

ണമെന്നു നി മ ച്ചക്കുന്നു എന്നു 3 ചാടി 

ചുതിന്നു : റപ്ബൂനിം, എനക്കു കാഴ്ച പാപി 

ക്കേണമെന്നു കുരുടസ അവ മനാടു പാഞ്ഞു. 

യേശു അവഭനാടു: പോക; നിനെറ 

വിശ്വാസം നിന്നെ രക്ഷ്ിച്ചിരിധന്നേ എ 

ന്നു പറഞ്ഞു. ഉടനെ അവ൯കാഴ്ഗ പ്പാ 

പിച്ചു യാതയില് അവനെ അനുഗമിച്ചു. 

൧൧൦. അദ്ധ്യായം. 

അച്പ൪ യെരൂശലേമിദനാടു സമിപിച്ചു 

ഒലീച് മലയരികെ ബേത്ത്'ഫാഗയിലും 

ബേഥാന്യയിലും എത്തിയ പ്പാ അവ൯ 

ശിഷ്യന്മാരിരു രണ്ടുപേരെ അയച്ചു അ 

വദരാടു: നിങ്ങശക്കു എതിരെയുള്ള ഗ്രാമ 

ത്തില് ചെല്ലയി൯; അതില് കടന്നാല് 

ഉടനെ ആരും ഒരിക്കലും കയറിട്ടില്ലാത്ത 

ധാഠാഥറ്ഠിം 

4 1 മമക്കാസ് ൧.൧ 

ഒരു കഴ്തക്കുടിയെ കെട്ടിയിരിക്കുന്നതു 

കാണും; അതിനെ അഴിച്ചു കൊണ്ടുവരു 

വി൯. ഇതു ചെയ്യുന്നതു എന്തു എന്നു ൭ 

രെക്കിലും നിം ക്ചാടു ചോടിച്ചാല് കത്താ 

വിന്നു ഇതി നെക്കൊണ്ടു ആവശ്യം ഉണ്ടു 

എന്നു പറധി൯; അവന ക്ഷണത്തിയ അ 

തിമന ഇ മങ്ങാട്ടു അയക്കും എന്നു പറഞ്ഞു. 

അധഖ൪ പോയി തെരുചി മ പുറത്തു വാതി 

്,ല് കഴ്യതക്കടിമയ കെടിയിരിക്ുുന്നതു 

ണ്ടു അതിനെ അഥിച്ചു. അധിടെ നി 

ന്നവരില് ചിചര് അധഖരരോടു: നിങ്ങ 

കഴ തക്കട്ടിയയ അഥഗിക്ടെന്നതു എന്തു എന്നു 

ചോദിച്ചു. യേ കല്പിച്ചതു3പാലെ അ 

൮൪ അധഖരരാടു പാഞ്ഞു; അവ൪ അവര 

വിട്ടയചു. അവര് ക്ഴ്ഴതക്കുട്ടിമയ യേ 

വിമ൯റ അടുക്ക കൊണ്ടുവന്നു തങ്ങകു 

ടെ ഖസം അമിദന്ല് ഇട്ട; അവന് ത 

തിമ കയറി ഇരുന്നു. അദനകര്൪ 

തങ്ങദൂടെ വസ്രും വഴിയില് വിരിച്ചു; 

മാറു ചിലര് പാമ്മുകളി മനിന്നു ചിച്ലി 

ക്കൊമ്പു ധഖെട്ടി വഴിയില് ധിതറി. 

മുമ്പും പാമ്പും നടക്കുന്ന വ൪: ഹോശന്നാ, 

കത്താധിനെൌ നാമത്മില് വരുന്നവ 

വാഥ്പ്പെടവ൯; ധരുന്ന മായ രാജ്യം, ന 

മുമടെ പിതാവായ ദാധിടിനൊ രാജ്യം 

വാുപ്പെടമാരാകടെ; അതുന്നതങ്ങക 

ഹോശന്നാ എന്നു തുത്തുകൊണ്ടിരുന്നു. 

അവഖന യെരൂുശലമില് ദൈഖാലയ 

ത്തിടലക്കു ചെന്നു സകലം ചാറും നോ 

ക്കിയശേഷം നേരം മയെകിയതുകൊണ്ടു 

പന്തിരു വരരാടുംകൂടെ വേഥാന്യയി ഒല 

ക്കു പോയി. 

പിമററന്നാമ അവര് ബേഥാന വിട്ടു 

പോരുമ്പോ അധയന്നു ലിശന്നു; അവന് 

ഇലയ മള്ളാരു അത്തിവൃക്ഷം മ്രൂരത്തുനിന്നു 

കണ്ടു, അതില് വല്ലതും കണ്ടുകിട്ടുമമാ എ 

ന്നുവെച്ചു ചെന്നു, അതിന്നരികെ എത്തി 
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യപ്പ്പോര ഇല അല്ലാതെ ഒന്നും കണ്ടില്ല; 

അതു അത്തിപ്പഴത്തിനെറ കാലമല്ലാഞ്ഞു. 

അവന അതിനോടു: ഇനി നിങ്കല്നിന്നു 

എടന്നക്കും തിന്നാതിരി ആരും ഫലം 

ക്കട്ടെ എന്നു പറഞ്ഞു; അതു ശിഷ്യന്മാർ 

കേട്ടു 

അവർ യെരൂശലേമില് എത്തിയ 

പ്രോഠം അവ൯ ദൈധാലയത്തില് കടന്നു, 

ദൈവാലയത്തില് ലില്ലൂന്നവരെയും വാ 

ങ്ജന്നവരെയും പുറത്താക്കിത്തുടങ്ങി; 

പൊ൯ലാണിഭക്കാരുടെ മേശകളെ.യും 

പ്രാക്കളെ വില്ലന്നവരുടെ പീഠങ്ങളെയും 

മറിച്ചിട്ടുകളുഞ്ഞു; ആരും 

ത്തില്ക്രടി ഒരു വസ്തുവും കൊണ്ടുപോകു 

ദൈവാലയ 

വാന് സമ്മതിച്ചില്ല. പിന്നെ അവരെ 

ഉപദേശിച്ചു: എന്െറ ആലയം സകലജാ 

തിക്കും പ്രാത്ഥനാലയം എന്നു വിളിക്ക 

പ്പെടും എന്നു എഴചതിയിരിക്കുന്നില്ലയോ? 

നിങ്ങളോ അതിനെ കള്ളന്മാരുടെ ഗുഹ 

യാക്കിത്തിത്തു എന്നു പറഞ്ഞ. അതുകേ 

ട്ടു മഹാപുരോഹിതന്മാരും ശാസ്ത്രിമാരും 

അവനെ നശിപ്പ്പിക്കേണ്ടതു എങ്ങനെ എ 

നു അന്വേഷിച്ചു. പുരുഷാരം എല്ലാം 

അവസെറ ഉപദേശത്തില് അതിശയിക്ക 

യാല് അവര് അവനെ ഭയപ്പെട്ടിരുന്നു. 

സനസ്ധയയാകുമ്പോഴ അവന് നഗരം 

വിട്ടു പോകും. 

രാവിലെ അവർ കടന്നു പോരുമ്പോഠം 

അത്തിപ്പക്ഷം വേരോടെ ഉണങ്ങിപല്പോ 

യതു കണ്ടു. അപ്പ്പോഠം പത്രൊസിന്നു ഓ 

റബ്ബി, 
ഉണങ്ങിപ്പ്പോയല്ലോ എന്നു അവനോടു പ 

റഞ്ഞു. 

ഞഞതു: ദൈവത്തില് വിശ്വാസമുള്ള വര് 

മ്മവന്നു : നി ശപിച്ച അത്തി 

യേശു അവരോടു ഉത്തരം പറ 

ആയിരിപ്പി൯. ആരെങ്കിലും തനെറ 

ഹൃദയത്തില് സംശയിക്കാതെ താ൯ പറയു 

ന്നതു സംഭവിക്കും എന്നു വിശ്വസിച്ചുംകൊ 
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ണ്ട ഈ മലയോട്ട: നീ നീങ്ങി കടലില് 

ചാടി പ്പോക എന്നു പറഞ്ഞാല് അവന് പ 

റഞ്ഞതുപോലെ സംഭവിക്കും എന്നു ഞാ൯ 

സത്യമായിട്ടു നിങ്ങളോടു പറയുന്നു. അ 

തുകൊണ്ടു നിങ്ങ പ്രരാത്ഥിക്കുമ്പോഠു 

യാചികുന്നതൊക്കെയും ലഭിച്ച എന്നു ഖി 

ശ്വസിപ്പി൯; എന്നാല് അതു നിങ്ങമക്കു 

ഉണ്ടാകും എന്നു ഞാന് നിങ്ങളോടു പറയു 

ന൯. നിങ്ങ പ്രാത്ഥിപ്പാന് നില്ലയമ്പോഠാ 

സ്വഗ്ലസ്ഥനായ നിങ്ങളുടെ പിതാധു നി 

ങ്ങളുടെ പിഥകളെയും ക്ഷമിക്കേണ്ടതിന്നു 

നിങ്ങഗക്കു ആരോടെങ്കിലും വല്പതും ഉണ്ടെ 

ങ്കില് അവനോടു ക്ഷമിപ്പി൯. നിങ്ങ 

ക്ഷഥിക്കാഞ്ഞാലോ സ്വഗ്ലസ്ഥനായ നിങ്ങ 

മുടെ പിതാവു നിങ്ങളുടെ പിഴകളെയും 

ക്ഷമിക്കയില്ല. 

അവര് പിന്നെയും യെരൂശലേമില് 

ചെന്നു. അവന് ദൈധാലയത്തില് ചു 

ററിനടക്കുമ്പോര മഹാപ]രോഹിതന്മാരും 

ശാസ്ത്രിമാരും മൂപ്പന്മാരും അവനെറ അടു 

ക്കല് വന്നു : നി എന്തു അധികാരംകൊണ്ടു 

ഇതു ചെയ്യന്നു എന്നും ഇതു ചെയ്താന്ദള്ള. 

അധികാരം നിനക്കു തന്നതു ആര് എന്നും 

അധനോടു ചോദിച്ചു. യേശു അവരോ 

ട്ട: ഞാ൯ നിങ്ങളോടു ഒരു വാക്കു ചോദി 

ക്കും; അതിന്നു ഉത്തരം പറലി൯; എന്നാല് 

ഇന്ന അധികാരംകൊണ്ടു ഇതു ചെയ്യുന്നു 

എന്നു ഞാനും നിങ്ങളോടു പറയും. യോ 

ഹന്നാനെറ സ്താനം സ്വഗ്ലത്തില്നിന്നോ 

മനുഷ്യരില്നിന്നോ ഉണ്ടായതു ? എന്നോടു 

ഉത്തരം പറധിന്൯ന് എന്നു പറഞ്ഞു. അ 

വ൪ തമ്മില് ആലോചിച്ചു: സ്വഗ്ലത്തില് 

നിന്നു എന്നു പറഞ്ഞാല്, പിന്നെ നിങ്ങ 

അവനെ ധിശ്വസിക്കാഞ്ഞതു എന്തു എന്നു 

അവന് പറയും. മനുഷ്യരില്നിന്നു എ 

ന്നു പറഞ്ഞാലോ -- എല്ലാവരും യോഹ 

ന്നാനെ സാക്ഷാല് പ്രുവാച്ക൯ ഏന്നു 

24 

25 

29 
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ഞങ്ങഠാകു അറിഞ്ഞുക്രടാ എന്നു ഉത്തരം 

പറഞ്ഞു. എന്നാല് ഞാനും ഇതു ഇന്ന 

അധികാരംകൊണ്ടു ചെയ്യുന്നു എന്നു നിങ്ങ 

ളോടു പറയ്യന്നില്ല എന്നു യേശു അവരോ 

ടു പറഞ്ഞു. 

൧൨.൦ അദ്ധ്യായം. 

വിന്നെ അവന് ഉപമകളാല് അവരരാടു 

പറഞ്ഞുതുടങ്ങിയതു : ഒരു മരുഷ്യ൯ ഒരു 

മുന്തിരിത്തോട്ടം നട്ടണ്ടാക്കി ചുററും വേ 

ലി കെട്ടി ചക്കും കഗിച്ചനാട്ടി ഗോപുര 

വും പണിതു കുടിയാന്മാരെ ഏല്പിച്ചിട്ടു 

ആയ 

ല്പ്യോഠം കുടിയാന്മാരരോടു തോട്ടത്തിനെറ 

പരദേശത്തു പോയി. കാലം 

അന്ദഭവം വാദങ്ങണ്ടതിന്നു അവന ഒരു 

ഓസനെ കുടിയാന്മാരുടെ അടുക്കല് പറ 

ഞ്ഞയച്ചു. അവര് അവനെ പിടിച്ചു ത 

ല്ലി വെറുതെ അയച്ചുകളഞ്ഞു. പിന്നെ 

മറെറാരുദാസനെ അവരുടെ അടുക്കല് 

പറഞ്ഞയച്ചു; അവനെ അവ൪ തലയില് 

മുറിലേല്പിക്കയും അവമാനിക്കയും ചെയ്യു. 

അവന് മറെറാരുവനെ പറഞ്ഞയച്ചു; അ 

വനെ അവര് കൊന്നു; മറു പലരെയും 

ചിലരെ അടിക്കയും ചിലരെ കൊല്ലുകയും 

ചെയ്യു. അവന്നു ഇനി ഒരുത്തന്, ഒരു 

പ്രിയമക൯, ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്െറ മ 

കനെ അവര് ശങ്കിക്കും എന്നു പറഞ്ഞു ഒടു 

ക്കം അധനെ അവരുടെ അടുക്കല് പറ 

ഞയച്ചു. ആ കുടിയാന്മാദരോ: ഇവ൯ 

അവകാശി ആകുന്നു; വരുധി൯; നാം ഇ 

വനെ കൊല്ലുക; എന്നാല് അവകാശം നമു 

ക്കാകും എന്നു തമ്മില് പറഞ്ഞു. അവര് 

അവനെ പിടിച്ചു കൊന്നു തോട്ടത്തില് 

നിന്നു എറിഞ്ഞുകള ഞ്ഞു. എന്നാല് തോട്ട 

ത്തിനെറ മുടയവ൯ ഏന്തു ചെയ്യം? അവ൯ 

ലല മക്കൊസ് ൧൨ രോമം 

അങ്ങനെ അവര് യേശുധിഭനാടു : | ട്ടം മററുള്ള വരെ ഏല്പിക്കും. 

വീട്ട പണിയുന്നവര് തള്ളിക്കമു 

ഞ്ഞ കല്ല മൂലക്കല്ലായ്യീന്നിരിക്കുന്നു. ഇ 

തു കത്താധിനാല് സംഭവിച്ചു, നമ്മുടെ 

ടൂഷ്ട്ടിയില് ആശ്ചയ്യധുമായിരിക്കുന്നു"" 

എന്ന തിരുവെഴുത്തു നിങ്ങ വായിച്ചിട്ടി 

ല്ൃയോ? ഈ ഉപമ തങ്ങളെക്കുറിച്ചു ആക 

ന്നു പാഞ്ഞതു എന്നു ഗ്രഹിച്ചിട്ട അവര് 

അവനെ പിടിപ്പാ൯ അന്വേഷിച്ചു; എ 

ന്നാല് പുരുഷാരത്തെ ഭയപ്പെട്ട അവനെ 

വിട്ടുപോയി. 

അനന്തരം അവനെ വാക്കില് കുട്ട 

ക്കുവാ൯ വേണ്ടി അവര് പരിശന്മാരിലും 

ഹെദരാദ്യരിലും ചിലരെ ലെ അടു 

ക്കല് അയച്ചു. അവര് വന്നു: ഗുരോ, 

നീ മനുഷ്യരുടെ മുഖം നോക്കാതെ ദൈ 

വത്തിനെറ വഴി നേരായി പഠിപ്പിക്കുന്ന 

തുകൊണ്ടു നി സത്യവാനും ആരെയും 

ഗണ്യമാക്കാത്തവരനും എന്നു ഞങ്ങ അറി 

യുന്നു; കൈസക്ു കരം കൊടുക്കുന്നതു ധി 

ഹിതമോ അല്പയയാ? ഞങ്ങാം കൊടുക്ക 

യോ കൊടുക്കാതിരിക്കയോ വേണ്ടതു ഏ 

ന്നു അവനോടു ചോദിച്ചു. അവ൯ അവ 

രുടെ കപടം അറിഞ്ഞു: നിങ്ങ എന്നെ 

പരിക്ഷിക്കുന്നതു എന്തു? ഒരു ധെള്ളി 

ക്കാള് കൊണ്ടുവരുധയി൯; ഞാന് കാണ 

ട്ടെ എന്നു പറഞ്ഞു. അവര് കൊണ്ടുവ 

ന. ഈ സ്വരൂപവും മേലെഴുത്തും ആ 

രുടേതു എന്നു അവരോടു ചോടിച്ചതിന്നു : 

കൈസരു ടതു എന്നു അവര് പറഞ്ഞു. 

യേശു അവരോടു: കൈസകുള്ളതു കൈ 

സക്കും ദൈധത്തിന്നുള്ളതു ദൈവത്തിന്നും 

കൊടുപ്പി൯ എന്നു പറഞ്ഞു; അവര് അധ 

കരം വളരെ ആശ്ചയപ്പെട്ട. 

പുനരുത്ഥാനം ഇല്ല എന്നു പറയുന്ന 

സറട്ടക്യ൪ അവനെറ അടുക്കല് വന്നു ചോ 
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19 ദിച്ചതെന്തെന്നാല്: ഗുരോ, ഒരുത്തനെറ 

മക്കൊസ് ൧൨ 

സദഹാദരന്൯ മക്കളില്ലാതെ മരിച്ചു ഭായ്യ 

ശേഷിച്ചാല് ആ ഭായ്യയെ അവനെറ സ 

ഹോദര൯ പരിഗ്രഹിച്ചു തനൊ സഹാ 

ദരന്നു സന്തയിയെ ജനിപ്പിക്കേണം എ 

ന്നു മോശെ എഴ്തിയിരിക്കുന്നു. എന്നാല് 

ഏഴ്ര സദഹാദരന്മാ൪ ഉണ്ടായിരുന്നു; അ 

വരില് മൂത്തവന് ഒരു സ്ധ്റിയെ വിലാ 

ഹംകഥിച്ച സന്തതിയില്ലാതെ മരിച്ചു 

പോയി. രണ്ടാമത്തവ൯ അവളെ പര് 

ഗ്രഹിച്ച സന്തതിയില്ലാതെ മരിച്ചു; മൂന്നാ 

മത്തവന്ദം അങ്ങനെ തന്നേ. എഴ്വരും 

സന്തതിയില്ലാതെ മരിച്ചു; എല്ലാവക്കും ഒടു 

വില് സ്്്രിയും മരിച്ചു. പുനരുത്ഥാന 

ത്തില് അവ അവരില് ഏവന്നു ഭായ്യ 

യാകും? എഴ്ചവക്കും ഭായ്യ ആയിരുന്നുവ 

പ്പോ. യേശു അവരരാടു പറഞ്ഞതു: നി 

ങ്ങശ തിരുലവെഴുത്തു കളെയും ദൈവശക്തി 

യെയും അറിയായ്ക്കു കൊണ്ടല്ലയോ തെററി 

പ്പോകുന്നതു? മരിച്ചവരില്നിന്നു ഉയി 

ത്തെഴ്ുമന്നേല്ലൂഭമ്പാറ പധിവാഹംകഥിക്ക 

യില്ല വിവാഹത്തിന്നു കൊടുക്കപ്ലെടുകയു 

മിച്ച; സ്വഗ്ശത്തിലെ ട്ടൂതന്മാരെഃപ്പാലെ 

ആകും. എന്നാല് മരിച്ചവര് ഉയിത്തെഴു 

ന്നല്ലഛന്നതിനെക്കുറിച്ചു മോശെയുടെ പു 

സ്മുകത്തില് മുദ്ംപടപ്പുടാഗത്ുതു ദൈവം 

അധഖദനോടു : ഞാ൯ അബ്രാഹാമിനെറ ദൈ 

വവും യിസ്്റാക്കിനെറ ദൈവധും യാ 

ക്കോബിനെറ ദൈവധും എന്നു അരുളി 

ച്ചെയുപ്രുകാരം വായിച്ചിട്ടില്ലയോ? അ 

വ൯ മരിച്ചവരുടെ ദൈധഖമല്പ, ജീവനു 

ള്ള വരുടെ .ദൈവധമര്ത്േ; നിങ്ങര വളരെ 

തെററിപ്പോകുന്നു. 

ശാസ്ത്ര്രിമാരില് ഒരുവന൯ അടുത്തുവന്നു 

അവർ തമ്മില് തക്കിക്കുന്നതു കേട്ടു അ 

വ൯ അവരോടു നച്ലവണ്ണം ഉത്തരം പറ 

ഞപ്രുകാരം ബോധിച്ചിട്ടു: എല്ലാററിലും 

ഠിം 

4 20൮൪ 1 

മുഖ്യകല്പന ഏതു എന്നു അവനോടു ചോ 

ഭിച്ചു. 

മുഖ്യകല്പനദയാ: :യിയ്രാമയലേ, കേഠക്ക; 

അതിന്നു യേശു: എല്ലാററിലും 

നമ്മുടെ ദൈവമായ കത്തായു ഏകകത്താ 

വു. നിന്െറ ഭൈവമായ കത്താവിനെ 

നി പുണ്ണഹൃുദയത്തോടും ഫ്ലൂണ്ണാത്മാരലാടും 

പണ്ണമനദസ്സോടും പൂണ്ണശക്തി മയാടുംക്രടെ 

സ്നേഹിക്കണം?" എന്നു ആകുന്നു. രണ്ടാ 

മദത്തതോ: €ക്രട്ടുകാരനെ നിന്നെപ്പോലെ 

തന്നേ സ്നേഹിക്കേണം? എന്നതേ; ഇവ 

യില് വലുതായിട്ടു മറെറാരു കല്പനയും 

ഇല്ല എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 

വനോടു: നന്നു, ഗ്രോ. നി പറഞ്ഞതു സ 

ത്യം ഏകനേയുള്ള ; 

തെ മറെറാരുത്തന്മമില്ല. അവനെ പൂ 

ഹൃദയത്തോടും പൂണ്ണമനദസ്സാടും പൂണ്ണ 

ശക്തിമയാടുംക്രടെ സ്നേഹിക്കുന്നതും തന്നെ 

ശാസ്ത്രി അ 

തന്നേ; അധയനല്ലാ 

പ്പോലെ ക്രട്ടുകാരനെ സ്നേഹിക്കുന്നതും 

സകലസപവ്വപാംഗര്ഹോമങ്ങളെക്കാളും യാഗ 

ങ്ങളെക്കാളം സാരമേറിയതു തന്നേ എന്നു 

പറഞ്ഞു. അവന് ബുദ്ധി3യാടെ ഉത്തരം 

പറഞ്ഞു എന്നു യേശു കണ്ടിട്ടു: നീ ദൈ 

വരാങ്ചത്തോടു അകന്നവനല്ല ഏന്നു വാ 

ഞ്ഞു. 

ആരും ഒന്നും ചോടിപ്പാ൯ തുനിഞ്ഞില്ല. 

അതിനെറദശഷം അധഖനോടു 

യേശു ദൈവാലയത്തില് ഉപദദശിച്ചു 

കൊണ്ടു പറഞ്ഞുതുടങ്ങിയതു : ക്രിസ്റ ദാവീ 

ദിനെറ പൃതൃ൯ എന്നു ശാസ്ധ്്ിമാ൪ പറയു 

ന്നതു എങ്ങനെ? 

 കത്താവു ഏനെറ കത്താധി നോടു: 

ഞാന നിനെറ ശത്രുക്കളെ. നിന്െറ 

പാദപിഠം ആക്കുദവാളം എനെറ വല 

ത്തുഭാഗത്തിരിക്ക എന്നു അരുളിച്ചെയ്യു" 

എന്നു ദാധിട് താ൯ പരിശുഭ്ധാത്മാവിലാ 

യി പറയുന്നു. ദാവിദ് തന്നേ അവനെ 

കത്തായു എന്നു പറയുന്നുവല്ലോ; പിന്നെ 

അയനെറ പുത്ത൯ ആകുന്നതു എങ്ങനെ? 
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20% 18 

ഏന്നാല് വലിയ പുരുഷാരം അവനെറ 

വാക്കു സന്തോഷത്തോടെ കേട്ടപോന്നു. 

അവന തനെറ ഉപദദശത്തില് അധ 

രോടു: അങ്കികളോടെ നടക്കുന്നതും അ 

ങ്ജാടിയില് വന്ദനധുപ പള്ളിയില് മുഖ്യാ 

സനവും അത്താഴത്തില് പ്രധാനസ്ഥല 

വും ഇ ച്ചിക്കുന്ന ശാസ്ത്്രിമാരെ സൂക്ഷിച്ചു 

കൊഠധിന൯. അവര് ധിധവമാരുടെ 

വീടുകളെ വിഴുങ്ങുകയും ഉപായത്താല് 

നീണ്ട പ്രാത്ഥന കഴിക്കയും ചെയ്യന്നു; അ 

വക്കു ഏററവും വലിയ ശിക്ഷാധിധി 

വരും ഏന്നു പാഞ്ഞു. 

പിന്നെ യേ ത്രിഭണ്ഡാരത്തിന്നു നേ 

രെ ഇരിക്കുടമ്പോഠം പുരുഷാരം ഭണ്ഡാര 

ത്തില് പണം ഇടുന്നതു നോക്കിക്കൊണ്ടി 

രുന്നു; ഡനഖാന്മാര് പലരും വളരെ ഇട്ടു. 

ഒരിദയായ ഒരു വിധവ വന്നു ഒരു പൈ 

സെക്കു ശരിയായ രണ്ടു കാശ് ഇട്ടു. അ 

പ്പോ അവന് ശിഷ്യന്മാരെ അടുക്കല് 

ധിളിച്ചുഃ ഭണ്ഡാരത്തില് ഇട്ട എല്ലാവരെ 

ക്കാമൂം ഈ ദരി9യായ വിധവ അധികം 

ഇട്ടിരിക്കുന്നു എന്നു ഞാ൯ സത്യമായിട്ടു 

നിങ്ങളോടു പറയുന്ന എല്ലാവരും തങ്ങ 

മൂടെ സമൂഭ്ധിയിതനിന്നു ഇടു; ഇവരോ 

തന്െറ ഇല്ലായ്യയില്നിന്നു തനിക്കുള്ളതു 

ഒക്കെയും തനൊ ഉപജിീലനം മുഴവാദം 

ഇട്ടു എനാ അവരരാടു പറഞ്ഞു. 

൧൩൨. അഡ്ധ്യായം, 

അപന്൯ ദൈവാലയത്തെ വിട്ടു പോകു 

മ്പോഠ ശിഷ്യന്മാരില് ഒരുത്തന്: ഗുദരാ, 

ഇതാ, എങ്ങനെയുള്ള കല്ലു, ഏങ്ങനെയുള്ള 

പണി എന്നു അവനോടു പറഞ്ഞു. യേ 

ശു അവനോടു: നി ഈ വലിയ പണി 

കാണുന്നു 3വാ? ഇടിക്കാതെ കല്പിന്മേത 

കല്ലു ഇവിടെ ശേകിക്കയില്ല എന്നു പറ 

ഞ്ഞ. പിന്നെ അവന് ഒലീവ് മലയില് 

ധാഠാഥ്ലിം 

റ) മക്കൊസ് ,൭൩ 

ഭൈ വാലയത്തിന്നു നേരെ ഇരിക്കുമ്പോ 

പത്രൊസും യാകക്കാബും 

അന്ത്െയാസും സ്വകാഷ്ലമായി അവനാ 

യോഹന്നാനും 

ടു: അതു എല്പോറ സംഭവിക്കും? അ 

തിന്നു ഏല്ലാം നിവ്ൃത്തിവരുന്ന കാലത്തി 

നെറ ലക്ഷണം എന്തു എന്നു ഞങ്ങളോടു 

പറഞ്ഞാലും എന്നു ചോടിച്ചു. യേശു അവ 

രോടു പറഞ്ഞതു ങ്ങിയതു: ആരും നി 

ങ്ങളെ. തെററിക്കാതിരിപ്പാ൯ സൂക്ഷിച്ചു 

കൌരയധിന൯. ഞാന ആകുന്നു എന്നു 

പറഞ്ഞുകൊണ്ടു അദനകര്൪ എനെറ പേ 

രെടുത്തു വന്നു പലരെയ്യം തെററികും. 

എന്നാല് നിങ്ങ യുദ്ധങ്ങളെയും യൃഭ്ധ 

ത്രുതികളെയും കുറിച്ചു കേമക്കുമ്പോഗ 

ഭൂരഥിച്ചുപോകരുതു . അതു സംഭധിഭമക്കണ്ടതു 

തന്ന; എന്നാല് അതു അവധഖസാനമല്ല. 

ജാതി ജാതിയോടും രാജ്യം രാജ്യത്തോടും 

എതിക്കും; അധിടവലിടെ ഭൂകമ്പവും ക്ഷാ 

മവും ഉണ്ടാകും; ഇതു ഈററുനോധിനെറ 

ആരംഛഭമരത്ര. 

എന്നാല് നിങ്ങളെത്തമന്ന സൂൂക്ഷ്ധിച്ചു 

കൊഠധി൯; അവര് നിങ്ങളെ ന്യായാ 

ധിപസംഡങ്ങളില് ഏച്പിക്കഷും പള്ളിക 

ളില്ഖെച്ചു തല്ലുകയും എനെറനിഥിത്തം 

നാടു വാഴികമക്കും രാജാക്കന്മാകും മുമ്പാ 

കെ അവക്കു സാക്ഷ്യത്തിന്നായി നിരുത്തു 

കയും ചെയ്യും. എന്നാല് സുധിദശഷം 

മുമ്പെ സകലദജാതികളോടും പ്രസംഗി 

ക്കേണ്ടതാകുന്നു. അവര് നിങ്ങളെ കൊ 

ണ്ടുപായി ഏല്പിക്കുമ്പോര എന്തു പാ 

യേണ്ടു എന്നു മു൯ക്രട്ടി വിചാരപ്പെടരുതു. 

ആ നാഴികയിൽ നിങ്ങമക്കു ലഭിക്കുന്നതു 

തന്നേ പറലി൯; പറയുന്നതു നിങ്ങ 

അല്ല, പരിശുദ്ധാത്മാവത്രേ. സദ3ഹാദ 

ര൯ സദഹാദരനെയും അപ്പ൯ മകനെ 

യും മരണത്തിന്നു ഏല്പിക്കും; മക്കം അ 

മ്ഥയ്യപ്പുന്മാരുടെ നേരെ ഏഎഴ്ഴമന്നറരു അവ 
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ടി 

10 മക്കൊസ് ൧൩ 

രെ കൊല്ലിക്കും. എനെറ നാമംനിമി 

ത്തം ഏല്ലാവരും നിങ്ങളെ പകെകും; എ 

ന്നാല് അവസാനര്ത്തോളം സഹിച്ചുനില്ല 

ന്നവന രക്ഷ്മിക്കപ്പെടും. 

എന്നാല് ശ്രുന്യമാക്കുന്ന ഒ്ടേച്ഛൃതത നില്ല 

രുതാത്ത സ്ഥലത്തു നില്ലുന്നതു നിങ്ങ 

കാണുഃമ്പാഠ, -- വായിക്കുന്നവന് ചിന്തി 

യ്യെഫ്രട്യ ദേശത്തു 

മുള്ള വ൪ മലകളിലേക്കു ഓടിപ്പോകട്ടെ. 

൧ൂഖകൊള്ള ട്ടെ അന്നു 

വീട്ടിന്കേത ഇരിക്കുന്നവപ൯ അകത്തേക്കു 

ഇറങ്ങിപ്പോകയോ വീട്ടില്നിന്നു വല്ലതും 

എടുപ്പാ൯ കടക്കയോ അരുതു. വയലില് 

ഇരിക്കുന്നവ൯ വ്്ര്ം എടുപ്പാ൯ മടങ്ങി 

പ്പോകരുതു. ആ കാലത്തു ഗഭിണികഠം 

ക്കും മുല കടിപ്പിക്കുന്നവക്കും അയ്യാ കഷ്ടം! 

എന്നാല് അതു ശിതകാലത്തു സംഭധിക്കാ 

തിരിപ്പാ൯ പ്രാത്ഥിപ്പി൯. ആ നാളുകഠം 

ദൈവം സ്തൂഷ്ട്ടിച്ച സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭം 

മുതല് ഇന്നുവരെ സംഭപവിച്ചിട്ടില്ലാത്തതും 

ഇനിദമല് സംഭപിക്കാത്തതും ആയ കക്ഷ 

കാലം ആകും. കത്തായു ആ നാളുകളെ 

ചുരുക്കിട്ടില്ല എങ്കില് ഒരു ജഡവും രക്ഷി 

ക്കപ്പെടുകയില്ല. താ൯ തിരഞ്ഞെടുത്ത 

വൃതന്മാര്നിമിത്തമോ അവ൯ ആ നാളു 

കളെ. ചുരുക്കിയിരിക്കുന്നു. അന്നു ആ 

രെങ്കിലും നിങ്ങളോടു: ഇതാ ക്രിസ്തു ഇധി 

ടെ എന്നോ അതാ അധിടെ എന്നാ പറ 

കള്ള ക്രിസ്റ്റ 

ക്കളും കള്ള പ്രവാചകന്മാരും എഴ്ഴ3ന്നററു, 

ഞാൽ വിശ്വസിക്കരുതു. 

കഗിയും എങ്കില് പ്ൃതന്മാരെയും തെററി 

പ്രാനായി അടയാളങ്ങളും അത്ഭുതങ്ങളും 

കാണിക്കും. നിങ്ങളോ സൂക്ഷിച്ചുകൊഠം 

വി൯; ഞാന് എല്ലാം നിങ്ങളോടു മു൯ക്രട്ടി 

പറഞ്ഞുവല്ലോ. 

എങ്കിലോ ആ കാലത്തെ കഷ്ടം കഴി 

സൂൂയ൯ ഇരുണ്ടുപോകയും 

കൊടുക്കാതിരിക്കയും 

ഞര്ശഷം 

ചന്്ര൯ പ്രുകാശം 

ധാഠാഥദ്ഠിം 

01% 13 

ആകാശത്തുനിന്നു നക്ഷത്രങ്ങറ പിീണു 

കൊണ്ടിരിക്കയും ആകാശത്തിലെ ശക്തി 

ചെയ്യം. 

പ്പോഠ മനുഷ്യപുത്ര൯ വലിയ ശക്തിയോ 

കഠര ഇളകി ഃപ്പാകയും അ 

ട്ടം തേജമസ്സാടും ക്രടെ മേഘങ്ങളില് വരു 

ന്നതു അവര് കാണും. അന്നു അവന് 

തനെറ ഭ്ൃതന്മാരെ അയച്ചു, തന്െറ വൃത 

ന്മാരെ ഭൂമിയുടെ അറുതിമുതത ആകാശ 

ത്തിനെറ അറുതിവരെയും നാലു ദിക്കില് 

നിന്നും ക്രട്ടിച്ചേകും. 

അത്തിയെ നോക്കി ഒരു ഉപമ പഠി 

പ്രി൯; അതിനെറ കൊമ്പു ഇളതായി 

ഇല തളിക്ുമ്പോഠ വേനല് അടുതുതു എ 

ന്നു നിങ്ങ അറിയുന്നുവല്ലോ. അങ്ങ 

നെ നിങ്ങളും ഇതു സംഭവിക്കുന്നതു കാണു 

മ്പോശര അവന് അടുക്കെ വാതില്ല,ല് 

തന്നേ ആയിരിക്കുന്നു എന്നു അറിഞ്ഞു 

കൊഠാലി൯. ഇതു ഒക്കെയും സംഭവിക്കു 

ലോളം ഈ തലമുറ ഒഗിഞ്ഞു പോകയില്ല 

എന്നു ഞാ൯ സത്യമായിട്ടു നിങ്ങളോടു പറ 

യൂന്നു. ആകാശവും ഭൂമിയും ഒഴിഞ്ഞു 

പോകും; എനെറ വചനങ്ങളോ ഒഥിഞ്ഞു 

പോകയില്ല. ആ നാളും നാഴികയും സം 

ബന്ധിച്ചോ പിതാവല്ലാതെ ആരും, സ്വ 

ശുത്തിലെ ടൂതന്മാരും, പുത്രന്ദം കരുടെ അറി 

യൂന്നില്പ. ആ കാലം എപ്പോ എന്നു 

നിങ്ങ അറിയായ്കകൊണ്ടു സ്മൂക്ഷിച്ചു 

കൊരവി൯; ഉണന്നും പ്രാത്ഥിച്ചുംകൊ 

ണ്ടിരിപ്പി൯. 

പരദേശത്തു പോകുമ്പോ ദാസന്മാക്കു 

ഒരു മനുഷ്യന് വീടു വിട്ടു 

അധികാരവും അവനവന്നു അതതു വേല 

യും കൊടുത്തിട്ടു വാതില് കാവല്ലചാരനോടു 

കണന്നിരിപ്പാ൯ കപ്പിച്ചതു പോലെ തന്നേ. 

യജമാന൯ന സന്ധയര്ക്കാ അഭ്ധരാത്രിടക്കാ 

കോഴി ക്രകുന്ന നേരത്തോ രാവിലെയോ 

എപ്പ്പോഠ വരും എ ന്നു അറിയായ്കകൊണ്ടു, 

അവന് പെട്ടെന്നു വന്നു നിങ്ങളെ ഉറ 
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ഞന്നവരായി കണ്ടെത്താതിരിക്കേണ്ടതി 

ന്നു മുണന്നിരിപ്പി൯. ഞാന് നിക്ങമളാടു 

പറയുന്നതോ എല്ലാവരോടും പറയുന്നു : 

ഉണന്നിരിപ്പി൯. 

൧൪൫൦ അയഘ്യ്യായം. 

രണ്ടു ദിപസം കഴിഞ്ഞിട്ട പെസഹയുടെ 

യും പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പുത്തിനെറയും 

ഉത്സവം ആയിരുന്നു. അഃപ്പാഠം മഹാചു 

രോഹിതന്മാരും ശാസ്ത്ത്രിമാരും അവനെ 

ഉ പായത്താല് പിടിച്ചു കൊടല്ലണ്ടതു എ 

ങ്ങനെ ഏന്നു അദന്വഷി ച്ചും ജനത്തില് 

കലഹം ഉണ്ടാകാതിരിപ്പാ൯ ഉത്സവത്തില് 

അരുതു എന്നു അവര് പറഞ്ഞു. 

അവന് ബേഥാന്യയില് കുക്ടു രോഗി 

വിട്ടില് പന്തിയില് 

സ്തീ ഒരു ഖെ 

ങ്കരുഭരണി വിലയേറിയ സ്വ ച്യജടാമാം 

യായ ശിട്മാനൊ 

ഇരിക്കുമ്പോ ഒരു 

സിതൈലവുമായി വന്നു ഭരണി പൊട്ടി 

ചു അവന്െറ തലയില് ഒഴിച്ചു. അധി 

ടെ ചിലര്: തൈലത്തിനെറ ഈ വെറും 

ചെലധു എന്തിനം£ ഇതു മൂന്മ്ാറില് അ 

ധികം ധെള്ളിക്കാശിന്നു ധിററു ഒരിദകു 

കൊടുപ്പാ൯ കഴിയുമായിരുന്നു വല്ലോ ഏ 

ന്നിങ്ങനെ ഉള്ളില് നീരസപ്പേട്ടു അവളെ 

ഭത്സിച്ചു. ഏന്നാല് യേശു: ഇവളെ . യിടു 

പിന; അവളെ. അസഹ്ൃപ്പെടുതുതുന്നതു 

എന്തു? അവ എങ്കല് നല്ല പ്രവൃത്തിയ 

ല്ലോ ചെയുതു. ദരിദര നിങ്ങഠാക്കു എ 

ല്ലായ്ക്യോഴ്ചം അടുക്കെ ഉണ്ടല്ലോ; ഇ ച്ചിക്കു 

.മ്പോര അവക്ു നന്മ ചെയ്തുാ൯ നിങ്ങാം 

ക്കു കഴിയും; ഞാനാ എല്ലായ്ക്യാഴ്ചം നിങ്ങ 

ളോടുക്രടെ ഇരിക്കയില്ല. അധ ത 

ന്നാല് ആവതു ചെയ്യൂ; കല്ലറയിലെ അട 

ക്കത്തിന്നായി എന്റെറ ദേഹത്തിന്നു മുമ്പു 

കരട്ടി തൈലം തേച്ചു. സുധിദശഷം ലോ 

കത്തില് ഒക്കെയും പ്രസംഗിക്കുന്നേടത്തെ 

ധിം 

[0 മക്കൊസ് ൪: 

ല്ലാം അവ ചെയുതും അവളുടെ ഓമ്മെ 

ക്കായി പ്രസ്മായിക്കും എന്നു ഞാ൯ സത്യ 

മായിട്ടു നിങ്ങളോടു പറയുന്നു . 

പിന്നെ പന്തിരുവരില് ഒരുത്തനായി 

ഈസ്റ്റയ്യോത്താവായ സ്തദാ അവനെ മഹാ 

പൃടരോഹിതന്മാക്കു കാണിച്ചുകൊടു ക്കേണ്ട 

തിന്നു അവരുടെ അടുക്കൽ ചെന്നു. അ 

വര് അതു കേട്ട സന്തോഷിച്ചു അവന്നു 

പണം കൊടുക്കാം എന്നു വാശത്തം ചെയ്യു; 

അവനും അവനെ എങ്ങനെ കാണിച്ചു 

കൊടുക്കാം എന്നു തക്കം അന്വേഷിച്ചു 

പോന്നു. 

പെസഹക്കുഞ്ഞാടിനെ അറുക്കുന്നതാ 

യ പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പത്തിനെറ ഒന്നാം 

നാളില് ശിഷ്യന്മാർ അവന്േനേടു: നീ പെ 

സഹകഴിപ്പാ൯ ഞങ്ങ എധിടെ ഒരുക്കേ 

ണം എന്നു ചോടിച്ച. അയന് ശിഷ്യന്മാ 

രില് രണ്ടുപേരെ അയച്ചു: നഗരത്തില് 

ചെല്ലുവിൻ; അധിടെ ഒരു കടം വെള്ളം 

ചുമന്നു മകാണ്ടു ഒരു മനുഷ്യന് നിങ്ങളെ ഏ 

തിരപെടും. അധഖനെറ പിന്നാലെ ചെ 

ന്നു അവന് കടക്കുന്നേടത്തു ആ വീട്ടുടയ 

വനോടു : ഞാന് ഏനെറ ശിഷ്യന്മാരുമായി 

പെസഹ കഴിപ്പാനുള്ള ശാല എധിടെ 

എന്നു ഗ്രരു ചോടിക്കുന്നു എന്നു പറധി൯. 

അവന വിരിച്ചൊരുക്കിയ ഒരു വന്മാളിക 

കാണിച്ചുതരും; അധിടെ നമുക്കു ഒരുക്കു 

വിന് ഏന്നു പറഞ്ഞു. ശിഷ്യന്മാര് പുറ 

പ്പെട്ടു നഗരത്തില്. ചെന്ന അവന് തങ്ങ 

ളോടു പറഞ്ഞതു പോലെ കണ്ടു ചെസഹ 

ഒരുക്കി. 

സന്ധ്യയായപ്പോോഠം അവ൯ പന്തിരുവ 

രോടും ക്രടെ വന്നു. അവര് ഇരുന്നു 

ഭക്ഷിക്കു മ്പോശ യേശു: നിങ്ങളില് ഒരു 

വന്, ഏഎന്നോടുക്രടെ ഭക്ഷിക്കുന്നവ൯ ത 

ന്നേ, ഏന്നെ കാണിച്ചുകൊടുക്കും എന്നു 

ഞാ൯ സത്യമായിട്ടു നിങ്ങളോടു പറയുന്നു 
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മെസ് ൧൪: അയ 

എന്നു പറഞ്ഞു. അവര് ദൂഃഖിച്ചു: ഓരാ 

രുത്ത൯:; ഞാനോ, ഞാനോ എന്നു അവ 

നോടു ചോടിച്ചുതുടങ്ങി. അവന് അവ 

രോടു: പന്തിരുവരില് ഒരുവന്, ഏടന്നാ 

ടര്രുടെ താലത്തില് കൈ മുക്കുന്നവ൯ ത 

ന്നേ, മന്ദഷ്യപുത്ര൯ പോകുന്നതു തന്നെ 

ക്കുറിച്ചു എഴുതിയിരിക്കുന്നതുമപാലെ ത 

ന്നേ സത്യം; മന്ദഷ്യപൃത്രനെ കാണിച്ചു 

കൊടുക്കുന്ന മന്ദഷ്യന്നോ അയ്യോ കക്ടടം; 

ത്ത മന്ദഷ്യ൯ ജനിക്കാതിരുന്നു എങ്കില് 

അവന്നു കൊള്ളായിരുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. 

അവർ ഭക്ഷിക്കുമ്പോഠ അവന് അല്പം 

എടുത്തു വാഴ്ി നറൃക്കി അധക്കു കൊട്ട 

ത്തു: വാങ്ങുവി൯; ഇതു എനെറ ശരിരം 

എന്നു പറഞ്ഞു. 

എടുത്തു സ്ോത്രംചൊല്ലി അധക്കു കൊടു 

ത്തു; എല്ലാവരും അതില്നിന്നു കുടിച്ചു: 

പിന്നെ പാനപാതൃം 

ഇതു അനേകക്ു ധേണ്ടി ചൊരിയുന്നതാ 

യി നിയമത്തിന്നുള്ള എനെറ രക്തം. 

മുന്തിരിവള്ളിയുടെ അന്ദഭവം ഭദൈവരാ 

ജൃത്തില് പുതുതായി അന്ദഭധിക്കുംനാഠം 

വരെ ഞാന് അതു ഇനി അന്ദഭവധിക്കയില്ല 

എന്നു ഞാന് സത്യമായിട്ടു നിങ്ങളോടു 

പറയുന്നു എന്നു അവരരോടു പറഞ്ഞു. 

പിന്നെ അവര് സ്ോത്രം പാടിയശേ 

ഷാം ഒലിവ് മലെക്കു പോയി. 

യേശു അവരോടു: നിങ്ങ എല്ലാവരും 

ഇടറിപ്പോകും; :ഞാ൯ ഇടയനെ ധഖെട്ും, 

ആടുകമ ചിതറിപ്പോകം"” എന്നു എഴുതി 

യിരിക്കുന്നു വല്ലോ. എന്നാല് ഞാന ഉുയി 

ത്തെഴുമന്നററശേഷം നിങ്ങഠക്കു മുമ്പെ 

ഗലിലെക്കു പോകും എന്നു പറഞ്ഞു. പ 

ത്രൊസ് അവനോട്ട: എല്ലാവരും ഇടറി 

യാലും ഞാ൯ ഇടറുകയില്ല എന്നു പറഞ്ഞു. 

യേശു അവനോടു: ഇന്നു, ഈ രാത്രിയില് 

തന്നേ, കോഴി രണ്ടുവട്ടം ക്രകുംമുമ്പെ നി 

മൂന്നുവട്ടം എന്നെ തള്ളിപ്പറയും എന്നു 

ധാഠാഥറ്ഠിം 
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ഞാ൯ സത്യമായി നിന്നോടു പറയുന്നു എ 

ന്നു പറഞ്ഞു. അവനോ: നിന്നോടുകൂടെ 

മരിമക്കേണ്ടിചന്നാലും ഞാന നിന്നെ തള്ളി 

പ്രറകയില്ല എന്നു അധികമായി പറഞ്ഞു ; 

അങ്ങനെ തന്നേ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു. 

അവര് ഗെത്ത് ശേമന എന്ന പേരുള്ള 

തോട്ടത്തില് വന്നാറെ അവ൯ ശിഷ്യയന്മാ 

രോടു: ഞാ൯ പ്രാത്ഥിച്ചതിരുവോളം 

ഇവിടെ ഇരിപ്പി൯ എന്നു പറഞ്ഞു. പി 

ന്നെ അവന് പത്രൊസിനെയും യാക്കോ 

ബിനെയും യോഹന്നാനെയും ക്രട്ടിക്കൊ 

ണ്ട ഭൂമിപ്പാനും വ്യാകലപ്പെടുവാന്ദം തുട 

ങ്ങി: എനെറ ഉള്ളം മരണവേദന3പാ 

ലെ അതിട്ടഃ ഖിതമായിരിക്കുന്നു; ഇവിടെ 

പാതൃതു ഉണന്നിരിപ്പി൯ എന്നു അവരോടു 

പറഞ്ഞു. പിന്നെ അല്പം മുമ്പോട്ടു ചെ 

ന നിലത്തു വീണു, കഥഗിയും എങ്കില് ആ 

നാഴിക നിങ്ങിപ്പോകേണം എന്നു പ്രാ 

ത്ഥിച്ചു: അബ്ബാ, പിതാവേ, നിനക്കു ഏ 

ല്ലാം കഴിയും; ഈ പാനപാത്രം എങ്കല് 

എങ്കിലും ഞാ൯ 

ഇ ച്ഛിക്കുന്നതല്ല നീ ഇ ,്ടിക്കുന്നതത്രേ ആ 

നിന്നു നീക്കേണമേ; 

കട്ടെ എന്നു പറഞ്ഞു. പിന്നെ അവന് 

വന്നു അവര് മറങ്ങുന്നതു കണ്ടു പത്രൊ 

സിനോടു: ശിമോ3ന, നി ഉറങ്ങുന്നുവോ? 

ഒരു നാഴിക ഉണന്നിരിപ്പാം൯ നിനക്കു 

കഗിഞ്ഞില്ലയോ? പരീക്ഷയില് അക 

പ്പെടായ്ക്കു൯ ഉണന്നിരുന്നു പ്രാത്ഥിപ്പി൯; 

ആത്മാവു ഒരുക്കമുള്ളതു, ജഡമോ ബല 

ഹീനമത്രേ എന്നു പറഞ്ഞു. അവന പി 

ന്നെയും പോയി ആ വചനം തന്നേ ചൊ . 

ല്ലി പ്രാത്ഥിച്ചു. മടങ്ങിവന്നാറെ അവ 

രുടെ കണ്ണുകഠക്കു ഭാരമേറിയിരുന്നതു 

കൊണ്ടു അവര് ഉറങ്ങുന്നതു കണ്ടു; അവര് 

അവനോടു എന്തു ഉത്തരം പറയണം 

എന്നു അറിഞ്ഞില്ല. അവന് മൂന്നാമതു 

വന്നു അവരോട്ട: ഇനി ഉറങ്ങി ആശ്വ 
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സിച്ചുകൊധധലി൯; മതി, നാഴിക വന്ന; ഇ 

ക 

48 

49 

60 

തം. മന്ദഷ്യപുതന൯ പാപികളുടെ കയ്യില് 

്ആപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. എഴന്നേല്ലപി൯; നാം 

പോക; ഇതാ, എന്നെ കാണിച്ചുകൊടുക്കു 

ന്നവന് അടുത്തിരിക്കുന്ന എന്നു പറഞ്ഞു. 

മുടനെ, അവ൯ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടി 

രിക്കുമ്പോഠ തന്നേ, പന്തിരുവരില് ഒരു 

ത്തനായ യ്ലൂദയും അവഃനാടുക്രടെ മഹാപൃ 

രോഹിതന്മാ൪, ശാസ്്ത്രിമാ൪, മൂപ്പന്മാർ എ 

ന്നവ൪ര അയച്ച ഒരു പൃരുഷാരധും വാളം 

വടിയുമായി വന്നു. അധനെ കാണി 

ചൂുകൊഴുക്കുന്നവ൯: ഞാ൯ ഏവനെ ചും 

ബിക്ുമോ അവന് തന്നേ ആകനം; അ 

വനെ പിടിച്ചു സൂക്ഷ്ത്തോടെ കൊണ്ടു 

പോകുധി൯ ഏന്നു അധകു ഒരു അട 

അയവ൯ 

റബ്ബി, 
എന്നു പറഞ്ഞു അവനെ ചുംബിച്ചു. അ 

യാളം പറഞ്ഞുകൊടുത്തിരുന്നു. 

വന്ന ഉടനെ അടുത്തുചെന്നു : 

വ൪ അവസെറമേല് കൈ വെച്ചു അവ 

നെ പിടിച്ചു. അരികെ നില്ലയന്നവരിത 

ഒരുവ൯ വാര ഉരി മഹാപുരോഹിത 

നെറ ദാസനെ ഖെടി കാതു അറുത്തു. 

യേശു അവരോടു: ഒരു കള്ള നെറ നേരെ 

മേന്നപോലെ നിങ്ങര എന്നെ പിടി 

പ്പാ൯ വാള്മൂം വടിയുമായി പുറപ്പെട്ടുവന്നു 

ലോ? ഞാ൯ ദിവസേന ദൈധാലയ 

ത്ത്ിരു ഉപദേശിച്ചുകൊണ്ടു നിങ്ങളോടു 

ക്രടെ ഇരുന്നു; നിങ്ങ ഏന്നെ പിടി 

ചില്ല; എങ്കിലും തിരുഖെഴുത്തുകരക്കു നി 

വൃത്തിവരേണ്ടതിന്നു ഇങ്ങനെ സംഭധി 

ക്കുന്ന മേനാ പറഞ്ഞു. 

വരും അവനെ വിട്ട ഓടിപ്പോയി. 

ശിഷ്യന്മാര് ഏല്ലാ 

ഒരു ബാല്ൃക്കാര൯ വെറുംശരിരത്തി 

ന്നേ പുതപ്പു പുതെച്ചുംകൊണ്ടു അവനെ 

അനുഗമിച്ചു; അവര് അവനെ പിടിച്ചു. 

അധനോ പുതപ്പു ധിട്ടു നഗ്നനായി ഓടി 

പ്പോയി. 

ധിം 
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അവര് യേശുധിനെ മഹാവുരോഹിത 

നെറ അടുക്കല് കൊണ്ടുപോയി. അധ 

നെറ അടുക്കല് മഹാപു3രോഹിതന്മാരും 

മൂപ്പറ്മാരും ശാസ്്ര്രിമാരും എല്ലാം വന്നുക്രടി 

യിരുന്നും പത്രൊസ് മഹാപു3രാഹിത 

൭൩൯റ അരമനെക്കകത്തോളവും അവനെ 

ടൂരധേ അനുഗമിച്ചു, ഭൂൃത്യന്ാരോടു ചേന്നു 

തീ കാഞ്ഞുകൊണ്ടിരുനാം. മഹാപുദരാഹി 

തന്മാരും ന്യായാധിപസംഘം ഒക്കെയും 

യേശുധിനെ കൊടല്ലണ്ടതിന്നു അവന്െറ 

നേരെ സാക്ഷ്യം അന്വേഷിച്ചു കണ്ടില്ല 

താനും. അനേകര് അവനെറ നേരെ 

കള്ളസ്സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞിട്ടും സാക്ഷ്യം ഒത്തു 

വന്നില്ല. ചിലര് ഏഴ്ന്നേററു അവനെറ 

നേരെ: ഞാ൯ കൈപ്പണിയായ ഈ മന്ദി 

രം പൊളിച്ചു മൂന്നു ടിവസംകൊണ്ടു കൈ 

പ്പണിയല്ലാത്ത മറെറാന്നു പണിയും ഏ 

ന്ന ഇവ൯ പറഞ്ഞതു ഞങ്ങ കേട്ട 

എന്നു കള്ളസ്സാക്ഷ്യം പാഞ്ഞു. എന്നിട്ടും 

അവരുടെ സാക്ഷ്യം ഒത്തുവന്നില്ല. മഹാ 

പുരോഹിതന് നടുധില് നിന്നുകൊണ്ടു യേ 

ശുധിനോടു: നി ഒന്നും ഉത്തരം പറയുന്നി 

ല്ല3യാ? ഇവര് നിനെറ നേരെ സാക്ഷ്യം 

പറയുന്നതു ഏന്തു എന്നു ചോടിച്ചു. അ 

വനോ മിണ്ടാതെയും ഉത്തരം പറയാതെ 

യ്യം 

ന്നെയും അവദനാടു: നീ വന്ദ്യനായവ 

ഇരുന്നു. മഹാപുരോഹിതന് പി 

നെറ പുത്രനായ ക്രിസ്റ്ൂവോ എന്നു ചോ 

ടിച്ചു. ഞാന് ആകുന്നു; മനുഷ്യ പൃത്ര൯ 

സവ്വശക്തനെറ വലത്തുഭാഗത്തു ഇരിക്കു 

ന്നതും ആകാശമേഘഷങ്ങളോടെ വരുന്ന 

തും നിങ്ങ കാണും എന്നു യേശു പറ 

ഞ്ഞു. അപ്പോ മഹാപുദരാഹിത൯ വ 

സ്രൂം കിറി: ഇനി സാക്ഷികളെ ക്കൊണ്ടു 

നമുക്കു എത്തു ആഖശ്യം? 

നിങ്ങ കേട്ടവാല്ലാ; നിങ്ങഠാക്കു ഏന്തു 

ദൈ വൃവട്തക്ഷണം 

തോന്നുന്നു എന്മ ചോടിച്ചു. അധവ൯ 
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മരണയോഗ്യ൯ എന്നു എല്ലാവരും വിധി 

ചയ - 

സെറ മുഖം മൂടി അവനെ മുക്ഷ്ടിചുരുടടി 

ചിലര് അലനെ തുപ്പുകയും അവ 

കുത്തുകയും പ്രവചിക്ക എന്നു അവഃനാടു 

പറകയും ചെയ്യുതുടങ്ങി; ചേവകര് അ 

വനെ അടിച്ചും കൊണ്ടു കർയ്യററു. 

പത്രൊസ് താഴെ നടുമുററത്തു ഇരിക്കു 

മ്പോഗ മഹാപു3രാഹിതനെറ ബാല്ൃക്കാ 

രത്തികളില് ഒരുത്തി വന്നു, പത്രൊസ് 

തീ കായുന്നതു കണ്ടു അവനെ നോക്കി: 

നീയും ആ നസറായനായ യേശുധിനോട്ട 

ക്രടെ ആയിരുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. നി 

പറയുന്നതു തിരിയുന്നില്ല, ബോഭ്ധ്യമാകു 

ന്നതുമില്ല എന്നിങ്ങനെ അവന തള്ളിപ്പറ 

ഞ്ഞു; പടിപ്പുരയി ലക്കു പുറപ്പെട്ടപ്പോഠ 

കോഥി ക്രകി. ആ ബാല്ൃക്കാരത്തി അ 

വനെ പിന്നെയും കണ്ടു സമീപത്തു നി 

ല്ലുന്നവരോടു: ഇവ൯ ആ കൂട്ടരില് ഉള്ള 

വന് തന്നേ എന്നു പറഞ്ഞുതുടങ്ങി. അ 

വ൯ പിന്നെയും തള്ളിപ്പറഞ്ഞു. കുറയ 

നേരം കഴിഞ്ഞിട്ടു അരികെ നിന്നവര് പ 

ത്രൊസി നോടു: നീ ആ ക്രൂട്ടരില് ഉദ്മ 

വന് സത്യം; ഗലീലക്കാരനടല്ലാ എന്നു 

പറഞ്ഞു. നിങ്ങ പറയുന്ന മനുഷ്യനെ 

ഞാന് അറിയുന്നില്ല എന്നു അവന് പ്രാകു 

വാനം ആണയിടുഖാന്ദം തുടങ്ങി. മട 

നെ കോഴി രണ്ടാമതും ക്രകി; കോഴി 

രണ്ടുവട്ടം ക്രകുംമുമ്പെ നി മൂന്നുവട്ടം എ 

ന്നെ തള്ളിപ്പറയും എന്നു യേശു തന്നോടു 

പറഞ്ഞ ലാക്കു പത്രൊസ് ഓത്തു അതി 

നെക്കുറിച്ചു വിചാരിച്ചു കരഞ്ഞു. 

൧൫൦ അദ്ധ്യായം, 

൭ടനെ, അതികാലത്തു തന്നേ, മഹാപു 

രോഹിതന്മാരും മൂപ്പന്മാരും ശാസ്ത്ത്രിമാരു 

മായി ന്യായാധിപസംഘം ഒക്കെയും ക്രടി 

ആലോചിച്ചു യേശുധിനെ കെട്ടി കൊ 

ഠിം 
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ണ്ടുപോയി പീലാത്തൊസിനെ ഏല്പിച്ചു. 

പിലാത്തൊസ് അധഭനാടു: നീ യ്യെഫ്രുദ 

ന്മാരുടെ രാജാവാ എന്നു ചോദിച്ചതിന്നു : 

ഞാ൯ ആകുന്നു എന്നു അവന് ത്തരം 

പറഞ്ഞു. മഹാപുരോഹിതന്മാര് അവ 

നെ ഏറി3യാന്നു കുററം ചുമത്തി. പീ 

ലാത്തൊസ് പിന്നെയും അവനോടു ചോ 

ടിച്ചു: നീ ഒരുത്തരവും പറയുന്നില്ലയോ? 

ഇതാ, ഇവര് നിന്നെ എന്തെല്ലാം കുററം 

ചുമത്തുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. 

ന്നെയും ഉത്തരം ഒന്നും പറയായ്ക്കയാല് 

യേശു പി 

പീലാത്തൊസ് ആശ്ചയപ്പെട്ട. 

അവന് ഉത്സവം $താറും അവര് ചോടി 

ക്കുന്ന ഒരു തടവുകാരനെ അവക്ു വിട്ടു 

കൊട്ടക്ക പതിവായിരുന്നു. എന്നാല് ഒ 

രു കലഹത്തില് കുലചെയുവരായ കലഹ 

ക്കാദരാടുക്രടെ ബന്ധിച്ചിരുന്ന ബറബ്ബയ 

സ് എന്നു പേരുള്ള ഒരുത്തന് ഉണ്ടായിരു 

നുര. പുരുഷാരം കയറിവന്നു, അവ൯ 

പതിവധു3പാലെ ചെരയ്യണം എന്നു അ 

പേക്ഷിച്ചുതുടങ്ങി. മഹാചുദരാഹിത 

ന്മാർ അസ്മൂയകൊണ്ടു അവനെ ഏല്പിച്ചു 

എന്നു പിലാത്തൊസ് അറിഞ്ഞതു കൊണ്ടു 

അവരോടു: യ്യെഫ്രുടന്മാരുടെ രാജാവി 

നെ നിങ്ങമക്കു വിട്ടുതരേണം എന്നു ഇ 

ച്ടക്കുന്നു വോ എന്നു ചോടിച്ചു. എന്നാല് 

അവ൯ ബറബ്ബാസിനെ ലിട്ടുകൊടുക്കേ 

ണ്ടതിന്നു ചോദിപ്പാ൯ മഹാപൃരോഹിത 

ന്മാർ പുരുഷാരത്തെ ഉത്സാഹിപ്പിച്ചുകൊ 

ണ്ടിരുന്നു. പീലാത്തൊസ് പിന്നെയും 

അവരോടു: എന്നാൽ യ്യെഫ്രുടന്മാരുടെ രാ 

ജുവ്യ എന്നു നിങ്ങാാ പറയുന്നവനെ 

ഞാ൯ എന്തു ചെയ്യേണം എന്നു ചോടി 

ചും 

വീണ്ടും നിലവിളിച്ച. പീലാത്തൊസ് 

അവനെ ക്രൂശിക്ക എന്ന അവര 

അഖരോട്ട: അവന് ഏന്തു ദോഷം ചെയ്യൂ 

എന്നു പറഞ്ഞാറെ, അവനെ ക്രൂശിക്ക 
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എന്നു അവര് അധികമായി നിലധികിച്ചു. 

പീലാത്തൊസ് പുരുകാരത്തിന്നു തൃഡ്യി 

വരുത്തുവാന് ഇ ക്ഷി ചു ബറബ്ബാസിനെ 

അധക്ു വിട്ടുകൊടുത്തു 

ചമ്മട്ടികൊണ്ടു അടിപ്പിച്ചു ക്രൂശിപ്പാന 

ഏപ്പിച്ചു. 

പടയാളിക൦ അധഖവനെ 

യേശുവിനെ 

ആസ്ഥാന 

മായ മണ്ഡപത്തിന്നകത്തൃ കൊണ്ടു3പായി 

പടുമേത്തെ എല്ലാം വിളിച്ചുകൂട്ടി. അധ 

നെ രക്താംബരം ധരിപ്പിച്ചു. മുള കൊണ്ടു 

ഒരു കിരീടം മെടഞ്ഞു അവനെ ചൂടിച്ചു: 

യ്െഫ്രുദ?മാരുടെ രാജാരവ, ജയജയ ഏന്നു 

പറഞ്ഞു വന്ദിച്ചു; കോതല്കൊണ്ടു അധ 

നെറ തലയില് അടിച്ചു, അവനെ തുപ്പി, 

മുടുകുത്തി അവനെ നമസ്കരിച്ചു. അങ്ങ 

നെ അവനെ പരിഹസിച്ചശേക്കംം അ 

വര്൪ രക്താംബരം നിക്കി സ്വന്തവസ്ര്ം 

ധരിപ്പിച്ച അവനെ ക്രൂശിപ്പാ൯ കൊണ്ടു 

പോയി. 

അലക്സന്തരിനൊയ്യം രുഫൊസിനെ 

യും അപ്പനായി വയലിതനിന്നു വരുന്ന 

കു റേനക്കാരനായ ശിമമാനെ അധനൊ 

ക്രൂശ് ചുമപ്പാന്൯ അവ൪ നിബ്ബന്ധിച്ച. 

തലയോടിടം എന്നത്ഥമദ്ള ഗൊടല്ലഥോ 

എന്ന സ്ഥലത്തേക്കു അവനെ കൊണ്ടു 

പോയി; കണ്ടിധെണ്ണ കലത്തിയ വിഞ്ഞു 

അവന്നു കൊടുത്തു; അവനാ വാങ്ങിയി 

ല്ല. അവനെ ക്രൂശിച്ചശഷം അവനെറ 

വസ്ത്രം ഇന്നവന്നു ഇന്നതു കിമട്ടണം എന്നു 

ചീട്ടിട്ടു പകുതിചെയ്യൂ. മൂന്നാം മണി 

നേരമായല്പ്യോഗ അവനെ ക്രൂശിച്ചു. 

യ്യെഫഹ്രദന്മാരുടെ രാജാവു എന്നിങ്ങനെ 

അവനെറ കുററം മിതെ എഴുതിയിരുന്നു. 

അവര് രണ്ടു കള്ളന്മാരെ ഒരുത്തനെ വല 

ത്തും ഒരുത്തനെ ഇടതുമായി അവനോടു 

ക്രടെ ക്രൂശിച്ചു. 

ത്തില് അയധനെ ണ്ണി എനാള്ള തിരു 

[അധമ്മികളുടെ ക്രട 

ധാം 
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ധെഴ്ുത്തു നിവൃത്തിയായി.] കടന്നു3പോ 

കുന്നവര്൪ തല കുലുക്കിക്കൊണ്ടു : ഹാ, ഹാ. 

മന്ദിരം പൊകളിച്ചു മൂന്നു നാളു കൊണ്ടു പ 

ണിഷുന്നവരന, നിന്നെത്തമന്ന രക്ഷ്ധിച്ചു 

ക്രൂശില്നിന്നു ഇറങ്ങിയാ ഏന്നു പറഞ്ഞു 

അയനെ ഭൂഷിച്ചു. അങ്ങനെ തന്ന 

മഹാപൃരാഹി തന്മാരും മൂപ്പന്മാരും അധ 

നെ പരിഹസിച്ചു: ഇ വന് മാറുള്ള വരെ 

രക്ഷധിച്ചു തന്നെത്താന് രക്ഷ്ധിപ്പാ൯ വഹി 

യാ. നാം കണ്ടു വിശ്വസിക്കണ്ട മി 

ന്നു ക്രിസ്തു എന്ന യിസ്പാഭയത്രാങാവു 

ഇ പ്പ്രാഠം ക്രൂശില്നിന്നു ഇഈാങ്ങിധവരടെടെ 

എന്നു തമ്മില് പറഞ്ഞു; അധഖഃനാടുകൂടെ 

ക്രുശിക്കപ്പെട്ടവരും അധഖനെ പഴിച്ചു 

പറഞ്ഞു. 

ആറാം മണി മനരമായഭപ്പാമ ഒമ്പതാം 

മണി നേരമത്താമും ദേശത്തു എല്ലാം ഇരുടു 

ഉണ്ടായി. ഒമ്പതാം മണിദനരത്തു യേ 

ശു: ഏനെറ ദൈവമേ, ഏനെറ ഭദൈധമേ, 

നി എന്നെ കൈവിട്ട തു എത്തു എന്നു അത്ഥ 

മുള്ള എലോഹിം, എലോഹിം ലമ്മാ ശബ്ദ 

ക്താനി എന്നു അതുച്ചത്തില് നിലധഖി 

ളിച്ചു. 

കേട്ടിട്ടു: അവന് ഏലിീയാവെ ധിളിക്കുന്നു 

അരിമക നിന്നവരില് ചിലര് 

എന്നു പാഞ്ഞു. ഒരുത്മ൯ ഓാടി ഒരു 

മൃസ്റ്സാഞ്ജില് പുമിച്ച ധിഞ്ഞു നിറെച്ചു ഒരു 

ഓടക്കോലി മ3ന്മലാക്കി: നിപ്പി൯; ഏലിയാ 

വു അവനെ ഇറക്കുവാ൯ വരുമോ എന്നു 

നമുക്കു കാണാം എന്നു പറഞ്ഞു അവന്നു 

കുടിപ്പാ൯ കൊടുത്തു. യേശു മുറക്കെ നില 

വിളിച്ച പ്രാണനെ ധിടൂ. ഉടനെ മന്ദി 

രത്തിംലെ തിരശ്ശീല മേല്ത്മൊട്ടു അടി 

യോകുധും രണ്ടായി ചിന്തി3പ്പായി. അ 

വന്നു എതിരെ നിന്നിരുന്ന ശതാധിപ൯ 

അവന ഇങ്ങനെ പ്രാണനെ വിട്ടതു 

കണ്ടിട്ടു : ഈ മന്ദഷ്യ൯ ഭദൈവചുതൂ൯ ആ 

യിരുന്നു സത്യം എന്നു പറഞ്ഞു. സ്ത്രീ 
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കളും ഒ്രൂരത്തുനിന്നു നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു; 

അധഖരില് മശലക്കാരത്തി മറിയയും ചെ 

വിയ യാക്കോബിനെറയും യോസെയുടെ 

യും അമ്മ മറിയയും ശലോമയും ഉണ്ടായി 

രുന്നു. അവന് ഗലീലയില് ഇരിക്കു 

മ്പോര അവര് അവനെ അനുഗമിച്ചും 

ശുശ്രൂഷിച്ചും പോന്നു; 

യെരൂശലേമിലേക്കു വന്ന മററു സ്ത്രികളും 

അവനോടുക്രടെ 

ഉണ്ടായിരുന്നു . 

വൈകുന്നേരമായപ്പ്പോം ശബ്ചൃത്തി 

നെറ തലനാളായ ഒരുക്കനാര ആക 

ത്രേഷ്ടമന്ത്രിയും 

ത്തെ കാത്തിരുന്നവനുമായ അരിമഥ്യയി 

കൊണ്ടു ദൈവരാജ്യ 

ലെ യോസേഫ് വന്നു ഡൈയ്യഃത്താടെ 

പിലാത്തൊസിനെറ അടുക്കല് ചെന്നു 

യേശുവിനെറ ശരീരം ചോദിച്ചു. അ 

വ൯ മരിച്ചുകഴിഞ്ഞുധോ എന്നു പീലാ 

ത്തൊസ് ആശ്ചയപ്പെട്ട ശതാധിപനെ 

വിളിച്ചു; അവന് മരിച്ചിട്ടു ഒട്ടുനേരമാ 

യോ എന്നു ശതാധിപനോടു വസ്തുത ചോ 

ദിച്ചറിഞ്ഞിട്ടു ഉടല് യോസേഫിന്നു നല്ലു. 

അവന ഒരു ശീല വാങ്ങി അവനെ ഇറക്കി 

ശീലയില് ചുററിപ്പൊതിഞ്ഞു, പാറയില് 

ഡെട്ടിട്ടുള്ള കല്ലറയില് വെച്ചു, കല്ലറവാതി 

ലത ഒരു കല്ല കരുട്ടിലെച്ചു. അവനെ 

വെച്ച ഇടം മശലക്കാരത്തി മറിയയും മയാ 

സെയുടെ അമ്മ മറിയയും ഒനാക്കിക്കണ്ടു. 

൧ന്നം അദ്ധ്യായം, 

ശബ്ബത്ത് കഴിഞ്ഞശേഷം മശലക്കാരത്തി 

മറിയയും യാക്കോബിനെറ അമ്മ മറിയ 

യ്യും ശലോമയും ചെന്നു അവനെ പൂശേ 

ആ്റ 
വട്ടത്തിനെറ ഒന്നാം നാഗ അതികാലത്തു 

ണ്ടതിന്നു സുഗന്ധധഗ്ഗം വാങ്ങി. 

സൂയയന് ഉടിച്ചപ്പോര അവര് കല്ലറെക്കല് 

ചെന്നു: കല്ലറയുടെ വാതില്ലല്നിന്നു നമു 

ക്ക വണ്ടി ആര് കല്ല മുരുട്ടിക്കളയും എന്നു 

ഠിം 
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തമ്മില് പറഞ്ഞു. അവര് നോക്കിയാറെ 

കല്ലൂ ഉരുട്ടിക്കള ഞതായി കണ്ടു; അതു 

ഏററവും വലുതായിരുന്നു. അവര് കല്പറെ 

ക്കകത്തു കടന്നപ്പോര വെള്ളനിലയങ്കി 

ധരിച്ച ഒരു ബാല്യക്കാര൯ വലത്തുഭാഗ 

തുത ഇരിക്കുന്നതു കണ്ടു ഭൂമിച്ച. അവന് 

അവരോടു: ഭൂമിക്കേണ്ടാ; ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട 

നസറായനായ യേശുധിനെ നിങ്ങ അ 

ന്വേഷിക്കുന്നു; അവ൯ ഉയിത്തെഴന്നേ 

ററു; അവ൯ ഇ ധിടെ ഇല്ല; അവനെധെച്ച 

സ്ഥലം ഇതാ. നിങ്ങ പോയി അവ 

നെറ ശിഷ്യന്മാരോടും പത്രൊസിനോടും: 

അവന് നിങ്ങശക്കു മുമ്പെ ഗലീലെക്കു പോ 

കുന്നു എന്നു പറധി൯; അവന നിങ്ങളോടു 

പറഞ്ഞതുപോലെ അധിടെ അവനെ 

കാണും എന്നു പറവിന് എന്മ പറഞ്ഞു. 

അവകു പിറയലും ഭൂമധ്യം പിടിച്ചു അവര് 

കല്ലറ വിട്ടു ഓടിപ്പോയി; അവര് ഭയ 

പ്പെടുകയാല് ആരോടും ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല. 

[അവ൯ ആഗ്ലവട്ടത്തിനെറ ഒന്നാം 

നാര രാധിലെ ഉയിത്തെഴ്ുന്നേററിട്ടു താ൯ 

ഏഴ ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കിയിരുന്ന മശല 

ക്കാരത്തി മറിയെക്കു ആദ്യം പ്രത്യക്ഷനാ 

യി. അയ ചെന്നു അവനാടുക്രടെ 

ഇരുന്നവരായി ഒൂഃഖിച്ചും കരഞ്ഞുംകൊ 

ണ്ടിരിക്കുന്നവരോടു അറിയിച്ചു. അവ൯ 

ജീപനോടിരിക്കുന്ു എന്നും അവര അ 

വനെ കണ്ടു എന്നും അവര് കേട്ടാറെ 

വിശ്വസിച്ചില്ല. 

പിന്നെ അവരില് രണ്ടുപേര നാടി 

ലേക്കു പോകുമ്പോ അവന് മറെറാരു 

രൂപത്തില് അവക്കു പ്രത്യക്ഷനായി. അ 

വ൪ പോയി ശേഷമുള്ള വദരാടു അറിയി 

ച്ച; അവരുടെ വാക്കും അവർ വിശ്വസി 

ച്ചില്ല. 

പിന്നര്ത്തതില് പതിനൊരുവര് ഭക്ഷ 

ണത്തിന്നിരിക്കുമ്പോര അവ൯ അവക്കു 
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പ്രത്യക്ഷനായി, തന്നെ മുയിത്തെഴ്ണന്നേ 

ററവനായി കണ്ടവരുടെ വാക്കു വിശ്വ 

സിക്കായ്യരയാല് അവരുടെ അവിശ്വാസ 

ത്തെയും ഹ്ൃദയകാഠിന്ൃത്തെയും ശാസിച്ചു. 

പിന്നെ അവ൯ അവരോടു: നിങ്ങഠ (൫൭ 

ലോകത്തില് ഒക്കെയും പോയി സകലസ്പ 

ക്ജിമയാടും സുവിശേഷം പ്രസംഗിപ്പി൯. 

വിശ്വസിക്കയും സ്താനം ഏല്ല,യും ചെയ്യുന്ന 

വ൯ രക്ഷിക്കപ്പെടും; വിശ്വസിക്കാത്ത 

വന 

വിശ്വസിക്കുന്നവരാല് ഈ അടയാള ങ്ങ 

ശിക്ഷാവിധിയില് അകപ്പെടും. 

നടകും : എനെറ നാമത്തില് അവര് ഭൂത 

ങ്ങളെ പുറത്താകും; പുതുഭാഷകളില് സം 
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സാരിക്കും; 

മരണകരമായ യാതൊന്നു കടിച്ചാലും അ 

വക്കു ഹാനി വരികയില്ല; രോഗികളുടെ 

മേല് കൈ വെച്ചാല് അവകു സെരഖ്യം 

വരും എന്നു പറഞ്ഞു. 

ഇങ്ങനെ കത്താധവായ യേശു അവരരാ 

ടു അരുമിച്ചെയുശേഷം സ്വശഗ്ശത്തിലേക്കു 

എടുക്കപ്പെടും, ദൈവത്തിനെറ വലത്തുഭാ 

ഗത്തു ഇരുന്നും അവര് പുറപ്പെട്ടു എല്ലാ 

ടത്തും പ്രസംഗിച്ചു; കത്താവു അവരോടു 

ക്രടെ പ്രവത്തിച്ചും അവരാല് നടന്ന അട 

യാമുങ്ങളാല് വചനത്തെ ഉറപ്പ്ി ച്ചാ 

പോന്നു.] 
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൧ം അ ഡു) യ്യഠം 

ത്ത് തെയോഫിലൊസേ, 

ആദിമുതല് കണ്ട സാക്ഷികളും വചന 

ത്തിനന്െറ ശുത്രൂഷകന്മാരുമായവര് നമ്മെ 

ഭരമേല്പിച്ചതു പോലെ, നമ്മുടെ ഇട 

യില് പൂണ്ണമായി പ്രമാണിച്ചുവരുന്ന കായ 

ഞ്ങ൭ളെ വിവരിക്കുന്ന ഒരു ചരിതം ചമെ 

പ്രാസ പലരും തുനിഞ്ഞിരിക്കകൊണ്ടു, 

നിനക്കു ഉപദേശം ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന വാത്ത 

യുടെ നിശ്ചയം നി അറിയേണ്ടതിന്നു 

അതു ക്രമമായി എഴുതുന്നതു നന്നെന്നു 

ആദിമുതല് സകലവും സൂക്ഷ്മായി പ 

രിശോധികച്ചിടട ഏനിക്കും തോന്നിയിരി 

ക്കുന്നു. 

ഠിം 

യ്യെഹ്രുദ്യരാജാവായ ഹെരോദാധിനെറ 

കാലതൃതു അബിയാക്കൂറില് സ്വെഖയ്യാവു 

എനു പേരുള്ളോരു പുരോഹിതന് മണ്ടാ 

യിരുന്ന; അവനെറ ഭായ്യ അഹ3രാന്െറ 

പൃത്രിമാരില് ഒരുത്തി ആയിരുന്ന; അ 

വധക്കു എലീശബെത്ത്” എന്നു പേര്. 

ഇരുവരും ഭൈഖസന്നിധിയില് നിതിയു 

ള്ള വരും കത്തായിനെറ സകലകല്പനക 

ളിലും ന്യായങ്ങളിലും കുററമില്ലാത്തവരാ 

യി നടക്കുന്നവരും ആയിരുന്നു. എലി 

ശെബത്ത് മച്ചിയാകകെണ്ടു അവക്കു 

സന്തതി ഇല്ലാഞ്ങു; 

ചെന്നവരും ആയിരുന്നു. 

ഇരുഖരും വയസ്സു 
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അവന ക്രറിനെറ ക്രമപ്പകാരം ദൈ 

വസന്നിധിയില് പുരോഹിതനായി ശു 

ഷാ ചെയ്യുവരുഭമ്പോഗ: പൌരോഹിതൃ 

മയ്യാദപ്രുകാരം കത്തായിനെ മന്ദിര 

ത്തില് ചെന്നു ധൂപം കാട്ടുവാ൯ അവന്നു 

നറുക്കു വന്നു. ധൂപം കാട്ടുന്ന നാഴിക 

യില് ജനസമൂഹം ഒക്കെയും പാത്തു പ്പാ 

ത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. അപ്പ്പോശ കത്താ 

വിനെറ ട്ടുത൯ ധൂപപീഠത്തിനന്െറ വല 

തആഭാഗത്തു നില്ലൂന്നവനായിട്ടു അവന്നു 

പ്രത്യക്ഷനായി. സ്വെഖയ്യാധയ അവനെ 

കണ്ടു ഭൂമിച്ചു ഭയപരവശനായി. ടൂത൯ 

അവര്നാടു പറഞ്ഞതു : സെഖയ്യാര്വ, ഭയ 

പ്പെടേണ്ടാ; നിന്െറ പ്രാത്ഥനെക്കു ഉത്ത 

രമായി; നിന്െറ ഭായ്ക എലിശബെത്ത് 

നിനക്കു ഒരു മകനെ പ്രുസധലിക്കം; അ 

വന്നു ദയാഹന്നാ൯ന എന്നു പേര ഇടേ 

ണം. നിനക്കു സന്തോഷവും ഉല്ലാസധും 

ഉണ്ടാകും; അവനെറ ജനനത്തിങ്കല് പ 

ലരും സന്തോഷിക്കും. അധന് കത്താ 

വിനെറ സന്നിധിയില് വലിയവന് ആ 

കും; വിഞ്ഞും മദ്യവും കുടിക്കയില്ല; അമ്മ 

യൂടെ ഗഭത്തില്ഖെചു തന്നേ പരിശുഭ്ധാ 

ത്മാവൃകൊണ്ടു നിറയും. അവ൯ യിസാ 

യേല്മക്കളിത പലരെയും അവരുടെ 

ദൈവമായ കത്താധിങ്കമലക്കു തിരിച്ചുവ 

രൂത്തും. 

ങ്ങളെ മക്കളിലേക്കും വഥങ്ങാത്തവരെ നി 

അവന് അപ്പുന്മാരുടെ ഹൃദയ 

തിമാന്മാരുടെ ബോധത്തിലേക്കും തിരി 

ചുംകൊണ്ടു ഒരുക്കമുമ്ളോരു ജനത്തെ 

കത്താധിന്നു വേണ്ടി ഒരുക്കുവാ൯ അധയന്നു 

മുമ്പായി ഏലിീയാധി നൊ ആത്മാ3വാടും 

ശകത്യിയോടുംക്രടെ നടക്കും. സെഖയ്യാ 

വു ടൂതനോടു: ഇതു ഞാ൯ എന്തൊന്നി 

നാല് അറിയും? ഞാ൯ പ്ൃദ്ധനും എനെെറ 

ഭയ്യ വയസ്സുചെന്നവളുമല്ലോ എന്നു പറ 

ഭൂത൯ അവനോടു : ഞാ൯ ദൈവ 

൫4 റവ 1 

സന്നിധിയില് നില്ലൂന്ന ഗ്രബ്ബിരയല് ത്ത 

കന്നു; നിന്നോടു സംസാരിപ്പാന്ദും ഈ 

സദ്വത്തമാനം നിന്നോടു അറിയിപ്പ 

ന്ദം എന്നെ അയച്ചിരിക്കുന്നു. തക്കസമ 

യത്തു നിവ്ൃത്തിവരുവാന്ുള്ള എനെെറ 

ഈ വാക്കു വിശ്വസിക്കായ്ക്കകൊണ്ടു അതു 

സംഭവധിക്കുംവരെ നി സംസാരിപ്പാ൯ 

കഥിയാമത മൌനമായിരിക്കും എന്നു ഉത്ത 

രം പറഞ്ഞു. ജനം സ്വെഖയ്യായിന്നായി 

കാത്തിരുന്നു, അവന് മന്ദിരത്തില് താമസി 

ചുതിനാല് ആതശ്ചയ്യപ്പെട്ടു. അവന് പുഠ 

ത്തു വന്നാറെ അധരരാടു സംസാരിപ്പാ൯ 

കഴിഞ്ഞില്ല; അതിനാല് അവന് മന്ദിര 

ത്തില് ഒരു ദശനം കണ്ടു എന്നു അവധവ൪ 

അറിഞ്ഞു; അവന് അവക്കു ആംഗ്യം കാട്ടി 

മനായി പാത്തു. അവനെറ ശുശ്രൂഷ്ധാ 

കാലം തികഞ്ഞശേഷം അവന് ധിടടില 

ക്കു പോയി. 

ആ നാളുകഠം കഴിഞ്ഞിട്ടു അവനെറ 

ഭായ്യ എലീശബെത്ത് ഗഭം ധരിച്ചു: 

മന്ദഷ്യരുടെ ഇടയില് എനിക്കുണ്ടായിരു : 

ന്ന നിന്ദ നിക്കുവാ൯ കത്താധയ എന്നെ 

കടാക്ഷിച്ച നാളിത ഇങ്ങനെ എനിക്കു 

ചെയ്യുതന്നിരിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു അഞ്ചു 

മാസം ഒളിച്ചുപാതതു. 

ആറാം മാസത്തില് ദൈവം ഗബ്രി 

യേല്ഭ്തനെ നസറെത്ത് എന്ന ഗലീല 

പട്ടണത്തില്, ദാധിട് ഗൃഹത്തിലൂുള്ള യോ 

സേഫ് എന്നൊരു പുരുഷന്നു വിവാഹം 

നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന കന്യകയുടെ അടുക്കല് 

അയച്ചു; ആ കന്കയുടെ പേര് മറിയ 

ആയിരുന്നു. ഭ്രൂുത൯ അവളുടെ എന്നു 

അടുക്കല് അകത്തു ചെന്നു: കൂപ ലഭിച്ചവ 

ളേ, നിനക്കു വന്ദനം; കത്തായു നിന്നോ 

ടടക്രടെ ഉണ്ടു എന്നു പറഞ്ഞു. അവര ആ 

വാക്കു കേട്ടു ഭൂമിച്ചു: ഇതു എന്തൊരു വന്ദ 

നം എന്നു ധിചാരിച്ചു. ഭൂത൯ അവഭളൂടു : 

21 

22, 

23 
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33 

36 

38 

41 

42 

മറിയരയ, ഭയപ്പെടേണ്ടാ; നിനക്കു ടൈ 

വത്തിനെറ കൂപ ലഭിച്ച. നീ ഗഭം ധരി 

ചു ഒരു മകനെ പ്രസവിക്കും; അവന്നു 

യേശു എന്ന പേര് വിളിക്കണം. അ 

വ൯ വലിയവന ആകം; അതുന്നതനെറ 

പുത്ര൯ ഏന്നു വിളിക്കപ്പെടും; കത്താവായ 

ദൈവം അവനെറ പിതാവായ ദാധിദി 

നെറ സിംഹാസനം അവന്നു കൊടുക്കും. 

അവന് യാകക്കാബ് ഗൃഹത്തിന്നു എന്നേ 

ക്ഷം രാജാവായിരികും; അവനെറ രാജ്യ 

ത്തിന്നു അവസാനം ഉണ്ടാകയില്ല എന്നു 

പറഞ്ഞു. 

കനെ അറിയായ്ുയാല് ഇതു എങ്ങനെ 

മറിയ ദ്രൂതനോടു: ഞാ൯ പുരു 

സംഭവിക്കും എന്നു പറഞ്ഞു. അതിന്നു 

ല്ൂുത൯: പരിശുദ്ധാത്മാവു നിനെറമല് 

വരും; അതുന്നതനെറ ശക്തി നിനെറ 

മല് നിഴലിടും; ആകയാല് ഉഅവിക്കുന്ന 

ധിശുഭ്ധപ്രജ ദൈവചുത്രന ഏന്നു വിളി 

ക്കപ്പെടും. നിനെറ ചാച്ചക്കാരത്തി ഏലി 

ശബെത്തും വാഭ്ധകൃത്തില് ഒരു മകനെ 

ഗഭം ധരിച്ചിരിക്കുന്ന ; മച്ചി എന്നു പറഞ്ഞു 

വന്നവശക്കു ഇതു ആറാം മാസം. ദൈധ 

ത്തിന്നു ഒരു കായ്യധ്യം അസാഭ്ധ്യമല്ല ല്ലാ എ 

നാ ഉത്തരം പറഞ്ഞു. അതിന്നു മറിയ: ഇ 

താം ഞാ൯ കത്താധിനെറ ദാസി; നിനെറ 

വാക്കുപോലെ എനിക്കു ഭവിക്കട്ടെ എന്നു 

പറഞ്ഞു ; ട്രൂത൯ന അവളെ. ധിടുമപായി. 

ആ നാളുകളില് മറിയ എഴ്ച3ന്നേറവു 

മലനാട്ടില് ഒരു യ്യെഫ്രട്യപടണത്തില് 

ബഭ്ധപ്പെടടചെന്നും സെഖയാധിനെറ 

വീട്ടില് ഏത്തി എലീശബെത്തിനെ വന്ദി 

ചമയം 

കേട്ടപ്പോ പിള്ള അവളുടെ ഗഭത്തില് 

മറിയയുടെ വന്ദനം എലീശബെത്ത് 

തുള്ളി; എലീശബെത്ത്' പരിശുഭ്ധാത്മാ 

വു നിറഞ്ഞവളായി, ഉച്ചത്തില് വിളി 

ചുപറഞ്ഞതു : സ്ര്രികളില് നീ അനുഗ്രഹി 

ക്കപ്പെട്ടവഠ; നിന്െറ ഗഭഫലധും അനു 

ഗ്രഹിക്കപ്പെടുതു. എനെറ കത്താധവിനൊൌ 

മാതാവു എനെറ അടുക്കല് വരുന്ന മാനം 

എനിക്കു എവിടെനിന്നു ഉണ്ടായി. നി 

നെറ വന്ദനസ്വരം എനെറ ചെധിയില് 

വീണപ്പോ പിള്ള എനെറ ഗഭത്തില് 

ആനന്ദംകൊണ്ടു തുള്ളി. 

ന്നോടു അരുളിച്ചെയുതിന്നു നിവൃത്തിയു 

കത്താധു ത 

ണ്ടാകും എന്നു ധവിശ്വസിച്ചവഠം ഭാഗ്യവതി. 

അപ്പാ മറിയ പറഞ്ഞതു : 

4 എനെറ കള്ളം കത്തായിനെ മഹിമപ്പെ 

ടുത്ത്തുന്നു ; 

എനെറ ആത്മാവു എനെറ രക്ഷിതാവായ 

ദൈവത്തില് ഉല്പസിക്കുന്നു. 

അവന തനെറ ഭാസിയുടെ താഗ്സഗ കടാ 

ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നു വഃല്പാ; 

ഇന്നുമുതല് എല്ലാതലമുറകളും എന്നെ ഭാ 

ഗ്യവതി എന്നു ാഷ്സ്- 

ശക്തനായവ൯ എനിക്കു വലിയവ ചെ 

ഷ്ക്രീരിക്കുന്നു ; 

അവന്െറ നാമം പരിശുദ്ധം തന്നേ. 

അവനെ ഭയപ്പെടുന്നവക്കു അവന്െറ ക 

രുണ തലമുറതലമുറമയാളം ഇരിക്കുന്നു. 

തനെറ ഭജംകൊണ്ടു അവന് ബലം പ്രവ 

ത്തിച്ചു, 

ഫൃദയധിചാരത്തില് അഹങ്കരിക്കുന്നവരെ 

ചിതറിച്ചിരിക്കുന്നു. 

പ്രഭൂക്കന്മാരെ സിംഹാസനങ്ങളിതനിന്നു 

ഇറക്കി 

താണവരെ ഉയത്തിയിരിക്കുന്നു. 

വിശന്നിരിക്കുന്നവരെ നന്മകളാല് നി 

റെച്ചു 

സമ്പന്നന്മാരെ വെറുതെ അയച്ചുകളഞ്ഞി 

രിക്കുന്നു. 

നമുടെ പിതാക്കന്മാരരാടു അരുളിച്ചെയു 

തുപോലെ 

അബ്രാഹാമിന്നും അവസെറ സന്തതിക്കും 

ഏടന്നക്കം കരുണ ഓക്കേണ്ടതിന്നു, 
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ണെച്ചിരിക്കുന്നു.” 

മറിയ ഏകദേശം മൂന്നു മാസം അവളോടു 

ക്രടെ പാത്തിട്ടു വീട്ടിലേക്കു മടങ്ങിപ്പോയി. 

എലീശബെത്തിന്നു പ്രസപധിപ്പാന്ുള്ള 

കാലം തികെഞപ്പ്പോ അവഠ ഒരു മക 

നെ പ്രസപിച്ചു; കത്താവയ അധദാക്കു 

വലിയ കരുണ കാണിച്ചു എന്നു അയല്ല്ലാ 

രും ചാച്ചക്കാരും കേട്ടിട്ടു അവളോടുക്രടെ 

സന്തോഷിച്ചു. ഏട്ടാം നാളില് അ 

വര് പൈതലിനെ പരിച്ച്യേടന ചെ 

യ്കാ൯ വന്നു; അപ്പനെറ പേരപോലെ 

താന്നു സെഖയ്യാവു എന്നു പേര് വിളി 

പ്പാ൯ ഭാധിച്ചു. അവനെറ അമ്മയോ: 

അല്ല, അവന്നു യോഹന്നാന എന്നു പേ 

രിടേണം എന്നു പറഞ്ഞു. അവര് അധ 

ളോടു: നിന്െറ ചാച്ചയില് ഈ പേരു 

ഒ്ളവര ആരും ഇല്പല്ലോ എന്നു പറഞ്ഞു, 

പിന്നെ അവന്നു എന്തു പേര് വിളിപ്പാ൯ 

വിചാരിക്കുന്നു എന്നു അപ്പനോടു ആംഗ്യം 

കാട്ടി ചോദിച്ചു. അവന് ഒരു എഴുത്തു 

പലക ചോടിച്ചു: അവന്െറ പേർ യോ 

ഹന്നാ൯ എന്നു എഴതി; എല്ലാവരും ആ 

ശ്യപ്പേട്ടു. ഉടനെ അവനെറ വാഷും 

നാധും തുറന്നു, അവ൯ സംസാരിച്ചു ദൈ 

വത്തെ സ്റ്കൂതിച്ചു. ചുററും പാക്കുന്നവ 

ക്കു എല്ലാം ഭയം ഉണ്ടായി; യ്യെഫ്രുദ്യമല 

നാട്ടില് എങ്ങും ഈ വാത്ത ഒക്കെയും പര 

ന്നും കേട്ടവര് എല്ലാവരും അതു ഹൃദയ 

ത്തില് നിക്ഷേപിച്ചു: ഈ പൈതല് എ 

നതു ആകും എന്നു പറഞ; കത്താധിനെറ 

കൈ അവനോടുക്രടെ ഉണ്ടായിരുന്നു . 

അവനെറ അപ്പനായ സെഖയ്യാവു പ 

രിശുഭ്ധാത്മായു നിറഞ്ഞവനായി പ്രുവചി 

ചുവറഞ്ഞതു : 

യിസ്രാദയലിനെറ ദൈവമായ കത്താധു 

അനുഗ്രഹിക്കപ്പേട്ടവ൯. 

ഠിം 

ഉഭ്ധാരണം ചെയ്തുയും 

ആദിമുതല് തനെറ പധിശുദ്ധപ്രവാചക 

ന്മാര്മുഖാന്തരം അരുളിച്ചെയുതു പോലെ 

നമുടെ ശത്രുക്കളുടെ വശത്തുനിന്നും 

നമ്മെ പകെക്കുന്ന ഏവരുടെയും കയ്യില് 

നിന്നും നമ്മെ രക്ഷ്മിപ്പാ൯ 

തനെറ ഭഓസനായ ഭാധിദിനെറ ഗഹ 

ത്തില് 

നമുക്കു രക്ഷയുടെ കൊമ്പു ഉയത്ുതുകയും 

ചെയ്യിരിക്കുന്നതും 

നമമുടെ പിതാക്കന്മാരോടു കരുണ പ്രവ 

ത്തിക്കേണ്ടതിന്നും 

നമുടെ ശത്രുക്കളുടെ കയ്യില്നിന്നു രക്ഷി 

മ്പൈപ്പ്ടടു 

നാം ആയുഷ്ക്കാലം ഒക്കെയും ഭയം ക്രടാതെ 

തിരുമുമ്പില് വിശുദ്ധിയിലും നീതിയിലും 

തന്നെ ആരാധിപ്പാ൯ നമുക്കു കൃപ നല്ല 

മെന്നു 

അവന് നമുടെ പിതാവായ അബ്രാഹാമി 

നോടു ചെയു സത്യധും 

തനെറ ധിശുഭ്ധനിയമധും ഓത്തതുകൊ 

ണ്ടും ആകുന്നു. 

നിയോ പൈതലേ, അതുൂന്നതന്െറ പ്ര 

വാചകന് എന്നു വിളിക്കപ്പെടും. 

കത്തായിനെറ വഴി ഒരുക്കുവാന്ദം 

നമ്മുടെ ദൈധവത്തിനെറ ആഭദ്രകരുണ 

യാല് അവനെറ ജനത്തിന്നു പാപമോച 

നത്തില് രക്ഷാപരി ജ്ഞാനം കൊടുപ്പാനു 

മായി 

നി അവന്നു മുമ്പായി നടക്കും. 

ഇരുളിലും മരണനിഴലിലും ഇരിക്കുന്ന 

വക്കു പ്രകാശിച്ചു, 

നമുടെ കാലുകളെ സമാധാനമാഗ്ശത്തില് 

നടതേഅേണ്ടതിന്നു 

ആ ആദ്രകരുണയാല് ഉയരത്തിൽനിന്നു 

ഉദയം നമ്മെ സന്ദശിച്ചിരിക്കുന്നു .” 
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പൈതല്, വളന്നു ആത്മാധില് ബല 

പ്പു; 

ത്താന് കാണിക്ുംനാരവരെ മരുഭുമിയില് 

അവധവ൯ യിസ്ധാ3യലിന്നു തന്നെ 

ആയിരുന്നു. 

൨.൦ അഡ്ധ്യായം. 

ആആ കാലത്തു ലോകം ഒക്കെയും പേര്ഖഴി 

ചാത്തേണം എന്നു ഒഗുസ്യൊസ് കൈസ 

രുടെ ഒരു ആഞ്ഞ പുറപ്പെട്ടു. കുറേന്വ്യൊ 

സ്' സുറിയനാടു വാഴ്ചമമ്പാഠ ഈ ഒന്നാ 

മത്തെ ചാത്ത ഉണ്ടായി. എല്ലാവരും 

ചാത്തപ്പെ ടേണ്ടതിന്നു താന്താനൊ പട്ട 

ണത്തി മലക്കു ലയി: അങ്ങനെ 

യോസേഫും ദഓാധിടിനെറ ഗൃഹത്തിലും കു 

ലത്തിലും ഉള്ളവ൯ ആകകൊണ്ടു തനിക്കു 

വിഖലാഹം നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന മിയ കി 

ഗഭിണിയായ ഭായ്കയോടുംക്രടെ ചാത്ത 

പ്പെടേണ്ടതിന്ന ഗലിലയിചെ നസറെ 

ത്ത് പട്ടണം ലിട്ടു, യ്യെഹ്രട്യയിര ബേ 

ത്തേഹെം എന്ന ഭാധിടി൯പട്ടണത്തി3ല 

ക്കു പോയി. അധഖര് അവിടെ ഇരിക്കു 

മ്പോഠ അവധഠാക്കു പ്രസവത്തിന്നുള്ള കാ 

ലം തികെഞ്ഞു. അയാ ആല്യജാതനായ 

മകനെ പ്രസവിച്ചു, ശീലകമ ചുററി വഴി 

യമ്പലത്തില് അവകു സ്ഥലം ഇല്ലായ്ക്ു 

യാര പശുത്തൊട്ടിയില് കിടത്തി. 

അന്നു അ പ്രദദശത്തു ഇടയന്മാര് രാ 

ത്രിയില് ആട്ടി൯ക്രട്ടത്തെ കാവതകാതൃു 

ധമെളിയില് പാത്തിരുന്നു. അപ്പാ ക 

ത്താധിനെറ ഒരു ദൂൂത൯ അവരുടെ അരി 

കെ നിനു, കത്താധിനെറ തേജസ്സ് അ 

വരെ ചുററിമിന്നി, അവര് ഭയപരവശ 

രായ്ീന്നു. ദൂതസ അവരോടു: ഭയപ്പെ 

ടേണ്ടാ; സവ്പജനത്തിനുംം ഉണ്ടാവാശ൯ 

മള്ളോരു മഹാസന്തോഷം ഞാന നിങ്ങ 

ളോടു സുധിദശഷിക്കുന്നു. കത്താധായ 

ക്രിസ്മൂ ഏന്ന രക്ഷിതാവു ഇന്നു ടാധീദി 

ഠിം 
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നെറ പട്ടണത്തില് നിങ്ങശക്കായി ജനി 

ച്ചിരിക്കുന്നു . 

ശീലകഠര ചുററി പശുത്തൊട്ടിയില് കിട 

നിങ്ങഗക്ക അടയാളമോ: 

ക്കുന്ന ഒരു ശിശുഖിനെ നിങ്ങ കാണും 

എന്നു പറഞ്ഞു. 

സൈസ്ൃത്തിനെറ ഒരു സംഘം ട്രൂുതനോടു 

പെട്ടെന്നു സ്വഗ്ലിയ 

ചേന്നു ദൈധത്തെ പുകഴ്തി: 

: അത്യുന്നതങ്ങളില് ഭൈധത്തിന്നു 

മഹത്വം; ഭൂമിയില് ദൈവപ്രസാദമുദ്ള 

മനുഷ്ൃക്കു സമാധാനം" 

എന്നു പറഞ്ഞു. 

ടൂ തന്മര്േ അധരെ വിട്ടു സ്വഗ്ഗത്തില് 

പോയശേഷം ഇടയന്മാർ: നാം ബേരത്ത 

ഹെമോകും ചെന്നു കത്താവു നഃമ്മാടു അ 

റിയിച്ച ഈ സംഭവം കാദണണം ഏന്നു 

തമ്മില് പറഞ്ഞു. അവര് ബദ്ധപ്പെട്ടു 

ചെന്നും മറിയയെയും യോസഫിനെയും 

വശുത്തൊട്ടിയില് കിടക്കുന്ന ശിശുധിനെ 

യ്യും കണ്ടു. 

നെകുറിച്ചു തങ്ങളോടു പറഞ്ഞ വാക്കു 

കണ്ടശേഷം ഈ പൈതലി 

അറിയിച്ചു. കേട്ടവര് ഏല്ലാവരും ഇടയ 

ന്മ പറഞ്ഞതിനെക്കുറിച്ചു ആശ്ചയപ്പെട്ടു. 

മറിയ ഈ വാത്ത ഒക്കെയും ഹൃദയത്തില് 

സംഗ്രഹിച്ചു ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു . ത 

ങ്ങളോടു അറിയിച്ചതു പാലെ ഇടയന്മാര് 

കേട്ടതും കണ്ടതുമായ ഏല്ലഠാറിനെയും 

കുറിച്ചു ദൈവത്തെ മഹത്വല്ലെടുത്തിയും 

പുകഴും യ്ംകൊണ്ടു മടങ്ങിപ്പോയി. 

പരിച്ഛേദന കഴിപ്പാന്ുള്ള ഏട്ടു ദിവ 

സം തികെഞ്ഞപ്പോഠം അവ൯ ഗഭത്തില് 

ത പ്പാടിക്കുംമുമ്പെ ടൂത൯ പാഞ്ഞതു പോലെ 

അവന്നു യേശു എന്ന പേ൪ വിളിച്ചു. 

മോശെയുടെ ന്യായപ്രമാണപ്രുകാരം 

അവ്ളുടെ ശുഭ്ധീകരണകാലം തികെഞ്ഞ 

പ്പോ കടിഞ്ഞൂലായ ആണെക്കെയും 

കത്താധിന്നു വിശുദ്ധം ആയിരിക്കണം 

എന്നു കത്താധിനൊ ന്യായപ്രമാണത്തില് 
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എഴ്ചതിയിരിക്കുന്നതു പോലെ അവനെക 

ത്തായധിന്നു അപ്പ്ിപ്പാനും ഒരു ഇണ കുറു 

പ്രാവിനെർയാ രണ്ടു പ്രാക്കുഞ്ഞിനെമയാ 

കത്താവിനെറ ന്യായപ്രമാണത്തില് കല്പി 

ചതു പാലെ യാഗം കഥിപ്പാനും അവ൪ 

അവനെ യെരൂശലേമിലേക്കു കൊണ്ടു 

പോയി. യെരൂശഃലമില് ശിമ്യോ൯ന എ 

ന്ന പേരുള്ളോരു മന്ദഷ്യ൯ ഉണ്ടായിരുന്നു ; 

ഈ മനുഷ്യ൯ നിതിമാനും യിസ്പാ3യലി 

നെറ ആശ്വാസത്തിന്നായി കാത്തിരിക്കു 

ന്നവന്ദം ആയിരുന്നു; പരിശുഭ്ധാത്മാധും 

അവനസനെറമേല് ഉണ്ടായിരുന്നു. കത്താ 

വിനെറ ക്രിസ്മുവിനെ കാണുംമുമ്പെ മര 

ണം കാഞ്ചയില്ല എന്നു പരിശുഭ്ധാത്മാവി 

നാല് അവന്നു അരുളപ്പാടു മുണ്ടായിരുന്നു. 

അവന് ആത്മനിയോഗത്താല് ദൈവാല 

യത്തില് ചെന്നു. യേശു എന്ന പൈതലി 

ന്നു വേണ്ടി ന്യായപ്രമാണത്തിനെറ ചട്ട 

പ്രകാരം ചെയ്ത്ാ൯ അമ്മയപ്പന്മാര അവ 

നെ അകത്തു കൊണ്ടുചെന്നപ്പോ ആ 

വ൯ അവനെ കയ്യില് ഏന്തി ദൈവത്തെ 

പുകഴ്സത: 

ഇപ്പോ നാഥാ, തിരുവചനംപോലെ 

നി അടിയനെ സമാധാനത്തോടെ വി 

ട്ടയക്കുന്നു. 

ജാതികഠക്കു വെളിപ്പെടുവാനുള്ള പ്രകാ 

ശവും നിനെറ ജനമായ യിസ്രായേലിനെറ 

മഹത്വധുമായി 

നീ സകലജാതികളുടെയും മുമ്പില് ഒരു 

ക്കിയിരിക്കുന്ന നിനെറ രക്ഷയെ 

എനെറ കണ്ണു കണ്ടുവല്ലോ” എന്നു പറഞ്ഞു. 

ഇങ്ങനെ അവനെക്കുറിച്ചു പറഞ്ഞതില് 

അവനെറ അപ്പനും അമ്മയും ആശ്ചയ്യ 

പ്പെട്ട. 

നഗ്രഹിച്ചു അവനെറ അമ്മയായ മറിയ 

പിന്നെ ശിമ്യോ൯ അവരെ അ 

യോടു: അനേകഹ്ഠദയങ്ങളിലെ വിചാരം 

വെളിപ്പെടേണ്ടതിന്നു ഇവനെ യിസ്രാരയ 
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ലില് പലരുടെയും വീഴ്കെക്കും എഴുന്ന 

ല്ലിന്നും മറുതുതുപറയുന്ന അടയാളത്തിന്നു 

മായി വെച്ചിരിക്കുന്നു. നിനെറ സ്വന്ത 

പ്രാണനില്ക്ൂടിയും ഒരു വാമ കടകം 

എന്നു പറഞ്ഞു. ആശേര്ഗോത്തത്തില് 

ഫന്ൂവേലിനെറ മകളായ ഹന്നാ എന്നൊ 

രു പ്രവാചകി ഉണ്ടായിരുന്നു; അവറ് 

കന്യാകാലത്തില്പിന്നെ ഭത്താവിനോടു 

ക്രടെ ഏഴ്ഴ സംവത്സരം കിച്ചു എണ്ണത്തുനാ 

ലു സംവത്സരം വിധവയും വളരെ വയ 

സ്സ ചെന്നവളമായി ഭൈവാലയം വിട്ട 

പിരിയാതെ ഉപവാസതത്തോടും പ്രാത്ഥ 

ആരാ 

ധന ചെയ്തുപോന്നു. ആ നാഴികയില് 

നയോടുംക്രടെ രാധും പകലും 

അവളും അടുത്തുനിന്നു ദൈവത്തെ സ്റ്കൂതി 

ച്ച, യെരൂശലേമിനെറ വിണ്ടെടുപ്പിനെ 

കാത്തിരുന്ന എല്ലാവരോടും അവനെക്കുറി 

ഥു പ്രസ്മാവിച്ചു. 

പ്രമാണത്തില് കപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതൊക്കെ 

കത്താധിനെറ ന്യായ 

യും നിവത്തിച്ചശേഷം അവര് ഗലീല 

യില് തങ്ങളുടെ പട്ടണമായ നസറെത്തി 

ലേക്കു മടങ്ങിപ്പോയി. 

പൈതല്, വളന്നു ജ്ഞാനം നിറഞ്ഞു, 

ആത്മാധിത ബലപ്പെടുപോന്നു; ദൈവ 

കൃപയും അവന്മേല് ഉണ്ടായിരുന്നു. 

അവനെറ അമ്മയപ്പുന്മാര ആണ്ടുഭതാ 

റും പെസഹപെരുനാളിന്നു യെരൂശ3ല 

മിലേക്കു പോകും. അവന്നു പന്രൂണ്ടു 

വയസ്സായപ്പോഠര അവര് പതിവുപോലെ 

പെരുനാളിന്നു പോയി. പെരുനാഠ 

കഴിഞ്ഞു മടങ്ങി പ്പോരുമ്പോഗ ബാലനായ 

യേശു യെരൂശദലമില് താമസിച്ചു; അമ്മ 

യപ്പുന്മാദരാ അറിഞ്ഞില്ല. സഹയാത 

ക്കാരുടെ ക്രട്ടത്തില് ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നു 

അവർ മഹിച്ചിട്ട ഒരു ദിവസത്തെ വഴി 

പോന്നു; പിന്നെ അവനെ ബസുക്കളുടെ 

യും പരിചയക്കാരുടെയും ഇടയില് തിര 
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ഞ്ഞു. 

ഷിച്ചുകൊണ്ടു യെരൂശഃലമഥി മലക്കു മടങ്ങി 

പ്പോയി. മൂന്നു നാമ കഴിഞ്ഞശേഷം അ 

വ൯ ദൈവാലയത്തിൽ ഉപദേഷ്യാക്കഡാ 

രുടെ നടയില് ഇരിക്കുന്നതും അവരുടെ 

തുപദേശം കേറാക്കയും അവരരോട്ട ചോടി 

ക്കയും ചെയ്യുന്നതും കണ്ടു. അവന്െറ 

വാക്കു കേട്ടവക്കെല്ലാവകും അവന്െറ ധി 

വേകത്തിലും ഉത്തരങ്ങളിലും വിസ്പയം 

തോന്നി. അവനെ കണ്ടിട്ടു അവര് അ 

തിശയിച്ചു; അമ്മ അവഭനാടു: മകനേ, 

ഞങ്ങളോടു ഇങ്ങനെ ചെയ്യതു ഏത്ത? നി 

നെറ അപ്പനും ഞാന്ദം വ്യസനിച്ചുകൊണ്ടു 

നിന്നെ തിരഞ്ഞു എന്നു പറഞ്ഞു. അ 

വ൯ അവരരാടു : ഏന്നെ തിരഞ്ഞതു എന്തി 

ന്നു? എനെറ പിതാധിന്നുള്ളതില് ഞാ൯ 

ഇരിക്കേണ്ടതു എന്നു നിങ്ങ അറിയുന്നി 

ല്ൂമയാ എനു പറഞ്ഞു. അവന് തങ്ങ 

ളോടു പറഞ്ഞ വാക്കു അവര് ഗ്രഹിച്ചില്ല. 

പിന്നെ അവ൯ അവരോടുകൂടെ ഇറ 

ജി, നസറെത്തില് വന്നു അവക്കു കീഗട 

ങ്ങിയിരുന്ന. ഈ കായ്യങ്ങറം എല്ലാം അ 

വനെറ അമ്മ ഹൃദയത്തില് സംഗ്രഹിച്ചു. 

യേശുധോ ജ്ഞാനത്തിലും വള ച്ചയിലും 

ഭൈധത്തിനെറയും മനുഷ്യരുടെയും കൂപ 

യിലും മുതിന്നുവന്നു. 

൩, അഡ്ധ്യായം. 

തീ1൭ഖയ്യൊസ് കൈസരുടെ ലാഴ്സയുടെ 

പതിനഞ്ചാം ആണ്ടില് പൊന്തിയൊസ് 

പിലാത്തൊസ് യ്െഫ്രുട്യ നാടു വാഴ്ചമമ്പാഠം, 

ഹെരോദാവു ഗലിലയിലും അവന്െറ സ 

ഹോഭരനായ ഫിലിപ്പൊസ് ഇതുയ്യത്രമഖാം 
നിത്തി ദേശങ്ങളിലും ലുസാന്യാസ് അബി 

ലേനയിലും ഇടപ്രഭക്കന്മാരായും 

വും കയ്യഫാധും 

യം ഇരിക്കുംകാലം സെഖയ്യാവിനെറ മക 

ഫന്നാ 

മഹാവൃഭരാഹിതന്മാരാ 

൫89 ലൂക്കൊസ് ൩ 

കാണാഞ്ഞിള്ള അവനെ അദന്വേ | നായ യോഹന്നാന്നു മരുഭൂമിയില്വെച്ചു 

ഭൈവത്തിനൊ അരുളപ്പാടട ഉണ്ടായി. 

അ൨൯ യോട്ടാന്നരികെയ്യള്ള നാട്ടില് 

ഒക്കെയും വന്നു പാപഃമാചനത്തിന്നാ 

യൃള്ള മാനസാന്തരസ്സാനം പ്രസംഗിച്ചു. 

& മരുഭൂമിയില് വിളിച്ചുപറയുന്നവ 

നെറ 

വഴി ഒരുക്ുവി൯; അവനെറ പാത 

വാക്കാവിതു: കത്രാധിനെറ 

നിരവപ്പാക്കുവി൯. ഏല്ലാതാഴ്ചണുരയും നി 

കന്നു വരും; എല്ലാമലയ്ും കുന്നും താഴ്ഗം; 

വള ഞതു ചൊവ്വായും ദൂടമായതു നി 

രന്ന വഴിയായും തിരും; സകലജഡ 

വും ദൈവത്തിനെറ രക്ഷയെ കാണും" 

എന്നിങ്ങനെ യെശയ്യാപ്രവാചകനെറ പു 

സ്മകത്തില് എഴ്ചതിയിരിക്കുന്നതു പോലെ 

തന്ന. 

അവനാല് സ്താനം ഏപ്പാ൯ വന്ന പുരു 

കാരഭമത്താടു അവന് പറഞ്ഞതു: സപ്പൃസ 

ന്തതികള, വരുവാനുള്ള കോപത്തെ ഒഴി 

ഞ്ഞു ഓടിമപ്പോകുവാ൯ നിങ്ങശക്കു ഉപദദ 

ശിച്ചുതന്നതു ആര്? മാനസാന്തരത്തിന്നു 

യോഗ്യമായ ഫലം കായിപ്പി൯. അബ്ര 

ഹാം ഞങ്ങ നാക്കു പിതാവായിട്ടുണ്ടു എന്നു ഉ 

ഒളംകൊണ്ടു പറവാ൯ തുനിയരുതു; അബ്രാ 

ഹാമിന്നു ഈ കല്ലുകളില്നിന്നു മക്കളെ ഉള 

വാക്കുവാ൯ ഭൈവത്തിന്നു കഴിയും എന്നു 

ഞാന് നിങ്ങളോടു പറയുന്നു. ഇപ്പോഠം 

തന്നേ വൃക്ഷങ്ങളുടെ ചുവട്ടിന്നു കോടാലി 

ഖെച്ചിരിക്കുന്നു; നല്പഫലം കായ്ക്രാത്ത വൃ 

ക്ഷം എല്ലാം വെട്ടി തീയില് ഇട്ടുകളയുന്നു. 

എന്നാൽ ഞങ്ങ എന്തു ചെയ്യണം എന്നു 

പുരുഷാരം അവനോടു ചോദിച്ചു. അതി 

ന്നു അവൻ: രണ്ടു ധ്രൂമുള്ള വ൯ ഇല്ലാ 

അവന്നു കൊടുക്കട്ടെ; ഭക്ഷണസാധന 

ങ്ങഠ തുള്ള വനും അങ്ങനെ തന്നേ ചെയ്യ 

ട്ടെ എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു. ചുങ്കക്കാരും 

സ്താനം ഏപല്പാ൯ വന്നു: ഗ്രരാ, ഞങ്ങ 
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ളു 

യായ ലൂക്കൊസ് ൩ 

എന്തു ചെയ്യേണം എന്നു അവനോടു ചോ 

ടിച്ചു. 

കം ഒന്നും പിരിക്കരുതു എന്നു അവ൯ 

പറഞ്ഞു. പടജ്ഹുനവും 

ഞങ്ങ എന്തു ചെയ്യേണം എന്നു ചോടിച്ച 

നിങ്ങളോട്ട കപ്പിച്ചതില് അധി 

അവനോടു : 

തിന്നു: ആരെയും ബലാല്മ്ലാരം ചെയ്യാ 

തെയും ചതിയായി ഒന്നും വാങ്ങാതെയും 

നിങ്ങളുടെ ശമ്പളം മതി എന്നുഖെപ്പി൯ 

എന്നു അവരോടു പറഞ്ഞു. 

ജനം കാതൃതുനിന്നു : അവന് ക്രിസ്റ്റ വോ 

എന്നു എല്ലാവരും ഹൃദയത്തില് യോഹ 

ന്നാനെക്കുറിച്ച വിചാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കു 

മ്പോഠ യോഹന്നാ൯ എല്ലാവരോടും 

ഉത്തരം പറഞ്ഞതു: ഞാ൯ നിങ്ങളെ ലെ 

ഒുളംകൊണ്ടു സ്താനം കഴിപ്പിക്കുന്നു; എ 

ന്നാല് എന്നിചും ബലഖാനായവന്൯ വരു 

ന്നു; അവനെറ ചെരിപ്പിനെറ വാവു 

അഴിപ്പാ൯ ഞാ൯ യോഗ്യനല്ല; അവ൯ നി 

ങ്ങളെ പരിശുഭ്ധാത്മാധുകൊണ്ടും തീകൊ 

ണ്ടും സ്താനം കഴിപ്പിക്കും. അവന്നു വീശു 

മുറം കയ്യില് ഉണ്ടു; അവ൯ കളത്തെ മുററും 

വെടിപ്പാക്കി കോതമ്പു കളപ്പുരയില് കരട്ടി 

വെക്കയും പതിര് കെടാത്ത തീയില് ഇട്ടു 

ചുട്ടകളുകയും ചെയ്യും. 

മറവു പലതും അവന് പ്രബോധിപ്പി 

ച്കൊണ്ടു ജനത്തോടു സുധിശഷം അറി 

യിച്ചു. എന്നാല് ഇടപ്രഭവായ ഹെരോ 

ദാവു സഹോദരന്െറ ഭായ്യ ഹെരോദ്യനി 

മിത്തവയം ഹെരോദാവു ചെയു സകല 

ദോഷങ്ങഗനിമിത്തധും യോഹന്നാ൯ അ 

വനെ ആക്ഷേപിക്കയാല് അതെല്ലാം 

ചെയുതു ക്രടാതെ അവനെ തടവില് ആ 

ക്കുകയും ചെയ്തു. 

ജനം എല്ലാം സ്താനം ഏല്ലകയില് യേ 

ശുധും സ്താനം ഏററു പ്രാത്ഥിക്കുമ്പോഠ 

സ്വഗ്ലം തുറന്നു, പരിശുദ്ധാത്മാധു ദേഹ 

രൂപത്തില് പ്രാവു എന്നപോലെ അധ 

ഠിം 

99) വ 3 

നീ എനെറ 

പ്രിയചുത്ര൯; നിന്നില് ഞാ൯ പ്രുസാദി 

സെറമേതല് ഇറങ്ങിവന്നു. 

ച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു സ്വശ്ശത്തില്നിന്നു ഒരു 

ശബ്ദും ഉണ്ടായി. 

യേശുധിന്നു താ൯ പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കു 

മ്പോഠം ഏകദേശം മുപ്പതു വയസ്സായിരുന്നു . 

അവന് യോദസഫിനെറ മക൯ എന്നു 

ജനം വിചാരിച്ചു; യോസേഫ് ഹേലി 

യുടെ മക൯, ഹേലി മത്ഥാത്തിനെറ മകന, 

മത്ഥാത്തല്്' ലേധിയുടെ മക൯, ലേധി 

മെല്ല്ലിയുടെ മകന്. മെല്ല യന്നായിയുടെ 

മക൯, യന്നായി യോസേഫിനെറ മകന്, 

യോദസഫ് മത്തഥ്ലയൊസിനെറ മകന്, 

മത്തധ്ലൊസ് ആമോസി നെറ മക൯, ആ 

മോസ് നാഫ്രമിനെറ മക൯, നാഷഫ്രും 

എസ്പിയുടെ മക൯, എസ്സി നഗ്ലായിയുടെ 

മക൯, നഗ്ശ്ായി മയാത്തിനെറ മക൯, മയാ 

ത്ത് , മത്തഥ്ലൊസിനെറ മകന; മത്തഥ്ലൊ 

സ് ശെമയിയുടെ മക൯, ശെമയിയോസേ 

ഫിനെറ മകന, യോസഫ് യോദയുടെ 

മക൯, യോടാ യോഹന്നാനെറ മകന, 

യോഹന്നാ൯ രേസയുടെ മക൯, രേസാ 

സൊരൊബാബെലിസനെറ മക൯, സൊ 

രൊബാബെല് ശലഥിയേലിനെറ മക൯, 

ശലഥീയേത നേരിയുടെ മക൯, നേരി 

മെല്പ്ഹീയുടെ മകന്, മല്ലി അട്ടിയുടെ 

മക൯, അഭി കോസാമിനെറ മകന്, 

കോസാം എല്ലാദാമിനെറ മക൯, എല്ലാദാം 

ഏരിനെറ മക൯, ഏര് യേശുധിനെറ 

മക൯, യേശു എലീയേസരിനെറ മക൯, 

എലിയേസര് യോരിമി നെറ മകന്, യോ 

രീം മത്ഥാത്തിനെറ മകന്, മത്ഥാത്ത് ലേവി 

യുടെ മക൯, ലേധി ശിമ്യോന്െറ മക൯, 

ശിമ്യോ൯ യ്യെഹ്രദായുടെ മക൯, യെ 

ഹ്രദാ യോസേഫി നെറ മക൯, യോസ 

ഫ്' യോനാമിനെറ മക൯, യോനാം എല്യാ 

ക്കീമിനെറ മക൯, എല്ലയാക്കീം മെല്യാധി 
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നെറ മകന്, മെല്യായു മെന്നയുടെ മക൯, 

മെന്നാ മത്തഥയുടെ മകന്, മത്തഥാ നാ 

ഥാനെറ മക൯, നാഥാന് ദാധീടിനെറ 

മക൯, ദാധിദ് യിശ്ശായിയുടെ മകന്, 

യിശ്ശായി ഓ ബദിനൌൊ മകന്. ഓ ബട് 

ബോവസിനെറ മക൯, ബോധഖസ് സ 

ല്യോനെറ മക൯, സലല്ലാന നഫദശാ 

നെറ മകന്, നഫദശാന അക്മിനാദാബി 

സെറ മകന, അമ്മിനാദാബ് അരാമിനന്െറെ 

മക൯, അരാം ഏസോനെറ മകന്, എ 

സ്രോ൯ പാരെസിസനെറ മകന്, പാരെസ് 

യ്യെഫ്രുദയയുടെ മക൯, യ്യെഫ്രടാ യാരക്കാ 

ബിനെറ മക൯, യാമക്കാബ് യിസ്റ്റാക്കി 

നെറ മക൯, യിസ്റ്റാക: അബ്രാഹാമ്1നെറ 

മക൯, അബ്രാഹാം തേറഹിനെറ മകന്, 

തേറഫ് നാദഹാരിനൌൊ മകന്, നാഹോ൪ 

സെരൂഗിനെറ മകന. സെരൂഗ് രെഗുധി 

നെറ മക൯, രെഗു ഫാലെഗിനെറ മകന്, 

ഫാലെഗ് ഏബെരിനെ മകന്, ഏ 

ബെർ ശലാമിനെറ മക൯, ശലാംകയി 

നാനെറ മക൯, കയിനാ൯ അഫഥക്സാദി 

നെറ മകന്, അഫ്സാട് ശേമിനെറ 

മക൯., ശേം നോഹയുടെ മക൯, നോഹ 

ലാമെക്കിനെറ മക൯, ലാമെക്ക്' മെല്ല 

ശലയുടെ മകന്, മെഥൂശലാ ഹാഃനോക്കി 

നെറ മക൯, ഹാടനാക്ക് യാരെദിസെറ 

മകന്, യാരെട്' മലെല്ലേലിനെറ മകന്, 

കയി 

നാ൯ എനോശിനെറ മക൯, എനോശ് 

മലെല്ലേല് കയിനാന്െറ മക൯, 

ശേത്തിനെറ മകന്, ശേത്ത് ആദാമി 

നെറ മക൯, ആദാം ദൈധഖത്തിനെറ 

മകന്, 

൪. അഡ്ധ്യായം, 

യ്യേശു പരിശുഭ്ധാത്മാധു നിറഞ്ഞവനാ 

യി യോദ്ദാ൯ വിട്ടു മടങ്ങി; ആത്മാധയ അ 

91 ലൃക്കൊസ് ര: 

പരീക്ഷി 

ആ ടിവസങ്ങളില് 

അവനെ നാല്പതു ദിധസം 

ചുകൊണ്ടിരുന്നു . 

അവന് ഒന്നും ഭക്ഷിച്ചില്ല; അവ കഴി 

ഞഞഃപ്പാഠ അവയന്നു വിശന്നു. അപ്പ്പോഠം 

പിശാചു അധഖനോടു: നി ദൈഖപുതൃ൯ 

എങ്കില് ഈ കല്ലിമനാടു അപ്പമായിത്തീരു 

വാന് കപ്പിക്ക എന്നു പാഞ്ഞു. യേശു 

അയധനോടു : മന്ദഷ്യ൯ അപ്പംകൊണ്ടു മാത 

മല്ല ജീയിക്കുന്നതു എന്നു എഴ്ചതിയിരി 

ക്കുന്നു എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു. പിന്നെ 

പിശാചു അവനെ മേലോട്ടു ക്രട്ടിക്കൊണ്ടു 

പോയി 

ളെയും ക്ഷണടനരത്തില് അവന്നു കാ 

ലോകത്തിലെ സകലരാജ്യങ്ങ 

ണിച്ചുഃ ഈ അധികാരം ഒക്കെയും 

അതിനെറ മഹത്വധും നിനക്കു തരാം; 

അതു എങ്കല് ഏപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു; എനിക്കു 

മനസ്സുള്ള വന്നു ഞാ൯ കൊടുക്കുന്നു. നീ 

എന്നെ നമസ്തൂരിച്ചാല് അതെല്ലാം നിനോ 

താകും എന്നു അവനോടു പറഞ്ഞു. യേശു 

അധനോടു: നിന്െറ ഭദൈധമായ കത്താ 

വിനെ നമയസ്തരരിച്ചു അവനെ മാത്രമേ ആ 

രാധിക്കാധു ഏന്നു എഴ്തിയിരിക്കുന്നു ഏ 

ന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു. പിന്നെ അവ൯ 

അയനെ യെരൂശലേമിലേക്കു ക്രട്ടിക്കൊ 

ണ്ടുപോയി ദൈധലേയത്തിനെറ അഗ്ര 

ത്തിമയേല് നിറുത്തി അധനോടു: നീ 

ദൈവപുത്ത൯ എങ്കില്, ഇധിടെനിന്നു 

തദേഥോട്ട ചാടുക. 

യ) 

4 നിന്നെ കാപ്പാ൯ അവന് തനെറ 10 

ദൂതന്മാരോടു നിന്നെക്കുറിച്ചു കപ്പിക്ക 

യ്യും നിന്െറ കാത കല്ലിനോടട തട്ടാത 11 

വണ്ണം അവര് നിന്നെ കയ്യില് താങ്ങി 

ക്കൊള്ളു കയും ചെയ്യും" 

എന്ന ഏഗ്തിയിരിക്കുന്നു വല്ലോ 

പറഞ്ഞു. 

എന്നു 

യേശു അലവനോഴു: നിന്െറ ദൈവ 12 

വനെ മരുഭൂമിയിലേക്കു നടത്തി; പിശാചു | മായ കത്താധിനെ പരിക്ഷിക്കരുതു ഏന്നു 

ഠിം 
1 ഉ 
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അരുളി ച്ചെയ്യിരിക്കുന്നു എന്നു ഉത്തരം പ 

റഞ്ഞു. 

അങ്ങനെ പിശാചു സകലപരിക്ഷ 

യും തികെച്ചശേഷം കുറെ കാലഭത്അക്കു 

അവനെ ധിട്ടുമാറി. 

യേശു ആത്മാധിനെറ ശക്തിയോടെ 

ഗലീലെക്കു മടങ്ങിച്ചെന്നു; അവനെറ ശ്രു 

തി ചുററുമുദ്ള നാട്ടില് ഒക്കെയും പരന്നു. 

അവന അവരുടെ പള്ളികളില് ഉപ3ദ 

ശിച്ചു; എല്ലാവരും അവനെ പ്രശംസിച്ചു. 

അവന് വളന്ന നസറെത്തില് വന്നു : 

ശബ്ദത്തില് തനെെറ പതിവുപോലെ പ 

ഒ്ളിയില് ചെന്നു വായിപ്പാ൯ എഴ്ഴമന്നേററു 

നിന്നു. 

കം അവന്നു കൊടുത്തു; അവന പൃസ്മുകം 

യെശയ്യാപ്രവാചകനെറ പുസ്ത 

യിടത്തി: 

 ദരിദന്മാരോടു സുവിശേഷം അറി 

യിപ്പാ൯ കത്താവു എന്നെ അഭിഷേകം 

ചെയ്തുയാല് അവനെറ ആത്മാവു എ 

നെറമേല് ഉണ്ടു; ബഭ്ധന്മാക്കു വിടുതലും 

കുരുടന്മാക്കു കാഴ്സയും പ്രസംഗിപ്പാനും 

പിഡിതന്മാരെ വിടുധിച്ചയപ്പാനും ക 

ത്താധയിസെറ പ്രസ്ാദവഷം പ്രസംഗി 

പ്രാന്ദം എന്നെ അയച്ചിരിക്കുന്നു” 

എന്നു എഴുതിയിരിക്കുന്ന സ്ഥലം കണ്ടു. 

പിന്നെ അവ൯ പുസുകം മടക്കി ശുത്രൂഷ 

ക്കാരന്നു തിരികെ കൊടുത്തിട്ടു ഇരുന്നു ; 

പള്ളിയിലുള്ള എല്ലാവരുടെയും കണ്ണ അവ 

കല് പതിഞ്ഞിരുന്നു. അധ൯ അവരോ 

ടട: ഇന്നു നിങ്ങ എനെറ വചനം കേ 

ക്കയില് ഈ തിരുവെഴ്ുത്തിന്നു നിവൃത്തി 

വന്നിരിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞുതുടങ്ങി. 

എല്ലാവരും അവനെ പുകഴ്തി, അവന്െറ 

വായില്നിന്നു പുറപ്പെടു ലാവണ്ന വാക്കു 

കഠനിഥിത്തം ആതശ്ചയ്യപ്പെട്ടു: ഇവന 

യോർസഫിനെറ മക൯ അല്ലയോ എന്നു 

പാഞ്ഞു. അവ൯ അവരോടു: വൈദ്യ, 

ഠിം 

92 വ 4. 

നിന്നെത്തന്നേ സഖ്യ മാക്കുക എന്നുള്ള. 

പഴഞ്ചൊല്ലും കഫന്നഫ്രുമില് ഉണ്ടായി 

കേട്ടതു എല്പാം ഈ നിനെറ പിതൃനഗര 

ത്തിലും ചെയ്തു എന്നും നിങ്ങ എന്നോടു 

പറയും നിശ്ചയം. ഒരു പ്രവാചകനും 

തനെറ പിതൃനഗരത്തില് സമ്മതനല്ല 

എന്നു ഞാനു സത്യമായിട്ടു നിങ്ങളോടു പറ 

യുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. ഏലീയാധിനെറ 

കാലത്തു ആകാശം മൂുയാണ്ടും ആറു മാസ 

വും അടഞ്ഞിട്ടു ദേശത്തു എങ്ങും മഹാക്ഷ്മാ 

മം ഉണ്ടായപ്പ്പോഠം യിസ്രായേലില് പലധി 

ധവമാര് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നു ഞാ൯ യഥാ 

ത്ഥമായി നിങ്ങളോടു പറയുന്നു. എന്നാല് 

സിദോനിലെ സരെപ്ൃയില് ഒരു വിധവ 

യുടെ അടുക്കലേക്കല്ലാതെ അവരില് ആരു 

ടെയും അടുക്കലേക്കു ഏലീയാധിനെ അയ 

ച്ചില്ല. അവ്വണ്ണം എഏലീശാപ്രവാചക 

നെറ കാലത്തു യിസ്രാമയലില് പലകമഷ്ടു 

രോഗികര ഉണ്ടായിരുന്നു. സുറിയക്കാ 

രനായ നയമാ൯ അല്ലാതെ അവരാരും 

ശുഭ്ധമായില്ല എന്നും അവ൯ പറഞ്ഞു. 

പടിയിലുള്ള വര് ഇതു കേട്ടിട്ടു എല്ലാവരും 

കോപം നിറഞ്ഞവരായി എഴന്നേററു 

അവനെ പട്ടണത്തിന്നു പുറത്താക്കി അവ 

രുടെ പട്ടണം പണിതിരുന്ന മലയുടെ 

വക്കോളം കൊണ്ടുപോയി തലകീഴായി 

തള്ളിയിടുവാ൯ ഭാവിച്ചു. അവനോ അ 

വരുടെ നടടവില്ക്രടി കടന്നുപോയി. 

അനന്തരം അവന ഗലിലയിലെ ഒരു 

പട്ടണമായ കഫന്നഫ്രമില് ചെന്നു ശബ്ബ 

ത്തില് അവരെ ഉപദേശിച്ചുപോന്നു. 

അവനെറ വചനം അധികാരത്തോടെ 

ആകയാല് അവര് അവന്െറ ഉപദ3ദശ 

ത്തില് വിസ്തയിച്ചു. അധിടെ പള്ളി 

യില് അശുദ്ധഭൂതം ബാധിച്ച ഒരു മനു 

ഷ്യ൯ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവ൯ നസറായ 

നായ യേശു3വ, വിടു; ഞങ്ങറക്കും നിന 
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വിയ 5 

ക്കും തമ്മില് എന്തു? ഞങ്ങളെ. നശിപ്പി 

പ്രാ൯ വന്നിരിക്കുന്നു വോ! നിഅര് എന്നു 

ഞാന് അറിയഷുന്നു; ഭൈവത്തിനെറ പരി 

ശുഭ്ധന് തന്നേ എന്നു മാക്കെ നിലവിളിച്ചു. 

മിണ്ടരുതു; അവനെ ധിടൂപോക എന്നു 

യേശു അതിനെ ശാസിച്ചപ്പോഠം ഭൂതം 

അവനെ നടുധിരല് തള്ളിയിട്ടു കടു ഒന്നും 

വരുത്താതെ അവനെ വിട്ടുപോയി. 

എല്ലാവക്കും വിസ്മയം ഉണ്ടായി: ഈ വച 

നം എന്തു? അധികാരമത്താടും ശക്തി മയാ 

ട്ടം കുടെ അവ൯ അശുഭ്ധാത്മാക്കടളോടു 

കല്പിക്കുന്നു; അവ പുറപ്പെടടപോകുന്നു 

എനു തമ്മില് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു . 

അവനെറ ശ്രുതി ചുററുമുള്ള നാടെങ്ങും 

പരന്നു. 

അവന് പള്ളിയില്നിന്നു ഇറങ്ങി ശി 

മോനെറ വിട്ടിത ചെന്നു. ശിഃമോനെറ 

അമ്മാവിയമ്മ കഠിനജ്വരംകൊണ്ടു വല 

ഞ്ഞിരിക്കയാല് അവര് അധദക്കു വേണ്ടി 

അവ നോടു അദപക്ഷിച്ചു. അവ൯ അ 

വളെ കുനിഞ്ഞുനോക്കി, ജ്വരത്തെ ശാ 

സിച്ചു; അതു അധളെ വിട്ടുമാറി; അവ 

ഉടനെ ഏഎഴ്ചന്നേറവ അവനെ ശരശ്രൃ 

ഷിച്ചു. 

സൂയ൯ അസ്ധമിക്കുമമ്പോഠം നാനാധ്യാ 

ധികഠം പിടിച്ച ടീനക്കാർ ഉള്ള വര് ഒക്കെ 

യും അവരെ അവനെറ അടുക്ക കൊ 

ണ്ടുവനം; അവന് ഓാരരാരുത്തസനെറയും 

മേല് കൈ വെച്ചു അവരെ സെരഖ്യമാക്കി. 

പലരില്നിന്നും ഭൂതങ്ങഥ: നി ഭദൈവചു 

തൃരനായ ക്രിസ്റ എന്നു നിലധിളിച്ചുപറ 

ഞ്ഞുകൊണ്ടു. പുറപ്പെട്ടുപോയി; താന് ക്രി 

സ്തു എന്നു അവ അറികകൊണ്ടു മിണ്ടുവാ൯ 

അവന സമ്മതിക്കാതെ അവയെ ശാ 

സിച്ച. 

നേരം വെളുത്തപ്പോഗ അവന് പുറ 

പ്പെട്ടു ഒരു നിജ്യയുനസ്ഥലത്തേക്കു പോയി. 
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പുരുഷാരം അവനെ തിരഞ്ഞു അവനൌ 

അരികത്തു വന്നു തങ്ങളെ വിട്ടുപോകതി 

രിപ്പാ൯ അവനെ തടുത്തു. അവന് അ 

വരോടട: ഞാ൯ മററുള്ള പട്ടണങ്ങളിലും 

ദൈവരാജ്യം സുധിമശകഷാിക്കേണ്ടതാകുന്നു ; 

ഇതിന്നായിട്ടല്ലോ എന്നെ അയച്ചിരിക്കു 

ന്നതു എനുഃ പറഞ്ഞു. 

അങ്ങനെ അവന് ഗലീലയിലെ പ 

ളളികളിത പ്രസം ഗിച്ചുരപാന്നു. 

൫. അദ്ധ്യായം. 

അവന് ഗടന്നസരെത്ത് തടാകത്തിനെറ 

കരയില് നില്ലഭമ്പാര പൃരുഷാരം ദൈ 

വവചനം കേഠാകക്കണ്ടതിന്നു അവനെ 

തിക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കയില് 

കരെക്കു അടുത്തുനില്ലയന്നതു അവ൯ കണ്ടു; 

അവയില്നിന്നു മി൯പിടിക്കാര ഇറങ്ങി 

വല കഴകുകയായിരുന്ന. ആ പടക്ക 

രണ്ടു പടകു 

ളില് ശിമാന്നുള്ളുതായ ഒന്നില് അവ൯ 

കയറി കരയിതനിന്നു അല്പം നിരമക്ക 

ണം എന്നു അവനോടു അഃപക്ഷിച്ചു; അ 

ങ്ങനെ അവ൯ പടകില് ഇരുന്നു പുരു 

ഷാരത്തെ ഉപദേശിച്ചു. സംസാരിച്ചു 

തീന്നഃപ്പംഠം അയന ശിമോമനാടു: ആഴ 

ത്തിലേക്കു നിക്കി മി൯പിടിത്തത്തിന്നു 

വല ഇറക്കുവി൯ എന്നു പറഞ്ഞു. അതി 

ന്നു ശിമമോ൯: നാഥാ, ഞങ്ങ രാത്രിമുഴ് 

വനും അഭ്ധ്വാനിച്ചിടും ഒന്നും കിട്ടിയില്ല; 

എങ്കിലും നിന്െറ വാക്കിന്നു ഞാ൯ വല 

ഇറക്കാം എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു. അവര് 

അങ്ങനെ ചെയുല്പോഠ പെരുത്തു മി൯ക്ര 

ട്ടം അകപ്പെട്ട വല കിറാറായി. അധഖര്൪ 

മറെറ പടകിലുള്ള ക്രട്ടാളികഠ വന്നു 

സഹായിപ്പാ൯ അധരെ മാടിവിളിച്ചു. 

അവര് വനു പടകു രണ്ടും മുങ്ങുമാറാകു 

ധോളം നിറെച്ചു. ശിമോ൯ പത്രൊസ് 

അതു കണ്ടിട്ടു യേശുധിനെറ കാച്ഛഛല് വീ 
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ണു: കത്താടവ, ഞാന പാപിയായ മനു 

ഷ്യ൯ ആകകൊണ്ടു എന്നെ വിട്ടുപോകേ 

ണമമ എന്നു പറഞ്ഞു. അവക്കു ഉണ്ടായ 

മീ൯പിടിത്തത്തില് അവന്നും അവനോടു 

ക്രടെയുള്ള വക്ക എല്ലാവക്കും സംഭൂമം പി 

ടിച്ചിരുന്നു. ശിമോനെറ ക്രട്ാളികളായ 

യാക്കോബ് യോഹന്നാന് എന്ന സെബെ 

ദിമക്കഠക്കും അവ്വണ്ണം തന്നേ, യേശു 

ശിമോ നോടു: ഭയപ്പെടേണ്ടാ, ഇന്നുമുതല് 

നി മനുഷ്യരെ പിടിക്കുന്നവ൯ ആകും 

എന്നു പറഞ്ഞു. പിന്നെ അവര് പടകു 

കളെ. കരെക്കു അടുപ്പിച്ചിട്ടു സകലവും 

വിട്ടു അവനെ അന്ദഗമിച്ചു. 

അവന് ഒരു പട്ടണത്തില് ഇരിക്കു 

മ്പോഠ കുഷ്ടം നിറഞ്ഞോരു മനുഷ്യന് 

യേശുവിനെ കണ്ടു കവിഴണ്ണുവിണു: ക 

തആാ3ഖ, നിനക്കു മനസ്സുണ്ടെങ്കില് എന്നെ 

ശുഭ്ധമാക്കുവാ൯ കഥിയും എന്നു അവനോട്ട 

അപേക്ഷിച്ചു. യേശു കൈ നീട്ടി അവ 

നെ തൊട്ടു: എനിക്കു മനസ്സൂണ്ട; ശുദ്ധ 

മാക എന്നു പറഞ്ഞു. മുടനെ കഷം അ 

വനെ പിട്ടുമാറി. അവ൯ അവനോടു : 

ഇതു ത്തരരാടും എന്നാല് 

പോയി നിന്നെത്തന്നേ പുരോഹിതന്നു 

പറയരുതു ; 

കാണി ച്ചു, അവക്കു സാക്ഷ്ൃത്തിന്നായി 

മോശെ കല്പിച്ചതുപോലെ നിനെറ ശുദ്ധി 

കരണത്തിന്നുള്ള വഴിപാടു അപ്പ്ിക്ക എ 

നനു അവനോടു കപ്പിച്ചു. എന്നാല് അവ 

നെക്കുറിച്ചുള്ള വത്തമാനം അധികം പര 

നു. വളരെ പുരുഷാരം വചനം കേര 

ക്കേണ്ടതിന്നും തങ്ങളൂ.ടെ വ്യാധികമക്കു 

സ്വെഖ്യം കിട്ടേണ്ടതിന്നും ക്രടിവന്നു. അ 

വനോ നിജ്യയുനദേശത്തു വാങ്ങിപ്പ്യോയി 

പ്രാത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. 

അവന ഒരു ദിവസം ഉപദദേശിക്കു 

ബ്പോഠം ഗലീലയിലും യ്യെഹ്രല്യയിലുമുള്ള 

സകലഗ്രാമത്തില്നിന്നും യെരൂശലമില് 

വ്യ 

മാരും അവിടെ ഇരുന്നിരുന്നു. സൌ 

ഖ്യമാക്കുവാ൯ കത്താധിനെറ ശക്തി അവ 

നോടുക്രടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പ്പോഠം 

ചില ആളുക പക്ഷവാതം പിടിച്ച ഒരു 

മനുഷ്യനെ കിടക്കയില് എടുത്തുകൊണ്ടു വ 

നു; അവനെ അകത്തു കൊണ്ടുചെന്നു 

അവനെറ മുമ്പില് ഖെപ്പാ൯ ശ്രമിച്ചു. 

പുരുഷാരം ഹേതുവായി അവനെ അക 

ത്തു കൊണ്ടുചെല്ലവാ൯ വഴി കാണാഞ്ഞിട്ടു 

പൃരമേല് കയറി ഓടു നീക്കി അവനെ 

കിടക്കയോടെ നടുധില് യേശുധിനെറ 

മുമ്പില് ഇറക്കിഖെച്ചു. അവരുടെ വി 

ശ്വാസം കണ്ടിട്ടു അവ൯: മനുഷ്യ, നി 

സെറ പാവങ്ങന മോചിച്ചുതന്നിരിക്കുന്നു 

എന്നു പറഞ്ഞു. ശാസ്ത്രിമാരും പരീശന്മാ 

രും: ദൈവട്ടഷണം പറയുന്ന ഇവ൯ 

ആര്? ദൈവം ഒരുവന് അല്ലാതെ പാപ 

ങ്ങളെ മോചിപ്പാ൯ കഴിയുന്നവ൯ ആ൪ 

എന്നു ചിന്തിച്ചുതുടങ്ങി. യേശു അവ 

രുടെ ചിന്തകളെ. അറിഞ്ഞ അവരോടു: 

നിങ്ങ ഹൃദയത്തില് ചിന്തിക്കുന്നതു എ 

ത്തു? 

ന്നിരിക്കുന്നു എന്നു പറയുന്നതോ എഴ്ന്നേ 

നിനെറ പാപങ്ങര മോചിച്ചുത 

റു നടക്ക എന്നു പറയുന്നതോ ഏതാകുനു 

എളുപ്പം എന്നു ചോദിച്ചു. എങ്കിലും ഭൂമി 

യില് പാപങ്ങളെ. മോചിപ്പാ൯ മനുഷ്യ 

പൃത്രന്നു അധികാരം ഉണ്ടു എന്നു നിങ്ങ 

അറിയേണ്ടതിന്നു -- അവ൯ പക്ഷവത 

ക്കാരനോട്ട: എഴ്ഴന്നേററു കിടക്ക എടുത്തു 

പിട്ടിലേക്കു പോക എന്നു ഞാന് നിന്നോടു 

പറയുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. ഉടനെ അവ൪ 

കാങ്കെ അവന് എഴുന്നേററു, താ൯ കിട 

ന്ന കിടക്ക എടുത്തു ദൈധഖത്തെ മഹത്വി 

കരിച്ചുംകൊണ്ടു വീട്ടിലേക്കു പോയി. 

എല്ലാവരും വിസ്കയം പൂണ്ടു ദൈവത്തെ 

മഹത്വപ്പെടുത്തി ഭയം നിറഞ്ഞവരായി: 
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ഇന്നു നാം അപൂവ്വകായ്യങ്ങളെ കണ്ടു എന്നു 

പറഞ്ഞു. 

അതിനെറശേഷം അവന് പുറപ്പെടു, 

ലേധി എന്നു പേരുള്ളോരു ചുങ്കക്കാര൯ 

ചുരം സ്ഥലത്തു ഇരിക്കുന്നതു കണ്ടു: എന്നെ 

അനുഗമിക്ക എന്നു അവഃനാടു പറഞ്ഞു. 

അവന് സകലവും വിട്ടു എഴുന്നേററു അ 

വനെ അനുഗമിച്ചു. ലേധി തന്െറ വി 

ട്ടില് അവന്നു ഒരു വലിയ വിരുന്നു ഒരു 

ക്കി; ചുങ്കക്കാരും മററും വലിരയാരു പുരു 

കാരം അവരരോടുക്രടെ പന്തിയില് ഇരു 

ന്നു. പരീശന്മാരും അവരുടെ ശാസ്ധി 

മാരും അവന്െറ ശിഷ്യന്മാരോടു: നി 

ങ്ങ ചൂങ്കക്കാരരോട്ടം പാപികളോടുംക്രടെ 

തിന്നുകടിക്കുന്നതു എന്തു എന്നു പറഞ്ഞു 

ക്കാക്കല്ലാതെ സൊഖ്യുള്ള വക്കു റൈടയ 

യേശു അവരരാടു: ദീന 

നെക്കൊണ്ടു ആവശ്യമില്ല; ഞാ൯ നിതി 

മാന്മാരെ അല്പ പാപികളെ അത മാന 

സാന്തരത്തിന്നു യിളിപ്പാ൯ വന്നിരിക്കു 

ന്നതു എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു. അധ൪ര്അ 

വനോടു : യോഹന്നാനെ ശിഷ്യന്മാര് ക്ര 

ട്ക്കൂടെ മുപവസിച്ചു പ്രാത്ഥന കഴിച്ചുവ 

തന്നു; പരീശന്മാരുടെ ശിഷ്യന്ാരും അ 

ങ്ങനെ തന്നേ ചെയ്യുന്നു; നിനെറ ശിഷ്യ 

ന്മാരരോ തിന്നുകയും കുടിക്കയും ചെയ്യുന്നു 

എന്നു പറഞ്ഞു. 

വാളു൯ തോഥ്കുക്കാരരോടുക്രടെ ഉള്ള പ്പാഠം 

യേശൂ അവരരോടു: മണ 

അവരെ മഉപധാസം ചെയ്യിപ്പാ൯ കഴി 

യ്യമോ? മണവാമ൯ അവരെ ധിട്ടപി 

ര്ത 

കാലത്തു, അവര് മുപവസിക്കും എന്നു പറ 

രിയേണ്ടുന്ന കാലം വരും; അന്നും 

ഞ്ഞു. ഒരു മുപമയും അവദഭരാടു പറഞ്ഞു : 

ആരും കോടിതൃതുണിക്കണ്ടം കീറി എടു 

തുത പഴയഡസ്ര്രൂർത്തോടു ചത്തു തുന്നുമാ 

റില്ല. തുന്നിയാദലാ പുതിയതു കിറുകയ്ും 

പുതിയകണ്ടം പഴയതിനോടു ചേരാതി 

95 ലൂക്കൊസ് ൬ 

രിക്കയും ചെയ്യും. ആരും പുതുധീഞ്ഞു 

പഴയതുരുത്തിയില് പകരുമാറില്ല; പക 

ന്നാല്. പുതു വീഞ്ഞു തൂരുത്തിയെ പൊളിച്ചു 

ഒഴുകിപ്പോകും; തുരുത്തിയും നശിച്ചുപോ 

കും. പുൃതുവിഞ്ഞു പുയിയതുരുത്തിയില് 

അത്ര പകന്നുധലെക്കേണ്ടതു. പിന്നെ 

പഴയതു കുടിച്ചിട്ടു ആരും പുതിയതു മട 

നെ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല; പഴയതു ഏറെ 

നല്തു എന്നു പറയും. 

൬൦ അദ്ധ്യായം. 

ഒരു ശബ്ദത്തില് അവ൯ ലിക ദുമിയില് 

കരടി കടന്നുപോകുമ്പോര അവനെറ 

ശിഷ്യന്മാര് കതിര് പറിച്ചു കൈകൊണ്ടു 

തിരുമ്മി തിന്നു. പരിീശന്മാരില് ചിലര് 

ശബ്ബത്തില് ലിഹിതമല്ലാത്തതു നിങ്ങ 

ചെയ്യുന്നതു എന്തു എന്നു പറഞ്ഞു. 

അവദരാടു: ദാവിദ് തനികും ക്രടെയുള്ള 

യേശു 

വക്കും വിശന്നപ്പ്പേഠര ചെയുതു എന്തു? 

അവന ദൈവാലയത്തില് ചെന്നു പുരോ 

ഹിതന്മാർ മാത്രമല്ലാതെ ആരും തിന്നരു 

വാങ്ങി 

ക്രടെയുള്ള വക്കും കൊടുക്കയും ചെയ്യൂ എന്നു 

ള്ളതു നിങ്ങ വായിച്ചിടടില്ലയോ ഏന്നു 

മന്ദഷ്യവുത൯ ശബ്ദ 

ത്തിന്നും കത്താവു ആകുന്നു എന്നും അവ 

താത്ത കാഴ്ചയപ്പം തിന്നുകയും 

തുത്തരം പറഞ്ഞു. 

രരാഴ്ട പറഞ്ഞു. 

മറെറാരു ശബ്ബത്തില് അവ൯ പള്ളി 

യില് ചെന്നു മപദേശിക്കുമ്പോഠം വല 

്കൈ വരണ്ടുള്ളോരു മന്ദഷ്യ൯ അധിടെ 

ഉണ്ടായിരുന്നു. ശാസ്ത്രിമാരും പരിീശന്മാ 

രം അവനെ കുററംചുമതുതുവാ൯ സംഗ 

തി കിടട്ടണ്ടതിന്നു അവന ശബ്ബത്തില് 

സെരഖ്യമാക്കുമോ എന്നു നോക്കിക്കൊണ്ടി 

രുന്നു. അവരുടെ വിചാരം അറിഞ്ഞിട്ടു 

അവന് വരണ്ട കയ്യുള്ള മനുഷ്യ നാടു: എ 

ഴമന്നററു നടുവില് നില്ലം ഏന്നു പറഞ്ഞു; 
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അയന് എഴന്നററുനിന്നു. യേശു അവ 

രോട്ട: ഞാ൯ നിങ്ങളോടു ഒന്നു ചോടിക്ക 

ട്ടെ: ശബ്ബത്തില് നന്മ ചെയ്തുയോ തിന്മ 

ചെയ്തു3യാ ജീവനെ രക്ഷിക്കയോ നശി 

പ്രിക്കയോ ഏതു വിഹിതം എന്നു പറഞ്ഞു. 

അവരെ എല്ലാം ചുററും നോക്കീട്ടു ആ മന്ദ 

ഷ്യനോടു: കൈ നീട്ടുക എന്നു പറഞ്ഞു. 

അവ൯ അങ്ങനെ ചെയ്തു, അധഖസെറ 

കൈക്കു സെൌഖ്യംവന്നു. അധരരാ ഭ്രാ 

നതു നിറഞ്ഞവരായി യേശുധിനെ ഏന്തു 

ചെട൪യ്യണ്ടു എന്നു തമ്മില് ആലോചന 

കഴിച്ചു. 

ആ കാലത്തു അവന പ്രാത്ഥി ക്കേണ്ട 

തിന്നു ഒരു മലയില് ചെന്നു ദൈവര്ത്തോ 

ടുള്ള പ്രാത്ഥനയില് രാത്രി കഴിച്ചു. നേ 

രം വെളുത്തഃപ്പാഠഠ അവ൯ ശിഷ്യന്മാരെ 

അടുക്കല് വിളിച്ചു, അധരില് പന്ത്രണ്ട 

ചേരെ തിരഞ്ഞെടുത്തു, അവക്കു അപ്പാ 

സ്മൂലന്മാര് എന്നും പേര് വിളിച്ചു. അ 

വ൪ ആരെന്നാൽ: പത്രൊസ് എന്നും അ 

വന് പേര് ധിളിച്ച ശിഃമാ൯., അവനെറ 

സദഹാദരനായ അന്ത്രെയാസ് , യാര്ക്കാ 

ബ്, യോഹന്നാ൯, ഫിലിപ്പൊസ്, ബ 

ത്തൊലൊമായി, മത്തായി, തോമാസ് , അ 

ല്ായിയുടെ മകനായ യാ3ക്കാബ്', എരി 

വുകാരനായ ശിമോ൯, യാരക്കാബി നെറ 

സമഹാദരനായ യ്ലദാ, ദഹിയായിത്തി 

ന്ന ഇരസ്താർയ്യാത്ത് സ്ക്രൂ എന്നിവര് തര്ന്ന. 

അവ൯ അധരരാടു കൂടെ ഇറങ്ങി സമു 

മിയിൽ നിന്നു; അവനെറ ശിഷ്യന്മാരുടെ 

കൂട്ടവും യ്െഹ്രുട്യയില് എച്പാടത്തുനിന്നും 

യെരൂശലേമിതനിന്നും സോര് സിദോ൯ 

എന്ന സമുദതീരങ്ങളിതനിന്നും അവന്െറ 

വചനം കേഷപ്പ്ാനും രോഗശാന്തി കിട്ടു 

വാനം വന്ന ബഹ്ുുവുരുഷ്ഷാരധും ഉണ്ടാ 

അശുഭ്ധാത്മാക്കര ബാധിച്ച 

19 വരും സ്വെഖ്യം പ്രാപിച്ചു. ശക്തി അഖ 

ഠിം 
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നില്നിന്നു പുറപ്പെടു എല്ലാവരെയും സൌ 

ഖ്യമാക്കുകകൊണ്ടു പുരുഷാരം ഒക്കെയും 

അധനെ തൊടുവാന് ശ്രമിച്ചു. 

അനന്തരം അവ൯ ശിഷ്യന്മാരെ നോ 

ക്കി പറഞ്ഞതു: ഒരിദന്മാരായ നിങ്ങഠം 

ഭാഗ്യ വാന്മാ൪; ദൈവരാജ്യം നിങ്ങനക്കു 

ഒളതു. ഇടപ്പ്ാഠഠ വിശക്കുന്നവരായ നി 

ങ്ങാം ഭാഗ്യവാന്മാർ; നിങ്ങശക്കു തൃഡ്യി 

വരും; ഇ പ്പോഠം കരയുന്നവരായ നിങ്ങ 

ഭാഗ്യവാന്മാര്; നിങ്ങഠം ചിരിക്കും. മന്ദ 

ഷ്യപൃത്രനനിമിത്തം മനുഷ്യര് നിങ്ങളെ. 

ദ്വേഷിച്ചു ഭൂഷ്ടടരാക്കി നിന്ദിച്ചു നിങ്ങളുടെ 

പേ൪ വിടക്ു എന്നു തള്ള മ്പോര നിങ്ങ 

ഭാഗ്യവാന്മാര്. ആ നാളില് സന്തോ 

കിച്ച തുള്ളധി൯; നിങ്ങളുടെ പ്രതി 

ഫലം സ്വശ്ശുത്തില് വലിയതു; അവരുടെ 

പിതാക്കന്മാർ പ്രവാചകന്മാരരാടു അങ്ങ 

നെ തന്നേ ചെയ്യുവഭല്ലാ. എന്നാൽ സമ്പ 

ന്നന്മാരായ നിങ്ങറാക്കു അയ്യോ കക്ടടം; 

നിങ്ങളുടെ ആശ്വാസം നിങ്ങമക്കു ലഭിച്ചു 

ഇപ്പോ തൃറുന്മാരായ 

നിങ്ങശക്കു അയ്യോ കഷ്ടം; നിങ്ങശക്കു വി 

പോയുാല്ലാ. 

ശക്കും. ഇപ്പോ ചിരിക്കുന്നവരായ നി 

ങ്ങാരക്ു അയ്യോ കക്ടും; നിങ്ങ ടുടഖിച്ച 

കരയും. സകലമനുഷ്യരും നിങ്ങളെ 

പുക പ്പറയയമമ്പോറാ നിങ്ങഗക്കു അയ്യാ 

കഷ്ടം; അവരുടെ പിതാക്കന്മാര് കള്ള.വ്വ 

വാചകന്മാരെ അങ്ങനെ ചെയ്യുവരല്ലാ. 

എന്നാൽ കേശക്കുന്നവരായ നിങ്ങളോ 

ട് ഞാന് പറയുന്നതു : നിങ്ങളുടെ: ശത്രുക്ക 

ളെ സ്നേഹിപ്പി൯; നിങ്ങളെ. പകെക്കുന്ന 

വക്കു ഗുണം ചെയ്ത്ി൯. നിങ്ങളെ ശപി 

ക്കുന്നവരെ അന്ധഗ്രഹിപ്പി൯; നിങ്ങളെ. 

ടുഷിക്കുന്നവക്കു ലേണ്ടി പ്രാത്ഥിപ്പി൯. 

നിന്നെ ഒരു ചെകിട്ടത്തു അടിക്കുന്നവന്നു 

മറേറതും കാണിച്ചുകൊടുക്ക; നിന്െറ 

പുതപ്പു എടുത്തുകളയുന്നവന്നു വസ്ത്രവും 
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തടുക്കരുതു. നിരന്നാടു ചോടിക്കുന്ന ഏ 

വന്നും കൊടുക്ക; നിനക്കുള്ളതു ഏടുത്തുക 

ളയുന്നവഃനാട്ട മടക്കി ചോടദിക്കരുതു . 

മനുഷ്യര് നിങ്ങഗക്കു ചെയ്യണം ഏന്നു 

നിങ്ങ ഇച്ഛിക്കുന്നതു പാലെ തന്നേ അ 

വകും ചെയ്തി൯. നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കു 

ന്നധവരെ സ്നേഹിച്ചാരു നിങ്ങരക്കു എന്തു 

ഉപചാരം കിട്ടും? പാപ്പികളും തങ്ങളെ 

സ്നേഹിക്കുന്നവരെ സ്ന്റേഹിക്കുന്നുവരല്ലാ. 

നിങ്ങക്കു നന്മ ചെയ്യുന്നവകു നന്മ ചെ 

ജ്യാല് നിങ്ങഗക്ു ഏന്തു ഉപചാരം കിട്ടും? 

പാപികളും അങ്ങനെ തന്നേ ചെയ്യുന്നുവ 

ല്ലോ. 

നിങ്ങ ആശിക്കുന്നവകു കടം കൊടു 

മടക്കി വാങ്ങിക്കൊള്ളഠാം എന്നു 

ത്താല് നിങ്ങമക്കു ഏന്തു കിട്ടും? പാപി 

കളം കുറയാതെ മടക്കി വാമങ്ങണ്ടതിന്നു 

പാപികമക്കു കടം കൊടുക്കുന്നു വല്ലോ. 

നിങ്ങളോ ശത്രുക്കളെ സ്നേഹിപ്പി൯; അ 

വകു നന്മ ചെയ്തി൯; ഒന്നും പകരം ഇ 

ച്വിക്കാതെ കടം കൊടുപ്പി൯; എന്നാത 

നിങ്ങളുടെ പ്രുതിഫലം വളരെ ആകം; 

നിങ്ങ അത്യന്നതനെറ മക്ക ആകും; 

അവന് നന്ദികെട്ടവരോടും ദൂഷ്ടന്മാരോടും 

ഒയാലുവല്ലോ. അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ പി 

തായു മനസ്സുലിപുമ്ളവ൯ ആകുന്നതു പോ 

ലെ നിങ്ങളും മനസ്സലിധുള്ളവ൪ ആകു 

വി൯. 

ളെയും വിധിക്കയില്ല; ശിക്ഷെക്കു വിധി 

വിധിക്കരുതു; എന്നാല് നിങ്ങ 

ക്കരുതു ; എന്നാൽ നിങ്ങമാക്കും ശിക്ഷാധി 

ഡി ഉണ്ടാകയില്ല; വിടുവിപ്പി൯; എന്നാല് 

കൊടുപ്പി൯ ; 

എന്നാല് നിങ്ങമക്കു കിട്ടും; അമത്തി കുലു 

നിങ്ങളെയും വിട്ടവികും. 

ക്കി കവിയുന്നോരു നല്ല അളവു നിങ്ങളു. 

ടെ മടിയില് തരും; നിങ്ങ അളക്കുന്ന 

അള വിനാ നിങ്ങരക്കും അളുന്നുകിട്ടും. 

അവന ഒരുപമയും അവരോടു പറ 

ഞ്ഞു: കുരുടന്നു കുരുടനെ വഴികാട്ടുവാ൯ 

ധാഠാഥറ്ഠിം 
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കഴിയുമോ? ഇരുവരും കുഴിയില് വിഴക 

യില്ലയോ? ശിഷ്യ൯ ഗുരുധിന്നു മീതെയ 

ല്ലം അഭ്യാസം തികഞ്ഞവന് എല്ലാം ഗുരു 

വിനെപ്പോൊലെ ആകും. ഏന്നാല് നി 

സഹോദരന്െറ കണ്ണിലെ കരടു നോക്കു 

കയും സ്വന്തകണ്ണിലെ കോല് വിചാരി 

ക്കാതിരിക്കയും ചെയ്യുന്നതു ഏന്തു? അല്ല, 

സ്വന്തകണ്ണ്ണിലെ കോല് നോക്കാതെ: സ 

ഹോടരം, നില്ല; നിന്െറ കണ്ണിലെ കരട്ട 

എടടത്ുതുകളുയട്ടെ എന്നു സദഹാദരനോടു 

പറധഖാന് നിനക്കു എങ്ങനെ കഴിയും 

കപടഭ ദതിക്കാരാ, മുമ്പെ സ്വന്തകണ്ണി 

ലെ കോത എടുത്തുകളുക; എന്നാതു സ 

ഹോദരനന്െറ കണ്ണിലെ കരടു ഏടുത്തുകള. 

ആകാ 

ത്ത ഫലം കായ്ത്ന്ന നല്ല വൃക്ഷമില്ല; നല്ല 

വാ൯ വെടിപ്പായി കാണേമലല്ലോ. 

ഫലം കായ്ക്ന്ന ആകത്തേ വ്ലക്ഷധുമില്ല. 

ഏതു വൃക്ഷത്തെയും ഫലംകൊണ്ടെ അറി 

യാം. മുള്ളിരുനിന്നു അത്തിപ്പഗം ശേഖരി 

ക്കുകയും ഞെരിഞ്ഞിലില്നിന്നു മുന്തിരിങ്ങാ 

പറിക്കയും ചെയ്യുമാറില്ലല്ലോ. നല്ലമന്മ 

ഷ്യ൯ തനെറ എദയത്തിലെ നല്ലനിക്ഷേ 

പത്തിരനിന്നു നല്ലതു പ്പാപ്പെടുധിക്കുന്നു; 

ടുഷ്൯ ദോഷമായതില്നിന്നു ടോഷം പ 

റപ്പെടുവിക്കുന്ന. ഹ്ൃദയത്തില് നിറഞ്ഞു 

കവിയുന്നതല്ലോ വായി പ്രസ്മാിക്കുന്നതു 

നിങ്ങ ഏന്നെ കത്താ, കത്താ3വ, 

എന്നു വിളിക്കയും ഞാ൯ പറയുന്നതു ചെ 

യ്യാതിരിക്കയും ചെയ്യുന്നതു എന്തു? എനെറ 

അടുക്കല് വന്നു എനെറ വചനം കേട്ടു 

ചെയ്യുന്നവ൯ ഏച്പാം ഇന്നവന്നേടു തുല്യസ 

എന്നു ഞാ൯ കാണിച്ചുതരാം. ആഴകെക്കു 

ഗിച്ചു പാഠറമേത അടിസ്ഥാനം ഇട്ടു വിടു 

പണിയുന്ന മനുഷ്യനോടു അവന് തുല്യന്. 

വെള്ളപ്പൊക്കം മുണ്ടായിട്ട ഒഴുക്കു വീട്ടി 

നോടു അടിച്ചു; എന്നാൽ അതു നല്ലവണ്ണം 

പണിതിരിക്കകൊണ്ടു അതു ഇളകിപ്പോ 
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യില്ല. കേട്ടിട്ടു ചെയാത്തവനോ അടി 

സ്ഥാനം ക്രടാതെ മണ്ണിന്മേല് വീടു പണി 

ത മനുഷ്യനോടു തുല്യ൯. ഒഴുക്കു അടിച്ച 

മുടനെ അതു വീണു; ആ യീട്ടിനെറ ധിഴ്കു 

വലിയതുമായിരുന്നു. 

രം അദ്ധ്യായം. 

ജനം കേധക്കെ തനെറ വചനം ഒക്കെ 

യും പറഞ്ഞുരിന്നശേഷംം അവന് കഫന്ന 

ഹ്രമില് ചെന്നു. 

അധിടെ ഒരു ശതാധിപന്നു പ്രിയ 

നായ ദാസനു ദിനംപിടിച്ചു മരിപ്പാറായി 

രുന്നു. അവന് യേശുവിനെറ വസ്തുത 

കേട്ടിട്ടു അവന വന്നു തനെറ ദാസനെ 

രക്ഷിക്കേണ്ടതിന്നു അവനോട്ടു അപേ 

ക്ഷിപ്പാ൯ യ്യെഹ്രദന്മാരുടെ മൂപ്പന്മാരെ 

അവനെറ അടുക്കൽ അയച്ചു. അവ൪ 

യേശുധിനെറ അടുക്കല് വന്നു അവനോടു 

താല്പയ്യമായി അപേക്ഷിച്ചു: നീ അതു ചെ 

യ്യൂകൊടുപ്പാ൯ അവന് യോശൃ൯; അവ൯ 

നമ്മുടെ ജനത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നു ; ഞങ്ങ 

ക്കു ഒരു പള്ളിയും തീപ്പിച്ചുതന്നിരിക്കുന്നു 

എന്നു പറഞ്ഞു. 

പോയി, ധീട്ടിനോടു അടുപ്പാറോയപ്പ്പോഠം 

യേശു അവധരോടുക്രടെ 

ശരാധിപനു സ്ന്റേഹിതന്മാരെ അവനെറ 

അടുക്ക അയച്ചു: കത്താവേ, പ്രയാസ 

പ്പെടേണ്ടാ; നീ എന്റെറ പുരെക്കകത്തു വ 

രുവാ൯ ഞാന് പോരാത്തവ൯. അതുകൊ 

ണ്ടു നിനെറ അടുക്കല് വരുവാ൯ ഞാ൯ 

യോഗ്യ൯ എന്നു എനിക്കു തോന്നിട്ടില്ല. 

ഒരു വാക്കു കല്പിച്ചാല് എനെറ ബാല്യക്കാ 

രന്നു സെരഖ്യംവരും. ഞാനും അധികാ 

രത്തിന്നു കിഴ്ടട മനുഷ്യ൯; എനെറ കീ 

ഗില് പടയാളികഠ ഉണ്ടു; ഒരുവനോടു : 

പോക എന്നു പറഞ്ഞാല് അവന പോകു 

ന്നു; മറെറാരുവനോട്ട : വരിക എന്നു പ 

റഞ്ഞാല് അവന് വരുന്നു; എനെറ ദാസ 
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നോടു: ഇതു ചെയ്തു എന്നു പറഞ്ഞാല് അ 

വന് ചെയ്യുന്നു എന്നു പറയിച്ചു. യേശു 

അത്തു കേട്ടിട്ടു അവങ്കല് ആശ്ചയ്പ്പെട്ടു 

തിരിഞ്ഞുനോക്കി, അന്ദഗമിക്കുന്ന ക്രട്ട 

ത്തോട്ട: യിസ്രാരയേലില്ക്രടെ ഇങ്ങനെയു 

്ള വിശ്വാസം ഞാന കണ്ടിട്ടില്ല ഏന്നു 

ഞാ൯ നിങ്ങളോടു പറയുന്നു എന്നു പറ 

ഞ്ഞും 

വ൪ വിട്ടില് മടങ്ങിവന്നഃപ്പോഠം ദാസനെ 

ശതാധിപ൯ പറഞ്ഞയച്ചിരുന്ന 

സ്വെഖ്യത്തോടെ കണ്ടു. 

പിറെറന്നാര അവ൯ നയി൯ന എന്ന 

പട്ടണത്തിലേക്കു പോകുമ്പോഠം അവ 

നെറ ശിഷ്യന്മാരും വളരെ പുരുഷാരവും 

ക്രടെ പോയി. അവ൯ പട്ടണത്തിനെറ 

വാതിലോടു അടുത്തപ്പ്പോഠ മരിച്ചുപോയ 

ഒരുത്തനെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരുന്നു; അ 

ധവ൯ അമ്മെക്കു ഏകജാതനായ മക൯; 

അവളോ ധിധവ ആയിരുന്നു. പട്ട 

ണത്തിലെ ഒരു വലിയ പുരുഷ്ഷരധും അ 

വളോടുക്രടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവളെ 

കണ്ടിട്ട കത്താധു മനസ്സലിഞ്ഞു അവളോടു : 

കരയേണ്ടാ എന്നു പറഞ്ഞു; അവന് അടു 

തുചെന്നു മഞ്ചം തൊട്ടു ചുമക്കുന്നവര൪ 

നിന്നു. ബാല്യക്കാരാ, എഴ്ചന്നേല്ല, എ 

ന്നു ഞാ൯ നിന്നോടു പറയുന്നു എന്നു 

അവന പറഞ്ഞു. മരിച്ചവ൯ ഏഴു ഭന്നററു 

ഇരുന്നു സംസാരിപ്പ്രാ൯ തുടങ്ങി; അവ൯ 

അവനെ അമ്മെക്കു ഏപ്പിച്ചുകൊടുത്തു. 

എല്ലാവകും ഭയം പിടിച്ചു: ഒരു വലിയ 

പ്രവാചക൯ നമുടെ ഇടയില് എഴ്ഴന്നേ 

ററിരിക്കുന്നു; ദൈധഖം തെറ ജനത്തെ 

സന്ദശിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു ദൈ 

വത്തെ മഹത്വീകരിച്ചും അവനെക്കുറി 

ള്ള ഈ ശ്രുതി യ്െഫ്രുദ്യയില് ഒക്കെയും 

ചുററുമുള്ള നാടെങ്ങും പരന്നു. 

ഇതു ഒക്കെയും യോഫന്നാനെറ ശിഷ്യ 

ന്മാർ അവനോടു അറിയിച്ചു. എന്നാറെ 
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യോഹന്നാ൯ തനെറ ശിഷ്യന്മാരില് രണ്ടു 

പേരെ ധിളിച്ചു കത്താവിസെറ അടുക്കല് 

അയച്ചു: വരുധാനുള്ളവന് നിയോ? 

അല്ല, ഞങ്ങാഠം മറെറാരുത്തനെ കാത്തിരി 

ക്ഷേണമോ എനു പറയിച്ചു. ആ പുരു 

ഷന്മാര അവനെറ അടുക്കത വന്നു: വരു 

വാനുള്ളവ൯ നീയോ? അല്ല, ഞങ്ങ 

മറെറാരുത്തനെ കാത്തിരിക്കേണേമോ എ 

ന്ന ചോടിപ്പാസ യോഹന്നാ൯സ്ത്റാപക൯ 

ഞങ്ങളെ നിനെറ അടുക്കല് അയച്ചിരി 

ക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. ആ നാഴികയിത 

അയ൯ ധ്യാധികളും ദന്ഡങ്ങളൂം ടൂരാത്മാ 

ഒേള്ലെം പിടിച്ച പലരെയും സൌടഖ്യമാക്കു 

കയം പല കുരുടനാക്ും കാഴ്ച നല്ലുകയ്യം 

ചെയ്യിട്ട അവരോടു: കുരുട൪ കാണുന്നു; 

മുടന്തര് നടക്കുന്നു; കുക്ടുരോഗികഠ ശ്രഭ്ധ 

രായി തീരുന്നു; ചെകിട൪ര കേരക്കുന്നു; 

മരിച്ചവർ മുയിത്തെഴ്ുന്നേല്ലുന്നു; ദരി 

ന്മാരരോടു സുധിശേഷം അറിയിക്കുന്നു 

എന്നിങ്ങനെ നിങ്ങ കാണുകയ്യം കേഠ 

ക്കയും ചെയ്യുന്നതു യോഹന്നാനെ ചെന്നു 

അറിയി പ്പി൯. ഏന്നാല് എങ്കല് ഇടറി 

പ്പോകാത്തവ൯ ഭാഗ്യധാ൯ ഏന്നു ഉത്തരം 

പറഞ്ഞു. 

യോഹനന്നാനെറ ഒ്ടുതന്മാർ പോയ 

ശേഷം അവന് പുരുഷാരത്തോടു യോഹ 

ന്നാനെക്കുറിച്ച പറഞ്ഞൂുതുടങ്ങിയതു: നി 

ങ്ങ എന്തു കാണാന മരുഭൂമിയിലേക്കു 

പോയി? കാററിനാല് ഉലയുന്ന ഓട 

യോ? അല്ല, എന്തു കാണ്മാന് പോയി? 

മാടദ്ടവവസ്്രം ധരിച്ച മനുഷ്യനെയോ? 

മോടിയുള്ള വത്്രം ധരിച്ചു സുഖഭോഗിക 

കായി നടക്കുന്നവര് രാജധാനികളില് 

അത്രേ. അല്ല, എന്തു കാണാന പോയി? 

ഒരു പ്രവാചകനെര്യാ? അതേ, പ്രവാ 

ചകനിലും മികച്ചവനെ തന്നേ ഏന്നു 

ഞാന് നിങ്ങളോടു പറയുന്നു : 
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ഞാ൯ എനെറ ട്ടൂുതനെ നിനക്കു 

മുമ്പായി അയക്കുന്നു; അവന നിനെറ 

മുമ്പില് നിനക്കു വഴി ഒരുക്കും" 

എന്നു ഏഴ്ഴതിയിരിക്കുന്നതു അവനെക്കു 

സ്ട്രികളില്നിന്നു ജനിച്ച 

വരില് രയാഹന്നാനെക്കാര ൨ലിയവ൯ 

റിച്ചാകുന്നു. 

ആരുമില്ല; ദൈവരാജ്യത്തില് ഏററവും 

ചെറിയവനോ അവനിലും വലിയവ൯ 

എന്നു ഞാ൯ നിങ്ങളോടു പറയുന്നു. -- എ 

ന്നാല് ജനം ഒക്കെയും ചുങ്കക്കാരും കേടിട്ടു 

യോഹന്നാനെറ സ്താനം ഏററതിനാല് 

ദൈവത്തെ നിതീകരിച്ചു. ഏങ്കിലും പരി 

ശന്മാരും ന്യായശാസ്ത്ര്രിമാരും അവനാല് 

സ്താനം ഏല്ലക്ഛാതെ ദൈവത്തിനെറആലോ 

ചന തങ്ങരക്കു വൃഥാവാക്കിക്കള ഞ്ഞു. -- 

ഈ തലമുറയിലെ മനുഷ്യരെ ഏതിനോടു 

ഉപമിക്കേണ്ടു? അവര് ഏതി നോട്ട തുല്യ 

ഞങ്ങ നിങ്ങധക്കായി കുഴലൂതി, നി 

ങ്ങ ൬അം ചെയ്യില്ല; ഞങ്ങഠ നിങ്ങ 

ക്കായി വിലാപം പാടി, നിങ്ങ കരഞ്ഞി 

ല്ല എന്നു ചന്തസ്ഥലത്തു ഇരുന്നു അന്നോ 

നം വിളിച്ചുപറയുന്ന കുട്ടികളോടു അവര് 

തുല്യ൪. 

തിന്നാതെയും വിഞ്ഞു കുടിക്കാതെയും വ 

യോഹന്നാ൯സ്സാപക൯ അപ്പം 

ന്നിരിക്കുന്നു; അവന്നു ഭൂതം ഉണ്ടു ഏന്നു 

നിങ്ങ പറയുന്നു. മരുഷ്യയപുത്രസ തി 

ന്നും കടിച്ചും കൊണ്ടു വന്നിരിക്കുന്നു ;തിന്നി 

യും കുടിയനും ആയ മനുഷ്യന്; ചുങ്കക്കാ 

രുടെയും പാപികളുടെയും സ്നേഹിത൯ 

എന്നു നിങ്ങാം പറയുന്നു. ജ്ഞാനമോ 

തനെറ എല്ലാമക്കളാലും നീതികരിക്കപ്പെ 

ട്ളിരിക്കുന്നു . 

പരിശന്മാരില് ഒരുത്ത൯ തന്നോടു 

ക്രടെ ഭക്ഷണം കഴിപ്പാ൯ അവനെക്ഷ 

ണിച്ചു; അവന്൯ പരിശനെറ പലിട്ടില് 

ചെന്നു ഭക്ഷണത്തിന്നിരുന്നു. ആ പട്ട 

ണത്തില് പാപിയായ ഒരു സ്ത്രി, അവ൯ 
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പരിശനെറ പലിട്ടില് ഭക്ഷണത്തിന്നിരി 

ക്കുന്നതു അറിഞ്ഞു ഒരു ധെങ്കല്ഭരണി 

വൂറ 

കില് അവനെറ കാല്ലല് കരഞ്ഞുകൊണ്ടു 

പരിമളതൈലം കൊണ്ടുവന്നു, 

നിന്നു കണ്ണുനീര് കൊണ്ടെ അവനനെറ കാല് 

നനെച്ചതുടങ്ങി; തലമുടികൊണ്ടു തുടെച്ചു 

കാല് ചുംബിച്ചു തൈലം പൂശി. അധ 

നെ ക്ഷണിച്ച പരിശ൯ അതു കണ്ടിട്ടു: 

ഇവന് പ്രവാചകന് ആയിരുന്നു എങ്കില്, 

തന്നെ തൊടുന്ന സ്രീ ആരെന്നും എങ്ങ 

നെയ്യുള്ള വ എന്നും അറിയുമായിരുന്നു : 

അവ പാപിയല്ലോ ഏന്നു ഉള്ളില് പറ 

ഞ്ഞ. ശിമോനേ, നിന്നോട്ട ഒന്നു പറവാ 

നുണ്ടു എന്നു യേശു പറഞ്ഞതിന്നു: ഗ്രോ, 

പറഞ്ഞാലും എന്നു അവ൯ പറഞ്ഞു. കടം 

കൊടുക്കുന്ന ഒരുത്തന്നു രണ്ടു കടക്കാ൪ 

ഉണ്ടായിരുന്നു; ഒരുത്ത൯ അഞ്ഞൂറു വെള്ളി 

ക്കാശും മററവ൯ അമ്പതു വെള്ളിക്കാശും 

കൊടുപ്പാനുണ്ടായിരുന്നു. വിട്ടവാ൯ അ 

വക്കു വക ഇല്ലായ്യയാല് അവന് ഇരുവകും 

ഇളെ.്ചുകൊടുത്ു; 

ആര് അവനെ അധികം സ്നേഹിക്കും? 

എന്നാല് അവരില് 

അധികം ഇളെ.്ചുകിട്ടിയവ൯ എന്നു ഞാ൯ 

ഈഹിക്കുന്നു എന്നു ശിമോ൯ പറഞ്ഞു. അ 

വ൯ അവനോടു: നി ധിധിച്ചതു ശരി 

എന്നു പറഞ്ഞു. സ്്്രിയുടെ നേരെ തിരി 

ഞ്ഞ ശിമോനോടു പറഞ്ഞതു : ഈ സ്ര്്രീയെ 

കാണുന്നുവോ? ഞാന നിസെറ വിട്ടില് 

വന്നു. നി എനെറ കാലിന്നു വെള്ളം തന്നി 

ലല; ഇവളോ കണ്ണനീര് കൊണ്ടു എനെറ 

കാല് നനെച്ചു തലമുടികൊണ്ടു തുടെച്ചു. 

നി എനിക്കു ചുംബനം തന്നില്ല; ഇവളോ 

ഞാ൯ അകത്തു വന്നതുമുതല് ഇടധിടാതെ 

എനെറ കാല്, ചുംബിച്ചു. നി എനെറ 

തലയില് തൈലം പൃൂശിയില്ല; ഇവളോ 

പരിമള തൈലംകൊണ്ടു എഏനെറ കാല് പ്പൂ 

ശി. ആകയാല് ഇവളുടെ അനേകമായ 

ഠിം 
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പാപങ്ങമ മോചിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു ഞാ൯ 

നിന്നോടു പറയുന്നു; അവര വളരെ സ്നേ 

ഹിച്ചുവല്ലോ; അല്പം മോചിച്ചുകിട്ടിയവ൯ 

അല്പം സ്നേഹിക്കുന്നു. പിന്നെ അവ൯ 

അവളോടു: നിനെറ പാപങ്ങഗ മോചി 

ചുതന്നിരിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. അവ 

നോടുക്രടെ പന്തിയില് ഇരുന്നവര്: പാ 

പമോചനവും കൊടുക്കുന്ന ഇവ൯ തആര് 

എന്നു തമ്മില് പറഞ്ഞുതുടങ്ങി. അവ 

നേ: സ്ര്്ിയോടു: നിന്െറ വിശ്വാസം നി 

ന്നെ രക്ഷ്മിച്ചിരിക്കുന്നു; സമാധാനത്തോ 

ടെ പോക എന്നു പറഞ്ഞു. 

വും അദ്ധ്യായം, 

അനന്തരം അവന ദൈവരാജ്യം പ്രസം 

ഗിച്ചും സുധിശേഷിച്ചുംകൊണ്ടു പട്ടണം 

തോറും സഞ്ചരിച്ചു. അവനോടുക്രടെ 

പന്തിരുവരും അവന് ദ്ദരാത്മാക്കളെയും 

വ്യാധികളെ.യും നീക്കി സെരഖ്യം വരു 

ത്തിയ ചില സ്ത്രീകളും ഏഴ ഭൂതങ്ങ വി 

ട്ടുപോയ മശലക്കാരത്തി മറിയയും ഹെ 

രോദാധിനെറ കായ്യധിചാരകനായ ക്രൂസ 

യുടെ ഭായ്യ യോഹന്നയും ശുശന്നയും ത 

ങ്ങളുടെ വസ്റത്റുവകകൊണ്ടു അവക്കു ശുശ്രൂ 

ഷ ചെയ്യുപോന്ന മററ പല സ്ര്രികളും 

ഉണ്ടായിരുന്നു. 

പിന്നെ വലിയോരു പുരുഷാരവും 

ഓ3രാ പട്ടണത്തിതനിന്നു അവന്െറ 

അടുക്കല് വന്നവരും ഒരുമിച്ചുക്രിയ 

പ്പോ അവ൯ ഉപമയായി പറഞ്ഞതു: 

ധിതെക്കുന്നവ൯ വിത്തു ധിതെപ്പ്ാ൯ പുറ 

പട്ടു. 

രികെ വീണിട്ടു ചധിടടിപ്പോകയും ആകാ 

വിതെക്കുമ്പോഠ ചിലതു വിയ 

ശത്തിലെ പറവജാതി അതിനെ തിരക 

കയും ചെയ്യൂ. മററു ചിലതു പാറ മല് 

വീണ മുളെ.്ചു നനവധില്ലായ്ക്കയാല് ഉണങ്ങി 

പ്പോയി. മററു ചിലതു മുള്ളിന്നിടയിരല് 

ക് 
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വിണു; മുള്ള ംക്രടെ മുളെച്ചു അതിനെ ഞെ 

രുക്കിക്കള ഞു. മററു ചിലതു നല്പനിലത്തു 

വീണ്ട മുളെച്ച നൂറുമേനി ഫലംകൊടുത്തു. 

ഇതു പറഞ്ഞിട്ടു: കേഠപ്പാാ൯ ചെവി മുള്ള 

വന കേശാക്കട്ടെ എന്നു വിളിച്ചുപറഞ്ഞു. 

അധനെറ ശിഷ്യന്മാര് അവനോടു: ഈ 

ഉപമ ഏന്തു ഏന്നു ചോടിച്ചതിന്നു അവ൯ 

പറഞ്ഞതു: ദൈവരാജ്ൃത്തിനെറ മമ്മ 

ങ്ങളെ അറിയാന് നിങ്ങനക്കു വരം ലഭി 

ച്ചിരിക്കുന്നു; ശേഷമുള്ള വക്കോ കണ്ടിട്ടും 

കാണാതിരിപ്പാനും കേടിട്ടം ഗ്രഹിക്കാതി 

രിപ്പാശം ഉപമകളിലത്രേ. ഉപമയൃയടെ 

വിതുതു ദൈധവചനം; 

വഥിയരികെയുള്ള വര് കേശക്കുന്നവര് എ 

പ്വൊരുളോ : 

കിലും അവര് വിശ്വസിച്ചു രക്ഷിക്കപ്പെ 

ടാതിരിപ്പാ൯ പിശാചു വന്നു അവരുടെ 

ഫൃദയത്തില്നിന്നു വചനം ഏടുത്തുകളുയു 

ന്ന. പാറമേലുള്ള വരോ കേശകുമ്പോധ 

വചനം സന്തോഷത്തോടെ കൈക്കൊള്ള. 

ന്നവര് എങ്കിലും അവകു വേരില്ല; അവ൪ 

തല്ല്ഛാലം വിശ്വസിക്കയും പരീക്ഷാസമ 

യത്തു പിനുധാങ്ങിപ്പോകയും ചെയ്യുന്നു. 

മുള്ളിന്നിടയില് വീണതോ കേശക്കുന്ന 

വര് ഏങ്കിലും പോയി ചിന്തകളാലും ധന 

ത്താലും സംസാരഭോഗങ്ങളാലും ഞെരുങ്ങി 

പൂണ്ണമായി 

നല്ലമണ്ണിലുള്ളതോ വചനം കേട്ട ഗുണ 

മുള്ള നല്ല എടദയത്തില് സംഗ്രഹിച്ചു ക്ഷമ 

യോടെ ഫലം കൊടുക്കുന്നവര് തന്നേ. 

ഫലംകൊട്ുക്കാത്തവരത്രേ. 

വിളക്കു കൊളുത്തിട്ടു ആരും അതിനെ 

പാത്രം കൊണ്ടു മൂടുകയോ കുട്ടില്ല്രിഴെ വെ 

ക്കയോ ചെയാതെ അകത്തു വരുന്നവ൪ 

വെളിച്ചം കാണണ്ടതിന്നു തണ്ടിന്മേത 

അത്രേ വെക്കുന്നതു. 

ഗ്രഡഥമായതു ഒന്നുമില്ല; പ്രസിഭ്ധമായി 

വെളിച്ചത്തു വരാതെ മറവായിരിക്കുന്നതും 

ഒന്നമില്ല. ആകയാല് നിങ്ങ എങ്ങ 

ഠിം 

വെളിപ്പെടാതെ 

നെ കേശാക്കുന്നു എന്നു സൂക്ഷിച്ചുകൊഠം 

ധി൯. ഉള്ള വന്നു കിട്ടും; ഇല്ലാത്തവനോ 

ടോ മുണ്ടു എന്നു തോന്നുന്നതുംക്രടെ ഏടു 

ത്തുകളയ്യം. 

അവനെറ അമ്മയും സഹോദരന്മാരും 

അവന്െറ അടുക്കല് വന്നു, പുരുഷാരം 

നിമിത്തം അവനോടു അടുപ്പാ൯ കഴി 

ഞ്ഞില്ല. നിനെറ അമ്മയും സഹോദര 

ന്മാരും നിന്നെ കാണ്മാ൯ ഇ ിച്ചുകൊണ്ടു 

പുറത്തു നില്ലയന്നു എന്നു ചിലര് അവനോട്ട 

അറിയിച്ചു. അധരോടു അവ൯: ഏ 

നെറ അമ്മയും സഹോദരന്മാരും ഭൈധ 

വചനം കേട്ട ചെയ്യന്നവരത്രേ ഏന്നു 

ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 

ഒരുഭിവസം അവ൯ ശിഷ്യന്മാരുമായി 

പടകില് കയറി: നാം തടാകത്തിനെറ 

അക്കരെ പോക ഏന്നു അവരോടു പറ 

ഞു. അധഖ൪ നിക്കി ഓടുമ്പോഠ അവ൯ 

ഉറങ്ങിപ്പോയി. തടാകത്തില് ഒരു ചുഴലി 

ക്കാററുണ്ടായി പടകില് ധെള്ളം നിറ 

ഞ്ഞിട്ട അവർ പ്രാണഭയത്തിലായി അടു 

ക്കെ ചെന്നു: നാഥാ, നാഥാ, ഞങ്ങ നശി 

ചുപോകുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു അവനെ മുണ 

ത്തി; അവ൯ എഴുന്നേററു കാററിനെയും 

ധവെള്ളത്തിനെറ കോപത്തെയും ശാസി 

ചു; അവ അമന്നു ശാന്തത ഉണ്ടായി, പി 

ന്നെ അവരോടു: നിങ്ങളൂടെ വിശ്വാസം 

എവിടെ എന്നു പറഞ്ഞു; അധഖരോ ഭയ 

പ്പെട്ടു: ഇവ൯ ആ൪? അവ൯ കാററിനോ 

ടും വെള്ള ത്തോടും കല്പിക്കയും അവ അനു 

സരിക്കയും ചെയ്യുന്നു ഏന്നു തമ്മില് പറ 

ഞ്ഞെ ആശ്ചയ്യപ്പെടു. 
അവർ ഗലീലെക്കു നേരെയുള്ള ഗെര 

സേന്യ ദേശത്തു അണഞ്ഞു. അവന് ക 

രെക്കു ഇറങ്ങിയപ്പ്പോഠം ബഫുകാലമായി 

ഭൂതങ്ങര ബാധിച്ചോരു മനുഷ്യസ പട 

ണത്തിതനിന്നു വന്നു ഏതിരപെട്ട; അ 
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വ൯ ബഹ്രുകാലമായി വസ്ത്രം ധരിക്കാതെ 

യം വിട്ടില് പാക്കാതെയും ശവക്കല്ലറക 

ളില് അത്രേ ആയിരുന്നു. അധവ൯ രയ 

ശുധിനെ കണ്ടിട്ട നിലവിളിച്ചു അവനെ 

നമസ്തൂരിച്ചു: യേശുവേ, മഹോന്നതനായ 

ദൈവത്തിനെറ പുത്രാ, എനിക്കും നിന 

ക്കും തമ്മില് എന്തു? എന്നെ ഉപദവിക്ക 

രുതേ എന്നു ഞാന അടദപക്ഷ്ിക്കുന്നു എ 

ന്നു ഉറക്കെ പറഞ്ഞു. അവന് അശുദ്ധാ 

ത്മാധയിനോടു ആ മനുഷ്യനെ വിട്ടുപോകു 

വാന് കല്പിച്ചിരുന്നു. അതു വളരെ കാ 

ലമായി അവനെ ബാധിച്ചിരുന്നു; അവ 

നെ ചങ്ങലയും വിലങ്ങും ഇട്ടു ബന്ധിച്ചു 

സൂക്ഷിച്ചിരുന്നിട്ടും അവ൯ ബന്ധനങ്ങ 

ളെ തകക്കയും ഭൂതം അവനെ കാടുകളി 

ലേക്കു ഓടിക്കയും ചെയ്യം. യേശു അവ 

നോട്ട: നിനെറ പേര് എത്തു എന്നു ചോ 

ദിച്ചു. അനേകം ഭൂതങ്ങ അവനെ ബാ 

ധിച്ചിരുന്നതുകൊണ്ടു: ലെഗ്യോ൯ എന്നു 

അവ൯ പറഞ്ഞു. പാതാളത്തിലേക്കു പോ 

കുവാ൯ കപ്പിക്കരുതു എന്നു അവ അധ 

നോടു അപേക്ഷിച്ചു. അവിടെ മല 

യില് വലിയോരു പന്നിക്കൂട്ടം മേഞ്ഞുകൊ 

ണ്ടിരുന്നു. അവയില് കടപ്പാ൯ അന്ദവാ 

ദം തരേണം എന്നു അവനോടു അ3പക്ഷി 

ചു; അവന് അനുവാദം കൊടുത്തു. ഭൂത 

ങ്ങ ആ മര്ഷ്യനെ വിട്ട പന്നികളില് 

കടന്നപ്പ്പോഠ ക്രട്ടം കടുത്തൂക്കത്തുടെ തടാക 

ത്തിലേക്കു പാഞ്ഞു വീപ്പുമുടി ചത്തു. ഈ 

സംഭവിച്ചതു മേയ്ക്ന്നവര് കണ്ടിട്ടു ഓടി 

പ്പോയി പട്ടണത്തിലും നാട്ടിലും അറി 

യിച്ചു. സംഭധിച്ചതു കാണ്മാന് അവര് പുറ 

പ്പെട്ടു യേശുധിനെറ അടുക്കല് വന്നു, ഭൂത 

ങ്ങാ വിട്ടുപോയ മനുഷ്യ൯ വന്തം ധരി 

ചും സുബോധം ഘ്ൂണ്ടും യേശുധിനെറ 

കാല്ലൃല് ഇരിക്കുന്നതു കണ്ടു ഭയല്പെട്ടു. 

ഭൂതഗ്രസ്മന്നു സെരഖ്യം വന്നതു എങ്ങനെ 
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എന്നു കണ്ടവര് അധഖരോടു അഠിയിച്ചു. 

ഗെരസേസന് ദേശത്തിലെ ജനസമൂഹം എ 

ല്ലാം ഭയപരവശരായി തങ്ങളെ. ലിട്ടപോ 

കേണം എന്നു അവനോടു അപേക്ഷിച്ചു; 

അങ്ങനെ അവ൯ പടകു കയറി മടങ്ങി 

പ്പ്യോന്നു. ഭൂതങ്ങറം വിട്ടുപോയ ആം 

അവനോടുക്രടെ ഇരിപ്പാ൯ അന്ദവാദം 

ചോദിച്ചു. അതിന്നു അവന്: നി വി 

ട്ടില് മടങ്ങിച്ചെന്നു ദൈവം നിനക്കു ചെ 

യതു ഒക്കെയും അറിയിക്ക എന്നു പറഞ്ഞു 

അവനെ അയച്ചു. അവന് പോയി 

യേശു തനിക്കു ചെയുതു ഒക്കെയും പട്ടണ 

ത്തില് എല്ലാടവും അറിയിച്ചു. 

യേശു മടങ്ങിവന്നപ്പോഠര പുരുഷാരം 

അയനെ സന്തോഷത്തോടെ കൈക്കൊ 

ണ്ടു അവര് എല്ലാവരും അവന്നായിട്ടു 

കാത്തിരിക്കയായിരുന്നു. അപ്പോ പ 

ഒളിപ്രമാണിയായ യായിറൊസ് എന്നു 

പേരുള്ളോരു മന്ദഷ്യ൯ വന്നു യേശുധി 

നെറ കാല്ലത വിണു. അവന്നു ഏകദേശം 

പന്ത്രണ്ടു വയസ്സുള്ള ഏകജാതയാര്യാരു 

മകഠം ഉണ്ടായിരുന്നു; അവ മരിപ്പാ 

റായതുകൊണ്ടു തനെറ വീട്ടില് വരേണം 

എന്നു അവനോടു അപേക്ഷിച്ചു; അവ൯ 

പോകുമ്പോ പുരുഷാരം അധഖവനെ 

തിക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു. 

അന്നു പനതണ്ട സംവത്സരമായി രക്ത 

സ്രവമുള്ള വളം മുതല് എല്ലാം വൈദ്യന്മാകു 

കൊടുത്തിട്ടും ആരാലും സ്വെഖ്യം വരുത്തു 

വാ൯ കഴിയാഞ്ഞ വളുമായോരു സ്ത്രീ പ്യാ 

കില് അടുതുതുചെന്നു അവനെറ വ്ര 

ത്തിനെറ തൊങ്ങല് തൊട്ടു ഉടനെ അവ 

ളുടെ രക്തസ്രവം നിന്നുപോയി. എന്നെ 

തൊട്ടതു ആര് എന്നു യേശു ചോദിച്ചു. 

എല്ലാവരും ഞാനല്ല, ഞാനല്ല എന്നു പറ 

ഞപ്പ്പോധ: ഗുരോ, പുരുഷാരം നിന്നെ 

തിക്കിത്തിരക്കുന്നു എന്നു പത്രൊസും ക്രടെ 
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യുള്ള വരും പറഞ്ഞു. 

ഏന്നെ തൊട്ട; ഏങ്കതനിന്നു ശക്തി പുറ 

പ്പേട്ടതു ഞാ൯ അറിഞ്ഞു എന്നു പാഞ്ഞു. 

താന് മറഞ്ഞിരിക്കുന്നില്ല ഏന്നു സ്ട്ീ കുണ്ടു 

യേശുവോ: ഒരാധാ 

വിറെച്ചും കൊണ്ടു വന്നു അവന്റെ മുമ്പില് 

വിണു, അവനെ തൊട സംഗതിയും തല് 

ക്ഷണം സെരഖ്യമായതും സകലജനവും 

കേശക്കെ അറിയിച്ചു. അവ൯ അധ 

മേട: നിനൊൌൊ 

നിന്നെ രക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു; സമാധാന 

മകളേ, വിശ്വാസം 

ത്രോമട പോക എന്നു പറഞ്ഞു. 

അയധ൯ സംസാരിച്ച കൊണ്ടിരിക്കു 

മ്പോഠ തന്നേ പള്ളിപ്രമാണിയുടെ ഒ 

രാര വന്നു : നിനെറ മകര മരിച്ചുപോയി; 

ഗുരുധിനെ പ്രയാസപ്പേടുത്തേണ്ടാ എന്നു 

പാഞ്ഞു. യേശൂ അതു കേട്ടാറെ: 

പ്പെടേണ്ടാ, വിശ്വസിക്കമാതൃം ചെയ്തു; 

ക്ര. 

എന്നാല് അവ രക്ഷ്പ്പെടും എന്നു അധവ 

വീട്ടില് ഏത്തി 

യാറെ പത്രൊസ് , യോഹന്നാ൯, യാരക്കാ 

നോടു മൃത്തരം പാഞ്ഞു. 

ബ്' എന്നവരെയും ബാലയുടെ അപ്പനെ 

യും അമ്മയെയും അല്ലാതെ ആരെയും തഅ 

വ൯ തന്നോടുക്രടെ അകത്തു വരുധാ൯ 

സമ്മതിച്ചില്ല. എല്ലാവരും അവളെകച്ചൊ 

ല്ലി കരകയും മുറയിടുകയും ചെയ്യുമ്പോ: 

കരമയണ്ടാ, അവറം മരിച്ചില്ല, ഉറങ്ങുന്ന 

ത്രേ എന്നു അവ൯ പറഞ്ഞു. അവരോ 

അവഠ മരിച്ചുപോയി എന്നു അറികകൊ 

ണ്ട അവനെ പരിഹസിച്ചു. എന്നല് 

അവ൯ അവമുൃടെ കൈകു പിടിച്ചു: ബാ 

ഏഴ്ചന്നേല്ല, ഏന്നു അവളോടു ഉറ 

ക്കെ പറഞ്ഞു. അവളുടെ അത്മാധു മട 

ലേ, 

ങ്ങിവന്നും അവഠം തടനെ എഴുന്നേററു; 

അവക്കു ഭക്ഷണം കൊടുപ്പാ൯ അവ൯ 

കപ്പിച്ചു. അവളുടെ അമ്മയപ്പന്മാ വി 

സ്പയിച്ചു. സംഭധിച്ചതു ആരോടും പറ 

യരുതു ഏന്നു അധഖ൯ അധഖരോടു കപ്പിച്ചു. 

ഠിം 

൯. അദ്ധ്യായം. 
[രു 

ആവന് പന്തിരുവരെ അടുക്കല് ധിളി 

ചും സകല ഭൂതങ്ങളു ടെമേലും വ്യാധികളെ 

സ്െഖ്യമാക്കു വാരും അവക്കു ശക്തിയ്യം 

അധികാരവും കൊടുത്തു; ദൈവരാജ്യം 

പ്പസംഗിപ്പാനും രോഗികരക്കു സൌ 

ഖ്യം വരുത്തു വാദം അവരെ അയച്ചു പാ 

ഞ്ഞതു: ധഖഴിക്ു വടിയും പൊക്കണവും 

അപ്പ വും പണവും ഒന്നും എടുക്കരുതു ; രണ്ടു 

ഉപ്പും അരുതു. നിങ്ങ ഏതു വിട്ടില് 

എങ്കിലും ചെന്നാല് അവധിടംിട്ടു പോകും 

തു 

രെങ്കിപും നിങ്ങളെ കൈക്കൊക്ളാതിരു 

വരെ അധിടെത്തടന്നേ പാപ്പി൯. 

ന്നാല് ആ പട്ടണം വിട്ടു അവരുടെ 

നേരെ സാക്ഷ്ൃത്തിന്നയോി നിങ്ങളൂടെ 

പ്പൊടി തട്ടിക്കളുവിന. 

അവര് പുവപ്പെട്ടു എങ്ങും സുവിശേഷിച്ചം 

രോഗികളെ 

കാലിതനിന്നു 

സൌഖ്യമാക്കി യുംകൊണ്ടെ 

ഈര് തോറും സഞ്ചരിച്ചും 

സംഭവിക്കുന്നതു എച്പാം ഇട പൃഭവായ 

ഹെരോദാവു കേട്ടു. യോഹന്നാന് മരി 

ചുവരിതനിന്നു ഉയിത്തെഴുന്നോറു എന്നു 

ചിലരും ഏലിയായു പ്രത്യക്ഷനായി എന്നു 

ചിലരും വുരാതനപ്രവാചകന്മാരില് ഒരു 

തആ൯ ഉയിത്തെഴന്നേററു എന്നു മററു ചിവ 

രും പറകകൊണ്ടു ഹെരോദാവു ചഞ്ച 

ലിച്ചു: യോഹന്നാനെ ഞാ൯ ശിരഃ ഛേദം 

ചെയ്യൂ; 

ഒ്ളതു കേശക്കുന്ന ഇവ൯ ആര് എന്നു പാ 

എന്നാല് ഞാന് ഇങ്ങനെഷ്യ 

ഞു അവനെ കാണ്മാന് ത്രുമിച്ചു. 

അപ്പ്പൊസ്പമൂലന്മാ൪ മടങ്ങിവന്നിട്ടു ത 

ങ്ങാ ചെയുതു ഒക്കെയും അവനോട 

അറിയിച്ചു. അവന് അധഖരെക്രട്ടിക്കൊ 

ണ്ട ബേത്ത് സയിദ ഏന്ന പട്ടണത്തി 

ലേക്കു തനിച്ചു വാങ്ങിപ്പോയി. അതു 

പുരുഷാരം അറിഞ്ഞ അവനെ പിന്തു 
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ടന്നു. അധന്൯ അവരെ കൈക്കൊണ്ടു 

ദൈവരാജ്യ ത്തെക്കുറിച്ചു അവരോടു സം 

സാരിക്കയും രോഗശാന്തി വണ്ടിയവരെ 

സൌഖ്യ മാക്കുകയും ചെയ്യു. പകല് കഴി 

വാറായപ്പ്പോശ പന്തിരുവര് അടുത്തുവന്നു 

അധനോട്ട: ഇവിടെ നാം മരുഭൂമിയില് 

ആയിരിക്കകൊണ്ടു പുരുഷാരം ചുററുമുള്ള. 

ഉരരുകളിലും കുടികളിലും പോയി രാത്രി 

പാപ്പാനും ആഹാരം വാങ്ങുവാനും വേ 

ണ്ടി അവരെ പറഞ്ഞയക്കേണം എന്നു 

പറഞ്ഞു. അവ൯ അധവരേട്ട: നിങ്ങഠം 

തന്നേ അവക്കു ഭക്ഷിപ്പാ൯ കൊടുപ്പി൯ 

എന്നു പറഞ്ഞതിന്നു: അഞ്ചപ്പം രണ്ടു 

മീനും അല്ലാതെ അധികം ഞങ്ങളുടെ പ 

ക്കല് ഇല്ല; ഞങ്ങ പോയി ഈ സകല 

ജനത്തിന്നും ധേണ്ടി ഭോജ്യങ്ങ൦ള് കൊ 

ള്ളേണമോ എന്നു അവര് പറഞ്ഞു. ഏ 

കടേശം അയ്യായിരം പുരുഷന്മാര് ഉണ്ടാ 

യിരുന്നു. പിന്നെ അവ൯ തസെറ 

ശിഷ്യന്മാരോടു: അവരെ അമ്പതു വീതം 

പന്തിപന്തിയായി ഇരുത്തുവി൯ എന്നു 

പറഞ്ഞു. അവര് അങ്ങനെ ചെയ്യൂ എല്ലാ 

വരെയും ഇരുത്തി. അവ൯ ആ അഞ്ചു 

അപ്പവും എടുതുതുകൊണ്ടെ 
സ്വഗ്ലത്തേക്കു നോക്കി അവയെ അന്ധഗ്ര 

രണ്ടു മീന്ദം 

ഹിച്ചു ന്ൂറുക്കി പുരുഷാരത്തിന്നു ധിളമ്പു 

വാ൯ ശിഷ്യന്മാരുടെ കയ്യില് കൊടുതുതു. 

എല്ലാവരും തിന്നു തൃവൃരായി, ശേഷിച്ച 

കഷണം പന്ത്രണ്ടു കൊട്ട എടുത്തു. അ 

വ൯ തനിച്ച പ്രാത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കു 

ബ്പോഠ ശിഷ്ന്മാ൪ ക്രടെ ഉണ്ടായിരുന്നു; 

അവ൯ അവരോടു: പുരുഷാരം എന്നെ 

ആരെന്നു പറയുന്നു എന്നു ചോടിച്ചു. 

ചിലര് 

ഏലീയാവു എന്നും മററു .ചില൪ പുരാതന 

യോഫഹന്നാ൯സ്താപക൯ എന്നും 

പ്രവാചകന്മാരില് ഒരുത്തന് ഉയിത്തെഴ്ു 

ന്നേററു എന്നും പറയുന്നു എന്നു അവ൪ 

ഠിം 
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ഉത്തരം പറഞ്ഞു. അവ൯ അവരരാടു: 

എന്നാല് നിങ്ങ എന്നെ ആരെന്നു പറ 

യൂന്നു ഏന്നു ചോടിച്ചതിന്നു: ദൈവത്തി 

നെറ ക്രിസ്റ്റ എന്നു പത്രൊസ് മുത്തരം 

വറഞ്ഞു. 

നു അവ൯ അവരോടു അമച്ചയായിട്ട 

കല്പിച്ചു. 

ക്കയും മൂപ്പന്മാര മഹാപൃരോഹിതന്മാ൪ ശാ 

ഇതു ആരോടും പറയരുതെ 

മന്ഷ്യപുത്ൂര൯ പലതും സഹി 

സ്ര്രികഠം എന്നിവര് അവനെ തള്ളിക്കള 

ഞ്ഞ കൊല്ലുകയും അവ൯ മൂന്നാം നാഠാ 

ഉയിത്തെഴുന്നേല്പയും വേണം എന്നു പറ 

ഞ്ഞു. 

പറഞ്ഞതു: എന്നെ അനുഗമിപ്പാ൯ ഒരു 

പിന്നെ അവന് ഏല്ലാവരോട്ടം 

ത്ത൯ ഇച്ച്രിച്ചാല് അവന തന്നെത്താ൯ 

നിഷേധിച്ച നാഗതോവറും തന്െറ ക്രൂശ് 

എടുത്തുംകൊണ്ടു എന്നെ അന്ദഗമിക്കട്ടെ. 

ആരെങ്കിലും തന്െറ ജീവനെ രക്ഷ്ധിപ്പാ൯ 

ഇച്ഛിച്ചാല് അതിനെ കളയും; എന്െറ 

നിമിത്തം ആരെങ്കിലും തനെറ ജീവനെ 

കളഞ്ഞാലോ അതിനെ രക്ഷ്ധിക്കും. ഒരു 

മനുഷ്യ൯ സവ്വലോകധും നേടിട്ടു തന്നെ 

തആതാ൯ നഷ്ടൃമാക്കിക്കുകയോ ചേതം വരു 

ചെയ്യാല് അവന്നു എന്തു 

ആരെങ്കിലും എന്നെയും 

എസെറ വചനങ്ങളെയും കുറിച്ചു നാണി 

തുകയോ 

പ്രയോജനം 

ചാല് അവനെക്കുറിച്ചു മന്ഷ്യപുത്ര൯ 

തനെറയും പിതാവിനെറയും വിശുഭ്ധദ്ദ 

തന്മാരുടെയും മഹത്വത്തില് വരുമ്പോഗ 

നാണിക്കും. എന്നാല് ദൈവരാജ്യം കാ 

ണധോളം മരണം ആസ്വദിക്കാത്തവ൪ 

ചിലര് ഇധിടെ നില്ല്തന്നവരില് ഉണ്ടു സ 

ത്യം എന്നു ഞാ൯ നിങ്ങളോടു പറയുന്നു. 

ഈ വാക്കുകളെ പറഞ്ഞിട്ടു ഏകദേശം 

എട്ടു നാഠഠ കഴിഞ്ഞപ്പോ അവ൯ പത്രൊ 

സിനെയും യോഹന്നാനെയും യാക്കോബി 

നെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പ്രാത്ഥിപ്പാ൯ മല 

യില് കയറിപ്പോയി. അവന പ്രാത്ഥി 
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ക്കുമ്പോ൦ മുഖത്തിസെറ ഭാവം മാറി, കൂട്ട 

ദു മിന്നുന്ന വെള്ള യായ്യം തീന്നു. രണ്ടു 

പുരുഷന്മാർ അവനോടു സംഭാഷിച്ചു; 

മോശെയും ഏലിയാവുയം തന്നേ. അവര് 

തേജസ്സില് പ്രത്വക്ഷരായി അധവ൯ യെരു 

ശലേമില് പ്രാപിപ്പാനുള്ള നിയ്യാണത്തെ 

ക്കുറിച്ചു സംസാരിച്ചു. പത്രൊസും ക്രടെ 

യുള്ള വരും മുറക്കത്താല് ഭാരപ്പെട്ടിരുന്നു ; 

ഉണന്നശേഷം അവനെറ തേജസ്സിനെ 

യും അവനോടുക്രടെ നില്ല്ന്ന രണ്ടു പുരു 

ഷന്മാരെയും കണ്ടു. അധ൪ അവനെ 

വിട്ടുപിരിയുമ്പോഠം പത്രൊസ് യേശുവി 

നോടു: ഗുരോ, നാം ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നതു 

നല്ലതു ; ഞങ്ങ മൂന്നു കുടില് ഉണ്ടാക്കട്ടെ, 

ഒന്നു നിനക്കും ഒന്നു മോശെക്കും ഒന്നു 

ക്ആിലിയാധിന്നും എന്നു താന് പറയുന്നതു 

ഇന്നതു ഏന്നു അറിയാതെ പറഞ്ഞു. 

ഇതു പറയ്യമ്പോഠ ഒരു മേഘം വന്നു അ 

വരുടെ മേല് നിഴലിട്ടു. അവര് മേഘ 

ത്തിരു ആയപ്പോ പേടിച്ചു. മേഘ 

ത്തില്നിന്നു: ഇവന് എനെറ പ്രിയപു 

ത്ൂ൯, ഇവന്നു ചെധികൊടുപ്പി൯ ഏന്നു 

ഒരു ശബ്ദം ഉണ്ടായി. ശബ്ദം മുണ്ടായ 

നേരതൃതു യേശുവിനെ തനിയേ കണ്ടു; 

അവര് കണ്ടതു ഒന്നും ആ നാള്ടകളില് 

ആരോടും അറിയിക്കാതെ മൌനമായി 

രുന്നും 

പിറെറന്നാഠ അവര് മലയിതനിന്നു 

ഇറങ്ങിവന്നപ്പോഠം ബഫ്ഗുപുരുഷാരം അ 

വനെ എതിരേററു. ക്രട്ടത്തില്നിന്നു 

ഒരാഠ നിലവിളിച്ചു: ഗുരോ, ഏനെറ മക 

നെ കടാക്ഷിക്കേണമെനു ഞാന് നി 

ന്നോട്ട അപേക്ഷിക്കുന്നു; അവന് എനിക്കു 

ഏആകജാത൯ ആകുന്നു. ഒരാത്മാവു അവ 

നെ പിടിച്ചിട്ടു അവ൯ പൊടുന്നനധവെ 

നിലധിളിക്കുന്നു; അതു അവനെ ന്ദരെ 

പ്പിച്ചു പിടെപ്പിക്കുന്നു; പിന്നെ അവനെ 

] 05 ലൃക്കൊസ് ൯ 

ഞെരിച്ചിട്ട പ്രയാസത്തോടെ ധിട്ടമാ 

വുന്നു. അതിനെ പുറത്താക്കുവാന് നി 

നെറ ശിഷ്യയഡാരോടു അപേക്ഷിച്ചു എങ്കി 

ലും അവക്കു കഴിഞ്ഞില്ല എന്നു പറഞ്ഞു. 

അതിന്നു യേശു: അവിശ്വാസവും കോട്ട 

വുമുള്ള തലമുറയേ, ഏത്രത്തോളും ഞാ൯ 

നിങ്ങളോടുക്രടെ ഇരുന്നു നിങ്ങളെ സ 

ഹിക്കും? നിനെറ മകനെ ഇവിടെ കൊണ്ടു 

വരിക ഏന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു. അവന് 

വരുമ്പോര തന്നേ ഭൂതം അവനെ തള്ളി 

യിട്ട പിടെപ്പിച്ചു. യേശു അശുദ്ധാത്മാ 

വിനെ ശാസിച്ചു ബാലനെ സെരഖ്യ മാക്കി 

അപ്പനെ ഏല്പിച്ച. എല്ലാവരും ദൈവ 

ത്തിനെറ മഹിമയിങ്കല് ധിസ്തയിച്ചു. . 

യേശു ചെയ്യുന്നതില് ഒക്കെയും എല്ലാവ 

രും ആശ്ചയഷ്യപ്പെടുമ്പോഠം അവന തനെറ 

നിങ്ങ ഈ വാക്കു 

ശ്രദ്ധിച്ച കേട്ടുകൊഠാംവി൯. 

തൂ൯ മനുഷ്യരുടെ കയ്യില് ഏലപ്പിക്ക 

ശിച്ച്യന്മാരോടു : 

മനുഷ്യപു 

പ്പെടുവാ൯ പോകുന്നു ഏന്നു പറഞ്ഞു. 

ആ വാക്കു അവര് ഗ്രഹിച്ചില്ല; അതു തി 

രിച്ചറിയാതവണ്ണം അവക്കു മറഞ്ഞിരുന്നു; 

ആ വാക്കു സംബന്ധിച്ചു അവനോടു ചോ 

ടിപ്പാ൯ അവര് ശങ്കിച്ചു. 

അവരില്ധഖെച്ചു ആര് വലിയവ൯ 

എന്നു ഒരു ധാദം അവരുടെ ഇടയില് 

നടന്നു. യേശു അവരുടെ ഫദയധിചാരം 

കണ്ടു ഒരു ശിശുധിനെ ഏടുത്തു അരികെ 

നിറുത്തി: ഈ ശിശുധിനെ എനെറ നാ 

മത്തില് ആരെങ്കിലും കൈക്കൊണ്ടാല് ഏ 

ന്നെ കൈക്കൊള്ളന്നു; എന്നെ കൈക്കൊ 

ള്ള ന്നവനോ ഏന്നെ അയച്ചവനെ കൈ 

ക്കൊള്ളു ന്നു; നിങ്ങളെ ല്ലാവരിലും ചെറിയ 

൨നായവ൯ അത്രേ വലിയവ൯ ആകും 

എന്നു അ൨രോടു പറഞ്ഞു. 

നാഥാ. ഒരുത്ത൯ നിനെറ നാമത്തില് 

ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കുന്നതു ഞങ്ങ കണ്ടു; 
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ഞങ്ങക്മോടുക്രടെ നിന്നെ അന്ദഗമിക്കാ 

യ്്രയാല് അവനെ വിരോധിച്ചു എന്നു 

യോഹന്നാന് പറഞ്ഞതിന്നു യേശു അധ 

നോടു: വിരോധിക്കരുതു; നിങ്ങള്ക്കു പ്ര 

തിക്രലമല്ലാത്തവന്൯ നിങ്ങഠക്കു അനുക്രല 

മല്ലോ എന്നു പറഞ്ഞു. 

അവനെറ ആരോഹണത്തിന്നുള്ള കാ 

ലം തികയാറായപ്പ്പോ അവ൯ യെരൂശ 

ലേമിലേദഒ യാതൃയാധാന്൯ മനസ്സു ളാപ്പി 

ചു തനിക്കു മുമ്പായി ഒ്ലൂതന്മാരെ അയച്ചു. 

അവര് പോയി അവന്നായി വട്ടംക്രട്ടേണ്ട 

തിന്നു ശമയ്യക്കാരുടെ ഒരു ഗ്രാമത്തില് ചെ 

ന്നു. എന്നാല് അവ൯ യെരൂശലേമിലേ 

ക്ക പോകു വാന ഭാധിച്ചിരിക്കയാല് അ വ൪ 

അവനെ കൈക്കൊണ്ടില്ല. അതു അവ 

നെറ ശിഷ്യന്മാരായ യാര്ക്കാബും യോഹ 

ന്നാന്ദം കണ്ടിട്ടു: കത്താമവ, [ഏലിയാവു 

ചെയുതു പോലെ] ആകാശത്തുനിന്നു തീ 

ഇറങ്ങി അവരെ നശിപ്പിപ്പാ൯ ഞങ്ങ പ 

റയുന്നതു നിനക്കു സമ്മതമോ എന്നു ചോദി 

ചു. അവന് തിരിഞ്ഞു അവരെ ശാസിച്ചു: 

[നിത്ങ ഏതു ആത്മാധിന്നു അധ്ന൪ 

എന്നു നിങ്ങ അറിയുന്നില്ല; മരുഷ്യവു 

ത്ര൯ മനുഷ്യരുടെ പ്രാണങ്ങളെ. നശിപ്പിി 

പ്പാനല്പ രക്ഷ്മിപ്പാനത്രേ വന്നതു എന്നു 

പാഞ്ഞു.] 

ലേക്കു പോയി. 

അവര് വേറൊരു ഗ്രാമത്തി 

അവര് വഴിപോകുമ്പോര ഒരുത്തസ 

അവനോടു: നി എധിടെ പോയാലും 

ഞാ൯ നിന്നെ അന്ദഗമിക്കാം എന്നു പറ 

ഞ്ഞു. 

കുഗിയും ആകാശത്തിലെ പറവജാതിക്കു 

യേശു അവനോടു : കുറുനരികമക്കു 

കൂടും ഉന്ന; മന്ദഷ്യപുത്രന്നോ തല ചായി 

പ്രാ൯ സ്ഥലമില്ല എന്നു പറഞ്ഞു. ധേ 

റൊരുത്തനോടു : എന്നെ അനുഗമിക്ക എ 

ന്നു പറഞ്ഞാറെ അവ൯: ഞാന് മുമ്പെ 

പോയി എനെറ അപ്പനെ കഴിച്ചിടുവാ൯ 
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അന്ദവാദം താരണം എന്നു പറഞ്ഞു. 

അവ൯ അവനോടു : മരിച്ചവര് തങ്ങളു 

ടെ മരിച്ചവരെ കുഥിച്ചിടട്ടെ; നീയോ 

പോയി ദൈവരാജ്യം അറിയിക്ക എന്നു 

വഠറഞ്ഞ. 

ഞാന നിന്നെ അന്ദഗമഥിക്കാം; ആദ്യം എ 

മമറെറാരുത്ത൯: കത്താവ, 

നെറ വിടിലുള്ള വ3രാടു യാത പറഖാ൯ 

അന്മവാദം തരേണം എന്നു പറഞ്ഞു. 

യേശു അവനോടു: കലലപ്പെക്കു കൈ 

വെച്ചശേഷം പ്യാകോട്ട നോക്കുന്നവ൯ 

ആരും ദൈധരാജ്യത്തിന്നു കൊള്ളാകു 

ന്നവനല്ല എന്നു പറഞ്ഞു. 

൧ഠ൦ അഡ്ധ്യായം. 

അനന്തരം കത്രാധു വേറെ എഴുപതു 

പേരെ നിയമിച്ചു, താ൯ ചെല്ലുവാന്ദള്ള. 

ഓരോ പട്ടണത്തിഃലക്കും സ്ഥലത്തിലേ 

ക്കം അവരെ തനിക്കു മുമ്പായി ഇരരണ്ടാ 

യി അയച്ചു, അവരോടു പറഞ്ഞതു: കൊ 

യയ) 
1൭ തി 

ചുരുക്കം; ആകയാല് കൊയ്ക്ക നെറ യജ 

വള.രെ ഉണ്ടു സത്യം; വേലക്കാരോ 

മാനഃനാടട തനെറ കൊയ്യുന്നു വേല 

ക്കാമര അയകക്കണ്ടതിന്നു അപേക്ഷി 

പ്പി൯. 
നടുവില് കുഞ്ഞാടുകളെ പ്രോലെ ഞാ൯ 

പോകുവി൯; ചെന്നാഷ്കുളുടെ 

നിങ്ങമള അയക്കുന്നു. സഞ്ചിയും പൊ 

ക്കണവും ചെരിപ്പും എടുക്കരുതു; വഴി 

യില്വെച്ചു ആരെയും വന്ദനം ചെയ്തുയുമ 

രുതു; 

ഈ ധിട്ടിന്നു സമാധാനം എന്നു ആള്യം പറ 

ഏതു വിട്ടില് എങ്കിലും ചെന്നാല് : 

വി൯. അധിടെ ഒരു സമാധാനപുത൯ 

ഉണ്ടെങ്കില് നിങ്ങളുടെ സമാധാനം അവ 

ന്മേല് വസിക്കും; ഇല്ലെന്നുവരികിലോ 

നിങ്ങളിലേക്കു മടങ്ങിപ്പോരും. അവര് 

തരുന്നതു തിന്നും കുടിച്ചുംകൊണ്ടെ ആ വീ 

ട്ടില് തന്നേ പാപ്പ്പി൯; വേലക്കാര൯ 

തനെറ ക്രലിക്കു യോഗ്യനല്ലോ; വീട്ടില് 
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നിന്നു വീട്ടിലേക്കു മാറിപ്പോകരുതു. ഏതു 

പട്ടണത്തിലെങ്കിലും ചെന്നാല് അവർ 

നിങ്ങളെ കൈക്കൊള്ളുന്നു എങ്കില് നിങ്ങ 

ഭൂടെ മുമ്പില് ധഖെക്കുന്നതു ഭക്ഷിപ്പി൯. 

അതിലെ രോഗികളെ സൊെൌഖ്യമാക്കി, 

ദൈവരാജ്യം നിങ്ങക്കു സഥീപിച്ചുവ 

ന്നിരിക്കുന്നു എന്നു അവരോടു പറധിന്. 

ത്തു പട്ടണത്തിലെങ്കിലും ചെന്നാല് അ 

വർ നിങ്ങളെ കൈക്കൊള്ളു ന്നില്ലെങ്കില് 

നി 

ഞങ്ങളൂടെ പട്ടണത്തിതനിന്നു ഞങ്ങളുടെ 

അതിനെറ തെരുക്കളില് പോയി: 

കാലിന്നു പററിയ പൊടിയും ഞങ്ങ 

നിങ്ങഠാക്ക കുടഞ്ചജേച്ച3പാകുന്നു; ഏ 

ന്നാല് ദൈധരാജ്യം സമീപിച്ചുവന്നിരി 

കുന്നു ഏന്നു അറിഞ്ഞജുകൊഠാധിന് എന്നു 

പറധി൯. ആ പട്ടണത്തെക്കാര സൊ 

ദോമ്യക്ക ആ നാളില് സഹിക്കാവതാകം 

ഏന്ന ഞാന് നിങ്ങളോടു പറയുന്നു. 

കോരസീനേ, നിനക്കു അയ്യോ കഷ്ടം; 

ബേത്ത് സയിദേ, നിനക്കു അയ്യാ കഷ്ടം; 

നിങ്ങളില് നടന്ന പധീയ്യപ്പവൃത്തികഠം 

യസോരിലും സിഭോനിലൂം നടന്നിരുന്നു 

എങ്കില് അവര് പണ്ടുതന്നേ രട്ടിലും ഖെ 

ണ്ണീറിലും ഇരുന്നു മാനസാന്തരപ്പെടുമായി 

രുന്നു. എന്നാൽ ന്യയേധിധിയിത നിങ്ങ 

ളെ.ക്കാഠ സോരിന്നും സി3ദോന്നും സഹി 

ക്കാവതാകും. നീയോ കഫന്നഫ്രുമ, 

സ്വഗ്ശഗത്തോളം മൃയന്നിരിക്കുമോ? നീ പാ 

താള.ത്തോളം താണുപോകും. നിങ്ങളൂടെ 

വാക്കു കേനക്ുകന്നവ൯ എന്െറ വാക്ക 

കേശക്കുന്നു; നിങ്ങളെ. തള്ള ന്നവ൯ എ 

ന്നെ തള്ളുന്നു; ഏന്നെ തള്ള ന്നവ൯ എന്നെ 

അയച്ചവനെ തള്ളുന്നു. 

ആ എഴുപതുപേ൪ സന്തോഷത്തോടെ 

മടങ്ങിവന്നു: കത്താവേ, .നിനെറ നാള 

ത്തില്, ഭൂതേങ്ങമും ഞങ്ങഠാക്കു കീഴടങ്ങുന്നു 

എന്നു പറത്ഞു. അവന് അവരോട്ട: സാ 

ഠിം 

] 0 ലൂമക്കാസ് ചാ 

ത്താന് മിന്നല്പോലെ ആകാശത്തുനിന്നു 

വീഴ്ഴന്നതു ഞാന് കണ്ടു. പാമ്പുകളെയും 

തേളൂകുളെയും ശത്രുവിനെറ സകലബല 

ത്തെയും ചവധിട്ടുവാ൯ ഞാ൯ നിങ്ങശക്കു 

അധികാരം തരുന്നു; ഒന്നും നിങ്ങനക്കു 

ഒരിക്കലൂം ദോഷം വരുതൃതുകയും ഇല്ല. 

എങ്കിലും ഭൂതങ്ങഗ നിങ്ങഠാക്കു കീഗടങ്ങു 

ന്നതിലല്ല, നിങ്ങളൂടെ പേര് സ്വഗ്ലത്തില് 

എഴ്ുതിയിരിക്കുന്നതിലമത്രേ സൂന്താകി 

പ്പി൯. 

ആ നാഴികയില് അവന് പരിശുഭ്ധാ 

ത്മാധില് ആനന്ദിച്ചു പറഞ്ഞതു: പിതാ 

ഖേ, സ്വഗ്ലത്തിന്നും ഭൂമിക്കും കത്താധായു 

ള്േളോധേ., നി ഇവ ജഇഞ്ഞാനികമരകും വി 

ധേകികമാക്കും മറെച്ചു ശിശുക്കഠക്കു വെ 

ളിപ്പെടുത്തിയതു കൊണ്ടു ഞാ൯ നിന്നെ 

വാഴ്സ്തുന്നും അതേ, പിതാ3വ, ഇങ്ങനെ 

നിനക്കു പ്രസാദം തോന്നിയച്ചോ. എ 

നെറ പിതാധു സകലവും എങ്കല് ഭരമമ 

പ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. പുത൯ ഇന്നവന് ഏനു 

പിതാവല്ലാതെ ആരും അറിയുന്നില്ല; പി 

താധു ഇന്നവന് ഏന്നു പൂതൃനും പുത൯ 

ധെളിപ്പടുത്തിക്കൊടുപ്പാ൯ ഇ ച്ഛ്രിക്കുന്ന 

വന്ദം അല്ലാതെ ആരും അറിയുന്നതു മില്ല. 

പിന്നെ ശിഷ്യന്മാരുടെ നേരെ തിരിഞ്ഞു : 

നിങ്ങ കാണുന്നതിനെ കാണുന്ന കണ്ണ 

ഭാഗ്യമുള്ളതു. 
കാണ്മാന് ഏറിയ പ്രവാചകന്മാരും രാജാ 

നിങ്ങാം കാണുന്നതിനെ 

ക്കന്മാരും ഇ ച്വ്രിചിട്ടം കണ്ടില്ല; നിങ്ങ 

കേരാക്കുന്നതിനെ കേശപ്പ്പാ൯ ഇ ച്്യിച്ചിട്ടും 

കേട്ടില്ല എന്നു ഞാന് നിങ്ങളോടു പറയു 

ന്നു എന്നു പ്രത്യേകം പറഞ്ഞു. 

ആനന്തരം ഒരു ന്യായശാസ്ത്രി ഏഴ്ചമന്നേ 

റ൮: ഗുരോ, ഞാന് നിത്യജീിവന്നു അവ 

കാശി ആയിത്തിരുവാന് എന്തു ചെയ്യേ 

ണം എന്നു അവനെ പരീക്ഷിച്ച ചോദി 

ചം അവ൯ അവനോടു: ന്യായപ്രമാണ 
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ത്തില് എന്തു എഴുതിയിരിക്കുന്ന; നി എങ്ങ 

നെ വായിക്കുന്നു എന്നു ചോദിച്ചതിന്നു അ 

൨൯: നിന്െറ ദൈവമായ കത്താധിനെ 

നി പുണ്ണഹൃുദയത്തോടും പൂണ്ണാത്മാവോടും 

പൂണ്ണശക്തിയോടും പൂണ്ണമനസ്റ്സോടും ക്രടെ 

സ്നേഹിക്കേണം എന്നും ക്രട്ടുകാരനെ നി 

ന്നെപ്പോലെ തന്നേ സ്നേഹിക്കേണം എന്നും 

തന്നേ എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു. അവന് 

അവനോടു: നീ പറഞഞ ഉത്തരം ശരി; 

അങ്ങനെ ചെയ്തു; എന്നാല് നീ ജീവിക്കും 

എന്നു പറഞ്ഞു. അവന തന്നെത്താ൯ 

നീതികരിപ്പാ൯ ഇ റിച്ചി യേശുധിനോ 

ടട: എനെറ ക്രട്ടുകാര൯ ആര് എന്നു ചോ 

ദിച്ചതിന്നു യേശു ഉത്തരം പറഞ്ഞതു : 

ഒരു മനുഷ്യ൯ യെരൂശലേമില്നിന്നു യെ 

രീഹോധിലേക്ക പോകുമ്പോ കള്ളന്മാ 

രുടെ കയ്യില് അകപ്പെട്ടു; അവര് അവ 

നെ വസ്ത്രും അഥിച്ചു മുറിവേല്പിച്ചു അഭ്ധ 

ആ 

വഴിയായി യട്ടച്ഛയയാ ഒരു പുരോഹിത൯ 

പ്രാണനായി വിട്ടേച്ചുപോയി. 

വന്നു അവനെ കണ്ടിട്ടു മാറി കടന്നുപോ 

യി. അങ്ങനെ തന്നേ ഒരു ലേധ്ൃന്ദം 

ആ സ്ഥലത്തില് എത്തി അവനെ കണ്ടി 

ട്ട മാറി കടന്നുപോയി. ഒരു ശമയ്യക്കാര 

നോ വഴിപോകയില് അവനെറ അടു 

ക്കല് എത്തി അവനെ കണ്ടിട്ടു മനസ്സലി 

ഞ്ഞ അരികെ ചെന്നു എണ്ണയും വീഞ്ഞും 

പകന്നു അയനെറ മുറിവുകളെ കെട്ടി 

അവനെ തനെറ വാഹനത്തില് കയററി 

വഥിയമ്പലത്തിലേക്കു കൊണ്ടുപോയി 

രക്ഷചെയ്യു. പിറെറന്നാര അവ൯ 

പുറപ്പെടുമ്പോഠം രണ്ടു വെള്ളിക്കാശ് എടു 

ആ വഴിയമ്പലക്കാരന്നു കൊടുത്തു; ഇവ 

നെ രക്ഷചെയ്യേണം; അധികം വല്ലതും 

ചെലപവിട്ടാത ഞാന മടങ്ങിവരുമ്പോ 

തന്നുകൊള്ളാം എന്നു അവനോടു വറഞ്ളു. 

36 കള്ളന്മാരുടെ കയ്യില് അകപ്പെട്ടവന്നു 
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ഈ മൂവരില് ഏവ൯ ക്രട്ടുകാരനായിത്തീന്നു 

എന്നു നിനക്കു തോന്നുന്നു? അവന്ോട്ട 

കരുണ കാണിച്ചവ൯ എന്നു അവ൯ 

പറഞ്ഞു. യേശു അധനോടു: നീയും 

പോയി അങ്ങനെ തന്നേ ചെയ്തു എന്നു 

പറഞ്ഞു. 

പിന്നെ അവര് യാത്ൃരപോകയില് അ 

വന് ഒരു ഗ്രാമത്തില് എത്തി; മാത്താ 

എന്നു പേരുള്ള ഒരു സ്ത്രീ അവനെ ധീ 

ട്ടില് കൈക്കൊണ്ടു. അവക്കു മറിയ 

എന്ന ഒരു സഹോദരി ഉണ്ടായിരുന്നു. 

അവഠം കത്താധിനെറ കാല്ലൃല് ഇരുന്നു 

അവസെറ വചനം കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നു. 

മാത്തയോ വളരെ ശുശ്രൂഷ്ഷയാല് കു ഴങ്ങീട്ടു 

അടുക്കെ വന്നു: കത്താടവ, എനെറ സ 

ഹോദരി ശുശ്രൂഷെക്കു എന്നെ തനിച്ചു വി 

ട്ടിരിക്കുന്നതില് നിനക്കു വിചാരമില്ലയോ? 

എന്നെ സഹായി പ്പാ൯ അവളോടു കല്പി 

ച്ചാലും എന്നു പറഞ്ഞു. 

ളോട്ട: മാത്തയേ, മാത്തരയ, നി പലതി 

കത്താവു അവ 

നെച്ചൊല്ലി വിചാരപ്പെട്ടും മനം കലങ്ങി 

യുമിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ അപ്പമേ വേണ്ടു; 

അല്ല, ഒന്നു മതി. മറിയ നല്ല അംശം 

തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു; അതു ആരും അ 

വളോടു അപഹരിക്കയുമില്ല. 

൧ഛം അദ്യായം, 

അവന ഒരു സ്ഥലത്തു പ്രാത്ഥിച്ചുകൊ 

ണ്ടിരുന്നു; തീന്നശേഷം ശിഷ്യന്മാരില് 

ഒരുത്ത൯ അവനോട്ടു: കത്താവേ, യോഹ 

ന്നാ൯ തനെറ ശിക്യയന്മാരെ പഠിപ്പിച്ചതു 

പോലെ ഞങ്ങളെയും പ്രാത്ഥിപ്പാ൯ പഠി 

പ്പിക്കേണമേ എന്നു പറഞ്ഞു. അവന് അ 

വരോടു പറഞ്ഞതു: നിങ്ങ പ്രാത്ഥിക്കു 

മ്പോഠ ചൊല്ലേണ്ടിയതു : [ സ്വഗ്ഗസ്ഥനായ 

ഞങ്ങളുടെ] പിതാവേ, നിനെറ നാമം 

വിശുഭ്ധികരിക്കപ്പെടേണമേ; നിന്െറ 
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രാജ്യം വരേണമേ; [നിനെറ ഇക്ടും സ്വഗ്ഗ 

ത്തിലെപ്പോലെ ഭൂമിയിലും ആകേണമേ;] 

തേങഞ്ങഠാക്ു ആധശ്യമുള്ള ആഹാരം ടിനം 

പ്രതി തരേണമേ. ഞങ്ങളുടെ പാപ 

ങ്ങളെ. ഞങ്ങമളാടു ക്ഷമിക്കേണ3മമ; ഞ 

ഞ്ങധക്കു കടംപെടടിരിക്കുന്ന ഏവനോടും 

ഞുങ്ങമൂ.ം ക്ഷമിക്കുന്നു; ഞങ്ങളെ പരിക്ഷ 

യില് കടത്തരുമത; [ടുഷങ്കതനിന്നു ഞങ്ങ 

മെ വിടുധിക്കേണമേ.] 

പിന്നെ അവന് അധരരട്ടേ പറഞ്ഞതു : 

നിങ്ങളില് ആക്കെങ്കിലും ഒരു സ്നേഹിത൯ 

ഉണ്ടു എന്നിരിക്കട്ടെ; അഖധവ൯ അഭ്ധരാ 

ത്രിക്ക അവനൊ അടുക്കല് ചെന്നു : സ്നേ 

ഫിതാ, ഏനിക്കു മൂന്നപ്പം വായ്ക്യ തരേണം; 

നെറ ഒരു സ്നേഹിതന് വഴിയാത്തരയിത 

എനെറ അട്ടക്കല് വന്നു; അവന്നു ധിള. 

'്പിക്കൊടുപ്പാ൯ ഏനെറ പക്കല് ഏത്തും ഇ 

ല്ല എന്നു അവനോടു പറഞ്ഞാല്: ഏന്നെ 

പ്രയാസപ്പെടുത്തരുതു; കുതകു അടെച്ചി 

രിക്കുന്നു; ഏന്നോടുക്ൂടെ 

കിടക്കുന്നു ; ഏഴുന്നേററു തരു വാന് എനിക്കു 

പൈതങഞ്ങദൂം 

കഴികയില്ല ഏന്നു അകത്തുനിന്നു ഉത്തരം 

പറഞ്ഞാലും അയന് സ്നേഹിതനാകകൊ 

ണ്ട ഏഴുന്നേററു അവന്നു കൊടുക്കയില്ലെ 

ങ്കിലും അവന ലങ്യൂ ക്രടാതെ മുട്ടിക്കനി 

മിത്തം എഴുന്നേററു അവന്നു വേണ്ടുന്നെ 

ടത്തോളം കൊടുക്കും എന്നു ഞാന് നിങ്ങ 

കോട പറയുന്നു. യാചിപ്പി൯, ഏന്നാല് 

നിങ്ങഠഗടക്കു കിട്ടും; അമന്വഷിപല്പി൯, എ 

ന്നരേ നിങ്ങ കണ്ടെത്തും; മുട്ടധി൯ 

യാചിക്കു 

ന്നവന്നു ഏവന്നും ലഭിക്കുന്നു; അന്വ 

എന്നാല് നിങ്ങശക്കു തുറക്കും. 

ഷിക്കുന്നവ൯ കണ്ടെതുതുന്നു; മുട്ടുന്നവന്നു 

തുറക്കും ഏന്നു ഞാന് നിങ്ങളോട്ട പറയന്നു. 

അപ്പനോടു 

മകന് അപ്പും ചോദിച്ചാല് അവന്നു കല്ല 

ഏന്നാല് നിങ്ങളില് ഒരു 

കൊടുക് മാ? അല്ല, മീ൯ ചോടിച്ചാല് 

ഠിം 
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മീനിന്നു പകരം പാമ്പിനെ കൊടുക്കുമോ? 

മുട്ട ചോടിച്ചാല് തേളിനെ കൊടുക്കുമോ? 

അങ്ങനെ ദോക്കികളായ നിങ്ങ നിങ്ങ 

മൂടെ മക്കഠകു നല്ലദാനങ്ങളെ. കൊടുപ്പാ൯ 

അറിയുന്നു എങ്കില് സ്വഗ്ലസ്ഥനായ പി 

തായു തന്നോടു യാചിക്കുന്നവക്കു പരിശു 

ഭ്ധാത്മാവിനെ ഏത്ത അധികം കൊടുക്കും. 

ഒരിക്ക അയധവന ഉമയാ3യാരു ഭൂത 

ത്തെ പുറത്താക്കി. ഭൂതം വിട്ടുപോയമശ 

ഷം മമ൯ സംസാരിച്ചു, പുരു്ഥാരം ആ 

ശ്ചയ്യപ്പെട്ടു. അധഖരിത ചിലരോ: ഭൂത 

ഞ്ങദുടെ തലവനായ ബെയെത്തെബ്ലെ 

ക്കൊണ്ടാകുന്നു അവന് ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താ 

ക്കുന്നതു എന്നു പാഞ്ഞു. വേറെ ചില൪ 

അവനെ പരീക്ഷിച്ചു ആകാശത്തുനിന്നു 

ഒരടയാമും അവഃനാടു ചോടിച്ചു. അ 

വ൯ അവരുടെ ധിചാരം അറിഞ്ഞു അവ 

രോടു പാഞ്ഞതു : തന്നില് തന്നേ ഛിടിച്ച 

വീടു 
ഓരോന്നും വിഴ്ഴം. സാത്താനും തന്നോടു 

രാജ്യം മ്ദേല്ലാം പാഴാര്യ്റ്യാകും; 

തന്നേ ഛിദിച്ചു എങ്കില്, അധവനെറ രാ 

ജയം എങ്ങനെ നിലനില്ല്ൂ? ബെയെത്തസെ 

ബൂലെക്കൊണ്ടു ഞാ൯ ഭൂതങ്ങമള പുറത്താ 

ക്കുന്നു എന്നു നിങ്ങ പറയുന്നുവല്ലോ. 

ഞാ൯ ബെയെത്തെബ്ദുലെക്കൊണ്ടു ഭൂതങ്ങ 

മെ പുാത്താക്കുന്നു എങ്കില് നിങ്ങളുടെ 

മക്ക ആരെക്കൊണ്ടു പുറത്താക്കുന്നു? 

അതുകൊണ്ടു അവര് നിങ്ങധക്കു ന്യായാ 

ധിപചതികഠ ആകും. എന്നാല് ഭൈഖ 

ത്തിനെറ ശക്തികൊണ്ടു ഞാന് ഭൂതങ്ങളെ. 

പുറത്തക്കുന്നു എങ്കില് ഭൈവരാജ്യം നിങ്ങ 

മൂടെ അടുക്കല് ധന്നിരിക്കുന്നു സ്പഷ്ടം. 

ബലവധാ൯ ആയ്ൃയധം ധരിച്ചു തനെറ അര 

മന കാക്കുമ്പോഠ അവന്െറ വസ്ത്റവക 

മുറപ്പോടെ ഇരിക്കുന്നു. അധനിലും ബ 

ലധാനായവ൯ വന്നു അധനെ ജയിച്ചു 

എങ്കിലോ അവന ആശ്രയിച്ചിരുന്ന സ 
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വ്വായുധവഗ്ഗം പിടിച്ചുപറിച്ചു അവനെറ 

കൊള്ള പകുതി ചെയ്യന്നു. എനിക്കു അനു 

ക്രലമല്ലാത്തവന്൯ എനിക്കു പ്രതിക്രലം ആ 

കുന്നു; എന൯ന്നോടുക്രടെ ചേക്കാത്തവ൯ 

ചിതറിക്കുന്നു. അശുദ്ധാത്മായു ഒരു മനു 

ഷ്യനെ ിട്ടുപോയിട്ടു നീരില്ലാത്ത പ്രദേ 

ശങ്ങളില് തണുപ്പു തിരഞ്ഞുനടക്കുന്നു. കാ 

ണാഞ്ഞിട്ടു: ഞാ൯ വിട്ടുപോന്ന വീട്ടിലേ 

ക്കു മടങ്ങിച്ചെല്ലം എന്നു പറഞ്ഞു ചെന്ന, 

അതു അടിച്ചുവാരിയും അലങ്കരിച്ചും കാ 

ണുന്നു. അപ്പാ അവന് പോയി തന്നി 

ലും മൂഷ്ടത ഏറിയ ഏഴു ആത്മാക്കളെ. കരട്ടി 

ക്കൊണ്ടു വരുന്നു; അവയും അതില് കട 

ന്നു പാത്തിട്ടു ആ മനുഷ്യനെ പിന്നറ 

ത്തെ സ്ഥിതി മുമ്പിലത്തേതിനെക്കാഠ 

വല്ലാതെയായി ഭവിക്കും. 

ഇതു പറയുമ്പോ പുരുഷാരത്തില് 

ഒരു സ്രീ ഉച്ചത്തില് അവനോടു: നിന്നെ 

ചുമന്ന ഉദരവും നീ കുടിച്ച മുലയും ഭാഗ്യ 

മുള്ള വ എന്നു പറഞ്ഞു. അതിന്നു അവ൯: 

അല്ല, ടദൈവത്തിനെറ വചനം കേട്ട പ്രമാ 

ണിക്കുന്നവ൪ അത്രേ ഭാഗ്യവാന്മാര് എന്നു 

പറഞ്ഞു. 

വൃരുഷാരം തിങ്ങിക്രൂടിയപ്പ്പോര ആ 

വ൯ പറഞ്ഞുതുടങ്ങിയതു: ഈ തലമുറ 

ദോഷമുള്ള തലമുറയാകുന്നു; അതു അടയാ 

കം അന്വേഷിക്കുന്നു; യോനയുടെ അട 

യാള മല്ലാതെ അതിന്നു ഒരു അടയാളവും 

കൊടുക്കയില്ല. 

അടയാളം ആയതുപോലെ മരുഷ്യപൃത്ര൯ 

യോനാ നീനെയവേക്കാക്കു 

ഈ തലമുറെക്കും ആകും. തെക്കെ രാജ്ഞി 

ന്യായധിധിയില് ഈ തലമുറയിലെ ആ 

മകളോടു ടന്നിച്ച ഉയിത്തെഴ്ഴമന്നേററു അ 

വരെ കുററം വിധിക്കും; സം ഭ് 

മോനെറ ജ്ഞാനം കേധപ്പ്ാ൯ ഭൂമിയുടെ 

അറുതികളിതനിന്നു വന്നുവല്ലോ. ഇധി 
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നിനെഃവക്കാ൪ 

തലമുറയോടു ഒന്നിച്ചു എഴുന്നേററു അതി 

നെ കുററം വിധിക്കും; അവര് യോനയു 

ടെ പ്രസംഗം കേട്ടു മാനസാന്തരപ്പെട്ട 

വല്ലോ. ഇധിടെ ഇതം, യോനയിലും 

വലിയവന്. 

വിളക്കു കൊളുത്തീട്ടു ആരും നിലവറ 

യിലോ പറയി൯കിഴിലോ വെക്കാതെ അ 

കത്തു വരുന്നവർ ധെളിച്ചം കാണേണ്ടതി 

ന്നു തണ്ടിന്മേല് അത്രേ വെക്കുന്നതു. ശരീ 

രത്തിനെറ വിളക്കു കണ്ണാകുന്നു; കണ്ണ 

ചൊപ്പുള്ള തെങ്കില് ശരീരം മുഴുവനും പ്ര) 

കാശിതമായിരിക്കും; ദോഷമുള്ള താകിലോ 

ശരീരവും ഇരുട്ടുള്ളതു തന്നേ. ആകയാല് 

നിന്നിലുള്ള ധെളിച്ചം ഇരുളാകാതിരി 

പ്രാസ നോക്കുക. നിനെറ ശരീരം അ 

ന്ധകാരമുള്ള അംശം ഒട്ടുമില്ലാതെ മുഴുവ 

നരം പ്രകാശിതമായിരുന്നാല് ധിളക്കു തെ 

ളക്കംകൊണ്ടു നിന്നെ പ്രകാശിപ്പ്രിക്കുംപോ: 

ലെ അദശഷം പ്രകാശിതമായിരിക്കും.. 

അവന്൯ സംസാരിക്കുമ്പോ തന്നേ 

ഒരു പരിശ൯ തന്നോടുക്രടെ മുത്താഴം 

കഴിപ്പാ൯ അവനെ ക്ഷണിച്ചു; അവനും 

അകത്തു കടന്നു ഭക്ഷണത്തിന്നിരുന്നു. 

മുത്താഗത്തിന്നു മുമ്പെ കളിച്ചില്ല എന്നു 

കണ്ടിട്ടു പരീശ൯ ആതശ്ചയ്യപ്പെട്ടു. കത്താ 

വു അവനോടു: പരീശന്മാരായ നിങ്ങ 

കിണ്ടികിണ്ണങ്ങളുടെ പുറം വെടിപ്പ്യാക്കു 

ന്നു; നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലോ കവച്ചയും ൂഷ്ട 

തയ്യം 

പുറം ഉണ്ടാക്കിയവ൯ അല്ലയോ അകവും 

നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. മൂഡന്മാരേ, 

തുണ്ടാക്കിയതു? അകത്തുള്ളതു ഭിക്ഷയായി 

കൊടുപ്പ്ി൯; എന്നാല് സകലവും നിങ്ങഠം 

ക്ഷ ശുഭ്ധം ആകും എന്നു പറഞ്ഞു. 

പരിശന്മാരായ നിങ്ങനക്കു അയ്യോ 

കഷ്ടം; നിങ്ങ തുളസ്ിയിലും അരൂതയി 

ടെ ഇതാ, ശലോമോനിലും വലിയവന്. | ലും എല്ലാചീരയിലും പതാരം കൊട്ടുക്കയും 

ഠിം 
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ന്യായധും ദൈവദസ്ത്റഹധും വിട്ടുകള കയും 

ചെയ്യുന്നു; ഇതു ചെയ്തുയും അതു തൃജിക്കാ 

തിരിക്കയും മവണം. പരിശന്മാരായ നി 

ഞ്ജഠക്കു അയ്യോ കഷ്ടം; നിങ്ങധക്കു പള്ള് 

യില് മുഖ്യാസനവും അങ്ങാടിയില് വന്ദ 

നധുയം പ്രിയമാകുന്നു. നിങ്ങധക്കു അയ്യാ 

കഷ്ടം; നിങ്ങ കാണമാ൯ കഴിയാത്ത കല്പ 

റകളെപ്പോലെ ആകുന്നു; അവയുടെ 

മീതെ നടക്കുന്ന മനുഷ്യര് അറിയുന്നില്ല. 

ന്യായശാസ്ത്രിമാരില് ഒരുത്ത൯സ അധ 

നോടു: ഗ്രോ, ഇങ്ങനെ പറയുന്നതി 

നാല് നി ഞങ്ങളെയും അപമാനിക്കുന്നു 

ഏന്നു പറഞ്ഞു. അതിന്നു അവ൯ പറ 

ഞത്ു: ന്യായശാസ്ത്രിമാരായ നിങ്ങള്ക്കും 

അയ്യാ ക്കം; എടുപ്പാ൯ പ്രയാസമുള്ള ചു 

മടുകളെ നിങ്ങഠം മനുഷ്യ രെക്കൊണ്ടു ചുമ 

പ്പിക്കുന്നു; നിങ്ങഠം ഒരു ധിരതകൊണ്ടു 

പോലൂം ആ ചുമടുകളെ തൊടുന്നില്ല. 

നിഞ്ങഗക്കു അയ്യാ കഷ്ടം; നിങ്ങഠം പ്രവാ 

ചകന്മാരുടെ കല്ലറകളെ പണിയുന്നു; നി 

ങ്ങളുടെ: പിതാക്കുന്മാര അവരെ കൊന്നു. 

അതിനാല് നിങ്ങളൂടെ പിതാക്കന്മാരുടെ 

പ്രവൃത്തികഠക്കു നിങ്ങ സാക്ഷികളായി 

രിക്കയും സമ്മതിക്കയും ചെയ്യുന്നു; അവര് 

അവരെ കൊന്നു; നിങ്ങ അവരുടെ 

കല്ലറകളെ പണിയുന്നു. 

ദൈവത്തിന്െറ ജ്ഞാനവും പറയുന്നതു : 

അതുകൊണ്ടു 

ഞാന് പ്രവാചകന്മാരെയും അപ്ലപ്പോസ്മൂല 

ന്മാരെയും അവരുടെ അടുക്കല് അയക്കു 

ന്നു; അവരിര ചിലരെ അവർ കൊല്ലു 

കയും തുപടിക്കയും ചെയ്യും. ഹാബേ 

ലിനെറ രക്തംതുടങ്ങി യാഗപീഠത്തിന്നും 

ആലയത്തിന്നും നടുവിതവെച്ചു പട്ടുപോ 

യ സെഖയാധിനെറ രക്തംവരെ ലോ 

കസ്ഥാപനംമുതല് ചൊരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന 

സകലപ്രുവാചേകന്മാരുടെയും രക്തം ഈ 

തലമുറയോടു ചോടിപ്പാ൯ ഇട വരരണ്ട 

ഠിം 

ലൂക്കൊസ് ൧൨ 

തിന്നു തന്നേ. അത, ഈ തലമുറഃയാടട 

അത്തു ചോദികും എന്നു ഞാന് നിങ്ങളോടു 

പറയുന്നു. ന്യായശാസ്ത്രിമാരായ നിങ്ങ 

ക്കു അയ്യോ കഷ്ട്ടം; നിങ്ങ പരിജ്ഞാന 

ത്തിനെറ താക്കോല് എടുത്തുകളഞ്ഞു; നി 

ങ്ങ തന്നേ കടന്നില്ല; കടകുന്നവരെ 

തയയത്തുംകള ഞ്ഞു. 

അവ൯ അവധിടംവിട്ടു പോകുമ്പോഠാ 

ശാസ്ത്രിമാരും പരീശന്മാരും അവനെ അ 

തൃന്തം വിഷമി പ്പിപ്പാന്ും അവനെറ 

വായ് ല്നിന്നു വല്ലതും പിടിക്കാമോ എന്നു 

ഖെച്ചു അധന്നായി പതിയിരുന്നുകൊണ്ടു 

പലതിനെയും കുറിച്ചു കുടുക്കുചോദ്യം ചോ 

ദിപ്പാനും തുടങ്ങി. 

൧൨.൦ അഡ്ധ്യായം, 

അതിന്നിടെ പുരുഷാരം തമ്മില് ചവിട്ടു 

വാന് തക്കവണ്ണം ആയിരം ആയിരമായി 

തിങ്ങിക്രൂടിയപ്പോഠഠ അവ൯ ആദ്യം ശി 

ക്യന്മാരോടു പറഞ്ഞൂതുടങ്ങിയതു : പരീശ 

ന്മാരുടെ പുളിച്ചമാവായ കപടഭക്തി സൂ 

ക്ഷിച്ചകൊധയിന൯. മൂടിഖെച്ചതു ഒന്നും 

ഗ്രഡാഥായതു 

ഒന്നും അറിയാതെയും ഇരിക്കയില്ല. ആ 

വെളിച്ചത്തു വരാതെയും 

കയാല് നിങ്ങ ഇരുട്ടത്തു പറഞ്ഞതു ഏ 

ല്ലാം ധെളിച്ചതൃതു കേഠകും; തറകളിത 

ഖെച്ചു ചെധിയിരു മന്ത്രിച്ചതു പുരമുക 

ളില് ഘോഷിക്കും. എന്നാല് ഏനെറ 

സ്റ്റേഹിതന്മാരായ നിങ്ങളോടു ഞാ൯ പറ 

യുന്നതു: ദേഹത്തെ കൊന്നിട്ടു പിന്നെ 

അധികമായി ഒന്നും ചെയ്ത്രാ൯ കഴിയാത്ത 

ആരെ ഭയപ്പെ 

ടേണം ഏന്നു ഞാന നിങ്ങരക്കു കാണിച്ചു 

വരെ ഭയപ്പെടേണ്ടാ. 

തരാം. കൊന്നിട്ടു നരകത്മില് തള്ളിക്ക 

ഉവാ൯ അധികാരേമുള്ളവനെ ഭയല്ലേടു 

ധി൯; അത, അവനെ ഭയല്പേടുവി൯ 

എന്നു ഞാന നിങ്ങ മളാടു പറയുന്നു. രണ്ടു 

2 
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കാശിന്നു അഞ്ചു കുരികിലിനെ ധില്ലന്നി 

ല്ലമയാ? അവയിൽ ഒന്നിനെഃപ്പാലും ദൈ 

വം മറന്നുപോകുന്നില്ല. നിങ്ങളുടെ 

തലയിലെ മുടിപോലും എല്ലാം എണ്ണ്ണിയി 

രിക്കുന്നു; ആകയാല് ഭയപ്പെരടണ്ടാ; ഏ 

റിയ കുരികിലിനെക്കാളും നിങ്ങ വിശേ 

മുമ്പില് 

ആരങ്കിലും എന്നെ ഏററുപറഞ്ഞാല് അ 

ഷ്ചതയുള്ള വര്. മനുഷ്യരുടെ 

വനെ മന്ദഷ്യപു ത്തനം ദൈവട്ടതന്മാരുടെ 

മുമ്പാകെ ഏറവുപറയും. മന്ദഷ്യരുടെ 

മുമ്പില് എന്നെ തള്ളിപ്പറയുന്നവനെ ദൈ 

വള്തന്മാരുടെ മുമ്പില് തള്ളിപ്പറയും. മനു 

ഷ്യവുത്തനെറ നേരെ ഒരു വാക്കു പറയുന്ന 

ക്ഷമിക്കും; 

വിനെറ നേരെ ട്യുഷണം പറയുന്നവ 

ഏവനോടും പരിശുഭ്ധാത്മാ 

നോടാ ക്ഷമിക്കയില്ല എന്നു ഞാന് നിങ്ങ 

ളോടു പറയുന്നു. എന്നാല് നിങ്ങളെ. 

പള്ളിക്കും കോഷയ്ക്കുകക്കും അധികാര 

ങ്ങഠക്കും മുമ്പില് കൊണ്ടുപോകുടമ്പോഠ 

എങ്ങനെയോ എന്തോ പ്രതിയാദിക്കേണ്ടു ? 

എന്തു പറയേണ്ടു എന്നു ധിചാരപ്പെ മട 

ണ്ടാ; പറയേണ്ടതു പരിശുഭ്ധാത്മാധു ആ 

നാഴികയില് തന്നേ നിങ്ങളെ. പഠിപ്പിക്കും. 

പുരുഷാരത്തില് ഒരുത്ത൯ അവനോടു : 

ഗുരോ, 

ചെയ്ത്ാ൯ എന്റെറ സഹോദരനോടു കല്പി 

ഞാനുമായി അവകാശം പകുതി 

ച്ചാലും എന്നു പറഞ്ഞു. അധഖവനോടു അ 

വ൯: മനുഷ്യാ, എന്നെ നിങ്ങധക്കു ന്യായ 

കത്താർവാ പങ്കിടുന്നവപനോ ആക്കിയതു 

ആര് എന്നു ചോദിച്ചു. പിന്നെ അധഖ 

രോടു: സകലദ്ധ്യാഗ്രഹവധും സൂക്ഷിച്ചു 

ഒഴിഞ്ഞുകൊധധി൯; ഒരുത്തന്നു സകൂഭ്ധി 

തുണ്ടായാലും അവസെറ വസ്ത്റവകയല്ല അ 

വനെെറ ജീവന്നു ആധാരമായിരിക്കുന്നതു 

എന്നു പറഞ്ഞു. 

പറഞ്ഞതു: ധനവധാനായോരു 

ഒരുപമയും അവരോടു 

മന്ഷ്യ 
നെറ ഭൂമി നന്നായി വിളഞ്ഞു. അപ്പാ 

ഠിം 

1 12 വിധ 12 

അവ൯: ഞാ൯ ഏന്തു ചെയ്യേണ്ടു? എനെറ 

വിളവു ക്രട്ടിലെപ്പാ൯ സ്ഥലം പോരാ 

പിന്നെ 

ചെയ്യം; 

എനെറ കളപ്പുരകളെ പൊളിച്ചു അധി 

എന്നു ഉള്ളില് വിചാരിച്ചു. 

അവന് പറഞ്ഞതു: ഞാ൯ ഇതു 

കം വലിയവ പണിതു എനെറ വിളവും 

വസ്തുവകയും എല്ലാം അതില് ക്രട്ടിവെക്കും. 

എന്നിട്ടു എന്നോടു തന്നേ: നിനക്കു ഏറിയ 

ആണ്ടുകഠക്ക മതിയായ അനധഖധി വസ്റ്റു 

വക സ്വരൂപിച്ചുഖെച്ചിരിക്കുന്നു; ആശ്വ 

സിക്ക, 
എന്നു പറയും. 

തിന്നുക, കുടിക്ക, ആനന്ദിക്ക 

ദൈവമോ അവനോടു : 

മൂഡ്ധാ, ഈ രാത്രിയില് നിനെറ പ്രാണ 

നെ നിന്നോടു ചോടിക്കും. പിന്നെ നി 

ഒരുക്കിലെച്ചതു ആക്കാകും എന്നു പറ 

ഞ്ഞു. 

കാതെ തനിക്കു തന്നേ നിക്ഷേപിക്കുന്ന 

ദൈവധിഷയമായി സമ്പന്നനാ 

വനെറ കായ്യം ഇങ്ങനെ ആകുന്നു. 

അവന് തനെറ ശിഷ്യന്മാരോടു പറ 

ഞ്ഞതു: ആകയാല് എന്തു തിന്നും എന്നു 

ജീിവന്നായിക്കൊണ്ടും എന്തു ഉടുക്കും എന്നു 

ശരീരത്തിന്നായിക്കൊണ്ടും വിചാരപല്ലെട 

രുതു എന്നു ഞാ൯ നിങ്ങളോടു പറയുന്നു. 

ആഹാരത്തെക്കാഠ ജിവന്ദം ഉടുപ്പിനെ 

ക്കാഠ ശരീരധും വലുതല്ലോ. കാക്കയെ 

നോക്കുവിന്; അതു വിതെക്കുന്നില്ലം കൊയ്യു 

ന്നില്ല, അതിന്നു പാണ്ടികശാലയും കള്പൂര 

യും ഇല്ല; എങ്കിലും ദൈവം അതിനെ പുല 
$ 

ത്തുന്നു. 

എത വിശേഷതയുള്ള വര്! 

പറവജാതിയെക്കാര നിങ്ങ 

പിന്നെ ധി 

ചാരല്ലെടുന്നതിനാല് തനറെറ നീള ത്തില് 

ഒരു മുഗം ക്രട്ടുവാ൯ നിങ്ങളില് ആകു 

കഴിയും? ആകയാല് ഏററധും ചെറിയ 

തിന്നുപോലും നിങ്ങ പോരാത്തവര് എ 

ങ്കില് ശേഷമുദ്ള തിനെക്കുറിച്ചു വിചാര 

ഒപ്പടുന്നതു ഏന്തു" 

രുന്നു എന്നു ധിചാരിപ്പി൯; അവ അഭ്ധ്വാ 

താമര എങ്ങനെ വള. 
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നിക്കുന്നില്ല യുല്ലയന്നതുമില്ല; എന്നാല് 
ശ3ലാഃമാന്പോലും തനെറ സകലമഹ 

ത്വത്തിലും ഇധയിതല് ഒന്നിമനാളം ചമ 

ഞ്ഞിരുന്നില്ല ഏന്നു ഞാൻ നിങ്ങളോടു പറ 

യ്യുന്നു. ഇന്നുള്ളതും നാളെ അടുപ്പില് ഇടു 

ന്നതുമായ വയലിലെ പുപ്പിനെ ദൈവം 

ഇങ്ങനെ മടുപ്പിക്കുന്നു ഏങ്കില്, അല്പധി 

ശ്വാസികളേ, നിങ്ങളെ ഏത്ര അധികം? 

എത്തു തിന്നും എന്തു കുടിക്കും എന്നു നിങ്ങ 

ചിന്തി ച്ച ചഞ്ചലപ്പെടരുതു. ഈ വക 

ഒക്കെയും ലോകജാതിക൦ അടന്വകിക്ു 

ന്നു; നിങ്ങളൂടെ പിതാവോ ഇവ നിങ്ങമക്കു 

ആവശ്യം എന്നു അറിയുന്നു. അവന്െറ 

രാജ്യം അദന്വഷിപ്പി൯; അതാടുക്രടെ 

നിങ്ങരക്കു ഇതുംകിട്ടും. ചെറിയ ആട്ടി൯ 

കരട്ടമേ, ഭയപ്പെടരുതു; നിങ്ങുടെ പിതാ 

വയ രാജ്യം നിങ്ങശക്കു നല്ലവാന് പ്രസാദി 

ച്ചിരിക്കുന്നു. നിങ്ങഠാക്കുള്ളതു ധിററു ഭിക്ഷ 

കൊടുല്പ്ി൯; കള്ള൯ അടുക്കരയാ പുഴ 

മകടുക്കുമയാ ചെയ്യാത്ത സ്വഗ്ലത്തില് പഴ 

കിപ്പോകാത്ത മടിശ്ശീലകടളൂം തീന്നു3പാ 

കാത്ത നി തദട്ൃക്ഷപധവും നിങ്ങഠക്കു ഉണ്ടാ 

ക്കിക്കൊഠാവി൯. നിങ്ങളൂടെ നിക്ഷേപം 

ഉള്ള ടത്തു നിങ്ങളുടെ ഫൃുദയധും ഇരിക്ും. 

നിങ്ങളൂടെ അര കെട്ടിയും വിളക്കു 

കത്തിയുംകൊണ്ടിരിക്കട്ടെ. യജമാന൯ 

കല്യാണത്തിന്നു പോയി വന്നു മുട്ടിയാല് 

ഉടനെ വാതില് തുറന്നുകൊടുക്കേണ്ടതിന്നു 

അവന് ഏഎപ്പോഠം മടങ്ങിവരും എന്നു കാ 

ത്ുനില്ലന്ന ആമ്ദകമളോടു നിങ്ങ തുല്യ 

രായിരിപ്പി൯. 

ഉണന്നിരിക്കുന്ന വരായി കാണുന്ന ദാസ 

യജമാനന് വരുന്നേരം 

ന്മാര് ഭാഗ്യ വാന്മോർ; അവന് അര കെട്ടി 

അവരെ ഭക്ഷണത്തിന്നിരുത്തതുകയും വന്നു 

അവകു ശുശ്രൂഷ ചെയ്യയും ചെയ്യം എന്നു 

ഞാ൯ സത്യമായി നിങ്ങളോടു പറയുന്നു. 

അവ൯ രണ്ടാം യാമത്തില് വന്നാലും മൂന്നാ 
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മതില് വന്നാലും അങ്ങനെ കണ്ടു ഏങ്കിത 

അവര് ഭാഗ്യവന്മോ൪. കള്ള൯ ഇന്ന 

നാഴികെക്കു വരുന്നു ഏന്നു വീട്ടുടയവ൯ 

അറിഞ്ഞിരുന്നു എങ്കില് അവ൯ ഉണന്നി 

രുന്നു തന്െറ വീടു തുരപ്പാ൯ സമ്മതിക്ക 

യില്ല ഏന്നറിധി൯. നിനയാത്ത നാഴി 

കയില് മനുഷ്യ പു ത൯ വരുന്നതു കൊണ്ടു 

നിങ്ങളും ഒരുങ്ങിയിരിപ്പി൯. 

കത്താമവ, ഈ തുപമ പറയുന്നതു ഞ 

ങ്ങമളോമടാ എല്ലാവരരാടുംക്രടെയോ എന്നു 

പത്രൊസ് ചോടിച്ചതിന്നു കത്താധു പറ 

ഞ്ഞതു : തക്കസമയത്തു ആഹാരധീതം കൊ 

ടട മക്കണ്ടതിന്നു യജമാന൯ തനെറ ലേല 

ക്കാരുമട മേല് ആക്കുന്ന വിശ്വന്മൂനും 

ബുദ്ധിമാനുമായ ഗൃഹധിചാരകന് ആര്? 

യജമാന൯ വരുമമ്പാഠം അങ്ങനെ ചെയ്യു 

കാണുന്ന ദാസ൯ ഭാഗ്യവാ൯. അവയ൯ 

തനിക്കുള്ള സകലത്തിന്നും അവനെ വിചാ 

രകനാക്കിവലെക്കും എന്നു ഞാന് സത്യമാ 

യിട്ടു നിങ്ങളാ പായുന്നു. ഏന്നാല് 

ഓസ൯: യജമാനന് താമസിച്ച വരിക 

യുള്ള എന്നു ഫൃദയത്തില് പറഞ്ഞു ബാല്യ 

ക്കാരെയും ബാല്ൃക്കാരത്തികളെയും തല്ലു 

വാന്ദം തിന്നു കുടിച്ചു മടിപ്പാനും തുട 

ങഞ്ജിയാത, അവന് നോക്കിയിരിക്കാത്ത 

നാളിചും അറിയാത്ത നാഴികയിലും ആ 

ഓസനെറ യജമാനന് വന്നു അവനെ 

ദണ്ഡിപ്പിക്കയും അധന്നു അവിശ്വാസി 

കളോടുക്രടെ പങ്ക കപ്പിക്കയും ചെയ്യും. 

യജമാനനെറ ഇഷ്ടം അറിഞ്ഞിട്ട ഒരുങ്ങാ 

തെയും അവന്െറ ഇഷ്ടം ചെയ്യാതെയുഥി 

രിക്കുന്ന ഓസന്നു വളരെ അടികൊള്ളും. 

അറിയാതെകണ്ടു അടിക്കു യോഗ്യമായതു 

ചെയുവദന്നോ കുറയ അടികൊള്ളും; വള. 

രെ ലഭിച്ചവനോടട വളരെ ആവശ്യ 

പ്പേടും; അധികം ഏററു വാങ്ങിയവനോടു 

അധികം ചോടിക്കും. 
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൭൪ 

ലൃക്കൊസ്' ൧൩. 

ഭൂമിയില് തി ഇടുവാ൯ ഞാന് വന്നിരി 

ക്കുന്നു; അതു ഇപ്പോഴേ കത്തിയെങ്കില് 

കൊള്ളായിരുന്നു എന്നല്ലാതെ ഞാ൯ മറെറ 

ത്തു ഇ ചിമക്കേണ്ടു? എങ്കിലും എനിക്കു 

ഒരു സ്താനം ഏല്പാ൯ ഉണ്ടു; അതു കഴിയു 

ഭൂമി 

യില് സമാധാനം നല്ലൃവാ൯ ഞാന് വന്നി 

വോളും ഞാ൯ എത്ര ഞെരുങ്ങുന്നു. 

രിക്കുന്നു എന്നു തോന്നുന്നുവോ? അല്ലല്ല, 

ഛിദ്രം വരുതുുവാ൯ അത്രേ എന്നു ഞാ൯ 

നിങ്ങളോടു പറയുന്നു. ഇനിമേല് ഒരു 

വീട്ടില് ഇരുവരോടു മൂവരും മൂവരോടു 

ഇരുവരും ഇങ്ങനെ അഞ്മു3പേര് തമ്മില് 

ഛിഭിച്ചിരിക്കും. 

മകന് അപ്പദനാടും അമ്മ മകളോടും മകഠഠ 

അപ്പുസ മകനോടും 

അമ്മയോട്ടം അമ്മാവിയമ്മ മരുമകളോടും 

മരുമകഠ അമ്മാവിയമ്മയോടും ഛിഴിച്ചി 

രിക്കും. 

പിന്നെ അവന് പുരുഷാരത്തോടു 

പറഞ്ഞതു : പടിഞ്ഞാറുനിന്നു മേഘം പൊ 

ങ്ങന്നതു കാണ്ടദമ്പാഗശ പെരുമഴ വരുന്നു 

എന്നു നിങ്ങഠ തമുടനെ പറയുന്നു; അങ്ങ 

നെ സംഭവിക്കയും ചെയ്യുന്നു. തെക്ക൯ 

കാറു മയതുന്നതു കണ്ടാലോ അതുന്ത്ും 

ഉണ്ടാകും എന്നു പറയുന്നു; അതു സംഭധി 

ക്കയും ചെയ്യുന്നു. കപടഭക്തിക്കാരേ, 

ഭൂമിയുടെയും ആകാശത്തിനെറയും ഭാവ 

ത്തെ വിധവേചിപ്പാ൯ന നിങ്ങരക്കു അറി 

യാം; എന്നാല് ഈ കാലത്തെ വിവേ 

ചിപ്പാന്൯ അറിയാത്തതു എങ്ങനെ? ന്യായ 

മായതു എന്നെന്നു നിങ്ങ സ്വയമായി 

വിധിക്കാത്തതും എന്തു? പ്രതിയോഗി 

ുയാടുക്രടെ അധികാരിയുടെ അടുക്കല് 

പോകുമ്പോഠം വഴിയില്ധെച്ചു അവ 

നോട്ട നിരന്നുകൊ൦൨ാ൯ ശ്രമിക്ക; അ 

ല്ലാഞ്ഞാല് അയന നിന്നെ ന്യായാധി 

പനെറ മുമ്പില് ഇഴഗെച്ചുകൊണ്ടുപോക 

യും ന്യായാധിപന് നിന്നെ കേല്ല്ഛാര 

ധാഠാഥ്ലിം 

1 14 ന്യ 13 

സെറ പക്കല് ഏല്പിക്കയും കോല്ലച്ാര൯ 

തടവില് ആക്കുകയും ചെയ്യും. ഒഴുക്കു 

ത്തെ കാശൂ3പാലും കൊടുതുതുതിരു3വാളം 

നീ അവിടെനിന്നു പുറത്തു വരികയില്ല 

എന്നു ഞാ൯ നിന്നോടു പറയുന്നു. 

൧൩. അദ്ധ്യായം. 

ആആ സമയത്തു തന്നേ അധിടെ ഉണ്ടായി 

രുന്ന ചിലര്. പീലാത്തൊസ് ചില ഗലി 

ലക്കാരുടെ ചോര അവരുടെ യാഗങ്ങ 

ളോടു കലത്തിയ വത്തമാനം അവനോടു 

അറിയിച്ചു. അതിന്നു അവന ഉത്തരം 

പറഞ്ഞതു: ആ ഗലീലക്കാർ ഇതു അന്ദഭഭ 

വിക്കയാല് എല്ലാഗലീലക്കാരിലും പാപി 

കന ആയിരുന്നു എന്നു നിങ്ങഠക്കു തോന്നു 

അല്ലല്ല, 

ഞ്ഞാല് നിങ്ങ എല്ലാവരും അങ്ങനെ 

ന്നുവോ? മാനസാന്തരബ്ലെടാ 

തന്നേ നശിച്ചുപോകും എന്നു ഞാന നിങ്ങ 

ളോടു പറയുന്നു. അല്ല, ശിലോഹാമി 

ലെ ഗോപുരം ധീണു മരിച്ചുപോയ ആ 

പതിന്നെട്ടുപേര യെരൂശലേമില് പാക്കു 

ന്ന സകലമരഷ്യരിലും കുററക്കാര ആയി 

അല്ലല്ല, 

മാനസാന്തരപ്പെടാഞ്ഞാല് നിങ്ങ ഏല്ലാ 

രുന്നു എന്നു തോന്നുന്നുവോ? 

വരും അങ്ങനെ തന്നേ നശിച്ചുപോകും 

എന്നു ഞാ൯ നിങ്ങളോടു പറയുന്നു. 

അവ൯ ഈ ഉപമയും പറഞ്ഞു: ഒരു 

ത്തന്നു തനെറ മുന്തിരിത്തോട്ടത്തില് നട്ടി 

രുന്നോരു അത്തിവൃക്ഷം ഉണ്ടായിരുന്നു; 

അവ൯ അതില് ഫലം തിരഞ്ഞുവന്നു, 

കണ്ടില്പതാന്ദം. അവന് തോട്ടക്കാര 

നോടു: ഞാ൯ ഇപ്പ്പോഠ മൂന്നു സംവത്സര 

മായി ഈ അത്തിയില് ഫലം തിരഞ്ഞുവ 

രുന്നു കാണുന്നില്പതാന്ദം; അതിനെ ധെടി 

ക്കളുക; അതു നിലത്തെ നിക്കൂലമമക്കു 

ന്നതു എന്തിന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. അതിന്നു 

ഞാ൯ അതിന്നു 
$ 

അവ൯: കത്താവേ, 
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ചുററും കിളെച്ചു വളം ഇടുരവാമം ഈ 

ആണ്ടുംക്രടെ നിച്ലട്ടെ. 

ച്ചെങ്കിലോ -- ഇല്ലെങ്കില് ധെടടിക്കളയാം 

മേലാല് കായി 

എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞും 

ഒരു ശബ്ദത്തില് അവന് ഒരു പള്ളി 

യിത ഉപദേശിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു.. അധി 

ടെ പതിനെട്ട സംവത്സരമായി ഒരു 

രോഗാത്മാവു ബാധിച്ചിട്ട ഒട്ടം നിധിരു 

വാന് കഴിയാതെ ക്രനിയായോരു സ്ത്പി 

ഉണ്ടായിരുന്നു. യേശു അവളെ കണ്ടു 

അടുക്കെ വിളിച്ചു: സ്ര്രിയേ, നിന്െറ രോ 

ഗബന്ധനം അഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നു പാ 

ഞു അവളൂടെമേല് കൈ വെച്ചു; അ 

വഠം ക്ഷണത്തില് നിധിന്നു ദൈധത്തെ 

മഹത്വപ്പെടുത്തി. യേശു ശബ്ബത്തില് 

സെരഖ്യമാക്കിയതു കൊണ്ടു പള്ളിപ്പമാ 

ണി നീരസപ്പെട്ട പുരുഷ്കാരത്തോടു: 

വേല ചെയ്ത്൯ ആറു ടിവസമുണ്ടല്ലോ; 

അതിന്നകം വന്നു സെരഖ്യം വരുത്തിച്ചു 

കൊരധി൯; ശബ്ബത്തില് അരുതു എന്നു 

പറഞ്ഞു. 

ഭക്തിക്കാരേ, നിങ്ങളില് ഓരേരേത്ത൯ 

കത്താവു അവനോടു: കപട 

ശബ്ബത്തില് തന്െറ കാളയെയോ കഴ്ഴചത 

യെ3യാ തൊടടിയിതിനിന്നു അഴിച്ചു കൊ 

ണ്ടുപോയി വെള്ളം കുടിപ്പിക്കുന്നില്ലയോ? 

എന്നാല് സാത്താന് പതിനെട്ടു സംവത്സ 

രമായി ബന്ധിച്ചിരുന്ന അബ്രാഹാമിനെറ 

മകളായ ഇവളെ ശബ്പത്തുനനാളില് ഈ 

ബന്ധനം അഴിച്ചുവിടേണ്ടതല്ലയോ ഏന്നു 

ഉത്തരം പറഞ്ഞും അവ൯ ഇതു പറ 

ഞപ്പ്പോര അവന്െറ വിരോധിക൦ 

എല്ലാവരും നാണിച്ചു; അവനാല് നട 

ക്കുന്ന സകലമഹിമകളാലും വൃുരുഷ്കാരം 

ഒക്കെയും സന്തോഷിച്ചു. 

പിന്നെ അവ൯ പറഞ്ഞതു: ദൈവരാ 

ജയം ഏതിനോടു സദൃശം? ഏതിനോടു 

അതിനെ മപമിക്കേണ്ടു? ഒരു മനുഷ്യ൯ 

ഠിം 

115 ലൂക്കൊസ് ൧൩ 

എടുത്തു തന്െറ തോട്ടത്തില് ഇട്ട കടുകുമ 

ണിയോട്ട അതു സദൃശം; അതു വളന്നു 

വൃക്ഷമായി, ആകാശത്തിലെ പക്ഷികളും 

വന്നു അതിനെറ കൊമ്പുകളില് വസിച്ചു. 

പിന്നെയും അവ൯: ദൈവരാജ്യത്തെ 

ഏതിന്ോട്ട ഉപഥിക്കേണ്ടു? അതു പുളിച്ച 

മാവിന്നോടു തുല്യം; അതു ഒരു സ്രീ ഏടുത്തു 

മൂന്നു പറ മായില് ചേത്ൃതു എല്ലാം പുളിച്ചു 

വരുവേളേം അടക്കിവെച്ച എന്നു പറഞ്ഞു. 

അവ൯ പട്ടണംതോറും ഗ്രാമംതോറും 

സഞ്ചരിച്ച യെരൂശലേമിലേക്കു യാത്ര 

ചെയ്യൂ. അപ്ലോഠാ ഒരുത്തന് അവനോട്ട: 

കത്താ3വ, രക്ഷ്മിക്കപ്പെടുന്നവ൪ ചുരുക്ക 

മോ എന്നു ചോടിച്ചതിന്നു അവനോടു പറ 

ഞ്ഞതു: ഇടുക്കുവാതിലൂടെ കടപ്പാ൯ പോ 

രാടടധി൯. പലരും കടപ്പം൯ നോക്കും കഴി 

കയില്ലതാനും എന്നു ഞനേ നിങ്ങളോടു 

പറയുന്നു. വീട്ടുടയവ൯ ഏഴ്ചമന്നററു കത 

കു അടെച്ചശേഷം നിങ്ങ പുറത്തുനിന്നു : 

കത്താടവ, തുറന്നുതരേണമേ എന്നു പറ 

ഞ്ങുകൊണ്ടു കതകിന്നു മുട്ടിത്തുടഞ്ങുമമ്പാഠം: 

നിങ്ങ എഏധിടെനിന്നു എന്നു ഞാന് അറി 

യുന്നില്പ ഏന്നു അവന് ഉത്തരം പറയും. 

അന്നേരം നിങ്ങ: നിന്െറ മുമ്പില് 

ഞങ്ങ തിന്നുകയും കുടിക്കയും ഞങ്ങളുടെ 

തെരുക്കളില് നീ പഠിപ്പിക്കയും ചെയ്യൂവ 

ല്ലോ എന്നു പറഞ്ഞുതുടങ്ങും. അവനാ: 

നിങ്ങ എവിടെനിന്നു എന്നു ഞാന് 

അറിയുന്നില്ല എന്നു ഞാന് നിങ്ങ3ള$ പറ 

യുന്നു; അനീതി പ്രവത്തിക്കുന്ന ഏവരു 

മായുള്ളോരേ, എന്നെ വിട്ട പോകുധിന൯ 

എന്നു പറയുംം അവിടെ അബ്രാഹമമും 

യിസ്റ്ററാക്കും യാമക്കാബും സകലപ്രവംചേക 

ന്മാരും ഭൈവരാജ്ൃത്തിത ഇരിക്കുന്നതും 

നിങ്ങളെ പുറതൃതു തള്ളിക്കളുഞ്ഞതും നി 

ഞങഠം കാണുമ്പേോ കരച്ചലും പല്ലുകടിയും 

ഉണ്ടാകും. കിഴക്കുനിന്നും പടിഞ്ഞാഠറുനി 
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ലൃക്കൊസ്' ൧൪: 

ന്നും തെക്കുനിന്നും വടക്കുനിന്നും അനേക൪ 

വന്നു ദൈവരാജ്യത്തില് പന്തിയിലിരി 

ക്കും. മുമ്പന്മാരായ്യിരുന്ന പിമ്പന്മാരുണ്ടു, 

പിമ്പന്മാരായ്യിരുന്ന മുമ്പന്മാരും ഉണ്ടു. 

ആ നാഴികയില് തന്നേ ചില പരീശ 

ന്മാര് അടുത്തുവന്നു: ഇവിടം വിട്ടു പൊ 

യ്ര്ല്രൊരക; ഹെരോദാധു നിന്നെ കെല്ലൂ 

വാ൯ ഇ ക്കുന്നു എന്നു അവനോടു പറ 

ഞ്ഞ. 

നിങ്ങ പോയി ആ കുറുക്കനോട്ട: ഞാ൯ 

അവ൯ അവരോടു പറഞ്ഞതു: 

ഇന്നും നാളെയും ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കു 

കയും രോഗശാന്തി വരുത്തുകയും മൂന്നാം 

നാളില് സമാപിക്കയും ചെയ്യും. എങ്കിലും 

ഇന്നും നാളെയും മറെറന്നാളും ഞാ൯ സ 

ഞ്ചരിക്കേണ്ടതാകുന്നു; യെരൂുശലേമിന്നു 

പുറത്തുവെച്ചു ഒരു പ്രവാചക൯ നശിച്ചു 

പോകുന്നതു അസംഭധ്യമല്ലോ എന്നു പറ 

വി൯. 

പ്രവംചകന്മാരെ കൊല്ലൂകയും നിന്െറ 

യെരൂശലേമേ, യെരൂശലേമമ, 

അടുക്കല് അയച്ചിരിക്കുന്നവരെ കല്ലെറി 

കയും ചെയ്യന്നവളേ., കോഥി തനെറ കുഞ്ഞു 

ങ്ങളെ ചിറകി൯കീഴില് ചേകുംപോലെ 

നിന്െറ മക്കളെ. എത്രവട്ടം ചേതൃതു കൊഠ 

വാ൯ എനിക്കു മനസ്സായിരുന്നു; നിങ്ങ 

ക്കോ മനസ്സായില്ല. നിങ്ങളുടെ ഭവനം ശ്രൂ 

ന്യൃമായ്യീരും; കത്താധിനെറ നാമത്തില് 

 വരുന്നവ൯ അന്ുഗ്രഹിക്കുപ്പെട്ടവ൯ എ 

ന്നു നിങ്ങ പറയുധവോളും നിങ്ങ 

എന്നെ കാണുകയില്ല ഏന്നു ഞാന് നിങ്ങ 

ളോടു പറയുന്നു. 

൧൪.൦ അദ്ധ്യായം. 

വ്വരീശപ്രമാണികളില് ഒരുത്തനെറ ലീ 

ട്ടില് അവന് ഭക്ഷണം കഴിപ്പാ൯ ശബ്ബ 

ത്തില് ചെന്നപ്പോര അവര് അയനെ 

ഒററുനോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു. മഹോദര 

മുള്ളോരു മനുഷ്യ൯ അവനെറ മുമ്പില് 

റ റിം 
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ഉണ്ടായിരുന്നു. 

രോടും പരീശന്മാരരാടും: ശബ്ബത്തില് 

സെൌഖ്യയമാക്കുന്നതു വിഹിതമോ അല്ലയോ 

എന്നു ചോടിച്ചു. അവരോ മിണ്ടാതിരുന്നു. 

അവ൯ അയനെ തൊട്ടു സ്െഖ്യമാക്കി 

വിട്ടയച്ചു. പിന്നെ അവരോടു: നിങ്ങ 

ളില് ഒരുത്തനെറ മകര്നാ കാളയോ ശബ്ദ 

ത്തുനാളില് കിണററില് ധീണുംല് ക്ഷമ 

ണത്തില് വലിച്ചെടുക്കയില്ലയോ എന്നു 

പ പ്രത്യുത്തരം പറവാ൯ 

അവകു കഴിഞ്ഞില്ല. 

ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടവ൪ മുഖ്യാസനങ്ങളെ 

തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതു കണ്ടിട്ട അവ൯ അ 

വരോടു ഒരുപമ പറഞ്ഞു: ഒരുത്ത൯ 

നിന്നെ കല്യാണത്തിന്നു വിളിച്ചാല് മുഖ്യാ 

സനത്തില് ഇരിക്കരുതു; പക്ഷേ നിന്നി 

ലും മാനമേറിയവനെ അവന് ധിളിച്ചിരി 

ക്കാം. പിന്നെ നിന്നെയും അവനെയും 

ക്ഷണിച്ചവ൯ വന്നു: ഇവന്നു ഇടം കൊട്ട 

ക്ക എന്നു നിന്നോട്ട പറയുമ്പോ നിനാ 

ണത്തോടെ ഒട്ടക്കത്തെ സ്ഥലത്തു പോയി 

നിന്നെ വിളിച്ചാല് 

ചെന്നു ഒടുക്കത്തെ സ്ഥലത്തു ഇരിക്ക; നി 

ഇരിക്കേണ്ടിവരും. 

ന്നെ ക്ഷണിച്ചവന വരുമ്പോ നിന്നോ 

ടു: സ്നേഹിതാ, മുമ്പോട്ടു വന്നു ഇരിക്ക എന്നു 

പറവാന് ഇടവരട്ടെ; അപ്പോ പന്തി 

യില് ഇരിക്കുന്നവരുടെ മുമ്പില് നിനക്കു 

മാനം ഉണ്ടാകും. തന്നെത്താ൯ ഉയത്തുന്ന 

വന് എല്ലാം താഴ്സുതല്പെടും; തന്നെത്താ൯ 

താഴ്ത്തുന്നവന് മുയത്തപ്പെടും. 

തന്നെ ക്ഷണിച്ചവനോട്ട അവ൯ പറ 

ഞ്ഞതു: നി ഒരു മുത്താഗമോ അത്താഴമോ 

കഴിക്കുമ്പോശ സ്ന്റേഹിതന്മാരെയും സ 

ഹോദരന്മാരെയും ചാച്ചക്കാരെയും സമ്പ 

തൃതുള്ള അയല്ല്ലാരെയും ധിളിക്കരുതു; അ 

വര് നിന്നെ അങ്ങോട്ടും വിളിച്ചിട്ടു നിന 

ക്കു പ്രത്യപകാരം ചെയ്യം. നി വിരുന്നു 

യേശു ന്യായശാസ്ത്ര്രിമാ 3 
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മൂള 

കഴിക്കുമ്പോ ഒരിടന്മാര, അംഗഹിന 

ന്മാര, മുടന്തന്മാര്, കുരുടന്മാര് എന്നിവരെ 

ക്ഷണിക്ക; എന്നാല് നി ഭാഗ്യധാനാകം; 

നിനക്കു പ്രത്യപകാരം ചെയ്ത്൯ അവകു 

വകയില്ലല്ലോ; 

രുത്ഥാനത്തില് നിനക്കു പ്രതൃപകാരം 

നീതിമാന്മാരുടെ പുന 

മുണ്ടാകും. 

ക്രടെ പന്തിയിലിരുന്നവരിത ഒരുത്ത൯ 

ഇതു കേട്ടിട്ടു: ദൈവരാജ്യത്തില് ഭക്ഷണം 

കഴിക്കുന്നവ൯ ഭാഗ്യവാന് ഏന്നു അവത്നേം 

ടട പറഞ്ഞു. അധനോട്ട അവന് പറഞ്ഞ 

തു: ഒരു മനുഷ്യ൯ വലിയോരു അത്താഴം 

ഒരുക്കി പലരെയും ക്ഷണിച്ചു. അത്താഴ 

സമയത്തു അവന് തനെറ ഓസനെ അയ 

ചു ആക്ഷണിച്ചവരോടു: എല്ലാം ഒരുങ്ങി 

യിരിക്കുന്നു; വരുധി൯ ഏന്നു പറയിച്ചു. 

എല്ലാവരും ഒരുപോലെ ഒഗഴികഥിവു പറ 

ഞ്ഞൂതുടങ്ങി; ഒന്നാമത്തവ൯ അവനോട്ട: 

ഞാന് ഒരു നിലം കൊണ്ടതിനാല് അതു 

ചെന്നു കാണേണ്ടുന്ന ആധശ്യം ഉണ്ടു; 

എന്നോടു ക്ഷമിച്ചുകൊള്ളേണം എന്നു 

ഞാ൯ അപേക്ഷിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. 

മറെറാരുത്ത൯: ഞാ൯ അഞ്ചേ കാളയെ 

കൊണ്ടിട്ടണ്ടു; അവയെ ശോധനചെ 

യ്യന പോകുന്നു; ഏന്നോടു ക്ഷമിച്ചുകൊ 

ള്ളേണം എന്നു ഞാ൯ അപേക്ഷിക്കുന്നു 

എന്നു പറഞ്ഞു. വേറൊരുത്ത൯ : ഞാ൯ 

ഇപ്പോോഠം വിവാഹം കഴിച്ചിരിക്കുന്നു; വരു 

൮൭൯ കഴിവില്ല ഏന്നു പറഞ്ഞു. ദാസ൯ 

മടങ്ങിവന്നു യജമാനനോടു അറിയിച്ചു. 

അപ്പോഠം വീട്ടുടയവന് കോപിച്ചു ഓസ 

നോട്ട: നി വേഗം പട്ടണത്തിലെ വീഥി 

കളിലും ഇടത്തെരുക്കളിലും ചെന്നു ഒരി 

ദ്രന്മാ൪, അംഗഹിനന്മാര്, കുരുടനമാര്. മുട 

ന്തന്മാര് ഏന്നിവരെ ക്രട്ടിക്കൊണ്ടു വരിക 

എന്നു കപ്പിച്ചും പിന്നെ ദാസ൯: യജ 

മാനനേ. കപ്പിച്ചതു ചെയ്യിരിക്കുന്നു; ഇനി 

യും സ്ഥലം തുണ്ടു എന്നു പറഞ്ഞു. 

ന൯ ദാസനോട്ട: നി ചെരുധഖഴികളിലും 

യജമാ 

ധേലികശക്കരികെയും പോയി, എന്െറ 

വീടു നിറയേണ്ടതിന്നു കണ്ടവരെ അക 

ത്തു വരുവാന് നിബ്ബന്ധിക്ക. ആക്ഷ 

ണിച്ച പുരുഷന്മാര് ആരും ഏഎനെറ 

അത്താഴം ആസ്ധിക്കയില്ല ഏന്നു ഞാ൯ 

നിങ്ങളോടു പറയുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. 

ഏറിയ പുരുഷാരം അവനോട്ടക്ൂടെ 

പോകുമ്പോ അവന് തിരിഞ്ഞു അധ 

രോടു പറഞ്ഞതു: എനെറ അഭുക്കല് 

വരികയും അപ്പനെയും അമ്മയെയും ഭായ്യ 

യെയും മക്കളെയും സഹോദരന്മാരെയും 

സഹോദരികളെയും സ്വന്തജിവനെയും 

ക്രടെ പകെക്കാതിരിക്കയും ചെയ്യുന്നവന്നു 

ഏഎസെറ ശിഷ്യനായിരിപ്പാ൯ കഴികയില്ല. 

തന്െറ ക്രൂശു എടുത്തുകൊണ്ടു എനെറ 

പിന്നാലെ വരാത്തവന്നും എഏനെറ ശിഷ്യ 

നായിരിപ്പാ൯ കഴികയില്ല. നിങ്ങളിത 

ആരെങ്കിലും ഒരു ഗോപുരം പണിവാ൯ 

ഇച്ച്ിച്ചര ആല്യം ഇരുന്ന അതു തീപ്പം൯ 

വക മുണ്ടോ ഏന്നു കണക്കു നോക്കുന്നില്ല 

യോ? അല്ലൈങ്കിത അടിസ്ഥാനം ഇട്ട 

ശേഷം തീപ്പം൯ വകയില്ല ഏന്നു വന്നേ 

ക്കാം; കാണുന്നവര് ഏല്ലാം: ഈ മനു 

ഷ്യ൯ പണിവാ൯ തുടങ്ങി, തീപ്പാനോ വ 

കയില്ല എന്നു പരിഹസിക്കുമല്ലോ. അല്ല, 

ഒരു രാജാധു മറെറാരു രാജാവിനോടു 

പട ഏപ്പാ൯ പുറപ്പെടുംമുമ്പെ ഇരുന്നു, 

ഇരുപതിനായിരധുമായി വരുന്നവനോട്ട 

ത൯ പതിനായിരധുമായി ഏതിപ്പാ൯ 

മതിയോ ഏന്നു ആലോചിക്കുന്നില്ലയോ? 

പോരാ ഏന്നു വരികില് മററവന് ഒ്ടൂര 

ത്തിരിക്കുമ്പോര തന്നേ സ്ഥാനപേതിക 

ളെ. അയച്ചു സമാധാനത്തിന്നായി അപേ 

ക്ഷിക്കുന്നു. അങ്ങനെ തന്നേ നിങ്ങളില് 

ആരെങ്കിലും തനിക്കുള്ളത്ു ഒക്കെയും വിട്ടൂ 
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ലൃക്കൊസ് ൫ 

പിരിയുന്നില്ല എങ്കില് അധന്നു എനെറ 

ഒപ്പ 
നല്ലതു തന്നേ; ഉപ്പു കാരമില്ലാതെപോ 

ശിഷ്യനായിരിപ്പാ൯ കഴികയില്ല. 

യാല് എന്തൊന്നുകൊണ്ടു അതിന്നു രസം 

വരുത്തും? പിന്നെ നിലത്തിന്നും വള. 

ത്തിന്നും കൊള്ളു ന്നതല്ല; അതിനെ പൂറ 

ത്തുകളയും. 

വന കേരക്കട്ടെ. 

കേഠാംപ്പാ൯ ചെവി ഉള്ള 

൧൫൦ അദ്ധ്യായം. 

൧] കക്കാരും പാപികളും എല്ലാം അവ 

നെറ വചനം കേഠപ്പാ൯ അവന്െറ 

അടുക്കല് വന്നു. ഇവന പാപികളെ 

കൈക്കൊണ്ടു അവരോടുക്രടി ഭക്ഷിക്കുന്നു 

എന്നു പരീശന്മാരും ശാസ്ത്രിമാരും പറഞ്ഞു 

പിറുപിറുത്തു. അവരോടു അവ൯ ഈ 

ഉപമ പറഞ്ഞു: നിങ്ങളില് ഒരു ആശക്കു 

ആറ ആടുണ്ടു എന്നിരിക്കട്ടെ. അതില് 

ഒന്നു കാണാതെ പോയാല് അവന് തൊ 

ഞ്ജൂറെറാമ്പതിനെയും മരുഭൂമിയില് വിട്ടേ 

ചു, ആ കാണാതെ പോയതിനെ കണ്ടെ 

തുുംവരെ നോക്കി നടക്കാതിരിക്കുമോ? 

കണ്ടുകിട്ടിയാല് സന്തോഷിച്ച ചുമലില് 

എടുത്തു 

രെയും 

വീട്ടില് വന്നു സ്നേഹിതന്മാ 

അയല്ലചാരെയും വിളിച്ചുക്രടി: 

കാണാതെ പോയ എനെറ ആടിനെ കണ്ട 

കിട്ടിയതു കൊണ്ടു ഏന്നോടുക്രടെ സന്തോ 

ക്കിപ്പിസ എന്നു അവരോടു പറയും. 

അങ്ങനെ തന്നേ മാനസാന്തരംകൊണ്ടെ 

ആധശ്യമില്ലാത്ത തൊള്ണൂറെറാമ്പതു നി 

തിമാന്മാരെക്കുറിച്ചുള്ളതിനെക്കാഠ മാന 

സാന്തരപ്പെടുന്ന ഒരു പാപിയെച്ചൊല്ലി 

സ്വശ്ശൂത്തിത അധികം സന്തോഷം മണ്ടാ 

കും എന്നു ഞാ൯ നിങ്ങളോടു പറയുന്നു. 

അല്ല, ഒരു സ്ത്രിക്കു പത്തു ഒഹ്മ ഉണ്ടു 

ട്രഹ്മ കാണാതെ എന്നിരിക്കട്ടെ; ഒരു 

പോയാല് അവമ വിളക്കു കത്തിച്ചു വീടു 

1 19 വ്യ 15 

അടിച്ചുവാരി അതു കണ്ടുകിട്ടംവരെ സൂക്ട്ടു 

അഭന്വഷിക്കാതിരിക്കുമോ ? 

കണ്ടുകിട്ടിയാല് സ്നേഹിതിമാരെയും അയ 

ത്തോടെ 

ല്ലാരത്തികളെയും വിളിച്ചുകൂട്ടി: കാണാ 

ഒതപോയ ദ്രഹ്മ കണ്ടുകിട്ടിയതു കൊണ്ട 

എന്നോടുക്രടെ സഃന്താഷിപ്പി൯ എന്നു 

പറയും. അങ്ങനെ തന്നേ മാനസാന്തര 

പ്പെടുന്ന ഒരു പാപിയെക്കറിച്ച ഭൈധ 

ടൂതന്മാരുടെ മദഭ്ധ്യ സന്തോഷം ഉണ്ടാകും 

എന്ന ഞാന് നിങ്ങളോടു പറയുന്നു. 

പിന്നെയും അവ൯ പറഞ്ഞതു: ഒരു 

മനുഷ്യന്നു രണ്ടു പുത്രന്മാര് ഉണ്ടായിരുന്നു. 

അവരില് ഇള.യവന അപ്പനോടു: അപ്പാ, 

വസ്റ്റവില് എനിക്കു വരേണ്ടുന്ന പങ്ക 

തരേണമേ എന്നു പറഞ്ഞു; അവ൯ അ 

വകു മുതല്; പകുത്തുകൊടുതുതു. ഏറെ 

നാഠ കഥിയുംമുമ്പെ ഇളയമക൯ സക 

ലധും സ്വരൂപിച്ചു ടൂരദേശത്തേക്കു യാത്ര 

യായി അവിടെ ടന്നടപ്പുകാരനായി 

ജിവിച്ചു വസ്തു നാനാധിധമാക്കിക്കള ഞു. 

ഹല്ലാം ചെലധഴിച്ചശേഷം ആ ദേശത്തു 

കഠിനക്ഷാമം ഉണ്ടായിട്ടു അവന്നു മുട്ടു 

വന്നുതുടങ്ങി. അവന് ആ ദേശത്തിലെ 

പെരരന്മാരിൽ ഒരുത്തനെ ചെന്നു ആശ്ര 

യിച്ചു; അവ൯ അവനെ തനെറ വയ 

ലില് പന്നികളെ മേയ്ക്യാ൯ അയച്ചു. 

പന്നി തിന്നുന്ന വാള വരകൊണ്ടു വയറു 

നിറെപ്പാ൯ അവ൯ ആഗ്രഹിച്ചു എങ്കിലും 

ആരും അവന്നു കൊടുത്തില്ല. അപ്പ്പോഠം 

സുബോധംവന്നിട്ടു അവ൯: ഏനെറ 

അപ്പനെറ ഏത്ര ക്രലിക്കാര ഭക്ഷണം 

കഴിച്ചു ശേഷിപ്പിക്കുന്നു; ഞാനോ വിശപ്പു 

കൊണ്ടു നശിച്ചുപ്പോകുന്നു. ഞാന് എഴു 

 ന്നേററു അപ്പുനെറ അടുക്കല് ചെന്നു അവ 

നോടു: അപ്പം, ഞാ൯ സ്വഗ്ലത്തോടും 

നിന്നോടും പാപ്പം ചയ്യിരിക്കുന്നു. 

ഇനി നിനെറ മകന് എന്ന പേരിനു 
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ഞാന് യോഗ്യനല്ല; നിന്റെറ ക്രലിക്കാരിത 

ഒരുത്തനെപ്പോലെ ഏന്നെ ആക്കേണമേ 

എന്നു പറയ്യം എന്നു പറഞ്ഞൂ. അങ്ങനെ 

അവന് ഏഴ്ന്നേറു അപ്പുനെറ അടു 

ക്കല് പോയി. ട്ടൂരത്തുനിന്നുതന്നേ അ 

പ്ര൯ അവനെ കണ്ടു മനസ്സലിഞ്ഞ ഓടി 

കെട്ടിപ്പി 

മക൯ അവ 

ച്ചെന്നു അവനെറ കഴുത്തു 

ടിച്ചു അവ ചുംബിച്ചു. 

നോടു: അപ്പാ, ഞാൻ സ്വഗ്ശത്തോടും 

നിന്നോട്ടം പാപം ചെയ്യിരിക്കുന്നു; ഇനി 

നിനെറ മകന് ഏന്നു ധിളിക്കപ്പെടുവാ൯ 

യോഗ്യനല്ല ഏന്നു പറഞ്ഞു. അപ്പ൯ 

തനെറ ഭാസന്മാരരടേ: വേഗം മേലു ര 

മായ അങ്കി കൊണ്ടുവന്നു ഇവനെ ധരി 

പ്പിപ്പി൯; ഇവന്െറ കൈക്കു മോതിരവും 

കാലിന്നു ചെരിപ്പും ഇടുവിപ്പി൯. തടി 

പ്പിച കാളക്ുട്ടിയെ കൊണ്ടുവന്നു അറു 

ഇയ 

ഏനന്െറ മക൯ മരിച്ചവനായിരുന്നു; വീ 

പ്രി൯; നാം തിന്നു ആനന്ദിക്കു. 

ണ്ടും ജീവിച്ചു; -കാണതെ പോയിരുന്നു; 

കണ്ടുകിട്ടിയിരിക്കുന്ുനു എനു പറഞ്ഞു; 

അങ്ങനെ അവര് ആനന്ദിച്ചുതു ടങ്ങി. 

അവനെറ മൂത്തമകന് വയലില് ആയി 

രുന്നു; അവന് ധന്നു വീട്ടിനോടു അടുത്ത 

പ്പോ വാദ്യവും സൃത്തഘോകഷവ്യം കേട്ട, 

ബാല്യക്കാരിര ഒരുത്തനെ ധിളിച്ചു: 

ഇതെന്തു ഏന്നു ചോടിച്ചു. അവന് അധ 

നേട്ട: നിന്െറ സഹോദരന് വന്നു; 

നിനെറ അപ്പ൯ അവനെ സെരഖ്യ ത്തോ 

ടെ കിട്ടിയതു കൊണ്ടു തടിപ്പിച്ച കാളേക്ു 

ട്ടിയെ അറുത്തു ഏന്നു പറഞ്ഞു. 

പ്രോഠം അവ൯ കോപിച്ചു, അകത്തു കട 

പ്രാ൯ മനസ്സില്ലാതെ നിന്നു; അപ്പന് പുറ 

തുതു വന്നു അവനോടു അപേക്ഷിച്ചു. 

അവന് അവനോടു: ഇത്ര കാലമായി 

ഞാന് നിന്നെ സ്വവധിക്ന്നു; നിന്െറ 

കല്പന ഒരിക്കലും ലംലിച്ചിട്ടില്ല; ഏന്നാല് 

ധിം 

1 10 ലൂക്കൊസ് ൧൬ 

ഏനെറ ചങ്ങാതികളുമായി ആനന്ദിഭക്ക 

ണ്ടതിന്നു നി ഒരിക്കലും എനിക്കു ഒരു 

ആട്ടി൯കുട്ടിയെ തന്നിട്ടില്ല. വേശ്യമാ 

രോടുക്രടി നിനെറ മുതൽ തിന്നുകളഞ്ഞ 

ഈ നിന്െറ മക൯ വന്നപ്പോമഗക്കോ 

തടിപ്പിച്ച കാളക്കുട്ടിയെ അവന്നു വേണ്ടി 

അറുതൃതുവല്ലോ എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 

അതിന്നു അവ൯ അവഖഃനാട്ട: മകന, നി 

ഏപ്പാഴ്ചം എടന്നാടുക്രടെ ഇരിക്കുന്നല്ലേം; 

എനിക്കുള്ളതു എല്ലാം നിനേറതു ആകുന്നു. 

നിസനെറ ഈ സഹോദരനോ: മരിച്ചുവനാ 

യിരുന്നു; വീണ്ടും ജീധിച്ചു; കാണാതെ 

പോയിരുന്നു; കണ്ടുകിട്ടിയിരിക്കുന്നു. ആ 

കയാല് ആനന്മിച്ചു സന്തോഷിക്കേണ്ടതാ 

വശ്യമായിരുന്നു ഏന്നു പറഞ്ഞു. 

ഹന്നും അഷ്യ്യായം. 

പ്പിന്നെ അവ൯ ശിഷ്യന്മാരോടു പറഞ്ഞ 

തു: ധനധാനാദയാരു മനുഷ്യന്നു ഒരു 

കായ്യധിചാരക൯ ഉണ്ടായിരുന്നു; അവന് 

അവനെറ വസ്തൂവക നാനാധിധമക്കുന്നു 

എന്ന ചിലര് അധനെ കുററം പറഞ്ഞു. 

അധവ൯ അവനെ വിളിച്ചു: നിന്നെക്കൊ 

ണ്ടു ഈ കേരക്കുന്നതു എന്തു” നിന്െറ 

കായ്യധിചാരത്തിനെറ കണക്കു ഏപ്പിച്ചത 

രിക; നീ ഇനി കായ്യധിചാരകനായിരി 

പ്ലാന് പാടില്ല എന്നു പറഞ്ഞു. എന്നാറെ 

കായ്യവിചാരക൯: ഞാന് ഏന്തു ചെയ്യേ 

ണ്ടു? യജമാനന് കായധിചാരത്തില്നിന്നു 

ഏന്നെ നീക്കുവാന് പോകുന്നു; കിളെപ്പാ൯ 

മ്േനിക്കു പ്രംഫ്യിയില്; ഇരപ്പാ൯ ഞാ൯ 

നാണിക്കുന്നു. എന്നെ കായ്യചിചരേത്തില് 

നിന്നു നീക്കിയാല് അവര് എന്നെ തങ്ങ 

മൂടെ വീടുകളില് ചേത്ൃതു കൊഠധാന്തക്ക 

വണ്ണം ഞാന് ചെയ്യേണ്ടതു എന്തു എനു 

എനിക്കു അറിയാം ഏന്നു മുള്ള കൊണ്ടു 

പറഞ്ഞു. പിന്നെ അവന യജമാനനെറ 

30 
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നി ലൂക്കൊസ് ൧൬ 

കടക്കാരില് ഓരോരുത്തനെ വരുത്തി 

ഒന്നാമത്തവനോട്ട: നി യജമാനന്നു എത്ര 

കടംപെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നു ചോടിച്ചു. നൂറു 

കുടം എണ്ണ എന്നു അവന പറഞ്ഞു. അ 

ധവ൯ അവനോടു: നിസെറ കൈച്ചിട്ടു വാ 

ങ്ങി വേഗം ഇരുന്നു അമ്പതു എന്നു എഴ 

തുക എന്നു പറഞ്ഞു. അതിനെറ ശേഷം 

മറെറാരുത്തനോട്ട: നീ ഏത്ര കടംപെട്ടി 

രിക്കുന്നു എന്നു ചോടിച്ചു. ആറ പറ 

മുകാതമ്പു എന്നു അവന പറഞ്ഞു; അവ 

നോടു: നിനെറ കൈച്ചിട്ടു വാങ്ങി എണ്ണ 

തു എന്നു എഴുതുക എന്നു പറഞ്ഞു. ഈ 

അനിതിയുള്ള കായ്യവിചാരകന് ബുദ്ധി 

യോടെ പ്രുവത്തിച്ചതുകൊണ്ടു യജമാന൯ 

അയനെ പുകഴ്തി? ധവെളിച്ചമക്കളെക്കാ 

ഈ ലോകത്തിനെറ മക്കഠം തങ്ങളൂടെ 

തലമുറയില് ബുഭ്ധിയേറിയവരല്ലോ. അ 

നീതിയുള്ള മമ്മോനെക്കൊണ്ടു നിങ്ങധക്കു 

സ്ന്റേഹിതന്മാരെ ഉണ്ടാക്കിക്കൊവി൯ എ 

ന്നു ഞാ൯ നിങ്ങളോടു പറയുന്നു. അതു 

ഇല്ലാതെപോകുമ്പോര അവ൪ നിത്യക്ര 

ടാരങ്ങളില് നിങ്ങളെ ചേത്തൃ കൊഠവാ൯ 

ഇടയാകും. അത്യപ്പത്തില് ധിശ്വസ്മൂ 

നായവ൯ അധികത്തിലും വിശ്വസൂ൯; 

അത്യല്പത്തില് നീതികെട്ടവ൯ അധിക 

ത്തിലും നീതികെട്ടവ൯. നിങ്ങ അനി 

തിയുള്ള മമ്മോനില് വിശ്വസൂരായില്ല 

എങ്കില് സത്യമായതു നിങ്ങളെ ആര് 

ഭരമേല്പിക്കും? അന്യമായതില് വിശ്വ 

സ്മൂരായില്ല ഏങ്കില് നിങ്ങശക്കു സ്വന്തമാ 

യതു ആര് തരും? രണ്ടു യജമാനന്മാരെ 

സേവധിപ്പാസ൯ ഒരു ഉത്യന്നും കഴികയില്ല; 

അയധ൯ ഒരുവനെ പകെച്ചു മററവനെ 

സ്നേഹിക്കും; അല്ലെങ്കില് ഒരുത്തനോടു 

പററിച്ചേന്നു മററവനെ നിരസിക്കും. 

നിങ്ങധക്കു ദൈവത്തെയും മമ്മോനെയും 

സേവിപ്പാ൯ കഴികയില്ല. 

ധാഠാഥ്ലിം 

124 വധ 16 ടാ 

ഇതൊക്കെയും ഒധ്യാഗ്രഹികളായ പരി 

രേന്മാ൪ കേട്ടു അവനെ പരിഹസിച്ചു. 

അവ൯ അവരോടു പറഞ്ഞതു: നിങ്ങ 

നിങ്ങളെ തന്നേ മനുഷ്യരുടെ മുമ്പാകെ 

നിതീകരിക്കന്നവര് ആകുന്നു; ദൈവമോ 

നിങ്ങളൂടെ ഹൃദയം അറിയുന്നു; മനുഷ്യ 

രുടെ ഇടയില് മന്നതമായതു ദൈവത്തി 

ന്യായപ്ര 

മാണത്തിനെറയും പ്രവാചകനമാരുടെയ്യം 

സെറ മുമ്പാകെ അറെപ്പത്തേ. 

കാലം യോഹന്നാ൯വരെ ആയിരുന്നു; 

അന്നുമുതല് ടഭൈവരാജ്ൃയത്തെ സുവിശേ 

ഷിച്ചുധരുന്നു ; എല്ലാവരും ബലാല്ല്ഛാരേണ 

ന്യായപ്ര 

മാണത്തില് ഒരു പുള്ളി ഡവിണുപോകുന്ന 

അതില് കടപ്പാ൯ നോക്കുന്നു. 

തിനെക്കാശ ആകാശവും ഭൂമിയും ഒഴിഞ്ഞു 

പോകുന്നതു എളുപ്പം. ഭായ്യയെ ഉപേക്ഷി 

ച്ച മറെറാരുത്തിയെ വിവാഹംകഴിക്കുന്ന 

വ൯ എല്ലാം വൃയഭിചാരം ചെയ്യന്നു; ഭത്താവു 

ഉപേക്ഷിച്ചവളെ വിഖാഹംകഴിക്കുന്നവ 

ദം വ്യഭിചാരം ചെയ്യുന്നും 

ധനവാനായോരു മന്ദഷ്യ൯ ഉണ്ടായി 

രുന്നു; അവ൯ ധ്ൂമധ്ര്രധും പട്ടും ധരിച്ചു 

ദിനല്വതി ആഡംബരത്തേടെ സുഖിച്ചു 

കൊണ്ടിരുന്നു. ലാസര് ഏന്നു പേരുമള്ളാ 

രു ദരിദന൯ വ്രണം നിറഞ്ഞവനായി അ 

വനെറ പടിപ്പൂരക്കല് കിടന്നു ധനധാ 

നെറ മേശയില്നിന്നു ലിഴ്ഇഴന്നതു തിന്നു വി 

ശപ്പുടക്കുവാ൯ ആഗ്രഹിച്ചു നായ്ക്ളൂം വന്നു 

അവനെറ വ്രണം നക്കും. ആ ഒരിദ൯ 

മരിച്ചപ്പോഠം ട്രൂതന്മാര അവനെ അബ്ര 

ഹാമിനെറ മടിയിലേക്കു കൊണ്ടുപോയിം 

ധനവാനും മരിച്ചു അടക്കപ്പെട്ടു; പാതാള. 

ത്തില് യാതന അരന്ദഭധികുമ്പോം മേ 

ലോട്ടു നോക്കി ദൂരത്തുനിന്നു അബ്രാഹാമി 

നെയും അവനെറ മടിയില് ലാസരിനെ 

യും കണ്ടു: അബ്രദാഹാംപിതാവ, എന്നോടു 

കനിധവുണ്ടാകേണ3മ; ലാസര് വിരലി 

റ 

18 

ടി 



30 

ന്െറ അററം ധെള്ളത്തില് മുക്കി ഏനെെറ 

നാധിനെ തണ്ചപ്പിക്കേണ്ടതിന്നു അവനെ 

അയക്കേണമേ; ഞാ൯ ഈ ജ്വാലയില് 

കിടന്നു വേഭഒന അനുഭവിക്കുന്നു എന്നു 

വിളിച്ചുപറഞ്ങു. അബ്രാഹാം: മകനേ, 

നിനെറ ആയുസ്സില് നീ നന്മയും ലാസ൪ 

അവ്വണ്ണം തിന്മയും പ്രാപിച്ചു എന്നു ഓാക്ക; 

ഇപ്പോ അവ൯ ഇധിടെ ആശ്വസി 

ക്കുന്നു; നിയാ വേദന അനുഭവിക്കുന്നു. 

അത്രയുമല്ല ഞങ്ങധക്കും നിങ്ങധക്കും നടു 

വെ വലിയോരു പിളപ്പുണ്ടാക്കിയിരിക്കു 

ന്നു. ഇവിടെനിന്നു നിങ്ങളൂടെ അടുക്കല് 

കടന്നുവരുവാന് ഇ ച്ടിക്കുന്നവക്കു കഥിലി 

ലു; അവിടെനിന്നു ഞങ്ങളുടെ അടുക്കല് 

കടന്നുവരുവാനും പാടില്ല എന്നു പറഞ്ഞു. 

അതിന്നു അവന്: ഏന്നാല് പിതാലേ, അ 

വനെ ഏനെറ അപ്പനെറ വിട്ടില് അയ 

മുക്കണമെന്നു ഞാ൯ അദ3പക്ഷിക്കുന്നു; എ 

നിക്കു അഞ്മു സമഹാദരന്മാര് ഉണ്ടു; അവ 

രും ഈ യാതനാസ്ഥലത്ത്തു വരാതിരിപ്പാ൯ 

അവ൯ അവരോടു സാക്ഷ്യം പറയട്ടെ 

ഏന്നു പറഞ്ഞു. അബ്രാഹാം അവനോടു: 

അവകു മോശെയും പ്രവാചകന്മാരും ഉണ്ട 

ല്ലോ; അവരുടെ വാക്കു അവര കേശക്ക 

ട്ടെ എന്നു പറഞ്ഞു. അതിന്നു അവ൯: അ 

ല്പല്ും അബ്രദാഹാംപിതാര്വ, മരിച്ചവരില് 

നിന്നു ഒരുത്തന് ഏഴുന്നേററു അവരുടെ 

അടുക്കത ചെന്നു എങ്കില് അവർ മാനസാ 

ന്തരപ്പെടും എന്നു പറഞ്ഞും 

നോടു: അവര് മോശെയുടെയും പ്രവാച 

അവ൯ അധ 

കന്മാരുടെയ്യം വാക്കു കേശക്കാഞ്ഞാല് മരി 

ച്ചവരില്നിന്നു ഒരുത്ത൯ ഏഎഴ്ചന്നേററുചെ 

ന്നാലും വിശ്വസിക്കയില്ലു ഏന്നു പറഞ്ഞ. 

ഹെ അദ്ധ്യായം. 

അധ൯ തസെറ ശിഷ്യയന്മാദരാട പറ 

ഞത്തു: ഇടച്ചകഠ വരാതിരികുന്നതു അ 

ഠിം 

1 21 ലൂക്കൊസ് ൧൭ 

സാദ്ധ്യ; എങ്കിലും അവ വരുതുതുന്നവന്നു 

അയ്യാ കഷ്ടം. അവ൯ ഈ ചെറിയവ 

രില് ഒരുത്തന്നു ഇടച്ച വരുത്ുന്നതിനെ 

ക്കാഠം ഒരു തിരികല്ലു അവനെറ കഴ്ണത്തില് 

കെട്ടി അവനെ കടലില് എറിഞ്ങുകളയു 

ന്നതു അവന്നു നന്നു, സൂക്ഷിച്ചുകൊഠ 

വിന; സഹോദരന് പിഴെച്ചാല് അധ 

നെ ശാസിക്ക; അവ൯ മാനസാന്തരപ്പെ 

ട്ടാത അവനോടു ക്ഷമിക്ക. ദിവസത്തില് 

ഏഴ്ണഴവട്ടം നിന്നോടു പിഴഗെക്കയും ഏഴ 

വട്ടവും നിസെറ അടുക്കത വന്നു: ഞാ൯ 

മാനസാന്തരപ്പേടുന്നു എന്നു പറകയും 

ചെയ്യാല് അധ നോടു ക്ഷമിക്ക. 

അപ്പൊ സ്ൂലന്മാര് കത്താധിനോടു: ഞ 

ങ്ങധക്കു വിശ്വാസം വഭ്ധിപ്പിച്ചുതരേണ 

മേ ഏന്നു പറഞ്ഞും അതിന്നു കത്താധു 

പറഞ്ഞതു: നിങ്ങള്ക്കു കടുകുമണിയോളം 

വിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കില് ഈ കാട്ടുത്തിയോടു : 

വേരോടെ പറിഞ്ഞു കടലില് നട്ടപോക 

എന്നു പറഞ്ഞാല് അതു നിങ്ങളെ അനുസ 

രിക്കുംം 

യോ മേയ്ക്യോ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓസസ 

നിങ്ങളില് ആക്കെങ്കിലും കഴക 

ഉണ്ടെന്നിരിക്കട്ടെ. അധ൯ വയലില് 

നിന്നു വരുമ്പോ: നി ക്ഷണത്തില് വന്നു 

ഉരണിന്നു ഇരിക്ക എന്നു അധനോടു പറ 

യൂമോ? അല്ല: എനിക്കു അത്താഥം ഒരുക്കു 

ക; ഞാ൯ തിന്നുകുടിച്ചു തിരുധോളം അര 

കെട്ടി ഏനിക്കു ശുശ്രൂഷ ചെയ്യ; പിന്നെ 

നീയും തിന്നുകുടിച്ചുകൊഠാക എന്നു പറ 

കയില്ലയോ? തന്നാടു കപ്പിച്ചതു ദാസ൯ 

ചെയുതു കൊണ്ടു അവന്നു നന്ദിപറയുമോ? 

അമഖ്ലണ്ണം നിങ്ങളോടു കപ്പിച്ചതു ഒക്കെ 

യ്യും ചെയൂശേഷം: ഞങ്ങാഠ പ്രയോജ 

നം ഇല്ലാത്ത ദാസന്മാർ; ചെയയ്യണ്ടതേ 

ചെയ്യിട്ടുള്ള. എന്നു നിങ്ങളും പറവിന്. 

അവധവ൯ യെരൂശലേമിമുലക്കു യാത്ര 

ചെയ്തുയിത ശമമയ്യയെക്കും ഗലീലെക്കും നടു 
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വില്ക്രടി കടക്കുമ്പോഠ ഒരു ഗ്രാമ 

ത്തില് ചെല്ലന്നേരം കക്യുരോഗികളായ 

പതുതു പുരുഷന്മാ൪ അവന്നു എതിര്പെട്ട 

അകലെ നിന്നുകൊണ്ടു: യേശ്രു, നായകാ, 

ഞങ്ങ ളോടു കരുണയുണ്ടാകണമേ ഏനു 

മുാറക്കെ പറഞ്ഞു. അവധവ൯ അവധഖരെ 

കണ്ടിട്ടു : നിങ്ങശ പോയി പുരോഹിത 

ന്മാകു നിങ്ങളെ തന്നേ കാണിപ്പ്റി൯ എന്നു 

പറഞ്ഞു; പോകയില് തന്നേ അവര ശുഭ്ധ 

രായ്മീന്നു. അവരില് ഒരുത്തന് തനിക്കു 

സ്വെഖ്യംവന്നതു കണ്ടു ഉച്ചത്തില് ദൈ 

വത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടെ മടങ്ങി 

വന്നു അധനെറ കാല്ലല് കവിണ്ണൂ 

വീണ്ട അവന്നു നന്ദി പറഞ്ഞു; അധ 

നോ ശമയ്യക്കാര൯ ആയിരുന്നു. പത്തു 

പേര് ശുഭ്ധരാജ്യീന്നില്ലയോ? ഒമ്പതു 

പേര് എധിടെ? ഈ അന്ജാതിക്കാര 

നപ്ലാതെ ദൈവത്തിന്നു മഹത്വം കൊടു 

പ്പാ൯ മടങ്ങിഖന്നവ്വരായി ആരെയും 

കാണുന്നില്ലല്ലോ എന്നു യേശു പറഞ്ചിട്ട 

അവനോടു: എഴുന്നേററു പൊയ്യ്ക്രൊരക; 

നിന്െറ വിശ്വാസം നിന്നെ രക്ഷ്ിച്ചി 

രിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞും 

ദൈധഖരാജ്യം എപ്പ്പോഠ വരുന്നു എന്നു 

പരീശന്മാര് ചോടിച്ചതിന്നു : ദൈവരാജ്യം 

ഇതാ 

ഇയിടെ എന്നും അതാ അവിടെ എന്നും 

കാണത്തക്കവണ്ണുമല്ല വരുന്നതു; 

പറകയും ഇല്ല; ദൈവരാജ്യം നിങ്ങളുടെ 

ഇടയില് തന്നേ ഉണ്ടല്ലോ എന്നു അവ൯ 

ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 

പിന്നെ അവ൯ തനെറ ശികഷ്യയന്മാ 

രോടു പറഞ്ഞതു: നിങ്ങ മനുഷ്യപുത്ര 

സെറ ഒരു ദിവസം കാണാ൯ ആഗ്രഹിക്കു 

ന്ന കാലം വരും; കാണഅണുകയില്പതാനും. 

അന്നു നിങ്ങളോടു: ഇതാ ഇധിടെ എന്നും 

അതും അവിടെ എന്നും പറയും; നിങ്ങ 

പോകരുതു, പി൯ ചെല്ലുകയുമരുതു. 

ധാഠാഥറ്ഠിം 
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മിന്നല് ആകാശത്തിങ്കീഥെ ദിക്കോട്ടടി 

ക്കെല്ലാം തിളങ്ങി മിന്നുന്നതു പോലെ മന്ദ 

ഷ്യപുത്ൂര൯ തെറ ടിപസത്തില് ആകും. 

എന്നാല് ആദ്യം അവന വളരെ കഷ്ടം 

അന്ദഭവിക്കയും ഈ തലമുറ അവനെ 

തള്ളിക്കളുകയും വേണം. നോഹയുടെ 

കാലത്തു സംഭധിച്ചതു പോലെ മരുഷ്യപു 

തൂനെറ നാളിലും ഉണ്ടാകും. നോഹ 

പെട്ടകത്തില് കടന്ന നാരവരെ അവര് 

തിന്നും കുടിച്ചും വിവാഹംകഴിച്ചും വിധാ 

ഹത്തിന്നു കൊടുത്തും പോന്നു; ജലപ്രളയം 

വന്നു, അവരെ എല്ലാവരെയും മുടിച്ചുക 

ളഞ്ഞു. 

ചതു പോലെയും തന്നേ; അവര് തിന്നും 

ലോത്തിനെറ കാലത്തു സംഭവി 

കുടിച്ചുംകൊണ്ടും വിറരും നട്ടും പണിതും 

പോന്നു. എന്നാല് ലോത്ത്' സൊദോം 

വിട്ട നാളില് ആകാശത്തുനിന്നു തിയും 

ഗന്ധകവും പെയ്യൂ എച്ചാവരെയും മുടിച്ചു 

കളഞ്ഞു. മനുഷ്പുത്ര൯ ധെളിപ്പെടുന്ന 

നാളില് അവ്വണ്ണം തന്നേ ആകും. 

വീട്ടി്മേല് ഇരിക്കുന്നവന് വീട്ടിന്നകത്തു 

ഒള സാധനം എടുപ്പാ൯ ഇറങ്ങിപ്പ്പോകരു 

അന്നു 

തു; അവ്വണ്ണം വയലില് ഇരിക്കുന്നവനും 

പിന്നോക്കം തിരിയരുതു. ലോത്തിനെറ 

ഭായ്യയെ ഓത്യ്ു കൊഠവി൯. തന്െറ 

ജീവനെ നേടടുവാ൯ നോക്കുന്നവനെ 

അതിനെ കള. 

യുന്നവനെല്ലാം രക്ഷ്ധിക്കും. 

ആ രാത്രിയിൽത രണ്ടുപേര് ഒരു കിടക്ക 

ല്ലാം അതിനെ കളയും; 

അതിനെ 

മേല് ആയിരിക്ും; ഒരുത്തനെ കൈ 

ക്കൊള്ളും; മററവനെ ഉപേക്ഷിക്കും. 

രണ്ടുപേര് ഒന്നിച്ചു പൊടിച്ചുകൊണ്ടി 

രിക്കും; ഒരുത്തിയെ കൈക്കൊള്ളും; മററ 

വളെ ഉപേക്ഷിക്കും [രണ്ടുപേർ വയ 

ലില് ഇരികും; 

ളം; മററവനെ മടപക്ഷിക്കും] ഏന്നു 

രെത്തനെ കൈക്കൊ 

ഞാ൯ നിങ്ങളോടു പറയുന്നു. അവര് 
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അയനോടു: കത്താ3വ, ഏധിടെ ഏന്നു 

ചോടിച്ചതിന്നു: ശവം മുള്ളടത്തു കഴ 

ക്കഠഠ ക്രട്ടം ഏന്നു അവന് പറഞു. 

൧വ൮ം അഷഘ്ധ്യായം. 

മടുത്തു പാകാതെ ഏപ്പോഴും പ്രാത്ഥിക്കേ 

ണം എന്നുള്ളതിന്നു അധഖന്൯ അവരോടു 

ഒരുപമ പറഞ്ഞതു: ദൈവത്തെ ഭയവും 

മനുഷ്യനെ ശങ്കയ്യമില്ലാത്ത ഒരു ന്യായാ 

ധിചന്൯ ഒരു പട്ടണത്തിത ഉണ്ടായിരു 

ന്നു. ആ പപളടണത്തില് ഒരു വിധവയും 

ഉണ്ടായിരുന്നു. അധവ അയവനെറ അടു 

ക്കു ചെന്നു: എനെറ പ്രതിയോഗി 

യോടു പ്രതിക്രിയ നടത്തി രക്ഷിക്കേണ 

മേ ഏന്നു പറങ്ങു. അവന്നു കുറെ കാല 

ത്തേക്കു മനസ്സില്ലായിരുന്നു; പിന്നെ അ 

വന്: എനിക്കു ദൈവത്തെ ഭയധും മനു 

ഷ്യനെ ശങ്കയയമില്ല എങ്കിലും ധിധല 

ന്നെ അസഹ്യമാക്കുന്നതു കൊണ്ടു ഞാ൯ 

അവളെ പ്രതിക്രിയ നടത്തി രക്ഷ്ധിക്കും; 

അല്ലൈങ്കിത അയ ഒടുധില് വന്നു 

ഏന്നെ മുഖത്തടിക്കും എന്നു ഉള്ളൂ കൊണ്ടു 

പറങ്ങു. അനീതിയുള്ള ന്യായാധിപ൯ 

പറയുന്നതു കേധപ്പി൯. ദൈവമോ രാ 

പ്രകരു തന്നോടു നിലധിളിക്കുന്ന തന്െറ 

വൃതന്മരുടെ കായ്യത്തില് ദീഷ്യക്ഷമയുള്ള 

വന് ആയാലും അവരെ പ്രുതിക്രീയ നട 

ത്തി രക്ഷിക്കയില്ലയോ? വേഗത്തില് അ 

വരെ പ്രതിക്രിയ നടത്തി രക്ഷിക്കും ഏന്നു 

ഞന് നിങ്ങളോടു പറയുന്നു. എന്നാൽ 

മനുഷ്യപുത്ത൯ വരുമ്പോഗ അയന ഭൂമി 

യില് ധിശ്വാസം കണ്ടെത്തുമമാ ഏനു 

കത്താധയ പറഞ്ഞു. 

തങ്ങ നീതിമാന്മാര് ഏന്നു ഉറെച്ചു 

ധിക്കരിക്കുന്ന ചിലരെ 

മ്ളറിച്ചു അവന് ഒരു ഉപമ പറഞ്ഞതെ 

മററുള്ള വരെ 

ത്തെന്നാല്.: രണ്ടു മനുഷ്യര് പ്രാത്ഥിപ്പാ൯ 

ധാഠാഥദ്ഠിം 

129 ലൃക്കൊസ്' ൧൮ 

ദൈവഖാലയത്തില് പോയി; ഒരുത്തന് 

വപരീശന്, മററവ൯ ചുങ്കക്കാര൯. പരി 

ശ൯ നിന്നുകൊണ്ടു തന്നോട്ട തന്നേ: ദൈ 

വരമ, പിടിച്ചുപറിക്കാർ, നിതികെട്ടവര്, 

വൃയഭിചാരികഠം മുതലായ ശേഷം മനുഷ്യ 

രെപ്പോലെദയാ ഈ ചുങ്കക്കാരനെഃപ്പാ 

ലെയോ ഞാന് അല്ലായ്ഡ്രയാല് നിന്നെ 

പ 

വസിക്കുന്നു; 

പതാരം കൊടുത്തുവരുന്നു എന്നിങ്ങനെ 

ആക്ലയില് രണ്ടുവട്ടം ഉപ 

നേടുന്നതില് ഒക്കെയും 

പ്രാത്ഥിച്ചു. ചുങ്കക്കാര മനഃ: ദരൂരത്തു നിന്നു 

കൊണ്ടു സ്വഗ്ലത്തേകു നോക്കുവാ൯പോലും 

തുനിയാമത മാറത്അടിച്ചു: മെദവധമേ, 

പാപിയായ എന്നോടു കരുണയ്യണ്ടാമക 

ണമമ ഏന്നു പറഞ്ഞു. അധഖന്൯ നിതിക 

രിക്കപ്പെട്ടവനായി വീട്ടിലേക്കു പോയി; 

തന്നെത്താ൯ 

ഉയത്തുന്നവ൯ എല്ലം താഴ്സപ്പെടം; 

തന്നെത്താ൯ ത്ത്തുന്നവ൯ എല്ലാം ഉയ 

മററവ൯ അങ്ങനെജല്ല. 

ത്തപ്പെടും എന്നു ഞാന് നിങ്ങളോടു പാ 

യ്യുന്നു. 

അവന് തൊടടണ്ടതിന്നു ചിലര് ശിശു 

ക്കളെയും അധ൨നെറ അടുക്കല് കൊണ്ടു 

വന്നു; ശിക്ച്യന്മാര അതു കണ്ടു അവരെ 

ശാസിച്ചു. യേശുദവാ അവരെ അരി 

കത്തു വിളിച്ചു: പൈതങ്ങളെ. എനെറ 

അടുക്കത വരുവാന് ധിടുവി൯; അവരെ 

തടുക്കുരുതു; ദൈവരാജ്യം ഇങ്ങമനയുള്ള 

വരുടേതു ആകുന്നു. ടഭൈധരാജ്യത്തെ 

ശിശു എന്നപോലെ കൈക്കൊള്ളാത്ത 

വ൯ ആരും ഒരുനാളും അതില് കടക്ക 

യില്ല എന്നു ഞാ൯ സത്യമായിട്ടു നിങ്ങ 

മോടു പറയ്യന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. 

ഒരു പ്രമാണി അയനോടു: നല്ല 

ഗുമരാ, ഞാ൯ നിത്യജീവനെ അവകാശ 

മാർക്കണ്ടതിന്നു ഏന്തു ചെയ്യേണം ഏനു 

ചോദിച്ചു. അതിന്നു യേശു: ഏന്നെ 

16₹ 

11 

14 

14 

17 



29 

ളള 

2 

പ 

29 

31 

ലൂക്കൊസ് .൭൮ 

നല്പുവ൯ എന്നു പറയുന്നതു എന്തു? ദൈ 

വം ഒരുധവനല്ലാതെ നല്പ൨൯ ആരും ഇല്ല. 

വൃഭിചാരം ചെയ്യരുതു; കുല ചെയ്യരുതു; 

മോഷ്ടിക്കരുതു ; കള്ളസ്സാക്ഷ്യം പറയരുതു ; 

നിനെറ അപ്പനെയും അമ്മയെയും ബഗ്ു 

മാനിക്ക എന്നി കല്പനകളെ നീ അറിയു 

നനുവല്ലോ എന്നു പറഞ്ഞു. ഇധഒക്കെയും 

മൊ൯ ചെറുപ്പംമുതല് കാതൃതുകൊണ്ടിരി 

ക്കുന്നു എന്നു അവ൯ പറഞ്ഞതു കേട്ടിട്ടു 

യേശു: ഇനി ഒരു കുറവു നിനക്കുണ്ടു; 

നിനക്കുള്ള തൊക്കെയും വിററ ഭരിദ്രന്മാക്ു 

പകുതൃതുകൊടുക്ക; എന്നാല് സ്വഗ്ലത്തില് 

നിനക്കു നിക്ഷേപം ഉണ്ടാകും; പിന്നെ 

വന്നു എന്നെ അനുഗമിക്ക എന്നു പറഞ്ഞു. 

അവ൯ എത്രയും 

ഇതു കേട്ടിട്ടു അതിട്ടഃ ഖിതനായിത്തിന്നു. 

ധനധാനാകകൊണ്ടു 

യേശു അവനെ കണ്ടിട്ട: സമ്പത്തുള്ള വ൪ 

ദൈവരാജ്യത്തില് കടക്കുന്നതു എത്രപ്ര 

യാസം! ധനവാ൯ ദൈവരാജ്യത്തില് 

കടക്കുന്നതിനെക്കാഠ്ര ഒട്ടകം സൂചിക്കഗ 

യ്തൂടെ കടക്കുന്നതു എളുപ്പം എന്നു പറഞ്ഞു. 

) ഇതു കേട്ടവര്: എന്നാല് രക്ഷിക്കപ്പെട 

വാ൯ ആകു കഗിയും എന്നു പറഞ്ഞു. 

അതിന്നു അവ൯: മനുഷ്യരാല് അസാഭ്ധ്യ 

മായതു ദൈവത്താല് സാഭ്ധ്യ മാകുന്നു എന്നു 

പറഞ്ഞ. ഇതാ, ഞങ്ങ സ്വന്തമായതു 

വിട്ടു നിന്നെ അനുഗമിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു 

പത്രൊസ് പറഞ്ഞു. യേശു അവരോടു: 

ദൈവധരാജ്യംനിമിത്തം വിടോ ഭായ്യയെ 

യോ സഹോദരന്മാരെയോ അമ്മയപ്പന്മാ 

രെയോ മക്കളെയോ ിട്ടുകളഞ്ഞിട്ടു 

ഈ കാലത്തില് തന്നേ പല മടങ്ങായും 

വരുധാരുള്ള ലോകത്തില് നിത്യജീവ 

നെയും പ്രാപിക്കാത്തവ൯ ആരും ഇല്ല 

എന്നു ഞാ൯ സത്യമായിട്ടു നിങ്ങളോടു 

പറയുന്നു എന്നു പറഞ്ഞും 

അനന്തരം അവ൯ പന്തിരുവരെ ക്രട്ടി 

ഠിം 

1 24. വ്യ 19 

ക്കൊണ്ടു അവരോടു : ഇതാ, നാം യെരൂശ 

ലേമിലേക്കു പോകുന്നു; മനുഷ്യപുത്രനെ 

ക്കേറിച്ചു പ്രവാചകന്മാർ എളഴ്ുതിയിരിക്കു 

ന്നതു എല്ലാം നിവൃത്തിയാകും. അലനെ 

ജാതികഠാക്കു ഏല്പിച്ചുകൊടുക്കയും അവര് 

അവനെ പരിഹസിച്ചു അധമാനിച്ചു 

തുപ്പി തരല്ലീട്ടു കൊല്ലുകയും മൂന്നാം നാഠം 

അവ൯ മുയിത്തെഴുന്നേല്ല്യും ചെയ്യം 

എന്നു പറഞ്ഞു. അവരോ ഇതു ഒന്നും 

ഗ്രഹിച്ചില്ല; ഈ വാക്കു അവക്കു മറധാ 

യിരുന്നു; പറഞ്ഞതു അവര് തിരിച്ചറി 

ഞ്ഞതുമില്ല. 

അവ൯ യെരിഹോവിന്നു അടുത്ത 

പ്പോ ഒരു കുരുട൯ ഇരന്നുകൊണ്ടു വഴി 

യരികെ ഇരുന്നിരുന്നു. പുരുഷാരം കട 

നുപോകുന്നതു കേട്ടു: ഇതെന്തു എന്നു 

അവന് ചോടിച്ചു. നസറായനായ യേശു 

കടന്നുപോകുന്നു എന്നു അവര് അവ3നാടു 

അറിയിച്ചു. അപ്പോ അവ൯: യ്യേശു 

ലേ, ഭാധിട് പുത്രാം എന്നോടു കരുണ 

തോന്നേണമേ എന്നു നിലവിളിച്ചു. മു൯ 

നടക്കുന്നവര് അവനെ മിണ്ടാതിരിപ്പാ൯ 

ശാസിച്ചു; അവനോ: ദാവീട് പുത്രാ, 

എന്നോടു കരുണ തോന്നേണമേ എന്നു 

ഏററവും അധികം നിലധിളിച്ചു. യേശു 

നിന്നു, അവനെ തെറ അടുക്കല് കൊണ്ട 

വരുവാന് കല്പിച്ചു. അവ൯ അടുക്കെ വന്ന 

പ്പ്യോഠം: ഞാ൯ നിനക്കു എന്തു ചെയയ്യണം 

എന്നു ചോടിച്ചു. കത്താവേ, എനിക്കു 

കാഴ്ച കിട്ടേണം എന്നു അവ൯ പറങ്ങു. 

യേശു അവനോടു: കാഴ്ഗ പ്രാപിക്ക; 

നിസെറ ധിശ്വാസം നിന്നെ രക്ഷ്മിച്ചിരി 

ക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. ക്ഷണത്തില് 

അയന കാഴ്ച പ്രാപിച്ചു ദൈവത്തെ മഹ 

ത്വീകരിച്ചും കൊണ്ടു അവനെ അനു 

ഗമിച്ചു; ജനം എല്ലാം കണ്ടിട്ട ദൈഖ 

ത്തിന്നു പുകഴ്സ കൊടുത്തു. 
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൧൯. അദ്ധ്യായം. 

ആവ൯ യെരി3ഹോധില് ഏത്തി കടന്നു 

പോകുമ്പോ പചുജംക്കാരില് പ്രമാണി 

യം ധന വാനുമായ സക്കായി എന്നു പേരു 

ള്ളോരു പുരുഷ൯, യേശു ഏങ്ങനെയു 

ള്ള വന് എന്നു കാണ്ടസേ ശ്രമിച്ചു, വള ച 

യില് കുറിയവ൯ ആകകൊണ്ടു പുരുഷാ 

രംനിമിത്തം കഴിഞ്ഞില്ല. എന്നാറെ അ 

വ൯ മുബ്പോട്ടു ഓടി, അവനെ കാണേ 

ഞ്ജതിന്നു ഒരു കാട്ടത്തിമേല് കയറി. 

യേശു ആ വഴിയായി വരികയായിരുന്നു. 

അധന്൯ ആ സ്ഥലത്തു ഏത്തിയപ്പോഠം 

മേഃലാട്ട നോക്കി: സക്കായിയേ, വേഗം 

ഇറങ്ങിവാ; ഞാന് ഇന്നു നിനെറ വിട്ടിത 

പാക്കണ്ടതാകുന്നു ഏന്നു അവനോടു പറ 

ഞ്ഞും അവന് ബദ്ധപ്പെടു ഇറങ്ങി സ 

ന്തോഷത്തോടെ അവനെ കൈക്കൊണ്ടു. 

അവ൯ 

യോരു മ്മഷ്്യനോടുക്രടെ പാപ്പാ൯ പോ 

കണ്ടവര് ഏല്ലാം: വാപിയാ 

യി എന്നു പറങ്ങു പിറുപിറുത്തു. സക്കാ 

യിയോ നിന്നു കത്താവിനോട്ുട : കത്താധേ, 

എന്ദെറ യസ്തവകയില് പാതി ഞാ൯ 

ദഒരിദ്ക്കു കൊടുക്കുനാണ്ടു; വല്ലതും ചതി 

വായി വാഞ്ങീട്ടുണ്ടെങ്കില് നാലുമടങ്ങു 

മടക്കിക്കൊടുക്കുന്ു ഏന്നു പറഞ്ഞു. യേശു 

അയനോടു : ഇഡന്ദം അബ്രാഹാമിനെറ 

മക൯ ആകയാല് ഇന്നു ഈ വീട്ടിന്നു 

കണാതെ പോയതിനെ 

തിരഞ്ഞു രക്ഷിപ്പംനല്ലോ മനുഷ്യപൃത്ര൯ 

വന്നതു എന്നു പറഞ്ഞു. 

രക്ഷ വന്നും 

അവര് ഇതു കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോസ 

അവന യെരൂശമലമിന്നു സമീപിച്ചിരി 

ക്കയാലും ഭൈഖരജ്യം ക്ഷണത്തില് ഖെ 

ളിപ്പെടും എന്നു അവകു തോന്നുകയാലും 

അവന് ഒരു ഉപമയുംക്രടെ പറഞ്ഞതു 

എന്തെന്നാല്: കുലീനനായോരു മരുഷ്യ൯ 

ഠിം 

125 ലൂക്കൊസ് ൧൯ 

രാജത്വം പ്രാപിച്ചു മടങ്ങിവരേണം എന്നു 

ഖെച്ചു ഒ്ൂരദേശത്തേക്കു യാത്രപോയി. 

അവന പത്തു ദാസന്മാരെ വിളിച്ചു 

അവകു പത്തു റാത്തല് വെള്ളി കൊട്ട 

ത്തു: ഞാന വരു3ഖാളം വ്യാപാരം ചെ 

യൂകൊഠംവി൯ എന്നു അവരോടു പാ 

ഞു. അവനെറ പെരരന്മാടരാ അലഖ 

നെ പകെച്ചു അവനെറ പിന്നാലെ പ്രതി 

നിധികളെ അയച്ചു: അവന് ഞങ്ങശക്കു 

രാജാവായി രിക്കുന്നതു ഞങ്ങഠാക്കു സമ്മത 

മല്ല ഏന്നു ബോധിപ്പിച്ചും അവ൯ രാജ 

ത്വം പ്രാപിച്ചു മടങ്ങിവന്നപ്പോഠ തന് 

ദ്യം കൊടുത്തിരുന്ന ദാസന്മാര് വ്യാപാ 

രംചെയൂ ഏന്തു നേടി ഏന്നു അറിയേണ്ട 

തിന്നു അധഖരെ പവിളിപ്പാ൯ കല്പിച്ചു. 

ഒന്നാമത്തവന് അടുത്തു വന്നു: കത്താവേ, 

നീ തന്ന റാത്തല്കൊണ്ടു പത്തു റാത്തല് 

സമ്പാദിച്ചിരിക്കുന്നു ഏന്നു പറഞ്ഞു. അ 

വ൯ അയനോടു: നന്നു, നല്ല ദാസനേ, 

നീ അത്യപ്പത്തില് ധിശ്വസ്മൂ൯ ആയതു 

കൊണ്ടു പത്തു പട്ടണത്തിന്നു അധികാരമു 

ഒള വ൯ ആയിരിക്കു എന്നു കല്പിച്ചു. രണ്ടാ 

മത്തവന്൯ വന്നു: കത്താ3വ, നീ തന്ന 

റാത്തല്കൊണ്ടു അഞ്ചു റാത്തല് സമ്പാദി 

ച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. നിയും അ 

ഞ്യ പട്ടണത്തിന്നു മേല്വിചാരക൯ ആ 

യിരിക്ക ഏന്നു അവ൯ അവനോടു കപ്പി 

മറെറാരുവന് യന്നു: കത്താവേ. ചും 

ഇതാ നിനെറ റാത്തല്; ഞാ൯ അതു ഒരു 

ഉറുമാലിത കെട്ടിഖെച്ചിരുന്നു. നി 

ലെക്കാത്തതു എടുക്കയും വിതെക്കാത്തതു 

കൊയ്യും ചെയ്യുന്ന കഠിനമനുഷ്യ൯ ആ 

കകൊണ്ടു ഞാന് നിന്നെ ഭയപ്പെട്ടു ഏന്നു 

പറഞ്ഞും അവന് അവനോടു: ദുക്ഷടാ 

സനേ. നിസെറ വായിതനിന്ു തന്നേ 

ഞാ൯ നിന്നെ ന്യായം വിധിക്കും. ഞാ൯ 

വെക്കാത്തതു എടുക്കയും ധലിതെക്കാത്തതു 
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കൊയ്ക്കയും ചെയ്യുന്ന കഠിനമനുഷ്യ൯ 

എന്നു നി അറിഞ്ഞുവല്ലോ. ഞാന് വന്നു 

എസെറ ഭവ്യം പലിശയോടുക്രടെ വാങ്ങി 

'ക്കൊള്ളേണ്ടതിന്നു അതു നാണ്യപീഠത്തില് 

ഏപ്പിക്കാഞ്ഞതു എന്തു? പിന്നെ അവ൯ 

അരികെ നില്ലയന്നവരരാടു: ആ റാത്തല് 

അവനെറ പക്കല്നിന്നു എടുത്തു പത്തു 

റാത്തലുള്ള വന്നു കൊട്ുപ്പിസ എന്നു പറ 

ഞ. കത്താവഖ, അവന്നു പത്തു റഃത്തല് 

ണ്ടല്ലോ എന്നു അവര് പറഞ്ഞ. 

കൊടുകും ; 

നോടടോ ഉള്ളതുംക്രടെ എടുത്തുകളയും എ 

ന്നു ഞാ൯ നിങ്ങളോടു പറയുന്നു. എന്നാല് 

കള്ള. 

വന്നു ഏവന്നും ഇല്ലാഅവ 

ഞാ൯ തങ്ങമക്കു രാജാവായിരിക്കുന്നതു 

സമ്മതമില്ലാത്ത ശത്രുക്കളായ൨രെ ഇധി 

ടെ കൊണ്ടുവന്നു എമ൯െറ മുമ്പില്വഖെച്ചു 

കൊന്നുകളവി൯ എന്നു അവന് കല്പിച്ചു. 

ഇതു പറഞ്ഞിട്ട അവന് മുമ്പായി നട 

ന്നുകൊണ്ടു യെരൂശലേമിലേക്കു യാത്ര 

ചെയ്യൂ. 

അവ൯ ഒലീവ് മലയരികെ ബേത്ത് 

ഫാഗെക്കും ബേഥാന്വെക്കും സമിപിച്ച 

പ്പ്പോഠാ ശിഷ്യന്മാരില് രണ്ടുപേരെ അയ 

ചൂ: നിങ്ങധക്കു എതിരെയുള്ള ഗ്രാമത്തില് 

ചെലൂധിന൯; അതില് കടകുുമ്പോര ആ 

രും ഒരിക്കലും കയറിട്ടില്ലാത്ത ഒരു കഴ്യ 

തക്കുട്ടിയെ കെട്ടിയിരിക്കുന്നതു കാണും; 

അതിനെ അഴിച്ചു കൊണ്ടുവരുയി൯. 

അതിനെ അഴിക്കുന്നതു എന്തു എന്നു ആ 

രെങ്കിലും നിങ്ങളോട്ട ചോദിച്ചാല് : കത്താ 

വിന്നു ഇതിനെക്കൊണ്ടു ആവശ്യം ഉണ്ടു 

എന്നു പറധിന് എന്നു പറഞ്ഞു. അയക്ക 

പ്പെട്ടവ൪ര പോയി തങ്ങളേ പറഞ്ഞതു 

പോലെ കണ്ടും കുഴുതക്ുട്ടിയെ .അഴിക്കു 

മ്പോഠ അതിസെറ മുടയവര്: കഴ്തക്കു 

ട്ടിയെ അമഗഥിക്കുന്നതു എന്തു എന്നു ചോടി 

കത്താധയിന്നു ഇതിനെക്കൊണ്ടു 

1 20 നവ്യ റ 

ആവശ്യം ഉണ്ടു എന്നു അവര് പറഞ്ഞു. 

അതിമനെ യേശുധിസെറ അടുക്കല് കൊണ്ടു 

വന്നു തങ്ങളൂടെ വസ്ത്രം കഴ്ഴതക്കുട്ടിമേത 

ഇട്ടു യേശുധിനെ കയററി. അവന് 

പോകുമ്പോ അവര് തങ്ങളുടെ വസ്രൂം 

വഴിയില് വിരിച്ച. അവന് ഒലിധ് 

മലയുടെ ഇറക്കത്തിന്നു അടുത്തപ്പ്പോശ 

ശിഷ്യന്മാരുടെ കരടും എല്ലാം തങ്ങ കണ്ട 

സകലപധീയ്യപ്രവൃത്തികളെയും കുറിച്ച സ 

ന്തോഷിച്ചു അത്തുച്ചത്തില് ദൈവത്തെ 

മുകള: 

വരുന്ന രാജാവു വാഴ്സല്പെടവ൯; സ്വഗ്ഗ 

കത്താവിനെറ നാമത്തില് 

ത്തില് സമാധാനധും അത്യുന്നതങ്ങളില് 

മഹത്വധും എനു പറഞ്ഞും വുരുഷ്കാര 

ത്തില് ചില പരിശന്മാരോ അവനോടു: 

ഗുരോ, നിസെറ ശിഷ്യന്മാരെ വിലക്കുക 

എന്നു പറഞ്ഞു. അതിന്നു അവ൯: ഇവ൪ 

മിണ്ടാതിരുന്നാല് കല്ലുകംം ആത്തുവിളി 

ക്കും എന്നു ഞാ൯ നിങ്ങളോടു പറയുന്നു 

എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 

അവന് നഗരത്തിന്നു സമീപിച്ചപ്പോഠം 

അതിനെ കണ്ടു അതിനെക്ുറിച്ച കര 

ഞു: ഈ നാളില് നിന്െറ സമാധാന 

ത്തിന്നുള്ളതു നീയും അറിഞ്ഞു എങ്കില് 

കൊള്ളായിരുന്നു. ഇപ്പോഴാ അതു നി 

നെറ കണ്ണിന്നു മറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. നിന്െറ 

സന്ദശനകാലം നീ അറിയാഞ്ഞതുകൊ 

ണ്ടു നിന്െറ ശത്രുക്കര നിനക്കു ചുററും 

വാടകോരി നിന്നെ വളഞ്ഞു നാലുപുറത്തും 

ഞെരുക്കി നിന്നെയും നിന്നിലുള്ള നി 

നെറ മക്കളെയും നിലത്തു തള്ളിയിട്ടു, 

നിങ്കല് കല്ലിന്മേല് കല്ലൂ ശേഷിപ്പിക്കാതി 

രിക്കുന്ന കാലം നിനക്കു വരും. 

പിന്നെ അവ൯ ദൈധാലയത്തില് 

ചെന്നു വില്ലയന്നവരെ പുറത്താക്കിത്തു 

ടങ്ങി: എന്റെറ ആലയം പ്രാത്ഥനാലയം 

ആകം എന്നു എഴുതിയിരിക്കുന്ന; നിങ്ങ 
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മേം അതിനെ കള്ളന്മാരുടെ ഗുഹ ആക്കി 

ത്അിത്തു എന്നു അവരോടു പറഞ്ഞു. 

അ൪ധവന് ഭിവസേന ദൈധഖാലയത്തില് 

തുപദേശിച്ചുപോന്നു; എന്നാല് മഹാപപ) 

രോഹിതന്മാരും ശാസ്ത്രിമാരും ജനത്തില് 

പ്രധാനികളായവരും അവനെ നശിപ്പി 

എങ്കിലും ജനം 

ഏല്ലാം അവനെറ വചനം കേട്ടു രഞ്ജിച്ചി 

പ്രാ൯ തക്കംനോക്കി. 

രിക്കയാല് ഏന്തു ചെയ്യേണ്ടു എന്നു അ൨൪ 

അറിഞ്ഞില്ല. 

൨ഠം അഡ്ധ്യായം, 

ആത ദിവസങ്ങളില് ഒന്നില് അവ൯ 

ഭൈവാലയത്തില് ജനത്തോടു ഉപദേശി 

ചയ സുവിശേഷം അറിയിക്കുമ്പോഠ മഹാ 

പുമരാഹിതന്മാരും ശാസ്ത്രിമാരും മൂപ്പന്മാ 

രുമായി അടുത്തുവന്നു അധവനോട്ട: നി 

ഏന്തു അധികാരംകൊണ്ടു ഇതു ചെയ്യുന്നു? 

ഇര അധികാരം നിനക്ു തന്നതു ആര? 

ഞ്ങഃള.ടേ പറക ഏന്നു പറഞ്ഞു. അതിന്നു 

ഉത്തരമായി അവന്: ഞാനും നിങ്ങ മളാടു 

കരു വാക്കു ചോടിക്ും; അതു ഏന്നാടു 

പറവിന്. യോഫന്നാനെറ സ്താനം 

സ്വഗ്ലത്തില്നിമന്നോ മനുഷ്യരിതനിന്നോ 

തുണ്ടായതു ഏന്നു മദചാടിച്ചു. അവധ൪ 

തമ്മില് നിരൂപിച്ചു: സ്വഗ്ത്തിതുനിന്നു 

ന്നു പറഞ്ഞേ പിന്നെ നിങ്ങ അവനെ 

വിശ്വസിക്കാഞ്ഞതു എന്തു ഏന്നു അവ൯ 

ചോടികും. 

റഞ്ഞാലോ ജനം ഒക്കെയും യോഫന്നാ൯ 

മന്മഷ്യരില്നിന്നു ഏന്നു പ 

ഒരു പ്രവാചക൯ ഏന്നു മുറെച്ചിരിക്കുകൊ 

ണ്ട നമ്മെ കല്ലെറിയും ഏന്നു പറഞ്ഞിട്ടു: 

ഏധിടെനിന്നോ? ഞങ്ങ അറിയുന്നില്ല 

ഏന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു. യേശു അവരരാടു: 

എന്നാല് ഞാന് ഇതു ചെയ്യുന്നതു ഇന്ന അ 

ധികാരംകൊണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ളതു ഞാനും 

നിങ്ങളോടു പറയുന്നില്ല ഏന്നു പറഞ്ഞു. 
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അനന്തരം അവ൯ ജനത്തോടട ഉപമ 

പറഞ്ഞതെന്തെന്നാല്: ഒരു മരുഷ്യയ൯ 

ഒരു മുന്തിരിത്തോട്ടം നട്ടുണ്ടാക്കി കുടിയാ 

ന്മാരെ പാട്ടത്തിന്നു ഏപ്പിച്ചിടടു ഏറിയ 

കാലം പരദദേശത്തു പോയി പാത്തു. 

സമയമായപ്പോഠം കുടിയന്മോരോടു തോട്ട 

ത്തിനെറ അനുഭവം വാങ്ങേണ്ടതിന്നു അവ 

രുടെ അടുക്കത ഒരു ദാസനെ അയച്ചു; 

അവനെ കുടിയാന്മാര് തല്ലി വെറുതെ 

അയച്ചുകതുഞ്ങു. അവൻ മറെറാരു ഓസ 

നെ പറഞ്ഞയച്ചു; അവനെയും അവര് 

തല്ലി അപമാനിച്ചു വെറുതെ അയച്ചുകള 

ഞ്ഞു, 

പഠഞ്ഞയച്ചു; അധ൪ അവനെയും മുറി 

അവന മൂന്നാമതു ഒരുത്തനെ 

വേപ്പിച്ചു പുറത്താക്കിക്കളഞ്ഞു. അപ്പോം 

മുന്ത്ിരിത്തോട്ടത്തിനെ തുടമസ്ഥ൯: 

ഞാന് എന്തു ചെയ്യേണ്ടു? എന്റെറ പ്രിയ 

പുത്തനെ അയകും; പര്ക്ഷ അവര് അവ 

നെ ശങ്കിക്കും എന്നു പറഞ്ഞു. കുടിയാ 

ന്മാർ അവനെ കണ്ടിട്ട: ഇവ൯ അധ. 

കാശി; അവകാശം നമുക്കു ആകേണ്ടതിന്നു 

നാം അവനെ കൊന്നുകളക ഏന്നു തമ്മില് 

ആലോചിച്ചുപറഞ്ഞു. അവര് അവനെ 

തേട്ടേത്തില്നിന്നു പുറത്തക്കി കൊന്നുക 

ഉഞ്ജു. 

സ്ഥ൯ അവരരാടു എന്തു ചെയ്യം? അവന് 

വന്നു ആ കുടിയാന്മാരെ നിഗ്രഹിച്ചു 

തോട്ടം അന്ന്മാക്കു ഏപ്പിച്ചുകൊടുകും. 

അത്ത കേട്ടിട്ടു അവര് അങ്ങനെ ഒരുനാളും 

എന്നാല് തോളത്തിനെറ ഉടമ 

സംഭവിക്കയില്ല എന്നു പറഞ്ഞു. അവ 

നേം അവരെ നോക്കി: ഏന്നാല് $ വിടു 

പണിയുന്നവര് തള്ളിക്കളഞ്ഞ കല്ലൂ മൂലക്കു 

ല്ലായിത്തീന്നു" എന്നു എഴുതിയിരിക്കുന്നതു 

എന്തു? ആ കല്ലിന്മേല് വീഴുന്ന ഏവനും 

തകന്നുപോകും; ഭരതു ആരുടെമേല് 

ത്രേങ്കിലും ധയിണരേ അവനെ ധൂളിപ്പിക്കും 

മ്േന്നു പറഞ്ഞു. 
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ഈ ഉപമ തങ്ങളെക്കുറിച്ചു പറഞ്ഞു 

എന്നു ശാസ്ത്രിമാരും മഹാപുരോഹിതന്മാ 

രും ഗ്രഹിച്ചിട്ട ആ നാഴികയില് തന്നേ 

അവനെറമേല് കൈ വഖെപ്പ്ാ൯ നോക്കി 

എങ്കിലും ജനത്തെ ഭയപ്പെട്ടു. പിന്നെ 

അവര് അവനെ നാടുവാഴിയുടെ അധി 

നതയിലും അധികാരത്തിലും ഏപ്പിപ്പാന്ത 

ക്കവണ്ണം അവനെ വാക്കില് പിടിക്കേ 

ണ്ടതിന്നു തക്കംനോക്കി നീതിമാന്മാര് 

എന്നു നടിക്കുന്ന ഒററുകാരെ അയച്ചു. 

അവര് അവനോടു: ഗ്രോ, നി നേര് 

പറഞ്ഞ മുപദേശിക്കയും മുഖപക്ഷം നോ 

ക്കാതെ ടൈവത്തിനെറ വഴി യഥാത്ഥ 

മായി പഠിപ്പിക്കയും ചെയ്യുന്നു എന്നു 

ഞങ്ങ അറിയുന്നു. നാം കൈസക്ു 

കരം കൊടുക്കുന്നതു വിഹിതമോ അല്ലയോ 

എന്നു ചോടിച്ചു. അവരുടെ ഉപായം 

ഗ്രഹിച്ചിട്ട അവ൯ അവരോടു: ഒരു ഖെ 

ഒ്ളിക്കാശ്' കാണിപ്പി൯; 

മേലെഴുത്തും ആരുടേതു 

കൈസരുടേതു 

അതിന്നുള്ള 

സ്വരൂപധും 

എന്നു ചോടിച്ചതിന്നു : 

എന്നു അവര് പറഞ്ഞു. എന്നാല് ഒകെ 

സക്കുള്ളതു കൈസകും ദൈധത്തിന്നു 

ഒുളതു ദൈധത്തിന്നും കൊടുപ്പി൯ എന്നു 

അവ൯ അവരോടു പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ 

അവര് ജനത്തിനെറ മുമ്പില്ലഖെച്ചു അവ 

നെ ലാക്കില് പിടിപ്പാ൯ കഥിയാതെ 

അവനെറ ഉത്തരത്തില് ആത്ചയ്യപ്പെട്ടു 

മിണ്ടാതിരുന്നു. 

പുനരുത്ഥാനം ഇല്ല എന്നു പറയുന്ന 

സറട്ടക്ൃരില് ചിലര് അടുത്തുവന്നു അധ 

നോട്ട ചോദിച്ചതു: ഗരരോ, ഒരുത്തനെറ 

സഹോദരന് പവിവാഹംകഴിച്ചിട്ടു മക്ക 

ളില്ലാതെ മരിച്ചുപോയാല് അയനെറ 

സഹോദര൯ അവനെറ ഭായ്യയെ പരിഗ്ര 

ഹിച്ചു സഹോദരന്നു സന്തതിയെ ജനി 

പ്പിക്കേണം എന്നു മോശെ ഏഴതിയിരി 
ക്ത 
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കുന്നു. എന്നാല് ഏഴു സഹോദരന്മാർ 

ഉണ്ടായിരുന്നു; അവരില് ഒന്നാമത്തവ൯ 

ഒരു സ്ത്രീയെ വിഖാഹംകഴിച്ചു മക്കളി 

ല്ലാതെ മരിച്ചുപോയി. രണ്ടാമത്തവനും 

മൂന്നാമത്തവനും അവളെ പരിഗ്രഹിച്ചു 

അവ്വണ്ണം ഏഴ്ണപേരും ചെയ്യൂ മക്കളില്ല 

 ഒടുധില് സ്ത്രീയും 

എന്നാല് പൃനരുത്ഥാനത്തില് 

തെ മരിച്ചുപോയി. 

മരിച്ചു. 

അവഠ അവരില് ഏവന്നു ഭായ്യയാകും? 

എഴ്വക്ും ഭായ്യയായിരുന്നുവല്ലോ. അതി 

ന്നു യേശു മുത്തരം പറഞ്ഞതു: ഈ ലോ 

കത്തിനെറ മക്ക ധിവാഹംകഴിക്കയും 

വിവാഹത്തിന്നു കൊടുക്കയും ചെയ്യന്നു. 

എങ്കിലും ആ ലോകത്തിന്നും മരിച്ചവരില് 

നിന്നുള്ള പുനരുത്ഥാനത്തിന്നും രയാഗ്യ 

രായ വര് ധിധാഹംകഴിക്കയുമില്ല വിവാ 

ഹത്തിന്നു കൊടുക്കപ്പെടുകയുമില്ല; അവക്കു 

ഇനി മരിപ്പാന്ദം കഴികയില്ല. അവര് 

പുനരുത്ഥാനപൃത്തന്മാരാകയാല് ദൈധഖ 

ദൂതതുല്യരും ടൈഖപുതൃന്മാരും ആകുന്നു. 

മരിച്ച വര് ഉയിത്തെഴുന്നേല്ലന്നു എന്നതോ 

മോശെയും മുഗംപടപ്പഭാഗത്തു കത്താധി 

നെ അബ്രാഹാമിസെറ ഭൈവധും യിസ്റ്റാ 

ക്കിനെറ ദൈവധും യാർക്കാബിനെറ ഭൈ 

വധും എന്നു പറയുന്നതിനാല് സൂചിപ്പി 

ച്ചിരിക്കുന്നു. 

ദൈവമല്ല, 

ഭടൈവമോ മരിച്ചവരുടെ 

ജീവന്ദള്ള വരുടെ ഭദൈയധമ 

ത്രേ; ഏല്ലാവരും അവന്നു ജീലിച്ചിരിക്കു 

അതിന്നു ചില ശാസ്്ര്രിമാ൪: 

ഗുര, നി പറഞ്ഞതു ശരി എന്നു ഉത്തരം 

പറഞ്ഞു. 

ചോടിപ്പാ൯ അവർ തുനിഞ്ഞതുമില്ല. 

നനുവല്ലോ. 

പ്പിന്നെ അവനോടു ഒന്നും 

എന്നാല് അവന് അവരോട്ട: ക്രിസ്റ 

ഭാവിദിനെറ പുൂത്ത൯ എന്നു പറയുന്നതു 

എങ്ങനെ? 

കത്താധയു എനെറ കത്താധി 

നോടു: ഞാ൯ നിനെറ ശത്രുക്കളെ. 
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നിനെറ പാടപീിഠമാക്കു വാളം എനെറ 

വലത്തുഭാഗത്തിരിക്ക എന്നു അരുളി 

ചെയ്യു” 

എന്നു സങ്ജിത്തനപുസ്മുകത്തില് ദാവീദ് 

ഓവിട് അധ 

നെ കത്താവു എന്നു വിളിക്കുന്നു; പിന്നെ 

തന്നേ പറയുന്നുവല്ലോ. 

അവനെറ പുത്ൂ൯ അകുന്നതു എങ്ങനെ 

എന്നു ചോടിച്ചു. 

എന്നാല് ജനം ഒക്കെയും കേഠക്കെ 

അവന് തനെറ ശിഷ്യയന്മാരരോടു: നിലയ 

അകികളോടെ നടപ്പാ൯ ഇ ച്ല്ലിക്കയും അങ്ങാ 

ടിയിൽ . വന്ദനവും പള്ളിയില് മുഖ്യാസ 

നവധും . അത്താഴത്തില് പ്ധാനസ്ഥലവും 

പ്രിയപ്പെടടുകയും ചെയ്യുന്ന ശാസ്ത്ര്രിമാരെ 

സൂക്ഷിച്ചകൊരവി൯. അവര് ധിധവഖവ 

മാരുടെ വീടുകളെ വിഴ്ചങ്ങുകയും മുപായ 

രൂപേണ ടിഷ്യമായി പ്രാത്ഥിക്കയും ചെ 

യ്യന്നു ; അവകു ഏററവും വലിയ ശിക്ഷാ 

വിധി വരും. 

൨ ൧4 അദ്ധ്യായം. 

അവ൯ തലപൊക്കി ധനവാന്മാര് ഭണ്ഡാ 

ദരി 

ദ്രയതേയാരു വിധവ രണ്ടു കാശു ഇടുന്നതു 

രത്തില് വഗിപാടു ഇടുന്നതു കണ്ടു. 

“കണ്ടിട്ട അധഖ൯ : ഈ ഒരിദയായ വിധവ 

“എല്ലാവരെക്കാളൂം അധികം ഇട്ടിരിക്കനു 

എന്നു ഞാ൯ സത്യമായി നിങ്ങളോടു പാ 

യ്യുന്നു. എല്ലാവരും തങ്ങളുടെ സമൂഭ്ധി 

യില്നിന്നല്ലോ വഴിപാടു ഇട്ടതു ; ഇവളോ 

തെറ. . ഇല്ലായ്ക്കയിതുനിന്നു തനിക്കുള്ള 

ഉപജീവനം ഒക്കെയ്യറു ഇട്ടിരിക്കുന്നു. 

ചിലര്. ദൈവാലയത്തെക്കറിച്ചു അതു 

മനോഹരമായ കല്ലുകളാലും വഴിപാടുക 

ളാലും അലങ്കരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. എന്നു 

പറഞ്ഞപ്പോ: ഈ കാണുന്നതില് ഇടി 

ഞ്ഞപോകാതെ കല്ലൂ കല്ലിദ്ദേല് .ശേക്കി 

ക്കാത്ത കാലം ഖരും എന്നു അവന് പറ 

ഠിം 
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ഞ്ഞ. ഗദരാ, അതു എപ്പോ ഉണ്ടാകും? 7 

അതു സംഭധിപ്പാറാകുമ്പോഴ്ചള്ള ലക്ഷണം 

എന്തു ഏന്നു അവര് അവനോടു ചോടിച്ചു. 

അതിന്നു അവ൯:; ആരും നിങ്ങളെ തെ 

ററിക്കാതിരിപ്പാ൯ സൂക്ഷിച്ചുകൊഠംയി൯. 

ഞാ൯ ആകുന്നു എന്നും സമയം അടുത്തിരി 

ക്കുന്നു എന്നും പറഞ്ഞു അനേകര് എനെറ 

പേരെടുത്തു വരും; അവരെ അന്ദഗമി 

ക്കരുതൂ. നിങ്ങഠ യൃഭ്ധങ്ങളെയും കലഹ 

ങ്ങളെയും കുറിച്ചു കേശക്കുമ്പോഠം ഞെട്ടി . 

പ്പോകരുതു ; അതു ആല്യം സംഭധികക്കേണ്ടതു 

തമന്ന; അഖസാനം മുടനെ അല്ലതാനും 

ഏന്നു പറഞ്ഞു. പിന്നെ അവ൯ അധഖ 

രോടു പറഞ്ഞതു : ജാതി ജാതി യാടും രാജ്യം 

രാജ്യത്തോടും എതിക്ും. വലിയ ടഭ്ഭൂക 

മ്പവും ക്ഷാമധും മഹാധ്യാധികളു.ം അവിട 

വിടെ ഉണ്ടാകും; ഭയങ്കരകാഴ്ണകളും ആ 

കാശത്തില്ത മഹാലക്ഷ്യങ്ങളും മുണ്ടാകും. 

ഇതു ഏല്ലാററിന്നും മുമ്പെ എനെറ നാമം 

നിമിത്തം അവര് നിങ്ങളുടെമേല് കൈ 

ഖെച്ചു രാജ്ജക്കുന്മാരുടെയും നാടു വാഴികളു. 

ടെയും മുമ്പില് .കൊണ്ടുപോയി ഉപദധി 

ക്കയും പള്ളികളിചും തടവുകളിലും ഏപ്പി 

ക്കയും ചെയ്യും. അതു നിങ്ങഠാക്കു സാ 

ക്ഷ്യം പറവാന് തരം ആകും. ആകയാല് 

പ്രതിവാടിപ്പാ൯ മുമ്പുകൂട്ടി വിചാരിക്കാ 

തിരിക്കേണ്ടതിന്നു മനസ്സ്റില്' ഉറെച്ചു 

കൊധാധി൯. നിങ്ങളുടെ ഏതിരികമക്കു 

ആകും ചെറുപ്പാനോ എതിര്. പറഡാ 

നോ കഴിയാത്ത വാക്കും ജ്മോനവും ഞന് 

നിങ്ങറാക്കു തരും. ഏന്നാല് അഞ്മയപ്പുന്മാ 

രും സഹോഭരന്മുരും ചാച്ചക്കാരും ചങ്ങാ 

തികളും നിങ്ങളെ: ഏപ്പിച്ചുകൊടുക്കയും 

നിങ്ങളില് ചിലരെ കൊല്ലിക്കയും. ചെയ്യം. 

ഏഎനെറ നാമംനിമിത്തം എല്ലവരും ന്നി 

ങ്ജകെ പകെക്കും.” നിങ്ങളു ടെ തലയിലെ 

ഒരു രോേമംപോലും .നശിചുപോകയില്ല 
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താനും. നിങ്ങ ക്ഷമകൊണ്ടു നിങ്ങ 

കൂടെ പ്രാണനെ നേടും. 

സൈസ്യങ്ങം യെരൂശലേഥിനെ വള 

ഞ്ഞിരിക്കുന്നതു കാണുടമ്പോഠ അതിസെറ 

ശ്രുന്യകാലം അടുത്മിരിക്കുന്നു എന്നു അറി 

ഞകൊഠയധി൯. അന്നു ജ്യെഫ്രട്യയിലു 

ളവര് മലകളിലേക്കു ഓടിപ്പോകട്ടെ ; 

അതി നെറ നടുവിലുള്ള വർ പുറല്പലെട്ടപോ 

കടെ; 

കടക്കരുതു. എഴുതിയിരിക്കുന്നതു എല്ലാം 

നിവ്വൃത്തിയാമകണ്ടതിന്നു ആ നാളകഠം 

പ്രതികാരകാലം ആകുന്നു. ആആ കാലത്തു 

ഗഭിണികമക്കും മുല കുടിപ്പിക്കുന്നവക്കും 

അയയ്യോ കഷ്ടം! ദേശത്തു വലിയ ഞെരു 

ജനത്തിഗ്മേത ക്രോധവും ശ്യം ഈ 

ഉണ്ടാകും. അവര് ഖാളിനെറ വായ്ക്കു ല 

യാല് വിഴ്ുകയും അവരെ സകലജാതിക 

ളിലേക്കും ബഭ്ധരായി കൊണ്ടുപോകയും 

ജാതികളുടെ കാലം തികയുവോളം ജാ 

തികം യെരൂശലേം ചവിട്ടിക്കളുകയും 

ചെയ്യും. സൂയനിലും ചന്ദ്രനിലും നക്ഷ 

ത്രങ്ങളിലും ലക്ഷ്യഞ്ങഠഠ ഉണ്ടാകും; കടലി 

നെറയും ഓാളത്തിനെറയും മുഗക്കംനിഥി 

അം ഭൂമിയിലെ ജാതികഠക്കു നിരാശയോ 

ആകാശ 

തആതിനെറ ശക്തിക ഇള കിപ്പോകുന്നതി 

ടക്രടിയ പരിഭ്രമം ഉണ്ടാകും. 

നാല് ഭൂലോകത്തിന്നു ഏന്തു ഭവിപ്പാ൯ 

പോകുന്നു എന്നു പേടിച്ചും നോക്കിപ്പാ 

തതുംകൊണ്ടു മനുഷ്യര് നിജു്ടിവന്മാര് ആ 

കും. അപ്പം മന്ുഷ്യപുത്൯ ശക്തി 

യോടും മഹാർതേജസ്സോടും ക്രടെ മേഘ 

ത്തില് വരുന്നതു അവര് കാണും. ഇതു 

സംഭവിച്ചുതുടങ്ങുമ്പോഠം നിങ്ങളുടെ വി 

ണ്ടെടുപ്പു അടുതുതുവരുന്നതു കൊണ്ടു നിധി 

ന്നു തല പൊക്കുവി൯. 

ഒരുപമയ്യം അവരോടു പറഞ്ഞതു: അ 

ത്തി മുതലായ സകലവ്ൃക്ഷങ്ങളെയും നോ 
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നാട്ടുപുറങ്ങളിലുള്ളവര് അതില് 

ന്റ ഉ 

ക്കുവി൯. അവ തളിക്കുന്നതു നിങ്ങ കാ 30 

ണുമ്പോഠ വേനല് അടുത്തിരിക്കുന്നു എന്നു 

അവ്ൃണ്ണം 

തന്നേ ഇതു സംഭധിക്ുന്നതു കാണുമ്പോ 

സ്വതലെ അറിയുന്നുവല്ലോ. 

ദൈവരാജ്യം അടുത്തിരിക്കുന്ന എന്നു 

ഗ്രഹിപ്പി൯. സകലവും സംഭവിക്കുവോ 

ളും ഈ തലമുറ ഒഗിഞ്ഞുപോകയില്ല എന്നു 

ഞാ൯ സത്യമായിട്ടു നിങ്ങളോടു പറയുന്നു. 

ആകാശവും ഭൂമിയും ഒഗിഞ്ഞുപോകം; എ 

നെറ വചനങ്ങളോ ഒഴിഞ്ഞുപോകയില്ല. 

നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം അതിഭക്ഷണത്താ 

ലും മദൃപാനത്താലും ഉപജിവനചിന്തക 

കാലും ഭാരപ്പെടിട്ടു ആ ദിവസം നിങ്ങ 

ക്കു പെട്ടെന്നു കണിപോലെ വരാതിരി 

പ്രാ൯ സൂക്ഷിച്ചുകൊവി൯. അതു സവ്വ 

ഭൂതലത്തിലും വസിക്കുന്ന ഏവക്ും വരും. 

ആകയാല് ഈ സംഭധിപ്പാനുള്ള ഏല്ലാ 

ററിന്നും ഒഥിഞപോകവാരും മനുഷ്യപു 

തൂസനെറ മുമ്പില് നില്പാനും നിങ്ങ പ്രാ 

വൃരാകേണ്ടതിന്നു സദാകാലവും ഉണന്നും 

പ്രാത്ഥിച്ചുംകൊണ്ടിരിപ്പിന൯ു. 

അവന് ദിവസേന പകല് ദൈവാല 

യത്തില് ഉപദേശിച്ചുപോന്നു; രാത്രി 

ഒലിപ് മലയില്, പോയി പാകും. ജനം 

എല്ലാം അവനെറ വചനം കേക്കേണ്ട 

തിന്നു അതികാലത്തു മഭൈധാലയത്തിത 

അവനെറ അടുക്കല് ചെല്ലും. 

൨൪൨, അങ്യ്യായഠ. 

വ്െെസഹ എന്ന പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പ 

ത്തിനെറ പെരുനാര അടുത്തു. അപ്പോ 

മഹാപുരാഹിതന്മാരും ശാസ്ത്രിമാരും ജന 

ത്തെ ഭയപ്പെടുകയാല് അവനെ ഒടുക്കു 

വാന ഉപായം അന്വേഷിച്ചു. 

എന്നാല് പന്തിരുവരുടെ ക്രട്ടത്തില് 

തുള്ള ഇരസ്താമയ്യാത്തായ്മൂടയില് സാത്താ൯ 

കടന്നു: അവ൯ ചെന്നു മഹാവു3രാഹി 
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തന്മാരോടും പടനായകന്മാരോടും അവ 

നെ അവക്കു കാണി ച്ചകൊടുക്കുന്ന വഴി 

യെക്കുറിച്ചു സംസാരിച്ചു. അയധര് സ 

ന്തോക്കിച്ചു അവന്നു ദ്യം കൊടുക്കാം 

എന്നു പറഞ്ഞൊത്തു. അവന് ധാകുു 

കൊടുത്തു, പുരുഷാരം ഇല്ലാത്ത സഥയത്തു 

അവനെ കാണിച്ചുകൊടുപ്പാ൯ തക്കം 

അന്വേ ഷിച്ചുപോന്നു. 

പെസഹക്കുഞ്ഞാടിനെ അറുക്കേണ്ടുന്ന 

പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പത്തിനെറ പെരുനാഠം 

ആയദ്പ്യോര അവ൯ പത്തരൊസിനെയും 

യോഹന്നാനെയും അയച്ചു: നിങ്ങഗ പോ 

യി നമുക്കു പെസഹ കഴിപ്പാ൯ ഒരുക്കു 

വി൯ ഏന്നു പറഞ്ഞു. ഞങ്ങസ എഏധിടെ 

ഒരുക്കണം എന്നു അവർ ചോടിച്ചതിന്നു : 

നിങ്ങ പട്ടണത്തില് എത്തുമ്പോ ഒരു 

കുടം ധവെള്ളം ചുമന്നുകൊണ്ടു ഒരു മനു 

ഷ്യ൯ നിങ്ങഠക്കു എഏതിര്പെടും; അവ൯ 

കടക്കുന്ന ധിടടിലേക്കു പി൯ചെമന്മ വിട്ട 

ടയവനോടു : ഞാ൯ എനൊ ശിഷ്യന്മാരു 

മായി പെസഹ കഴിപ്പാനുള്ള ശാല എധി 

ടെ എന്നു റ്രാരു നിന്നോടു ചോടിക്കുന്നു 

ഏന്നു പറധി൯. അവന് വിരിച്ചൊ 

രുക്കിയോരു വന്മാളിക കാണിച്ചുതരും; 

അധിടെ ഒരുക്ു ി൯ എന്നു അഖരോടു 

പറഞ്ഞു. 

പറഞ്ഞതു പോലെ കണ്ടു പെസഹ ഒരുക്കി. 

അവര് പോയി തങ്ങളോടു 

സമയം ആയഃപ്പ്പാഠ അവന് അരപ്പ്യാ 

സ്മൂലന്മാരുമായി ഭക്ഷണത്തിനു ഇരുന്നു. 

അയന അവരരോടു: ഞാന് കഷ്ടം അനു 

ട്രവിക്കംമുമ്വപെ ഈ പെസഹ നിങ്ങളോടു 

ക്രടെ കഥിപ്പാ൯  യാഞ്ഞയാടെ ആഗ്ര 

ഹിച്ചു. 

ത്തിയാകുഖോളം ഞാ൯ ഹനി അതു കഴി 

അതു ദൈവരാജ്യത്തില് നിവ്പ 

ക്കയില്ല ഏന്നു ഞാന് നിങ്ങളോടു പറ 

യുന്നു ഏന്നു പറഞ്ഞു. പിന്നെ പാനപാ 

ത്രം ഏടുത്തു യാഴ്ച: ഇതു വാങ്ങി പങ്കിട്ടു 

ലൂക്കൊസ് ൨൨ 

കൊധധി൯. ഭൈവരാജ്യം വരുവോളം 

ഞാന് മുന്തിരിവള്ളിയുടെ അനുഭവം ഇന്നു 

മുതല് കുടിക്കയില്ലു എന്നു ഞാ൯ നിങ്ങ 

ളോടു പറയുന്നു. പിന്നെ അപ്പം എടു 

ത്തു വാഴ്സ്ി ന൯ൂരുക്കി അവക്ു കൊടുത്തൂ : 

ഇതു നിങ്ങരക്കു വേണ്ടി നല്ലന്ന എന്റെറ 

ശരിരം; എന്െറ ഓാമ്മെക്കായി ഇതു ചെ 

യ്റി൯ എന്നു പറഞ്ഞു. അവ്വണ്ണം തന്നേ 

അത്താഴം കഴിഞ്ഞശേഷം അവ൯ പാന 

പാത്ൃധും 

നിങ്ങരക്കു വേണ്ടി ചൊരിയുന്ന എനെെറ 

കൊടുത്തു: ഈ പാനപാതൃം 

രക്തത്തിലെ പുതിയനിയമം ആകുന്നു. 

എന്നാല് ഏന്നെ കാണി ച്ചുകൊടുക്കുന്നവ 

നെറ കൈ എനെറ അരികെ മേശപ്പു 

റത്തു ഉണ്ടു. നിണ്ണയിച്ചിരിക്കുന്നതുപോ 

ലെ മന്ഷ്യപുത൯ പോകുന്നു സത്യം; 

എങ്കിലും അവനെ കാണിച്ചുകൊടുക്കുന്ന 

മനുഷ്യന്നു അയ്യോ കക്ടം ഏന്നു പറഞ്ഞു. 

ഇതു ചെയ്താ൯ പോകുന്നവന് തങ്ങളുടെ 

കൂടത്തില് ആര് തായിരിക്കും എന്നു അ 

വ൪ തമ്മില് തമ്മിത ചോദിച്ചുതുടങ്ങി. 

തങ്ങളൂടെ ക്രട്ടത്തിത ആരെ ആകുന്നു 

വലിയവനായി എണ്്ണേണ്ടതു എന്നതിനെ 

ച്ചൊല്ലി ഒരു തക്കധും അവരുടെ ഇടയില് 

ഉണ്ടായി. അവനോ അധരോടു പറ 

ഞഞതു: ജാതികളുടെ രാങാക്കുന്മാര അധ 

രിത കത്തൃത്വം നടത്തുന്നു; അവരുടെ 

മേല് അധികാരം നടത്തുന്നവരെ മുപകാ 

രിക ഏന്നു പറയുന്നു. നിങ്ങളോ അ 

ങ്ങനെയല്ല; നിങ്ങളില് വലിയവന് ഇള 

യവനെപ്പ്പോലെയും നായകന് ശുശ്രൂഷ 

ആ 

രാകുന്നു വലിയവന്? ഭക്ഷണത്തിന്നിരി 

ക്കുന്നവനെപ്പോലെയും ആകട്ടെ. 

ക്ുന്നവനോ ശുശ്രഷിക്കുന്നവനോ? ഭക്ഷ 

ണത്തിന്നിരിക്കുന്നവനല്ലയോ? ഞാനോ 

നിങ്ങളുടെ ഇടയിത ശുശ്രരൂഷിക്കുന്നവനെ 

പ്പോലെ ആകുന്നു. നിങ്ങ ആകുന്നു 
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ലൂക്കൊസ്” ൨൨ 

എനെറ പരിക്ഷകളില് എന്നോടുകൂടെ 

നിലനിന്നവര്൪, 

ക്കു രാജ്യം നിയമിച്ചുതന്നതുപോലെ ഞാ൯ 

നിങ്ങറാക്കും നിയമിച്ചുതരുന്നു. നിങ്ങ 

ഏഎനെറ രാജ്യത്തില് എനെറ മേശയി 

കല് തിന്നുകുടിക്കയും സിംഹാസനങ്ങളില് 

ഇരുന്നു യിസ്രാദയല്ഗോത്രം പന്ത്രണ്ട് 

നെയും ന്യായം വിധിക്കയും ചെയ്യും. 

ശിമോനേ, ശിമോ3ന, സാത്താന് നിങ്ങ 

മെ കോതമ്പു3പാലെ പാടറണണ്ടതിന്നു 

നിനെറ 

വിശ്വാസം പൊയ്യക്യോകാതിരിപ്പാ൯ നിന 

കല്പന ചോിച്ചു. ഞാനാ 

ക്കു വേണ്ടി അപേക്ഷിച്ചു; ഏന്നാല് നീ 

ഒരുസമയം തിരിഞ്ഞുവന്നശേഷം നിനെറ 

സഹോദരന്മാരെ ഉറപ്പിച്ചുകൊക. അ 

ഞാ൯ 

മരി 

വ൯ അവനോടു: കത്താടവ, 

നിന്നോടുക്രടെ തടധിലാകുലാന്ദം 

പ്പാന്ദം ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. 

അതിന്നു അവ൯: പത്രൊ$സ, നി എന്നെ 

അറിയുന്നില്ല ഏന്നു മൂന്നുവട്ടം തള്ളിപ്പുറ 

യുംമുമ്പെ ഇന്നു കോഗഥി ക്രകുകയില്ല എന്നു 

ഞാ൯ നിന്നോടു പറയുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. 

പിന്നെ അവന് അവരരുടു: ഞാ൯ 

നിങ്ങളെ മടിശ്ശീലയും പൊക്കണവും ചെ 

രിപ്പം ക്രടാതെ അയച്ചപ്പ്പോഠ വല്ല കുറവു 

മുണ്ടായോ എന്നു ചോദിച്ചതിന്നു: ഒരു 

ക്റവുമുണ്ടായില്ല എന്നു അവ൪ പറഞ്ഞു. 

അഖവ൯ അവരോടു : എന്നാല് ഇപ്പ്പോഠം 

മടിശ്ശീലയുള്ളവന്൯ അതു എടുക്കട്ടെ; 

37 

അവ്വണ്ണം തന്നേ പൊക്കണമുള്ള വനും; 

ഇല്ലാത്തവനോ തനെറ വസ്്ും” വീറു 

വാ കൊള്ളട്ടെ. അവനെ അധമ്മിക 

ളൂടെ ക്രട്ടത്തില് എണ്ണി എന്നു എഴുതിയി 

രിക്കുന്നതിന്നു ഇനി എന്നില് നിവൃത്തി | തു എന്നു പറഞ്ഞു. 

വരണം എന്നു. ഞാന് നിങ്ങളോടു പറ 

ന്നു; എന്നെക്കുറിച്ചു മേഴതിയിരിക്കുന്ന 

തിന്നു നിപ്ൃത്തിവരുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. 

192 വി ൭൭ 

കത്താവ, ഇധിടെ രണ്ടു വാര ഉണ്ടു 

എ൭നൊ പിതാധയു എനി | എന്നു അവർ പറഞ്ഞതിന്നു: മതി എന്നു 

അയധ൯ അവരോടു പറഞ്ഞു. 

പിന്നെ അവന് പതിധുപോലെ ഒലീ 

വ'മലെക്കു പുറപ്പെട്ടുപോയി; ശിക്ഷ്യന്മാ 

അം അവനെ അന്ദഗമിച്ചു. ആ സ്ഥല 

തുതു എത്തിയഃപ്പാറം അവന് അവരരാടു: 

നിങ്ങ പരീക്ഷയില് അക്പ്പെടാതിരി 

പ്പാ൯ പ്രാത്ഥിപ്പി൯ എന്നു പറഞ്ഞു. 

താ൯ അവരെ വിട്ടു ഒരു കല്ലേറുള്ടൂരത്തേ 

കും വാങ്ങിപ്പോയി മുട്ടുകുത്തി: പിതാവേ, 

നിനക്കു മനസ്സുണ്ടെങ്കില് ഇര പാനപാത്രം 

എങ്കിലും 

എന്െറ ഇഷ്ടമല്ല നിന്െറ ഇഷ്ടം തന്നേ 

എങ്കതനിന്നു നീക്കേണമമ; 

ആകട്ടെ എന്നു പ്രാത്ഥിച്ചു. “ അവനെ 

ശക്തിപ്പെടുത്തുവാ൯ സ്വശഗ്ലുത്തില്നിന്നു 

ഒരു ഭൂത൯ അവന്നു പ്രത്യക്ഷനായി. 

പിന്നെ അവന പ്രാണദവദനയിലായി 

അതിശ്രഭ്ധയോടെ പ്രാത്ഥിച്ചു; അവന്െറ 

വിയപ്പ്പ നിലത്തു വീഴ്ഴന്ന വലിയ ചോര 

തുള്ളിപോലെ ആയി. അയന് പ്രാ 

ത്ഥന കഴിഞ്ഞു എഴുന്നേററു ശിക്ഷ്യന്മാ 

രുടെ അടുക്കല് ചെന്നു. അവര് ധികഷ്കാദ 

ത്താല് ഉറങ്ങുന്നതു കണ്ടു അവരോട്ട: 

നിങ്ങ ഉറങ്ങുന്നതു എന്തു* പരീക്ഷയില് 

അകപ്പെടാതിരിപ്പാ൯ എഴ്ഴമന്നററു പ്രാ 

ത്ഥിപ്പി൯ എന്നു പറഞ്ഞു. 

അഖ൯ സംസാരിക്കുമ്പോ തന്നേ 

ഇതാ. ഒരു വുരുഷ്കാരം; പന്തിരുവരിത 

ഒരുവനായ യ്മൂദാ അവക്കു മുന്നടന്നു യേശു 

വിനെ ചുംബിപ്പാ൯ അടുതആവന്നു. യേശു 

അവനോടു: യ്മൂദയേ, മരുഷ്യ്യപുതൃനെ 

ചുബനംകൊണ്ടാ കാണിച്ചുകൊടുക്കുന്ന 

സംഭധിപ്പാ൯ പോ 

കന്നതു അവനെറ ക്രടെയുള്ള വര് കണ്ടു: 

കത്താ$വ, ഞങ്ങ വാഠകൊണ്ടു വെട്ട 

ണമമോ എന്നു ചോടിച്ചു. അവരില് ഒരു 
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മ്പോഗ തന്നേ പെട്ടെന്നു കോഴി ക്രുകി. ത്തന മഹാവപുരോഹിതനെറ ദാസനെ 

വെട്ടി അവനെറ വലത്തെ കാതു അറു 

ത്തു. അപ്പോ യേശു: ഇത്രെക്കു വിടു 

ധി൯ ഏന്നു പറഞ്ഞു അയവനെറ കാതു 

തൊട്ടു സെരഖ്യ മാക്കി. യേശു തന്െറ 

നേരെ വന്ന മഹാപുരോഹിതന്മാരോടും 

ദൈവാലയത്തിലെ പടനായകന്മാരോടും 

മൂപ്പന്മാരോടും: ഒരു കള്ളുനെറ നേരെ 

എന്നപോലെ നിങ്ങ വാളും വടിയുമായി 

പുറപ്പെട്ടുവന്നു വോ? 

ദൈവാലയത്തില് നിങ്ങളോടുക്രടെ ഇരു 

ഞാ൯ ദിവസേന 

ന്നിട്ടും ഏനെറ നേരെ കൈ ഓാങ്ങിയില്ല; 

എന്നാല് ഇതു നിങ്ങളൂടെ നാഴികയ്യം ഇരു 

ളിനെറ അധികാരധും ആകുന്നു എന്നു 

പറഞ്ഞു. 

അവര് അയനെ പിടിച്ചു മഹാവു 

രോഹിതനെറ വിട്ടി കൊണ്ടുപോയി; 

പത്രൊസും അകലം വിട്ടു പി൯ചെന്നു. 

അവര് നടുമുററത്തിനെറ മഭ്ധ്യേ തീ 

കത്തിച്ചു ഒന്നിച്ചിരുന്നപ്പോഠ പത്രൊസും 

അവരുടെ ഇടയില് ഇരുന്നു. അവന് 

തിധെട്ടത്തിന്നടുക്കെ ഇരിക്കുന്നതു ഒരു 

ബാല്യക്കാരത്തി കണ്ട അവനെ ഉററു 

നോക്കി: ഇവനും അവനോടുകൂടെ ഓയി 

രുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. അവനോ: സ്ത്രി 

യേ, ഞാ൯ അവനെ അറിയുന്നില്ല ഏന്നു 

തള്ളിപ്പറഞ്ഞു. 

മറെറാരുവ൯ അവനെ കണ്ടു: നിയും 

കുറടഞ്ഞാന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടു 

അവരുടെ ക്രടത്തിലൂള്ളവ൯ ഏന്നു പറ 

ഞു; പത്രൊസോ: മനുഷ്യാ, ഞാ൯ അല്ല 

എന്നു പറഞ്ഞു. ഏകദേശം ഒരു മണി 

നേരം കഴിഞ്ഞാറെ വേറൊരുവ൯: ഇവ 

നും അവനോടുക്രൂടെ ആയിരുന്നു സതൃം; 

ഇവ൯ ഗലിലക്കാരനല്ലോ ഏന്നു നിഷ്ട്ു 

മ്ധിച്ചുപറഞ്ഞു. 

ന്നതു എനിക്കു തിരിയുന്നില്ല ഏന്നു പത്രൊ 

മന്മഷ്യാ, നീ പറയു 

സ് പറഞ്ഞു. അവന് സംസാരിക്കു 

ധാഠാഥ്ഠിം 

1959 ലൂക്കൊസ്' ൨൩ 

അപ്പ്യോഠം കത്താധു തിരിഞ്ഞു പത്രൊസി 

നെ ഒന്നു നോക്കി: ഇന്നു കോഴി ക്രുകും 

മുമ്പെ നി മൂന്നുവട്ടം ഏന്നെ തള്ളിപ്പറയും 

എന്നു കത്താധു തന്നോടു പറഞ്ഞു ധാക്ക 

പത്രൊസ്' ഓത്തു പുറത്തിറങ്ങി അതി 

ടഃ ഖത്തോടെ കരഞ്ഞു. 

യേശുവിനെ പടിച്ചവര് അവനെ 

പരിഹസിച്ചു കണ്ണുകെടി തല്ലി: പ്രവ 

ചിക്കു നിന്നെ അടിച്ചവ൯ ആര് എനു 

ചോടിച്ചു മാ൮ പലതും അവനെ ഒൂഷി 

ചുപറഞ്ഞു. 

നേരം വെളുത്തപ്പോഠം ജനത്തിനെറ 

മൂപ്പന്നാരായ മഹാപുരോഹിതന്മാരും ശാ 

സ്ര്രിമാരും വന്നുകൂടി അവനെ ന്യായാധി 

പസംഷ്മത്തില് വരുത്തി: നി! ക്രിസ്ത 

ഏങ്കിരു ഞങ്ങളോടു പറക ഏന്നു പറഞ്ഞു. 

അവ൯ അവരോടു: മൊ൯ നിങ്ങളോടു 

പറഞ്ഞാല് നിങ്ങ വിശ്വസിക്കയില്ല; 

ഞാ൯ ചോടിച്ചാല് ഉത്തരം പറകയ്യമില്ല. 

ഏന്നാരു ഇന്നുമുതല് മനുഷ്യ പൃതൂസ ടൈ 

വശക്തിയുടെ വലത്തുടാഗത്തു ഇരിക്കും ഏ 

ന്നു പറഞ്ഞു. എന്നാല് നി ദൈവപുതത൯ 

തന്നേരയാ എന്നു എല്ലാവരും ചോടിച്ചതി 

ന്നു: നിങ്ങ പറയുന്നതു ശരി; ഞാന് ആ 

കുന്നു എന്നു അവന് പറഞ്ഞു. അപ്പ്യോഠം 

അവര്: ഇനി സാക്ഷ്യം കൊണ്ടു നമുക്കു 

എന്തു ആവശ്യം? നാം തന്നേ അയധനെറ 

വാമൊഴി കേട്ടുവല്ലോ എന്നു പറഞ്ഞു. 

൨.൩. അബഡ്യ്യായം. 

അനന്തരം അവര് ഏല്ലാവരും ക്രട്ടമേ 

ഏഴ്ഴന്നേററു അവനെ പിലാത്തൊസി 

നെറ അടുക്കല് കൊണ്ടുപോയി: ഇവ൯ 

ഞങ്ങളുടെ ജാതിയെ മറിച്ചുകളുകയും താ൯ 

ക്രിസ്തു ഏന്ന രാജാവാകുന്നു ഏന്നു പറഞ്ഞു 

കൊണ്ടു കൈസക്കു കരം കൊടുക്കുന്നതു 
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കണ്ടു എന്നു കുററം ചുമത്തിതൃതുടങ്ങി. ഷ്യ൯ ജനത്തെ മത്സരിപ്പ്ിക്കുന്നു എന്നു 

പീലാത്തൊസ് അവനോടു: നീ യെഹ്രദ 

ന്മാരുടെ രാജാവോ എന്നു ചോദിച്ചതിന്നു : 

ഞാന ആകുന്നു എന്നു അവഃഭനാടു ഉത്തരം 

പറഞ്ഞു. പീലാത്തൊസ് മഹാപുദരാഹി 

തന്മാദരാട്ടം പുരുഷ്കാരത്തോട്ടം: ഞാ൯ 

ഈ മന്ദഷ്യനില് കുററം ഒന്നും കാണു 

ന്നില്ല എന്നു പറഞ്ഞു. അതിന്നു അവര്: 

അവന് ഗലീലയില് തുടങ്ങി യ്െഹ്ൃദ്യ 

യില് എങ്ങും ഇവിടത്തോളുവും പഠിപ്പിച്ചു 

ജനത്തെ കലഫിപ്പിക്കുന്നു എന്നു നിഷ്ക്ു 

ക്മിഥുപറഞ്ഞു. ഇതു കേട്ടിട്ടു: ഈ മനു 

ഷ്്യ൯ ഗലീലക്കാരനോ എന്നു പിലാ 

ത്തൊസ്' ചോദിച്ചു; ഹെരോദായിനെറ 

അധികാരത്തില് ഉഗരപ്പെട്ടവ൯ എന്നറി 

ഞ്ഞിട്ടു, അന്നു യെരൂശലേഥില് വന്നുപാ 

ക്കുന്ന ഹെരോദായിനെറ അടുക്കല് അവ 

നെ അയച്ചു. 

ഹെരോദാവ് യേശുധിനെ കണ്ടിട്ടു 

അത്യന്തം സന്തോഷിച്ചു; അവനെക്കുറിച്ചു 

കേട്ടിരുന്നതു കൊണ്ടു അവനെ കാണ്മടാ൯ 

വളരെക്കാലമായി ഇച്ഛിച്ചു അവന് വല്ല 

അടയാള.വും ചെയ്യുന്നതു കാണാം എന്നു 

ആശിച്ചിരുന്നു. ഏറിരയോന്നു ചോദിച്ചി 

ട്ടം അവ൯ അവനോടു മുത്തരം ഒന്നും പറ 

ഞ്ഞില്ല. മഹാപൃൂരോഹിതന്മാരും ശാസ്ര്രി 

മാരും കഠിനമായി അവനെ കുററം ചുമത്തി 

ക്കൊണ്ടുനിന്നു. ഹെരോദാവു തന്െറ പ 

ടയാളികളുമായി അവനെ പരിഹസിച്ചു 

ധരിപ്പിച്ച 

പിലാ൭തത്തൊസിനെറ അടുക്കല് മടക്കി അ 

നിസ്സാരന്നക്കി ശുഭ്രം 

യച്ചു. അന്നു ഹെരോഭാവും പീലാത്തൊ 

സും തമ്മില് സ്നറേഹിതന്മാരായിത്തിന്നു; 

മുമ്പെ അവര് തമ്മില് വൈരമായിരുന്നു. 

പീലാത്തൊസ് മഹാപുരരോഫിതന്മാ 

രെയും പ്രമാണികളെയും ജനത്തെയും 

ധാഠാഥദ്ഠിം 

പറഞ്ഞു നിങ്ങ അവനെ എനെറ അടു 

ക്കല് കൊണ്ടുവന്നുവല്ലോ; ഞാനോ നിങ്ങ 

കുടെ മുമ്പാകെ ധിസ്മൂരിച്ചിട്ടും നിങ്ങ 

ചുമത്തിയ കുററം ഒന്നും ഇവനില് കണ്ടി 

ല്ല; ഹെരോദാവും കണ്ടില്ല; അവസ അ 

വനെ നമുടെ അടുക്കല് മടക്കി അയച്ചു 

വല്ലോ; ഇവന് മരണരയുഗ്യമായതു 

ഒന്നും പ്രധത്തിച്ചിട്ടില്ല സ്പൂഷ്ടം; 

കൊണ്ടു ഞാ൯ അവനെ അടിപ്പിച്ചു വിട്ട 

അതു 

യക്കും എന്നു പറഞ്ഞു. ഇവനെ നീക്കി 

ക്കളുക; ബറബ്ബാസിനെ വിട്ടുതരിക എന്നു 

എല്ലാവരുംക്രടെ നിലവിളിച്ചു. [ഉത്സവ 

ന്തോറും ഒരുത്തനെ പിട്ടുകൊടുക്ക പതി 

വായിരുന്നു.] അവനോ നഗരത്തില് 

ഉണ്ടായ ഒരു കലഹവും കുലയും ഹേതുവാ 

യി തടധിലായവന്൯ ആയിരുന്നു. പിലാ 

ത്തൊസ്' യേശുധിനെ വിടുവിപ്പാ൯ 

ഇ ചിച്ിട്ട പിന്നെയും അവരോടു വിളി 

ചപറഞ്ഞു. 

ക്ക, ക്രൂശിക്ക എന്നു എതിരെ നിലധിളി 

അവരോ: അവനെ ക്രൂശി 

ചു. അവന് മൂന്നാമതും അവരോടു: അ 

വന ചെയു ദോഷം ഏന്തു? മരണരയോ 

ഗ്യമായതു ഒന്നും അവനില് കണ്ടില്ല; 

അതുകൊണ്ടു ഞാ൯ അവനെ അടിപ്പിച്ചു 

വിട്ടയക്കും എന്നു പറഞ്ഞു. അവരോ 

അവനെ ക്രൂശിക്കേണ്ടതിന്നു ഉറക്കെ 

മുട്ടിച്ചു ചോദിച്ചു; അവരുടെ നിലധിളി 

ഫലിച്ചു; അവരുടെ അടപക്ഷപോലെ 

ആകട്ടെ എന്നു പിലാത്തൊസ് വിധിച്ചു, 

കലഹവും കുലയും ഹേതുവായി തദവി 

ലായധവനെ അവരുടെ അപേക്ഷ3പാ 

ലെ ലിട്ടുകൊടുക്കയും യേശുവിനെ അവ 

രുടെ ഇഷ്ടൃത്തിന്നു ഏപ്പിക്കയും ചെയ്തു. 

അവനെ കൊണ്ടു പോകുമ്പോര വയ 

ലിതനിന്നു വരുന്ന ശിമോന് എനന ഒരു 
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കുറേനക്കാരനെ അവര് പിടിച്ചു ക്രൂശ് 

ചുമപ്പിച്ച മയശരവിനെറ പിന്നാലെ നട 

ക്കുമാറാക്കി. 

ഒരു വലിയ ജനസമൂഹവധും അവനെ 

ച്ചൊല്ലി വിലപിച്ചു മുറയിടുന്ന അനേകം 

സ്ത്രികളും അവനെറ പിന്നാലെ ചെന്നു. 

യേശു തിരിഞ്ഞു അവരെ നോക്കി: യെരൂ 

ശലേംപുതതിമാരേ, എന്നെച്ചൊല്ലി കരയേ 

ണ്ടാം, നിങ്ങളെയും നിങ്ങളുടെ മക്കളെയും 

ചൊല്ലി കരവി൯. മച്ചികളും പ്രസധി 

ക്കാത്ത ഉദരങ്ങളും കുടിപ്പിക്കാത്ത മുലകളും 

ഭാഗ്യമുദ്ള വ ഏന്നു പായുന്ന കാലം വരുന്നു. 

അന്നു മലകളോടു: ഞങ്ങളുടെമേല് വിഴ്” 

വിന് എന്നും കുന്നുകമളാടു: ഞങ്ങളെ മൂടു 

വിന് ഏന്നും പറഞ്ഞുതുടങ്ങും. പംച്ചമര 

ത്തോടു ഇങ്ങനെ ചെയ്യാല് ഉണങ്ങിയ 

തിന്നു ഏന്തു ഭവിക്കും ഏന്നു പറഞ്ഞു. 

ടൂശ്യവ്ൃത്തിക്കാരായ വേറെ രണ്ടുപേ 

രെയും അവഃനാടുക്രടെ കൊടല്പണ്ടതിന്നു 

കൊണ്ടുപോയി. 

തലയോടിടം ഏന്ന സ്ഥലത്തു എത്തി 

യപ്പ്പോഠ അവര് അവിടെ അവനെയും 

ടുര്ജയവൃത്തിക്കാരെയും, ഒരുത്തനെ വല 

ത്തും ഒരുത്തനെ ഇടത്തുമായി, ക്രൂശിച്ചു. 

ഏന്നാല് മയശു: പിതാവേ, ഇവർ ചെയ്യു 

ന്നതു ഇന്നതു ഏന്നു അറിയായ്കകൊണ്ടു 

ഇവരോടു ക്ഷമിക്കേണമേ ഏന്നു പറ 

ഞ്ഞു. 

വ്ര്്രരം വിഭാഗിച്ചു ചീടിട്ട. 

അനന്തരം അവര് അവനെറ 

ജനം നോ 

ക്കിക്കൊണ്ടു നിന്നു. ഇവ൯ മററുള്ള വരെ 

രക്ഷിച്ചുവല്ലോ; ഭൈധം തിരഞ്ഞെടുത്ത 

ക്രിസ്തു എങ്കില് തന്നെത്താന് രക്ഷ്മിക്കടെ 

എന്നു പ്രധാനികളും പരിഹസിച്ചുപറ 

ഞു. പടയാളികളും അവനെ പരിഹ 

സിച്ചു അടുത്തുവന്നു അവന്നു പുളിച്ച 

വീഞ്ഞു കാണിച്ചു. നീ യ്ഫ്രദന്മാരുടെ 

രാജാവു ഏങ്കില് നിന്നെത്തന്നേ രക്ഷ്ധിക്ക 

ഠിം 
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എന്നു പറഞ്ഞു. ഇവ൯ യ്യെഹ്രദന്മാരുടെ 

രാജാവു എന്നു ഒരു മേലെഴ്ചതൃതും അവ 

നെറ മിതെ ഉണ്ടായിരുന്നു. 

തൂക്കിയ ടു മ്യയവൃത്തിക്കാരില് ഒരുത്തന: 

നി ക്രിസൂ അല്ലയോ? നിന്നെത്തന്നേയും 

ഞങ്ങളെയും രക്ഷിക്ക എന്നു പറഞ്ഞു അ 

വനെ ടൂഷിച്ചു. മറാവനോ അവനെ 

ശാസിച്ചു: സമശിക്ഷാധിധിയില് തന്നേ 

ആയിട്ടും നീ ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടുന്നില്ല 

യോ? നാമോ ന്യായമായിട്ടു ശിക്ഷ അ 

ഭവിക്കുന്നു; നാം പ്രവത്തിച്ചതിന്നു യോ 

ഗൃമായതല്ലോ കിട്ടുന്നതു; ഇവനോ അരു 

താത്തതു ഒന്നും ചെയ്യിടില്ല എന്നു പറഞ്ഞു. 

പിന്നെ അവ൯: യേശുവേ. നി രാജത്വം 

പ്രാപിച്ചു വരുമ്പോ ഏന്നെ ഓത്ൃതുകൊ 

ള്ളേണമേ എന്നു പാഞ്ഞ. യേശു അവ 

നോട്ട: ഇന്നു നി ഏന്നോടുക്രടെ പരടി 

സയില് ഇരികും എന്നു ഞാ൯ സത്യമായി 

നിന്നോടു പറയുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. 

ഏകടേശം ആറാം മണിനേരമായ 

പ്പ്പോഠം സൂയ്യ൯ ഇരുണ്ടു പോയിട്ട ഒമ്പതാം 

മണിവരെ ദേശത്തു ഒക്കെയും അന്ധകാരം 

ഉണ്ടായി. ദൈവമന്ദിരത്തിലെ തിര 

ശ്ശീല നടുവെ ചിന്തിപ്പോയി. യേശു 

അത്ൃൃച്ചത്തില് പിതാവേ. ഞാന് എനെറ 

ആത്മാവിനെ തൃക്കയ്യില് ഏപ്പിക്കുന്നു എന്നു 

നിലവിളിച്ചപറഞ്ഞു; ഇതു പറഞ്ഞിട്ടു 

പ്രാണനെ വിട്ടു. ഈ സംഭവിച്ചതു 

ശതാധിപന് കണ്ടിട്ടു: ഈ മന്ഷ്യ൯ 

വാസൂവമായി നീതിമാന് ആയിരുന്നു 

ഏന്നു പറഞ്ഞു ഭൈവത്തെ മഹത്വല്പലെ 

ട്ടുത്മ്മി. കാണാന് ക്രടിവന്ന പുരുഷാരം 

ഒക്കെയും സംഭവിച്ചതു കണ്ടിട്ട മാറത്തടി 

൧്യകൊണ്ടു മടങ്ങിപ്പോയി. അവന്െറ 

പരിചയക്കാർ എല്ലാവരും ഗലിലയിര 

നിന്നു അവനെ അനുഗമിച്ച സ്ത്രികളും 

ഇതു നോക്കിക്കൊണ്ടു ല്ടൂരത്തു നിന്നു. 
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ലൂക്കൊസ്” ൨൪: 

അരിമത്യ എന്നൊരു യ്യെഫ്രദ്യപടടണ 

രനായി നല്ലവനും നീതിമാനും ദൈ 

വരാജ്യത്തെ കാത്തിരുന്നവനുമായ യോ 

സേഫ് എന്നൊരു മന്ത്രി _- അധവ൯ അവ 

രുടെ ആലോചനെക്കും പ്രവൃത്തികും 

അരുക്രലമല്ലായിരുന്നു -- പിലാത്തൊസി 

സെറ അടുക്കല് ചെന്നു യേശുവിനെറ 

ശരീരം ചോടിച്ചു, അതു ഇറക്കി ഒരു ശില 

യില് പൊതിഞ്ഞു, പാറയില് ധഖെട്ടിയിരു 

ന്നതും ആരെയും ഒരിക്കലും വെച്ചിടില്ലാ 

ത്തതുമായ കല്ലറയില് വെച്ചു. അന്നു ഒരു 

ക്കനാര ആയിരുന്നു, ശബ്ദതുതും ആരംഭി 

ചു. ഗലീിലയില്നിന്നു അവനോടുകൂടെ 

പോന്ന സ്ത്രികളും പിന്നാലെ ചെന്നു കല്ല 

റയും അവനെറ ശരിരം ഖെച്ച വിധവും 

കണ്ടിട്ടു മടങ്ങിപ്പോയി സുഗന്ധവഗ്ഗധും 

പരിമള തൈലവും ഒരുക്കി; കല്പന അനു 

സരിച്ചു ശബ്ബത്തില് സ്വസ്ഥമായിരുന്നു. 

൨൪. അദ്ധ്യായം. 

അവര ഒരുക്കിയ സുഗന്ധധഗ്ഗം എടുത്തു 

ആക്ുവട്ടത്തിനെറ ഒന്നാം ദിവസം അ 

കല്ല 

റയില്നിന്നു കല്ല ഉരുടടിക്കള ഞഞതായി 

തികാലത്തു കല്ലറെക്കല് എത്തി, 

കണ്ടു. അകത്തു കടന്നാറെ കത്താവായ 

യേശുവിനെറ ശരിരം കണ്ടില്ല. അതിനെ 

ക്കുറിച്ചു അവര് ചഞ്ചലിച്ചിരിക്കുമ്പോഠം 

മിന്നുന്ന വന്തം ധരിച്ച രണ്ടു പുരുഷന്മാർ 

ഭയപ്പെട്ട 

മുഖം കുനിച്ചുനില്ല്ഛമ്പോഠ അവര് അവ 

അരികെ നില്ലുന്നതു കണ്ടു 

രോട്ടു: നിങ്ങ ജീവനുള്ള വനെ മരിച്ച 

വരുടെ ഇടയില് അന്വേഷിക്കുന്നതു 

എന്തു? അവ൯ ഇധിടെ ഇല്ലം മുയിത്തെ 

ന്നേററിരിക്കുന്നു; മുമ്പെ ഗലീലയില് 

ഇരിക്കുമ്പോ തന്നേ അവ൯ നിങ്ങ 

ളോടു: മനുഷ്യപുത്രനെ പാപികളായ 

മന്മഷ്യരുടെ കയ്യില് ഏല്പിച്ചു ക്രൂശിക്കയും 

ധാഠാഥദ്ഠിം 

__ 190 വ 24. 

അവന് മൂന്നാം നാഠ ഉയിത്തെഴുന്നേല്ലം, 

യം വേണം എന്നു പറഞ്ഞതു ഓത്തു കൊ 

വിന് എന്നു പറഞ്ഞു. അവര് അവെറ 

വാക്കു ഓത്തു, കല്ലറ വിട്ടു മടങ്ങിദപ്പം 

യി പതിനൊരുവ൪ മുതലായ ഏള്ലാവ 

രോടും ഇതു ഒക്കെയും അറിയിച്ചു. അ 

൨൪ ആരെന്നാൽ മശലക്കാരത്തി മറിയ, 

യോഹന്നാ. യാടക്കാബിനെറ അമ്മ മറിയ 

എന്നവര തന്നേ. അഖരോടുക്രടെധുള്ള 

മററു സ്ത്രികളും അതു അപ്പൊസ്മുലന്മാരോടു 

പറഞ്ഞു. ഈ വാക്കു അവക്കു വെറും 

കഥപോലെ തോന്നി; അവരെ ധിശ്വ 

സിച്ചില്ല. [എന്നാല് പത്രൊസ് എഴു 

ന്നേററു കല്പറെക്കല് ഓടിച്ചെന്നു കുനി ഞു 

നോക്കി, തുണി മാത്രം കണ്ടു, സംഭധിച്ച 

തെന്തെന്നു ആശ്ചയപ്പെടുട മടങ്ങിപ്പോന്നു] 

അന്നു തന്നേ അവരില് രണ്ടുപേര 

യെരൂശലേമില്നിന്നു ഏഴു നാഴിക ഭ്ര 

മുള്ള എമ്മവുസ്സ് എന്ന ഗ്രാമത്തിലേക്കു 

പോകയില് ഈ സംഭവിച്ചതിനെക്കു 

റിച്ചു ഒക്കെയും തമ്മില് സംസാരിച്ചുകൊ 

ണ്ടിരുന്നു. സംസാരിച്ചും തക്കിച്ചംകൊ 

അടുത്തു 
$ 

ചെന്നു അവരോടു ചേന്നുനടന്നു. അലഖ 

ണ്ടിരിക്കുമ്പോഠ യേശുതാനും 

നെ അറിയാതയണ്ണം അവരുടെ കണ്ണു 

നിരോധിച്ചിരുന്ന. അവ൯ അവരോടു: 

നിങ്ങ വഥിനടന്നു തമ്മില് വാദിക്കുന്ന 

ഈ കായ്യം എന്തു എന്നു ചോടിച്ചു; അവര് 

വാടിയ മുഖത്തോടെ നിന്നു. ക്ക്ലൊയൊ 

പ്രാവു എന്നു പേരുള്ള വ൯: യെരൂശലേ 

മിലെ പരദേശികളില് നി മാത്രം ഈ 

നാളുകളില് അധിടെ സംഭവിച്ച കായ്യം 

അറിയാതിരിക്കുന്ുവോ 

പറഞ്ഞു. 

രോടട ചോടിച്ചതിന്നു അവര് അവനോടു 

എന്നു ഉത്തരം 

ഏതു എന്നു അവ൯ അവ 

പറഞ്ഞതു : ദൈവത്തിന്നും സകലജനത്തി 

ന്നും മുമ്പകെ പ്രവൃത്തിയിലും വാക്കിലും 
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ശക്തിയുള്ള പ്രവാചകനായിരുന്ന നസ 

റായനായ “യേശുധിനെക്കുറിച്ചള്ളതു ത 

ന്നേ. നമുടെ മഹാപുരോഹിതനാരും 

പ്രമാണികളും അവനെ മരണവിധിക്കു 

ഏപ്പിച്ച ക്രൂശിച്ചു. ഞങ്ങളോ അവസ൯ 

യിയസ്യായേലിനെ 

തന്നു ആശിച്ചിരുന്നു; അത്രയുമല്ല, ഇതു 

സംഭധിച്ചിട്ട ഇന്നു മൂന്നാം നാഠം ആകുന്നു. 

വിണ്ടെടുപ്പാനുള്ള വ൯ 

ഞങ്ങളടെ ക്രട്ടത്ത്തില് ചില സ്ത്രീകഠം 

രാധിലെ കല്ലുറെക്കല് പോയി അവനെറ 

ശരിരം കാണാതെ മടങ്ങിവന്നു അവ൯ 

ജിവിച്ചിരിക്കുന്നു ഏന്നു പറഞു മ്ൂതന്മാ 

രുടെ ഭഒശനം കണ്ടെ എന്നു പറഞ്ഞു ഞങ്ങ 

മെ ഭ്രമിപ്പിച്ചു. 

ചിലര് കല്ലറെക്കല് ചെന്നു സ്ര്രികഠഠ പറ 

ഞങ്ങളുടെ ക്രട്ടത്തിരു 

ഞതുപേലെ തന്നേ കണ്ടു; അവനെ കണ്ടി 

താനും. അവസ അവരോടു: അയ്യോ, 

ബുഭ്ധിഹീനരേ, പ്രവാചകന്മാര് പറഞ്ഞി 

രിക്കുന്നതു എല്ലാം യിശ്വസിക്കാത്ത മന്ദ 

ക്രിസ്തു ഇങ്ങനെ കക്ടം 

അന്ദഭവിച്ചിട്ട തനെറ മഹത്വത്തില് കട 

ണൂഭ്ധികളേ, 

ക്കേണ്ടതല്പയോ ഏന്നു പറഞ്ഞു, മോശെ 

തുടങ്ങി സകലപ്രവാചകന്മാരില്നിന്നും 

എല്ലാതിരുവെഴ്ുത്തുകളിലും തന്നെക്ുറിച്ച 

മ്ളതു അവക്കു ്യാഖ്യാനിച്ചുകൊടുതുതു. 

അവര പോകുന്ന ഗ്രാമത്തോടടു അടുത്ത 

പ്പോ അവ൯ മുമ്പോട്ടു പോകുന്ന ഭാവം 

കാണിച്ചു. 
$ 

പാകുക; നേരം വൈകി അസ്ധതൂമിപ്പാറാ 

അധഖരോ: ബങ്ങളോടുക്രടെ 

യല്ലോ എന്നു പറഞ്ഞു അവനെ നിബ 

ന്ധിച്ച; അവ൯ അവരോടുക്രടെ പാപ്പാ൯ 

ചെന്ന. അവരുമായി ഭക്ഷണത്തിന്നു 

ഇരിക്കുമ്പോ അവ൯ അപ്പം ഏടുത്തു 

അനുഗ്രഹിച്ചു നൂറുക്കി അവകു കൊടുത്തു. 

ഉടനെ അധരുടെ കണ്ണു തുറന്നു അവര് 

അവനെ തഃറിഞ്ജു; അധ൯ അവകു 

അപ്രത്യക്ഷനായി. അവ൯ വഴിയില് 

ഠിം 

191 ലൂക്കൊസ് ൨൪: 

നമ്മോടു സംസാരിച്ചു തിരുഖെഴ്ുത്തുക 

ളെ തെളിയിക്കുമ്പോഠ നമ്മുടെ ഫടയം 

നമുടെ മുള്ളില് കത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നില്ല 

യോ എന്നു അവര് തമ്മില് പറഞ്ഞു. 

ആ നാഴികയില് തന്നേ അവര് ഏഴ്ഴന്നേ 

ററു യെരൂശലേമിലേക്കു മടങ്ങിപ്പോന്നു 

കത്താധു വാസ്മുവമായി മയിത്തെഴഴന്നേററു 

ശിമോന്നു പ്രത്യക്ഷനായി ഏന്നു ക്രടി 

യിരുന്നു പറയുന്ന പതിനൊരുവരെയും 

ക്രടെയ്ുയള്ള വരെയും കണ്ടു. വധിയിൽ 

സംഭവിച്ചതും അവ൯ അപ്പം നുറുക്കുക 

യില് തഞങ്ങഠക്കു അറിയായ്ക്കുന്നതും അ൨൪ 

വിവരിച്ചുപറഞ്ഞു. 

ഇങ്ങനെ അവര് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടു 

രിക്കുമ്പോര അവ൯ അവരുടെ നട്ടവില്ത 

നിന്നു: [നിങ്ങഠക്കു സമാധാനം എന്നു 

പറഞ്ഞു. | 

തത്തെ കാണുന്നു ഏന്നു അവകു തോന്നി. 

അവര് ഞെട്ടി ഭയപ്പെട്ടു; ഒരു 

അവന് അവരോടു: നിങ്ങ കലങ്ങുന്നതു 

എന്തു? നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തില് സംശയം 

പൊങ്ങുന്നതും ഏന്തു? ഞാ൯ തന്നേ ആ 

കുന്നു എന്നു എനെറ കയ്യും കാലും നോക്കി 

അറിവി൯; എന്നെ തൊട്ടുനോക്കുവി൯; 

എന്നില് കാണുന്നതുപോലെ ഭൂതത്തിന്നു 

മാംസവും അസ്ഥിയും ഇല്ലല്ലോ എന്നു പറ 

ഞ്ഞു. 

കയ്യും കാലും അവരെ കാണിച്ചു.] അവര് 

[ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടു അവ൯ 

സന്തോഷത്താല് വിശ്വസിക്കാതെ അതി 

ശയിച്ചുനില്ല്യമ്പോഠം അവരോടു: തിന്നു 

വാന് വല്ലതും ഇ വിടെ നിങ്ങളുടെ പക്കത 

ഉണ്ടോ ഏനു ചോടിച്ചു. അവര് ഒരു 

ഖണ്ഡം വറുത്ത മീനം [തേ൯കട്ടയും] അ 

വന്നു കൊടുത്തു. അതു അവന വാങ്ങി 

അവര് കാങ്ങെ തിന്നു. 

പിന്നെ അവ൯ അവരോടു : ഇതാകുന്നു 

നിങ്ങളോടുകൂടെ ഇരിക്കുമ്പോ ഞാ൯ 

പറഞ്ഞു ധാക്ക. മോശെയുടെ ന്യായപ്രഥാ 
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യോഹന്നാ൯ ൧ 

ണത്തിലും പ്രവാചകപുസുകങ്ങളിലും സ 

ജകിത്തനങ്ങളിലും എന്നെക്കുറിച്ചു എഴുതിയി 

രിക്കുന്നതു ഒക്കെയും നിവ്ൃത്തിയാകേണം 

എന്നുള്ളതു തന്നേ എന്നു പറഞ്ഞു തിരു 

ലെഴുത്തുകളെ തിരിച്ചറിയേണ്ടതിന്നു അ 

വരുടെ ബുദ്ധിയെ തുറന്നു. ക്രിസ്റ്റ കുഷ്ടം 

അനുഭവിക്കയും മുന്നാം നാഗ മരിച്ചവ 

രില്തനിന്നു ഉയിത്തെഴുന്നേല്ലൃയും അവ 

നെറ നാമത്തില് മാനസാന്തരധയം പാവ 

മോചനവും യെരൂശലേമില്തൃടങ്ങി സക 

ലജാതികളിലും പ്രസംഗിക്കയും വേണം 

എന്നിങ്ങനെ എഴചതിയിരിക്കുന്നു. ഇതി 

196 നസ 1 

ഞാന് നിങ്ങളു ടെമേല് ആയക്കും. നിങ്ങ 

ളോ ഉയരത്തിൽനിന്നു ശക്തി ധരിക്കു 

യോളം നഗരത്തില് പാപ്പ്ി൯ എന്നും 

അവരോടു പറഞ്ഞു. 

അനന്തരം അധവന്൯ അവരെ ബേഥാ 

നൃയയോളം ക്രട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി കൈ ഉയ 

ത്തി അവരെ അനുഗ്രഹിച്ചു. അവരെ 

അനുഗ്രഹിക്കയില് അവന് അധഖരെ വിട്ടു 

പിരിഞ്ഞ [സ്വഗ്ലാരോഹണം ചെയ്യൂ]. 

അവര് [അവനെ നമസ്തരിച്ചു] മഹാസ 

ന്തോഷത്തോടെ യെരൂശലേമിലേക്കു മട 

ങ്ങിച്ചെന്നു എല്ലായ്ക്യോഴം ദൈവാലയ 

അആ്വിത ഇരുന്നു ന്നു നിങ്ങര സാക്ഷികര ആകുന്നു. ദൈവത്തെ വാഴ്ക 

എനെറ പിതാവു വാശത്തം ചെയുതിനെ | പ്പോന്നു. 

1111. 

0050 ൧൧൨ഡഠ 1 ധ് 

യോഹന്നാന് എഴുതിയ സുവിശേഷം 
കള് 

ഹം അഡ്ധ്യായം. 

ത്തും വചനം ഉണ്ടായിരുന്നു; 

വചനം ദൈവത്തോട്ടക്രടെ ആയിരുന്നു; 

വചനം ദൈവം ആയിരുന്നു. അവന് 

ആദിയില് ദൈവത്തോടുക്രടെ ആയിരു 

നനു. സകലവും അവ൯മുഖാന്തരം കുള. 

വായി; കൂളവായതു ഒന്നും അവനെ 

അധനില്, ജീ 

വന് ഉണ്ടായിരുന്നു; ജീവ൯ മന്ദഷ്യരുടെ 

ക്രടാതെ ഉള വായതല്ല. 

വെളിച്ചമായിരുന്നു. വെളിച്ചം ഇരുളില് 

പ്രകാശിക്കുന്നു; ഇരുളോ അതിനെ പിടി 

ച്ചടക്കിയില്ല. ദൈവം അയച്ചിട്ടു ഒരു 

മനുഷ്യ൯ വന്നു; അവന്നു യോഹന്നാ൯ 

ഠിം 

എന്നു പെര. അവന സാക്ഷ്ൃത്തി 

ന്നായി, താ൯മുഖാന്തരം എല്ലാവരും ധി 

ശ്വസിക്കേണ്ടതിന്നു ഖെളിച്ചത്തെക്കുറിച്ചു 

സാക്ഷ്യം പറവാനു തന്നേ വന്നു. അ 

വ൯ ധെളിച്ചം ആയിരുന്നില്ല; വെളിച്ച 

ത്തിന്നു സാക്ഷ്യം പറയേണ്ടുന്നവനത്രേ. 

ഏതു മന്ഷ്യനെയും 

സത്യവെളിച്ചം ലോകത്തിലേക്കു വന്നു 

പ്രകാശിപ്പ്യിക്കുന്ന 

കൊണ്ടിരുന്നു. അവസ ലോകത്തില് 

ഉണ്ടായിരുന്നു; ലോകം അവ൯മുഖാന്തരം 

അവനെ അറി ഉളവായി; ലോകമോ 

ഞ്ഞില്ല. അവന് സ്വന്തത്തിലേക്കു വന്നു; 
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മിന്ന 1 

സ്വന്തമായവര്രാ അവനെ കൈക്കൊ 

ണ്ടില്ല. അവനെ കൈക്കൊണ്ടു അവ 

നെ നാമത്തില് വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവകും 

ഭദൈവമക്കര ആകുവാന് അവന് അധി 

കാരം കൊടുത്തു. അവര് രക്തത്തില് 

നിന്നല്ല. 

പുരുഷന്െറ 

ജഡത്തിനെറ ഇഷ്യത്താലല്ല, 

ഇഷ്ടത്താലുമല്പ, ദൈവ 

ത്തില്നിന്നത്രേ ജനിച്ചതു. വചനം 

ജഡമായി തിന്നു. കൃപയും സത്യം നിറ 

ഞവനായി നമ്മുടെ ഇടയില് പാത്ത. 

ഞങ്ങ അവനെറ മതജസ്സ് പിതാവില് 

നിന്നു ഏകജാതനായവനെറ തേജസ്സായി 

കണ്ടു. 

സാക്ഷികരിച്ചു: എനെറ പിന്നാലെ വരു 

രയാഹന്നാ൯ അവനെക്കുറിച്ചു 

ന്നവന് എനിക്കു മുമ്പനായി തിന്നു; അ 

വന് എനിക്കു മുമ്പെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നു 

ഞാന് പറഞ്ഞവ൯ ഇവന തന്നേ എന്നു 

വിളിച്ചുപറഞ്ഞു. അവനെറ നിറവില് 

നിന്നു നമുക്കു എല്ലാവക്കും കൃപമേല് കൃപ 

ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന. ന്യായപ്പമാണം മോശെ 

മുഖാന്തരം ലഭിച്ചു; കൃപയും സത്യയും 

യശുക്രിസ്ത്ൂമുഖാന്തരം വന്നു. ദഭദൈധ 

ത്തെ ആരും ഒരുനാളും കണ്ടിട്ടില്ല; പിതാ 

ധിനെറ മടിയില് ഇരിക്കുന്ന ഏകജാത 

നായ പു ത൯ അവനെ ധെളിഖപ്പടുത്തി 

യിരിക്കുന്നു. 

നീ ആര് എന്നു യോഹന്നാടനാടു ചോ 

ദിക്കേണ്ടതിന്നു യ്െഫ്രദന്മാര് യെരൂശലേ 

മിതനിന്നു പുദരാഹിതന്മാരെയും ലേധ്യ 

രെയും അവന്െറ അടുക്കല് അയച്ച 

പ്പോ അവന്െറ സാക്ഷ്യം എന്തെന്നാല്: 

അവന് മവുക്കാതെ ഏററുപറഞ്ഞു; ഞാ൯ 

ക്രിസ്മൂ അല്ല എന്നു ഏററുപറഞ്ഞു. പി 

ന്നെ എന്തു? നി ഏലിയാഃവാ എന്നു അവ 

നോടു ചോടിച്ചതിന്നു: അല്പ എന്നു പറ 

ഞ്ഞു. നീ ആ പ്രവാചകനോ? എന്ന 

തിന്നു: അല്പ എന്നു അവന് മൃത്തരം പറ 
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ഞ്ഞ. അവര് അവയനോടു: നീ ആരാ 

കുന്നു? ഞങ്ങളെ അയച്ചവരോടു ഉത്ത 

രം പറരയണ്ടതിന്നു നീ നിന്നെക്കുറിച്ചു 

തന്നേ എന്തു പറയുന്നു എന്നു ചോടിച്ചു. 

അതിന്നു അവന്: യെശയ്യാപ്പവാചക൯ 

പറഞ്ഞതു പോലെ: കത്താവിനെറ വഴി 

നേരെ ആക്കുധി൯ ഏന്നു മരു ഭുമിയില് 

വിളിച്ചുപറയുന്നവനെറ ശബ്ദം ഞാ൯ 

ആകുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. അയക്കപ്പെട്ട 

വര് പരിശന്മാരുടെ ക്രടത്തിലൂള്ള വര് ആ 

യിരുന്നു. എന്നാല് നി ക്രിസ്മുവല്ലം ഏലി 

യാവല്പ, ആ പ്രവാചകനും അല്ല എന്നു 

വരികില് നീ സ്താനം കഴിപ്പിക്കുന്നതു 

എന്തു എന്നു അവര് ചോടിച്ചു. അതിന്നു 

യോഹന്നാ൯ : ഞാന് വെള്ളത്തില് സ്ക്രാനം 

കഗിപ്പിക്കുന്നു; ഏന്നാല് നിങ്ങ അറി 

യാത്ത ഒരുത്ത൯ നിങ്ങളുടെ ഇടയില് 

നില്ലന്നുണ്ടു; എനെറ പിന്നാലെ വരു 

ന്നവന് തന്നേ; അവനെ ചെരിപ്പിനെറ 

വാറു അഴിപ്പാ൯ ഞാ൯ യോഗ്യന് അല്ല 

എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു. ഇതു യോട്ടാന്ന 

ക്കരെ യോഹന്നാന് സ്താനം കഴിപ്പിച്ചു 

കൊണ്ടിരുന്ന ബേഥാന്യയില് സംഭവിച്ചു. 

പിറെറന്നാര യേശു തനെറ അടുക്കല് 

വരുന്നതു അവ൯ കണ്ടിട്ട : ഇതാ, ലോക 

ത്തിനന്െറ പാപം ചുമക്കുന്ന ദൈവത്തി 

നെറ കുഞ്ഞാടു. എനെറ പിന്നാലെ ഒരു 

പുരുഷ൯ വരുന്നു; അവന് എനിക്കു 

മുമ്പെ ഉണ്ടായിരുന്നതു കൊണ്ടു എനിക്കു 

മുമ്പനായി തിന്നു എന്നു ഞാ൯ പറഞ്ഞ 

വന് ഇവന് തന്നേ. ഞാനോ അവനെ 

അറിഞ്ഞില്ല; എങ്കിലും അവ൯ യിയ്ധായേ 

ലിന്നു വെളിപ്പെടേണ്ടതിന്നു ഞാ൯ വെള്ള. 

ആറില് സ്ത്റാനം കഴിപ്പിപ്പാ൯ വന്നിരി 

ക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. യോഹന്നാ൯ 

പിന്നെയും സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞതു: ആത്മാ 

വു ഒരു പ്രാവുപോലെ സ്വശഗ്ലത്തിതനിന്നു 
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ഇറങ്ങിവരുന്നതു ഞാന് കണ്ടു; അതു 

അവനസെറമേല് വസിച്ചു. ഞാനോ അ 

വനെ അറിഞ്ഞില്ല; എങ്കിലും വെള്ളത്തില് 

സ്ത്രാനം കഴിപ്പിപ്പാ൯ എന്നെ അയച്ചവന് 

എന്നോടു: ആരുടെമേല് ആത്മാവു ഇറ 

ങ്ങുന്നതും വസിക്കുന്നതും നി കാണുമോ 

അയന് പരിശുഭ്ധാത്മാവിൽ സ്താനം കഴി 

പ്പിക്കുന്നവ൯ ആകുന്നു ഏന്നു പറഞ്ഞു. 

അങ്ങനെ ഞാന് കാണുകയും ഇവ൯ ദൈ 

വപുത്ര൯ തന്നേ ഏന്നു സാക്ഷ്യം പറ 

കയും ചെയ്യിരിക്കുന്നു. 

പിറെറന്നാ൦ം യോഹന്നാന് പിന്നെ 

യും തനെറ ശിഷ്യന്മാരില് രണ്ടുപേരു 

മായി അവിടെ നില്ല്ഛമ്പോഠം കടന്നു 

പോകുന്ന യേശുധിനെ നോക്കീട്ടു: ഇതാ, 

ഭൈവത്തിനെറ കുഞ്ഞാടു ഏന്നു പറഞ്ഞു. 

അവന പറഞ്ഞതു ആ രണ്ടു ശിഷ്യന്മാര് 

കേട്ടു യേശുധിനെ അന്ദഗമിച്ചു. യേശു 

തിരിഞ്ഞു അവർ പിന്നാലെ വരുന്നതു 

കണ്ടു അവരോടു: നിങ്ങ എന്തു അന്വേ 

ഷിക്കുന്നു എന്നു ചോദിച്ചു; അവര്: റബ്ബി, 

എന്നുവെച്ചാല് ഗ്രോ, നി എവിടെ പാ 

ക്കുന്നു ഏന്നു ചോദിച്ചു. അവ൯ അവ 

രോടു: വന്നു കാണി൯ ഏന്നു പറഞ്ഞു. 

അങ്ങനെ അവന വസിക്കുന്ന ഇടം അ 

വര് കണ്ടു അന്നു അവനോടുകൂടെ പാത്തു ; 

 അല്പ്പോശ ഏകദേശം പത്താം മണിനേരം 

40 

41 

42 

ആയിരുന്നു. യോഹന്നാന് പറഞ്ഞതു 

കേട്ടു അവനെ അന്ദഗമിച്ച രണ്ടുപേ 

രില് ഒരുത്ത൯ ശിമോ൯ പത്രൊസിസെറ 

സഹോദരനായ അത്ത്രെയാസ് ആയി 

രുന്നു. അവ൯ തനെറ സഹോദരനായ 

ശിമോനെ ആദ്യം കണ്ടു അവനോടു: 

ഞങ്ങ മശീിഹയെ ഏന്നുലെച്ചാല് ക്രിസ്തു 

ഖെ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു ഏന്നു പറഞ്ഞു. 

അവനെ യേശുധിനെറ അടുക്കല് കൊണ്ടു 

വന്നു യേശു അവനെ നോക്കി: നിയോ 
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ഹന്നാനെറ പുത്രനായ ശിമോ൯ ആകന്നു; 

നിനക്കു കേഫാ എന്നു പേരാകും എന്നു 

പറഞ്ഞു; അതു പത്രൊസ് എന്നാകുന്നു. 

 പിറെറന്നാര യേശു ഗലിീലെക്കു പുറ 

പ്പെടുവാ൯ ഭാധിച്ചപ്പോഠ ഫിലിപ്പപൊസി 

നെ കണ്ടു: എന്നെ അന്ദഗമിക്ക എന്നു 

അധനോടു പറഞ്ഞു. ഫിലിപ്പ്പൊസോ 

അന്ത്രെയാസിനെറയും പത്രൊസിനെറ 

യ്യും പട്ടണമായ ബേത്ത് സയിദയില്നി 

ന്നുള്ള വ൯ ആയിരുന്നു. ഫിലിപ്പൊസ് 

നഥനയേലിനെ കണ്ട അവനോടു: ന്യായ 

പ്രമാണത്തില് മോശെയും പ്രവാചകന്മാ 

രും ഏഴ്ഴതിയിരിക്കുന്നവനെ കണ്ടെത്തി 

യിരിക്കുന്നു; അവ൯ യോസേഫിന്െറ 

പുതൂനായ യേശു എന്ന നസറെത്ത് കാ 

ര൯ തന്നേ എന്നു പറഞ്ഞു. നഥനയേത 

അവനോടു : നസറെത്തില്നിന്നു വല്ല 

നന്മയും വരുമോ എന്നു പറഞ്ഞു. ഫിലി 

പ്പൊസ് അവനോടു: വന്നു കാങ്ക എന്നു 

പറഞ്ഞു. 

വരുന്നതു യേശു കണ്ടു: ഇതാ, സാക്ഷാൽ 

നഥനയേല് തനെറ അടുക്കത 

യിസ്രായേല്യ൯; ഇവനില് കപടം ഇല്ല 

എന്നു അവനെക്കുറിച്ചു പറഞ്ഞു. നഥന 

യേല് അവന്നോടു : എന്നെ എധിടെവെച്ചു 

അറിയും ഏന്നു ചോദിച്ചതിന്നു: ഫിലി 

പ്പൊസ് നിന്നെ വിളിക്കുംമുമ്വെ നി 

അത്തിയുടെ കീഥിത ഇരിക്കുമ്പോ ഞാ൯ 

നിന്നെ കണ്ടു എനു യേശു .ഉൃത്തരം പറ 

ഞ്ഞു. 

നീ ദൈവപുത്ര. നീ യിസ്രായേലിനെറ 

നഥനയേല് അവധനോട്ട: റബ്ബി, 

രാജാവു എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു. യേശു 

അവനോടു: ഞാ൯ നിന്നെ അത്തിയുടെ 

കിഥില് കണ്ടു എന്നു നിന്നോടു പറക 

കൊണ്ടു നീ വധിശ്വസിക്കുന്നുധോ? നി 

ഇതിനെക്കാഗ വലിയതു കാണും എന്നു 

ഉത്തരം പറഞ്ഞു. ആമേ൯ ആമേ൯ 

ഞാ൯ നിങ്ങളോടു പറയുന്നു: സ്വഗ്ഗം തുറ 
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ന്നിരിക്കുന്നതും മനുഷ്യപൃത്തനൊ അടു 

ക്കല് ടൈ ഖട്ടുതന്മാര കയറുകയ്യം ഇാങ്ങു 

കയും ചെയ്യുന്നതും നിങ്ങ കാണും എന്നും 

അവഭനാടട പാഞ്ഞു. 

൨.൦ അഡ്ധ്യായാ. 

മുന്നാം നാര ഗലീലയിലെ കാനാധിത 

ഒരു കല്യാണം ഉണ്ടായി; യേശുവിനൊ 

അമ്മ അവിടെ മുണ്ടായിരുന്നു. രയ 

വിനെയും ശിഷ്യന്മാരെയും കല്യാണത്തി 

ന്നു ക്ഷണിച്ചിരുന്നു. വിഞ്ഞജു പോരാതെ 

വരികയാല് യ്യേശുവിനെറ അമ്മ അവ 

നോട്ട : അവക്കു വീഞ്ഞു ഇല്ല ഏന്നു പറഞ്ഞു. 

യേശു അവളോടു: സ്ത്ിയേ, എനിക്കും 

നിനക്കും തമ്മില് എന്തു? എന്െറ നാഴിക 

ഇതുധഖരെ വഡന്നിട്ടില്ല ഏന്നു പറഞ്ഞു. 

അവന്െറ അമ്മ ശരമ്രരൂഷക്കാരരാടു: അ 

വന് നിങ്ങ മാടു എന്തെങ്കിലും കല്പിച്ചാല് 

അത്തു ചെയ്ത്റി൯ ഏന്നു പറഞ്ഞു. അവിടെ 

യ്യെഫ്രുടദന്മാരുടെ ശരഭദ്ധീകരണനിയമം അ 

നുസരിച്ചു രണ്ടോ മൂന്നോ പറ വിതം 

കൊള്ളുന്ന ആറു കപ്പാത്തം മുണ്ടായിരുന്നു. 

യേശൂ അധഖരരാടു: ഈ കപ്പാതൃങ്ങളില് 

വെള്ളം നിറെറ്പ്ി൯ ഏന്നു പറഞ്ഞു. 

അവര് വക്കോളധും നിറെച്ചു. ഇപ്പോ 

കോരി വിരുന്നുവാഴിക്കു കൊണ്ടുപോയി 

കൊടുപ്പി൯ എന്നു അവന് പറഞ്ഞു; 

അവര് കൊണ്ടു പോയി കൊടുത്തു. അതു 

എധിടെനിന്നു ഏന്നു വെള്ളം കോരിയ 

ശുശ്രൂഷക്കാരല്ലാതെ വിരുന്നുവാഴി അറി 

ഞ്ഞില്ല. വീഞ്ഞായിത്തീന്ന വെള്ളം വിരു 

ന്നുവാഴി രുചിനോക്കിയാറെ മണവാ 

മുനെ വിളിച്ചു: ഏല്ലാവരും ആദ്യം നല്ല 

വീഞ്ഞും ലഹരി പിടിച്ചശേഷം ഇളപ്പ്മാ 

യതും കൊടുക്കുമാറുണ്ടു; നി നല്ലധീഞ്ഞു 

ഇതുവരെയും സൂക്ഷിച്ചുവെച്ച്വല്ലോ എ 

റ്ര അവധദനാടു പറഞ്ഞു. യേശു ഇതി 

ധാഠാഥ്ലിം 

നെ അടയാളങ്ങളുടെ ആരംഭമായി ഗലി 

ലയിലെ കാനാധില്ധെച്ചു ചെയ്യൂ തെറ 

മഹത്വം ധെളിപ്പെടുത്തി; അയനെറ 

ശിഷ്യന്മാര് അവഖനിത വിശ്വസിച്ചു. 

അനന്തരം അധഖന്മം അഖനൊ അമ്മ 

യും സദഹാദഭരന്മാരും ശിഷ്യന്മാരും കഫ 

ന്നഫ്രുമിരലക്കു പോയി; അധിടെ ഏറെ 

നാഠ പാത്തില്ല. 

യ്െഫ്രദന്മാരുടെ പെസഹ സമീപം 

ആകകൊണ്ടു യേശു യെരൂശലേമിലേക്കു 

പോയി. ദൈവാലയത്തില് കാള, ആടു. 

പ്രാവു എന്നിവയെ ില്ലയന്നവരെയും 

അധിടെ ഇരിക്കുന്ന പൊന്ധഖാണിഭക്കാ 

രെയ്യം കണ്ടിട്ടു കയറുകൊണ്ടു ഒരു 

ചമ്മട്ടി ഉണ്ടാക്കി ആടുമാടുകളോടുംക്രടെ 

എല്ലാവരെയും 

പുറത്താക്കി 

ദൈവാലയത്തില്നിന്നു 

പൊ൯വാണിഭക്കാരുടെ 

നാണ്യം തൂ കിക്കള ഞ്ഞു മേശകളെ മറിച്ചിട്ടു; 

പ്രാവുകളെ വില്ലന്നവരരാടു: ഇതു അവി 

ടെനിന്നു കൊണ്ടുപോകുധിന്൯; എന്െറ 

പിതാവിനെറ ആലയത്തെ വാണിഭശാല 

ആക്കരുതു എന്നു പാഞ്ഞു. 

അവന്െറ ശിഷ്യന്മാര്: നിന്െറ ആലയ 

അപ്പോം 

തകുറിച്ചുള്ള ഏരിധു ഏന്നെ തിന്നുകള. 

യൃന്നു എന്നു ഏഴ്ചതിയിരിക്കുന്നതു ഓത്തു. 

ഏന്നാല് യ്യെഫ്രദന്മാര്” അധന്ോടു: 

നിനക്കു ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നതിന്നു 

നീ എന്തു അടയാള. കാണിച്ചുതരും എന്നു 

ചോദിച്ചു. യേശു അവരോടു : ഈ മന്ദിരം 

പൊളിപ്പി൯; ഞന് മൂന്നു ഭിവസത്തി 

ന്നകം അതിനെ പണിയ്യം ഏന്നു ഉത്തരം 

പറഞ്ഞു. 

മന്ദിരം നാല്പത്താറു സംധത്സരംകൊണ്ടെ 

പണിതിരിക്കുന്നു; നീ മൂന്നു ദിവസത്തി 

ന്നകം അതിനെ പണിയുമോ എന്നു 

യ്യവഹ്രദന്മാര് അവനോടു : ഈ 

ചോടിച്ചു. അവനാ തനെറ ശരീരം 

ഏന്ന മന്ദിരത്തെക്കുറിചുമത പറഞ്ഞതു. 
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അവന് ഇതു പറഞ്ഞു എന്നു അവന മരി 

ച്വരില്നിന്നു ഉയിത്തെഴുന്നേററശേഷം 

ശിഷ്യന്മാര് ഓത്തു തിരുവെഴുത്തും യേശു 

പറഞ്ഞ വചനവും വിശ്വസിച്ചു. 

പെസഹപെരുനാളില് യെരൂശലേ 

മ്രത ഇരിക്കുമ്പോ അവന ചെയു അട 

യാള.ങ്ങഥ കണ്ടിട്ട പലരും അവനെറ 

നാമത്തില് വിശ്വസിച്ചു. യേശുധോ 

എല്ലാവരെയും അറികകൊണ്ടു തന്നെ 

ത്താ൯ അവരുടെ പക്കല് വിശ്വസിച്ച 

പ്പിച്ചില്ല. മരുഷ്യനിലുള്ളതു ഏന്തു എന്നു 

സ്വതധലെ അറിഞ്ഞിരിക്കയാല് തനിക്കു 

മന്ദഷ്യനെക്കുറിച്ചു യാതൊരുത്തനെറയും 

സാക്ഷ്യം ആധശ്യമായിരുന്നില്ല. 

൩. അദ്ധ്യായം. 

വരീശനമാരുടെ ക്രട്ടത്തില് യ്യെഫ്രുടന്മാ 

രുടെ ഒരു പ്രമാണിയായി നിക്കൊദേ 

മൊസ്' എന്നു പേരുള്ളോരു മരുഷ്യ൯ 

ഉണ്ടായിരുന്നു. അവന രാത്രിയില് അ 

വനെറ അടടുക്കത വന്നു അവനോടു: 

റബ്ബി, 

നിന്നു ഉപദേഷ്ടാവായി വന്നിരിക്കുന്നു 

നീ ദൈവത്തിന്െറ അടുക്കൽ 

എന്നു ഞങ്ങ അറിയുന്നു; ദൈവം തന്നോ 

ടൂക്രടെ ഇല്ലെങ്കില് നി ചെയ്യുന്ന ഈ അട 

യാള.ങ്ങളെ. ചെയ്ത്യാ൯ ആകും കഴികയില്ല 

എന്നു പറഞ്ഞു. യേശു അവനോടു: 

ത്മേ൯, ആമേ൯,, ഞാന് നിന്നോടു പറ 

യുന്നു; പുതുതായി ജനിച്ചില്ല എങ്കില് 

ദൈവഖരാജ।ം കാണ്മാന് ത്തൃകും കഴിക 

യില്ല ഏന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു. നിക്കൊ 

ദേമൊസ്' അവനോടു: മനുഷ്യ൯ വൃദ്ധ 

നായശേഷം ജനിക്കുന്നതു ഏങ്ങനെ? 

രണ്ടാമതും അമ്മയുടെ ഉദരത്തില് കടന്നു 

ജനിക്കാമോ എന്നു ചോടിച്ചു. അതിന്നു 

യേശു: ആമേ൯, ആമേ൯, ഞാന് നി 

ന്നോടു പറയുന്നു: വെള്ളത്താലും ആത്മാ 

1 42 മനസ 3 

വിനാലും ജനിച്ചില്ല എങ്കില് ദൈവരാജ്യ 

ത്തില് കടപ്പാ൯ ആക്കും കഴികയില്ല. 

ജഡത്താല് ജനിച്ചതു ജഡം ആകന്നു; 

ആത്മാവിനാല് ജനിച്ചതു ആത്മാവു ആ 

കുന്നു. നിങ്ങാഠ പുതുതായി ജനിക്കേണം 

എന്നു ഞാ൯ നിന്നോടു പറകയാല് ആശ്ച 

യ്യപ്പെടരുതു. കാററു ഇക്ടമുള്ളേടത്തു 

തുന്നു; അതിനെറ ശബ്ദും നീ കേക്കു 

ന്നു; എങ്കിലും അതു എവിടെനിന്നു വരുന്നു 

എന്നും എവിടേക്കു പോകുന്നു എന്നും 

അറിയുന്നില്ല; തആആത്മാധിനാല് ജനിച്ച 

വന് ഏല്ലാം അതുപോലെ ആകുന്നു എന്നു 

ത്തരം പറഞ്ഞു. നിക്കൊടേമൊസ് 

അവനോടു: ഇതു എങ്ങനെ സംഭവിക്കും 

എന്നു ചോദിച്ചു. യേശു അയന്നോടു 

ഉത്തരം പറഞ്ഞതു: നി യിസ്രാമയലിനെറ 

മപദേഷ്ക്ാവായിരുന്നിട്ടം ഇതു അറിയുന്നി 

പ്ലയോ? ആമേ൯., ആമേ൯, ഞാ൯ 

നിന്നോടു പറയുന്നു: ഞങ്ങ അറിയുന്നതു 

പ്രസ്മാവിക്കയും 

ക്കയും 

നിങ്ങശ കൈക്കൊള്ളു ന്നില്ലതാനും. 

കണ്ടതു സുക്ഷികരി 

ചെയ്യുന്നു; ഞങ്ങളുടെ സാക്ഷ്യം 

ഭൂമി 

യിലുള്ളതു നിങ്ങളോടു പറഞ്ഞിട്ടു നിങ്ങ 

വിശ്വസിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ സ്വശ്ശത്തിലു 

ള്ളതു നിങ്ങളോടു പറഞ്ഞാല് എങ്ങനെ 

വിശ്വസിക്കും? സ്വഗ്ശത്തില്നിന്നു ഇറ 

ങ്ങിപന്ന[ വനായി സ്വഗ്ലത്തില് ഇരിക്കു 

ന്നവനായി] മന്ദഷ്യപുത്ര൯ അല്ലാതെ 

ആരും സ്വഗ്ലുത്തില് കയറിട്ടില്ല. മോശെ 

മരുഭൂമിയില് സ്പ്പൃത്തെ ഉയത്തിയതു 

പോലെ മനുഷ്യപുത്രനെയും മഉയത്തേണ്ട 

താകുന്നു. അധഖനില് വിശ്വസിക്കുന്ന 

ഏവനും നിത്യജിവ൯ പ്രാപിക്കേണ്ടതി 

അ തന്നേ. തനെറ ഏകജാതനായ വുത്ര 

നില് വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവനും നിച്ചു 

പോകാതെ നിത്യജിവ൯ പ്രാപിക്കേണ്ട 

തിന്നു ദൈവം അവനെ നല്ലവാ൯ തക്ക 
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ന് 3. 

വണ്ണം ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ചു. ദൈവം 

തനെറ പുത്രനെ ലോകത്തില് അയച്ചതു 

ലോകത്തെ ധിധിപ്പാനല്ല ലോകം അധ 

നാര 

നില് 

ഇല്ല: 

നെറ 

ത്തില് ധിശ്വസിക്കായ്ക്കുയാല് ന്യായവിധി 

രക്ഷ്ധിക്കപ്പെടുവാനത്രേ. അധഖ 

വിശ്വസിക്കുന്നവന്നു ന്യായധിധി 

വിശ്വസിക്കാതമവന്നു ദൈവത്തി 

ഏകജാതനായ പുത്ൂസനെറ നാമ 

വന്നുകഴിഞ്ഞു. ന്യായധിധി എന്നതോ, 

വെളിച്ചം ലോകത്തില് വന്നിട്ടും മന്ദഷ്യ 

രുടെ പ്രവൃത്തി ദോഷമുള്ളതു ഭകയാല് 

അധ്വ൪ വെളിച്ചത്തെക്കാഠം ഇരുളിനെ 

സ്നേഹിച്ചതു തന്നേ. 

നനവ൯ ഏല്ലാം വെളിച്ചത്തെ പകെകുന്നു ; 

തിന്മ പ്രവത്തിക്കു 

തനെറ പ്രവൃത്തിക്കു ആമക്ഷപം വരാതി 

രിപ്പാ൯ ധെളിച്ചത്തിങ്കലേക്കു വരുന്നതു 

മില്ല. 

തെറ പ്രവൃത്തി ദൈവത്തില് ചെയ്യിരി 

സത്യം പ്രധത്തിക്കുന്നവനോ, 

ക്കയാത അതു ധെളിപ്പെടേണ്ടതിന്നു വെ 

ളിച്ചത്തിങ്കലേക്കു വരുന്നു. 

അതിനെറശേഷം യേശു ശിഷ്യയന്മാരു 

മായി യ്യെഫ്രട്യദേശത്തു വന്നു അവരോടു 

ക്രടെ സ്താനം കഴിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. 

യോഹന്നാനും ശലേഥിന്നു അരികഞ്ഞു 

ഐനോനില് സ്ത്രാനം കഴിപ്പിച്ചുകൊണ്ടി 

രുന്നു; അവിടെ വളരെ ധെള്ളം ഉണ്ടാ 

യിരുന്നു; ആളൂ.കഠം വന്നു സ്താനം ഏററു. 

അന്നു യോഹന്നാനെ തടധില് ആക്കിയി 

രുന്നില്ല. യോഗഹന്നാനെറ ശിഷ്യന്മാ 

രില് ചിലകു ഒരു യ്യെഫ്രടന്മമായി ശുദ്ധി 

കരണഒ്രെക്കുറിച്ചു ഒരു വാദം മുണ്ടായി; 

അര് യോഹനന്നാനെറ അടുക്കല് വന്മ 

അവനോടു: റബ്ബി, യോദ്ദാന്നക്കരെ നി 

ന്നോടുക്രടെ ഇരുന്നവന്, നി സാക്ഷിക 

രിച്ചിട്ടുള്ള വ൯ തന്നേ, ഇതാ, സ്താനം കഴി 

പ്പിക്കുന്നു; ഏല്ലാവരും അവനെറ അടു 

142 യോഹന്നാ൯ ൪: 

യോഹനന്നാ൯: സ്വഥ്ലത്തില്നിന്നു കൊഴ 

ത്തിടല്ലാതെ മനുഷ്യന്നു ഒന്നും ലഭിപ്പാ൯ 

കഴികയില്ല. ഞാനു ക്രിസ്റ്റ അല്പ, അവ 

ന്നു മുമ്പായി അയക്കപ്പെട്ടവനത്രേ ഏന്നു 

ഞാന് പറഞ്ഞതിന്നു നിങ്ങ തന്നേ എനി 

ക്കു സാക്ഷികര ആകുന്നു. മണവാടി 

ഉള്ള വ൯ മണവാള൯ ആകുന്നു; മണവാ 

സെറ സ്നേഹിതനോ നിന്നു മണവധാ 

കുനെറ സ്വരം കേട്ടിട്ടു അത്യന്തം സന്തോ 

ഷിക്കുന്നു ; ഈ എനെറ സന്തോഷം പൂത്തി 

യായിരിക്കുന്നു. 

ഞാനോ കുറയേണം എന്നുത്തരം പറഞ്ഞു. 

അവന്൯ വളരേണം, 

മേലില്നിന്നു വരുന്നവ൯ എല്ലാവക്കും 

മീതെയുള്ള വ൯; ഭൂമിയിതനിന്നുള്ളവ൯ 

ഭൌമിക൯ 

സംസാരിക്കുന്നു; സ്വഗ്ലത്തില്നിന്നു വരു 

ആകുന്നു; ഭൌമികമായത്ുതു 

ന്നവ൯ ഏല്ലാവകും മീതെയുള്ള വനായി 

ചെയുതു 
സാക്ഷികരിക്കുന്നു; അവസനെറ സാക്ഷ്യം 

താ൯ കാങ്കയും കേശാക്കയ്യം 

ആരും കൈക്കൊള്ളുന്നില്ല. അവന്െറ 

സാക്ഷ്യം കൈക്കൊള്ള ന്നവ൯ ഭൈവം 

സത്യ വാ൯ ഏന്നുള്ളതിന്നു മുദയിടുന്നു. 

ദൈവം അയച്ചവ൯ ദൈധത്തിനെറ 

വചനം പ്രസ്മാവിക്കുന്നു; അവന് ആത്മാ 

വിനെ അളധുക്രടാതെയല്ലോ കൊടുക്കു 

ന്നതു. പിതാധു പുത്രനെ സ്നേഹിക്കുന്നു ; 

സകലധും അവനെറ കയ്യില് കൊടുത്തു 

മിരിക്കുന്നു. പുത്രനില് ധിശ്വചസിക്കുന്ന 

വന്നു നിത്യജീിവ൯ ഉണ്ടു; പുത്രനെ അന 

സരിക്കാത്തവനോ ജീവനെ കാണുക 

യില്ല; ദൈവക്രോധം അവനെറമേല് 

വസിക്ുന്നതേയുള്ള. 

൫.ം അദ്ധ്യായം. 

യ്യേശു യോഹന്നാനെക്കാധ അധികം 

ശിഷ്യന്മാരെ ചേത്തു സ്താനം കഴിപ്പിക്കുന്നു 

ക്ക ചെല്ലുന്നു ഏന്നു പറഞ്ഞു. അതിന്നു | ഏന്നു പരീശന്മാര് കേട്ടു എന്നു കത്തായു 

ഠിം 
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29 
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കിണറു ഞങ്ങമക്കെ തന്നതു; 

യോഹന്നാന് ൪: 

അറിഞ്ഞപ്പോഠ -- ശിഷ്യന്മാർ അല്ലാതെ 

യേശു തന്നേ സ്ത്റാനം കഴിപ്പിച്ചില്ലതാനും-- 

അവ൯ യ്യെഹ്രദ്യദേശം വിട്ടു വിന്നെയും 

ഗലിലെക്കു യാതൃയായി. അവന ശമ 

യ്യയില് കരടി കടന്നുപോർകണ്ടിവന്നു. 

അങ്ങനെ അവന് സുഖാര് എര്ന്നാരു 

ശമയ്യപട്ടണത്തില് യാർക്കാബ്' തന്െറ 

പൃതൃനായ യോസേഫിന്നു കൊടുത്ത നില 

ത്തിന്നരികെ എത്തി. അവിടെ യാകക്കാ 

ബിനെറ മഉറവുണ്ടായിരുന്നു. യേശു വഴി 

നടന്നു ക്ഷിണിച്ചിട്ടു ഉറയിന്നരികെ ഇരു 

ന്നു; അപ്പോ ഏകദേശം ആറാം മ്ണി 

നേരം ആയിരുന്നു. ഒരു ശമയ്യസ്ര്ി 

വെള്ളം കോരുവാ൯ വന്നു; യേശു അവ 

ളോടു : എനിക്കു കുടിപ്പാസ തരുഭമാ എന്നു 

ചോദിച്ചു. അവനെറ ശിഷ്യന്മാര് ഭക്ഷ 

ണസാധനങ്ങളെ കൊള്ള വാ൯ പട്ടണ 

ശമയ്യസ്ര്രി അവ 

നോടു: നീ യെഫ്രുദ൯ ആയിരിക്കെ ശമയ 

ത്തിരു പോയിരുന്നു. 

ക്കാരത്തിയായ .എനന്നോടു കുടിപ്പാ൯ ചോ 

മിക്കുന്നതു എങ്ങനെ എന്നു പറഞ്ഞു. 

യ്െഹ്ുടന്മാക്കും ശമയ്യക്കും തമ്മില് . സപ്പ 

ക്കമില്ല. -- അതിന്നു യേശു: നി ദൈവ 

ത്തിനെറ ദാനവും നിന്നോടു കുടിപ്പാ൯ 

ചോടിക്കുന്നവ്ന ആരെന്നും അറിഞ്ഞു 

എങ്കില് . നീ അവനോട്ട . ചോദിക്കയും 

അവന് ജീവനുള്ള വെള്ളം നിനക്കു തരി 

കയ്യും - ചെയ്യുമായിരുന്നു എന്നു ഉത്തരം 

പറഞ്ഞു. സ്ത്രി അവനോടു : യജമാനനേ, 

നിനക്കു കോരുവാ൯ പാത്രം ഇല്ലല്ലോ; 

കിണറു ആശമുള്ള താകുന്നു; പിന്നെ ജില 

നുള്ള ധെള്ളം നിനുക്കു . എവിടെനിന്നു 2 

നമ്മുടെ പിതാവായ യാക്കോബിനെക്കാഗ 

വലി രേ ആകുന്നു ഈ 

അവന്ദം 

അവനെറ മക്കം മുഗങ്ങളും ഇതിലെ 

വെള്ളം കുടിച്ചുപോന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. 

ധാഠാഥ്ഠിം 

1 44 ന്ന 4: 

ഷേശു അവളോടു: ഈ വെള്ളം കുടിക്കു 

ന്നവന്നു എല്ലാം പിന്നെയും ദാഹിക്കും. 

ഞാന് കൊടുക്കുന്ന വെള്ളം കുടിക്കുന്നവ 

നോ ഒരുനാമൂം ദാഹിക്കയില്ല; ഞാ൯ 

കൊടുക്കുന്ന വെള്ളം അവനില് നിത്ൃജി 

വങ്കലേക്കു പൊങ്ങിവരുന്ന നീരുറവായി 

തീരും എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു. സസ്പ്ി അവ 

നോട്ട: യജമാനനേ, എനിക്കു ദാഹിക്കാ 

തെയും ഞാ൯ കോരുധാ൯ ഇധിടത്തോളം 

വരാതെയുമിരിക്കേണ്ടതിന്നു ആ വെള്ളം 

എനിക്കു തരേണം എന്നു പറഞ്ഞു. യേശു 

അവളോടു: പോയി. ഭത്താവിനെ ധിളി 

ചു കൊണ്ടുവരിക എന്നു പറഞ്ഞു. എനി 

ക്കു ഭത്തായു ഇല്ല എന്നു സ്ത്രീ അവനോടു 

ഉത്തരം പറഞ്ഞതിന്നു: എനിക്കു ഭത്താവു 

ഇല്ല എന്നു നി പറഞ്ഞതു ശരി. അഞ്ചു 

ഭത്താക്കന്മാർ നിനക്കു ഉണ്ടായിരുന്നു; ഇ 

പ്പോ ഉള്ളവനോ ഭത്തായല്ല; നീ പറ 

ഞ്ഞതു സത്യം തന്നേ എന്നു യേശു പറഞ്ഞു. 

സ്രീ അവനോടു : യജമാനനേ, നീ പ്രവാ 

ച്ക൯ എന്നു ഞാന് കാണുന്നു. ഞങ്ങ 

ളുടെ പിതാക്കന്മാര് ഈ മലയില് നമസ്ത്ക 

രിച്ചുവന്നു; നമസ്തൂരിക്കേണ്ടുന്ന സ്ഥലം 

യെരൂശലമില് ആകുന്നു എന്നു നിങ്ങഠം 

പറയുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. യേശു അവ 

ളോടു പറഞ്ഞതു: സ്ര്രിയേ, ഏനെറ വാക്കു 

വിശ്വസിക്ക; നിങ്ങ പിതാധിനെ നമ. 

സ്ത്ൂരിക്കുന്നതു ഈ മദ്ധയിലും അല്ല യെരൂ 

ശലേമിലും അല്ലഎന്നുള്ള നാഴിക വരുന്നു. 

നിങ്ങ അറിയാത്തതിനെ  നമസ്തരരിക്ു 

നു ഞങ്ങളാ അറിയുന്നതിനെ നടസ്ത്ൂരി 

കുന്നു; രക്ഷ യ്യെഹ്രദന്മാരുടെ ഇടയില്തനി 

ന്നല്ലോ വരുന്നതു. സത്യനമസ്ത്ാരികഠം 

പിതാവിനെ ആത്മാധിലും സത്യത്തിലും 

നമസ്കരിക്കുന്ന നാഴിക വരുന്നു; ഇപ്പ്പോശ 

വന്നുമിരിക്കുന്നു. 

വര് ഇങ്ങനെയുള്ള വര് ആയിരിക്കേണം 

തന്നെ നമസ്കരിക്കുന്ന 
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301 4. 145 യോഹന്നാന് ൪: 

ഏന്നു പിതാധു ഇച്ച്ിക്കുന്നു. ദൈവം 

ആത്മാവു ആകുന്നു; അവനെ നമസ്ത്ൂരി 

ക്കുന്നവര് ആത്മാധിലും സത്യത്തിലും നമ 

സ്തൂരിക്കേണം. സ്ത്രി അവനോടു: ശീ 

ഹ -- ഏന്നുഖെച്ചാത ക്രിസ്തു -- വരുന്നു 

ഏന്നു ഞാന് അറിയുന്നു; അധന വരു 

മ്പോഠ സകലവും അഠിയിച്ചുതരും എന്നു 

പറഞ്ഞു. 

സംസാരിക്കുന്ന ഞാ൯ തന്നേ 

യേശു അധളോടു: നിന്നോടു 

മശിഹ 

എന്നു പറഞ്ഞു. 

ഇതിന്നിടയില് അവനെറ ശിഷ്യന്മാർ 

വന്ന അവന് സ്റ്ര്രിമയോടു സംസാരിക്കു 

യാല് ആശ്ചയ്പ്പെട്ട എങ്കിലും: നി എന്തു 

ചോടിക്കുന്നു? അവമമളാടു എത്തു സംസാരി 

ക്കുന്ന ഏന്നു ആരും ചോദിച്ചില്ല. അന 

ന്തരം സ്ത്രി പാത്രം ഖെച്ചിടു പട്ടണത്തില് 

ചെന്നു ജനങ്ങ മാടു: ഞാ൯ ചെയുതു 

ഒക്കെയും ഏന്നോടു പറഞ്ഞ ഒരു മന്ന 

ഷ്യനെ വന്നുകാഞി൯; അവന് പക്ഷേ 

ക്രിസ്തു ആയിരിക്കുമോ ഏന്നു പറഞ്ഞു. 

അവർ പട്ടണത്തിൽനിന്നു പ്ുാപ്പെട്ട അ 

അതിന്നിട 

റബ്ബി, 
ഭക്ഷിച്ചാലും ഏന്നു അർ3പക്ഷിച്ചു. അതി 

വനെറ അടുക്കല് വന്നു. 

യില് ശിഷ്യന്മാര് അധഭനാടു : 

നനു അവ൯: നിങ്ങ അറിയാത്ത ആഹാ 

രം ഭക്ഷിപ്പാ൯ ഏനിക്കു ഉണ്ടു എന്നു അവ 

രോടട പറഞ്ഞു. ആകയാത വല്ലവനും 

അവന്നു ഭക്ഷിപ്പാ൯ കൊണ്ടുവന്നു3ധഖോ 

എന്നു ശിഷ്യന്മാര് തമ്മില് പറഞ്ഞു. 

യേശു അവരോടു പറഞ്ഞതു: എന്നെ 

അയച്ചവനെറ ഇക്ടം ചെയ്യൂ അവനെറ 

പ്രവൃത്തി തികെക്കുന്നതു തന്നേ എസെറ 

ആഹാരം. ഇനി നാലു മാസം കഴി 

ഞ്ഞിട്ടു കൊയ്ത്ു വരുന്നു എന്നു നിങ്ങ 

പറയുന്നില്ലയോ? നിങ്ങ തല പൊക്കി 

നോക്കിയാല് നിലങ്ങ൦ ഇപ്പോഠം തന്നേ 

കൊഴ്യയിന്നു ധെളുത്തിരിക്കുന്നതു കാണും 

ഠിം 

എന്നു ഞാന് നിങ്ങളോടു പറയ്യന്നു. വിതെ 

ക്കുന്നവന്ദം കൊയ്യുന്നവനും ഒരുമിച്ചു സ 

ന്തോഷിപ്പാ൯ തക്കവണ്ണം കൊയ്യുന്നവ൯ 

ക്രലി വാങ്ങി നിത്യജിവങ്കലേക്കു വിളവു 

ക്രട്ടിവെക്കുന്നു. വിതെക്കുന്നതു ഒരുത്ത൯, 

കൊയ്യുന്നതു മറെറാരുത്ത൯ എന്നുള്ള പഗ 

ഞ്ചൊല് ഇതില് ഒത്തിരിക്കുന്നു. നിങ്ങ 

അഭ്ധ്വാനിച്ചിടില്ലാത്തതു കൊയ്ക്കാ൯ ഞാ൯ 

നിങ്ങളെ അയച്ചിരിക്കുന്നു; മററുള്ള വ൪ 

അദ്ധ്വാനിച്ചു; അവരുടെ അഭ്ധ്വാനഫല 

ത്തിലേക്കു നിങ്ങ പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്നു. 

ഞാ൯ ചെയുതു ഒക്കെയും അവ൯ 

എമന്നാടു പറഞ്ഞൂ ഏന്നു സ്ത്രീ സാക്ഷ്യം പറ 

ഞ്ഞ ഡാക്കനിമിത്തം ആ പട്ടണത്തിലെ 

പല ശമയ്യരും അധഖനില് വിശ്വസിച്ചു. 

അങ്ങനെ ശമയ്യർ അഖനെറ അടുക്കല് 

വന്നു തങ്ങളോടുക്രടെ പാടക്കണം എനും 

അയധനോടു അദപക്ഷിച്ചു; അയന് രണ്ടു 

നാ അവിടെ പാത്ത. ഏററധും അ 

ധികംമപര് അധനെറ വചനം കേട്ടു 

വിശ്വസിച്ചു: ഇനി നിനെറ വാക്കു 

കൊണ്ടല്ല ഞങ്ങ വിശ്വസിക്കുന്നതു ; 

ഞങ്ങ തന്നേ കേശാക്കയും അവന സാ 

ക്ഷാല് ലോകരക്ഷിതാവു എന്നു അറികയും 

ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നു സ്്രിമയാടു പറഞ്ഞു. 

രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട അവ൯ അ 

വിടംവിട്ടു ഗലീലെക്കു പോയി. പ്രവാച 

കന്നു തനെറ പിതൃ ദേശത്തു ബഡ്ുമാനം 

ഇല്പ എന്നു യേശു തന്ന സാക്ഷ്യം പറ 

ഞ്ഞിരുന്നു. അവന് ഗലീലയില് എത്തി 

യപ്പപോശ ഗലിലക്കാർ തങ്ങളും പെരുനാ 

ളിന്നു പോയി അവന് യെരൂശലേമില് 

ഖെച്ചു പെരുനാളില് ചെയുതു ഒക്കെയും 

കണ്ടതു കൊണ്ടു അവനെ അംഗീകരിച്ചു. 

അവധവ൯ പിന്നെയും താന് ലെള്ളം 

വീഞ്ഞാക്കിയ ഗലിലയിലെ കാനായിൽ 

മക൯ രോഗിയായിരു പന്നു. അന്നു 
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യോഹന്നാ൯ ൫ 

ന്നോരു രാജളൃത്യ൯ കഫന്നഫ്രുമില് ഉണ്ടാ 

യിരുന്നു. യേശു യ്യെഫ്രദ്യദേശത്തുനി ന്നു 

ഗലീലയില് വന്നു എന്നു അവന് കേട്ടു 

അവനെറ അടുക്കല് ചെന്നു, തനെറ 

മക൯ മരിപ്പാറായിരിക്കകൊണ്ടു അവ൯ 

വന്നു അവനെ സ്വെഖ്യമാരക്കണം എന്നു 

അപേക്ഷിച്ചു. യേശു അവനോടു: 

നിങ്ങ അടയാളങ്ങളും അത്ജുതങ്ങളും 

കണ്ടിട്ടല്ലാതെ വിശ്വസിക്കയില്ല എന്നു 

പറഞ്ഞു. രാജഭൂത്യ൯ അവനോടു : കത്താ 

വേ, പൈതല് മരിക്കുംമുമ്വെ വരേണ3മ 

എന്നു പറഞ്ഞു. 

പൊയ്യ്ക്രോക; നിനെറ മകന ജീധിച്ചി 

യേശു അവനോടു: 

രിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. യേശു പറഞ്ഞ 

വാക്കു വിശ്വസിച്ചു ആ മന്ദഷ്യ൯ പോയി. 

അവന് പോകയില് അവന്െറ ഭാസ 

ന്മാര് അവനെ എതിരേററു മക൯ ജീധി 

ച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. അവന്നു 

ഭേദംവന്ന നാഴിക അവരോടു ചോദിച്ച 

തിന്നു അവര് അവനോടു: ഇന്നലെ ഏഴു 

മണിക്കു പനി പിട്ടുമാറി എന്നു പറഞ്ഞു. 

ആകയാല് നിനെറ മകന ജീധിച്ചിരി 

ക്കുന്നു എന്നു യേശു പറഞ്ഞ നാഴികയില് 

തന്നേ എന്നു അപ്പു൯ ഗ്രഹിച്ചു താനും 

കുടുംബം ഒക്കെയും വ്.ശ്വസിച്ചു. യേശു 

യ്യെഹ്രദ്യയില്നിന്നു ഗലീലയില് വന്ന 

പ്പോ ഇതു രണ്ടാമത്തെ അടയാളമായിട്ടു 

ചെയ്യൂ. 

൫൦ അദ്ധ്യായം. 

അതിനെറശേഷം യ്യെഹുടന്മാരുടെ ഒരു 

ഉത്സവം ഉണ്ടായിട്ടു യേശു യെരൂശലേമി 

ലേക്കു പോയി. 

യെരൂശലേമില് ആട്ടുവാതില്ലത ബേ 

ഥെസ്പാ എന്നു എബ്രായരപരുള്ള ഒരു 

കുളം ഉണ്ടു; അതിന്നു അഞ്ചു മണ്ഡപം 

3 ഉണ്ടു. അവയില് വ്യാധിക്കാര്, കുരുട൪, 

1406 21011 ൭ 

മുടന്തര്, ക്ഷയരരോഗികഠ ഇങ്ങനെ വലി 

യോരു ക്രട്ടം [വെള്ളത്തിനെറ ഇളക്കം 

കാത്തൃകൊണ്ടു] കിടന്നിരുന്നു. [അതതു 

സമയത്തു ഒരു ഭൂത൯ കുളത്തില് ഇറങ്ങി 

കലങ്ങിയ 

ശേഷം ആല്യം ഇറങ്ങുന്നവന് ഏതു വ്യാധി 

വവെള്ളം കലക്കും; വെള്ളം 

പിടിച്ചവനായിരുന്നാലും അവനു സൌ 

എന്നാല് മുപ്പത്തെട്ടു ആണ്ടു 

രോഗംപിടിച്ചു കിടന്നോരു മനുഷ്യന് 

ഖ്യം വരും .] 

അധിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവന് കിട 

ക്കുന്നതു യേശു കണ്ടു, ഇങ്ങനെ ഏറിയ 

കാലമായിരിക്കുന്നു എന്നറിഞ്ഞു: നിനക്കു 

എന്നു 

രോഗി അവ 

സെഖ്യമാകുവാ൯ മനസ്സുണ്ടോ 

അവനോടു ചോദിച്ചു. 

നോടു: യജമാന3ന, വെള്ളം കലങ്ങു 

മ്പോര എന്നെ കുളത്തില് ആക്കുവാ൯ 

എനിക്കു ആരും ഇല്ല; ഞാ൯ തന്നേ ചെല്ല 

മ്പോഠര മറെറാരുത്ത൯ എനിക്കു മുമ്പായി 

ഇറങ്ങുന്നു എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു. യേശു 

അവഭനാട്ട : എഴുമന്നററു നിനെറ കിടക്കു 

എടുത്തു നടക്ക എന്നു പറഞ്ഞു. 

ആ മന്ുഷ്യ൯ സെൌഖ്യമായി കിടക്ക ഏടു 

മുടനെ 

തുത നടന്നു. 

എന്നാല് അന്നു ശബ്ദത്ത' ആയിരുന്നു. 

ആകയാൽ ജ്യൈഹ്രദന്മാര സൌഖ്യം പ്രാ 

പിച്ചവനോട്ട: ഇന്നു ശബ്ബത്ത്” ആമുന്നു; 

കിടക്ക എടുക്കുന്നതു വിഹിതമല്ല ഏന്നു 

പറഞ്ഞു. 

സെഖ്യമാക്കിയവ൯ : 

അവന് അവരോട്ട: എന്നെ 

കിടക്ക ഹുടുത്തു 

നടക്ക എന്നു എന്നോടു പറഞ്ഞു എന്നു 

ത്തരം പറഞ്ഞു. അവര് അവനോടു: 

കിടക്ക എടുത്തു നടക്ക എന്നു നിന്നാട്ട 

വറഞ്ഞ മന്ദഷ്യ൯ ആര് എന്നു ചേ ഭിച്ച. 

എന്നാല് അധിടെ പുരുഷാരം ഉണ്ട; യിരി 

ക്കയാല് യേശു മാറിക്കളഞ്ഞതു മൊണ്ടു 

അവസ ആരെന്നു സെൌജഖ്യം പ്ര' പിച്ച 

വ൯ അറിഞ്ഞില്ല. അനന്തരം 8യശു 14 
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അവനെ ദൈവധാലയത്തില്വെച്ചു കണ്ടു 

അവനോടു: നോകു, നിനക്കു സെരഖ്യമാ 

യല്ലോ; അധികം തിന്മയായതു ഭവിക്കാ 

തിരിപ്പാ൯ ഇനി പാപം ചെയ്യരുതു എന്നു 

പറഞ്ഞു. ആ മനുഷ്യന് പോയി തന്നെ 

സെരഖ്യമാക്കിയതു യേശു എന്നു യ്യെഫ്രദ 

ന്മാരോടു അറിയിച്ചു. യേശു ശബ്ബത്തില് 

അതു ചെയ്തുകൊണ്ടു യെഫ്രദന്ാർ അവ 

നെ മപടധിച്ചു. യ്േയേരേ അധഖരോടു: 

ഏനെറ പിതാവു ഇന്നുവരെയും പ്രവ 

ത്തിക്കുന്ന; ഞാനും പ്രവത്തിക്കുന്നു എന്നു 

ഉത്തരം പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ അവ൯ 

ശബ്ദത്തിനെ ലംഘി ച്ചതു കൊണ്ടു മാത്രമല്ല, 

ഉഭെൈവം സ്വന്തപിതാവു എന്നു പറഞ്ഞു 

തന്നെത്താന് ദൈവത്തോടു സമമാക്കിയ 

തുകൊണ്ടും യ്െഫ്രടന്മാര അവനെ കൊല്ലു 

ഖാന് അധികമായി ത്തൂമിച്ചമപാന്നു. 

ആകയാല് യേശു അവരോടു ഉത്തരം 

പറഞ്ഞതു: ആമേന്, ആമമ൯, ഞാന്൯ 

നിങ്ങളോടു പറയുന്നു: പിതാവു ചെയ്തു 

കാണുന്നതു അല്ലാതെ പുർ൬ന്നു സ്വതേ 

ഒന്നും ചെയ്താന് കഴികയില്ല; അവ൯ 

ചെയ്യുന്നതു ഏല്ലാം പുതതന്ദം അമഖ്ലണ്ണം 

തന്നേ ചെയ്യന്നു. പിതാവു പുതതനെ 

സ്നേഹിക്കയും താ൯ ചെയ്യുന്നതു ഒക്കെയ്യം 

അവന്നു കാണിച്ചുകൊടുക്കയും ചെയ്യുന്നു; 

നിങ്ങ ആതശ്ചയ്യപ്പെട്ടമാറു ഇവയില് 

വലിയ പ്രവൃത്തികളും അവന്നു കാണിച്ചു 

കൊടുക്ും. 

ത്തി ജീധിപ്പിക്കുന്നതുപോലെ പുത്രനും 

താ൯ ഇച്ഛ്യിക്കുന്നവരെ ജീധിപ്പിക്കുന്നു. 

ര്േല്ലാവരും പിതാധിനെ ബ്ഫ്ുമാനിക്കു 

ന്നതുപോലെ പുത്രനെയും ബഫ്ുമാനി 

ക്കേണ്ടതിന്നു പിതാവു ആരെയും ന്യായം 

പിതാവു മരിച്ചവരെ ഉണ 

വിധിക്കാതെ ന്യയധിധി ര്രേല്ലാം പുത്രന്നു 

പുത്രനെ ബഫ്ലുമാ 

നിക്കാത്തവ൯ അവനെ അയച്ച പിതാ 

കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. 

ഠിം 
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വിനെയും ബ്ഫ്രമാനികുന്നില്ല. ആ 

മേ൯, ആമേന്, ഞാ൯ നിങ്ങളോടു പറ 

യുന്നു: എനെറ വചനം കേട്ട ഏന്നെ 

അയച്ചവനെ ധിശ്വസിക്കുന്നവന്നു നിത്യ 

ജീവന ഉണ്ട; അവ൯ ന്യായധിധിയില് 

ആകാതെ മരഞണത്തിരുനിന്നു ജീിവങ്ക 

ആമേ൯, ആ 

മേ൯, ഞാ൯ നിങ്ങളോടു പറയുന്നു: മരി 

ലേകു കടന്നിരിക്കുന്നു. 

ച്ചവ൪ര ദൈവപൃത്രനെറ ശബ്ദും കേഠം 

ക്കയും കേഷക്കുന്നവര് ജീവിക്കയും ചെ 

യ്യുന്ന നാഴിക വരുന്നു; ഇപ്പോഠ വന്നുമി 

രിക്കുന്നു. 

ജീവനുള്ള തുപോലെ 

പിതാധിന്നു തന്നില്തന്നേ 

അവന് പുത്രന്നും 

തന്നില്തന്നേ ജീവനുള്ള വന് ആകുമാറു 

വരം നല്ല്യിയിരിക്കുന്നു. അവ൯ മനുഷ്യ 

വൃത്ര൯ ആകയാല് ന്യായധിധി നടത്തു 

വാന് അവന്നു അധികാരവും നമല്യിയിരി 

ഇതിങ്കല് ആശ്ചയ്യപ്പെടരുതു ; 

കല്പറകളില് ഉള്ളവര് എല്ലാവരും അവ 

കന്നു. 

ന്െറ ശബ്ദം കേട്ട, നന്മ ചെയൂവ൪ 

ജീവന്നായും തിന്മ ചെയുവർ ന്യായധി 

ധിക്കായും പുനരുത്ഥാനം ചെയ്ത്താനുള്ള 

നാഴിക വരുന്നു. 

ഏനിക്കു സ്വതേ ഒന്നും ചെയ്ത്ാ൯ കഴി 

യയന്നതല്ല 

ന്യായം വിധിക്കുന്നു; ഞാ൯ എനെറ ഇകും 

ഞാ൯ കേശാക്കുന്നതു മപാലെ 

അല്ല, എന്നെ അയച്ചവനെറ ഇക്യമത്രേ 

ചെയ്ക്ാ൯ ഇ ച്ടരിക്കുന്നതു കൊണ്ടു എനെെറ 

ഞാ൯ 

എന്നെക്കുറിച്ചു തന്നേ സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞാല് 

വിധി നീതിയുള്ളതു ആകുന്നു. 

എന്റെറ സാക്ഷ്യം സത്യമല്ല. എന്നെ 

ക്കുറിച്ചു സാക്ഷ്യം പറയുന്നതു മറെറാരു 

ത്തന ആകുന്നു; അധന് എന്നെക്കുറിച്ചു 

പറയുന്ന സാക്ഷ്യം സത്യം ഏന്നു ഞാ൯ 

അറിയുന്നു. 

അടുക്കല് ആളയച്ചു; അവ൯ സത്യ ത്ത്ിന്നു 

നിങ്ങ യോഹന്നാനെറ 

സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഏനിക്കോ 
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യോഹന്നാ൯ ൬ 

മന്ദഷ്യനെറ സാക്ഷ്യംകൊണ്ടു ആവശ്യ 

മില്ല: നിങ്ങ രക്ഷിക്കപ്പെടുവാനത്രേ 

ഇതു പറയുന്നതു. അവ൯ബ്വലിച്ചു പ്ര 

കാശിക്കുന്ന വിളക്കു ആയിരുന്നു; നിങ്ങ 

അല്പസമയത്തേക്കു അവനെറ ധെളിച്ച 

ത്തില് ഉല്ലസിപ്പാ൯ ഇച്്ിച്ച. എനി 

ക്കോ യോഹന്നാനെറ സാക്ഷ്ൃത്തിലും 

വലിയ സാക്ഷ്യം ഉണ്ടു; പിതാവു എനിക്കു 

അനുക്ട്ിപ്പാ൯ തന്നിരിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി 

കഠം, ഞാ൯ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികഠ തന്നേ, 

പിതാവു എന്നെ അയച്ചു എന്നു എന്നെ 

കുറിച്ച സാക്ഷികരിക്കുന്നു. എന്നെ അ 

യച്ച പിതാവുതാനും എന്നെക്കുറിച്ചു സാ 

ക്ഷ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു; നിങ്ങാം അവ 

നെറ ശബ്ദും ഒരുനാളും കേട്ടിട്ടില്ല, അവ 

നെറ രൂപം കണ്ടിട്ടില്ല; അവഖനെറ 

വചനം നിങ്ങളുടെ ഉള്ളില് വസിക്കുന്നതു 

മില്ല; 
വിശ്വസിക്കുന്നില്പല്ലോ. 

അവന അയച്ചവനെ നിങ്ങ 

നിങ്ങ തിരു 

ധെഴ്ഴത്തുകളെ. ശോധന ചെയ്യന്നു; അവ 

യില് നിങ്ങഠക്കു നിത്യജീവന് ഉണ്ടു എന്നു 

നിങ്ങ നിരൂപിക്കുന്നുവല്ലോ; അവഎനി 

ക്കു സാക്ഷ്യം പറയുന്നു. എങ്കിലും ജീവ൯ 

പ്രാപിക്കേണ്ടതിന്നു എനെറ അടുക്കല് 

വരുവാന൯ു നിങ്ങശക്കു മനസ്സില്ല. ഞാ൯ 

മനുഷ്യരോടു ബഗ്ുമാനം വാങ്ങുന്നില്ല. 

എന്നാല് നിങ്ങശക്കു ഉള്ളില് ദൈധഖ 

സ്നേഹം ഇല്ല എന്നു ഞാ൯ അറിഞ്ഞിരി 

ക്കുന്നു. ഞാന എനെറ പിതാധിനെറ 

നാമത്തില് വന്നിരിക്കുന്നു; എന്നെ നി 

ങ്ങ കൈക്കൊള്ളുന്നില്ല; മറെറാരുത്ത൯ 

സ്വന്തനാമത്തില് വന്നാല് അവനെ നി 

തമ്മില് തമ്മില് 

ബഹുമാനം വാങ്ങിക്കൊണ്ടു ഏകദൈവ 

ങ്ങ കൈക്കൊള്ളം. 

ത്തിനെറ പക്കല്നിന്നുള്ള ബഹുമാനം 

അന്വേഷിക്കാത്ത നിങ്ങഗക്ക എങ്ങനെ 

വിശ്വസിപ്പാ൯ കഴിയും? ഞാ൯ പിതാ 

ഠിം 
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വിനെറ മുമ്പില് നിങ്ങളെ കുററം ചുമ 

തം എന്നു നിങ്ങശക്കു തോന്നരുതു. നിങ്ങ 

ളെ. കുററം ചുമത്തുന്നവന് ഉണ്ടു; നിങ്ങഠം 

പ്രത്യാശ ഖെച്ചിരിക്കുന്ന മോശെ തന്നേ. 

നിങ്ങ മോശെയെ വിശ്വസിച്ചു എങ്കില് 

എന്നെയും വിശ്വസിക്കുമായിരുന്നു: ആ 

൮൯ എന്നെക്കുറിച്ചു എഴുതിയിരിക്കുന്ന. 

എന്നാല് അവനെറ എഴത്തു നിങ്ങ 

വിശ്വസിക്കുന്നില്ല എങ്കില് എനെറ വാക്കു 

എങ്ങനെ ധിശ്വസിക്കും? 

ന്നം അദ്ധ്യായം. 

അനന്തരം യേശു തിബെയാസ് എന്ന 

ഗലീലക്കടലിനെറ അക്കരെക്കു പോയി. 

അവന് രോഗികളില് ചെയ്യന്ന അടയാ 

ങ്ങളെ. കണ്ടിട്ടു ഒരു വലിയ പുരുഷാരം 

അവസെറ പിന്നാലെ ചെന്നു. യേശു 

മലയില് കയറി ശിഷ്യയന്മാരോടുക്രടെ 

അവിടെ ഇരുന്നു. യ്യെഹ്രടന്മാരുടെ പെ 

സഹപെരുനാഠ അടുത്തിരുന്നു. യേശു 

വലിയോരു പൂരുക്ഷാരം തനെറ അടു 

ക്കര വരുന്നതു കണ്ടിട്ടു ഫിലിപ്പൊൊസി 

നോട്ടു: ഇവക്കു തിന്നുവാ൯ നാം എവിടെ 

നിന്നു അപ്പും വാങ്ങും എന്നു ചോദിച്ചു. 

ഇതു അവനെ പരീക്ഷിപ്പാനത്രേ ചോദി 

ചതു; താന് എന്തു ചെയ്ത്ാ൯ പോകുന്നു 

എന്നു താ൯ അറിഞ്ഞിരുന്നു. ഫിലി 

പ്പ്യൊസ് അവനോടു: ഓരോരുത്തന്നു 

അല്പമല്പം ലഭിക്കേണ്ടതിന്നു ഇരുദ്ൂറു പ 

ണത്തിന്നു അപ്പും മതിയാകയില്ല എന്നു 

ഉത്തരം പറഞ്ഞു. ശിഷ്യന്മാരില് ഒരു 

ത്തനായി ശിമോ൯ പത്രൊസിനെറ സ 

ഹോദരനായ അന്ത്തെയാസ് അവനോട്ട : 

ഇധിടെ ഒരു ബാലകന൯ ഉണ്ടു; അവന്െറ 

പക്കല് അഞ്ചു യവഅലപ്പ്യും രണ്ടു മീനും 

ഉണ്ടു; എങ്കിലും ഇത്രപേക്കു അതു എന്തുള്ള 
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എന്നു ര൭യശു പറഞ്ഞു. ആ സ്ഥലത്തു 

വളരെ പുല്ലൂണ്ടായിരുന്നു; അയ്യായിര 

ത്തോളം പുരുഷന്മാര് ഇരുന്നു. പിന്നെ 

യേശു അപ്പം എടുത്തു വാഗ്മി ഇരുന്നവക്ു 

പങ്കിട്ടുകൊടുത്തു; അങ്ങനെ തന്നേ മീന്ദം 

വേണ്ടുന്നേടത്തോളം കൊടുത്തു. അധ 

കു തൃപ്യിയായശേഷം അവന് ശിഷ്യയന്മാ 

രോടട: ശേഷിച്ച കഷണം ഒന്നും നഷ്ടമാ 

ക്കാതെ ശേഖര പ്പിന എന്നു പറഞ്ഞു. 

അഞ്ജു യവഅപ്പത്തില് തിന്നു ശേഷിച്ച 

കഷണം അവര് ശേഖരിച്ചു പന്ത്രണ്ടു 

കൊട്ട നിറച്ചെടുത്തു. അവന് ചെയു 

അടയാളം ആമ്മകഠം കണ്ടിട്ടു: ലോകത്തി 

ലേക്കു വരുവാനുള്ള പ്രവാചക൯ ഇവ൯ 

ആകുന്നു സത്യം എന്നു പറഞ്ഞു. 

അവര് വന്നു തന്നെ പിടിച്ചു രാജാവാ 

ക്കുവാന് ഭാധിക്കുന്നു എന്നു യേശു അറി 

ഞ്ഞിട്ടു പിന്നെയും തനിച്ചു മലയിലേക്കു 

വാങ്ങിപ്പോയി. സന്ധ്യയായപ്പോഠം ശി 

ഷൃന്മാ൪ കടല്ലറത്തേക്കു ഇറങ്ങി പടകു 

കയറി കടലക്കരെ കഫന്നഫ്രുമിലേക്കു 

യാത്രയായി; ഇരുട്ടായശേഷധും യേശു 

അവരുടെ അടുക്കൽ വന്നിരുന്നില്ല. കൊ 

ടൂങ്കാററു അടിക്കയാല് കടത കോപിച്ചു. 

അവര് നാലു അഞ്ഞു നാഴിക ട്ൂരത്തോളം 

വലിച്ചശേഷം യേശു കടലിന്മേല് നടന്നു 

പടകിനോടു സമീപിക്കുന്നതു കണ്ടു പേ 

ടിച്ചു. 

കുന്നു; 

അവന അവരോടു: ഞാ൯ ആ 

പേടിക്കേണ്ടാ എന്നു പറഞ്ഞു. 

അവര് അധഖനെ പടകില് കയററുവാ൯ 

ഇ കിച്ചു; ഉടനെ പടകു അവര് പോകുന്ന 

ദേശത്തു എത്തിപ്പോയി. 

പിറെറന്നാഠ കടരക്കരെ നിന്ന പുരു 

ഷാരം ഒരു പടകല്ലാതെ അധിടെ വേറെ 

ഇല്ലായിരുന്നു ഏന്നും യ്രേ ശിക്യയന്മാമരാ 

ടുക്രടെ പടകില് കയറാതെ ശിഷ്യന്മാര് 

മാത്രം പോയിരുന്നു എന്നും ഗ്രഹിച്ചു. 

ധാഠാഥദ്ഠിം 

1490 യോഹന്നാ൯ ൬ 

എന്നാല് കത്താധു ലാഴ്ുതിടടു അവര് അപ്പം 

തിന്ന സ്ഥലത്തിന്നരികെ തിബെയ്യാസില് 

നിന്നു ചെറുപടകുകസ എത്തിയിരുന്നു. 

യേശു അധിടെ ഇല്ല ശിഷ്യന്മാരും ഇല്ല 

ഏന്നു വുരുഷാരം കണ്ടപ്പ്പോഗ തങ്ങളും 

പടകു കയറി യേശുധിനെ തിരഞ്ഞു 

കഫന്നഫ്രമിരു എത്തി. കടലക്കരെ 

അവനെ കണ്ടെത്തിയപ്പോഠം: റബ്ബി, നീ 

എപ്പോ ഇവിടെ വന്നു എന്നു ചോടിച്ചു. 

അതിന്നു യേശു: ആമേന്, ആമേന്, 

ഞാ൯ നിങ്ങളോടു പറയുന്നു: നിങ്ങ 

അടയാളം കണ്ടതു കൊണ്ടല്ല, അപ്പം തിന്നു 

തൃപൃരായതുകൊണ്ടത്രേ എന്നെ അന്വേ 

ഷിക്കുന്നതു . നശിച്ചുപോകുന്ന ആഹാര 

ത്തിന്നായിട്ടല്പ, നിത്യജീവങ്കലേക്കു നില 

നില്ല്യന്ന ആഹാരത്തിന്നായിട്ട തന്നേ 

പ്രവത്തിപ്പി൯; അതു 

നിങ്ങശക്കു തരും. 

ദൈവം മുദയിട്ടിരിക്കുന്നു എന്നു ഉത്തരം 

മനുഷ്യപുത്ര൯ 

അവനെ പിതാവായ 

പറഞ്ഞു. അവര് അവഭനാടു: ദൈധഖ 

ത്തിന്നു പ്രസാദമുള്ള പ്രവൃത്തികളെ പ്രവ 

ത്ത്ിക്കേണ്ടതിന്നു ഞങ്ങ എന്തു ചെയ്യ്യേ 

ണം എന്നു ചോദിച്ചു. യേശു അവരോടു: 

ദൈവത്തിന്നു പ്രസാദമുള്ള പ്രവൃത്തി അ 

വ൯ അയച്ചവനിത നിങ്ങ വിശ്വസി 

ക്കുന്നത തേ ഏനു ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 

അവര് അവനോടു : ഞങ്ങഠ കണ്ടു നിന്നെ 

വിശ്വസിക്കേണ്ടതിന്നു നി എന്തു അട 

യാളം ചെയ്യുന്നു? എന്തു പ്രവത്തിക്കുന്നു? 

നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാർ മരുഭൂമിയില് മന്നാ 

തിന്നു; അവക്ു തിന്നുവാ൯ സ്വഗ്ലത്തില് 

നിന്നു അപ്പം കൊടുത്തു എന്നു എഴ്ചതിയി 

രിക്കുന്നുവല്ലോ എന്നു പറഞ്ഞു. യേശു 

അവരോടു: ആമേ൯, ആമേ൯, ഞാ൯ 

നിങ്ങളോടു പറയുന്നു: സ്വശഗ്ശത്തില്നി 

ന്നുള്ള അപ്പം മോശെയല്ല നിങ്ങശക്കു 

തന്നതു, എനെറ പിതാധത്രേ സ്വഗ്ശ 
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ത്അില്നിന്നുള്ള സാക്ഷാല് അപ്പം നിങ്ങ 

ക്കു തരുന്നതു. ദൈധത്തിസെറ അപ്പമോ 

സ്വഗ്ത്തിതനിന്നു ഇറങ്ങിവന്നു ലോക 

ത്ത്ിന്നു ജിവനെ കൊടുക്കുന്നതു ആകുന്നു 

എന്നു പറഞ്ഞു. അവര അയധനോടു : 

കത്താധേ, ഈ അല്പും എഃപ്പാഴ്ചം ഞങ്ങഠാ 

യേശു 

അവരോടു പറഞ്ഞതു: ഞാ൯ ജീവന്െറ 
ക്കു തരേണമേ എന്നു പറഞ്ഞു. 

അപ്പം ആകുന്നു; എനെറ അടുക്കല് വരു 

ന്നവന്നു ധിശക്കയില്ല; എന്നില് വിശ്വ 

സിക്കുന്നവന്നു ഒരുനാളും ദാഹിക്കയുമില്ല. 

എന്നാല് നിങ്ങ എന്നെ കണ്ടിട്ടും വിശ്വ 

സിക്കുന്നില്ല 

പറഞ്ഞുവല്ലോ. 

ന്നതു ഒക്കെയും എനെറ അടുക്കല് വരും; 

എന്നു ഞാ൯ നിങ്ങളോടു 

പിതാധ്യ എനിക്കു തരു 

എനെറ അടുക്കല് വരുന്നവനെ ഞാ൯ 

ഒരുനാളും തള്ളിക്കള കയില്ല. ഞാ൯ എ 

നെറ ഇക്ടമല്ല, എന്നെ അയച്ചവസനെറ 

ഇക്ടൂമത്രേ ചെയ്താ൯ സ്വഗ്ലത്തില്നിന്നു 

ഇറങ്ങിവന്നിരിക്കുന്നതു. അവ൯ എനി 

ക്കു തന്നതില് ഒന്നും ഞാ൯ കളയാതെ 

എല്ലാം ഒടടക്കത്തെ നാളില് ഉയിത്തെഴു 

ന്നേല്ലിക്കേണം എന്നാകുന്നു എന്നെ അയ 

ച്ചവനെറ ഇക്ടും. പുത്രനെ നോക്കി 

ക്കൊണ്ടു അവനിത ലിശ്വസ്ധിക്കുന്ന ഏവ 

ന്നും നിത്യജീവ൯ ഉണ്ടാകേണമെന്നാകു 

നനു എനെറ പിതാധിനെറ ഇക്ടടം; ഞാ൯ 

അവനെ ഒടുക്കത്തെ നാളില് ഉയിത്തെ 

ഗൃന്നേല്പിക്കും. 

ഞാ൯ സ്വഗ്ലത്തില്നിന്നു ഇറങ്ങിവന്ന 

അപ്പം എന്നു അവ൯ പറഞ്ഞതിനാല് 

യ്യെഹ്രദന്മാ൪ അവനെക്കുറിച്ചു പിറുപിറു 

ഇവ൯ യോസേഫിനെറ പൂത്ത 

നായ യേശു അല്ലയോ? അവനെറ അപ്പ 

നെയും അമ്മയെയും നാം അറിയുന്നുവ 

ല്ലോ; പിന്നെ ഞാന് സ്വശ്ശൂത്തില്നിന്നു 

ഇറങ്ങിവന്നു എന്നു അവന് പറയുന്നതു 

എങ്ങനെ എന്നു അവര് പറഞ്ഞു. യേശു 

അധഖരോടു ഉത്തരം പറഞ്ഞതു: നിങ്ങ 

തമ്മില് പിറുപിറൃക്കേണ്ടാ; എന്നെ അ 

യച്ച പിതാവു ആകഷ്ിച്ചിട്ടല്ലാതെ ആകും 

എനെറ അടുക്ക വരുവാന് കഴിക 

യില്ല; ഞാ൯ ഒടുക്കത്തെ നാളില് അവ 

നെ മയിത്തെഴുന്നേല്പിക്കും. എല്ലാവ 

രും ദൈവത്താല് ഉപദേശിക്കപ്പെട്ടവ൪ 

ആകും എന്നു പ്രവാചകപുസ്മകങ്ങളില് 

എഴ്ഴതിയിരിക്കുന്നു. പിതാധിനോടു കേട്ടു 

പഠിച്ചവന് എല്ലാം എനെെറ അടുക്കല് 

വരും. പിതാധിനെ ആരെങ്കിലും കണ്ടി 

ടടണ്ടു എന്നല്ല, ദൈധത്തിനെറ അടുക്കല് 

നിന്നു വന്നവന് മാത്രമേ പിതാധിനെ 

കണ്ടിട്ടുള്ള. ആമേ൯, ആമേ൯, ഞാ൯ 

നിങ്ങളോടു പറയുന്നു: വിശ്വസിക്കുന്ന 

വന്നു നിത്യജീവ൯ ഉണ്ടു. ഞാ൯ ജീവ 

നെറ അപ്പം ആകുന്നു. നിങ്ങളുടെ പി 

താക്കന്മാർ മരുഭൂമിയില് മന്നാ തിന്നിട്ടും 

മരിച്ചവല്ലോ. ഇതോ തിന്നുന്നവന് മരി 

ക്കാതിരിക്കേണ്ടതിന്നു സ്വശ്ശത്തില്നിന്നു 

ഇറങ്ങുന്ന അപ്പം ആകുന്നു. സ്വശ്ലത്തില് 

നിന്നു ഇറങ്ങിയ ജീവന്ദള്ള അപ്പും ഞാ൯ 

ആകുന്നു; ഈ അപ്പം തിന്നുന്നവന് എല്ലം 

എയന്നക്കം ജിധിക്കും; ഞാ൯ കൊടുപ്പാനി 

രിക്കുന്ന അപ്പമോ ലോകത്തിനെറ ജീവ 

ന്നു ധേണ്ടി ഞാ൯ കൊടുക്കുന്ന എനെറ 

മാംസം ഭ്തകുന്നു. 

ആകയാല് യ്യൈെഹ്രുദന്മാര: നമുക്കു 

തനെറ മാംസം തിന്നേണ്ടതിന്നു തരുധവാ൯ 

ഇവന്നു എങ്ങനെ കഥിയും എന്നു പറഞ്ഞു 

തമ്മില് വാടിച്ചു. യേശു അവരോടു പഠ 

ഞ്ഞതു: ആമേന്, ആമേന്, ഞാന് നിങ്ങ 

ളോടു പറയുന്നു: നിങ്ങ മനുഷ്യപുത്ര 

നെറ മാംസം തിന്നാതെയും അവനെറ 

രക്തം കുടിക്കാതെയും ഇരുന്നാല് നിങ്ങ 

ക്കു ഉള്ളില് ജിവന് ഇല്ല. എനെറ മാം 
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സം തിന്നുകയും ഏനെറ രക്തം കുടിക്കു 

യും ചെയ്യന്നവന്നു നിത്യജ്ടീവ൯ ഉണ്ടു; 

ഞാന് ഒട്ടക്കത്തെ നാളിത അയവനെ ഉയി 

ത്തെഴമന്നപ്പിക്ും. എനെറമാംസം സാ 

ക്മാരു ഭക്ഷണവും എനസെറ രക്തം സാ 

ക്മാത പാനിയധും ആകുന്നു. ഏനന്െറ 

മാംസം തിന്മകയും എനെറ രക്തം കുടി 

ക്ഷയം ചെയ്യുന്നവന് ഏന്നിലും ഞാ൯ അവ 

നിലും വസിക്കുന്നു. ജീവനാമുള പിതാധു 

ഏന്നെ അയച്ചിട്ടു ഞാ൯ പിതാധി൯രമൂലം 

ജി ധിക്കുന്നതുപോലെ ഏന്നെ തിന്നുന്ന 

വന് ഏ൯മൂലം ജീധിക്കം. സ്വശ്ശുത്തിര 

നിന്നു ഇറങ്ങിവന്ന അപ്പം ഇതു ആകുന്നു; 

പിതാക്കന്മാർ തിന്നുകയും മരിക്കയും ചെ 

യതു പോലെ അല്ല; ഈ അപ്പം തിന്നുന്ന 

വന് ഏമന്നകും ജീവിക്കും. 

ന്നഫ്രുമില് ഉപദേശിക്കുമ്പോഠ പള്ളി 

യില്വഖെച്ചു ഇതു പറഞ്ഞു. 

അയനെറ ശിഷ്യന്മാര് പലരും അത്തു 

അവ൯ കഫ 

കേട്ടിട്ടു: ഇതു കഠിനവഖക്കേ, ഇതു ആക 

കേധപ്പ്ാ൯ കഴിയും ഏന്നു പറഞ്ഞു. 

ശിഷ്യ്യന്മാ൪ അതിനെച്ചൊല്ലി പിറുപിറു 

ക്കുന്നതു യേശു തന്നില് തന്നേ അറിഞ്ഞു 

അധവരരടു: ഇതു നിങ്ങഗാകു ഇട്ചച ആ 

കുന്നുമധാ? മനുഷ്യപുത൯ മുമ്പെ ഇരു 

ന്നേടത്തേക്കു കയറി മപ്പാകുന്നതു നിങ്ങ 

ജീധിപ്പിക്കുന്നതു ആത്മാവു 

ആകുന്നു; മാംസം ഒന്നിന്നും മുപകരിക്കു 

കണ്ടാലോ? 

ന്നില്ല; ഞാന് നിങ്ങളോടു സംസാരിച്ച 

വചനങ്ങഠ ആത്മാധും ജീവരം ആകുന്നു. 

ഏങ്കിലും വിശ്വസിക്കാത്തവര് നിങ്ങളുടെ 

ഇടയിതു ഉണ്ടു എന്നു പറഞ്ഞു. -- വിശ്വ 

സിക്കാത്തവര ഇന്നവര് എന്നും തന്നെ 

കാണിച്ചുകൊടുക്കുന്നപ൯ ഇന്നവന് ഏ 

ന്നും യേശു ആദിമുതൽ അറിഞ്ഞിരുന്നു. -- 

ഇതു ഹേതു ധായിട്ടത്രേ ഞോന് നിങ്ങമാടു : 

പിതാവു കൃപ നല്ലിടല്ലാതെ ആകും 

ഠിം 

യോഹന്നാന് ൭ 

ഏനെറ അടുക്കല് വരുവാന് കഴികയില്ല 

എന്നു പറഞ്ഞതു എന്നും അവ൯ പറഞ്ഞു. 

അന്നുമുതല് അവനെറ ശിഷ്യന്മാരില് 

പലരും പി൯വാങ്ങിമപ്പായി, പിന്നെ 

അധമനാടുക്ൂടെ സഞ്ചരിച്ചില്ല. ആക 

യാല് യേശു പന്തിരുവരോടു : നിങ്ങഠക്ും 

പൊയ്യ്്കരോഠവാ൯ മനസ്സുമണ്ടാ എന്നു ചോ 

ടിച്ചു. 

കത്താമവം ഞങ്ങ ആരുടെ അടുക്കല് 

ശിമോന് പത്രൊസ് അവനോടു: 

പോകും? നിത്ൃയജിവനെറ വചനങ്ങഠം 

നിനൊ പക്കല് ഉണ്ടു. നി ദൈവത്തി 

നെറ പരിശുദ്ധ൯ എന്നു ഞങ്ങ ധിശ്വ 

സിച്ചും അറിഞ്ഞും ഇരിക്കുന്നു എന്നു മുത്ത 

രം പറഞ്ഞു. യേശൂ അധരോടു: നിങ്ങളെ. 

പന്നണ്ടുപേരെ ഞാൻ തിരഞ്ങെടുത്തില്ല 

യോ? ഏങ്കിലും നിങ്ങളില് ഒരുത്തന് ഒരു 

പിശാചു ആകുന്നു ഏന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞൂ 

ഇതു അവന് ശിമമാ൯ ഈസ്ത്മയ്യാത്താ 

വിനെറ മകനായ യ്മൂദയെക്കുറിച്ചു പറ 

ഞു; ഇവ൯ പന്തിരുവരില് ഒരുത൯ 

ഏങ്കിലും അധനെ കാണിച്ചുകൊടുപ്പാഠര 

ള്ള ൨൯ ആയിരുന്നു. 

൭ം അദ്ധ്യായം. 

അതിനൊശേഷം യേശു ഗലിലയില് 

സഞ്ചരിച്ചു; യ്യവഹുദന്മാര അവനെ കൊ 

ലൂഡാ൯ അമന്വഷിച്ചതു കൊണ്ടു യ്യെഫ്രട്ട 

യില് സഞ്ചരിപ്പാ൯ അധയന്നു മനസ്സില്ലാ 

യിരുന്നു. 

ക്രടാരപ്പെരുനാഠ അടുത്തിരുന്നു. അഖ 

എന്നാല് യ്യെഹ്രടന്മാരുടെ 

നൊ സദഹാദരന്മാര് അവനോടു: നീ 

ചെയുന്ന പ്രവൃത്തികളെ നിനൊ ശിഷ്യ 

ന്മാരും കാരണണ്ടതിന്നു ഇധിടം വിട്ടു 

യ്െഫ്രല്യയി ലക്ക പോക. പ്രസിദ്ധന് 

ആകുധവാ൯ ആഗ്രഹിക്കുന്നവന് ആരും 

രഹസ്യത്തില് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ലല്ലാ; 

നീ ഇതു ചെയ്യന്നു ഏങ്കില് ലോകത്തിന്നു 
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യോഹന്നാ൯ ൭ 

നിന്നെത്തന്നേ വെളിപ്പെടുത്തുക എന്നു 

പറഞ്ഞു. 

അവനില് ധിശ്വസിച്ചില്ല. 

രോട്ട: എനെറ സമയം ഇതുവരെ വന്നി 

അവനെറ സഹോദരന്മാരും 

യേശു അവ 

ട്ടില്ല; നിങ്ങാംക്കോ എല്ലായ്ക്യോഴും സമയം 

തന്നേ. നിങ്ങളെ പകെപ്പാ൯ ലോക 

ത്തിന്നു കഴിയുന്നതല്ല; എന്നാല് അതി 

നെറ പ്രവൃത്തികംം ഭോഷമുള്ളവ എന്നു 

ഞാ൯ അതിനെക്കുറിച്ച സാക്ഷ്യം പറയു 

ന്നതുകൊണ്ടു അതു എന്നെ പകെക്കുന്നു. 

നിങ്ങ പെരുനാളിന്നു പോകുധിന൯; 

എനെറ സമയം ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ലായ്്ു, 

കൊണ്ടു ഞാ൯ന ഈ പെരുനാളിന്നു ഇ 

പ്പോഠം പോകുന്നില്ല; ഇങ്ങനെ അധ 

രോടു പറഞ്ഞിട്ടു ഗലീലയില് തന്നേ 

പാത്തേ. 

അവനെറ സഹോദരന്മാര് പെരുനാ 

ളിന്നു പോയശേഷം അവന്ദം പരസ്യ 

മായിട്ടല്ല രഹസ്യത്തില് എന്നപോലെ 

പോയി. എന്നാല് യ്യെഹ്രടന്മാർ പെരു 

നാളില്: അവന് എധിടെ എന്നു ചോ 

ടിച്ചു അവനെ അന്വേഷിച്ചു. പുരുഷ്കാ 

രത്തില് അയനെക്കറിച്ചു വളരെ കുശു 

കശുപ്പു ഉണ്ടായി: അവ൯ നല്ലുവ൯ എനു 

ചിലരും അല്ല, അവന് പുരുഷാരത്തെ 

വഞ്ചിക്കുന്നു എന്നു മററു ചിലരും പറഞ്ഞു. 

എങ്കിലും യ്െഫ്രദന്മാരെ പേടിച്ചിട്ടു ആ 

രും പ്രസിദ്ധമായി അവനെക്കുറിച്ചു സം 

സാംരിച്ചില്ല. 

പെരുനാഠ പാതി കഴിഞ്ഞശേഷം 

യേശു ദൈവാലയത്തില് ചെന്നു ഉപദേ 

ശിച്ചു വിദ്ലാഭ്യാസം ചെയ്യാത്ത ഇവ൯ 

ശാസ്ത്രും അറിയുന്നതു എങ്ങനെ എന്നു യെ 

ഫ്രദന്മാ൪ പറഞ്ഞു ആശ്ചയ്യപ്പെട്ടു. യ്യേശു 

അവരോടു ഉത്തരം പറഞ്ഞതു: എനെറ 

മുപദേശം എരനറതല്ല, എന്നെ അയച്ച 

വനേറതടത്ര. അവന്െറ ഇക്ടടം ചെ 

ഠിം 

1 2 210171 7 

യ്രാസ ഇ ച്യിക്കുന്നവ൯ ഈര ഉപദേശം ദൈ 

വത്തില്നിന്നുള്ളതോ ഞാന് സ്വയമായി 

പ്രസ്മാവിക്കുന്നതോ എന്നു അറിയും. 

സ്വയമായി പ്രസ്മാവിക്കുന്നവ൯ സ്വന്ത 

മഹത്വം അന്വേഷിക്കുന്നു; തന്നെ അയ 

ച്ചവനെറ മഹത്വം അന്വേഷിക്കുന്നവ൯ 

സത്യവാ൯ ആകുന്നു; നിതികേടട അവ 

നില് ഇല്ല. മോശെ നിങ്ങഠക്കു ന്യായ 

പ്രമാണം തന്നിട്ടില്ലയോ? എങ്കിലും നിങ്ങ 

ളില് ആരും ന്യായപ്രമാണം ആചരിക്ക 

ന്നില്ല. നിങ്ങ എന്നെ കൊല്ലുവാ൯ 

അന്വേഷിക്കുന്നതു എന്തു? അതിന്നു ചു 

രുഷാരം: നിനക്കു ഒരു ഭൂതം ഉണ്ടു; ആ൪ 

നിന്നെ കൊല്ലുധാ൯ അന്വേഷിക്കുന്നു 

എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു. യേശു അവ 

രോടു ഉത്തരം പറഞ്ഞതു: ഞാ൯ ഒരു പ്ര 

വൃത്തി ചെയ്യു; അതിങ്കല് നിങ്ങ എല്ലാ 

വരും ആശ്ചയ്യപ്പെടുന്നു. മോശെ നിങ്ങറ്ര 

ക്ക പരിച്ഛേദന നിയമിച്ചിരിക്കയാല് -- 

അതു മോശെയുടെ കാലത്തല്ല പിതാക്ക 

ന്മാരുടെ കാലത്തത്രേ തുടങ്ങിയതു -- നി 

ങ്ങ ശബ്ബത്തില് മന്ദഷ്യനെ പരിച്ഛേ, 

ഒന കഴിക്കുന്നു. മോശെയുടെ സ്യായപ്രമാ 

ണത്തിന്നു നീക്കം വരാതിരിപ്പാ൯ ശബ്ഖ 

ത്തിലും മനുഷ്യ൯ പരിച്ഛേദന ഏല്ലന്നു 

എങ്കില് ഞാന് ശബ്ബത്തില് ഒരു മനുഷ്യനെ 

സ്വെഖ്യമാക്കിയതിനാല് എ 

കാഴ്ചപ്ര 
കാരം വിധിക്കരുതു; നീതിയുള്ള വിധി 

വിധിപ്പി൯. 

യെരൂശലേമ്യരില് ചിലര്: 

മുഴുവനും 

ന്നോടു ഇഈഷ്യപ്പെടുന്നുഖോ? 

അവര് 

കൊല്ലൂവാ൯ അന്വേക്കിക്കുന്നവ൯ ഇവ൯ 

അല്ലയോ? അവ൯ ധൈയ്യമത്തോടെ 

സംസാരിക്കുന്നുവല്ലോ; അവര് അവനോടു 

ഒന്നും പറയുന്നില്ല; ഇവ൯ ക്രിസ്മ ആകു 

നനു എന്നു പ്രമാണികഠം യഥാത്ഥമായി 

ഗ്രഹിച്ചുഖോ? എങ്കിലും ഇവ൯ എധി 
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ടെനിന്നു എന്നു നാം അറിയുന്നു; ക്രിസ്പ 

വരുമ്പോഗഥോ അധവന്൯ എവിടെനിന്നു 

എന്നു ആരും അറികയില്ലു എന്നു പറഞ്ഞൂ. 

ആകയാല് യേശു ദൈവാലയത്തില് തുപ 

ദേശിക്കുമ്പോഠ: നിങ്ങറ എന്നെ അറി 

യന്ന; ഞാന് എധിടെനിന്നെന്നും അറി 

യ്യുന്നു. ഞാന് സ്വയമായിട്ട വന്നവനല്ലം 

ഏന്നെ അയച്ചവ൯ സത്യവാ൯ ആകുന്നു; 

അവനെ നിങ്ങഠ അറിയുന്നില്ല. ഞാ൯ 

അവനെറ അടുക്കല്നിന്നു വന്നതുകൊ 

ണ്ടും അവ൯ എന്നെ അയച്ചതുകൊണ്ടും 

ഞാ൯ അവനെ അറിയുന്നു എന്നു വിളി 

൧ുപറഞ്ഞൂ. ആകയാല് അവര് അവ 

നെ പിടിപ്പം൯ അന്വേഷിച്ചു എങ്കിലും 

അവനെറ നാഴിക ഡന്നിട്ടില്ലായ്്കയാത 

ആരും അധസനെറമേല് കൈ ലഖെച്ചില്ല. 

പുരുഷാരത്തില് പലരും: ക്രിസ്മൂ വരു 

മ്പോഠ ഇവന ചെയുതില് അധികം അട 

യാളം ചെയ്യുമമാ എന്നു പറഞ്ഞു അവനില് 

വിശ്വസിച്ചു. പുരുഷാരം അധനെ 

ക്കുറിച്ചു ഇങ്ങനെ കുശുകുശുക്കുന്നു എന്നു 

പരീശന്മാര് കേട്ടാറെ അയനെ പിടിക്കേ 

ണ്ടതിന്നു മഹാപുരരാഹിതന്മാരും പരീശ 

ന്മാരും ചേവകരെ അയച്ചു. യേശുദവാ: 

ഞാന് ഇനി കുറെനേരം നിങ്ങളോടുകൂടെ 

ഇരിക്കുന്നു; പിന്നെ എന്നെ അയച്ചവ 

നെറ അടുക്ക പോകുനു. നിങ്ങ 

ഏന്നെ അന്വേക്കിക്കും കണ്ടെത്തുകയില്ല 

താഠദം; ഞാന് ഇരികുകന്നേടതുതു നിങ്ങരക്കു 

വരുവാന് കഴികയ്ുമില്ല എന്നു പറഞ്ഞു. 

അതു കേടിട്ടു യ്െഫ്രടന്മാ൪: നാം കണ്ടെ 

ത്താതവണ്ണം ഇവന എവിടേക്കു പോകു 

വാന് ഭാധിക്കുന്നു? യവനനാരുടെ ഇട 

യില് ചിതറിപ്പാക്കുന്നവരുടെ അടുക്കല് 

പോയി യവനരെ മപദേശിപ്പാ൯ ഭാവ 

മോ? നിങ്ങ എന്നെ അഃടന്വഷിക്കം, 

എന്നെ കണ്ടെതുതുകയില്ലുതാനും; ഞാ൯ 

ധാഠാഥ്ഠിം 
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ഇരിക്ു ന്നേടത്തു നിങ്ങധക്കു വരുവാ൯ 

കഥികയുമില്ല എന്നു ഈ പറഞ്ഞ വാക്കു 

എന്തു എന്നു തമ്മില് തമ്മില് പറഞ്ഞു. 

തുത്സവത്തിനെറ മഹാദിനമായ ഒടുക്ക 

ത്തെ നാളില് യേ നിന്നുകൊണ്ടു: ദാഹി 

ക്കുന്നവ൯ ഏല്ലാം എസെറ അടുക്കല് വന്നു 

എന്നില് യിശ്വസിക്കുന്ന 

വനെറ ഉള്ളിതനിന്നു തിരുധെഴ്ഴത്തു പറ 

കുടിക്കടെ. 

യയന്നതു പാലെ ജിവജലത്തിനെറ നടി 

കഠം ഒഴ്ചകും ഏന്നു വിളിച്ചുപറഞ്ഞു. അ 

വ൯ ഇതു തന്നില് ധിശ്വസിക്കുന്നവക്കു 

ലഭിപ്പാനുള്ള ആത്മാധിനെക്കറിച്ചു ആ 

കുന്നു പറഞ്ഞതു; യേശു അന്നു തേങസ്ത 

രിക്കപ്പെടിട്ടില്ലായ്്കുയാരു ആത്മാധു വന്നി 

ട്ടില്ലായിരുന്നു. പുരുഷാരത്തില് പലരും 

ആ പാക്കു കേട്ടിട്ടു: ഇവ൯ സാക്ഷാല് 

ആ പ്രവാചകന് ആകുന്നു ഏന്നു പറഞ്ഞു. 

വേറെ ചിലര്: ഇവന് ക്രിസ്റ തന്നേ 

ഏന്നും മററു ചിലർ: ഗലിലയിതനിന്നോ 

ക്രിസ്മൂ വരുന്നതു? 

തിയില്നിന്നും ദായിട്' പാത്ത ഗ്രാമമായ 

ഓധിടിനെറ സന്ത 

ബേത്തേ ഹെഥില്ന്;ന്നും ക്രിസ്റ്റ വരുന്നു 

ഏന്നു തിരുവെഴ്ഴത്തു പറയ്യന്നില്ലയോ 

എന്നും പറഞ്ഞു. 

ത്തില് അവനെച്ചലൊല്ലി ഭിന്നത ഉണ്ടായി. 

അവരില് ചിലർ അവനെ പിടിപ്പാ൯ 

അങ്ങനെ പുരുഷാര 

ഭാവിച്ചു എങ്കിലും ആരും അവനെറമേരു 

കൈ ഖെച്ചില്ല. 

ചേവകർ മഹാപുരോഹിതന്മാരുടെയ്യം 

പരീശന്മാരുടെയും അടുക്കല് മടങ്ങിവന്ന 

പ്പ്രോഠ അവ൪ അവരോടു: നിങ്ങ അ 

വനെ കൊണ്ടുധരാഞ്ഞതു ഏന്തു ഏന്നു 

ചോടിച്ചതിന്നു: ഈ മന്ദഷ്യ൯ സംസാ 

രിക്കുന്നതു പോലെ ആരും ഒരുനാള്ം 

സംസാരിച്ചിട്ടില്ല ഏന്നു ചേവകർ ഉത്തരം 

പറഞ്ഞു. പരീശന്മാർ അവരോടു : നിങ്ങ 

മൂം തെററിപ്പോയോ? പ്രുമാണികളില് 
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ആകട്ടെ പരിശന്മാരില് ആകട്ടെ ആരെ 

കിലും അവനില് വിശ്വചസിച്ചിട്ടുണ്ടോ? 

ന്യായപ്രമാണം അറിയാത്ത പുരുഷ്ഷാരമോ 

ശപിക്കപ്പെട്ടവരാകുന്നു എന്നു തത്തരം 

പറഞ്ഞ. അവരില് ഒരുത്തനായി, മുമ്പെ 

അയനെറ അടുക്കല് വന്നിരുന്ന നിക്കൊ 

ദേമൊസ്' അവരോടു: ഒരു മന്ഷ്യനെറ 

വാമൊഴി ആളല്യം കേട്ടു, അവ൯ ചെയ്യു 

ന്നതു ഇന്നതു എന്നു അറിഞ്ഞിട്ടല്ലാതെ 

നമുടെ ന്യായപ്രമാണം അവനെ ധിധി 

ക്കുന്നു3വോ എന്നു പറഞ്ഞു. അവര് അധ 

നോട്ട: നിയും ഗലീലക്കാരനോ? പരി 

ശോധിച്ചു നോക്കുക; ഗലീലയില്നിന്നു 

പ്രവാചകന് എഴ്ചന്നേല്ലന്നില്ലല്ലോ എനു 

ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 

[അങ്ങനെ ഓരോരുത്ത൯ താന്താനെറ 

വിട്ടില് പോയി. 

വം അഘ്ധ്യായം. 

യ്യേശുലോ: ഒലീച് മലയിലേക്കു പോയി. 

അതികാലത്തു അവ൯ പിന്നെയും ദൈ 

വാലയത്തില് ചെന്നു; ജനം ഒക്കെയും അ 

വനെറ അടുക്കല് വന്നു; അവന് ഇരുന്നു 

അവരെ ഉപദേശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഠം 

ശാസ്ത്രിമാരും പരീശന്മാരും 

ത്തില് പിടിച്ചിരുന്ന ഒരു സ്ര്രിയെ കൊ 

അവ 

വൃഭിചാര 

ണ്ടുവന്നു നടുധില് നിറുത്തി 

നോടു : ഗ്രോ, ഈ സ്ര്രീയെ വ്ൃയഭിചാരക 

മ്മത്തില് തന്നേ പിടിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇങ്ങ 

എന്നു 

മോശെ ന്യായപ്രമാണത്തില് ഞങ്ങളോടു 

കപല്പിച്ചിരിക്കുന്നു; നീ ഇവളെകുറിച്ചു 

എന്തു പറയുന്നു എന്നു ചോടിച്ചു. ഇതു 

അവനെ കുററം ചുമതുതുവാ൯ സംഗതി 

നെയുള്ളവരെ കല്ലെറിയേണം 

കിട്ടേണ്ടതിന്നു അവനെ പരിക്ഷിച്ചു ചോ 

ദിച്ചതായിരുന്നു. യേശുധോ കുനിഞ്ഞു 

വിരല്കൊണ്ടു നിലത്തു എഴ്തിക്കൊണ്ടി 
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രുന്നു. അവര് അവനോടു ചോദിച്ചുകൊ 

ണ്ടിരിക്കുമ്പോര അവന് നിവിന്നു : നിങ്ങ 

ളില് പാപമില്ലാത്തവ൯ അവളെ. ഒന്നാ 

മത്ത കല്ല എറിയട്ടെ എന്നു അവരോട്ട 

പറഞ്ഞു. 

കൊണ്ടു നിലത്തു എഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്നു. 

പിന്നെയും കുനിഞ്ഞു ധയിരല് 

അവര് അതു കേട്ടിട്ടു മനസ്സാക്ഷിയുടെ 

ആക്ഷേപം ഹേതുവായി മൂത്തവരും ഇള 

യവരും ഓരരോരുത്തനായി വിടൂടപോയി; 

യേശുമാത്രവും നടുവില് നില്ലന്ന സ്്്ിയും 

ശേഷിച്ചു. യേശു നിധിന്നു അവളോടു: 
സ്്്രീയേ, അവർ എധിടെ ? നിനക്കു ആരും 

ശിക്ഷ ധിധിച്ചില്ലയോ എന്നു ചോടിച്ച 

തിന്നു: ഇല്ല, കത്താ3വ എന്നു അവഠം 

പറഞ്ഞു. ഞാനും നിനക്കു ശിക്ഷ വിധി 

ക്കുന്നില്ല; പോക, ഇനി പാപം ചെയ്യ 

രുതു എന്നു യേശു പറഞ്ഞി]. 

യേശു പിന്നെയും അവരോടു സംസാ 

രിച്ചു: ഞാ൯ ലോകത്തിന്െറ ധെളിച്ചം 

ആകുന്നു; എന്നെ അന്രഗമിക്കുന്നവ൯ 

ഇരുളില് നടക്കാതെ ജിീവനെറ ധെളിച്ച 

മുള്ളവ൯ ആകും എന്നു പറഞ്ഞു. 

ശന്മാർ അവനോടു: നീ നിന്നെക്കറിച്ചു 

വരി 

തന്നേ സാക്ഷ്യം പറയുന്നു; നിസനെറ സാ 

ക്ഷ്യം സത്യമല്ല എന്നു പറഞ്ഞു. യേശു 

അധരോടു ഉത്തരം പറഞ്ഞതു: ഞാ൯ 

എന്നെക്കുറിച്ചു തന്നേ സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞാ 

ലും എനെറ സാക്ഷ്യം സത്യം ആകുന്നു; 

ഞാ൯ എധിടെനിന്നു വന്നു എന്നും എധി 

ടേക്കു പോകുന്നു എന്നും ഞാ൯ അറിയുന്നു; 

നിങ്ങളോ, ഞാന് എധിടെനിന്നു വന്നു 

എന്നും എധിടേക്കു പോകുന്നു ഏന്നും 

അറിയുന്നില്ല. നിങ്ങ ജഡപ്രുകാരം 

വിധിക്കുന്നു; ഞാന് ആരെയും ധിധിക്കു 

ന്നില്ല. ഞാന് ധിധിച്ചാലും ഞാ൯ ഏക 

നല്ല, ഞാനും എന്നെ അയച്ച പിതാധും 

ക്രടെയാകയാല് എനെറ ധിധി സത്യമാ 

ത്മ 
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14 
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കുന്നു. രണ്ടു 

സത്യം ഏന്നു നിങ്ങളുടെ ന്യായപ്രമാണ 

മനുഷ്യരുടെ സാക്ഷ്യം 

ത്തിലും ഏഴ്ചതിയിരിക്കുന്നുവല്ലോ. ഞാ൯ 

തന്നെക്കുറിച്ചു തന്നേ സാക്ഷ്യം പറയുന്നു; 

മേന്നെ അയച്ച പിതാധും എന്നെക്കുറിച്ചു 

സാക്ഷ്യം പറയുന്ന. അവര് അവദനാടു : 

നിന്െറ പിതാധഖു ഏധിടെ ഏന്നു ചോടി 

ചുതിന്നു യേശു: നിങ്ങ ഏന്നെ ആകട്ടെ 

എന്റെറ പിതാധിനെ ആകട്ടെ അറിയു 

ന്നില്ല; ഏന്നെ അറിഞ്ഞു എങ്കില് എന്െറ 

പിതാധിനെയും അറിയ്യമായിരുന്നു ഏന്നു 

ഉത്തരം പറഞ്ഞു. അയധവ൯ ദൈധാല 

യത്തില് ഉപദേശിക്കുമ്പോഠ ഭണ്ഡാര 

സ്ഥലത്തുവെച്ചു ഈ വചനം പറഞ്ഞു; 

അവനെറ നാഴിക അതുവരെയും വന്നി 

ട്ടില്ലായ്ക്കുകൊണ്ടു ആരും അധനെ പിടി 

ച്പിലു. 

അവന് പിന്നെയും അധ്വരോടു: ഞാ൯ 

പോകുന്നു; നിങ്ങ ഏന്നെ അഃമന്വഷി 

ക്കും; നിങ്ങളുടെ പാപത്തിരു നിങ്ങ 

മരിക്കും; 

നിങ്ങഗക്കു വരുധാ൯ കഴികയില്ല ഏന്നു 

പറഞ്ഞു. 

നിങ്ങധക്കു വരുവാന് കഴികയില്ല ഏന്നു 

അവന് പറഞ്ഞതു കൊണ്ടു പക്ഷേ തന്നെ 

ഞാന് പോകുന്ന ഇടടത്തക്കു 

ഞാന് പാകുന്ന ഇട3ത്തക്കു 

ത്താ൯ കൊല്ലുമോ ഏന്നു യ്യെഫ്രടന്മാ൪ 

പറഞ്ഞു. അധന്൯ അവരോടു: നിങ്ങഗ 

കീഴില്നിന്നുള്ളവര്, ഞാന് മേലിരല്നി 

ന്നുള്ള വ൯; നിങ്ങ ഇര ലോകത്തില്നി 

ന്നുള്ള വർ, ഞാ൯ ഈ ലോകത്തിതനിന്നു 

ഒള വനല്ലു. ആകയാല് നിങ്ങളൂടെ പാപ 

ങ്ങളില് നിങ്ങ മരിക്കും എന്ന ഞാ൯ 

നിങ്ങളോടു പറഞ്ഞു; ഞാ൯ അങ്ങനെയുള്ള 

വന് എന്നു ധിശ്വസിക്കാഞ്ഞാല് നിങ്ങ 

നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങളിരു മരിക്കും ഏന്നു പ 

റഞ്ഞു. അവര് അധയനോടു: നി ആര് ആ 

കുന്നു ഏന്നു ചോടിച്ചതിന്നു യേശു: ആടി 

ഠിം 

മുതല് ഞാ൯ നിങ്ങ ളോടു സംസാരിച്ചപോ 

രുന്നതു തന്നേ. നിങ്ങളെക്കുറിച്ചു വളരെ 

സംസാരിപ്പാനും ധിധിപ്പാന്ും എനിക്കു 

ഉണ്ടു; എങ്കിലൂം ഏന്നെ അയച്ചവ൯ സത്യ 

വാ൯ ആകുന്നു; അവനോടു കേട്ടതു തന്നേ 

ഞാന് ലോകത്തോടു സംസാരിക്കുന്നു എന്നു 

പറഞ്ഞു. 

ന്നു അവന് തങ്ങളോടു പറഞ്ഞതു എന്നു 

പിതാധിനെക്ുറിച്ചു ആകു 

അഖര് ഗ്രഹിച്ചില്ല. ആകയാല് യ്യേശു: 

നിങ്ങ മനുഷ്യപുതൂനെ ഉയത്തിയ 

ശേഷം ഞാന്. തന്നേ അവന് എന്നും 

ഞാന് സ്വയമായിട്ടു ഒന്നും ചെയ്യാതെ 

പിതായുയു എനിക്കു ഉപദേശിച്ചുതന്നതു 

പോലെ ഇതു സംസാരിക്കുന്നു എന്നും അ 

റിയും. ഏന്നെ അയച്ചവന് ഏന്നാടു 

ക്രടെ ഉണ്ടു; ഞാന് എല്ലായ്ക്കോഴ്ും അവ 

ന്നു പ്രസാഭമുള്ളതു ചെയ്യുന്നതു കൊണ്ടു 

അവന് എന്നെ ഏകനായി ധിട്ടിട്ടില്ല 

എന്നു പറഞ്ഞു. അധ൯ ഇങ്ങനെ സം 

സാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഠം പലരും അ 

വനില് വിശ്വസിച്ചു. 

തന്നില് വിശ്വസിച്ച യ്വെഫ്രുടന്മാരോടു 

യേശു: ഏനെറ വചനത്തില് നിലനി 

ല്ലയന്നു ഏങ്കില് നിങ്ങ വാസമൂവമായി 

എന്െറ ശിഷ്യന്മാരായി സത്യം അറി 

കയും സത്യം നിങ്ങളെ സ്വതന്ത്രന്മാരാക്കു 

കയും ചെയ്യും എന്നു പറഞ്ഞു. 

അവനോടു: ഞങ്ങ അബ്രാഹാമിനെറ 

അവര് 

സന്തതി; ആകും ഒരുനാളും ദഓസന്മാരാ 

യിരുന്നിട്ടില്ല; 

ആകം ഏന്നു നി പറയുന്നതു ഏങ്ങനെ 

നിങ്ങ സ്വതന്ത്രന്മാര് 

എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു. അതിന്നു യയശു: 

ആ3മേ൯, ആ3മ൯, ഞാന് നിങ്ങമോട 

പറയുന്നു: പാപം ചെയ്യുന്നവ൯ ഏല്ലാം 

പാപത്തിനെറ ദാസന് ആകുന്നു. ഓസന്൯ 

എന്നേക്കും പിട്ടിത വസിക്കുന്നില്ല; പുത്ത 

നോ എന്നേകും വസിക്കുന്നു. പൃതൂ൯ 
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നിങ്ങനക്കു സ്വാതന്ത്യം വരുത്തിയാല് 

നിങ്ങ സാക്ഷാല് സ്വതന്ത്രര ആകും. 

നിങ്ങ അബ്രാഹാമിസെറ സന്തതി എന്നു 

ഞാ൯ അറിയുന്നു; എങ്കിലും എനെറ വച 

നത്തിന്നു നിങ്ങളില് ഇടം ഇല്ലായ്ഡുകൊ 

ണ്ടു നിങ്ങര എന്നെ കൊല്ലൂവാ൯ നോ 

ക്കുന്നു. പിതാവിനെറ അടുക്കല് കണ്ടി 

ടടള്ളതു ഞാ൯ സംസാരിക്കുന്നു ; നിങ്ങളുടെ 

പിതാവിനോടു കേട്ടിട്ടുള്ളതു നിങ്ങഠം 

ചെയ്യുന്നു എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു. അവര് 

അവനോടു: അബ്ര്രാഹാം ആകുന്നു ഞങ്ങ 

ടെ പിതാവു എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞതിന്നു 

യേശു അവരോടു: നിങ്ങ അബ്രാഹാ 

മിനെറ മക്കുഠം എങ്കില് അബ്രാഹാമിനെറ 

പ്രവൃത്തികളെ ചെയ്യുമായിരുന്നു. എന്നാല് 

ദൈവത്തോട്ട കേട്ടിട്ടുള്ള സത്യം നിങ്ങ 

ളോടു സംസാരിച്ചിരിക്കുന്ന മന്ദഷ്യനായ 

എന്നെ നിങ്ങ കൊല്ലൂവാ൯ നോക്കുന്നു ; 

ചെയ്യില്ലല്ലോ. 

നിങ്ങളുടെ പിതാവിനെറ പ്രവൃത്തികളെ. 

അങ്ങനെ അബ്രാഹാം 

നിങ്ങഠം ചെയ്യുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. അ 

വ൪ര അവനോടു: ഞങ്ങ പരസംഗ 

ത്താല് ജനിച്ചവരല്ല; ഞങ്ങമക്കു ഒരു 

പിതാവേയുള്ള: ദൈവം തന്നേ എന്നു 

പറഞ്ഞു. 

ദൈവം നിങ്ങളുടെ പിതായു എങ്കില് 

യേശു അവരോടു പറഞ്ഞതു : 

നിങ്ങഠം എന്നെ സ്ന്റേഹിക്കുമായിരുന്നു ; 

ഞാ൯ ദൈധവത്തിനെറ അട്ടക്കല്നിന്നു 

വന്നിരിക്കുന്നു; ഞാന സ്വയമായി വന്ന 

തലപ, അവന് എന്നെ അയച്ചതാകുന്നു. 

എനെറ ഭാഷണം നിങ്ങാ ഗ്രഹിക്കാത്തതു 

എന്തു? എസനെറ വചനം കേലപ്പാ൯ 

നിങ്ങശക്കു മനസ്സില്ലായ്യയകൊണ്ടത്തേ. 

നിങ്ങ പിശാചെന്ന പിതാധിനെറ 

മക്ക; നിങ്ങളുടെ പിതാവിന്െറ മോഹ, 

ങ്ങളെ ചെയ്ത്താനും ഇച്ഛിക്കുന്നു. അവന 

ആദിമുതല് കുലപാതക൯ ആയിരുന; 
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അവനില് സത്യം ഇല്ലായ്ക്കുകൊണ്ടു സത്യ്യ 

ത്തില് നില്ലന്നതുമില്ല. അവ൯ ഭോഷ്കു 

പറയുമ്പോ സ്വന്തത്തില്നിന്നു എടുത്തു 

പറയുന്നു; അവ൯ ഭോഷ്കു പറയുന്നവന്ദം 

അതിസെറ അപ്പനും ആകുന്നു. ഞാനോ 

നിങ്ങ സത്യം പറയുന്നതു കൊണ്ടു 

എന്നെ ധിശ്വസിക്കുന്നില്ല. നിങ്ങളില് 

ആര് എന്നെ പാപത്രെക്കുറിച്ചു ബോധം 

വരുത്തുന്നു? ഞാ൯ സത്യം പറയുന്നു എ 

കില് നിങ്ങ എന്നെ വിശ്വസിക്കാത്തതു 

എന്തു? ദൈവസന്തതിയായവ൯ ദൈ 

വവചനം കേശക്കുന്നു; നിങ്ങംം ഭദൈധഖ 

സന്തതിയല്ലായ്ക്കു കൊണ്ടു കേരക്കുന്നില്ല. 

യ്െപ്രദന്മാർ അവനോടു: നീ ഒരു ശമ 

യ്യ൯; നിനക്കു ഭൂതം ഉണ്ടു എന്നു ഞങ്ങഠം 

പറയുന്നതു ശരിയല്ലയോ എന്നു പറഞ്ഞു. 

അതിന്നു യേശു: എനിക്കു ഭൂതമില്ല; ഞാ൯ 

എനെറ പിതാധിനെ ബഹുമാനിക്ക 

അത്രേ ചെയ്യുന്നതു; നിങ്ങളോ എന്നെ 

അപമാനിക്കുന്നു. ഞാ൯ എനെറ മഹത്വം 

അന്വേഷിക്കുന്നില്ല; അന്വേഷിക്കയും 

വിധിക്കയും ചെയുന്നവ൯ ഒരുവന് ഉണ്ടു. 

ആമേ൯, തആമേ൯, ഞാ൯ നിങ്ങളോടു 

പറയുന്നു: എനെറ വചനം പ്രുമാണിക്കു 

ന്നവ൯ ഒരുനാളും മരണം കാങ്ങയില്ല 

എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു. യ്യെഫ്രദന്മാര് 

അവനോടു: നിനക്കു ഭൂതം മുണ്ടു എന്നു 

ഇപ്പോ ഞങ്ങമക്കു മനസ്സിലായി; അബ്രാ 

ഹാമും പ്രവാചകന്മാരും മരിച്ചു; നീയോ 

എനെറ വചനം പപ്രമാണിക്കുന്നവ൯ ഒരു 

നാളും മരണം ആസ്ധടിക്കയില്ല എന്നു 

പറയുന്നു. ഞങ്ങളുടെ പിതാവായ അ 

ബ്രാഹാമിനെക്കാര നീ വലിയവനോ? 

അവ൯ മരിച്ചു, പ്രവാചകന്മാരും മരിച്ചു; 

നിന്നെത്തന്നേ നി ആര് ആക്കുന്നു എന്നു 

ചോടിച്ചതിന്നു യേശു: ഞാ൯ എന്നെ 

ത്തന്നേ മഹത്വപ്പെടുത്തിയാല് എനെറ 
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മഹത്വം ഏത്തുഗില്ല; എന്നെ മഹത്വപ്പെടു 

ത്തുന്നതു ഏനെറ പിതാവു അകുന്നു; അ 

വനെ നിങ്ങളൂടെ ദൈവം ഏന്നു നിങ്ങ൦ം 

പറയുന്നു. എങ്കിലും നിങ്ങ അധവ്വനെ 

അറിയുന്നില്ല; ഞാനോ അവനെ അറിയു 

ന്നു; അയനെ അറിയ്യന്നില്ലു എന്നു ഞാ൯ 

ഭോഷ്റ്ു 

പറയുന്നവ൯ ആകും; ഏന്നാല് ഞാ൯ 

പറഞ്ഞാല് നിങ്ങളെപ്പോലെ 

അയധനെ അറിയുന്നു; അവനൊ വചനം 

പ്രമാണിക്കയും ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങളൂടെ 

പിതായായ അബ്രാഹാം എനെറ ദിവസം 

കാണും എന്നുള്ള തു കൊണ്ടു ഉല്പസിച്ചു; അ 

വ൯ കണ്ടു സന്തോഷിച്ചുമിരിക്കുന്നു എന്നു 

പറഞ്ഞു. 

നോട്ട: നിനക്കു അമ്പതു വയസ്സ ആയി 

ഉത്തരം യ്യെഹ്രുദന്മാര അധ 

ട്ടില്ല; നീ അബ്രഹോമിനെ കണ്ടിട്ടുമണ്ടാ 

ത്േന്നു ചോദിച്ചു. യേശു അധരരോടു: 

ആമേന്, ആമേന്, ഞാന് നിങ്ങമളാടു 

പറയുന്നു : അബ്രാഹാം ജനിച്ചതിന്നു മുമ്പെ 

ഞാ൯ തുണ്ടു ഏന്നു പറഞ്ഞു. അല്ല്യോഠം 

അവർ അവനെ എറിധാ൯ കല്ലൂ എടുത്തു; 

യേശുവോ മറഞ്ഞു ഭൈധാലയം ധിട്ട 

പോയി. 

ന്ം അദ്ധ്യായം, 

അപന് കടന്നുപോകുമ്പോഠ പിറധി 

യി മല കുരുടനായോരു മന്മഷ്യനെ കണ്ടു. 

അയനെറ ശിഷ്യന്മാര് അവനോടു: റബ്ബി, 

ഇവന് കുരുടനായി പിറക്കുത്തക്കവണ്ണം 

ആര് പാപം ചെയ്യൂ? ഇവനോ ഇയ 

നെറ അമ്മയപ്പുന്മാരോ ഏന്നു ചോടിച്ചു. 

അതിന്നു യേശു: അവന് എങ്കിലും അധ 

നെറ അമ്മയച്പുന്മാരെങ്കിലും പാപം ചെ 

യ്യിട്ടല്ു, ഭൈവഖപ്രവൃത്തി അവങ്കല് ധെളി 

വാകേണ്ടതിന്നത്രേ. ഏന്നെ അയച്ചവ 

നെറ പ്രവൃത്തി പകല് മുള്ളേടത്തോളം 

നാം ചെയ്യേണ്ടതാകുന്; ആകും പ്രുവ 

ഠിം 
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ഞാ൯ 

ലോകത്തില് ഇരിക്കുമ്പോ ലോകത്തി 

ത്തിച്ചക്രടാത്ത രാത്രി വരുന്നു. 

നെറ വെളിച്ചം ആകുന്നു എന്നു ഉത്തരം 

പറഞ്ഞു. ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടു അവ൯ 

നിലത്തു തുപ്പി തുപ്പതകൊണ്ടു ചേറുണ്ടാക്കി 

ചേറു അധനസെറ കണ്ണിമന്മല് പൂശി: 

നീ ചെന്നു ശിമലോഹാംകളുത്തില് കഴ്ച 

കുക ഏന്നു അവനോടു പറഞ്ഞു; ശി ലോ 

ഹാം എന്നതിന്നു അയക്കപ്പെടുവ൯ ഏന്ന 

ത്ഥം. അവന് പോയി കഴകി, കണ്ണൂ 

കാണുന്നവനായി മടങ്ങിവന്നു. അയ 

ല്ചാരും അധനെ മുമ്പെ ഇരക്കുന്നവ 

നായി കണ്ടവരും: ഇ വനല്ലയോ അധിടെ 

ഇരുന്നു ഭിക്ഷ യാചിച്ചവ൯ ഏന്നു പറ 

ഞു. അവന് തന്നേ ഏന്നു ചിലരും അല്ല, 

അയനെപ്പോലെയുള്ളവ൯ ഏന്നു മററു 

ചിലരും പറഞ്ഞു; ഞാന് തന്നേ ഏന്നു 

അവന് പറഞ്ഞു. അവര് അധയധനോടു : 

നിനെറ കണ്ണൂ തുറന്നതു എങ്ങനെ എന്നു 

ചോടിച്ചതിന്നു അയധയ൯: യേശു എന്നു 

പേരുള്ള മന്ദഷ്യ൯ ചേറുണ്ടാക്കി ഏനെറ 

കണ്ണ്ണിന്മേത വൃശി: ശിലോഹാംകുളത്തില് 

ചെന്നു കഴ്ണകുക ഏന്നു ഏന്നാടു പറഞ്ഞു; 

ഞാ൯ പോയി കഴ്ഴകി കാഴ്ഗ പ്രാപിച്ചു 

ശ്അന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു. അധന് എധിടെ 

എന്നു അവര് അവനോടു ചോടിച്ചതിന്നു : 

ഞാന് അറിയുന്നില്ല എന്നു അവ൯ പറഞ്ഞു. 

കുരുടനായിരുന്നവനെ അവര് പരിശ 

ന്മാരുടെ അടുക്കല് കൊണ്ടുപോയി. യേശു 

ചേവുണ്ടാക്കി അവനെറ കണ്ണൂ തുറന്നതു 

ശബ്ബത്ത് നാളില് ആയിരുന്നു. അവ൯ 

കാഴ്സ പ്രാപിച്ചതു ഏങ്ങനെ എന്നു പരി 

ശന്മാരും അവനോടു ചോടിച്ചു. അവന് 

അവരോട: അവ൯ ഏനെറ കണ്ണ്ണിന്മേര 

ചേറു തേച്ചു ഞാ൯ കഴകി; കാഴ്ണ പ്രാപി 

ച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. പരിശന്മാ 

രില് ചിലര്: ഈ മന്മഷ്യ൯ ശബ്ബത്ത് 
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പ്രമാണിക്കായ്ക്കുകൊണ്ടു ദൈവത്തിന്െറ 

അടുക്കല്നിന്നു വന്നവനല്ല എന്നു പറ 

ഞ്ഞു. 

മനുഷ്യന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള അടയാളങ്ങ൦ 

മററു ചിലര്: പാപിയായോരു 

ചെയ്ത്ാ൯ എങ്ങനെ കഴിയും എന്നു പറ 

ഞ്ഞ; അങ്ങനെ അവരുടെ ഇടയില് ഒരു 

ഭിന്നത ഉണ്ടായി. അവര് പിന്നെയും കുരു 

ടനോടു : നിനെറ കണ്ണൂ തൂറന്നതുകൊണ്ടു 

നീ അധനെക്കുറിച്ചു എന്തു പറയുന്നു 

എന്നു ചോദിച്ചതിന്നു: അവന് ഒരു പ്രവാ 

ചകന്൯ എന്നു അവ൯ പറഞ്ഞു. കാഴ്ച പ്രാ 

പിച്ചവനെറ അമ്മയപ്പന്മാരെ വിളിച്ചു 

ചോദിക്കവോളം അവ൯ കുരുടനായിരുന്നു 

എന്നും കാഴ്ച പ്രാപിച്ചു എന്നും യ്യെഹ്രദ 

ന്മാര് വിശ്വസിച്ചില്ല. കുരുടനായിജനിച്ചു 

എന്നു നിങ്ങ പറയുന്ന നിങ്ങളുടെ മക൯ 

ഇവന തന്നയോ? എന്നാല് അവന്നു 

ഇപ്പ്പോഠം കണ്ണ കാണുന്നതു ഏങ്ങനെ എന്നു 

അവര് അവരോടു ചോദിച്ചു. അവനെറ 

അമ്മയപ്പുന്മാർ: ഇവ൯ ഞങ്ങളുടെ മക൯ 

എന്നും കുരുടനായി ജനിച്ചവന എന്നും 

ഞങ്ങ അറിയുന്നു. എന്നാല് കണ്ണു കാ 

ണുന്നതു എങ്ങനെ എന്നു അറിയുന്നില്ല; 

അവനെറ കണ്ണു ആര് തുറന്നു എന്നും അ 

റിയുന്നില്ല; അവനോടു ചോടിപ്പി൯; അവ 

ന്നു പ്രായം ഉണ്ടല്ലോ; അവന് തന്നേ പറ 

യും എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 

രെ ഭയപ്പെടുകകൊണ്ടത്രേ അവനെറ അ 

യെഫ്രുദന്മാ 

മ്മയപ്പുന്മാര് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞതു ; അവനെ 

കരിസ്മ എന്നു ഏററുപറയുന്നവന്൯ പള്ളി 

ക്നാകണം എന്നു യ്യെഹ്രദന്മാര് തമ്മില് 

പറഞ്ഞൊത്തിരുന്നു. അതുകൊണ്ടത്രേ അ 

വനെറ അമ്മയപ്പന്മാര്: അവന്നു പ്രായം 

ഉണ്ടല്ലോ; അവനോടു ചോടിപ്പി൯ എന്നു 

പറഞ്ഞതു. കുരുടനായിരുന്ന മനുഷ്യനെ 

അവർ രണ്ടാമതും വിളിച്ചു: ദൈവത്തി 

ന്നു മഹത്വം കൊടുക്ക; ആ മനുഷ്യന് 
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പാപി എന്നു ഞങ്ങ അറിയുന്നു എന്നു 

പറഞ്ഞു. 

പാപിയോ അല്പമയാ എന്നു ഞാ൯ അറിയു. 

അതിന്നു അവ൯: അവന് 95 

ന്നില്ല; ഒന്നു അറിയുന്നു: ഞാ൯ കുരുടനാ 

യിരുന്നു, ഇപ്പോഠം കണ്ണു കാണുന്നു എന്നു 

ഉത്തരം പറഞ്ഞു. അവര് അവഭനാടു: 26 

അവന് നിനക്കു എന്തു ചെയ്യൂ? നിനെറ 

കണ്ണ എങ്ങനെ തുറന്നു എന്നു ചോടിച്ചു. 

അതിന്നു അവന്: ഞാന നിങ്ങളോട്ട പറ 97 

ഞഞവഖല്ലോ; നിങ്ങ ത്രഭ്ധിച്ചില്ല; വീണ്ടും 

കേഠപ്പാ൯ ഇച്ഛിക്കുന്നതു എന്തു? നിങ്ങ 

ക്കും അവനെറ ശിഷ്യന്മാര് ആകുവാ൯ 

പറഞ്ഞു. 

അപ്പോ അവര് അവനെ ശകാരിച്ചു: 28 

മനസ്സുണ്ടോ എന്നു മുത്തരം 

നീ അവനെറ ശിഷ്യ൯; ഞങ്ങ മോശെ 

യുടെ ശിഷ്യന്മാര്. മോശെയോടു ദൈ 9 

വം സംസാരിച്ചു ഏന്നു ഞങ്ങ അറിയു 

നു; ഇവനോ എധിടെനിന്നു എന്നു അറി 

യുന്നില്ല എന്നു പറഞ്ഞു. ആ മനുഷ്യന൯ 830, 

അവരോടു: എനെറ കണ്ണൂ തുറന്നിട്ടും അ | 

വ൯ എധിടെനിന്നു എന്നു നിങ്ങ അറി 

യാത്തതു ആശ്ചയ്യം. പാപികളുടെ പ്രാത്ഥ 31 

ന ദൈവം കേശക്കുന്നില്ല എന്നും ദൈ_ഭ 

ക്തനായിരുന്നു അവനെറ ഇക്ടടം ചെയ്യു 

ന്നവനെറ പ്രാത്ഥന കേശക്കുന്നു എന്നും 

നാം അറിയുന്നു. കുരുടനായി പിറന്ന 39 

വനെറ കണ്ണു ആരെങ്കിലും തുറന്നപ്രകാ 

രം ലോകം ഉണ്ടായതുമുതല് കേട്ടിട്ടില്ല. 

ദൈധഖത്തിനെറ അടുക്കല്നിന്നു വന്നവ൯ 33 

അല്ലെങ്കില് അവന്നു ഒന്നും ചെയ്ത്രാ൯ കഴി 

കയില്ല എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു. അവര് 34 

അധനോട്ട: നി മുഴുവന്ദം പാപത്തില് 

പിറന്നവ൯; നീ ഞങ്ങളെ ഉപദേശിക്കു 

നുവോ എന്നു പറഞ്ഞ അവനെ പുറ 

ത്താക്കിക്കളു ഞ്ഞു. 

അവനെ വൃറത്താക്കി എന്നു യശ 33 

കേട്ടു; അവനെ കണ്ടപ്പോഠം: നീ ദൈവ 

ഠിം 
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ചോടിച്ചു. അതിന്നു അവ൯: യജമാന 

നേ, അവന് ആര് ആകുന്നു? ഞാന് അവ 

നില് ധിശ്വസിക്കാം എന്നു ഉത്തരം പറ 

ഞു. യേശു അധനനാടു: നി അവനെ 

കണ്ടിട്ടുണ്ടു; നിന്നോടു സംസാരിക്കുന്ന 

വ൯ അവന് തന്ന എന്നു പറഞ്ഞു. 

ഉടനെ അവന് : കത്താവേ, ഞാന് വിശ്വ 

സിക്കുന്നു ഏന്നു പറഞ്ഞു അവനെ നമസ്റ്റു 

രിച്ചു. കാണാത്തവര് കാണാനും കാണ 

ന്നവര് കുരുടർ ആവാനും ഇങ്ങനെ ന്യാ 

യധിധിക്കായി ഞാന് ഇഹലോകത്തില് 

വന്നു എന്നു യേശു പറഞ്ഞു. അവനോടു 

ക്രടെയുള്ള ചില പരീശന്മാര് ഇതു കേട്ടിട്ടു: 

ഞങ്ങമും കുരുടരരോ ഏന്നു ചോടിച്ചു. 

യേശു അവരോടു : നിങ്ങ കുരുടര ആ 

യിരുന്നു എങ്കില് നിങ്ങഠക്ക പാപം ഇ 

ല്ലായിരുന്നു; എന്നാല്: ഞങ്ങഠ കാണുന്നു 

ഏന്നു നിങ്ങ പറയുന്നതു കൊണ്ടു നിങ്ങ 

മൂടെ പാപം നില്ലയന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. 

൧൭൦ അഷ്ധ്യായഠം. 

ആമേന്, ആമേന്, ഞാ൯ നിങ്ങളോടു 

പറയുന്നു: ആട്ടി൯തൊഴ്ചത്തില് വാതി 

ലൂടെ കടക്കാതെ വേറെ വഴിയായി കയ 

റുന്നവന് കള്ളനും കവച്ചക്കാരനും ആ 

കുന്നു. വാതിലൂടെ കടക്കുന്നവനോ ആടു 

കളൂടെ ഇടയന് ആകുന്നു. അവന്നു വാ 

തില്കാവല്ല്്ാര൯ തുറന്നുകൊടുക്കുന്നു; ആ 

ടടുകഠം അവന്െറ ശബ്ദും കേശക്കുന്നു; 

തന്െറ ആടുകളെ അവ൯ പേര്ചൊല്ലി 

വിളിച്ചു പുറതൃതു കൊണ്ടുപോകുന്നു. തനി 

ക്കള്ളവയെ ഒക്കെയും പുറത്തു കൊണ്ടു 

പോയശേഷം അവന് അവെക്കു മുമ്പായി 

നടക്കുന്നു; ആടുക അധനെറ ശബ്ദം 

അറിഞ്ഞ അവനെ അന്ദഗശഥിക്കുന്നു. 

അന്ന്മാരുടെ ശബ്ദം അറിയായ്കകൊണ്ടു 

ഠിം 

യോഹന്നാ൯ ൧൧ 

ഓാടിപ്പ്ോകം. ഈ സാദൃശ്യം യേശു അവ 

രോടു പറഞ്ഞു; എന്നാല് തങ്ങമളാടു പറ 

ഞഞത്ു ഇന്നതു എന്നു അവര് ഗ്രഹിച്ചില്ല. 

യേശു പിന്നെയും അവരരാടു പറ 

ഞ്ഞതു: ആമേന്, ആമേന്, ഞാന് നിങ്ങ 

ളോടു പറയുന്നു: ആടുകളുടെ വാതില് 

ഞാ൯ ആകുന്നു. എനിക്കു മുമ്പെ വന്ന 

വര് ഒക്കെയും കള്ളന്മാരും കവച്ചക്കാരും 

അത്രേ; ആടുകളോ അവരുടെ വാക്കു 

കേട്ടില്ല. ഞാന് വാതില് ആകുന്നു; ഏ 

ന്നിലൂടെ കടക്കുന്നവ൯ രക്ഷപ്പെടും; അ 

വ൯ അകത്തു വരികയും പുറത്തു പോക 

യം ചെയ്യും. 

മോക്ട്ടിപ്പാനും അറുപ്പാനും മുടിപ്പാന്ും അ 

ല്ലാതെ കള്ളന് വരുന്നില്ല; അധകു ജിവ൯ 

മേച്ചത കണ്ടെത്തുകയും 

ഉണ്ടാകുവാനും സമുഭ്ധിയായിട്ടു ഉണ്ടാകു 

വാന്മം അത്രേ ഞാന് ഡന്നിരിക്കുന്നതു . 

ഞാന് നല്ല ഇടയന് ആകുന്നു; നല്ല ഇട 

യന് ആടുകഠംക്കു വേണ്ടി തനെറ ജിവ 

നെ കൊടുക്കുന്നു. ഇടയനും ആടുകളുടെ 

മുടമസ്ഥന്മമല്ലാത്ത ക്രലിക്കാര൯ ചെന്നായ് 

വരുന്നതു കണ്ടു ആടുകളെ വിട്ടു ഓടിക്കു 

യുന്നു; ചെന്നായ് അവയെ പിടിക്കയും 

ചിന്നിച്ചുകളുകയും ചെയ്യുന്നു. അവ൯ 

ക്രലിക്കാരനും ആടുകളെക്കുറിച്ചു വിചാര 

മിപ്പാത്തവന്ദമല്ലോ. ഞാ൯ നല്ല ഇടയ൯; 

പിതാവു എന്നെ അറികയും ഞാ൯ പിതാ 

വിനെ അറികയും ചെയ്യുന്നതുപോലെ 

ഞാന് എനിക്കുള്ള വയെ അറികയും എനി 

ക്കുള്ളവ ഏന്നെ അറികയും ചെയ്യുന്നു. 

ആട്ുടകഠംക്കു വേണ്ടി ഞാ൯ എസെറ ജീവ 

നെ കൊടുക്കുന്നു. ഈ തൊഴ്ചത്തില് ഉ 

പ്പടാത്ത വേറെ ആടുകഠം എനിക്കു ഉണ്ടു ; 

അവയെയും ഞാ൯ നടത്തേണ്ടതാകുന്നു; 

അവ എനെറ ശബ്ദം കേക്കും; ഒരാട്ടി൯ 

ക്രട്ടവും ഒരിടയനും ആകും. എനെറജിവ 
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നെ വിണ്ടും പ്രാപിക്കേണ്ടതിന്നു ഞാന് അ 

തിനെ കൊടുക്കുന്നതു കൊണ്ടു പിതാധു ഏ 

ന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു. ആരും അതിനെ എ 

ന്നോട്ട എടുതതുകളയുന്നില്ല; ഞാ൯ തന്നേ 

അതിനെ കൊടുക്കുന്നു; അതിനെ കൊട്ട 

പ്രാ൯ എനിക്കു അധികാരം ഉണ്ടു; വിണ്ടും 

പ്രാപില്പാന്ും അധികാരം ഉണ്ടു. ഈ 

കല്പന എനെറ പിതാധിങ്കതനിന്നു എനി 

ക്ട ലഭി ച്ചിരിക്കുന്നു. 

ഈ വചനംനിമിത്തം യ്യെഫ്രടന്മാരുടെ 

ഇടയില് പിന്നെയും ഭിന്നത ഉണ്ടായി. 

അവരില് പലരും: അവന്നു ഭൂതം ഉണ്ടു; 

അവന് ഭാന്ത൯ ആകുന്നു; അവനെറ 

വാക്കു കേശാക്കുന്നതു എന്തിന്നു എന്നു 

പറഞ്ഞു. മററു ചിലര്: ഇതു ഭൂതഗ്ര 

സ്മനെറ വാക്കല്ല; ഭൂതത്തിന്നു കുരുടന്മാ 

രുടെ കണ്ണ തുറപ്പാ൯ കഴിയുമോ എന്നു 

പറഞ്ഞു. 

അനന്തരം യെരൂശലേമില് പ്രതി 

ഷ്യോത്സവം ആചരിച്ചു; അന്നു ശീതകാ 

ലമായിരുന്നു. യേശു ദൈധാലയത്തില് 

ശലോമോനെറ മണ്ഡപത്തില് നടന്നു 

കൊണ്ടിരുന്നു. യ്യെഹ്രടന്മാർ അവനെ 

വളഞ്ഞു: നി എത്രത്തോളം ഞങ്ങളെ ആ 

ശിപ്പിക്കുന്ന? നീ ക്രിസ്മൂ എങ്കില് സ്സുക്ട 

മായി പറക എന്നു അവനോടു പറഞ്ഞു. 

യേശു അവരോടു ഉത്തരം പറഞ്ഞതു : 

ഞാ൯ നിങ്ങളോടു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടു; എങ്കിലും 

നിങ്ങ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല; എനെറ 

പിതാവിനെറ നാമത്തില് ഞാ൯ ചെ 

യ്യുന്ന പ്രവൃത്തികശ എനിക്കു സാക്ഷ്യം 

ആകുന്നു. നിങ്ങളോ എനെറ ആടുക 

ഉടെ ക്രട്ടത്തിചുമ്ള വരല്പായ്ക്യയാല് വിശ്വ 

സിക്കുന്നില്ല. എനെറ ആടുക എന്െറ 

ശബ്ദും കേശക്കുന്നു; ഞാ൯ അവയെ അറി 

കയും അവ എന്നെ അന്ദഗമിക്കയും ചെ 

യുന്ന. ഞാ൯ അവെക്കു നിത്യജിവ൯ 

100 
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കൊടുക്കുന്നു; അവ ഒരുനാളും നശിച്ചുപോ 

കയില്ല; ആരും അവയെ എനെറ കയ്യില് 

നിന്നു പിടിച്ചപറിക്കയും ഇല്ല. അധ 

യെ തന്നിരിക്കുന്ന എനെറ പിതാധുയ എ 

ല്ലാവരിലും വലിയവന്; പിതായിനെറ 

കയ്യില്നിന്നു പിടിച്ചുപറിപ്പാ൯ ആകും 

കഴികയില്ല. ഞാനും പിതാവും ഒന്നാ 

കുന്നു. യ്യെഹ്രുദന്മാർ അവനെ എറിയാ൯ 

പിന്നെയും കല്ലൂ എടുത്തു. യേശു അലഖ 

രോട്ട: പിതാധിനെറ കല്പനയാല് ഞാ൯ 

പല നല്ലപ്രവൃത്തികഠ നിങ്ങളെ കാണി 

ച്ചിരിക്കുന്നു; അവയില് ഏതു പ്രവൃത്തി 

നിമിത്തം നിങ്ങ എന്നെ കല്ലെറിയുന്നു 

എന്നു ചോടിച്ചു. യ്യെഫ്രദന്മാർ അവ 

നോടു: നല്പപ്രവൃത്തിനിമിത്തമല്ലം ദൈ 

വട്ടുഷണംനിമിത്തവും നീ മനുഷ്യനായി 

രിക്കെ നിന്നെത്തന്നേ ദൈവം ആക്കുന്ന 

തുകൊണ്ടുമത്രേ ഞങ്ങഠം നിന്നെ കല്ലെറി 

യുന്നതു എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു. യേശു 

അധഖരോട്ട: നിങ്ങ ദേവന്മാർ ആകുന്നു 

എന്നു ഞാ൯ പറഞ്ഞു എന്നു നിങ്ങളുടെ 

ന്യായപ്രമാണത്തില് എളഴ്ചതിയിരിക്കുന്നി 

ദൈധത്തിനെറ അരുളപ്പാടു 

ഉണ്ടായിട്ടുള്ള വരെ ദേവന്മാര് എന്നു പറ 

ഞു എങ്കില് -- തിരുഖലെഴ്ണത്തിന്നു നിക്കം 

വനഅക്രടായല്ലോ -- ഞാ൯ ദൈവത്തിനെറ 

പുത്ര൯ എന്നു പറഞ്ഞതുകൊണ്ടു: നി ദൈ 

വള്ക്ഷണം പറയുന്നു എന്നു പിതാധു 

വിശുഭ്ധീകരിച്ച ലോകത്തില് അയച്ചവ 

നോടു നിങ്ങ പറയുന്നുവോ? ഞാന് 

എനെറ പിതാധിനെറ പ്രവൃത്തി ചെയ്യ 

ന്നില്ലെങ്കില് എന്നെ ധിശ്വസിക്കേണ്ടാ; 

ചെയ്യുന്നു എങ്കിലോ എന്നെ ധിശ്വസിക്കാ 

തിരുന്നാലും പിതാവു എന്നിലും ഞാ൯ പി 

താധിലും എന്നു നിങ്ങ ഗ്രഹിച്ച അറി 

യേണ്ടതിന്നു പ്രവൃത്തിയെ വിശ്വസി 

പ്പരി൯. അവര് അധനെ പിന്നെയും 

ടി 
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പിട പ്പാം൯ നോക്കി; അവനോ അവരു | പിന്നെയും അധിടെ പോകുന്നുവോ എന്നു 

ടെ കയ്ക്കില്നിന്നു ഒഴിഞ്ഞുപോയി. 

അധഖന് യോദാന്നക്കരെ യോഹന്നാ൯ 

ആടദിയിത 

രുന്ന സ്ഥലത്തു പിന്നെഷ്ം ചെന്നു ആ 

സ്താനം കഴ്പ്പ്യിച്ചുകൊണ്ടി 

വിടെ പാത്തു. പലരും അധനെറ അടു 

ക്കത വന്നു: യോഹന്നാന് അടയാളം 

ഒന്നും ചെയ്യിട്ടില്ല; എന്നാല് ഇവനെ 

ക്കുറിച്ചു യോഹന്നാന് പാഞ്ഞതു ഒക്കെയും 

സത്യമായിരുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. അധി 

ടെ പലരും അവനില് വിശ്വസിച്ചു. 

തം അദ്ധ്യായം. 

മറിയയുടെയും അവളൂടെ സഹോദരി 

മാത്തയുടെയ്യം ഗ്രാമമായ ബേഥാന്യയിലെ 

ലാസര് എന്ന ഒരുത്ത൯ ദിനമായ്ക്കിടന്നു. 

ഈ മറിയ ആയിരുന്നു കത്താധിനെ പരി 

മതുതെൈലം വൂശി തനെറ തലമുടികൊണ്ടു 

അവനൊ കാത തുടെച്ചതു. അവളുടെ 

സഹോദരനായ ലാസര് ആയിരുന്നു ദിന 

മാഷ്ക്കിടന്നതു. ആ സദഹാദരിമാർ അധഖ 

നെറ അടുക്കല് തൃമുയച്ചു: കത്താ3വ, 

നിനക്കു പ്രിയനായവന്൯ ദീനമാഷ്ക്ലിടക്കു 

ന്നു ഏന്നു പറയിച്ചു. യേശൂ അതു കേട്ടി 

ട്ട: ഈ ദിനം മരണത്തിന്നായിട്ടല്ല, ദൈ 

വപുത്ര൯ മഹത്വപ്പെ മടേണ്ടതിന്നു ദൈധ 

ത്തിനെറ മഹത്വത്തിന്നായിട്ടത്ര എന്നു 

പറഞ്ഞു. 

സദഹാടരിയെയും ലാസരിനെയും സ്നേ 

യേശു മാത്തയെയും അവളുടെ 

ഹിച്ചു. ഏന്നിട്ടം അവന് ദീനമായ്ക്കിട 

ക്കുന്നു എന്നു കേട്ടാറെ താന് അന്നു ഇരുന്ന 

സ്ഥലത്തു രണ്ടു ദിവസം പാത്തു. അതി 

നെറശഷം അവന ശിച്ചൃന്മാരരാടു : 

നാം ലിണ്ടും യ്യെഹ്ദ്യയി ലക്കു പോക 

ഏന്നു പറഞ്ഞു. 

റബ്ബി, യ്രെഹുദന്മാ൪ ഇപ്പോഠം തന്നേ നി 

ശിഷ്യന്മാർ അവനോടു: 

ന്നെ കല്ലെറിവാ൯ ഭാധിച്ചുവല്ലോ; നീ 

ഠിം 

ചോടിച്ചു. അതിന്നു യേശു: പകലിന്നു 

പന്ത്രണ്ടു മണിമനേരം ഇല്ലയോ? പകല് 

സമയത്തു നടക്കുന്നവ൯ ഈ ലോകത്തി 

നെറ ധെളിച്ചം കാണുന്നതു കൊണ്ടു ഇടവ 

ന്നില്ല. രാത്രിയില് നടക്കുന്നവനോ അ 

വന്നു ധെളിച്ചം ഇല്ലായ്ക്കുകൊണ്ടു ഇടറുന്നു 

ഏന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു. ഇതു പറഞ്ഞിട്ടു 

അവന്: നമ്മുടെ സ്നേഹിതനായ ലാസര് 

നിദകൊള്ള ന്നു; എങ്കിലും ഞാന് അവനെ 

ഉണത്തു വാന പോകുന്നു എന്നു അവരോടു 

പറഞ്ഞു. 

ത്തായ, അയന നിദകൊള്ളു ന്നു ഏങ്കില് 

ശിഷ്യന്മാര് അവനോടു: ക 

അവന്നു സെരഖ്യം വരും എന്നു പാഞ്ഞു. 

യേശുഭവാ അവനെറ മരണത്തെക്ുറിച്ചു 

ആയിരുന്നു പറഞ്ഞതു ; ഉറക്കം എന്ന നിദ 

യെക്ുറിച്ചു പറഞ്ഞൂ എന്നു അവകു തോന്നി 

പ്പോയി. അപ്പോം യ്യ സ്സുഷ്ടമമായി അ 

വരോടു: ലാസര് മരിച്ചുപോയി; ഞാ൯ 

അധിടെ ഇല്ലാഞ്ഞതു കൊണ്ടു നിങ്ങളെ 

വിചാരിച്ചു സന്തോഷിക്കുന്നു; നിങ്ങഠം 

വിശ്വസിപ്പാന് ഇടയാകുമല്ലോ; എന്നാല് 

നാം അവനെറ അടുക്കല് പോക ഏന്നു 

പാഞ്ഞു. 

തോമാസ് സഹശിഷ്യയന്മാരരോടു: 

ടിടിമൊസ് എന്നു പേരുക്ള 

അവ 

നോടുക്രടെ മരിക്കേണ്ടതിന്നു നാമും പോക 

ഏന്നു പാഞ്ഞു. 

യേശൂ അധിടെ ഏത്തിയവ്പ്പോഠ അവ 

നെ കല്ലറയില് ധഖെച്ചിട്ടു നാലു ദിവസമാ 

യി എന്നു അറിഞ്ഞു. ബേഥാന് യെരൂ 

ശലേമിന്നരികെ ഏകദേശം രണ്ടു നാഴിക 

ദൂരത്തായിരുന്നു. മാത്തയെയും മറിയ 

യെയും സഃദഹാദരനെക്കുറിച്ചു ആശ്വസി 

പ്പിക്കേണ്ടതിന്നു പലയ്യെഫ്രടന്മാരും അ 

വരുടെ അടുക്കല് ധന്നിരുന്നു. യേശു 

വരുന്നു എന്നു കേട്ടിട്ടു മാത അവനെ 

ഏതി രപ്പാ൯ ചെന്നു; മറിയമയാ വിട്ടില് 
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ഇരുന്നു. മാത്ത യയേശുധിനോടു: കത്താ 

വേ, നീ ഇധിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്കില് 

എനെറ സഹോദരന് മരിക്കയില്ലായിരു 

നനു. ഇപ്പോഴ്ചം നി ദൈവത്തോടു എന്തു 

അപേക്ഷിച്ചാലും ദൈവം നിനക്കു തരും 

എന്നു ഞാന അറിയുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. 

യേശു അവളോടു: നിനെറ സഹോദര൯ 

മുയിത്തെഴ്ുന്നേല്ലും എന്നു പറഞ്ഞു. മാത്ത 

അവഭനാട്ട: ഒടുക്കത്തെ നാളിലെ പുനരു 

ത്ഥാനത്തില് അ൪൨൯ ഉയിത്തെഴുന്നേല്ലും 

എന്നു ഞാ൯ അറിയുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. 

യേശു അ൪ധളോടു: ഞാന് തന്നേ പുനരു 

ത്ഥാനധും ജീവനും ആകുന്നു; എന്നില് 

വിശ്വസിക്കുന്നവന൯ മരിച്ചാലും ജീവിക്കും. 

ജീവിച്ചിരുന്നു എന്നില് വിശ്വസിക്കുന്ന 

വ൯ ആരും ഒരുനാളും മരിക്കയില്ല; ഇതു 

നീ വിശ്വസിക്കുന്നുവോ എന്നു പറഞ്ഞു. 

അവ അധനാടു: ഉധും കത്താവേ, ലോ 

കത്തില് വരു വാന്ദള്ള ഭൈവപൃത്രനായ 

ക്രിസ്റ നീ തന്നേ എന്നു ഞാ൯ വിശ്വസി 

ച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞിട്ടു പോയി 

തനെറ സഹോദരിയായ മറിയയെ സ്വ 

കായ്ക്യമായി വിളിച്ചു: ഗുരു വന്നിട്ടുണ്ടെ; 

നിന്നെ വിളിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. അ 

വഠ കേട്ട ഉടനെ എഴുന്നോറു അവനെറ 

അടുക്കല് വന്നു. യേശു അതുവരെ ഗ്രാമ 

ത്തില് കടക്കാതെ മാത്ത അവനെ എതി 

രേററ സ്ഥലത്തു തന്നേ ആയിരുന്നു. 

വീട്ടില് അവളോോടുക്രടെ ഇരുന്നു അവളെ, 

ആശ്വചസിപ്പിക്കുന്ന യ്രഹുദന്മാ൪, മറിയ 

വേഗം എഴുന്നേററു പോകുന്നതു കണ്ടിട്ടു 

അവഠം കല്പറെക്കത കരവാ൯ പോകുന്നു 

എന്നു വിചാരിച്ചു പി൯നചെന്നു. യേശു 

ഇരിക്കുന്നേടതൃതു മറിയ എത്തി അവനെ 

കണ്ടിട്ടു അവനെറ കാല്ലൃല് വീണ്ട: 

കത്താ3വ, നി ഇധിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു 

എങ്കില് എനൊ സദഹാദരന് മരിക്കയി 

ധാഠാഥദ്ഠിം 
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ല്ലായിരുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. അവഠ കര 33 

യുന്നതും അവളോടുക്രടെ വന്ന യ്യെഫ്രുദ 

ന്മാർ കരയുന്നതും യേശു കണ്ടിട്ടു ഉള്ളം 

നൊന്തു കലങ്ങി: അധനെ ധഖെച്ചതു 

എവിടെ എന്നു ചോദിച്ചു. കത്താടവ, 

വന്നു കാങ്ക എന്നു അവര് അവനോടു 

പറഞ്ഞു. 

ആകയാല് യ്യെഹ്രദന്മാർ: കണ്ടോ അവ 

യേശു കണ്ണുനീര് വാത്തു. 

നോടു ഏത്ര പ്രിയം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നു 

പറഞ്ഞു. 

തുറന്ന ഇവന്നു ഇവനെയും മരിക്കാതാക്കു 

ചിലരോ: കരുടനെറ കണ്ണു 

വാ൯ കഴിഞ്ഞില്പയോ എന്നു പറഞ്ഞു. 

യേശു പിന്നെയും ഉള്ളം നൊത്തു കല്പറെ 

ക്കല് എത്തി; അതു ഒരു ഗുഹ ആയിരു 

ന്നു; ഒരു കല്ലം അതിന്മേല് വെച്ചിരുന്നു. 

കല്ല നിക്കുവി൯ എന്നു യേശു പറഞ്ഞു. 

മരിച്ചവസെറ സഹോദരിയായ മാത്ത: 

കത്താ3വ, നാററം വെച്ചുതുടങ്ങി; നാലു 

ടിവസമായല്ലോ എന്നു പറഞ്ഞു. യേശു 

അവളോടു: വിശ്വസിച്ചാല് നീ ദൈധഖ 

ത്തിനെറ മഹത്വം കാണും എന്നു ഞാന 

നിന്നോടു പറഞ്ഞില്ലയോ എന്നു പറഞ്ഞു. 

അവര് കല്ലു നീക്കി. യേശു മേലോട്ടു 

നോക്കി: പിതാലേ, നി എനെറ അപേ 

ക്ഷ കേട്ടതിനാല് ഞാ൯ നിന്നെ വാഴ്ത്തുന്നു. 

നി എപ്പോഴചം എനെറ അപേക്ഷ കേക്കു 

ന്നു എന്നു ഞാന അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു; എങ്കി 

ലും നീ എന്നെ അയച്ചു എന്നു ചുററും നില്ല 

ന്ന പുരുഷാരം വിശ്വസിക്കേണ്ടതിന്നു അ 

വരുടെ നിമിത്തം ഞാ൯ പറയുന്നു എന്നു 

പറഞ്ഞു. ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടു അവ൯: 

ലാസരര, പുറത്തു വരിക എന്നു ഉറക്കെ 

വിളിച്ചു. മരിച്ചവന് പുറത്തു വന്നു; അ 

വനെറ കാലും കൈയ്യും ശീലകൊണ്ടു കെ 

ട്ടിയും മുഖം റൂമാല്കൊണ്ടു മൂടിയുമിരുന്നു. 

അവനെറ കെട്ടു അഴിപ്പി൯; അവ൯ പോ 

കട്ടെ എന്നു യേശു അവരോടു പറഞ്ഞു. 
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മറിയയുടെ അടുക്കല് വന്ന യെഫ്രുദന്മാ 

രില് പലരും അവന് ചെയുതു കണ്ടിട്ട 

അവനില് വിശ്വസിച്ചു. എന്നാല് ചി 

ലര് പരീശന്മാരുടെ അടുക്കു പോ 

യി യേശു ചെയുതു അവരോടു അറി 

യിച്ചു. 

മഹാപുദരാഹിതന്മാരും പരീശന്മാരും 

സംഘം ക്രടി: നാം എന്തു ചെല്യ്യണ്ടു? 

ഈ മനുഷ്യ൯ വളരെ അടയാളങ്ങന ചെ 

യ്യന്നുവല്ലോ. അയനെ ഇങ്ങനെ വിട്ടേ 

ച്ചാല് എല്ലാവരും അധനിരു വിശ്വസി 

ക്ഷം; റോമക്കാരും വന്നു നമുടെ സ്ഥലത്തെ 

യ്യം ജനത്തെയും എടുത്തുകളയും എന്നു 

പറഞ്ഞു. അവരില് ഒരുത്ത൯, ആസം 

വത്സരത്തെ മഹാചുരരാഹിതനായ കയ്യ 

ഫാധു തന്ന, അവരോട്ട: നിങ്ങഠം ഒന്നും 

അറിയുന്നില്ല; ജനം മുഴവനും നശിച്ച 

പോകാതവണ്ണം ഒരു മനുഷ്യ൯ ജാതിക്കു 

. വേണ്ടി മരിക്കുന്നതു നന്നു എന്നു ഓക്കുന്ന 

൪1 

2 

53 

൭൭ 

൫൭ 

56 

തുമില്ല എന്നു പറഞ്ഞു. അവന് തു 

സ്വയമായി പറഞ്ഞതല്ല, താന് ആ സംവ 

ത്സരത്തെ മഹാപുതമരാഹിത൯ ആകയാല് 

ജനത്തിന്നു വേണ്ടി യേശു മരിപ്പാ൯ 

ഇരിക്കുന്നു എന്നു പ്രവചിച്ചതത്രേ., ജന 

ത്തിന്നു വേണ്ടി മാത്തമല്പ, ചിതറിയിരിക്കു 

ന്ന ദൈവമക്കളെ ഒന്നായിട്ടു ചേക്കേണ്ട 

തിന്നും തന്ന. അന്നുമുതല് അവര് അ 

വനെ കൊല്ലൂവം൯ ആലോചിച്ചു. 

അതുകൊണ്ടു യേശു യ്യെഹ്രടന്മാരുടെ 

ഇടയില് പിന്നെ പരസ്യമായി നടക്കാ 

തെ അധിടം വിട്ടു മരുഭൂമിക്കരികെ എ 

ഫയീം എന്ന പട്ടണത്തിലേക്കു വാങ്ങി 

ശിഷ്യന്മാരുമായി അധിടെ പാത്തു. യെ 

ഫ്രടന്മാരുടെ പെസഹ അടുത്തിരിക്ക 

യാല് പലരും തങ്ങഠക്കു ശുഭ്ധിവരുത്തു 

വാ൯ പെസഹെക്കു മുമ്പെ നാട്ടില്നിന്നു 

യെരൂശലേമിലേക്കു പോയി. അവര് 

ധാം 
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യേശുധിനെ അന്വേഷിച്ചു ദൈവാലയ 

ത്തില് നിന്നുകൊണ്ടു: എന്തു തോന്നുന്നു? 

അവന് പെരുനാശക്കു . വരികയില്ലയോ 

എന്നു തമ്മില് പറഞ്ഞു. ഏന്നാല് മഹാ 

പൃരരാഹിതന്മാരും പരീശന്മാരും അവനെ 

പിടിക്കേണം എന്നുവെച്ചു അവ൯ ഇരി 

ക്കുന്ന ഇടം ആരെങ്കിലും അറിഞ്ഞാല് 

അറിവു തരേണമെന്നു കല്പന കൊടു 

ത്തിരുന്നു. 

൧൨.൦ അഡ്ധ്യായം. 

യ്യേശു മരിച്ചവരില്നിന്നു ഉയിപ്പ്ിച്ച 

ലാസ൪ പാത്ത ബെഥാന്യ യിലേക്കു യേശു 

പെസഹെക്ക ആവു ദിവസം മുമ്പെ വന്നു. 

അധിടെ അവര് അവന്നു ഒരു അത്താഴം 

ഒരുക്കി; മാത്ത ശര്രൂഷ ചെയ്യു, ലാസരോ 

അവനോടുക്രടെ പന്തിയില് ഇരുന്നവ 

രില് ഒരുവന് ആയിരുന്നു. അപ്പോം 

മറിയ ധിലയേറിയ സ്വ ൃജടാമാംസി 

തൈലം ഒരു റാത്തല് എടുത്തു യേശുധി 

നെറ കാലില് പൂശി തനെറ തലമുടി 

കൊണ്ടു കാല് തുവത്തി; തൈലത്തിനെറ 

൨൫ 

ന്നാല് അവന്െറ ശിഷ്യന്മാരില് ഒരുത്ത 

സെരരഭ്യംകൊണ്ടു വീടു നിറഞ്ഞു. 

നായി അവനെ കാണിച്ചുകൊടുപ്പാനുള്ള 

സ്തദാ സ്തൂർയ്യാത്താധു: ഈ തൈലം 

മുന്നൂറു ധെള്ളിക്കാശിന്നു വിററ ഒരി 

ന്മാക്കു കൊടുക്കാഞ്ഞതു എന്തു എന്നു പാ 

ഞു. ഇതു ദരിന്മാരെക്ുറിച്ചു വിചാരം 

ഉണ്ടായിട്ടല്ല, അവന് കള്ള൯ ആകകൊ 

ണ്ടും പണസ്സുഞ്ചി തനെറ പക്കല് ആക 

യാല് അതില് ഇട്ടതു എടുത്തുവന്നതു 

കൊണ്ടും അത്രേ പറഞ്ഞതു. യേശുവോ: 

അവളെ ധിടുക; എനെറ ശധഖസംസ്താര 

ദിവസത്തിന്നായി അവദ ഇതു സൂക്ഷിച്ചു 

എന്നിരിക്കട്ടെ. നിങ്ങരക്കു 

എല്ലായ്യ്യോഴചം അടുകക്കെ ഉണ്ടല്ലോ; ഞാന് 

ദരിഭന്മാ൪ര 

ഉ1₹ 
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എല്ലാദയ്ക്യാഴം അടുക്കെ ഇല്പതാനും എന്നു 

പറഞ്ഞു. 

അരവ൯ അവിടെ ഉണ്ടെന്നു അറിഞ്ഞിട്ടു 

യ്യെഹ്രുദന്മാരുടെ ഒരു വലിയ പുരുഷ്കാരം 

യേശുധിനെറ നിമിത്തം മാത്രമല്പ, അവ൯ 

മരിച്ചവരില്നിന്നു ഉയിപ്പിച്ച ലാസരെ 

കാണ്മാനായിട്ടുംക്രടെ വന്നു. അവ൯ 

ഹേതുവായി അനേകം യ്യെഹ്രുടന്മാർ ചെ 

ന്നു യേശുധില് ധിശ്വസിക്കയാല് ലാസ 

രെയും കൊല്ലേണം എന്നു മഹാപുടരാഹി 

തന്മാര ആലോചിച്ചു. 

പിറെറന്നു പെരുനാധാക്കു വന്നോരു 

വലിയ പുരുഷാരം യേശു യെരൂശലേഥി 

ലേക്കു വരുന്നു എന്നു കേട്ടിട്ടു ഇരത്തപ്പ 

നയുടെ കുരുത്തോല എടുത്തുംകൊണ്ടു അവ 

നെ എതിരേപല്പാ൯ ചെന്നു: ഹോശന്നാ, 

യിസ്രാമയലിനെറ രാജാവായി കത്താധി 

നെറ നാമത്തില് വരുന്നവന് വാഴ്സുത്പ്പെ 

ട്ടവ൯ എന്നു ആത്തു. 

റിയ കഴ്യതയെ കണ്ടിട്ടു അതിന്മേല് കയറി. 

യേശു ഒരു ചെ 

 സിയോ൯പുത്രീ, ഭയപ്പെടേണ്ടാ; ഇതാ, 

നിസെറ രാജാവു കഴഴതക്കുട്ടിപ്പുറതുുതു കയറി 

വരുന്നു" എന്നു എഴ്തിയിരിക്കുന്നതുപോ 

ലെ തന്നേ. ഇതു അവനെറ ശിഷ്യന്മാര് 

ആദിയില് ഗ്രഹിച്ചില്ല; യേശുയിന്നു തേ 

ജസ്തൃരണം വന്നശേഷം അയനെക്കുറി 

ച്ച ഇങ്ങനെ എഴ്ചതിയിരിക്കുന്നു എന്നും 

തങ്ങ അവന്നു ഇങ്ങനെ ചെയ്യൂ എന്നും 

അവക്കു ഓമ്മവന്നു. അവന് ലാസരെ 

കല്ലറയില്നിന്നു വിളിച്ചു മരിച്ചവരില് 

നിന്നു എഴ്ന്നേല്പിച്ചപ്പോര അധനാടു 

ക്രടെ ഉണ്ടായിരുന്ന പുരുഷാരം സാക്ഷ്യം 

പറഞ്ഞു. 

പ്രകാരം പുരുഷാരം 

അവ൯ ഈ അടയാളം ചെയ്യു 

കേട്ടിട്ടു അവ 

നെ എതിരേററുചെന്നു. ആകയാത 

തമ്മില് തമ്മില്: നമുക്കു 

ഒന്നും സാധിക്കുന്നില്ലല്ലോ; ലോകം അ 

പരിശന്മാ൪ 

ഠിം 

1 04. 27൩ 12 

വനെറ പിന്നാലെ ആയിപ്പോയി എന്നു 

പറഞ്ഞു. 

പെരുനാളില്ത നമസ്തുരിപ്പാ൯ വന്നവ 

രില് ചില യവഡവനന്മാര് ഉണ്ടായിരുന്നു. 

ഇവര് ഗലീലയിലെ ബേത്ത് സയിദക്കാ 

രനായ ഫിലിപ്പ്പൊസിനെറ അടുക്കല് 

ചെനു അവനോടു : യജമാനനേ, ഞങ്ങ 

ക്കു യേശുയിനെ കാണ്മാന് താല്പയ്യമുണ്ടു 

എന്നു അദപക്ഷിച്ചു. ഫിലിപ്പ്യൊസ് 

ചെന്നു അന്ത്െയാസിനോടു പറഞ്ഞു. 

അതന്ത്െയാസും ഫിലിപ്പപൊസും ക്രടെ ചെ 

നു യേശുധിനോടു പറഞ്ഞു. യേശു അധ 

രോട്ട ഉത്തരം പറഞ്ഞതു : മന്ഷ്യപുത്രസ 

തേജസ്തരരിക്കപ്പെടുവാന്ുള്ള നാഴിക വന്നി 

രിക്കുന്നു. ആമേ൯, ആമേ൯, ഞാ൯ 

നിങ്ങളോടു പറയുന്നു: കോതമ്പുമണി 

നിലത്തു വീണു ചാകുന്നില്ല എങ്കില് അതു 

തനിയേ ഇരിക്കും; ചത്തു എങ്കിലോ വളരെ 

വിള ധുണ്ടാകും. തനെറ ജീവനെ സ്നേഹി 

ക്കുന്നവ൯ അതിനെ കളയും; ഇഹലോക 

ത്തില് തനെറ ജിവനെ പകെക്കുന്നവ൯ 

അതിനെ നിത്യജങീവന്നായി സൂക്ഷിക്കും. 

എനിക്കു ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നവ൯ എന്നെ 

അന്ദഗമിക്കട്ടെ; ഞാ൯ ഇരിക്കുന്നേടത്തു 

ഇരിക്കും; 

എനിക്കു ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നവനെ പിതാധു 

മാനിക്കും. ഇപ്പോ എനെറ ഉള്ളം കല 

ങ്ജിയിരിക്കുന്നു; ഞാ൯ എന്തു പറയേണ്ടു? 

എനെറ ശുശ്രൂഷക്കാരനും 

പിതാവേ, ഈ നാഴികയില്നിന്നു എന്നെ 

രക്ഷിക്കണമേ; എങ്കിലും ഇതുനിമിത്തം 

ഞാ൯ ഇര നാഴികയിലേക്കു വന്നിരിക്കുന്നു. 

പിതാ3വ. നിനെറ നാമത്തെ മഹത്വപ്ലെ 

ടുത്തേണ3മ. അപ്പ്പോഠ സ്വഗ്ഗത്തില് 

നിന്നു: ഞാ൯ മഹത്വപ്പെടുത്തിയിരിക്കു 

നനു; ഇനിയും മഹത്വപല്പലെടുതുതും ഏന്നൊരു 

ശബ്ദും ഉണ്ടായി. അതു കേട്ടിട്ടു അരികെ 

നില്ലുന്ന പുരുഷാരം: ഇടി ഉണ്ടായി ഏന്നു 
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പറഞ്ഞു; മറു ചില൪: ഒരു ഭദൈവട്ടുത൯ | ധിശ്വസിപ്പാ൯ കഴിഞ്ഞില്ല; അതിന്െറ 

അവനോടു സംസാരിച്ചു എന്നു പറഞ്ഞു. | കാരണം യെശയ്യാവു വേറെ ഒരേടത്തു 

അതിന്നു യേശു: ഈ ശബ്ദും എനെറ നിമി 

ത്തമല്ല, നിങ്ങളുടെ നിമിത്തം അതത്ര 

തുണ്ടായതു. ഇദപ്പാഠം ഈ ലോകത്തിസെറ 

ന്യായധിധി ആകുന്നു; ഇപ്പോ ഇര ലോ 

കത്തിനെറ പ്രദവിനെ പുറത്തു തള്ളിക്ക 

യും. 

ല്വെട്ടാല് എല്ലാവരെയും എങ്കലേക്കു ആക 

ശഠിക്ും എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു. തുതു 

താ൯ മരിപ്പാനുള്ള മരണവിധം സൂചി 

പ്പിച്ച വറഞ്ഞതത്രേ. പുരുഷാരം അവ 

ഞാനോ ഭൂമിയില്നിന്നു ഉയത്ത 

നോടു: ക്രിസ്മൂ എന്നേക്കും ഇരിക്കും എന്നു 

ഞങ്ങഠാ ന്യായപ്രമാണത്തില് വായിച്ചു 

കേട്ടിരിക്കുന്നു; പിന്നെ മനുഷ്യപൃത്ത൯ 

ഉയത്തപ്പെടേണ്ടതെന്നു നി പറയുന്നതു 

എങ്ങനെ? ഈ മനുഷ്യപൃത്ത൯ ആര് എന്നു 

ചോടിച്ചു. അതിന്നു യേ അവരോടു : 

ഇനി കുറയകാലം മാത്രം വെളിച്ചം നിങ്ങ 

മൂടെ ഇടയില് ഇരിക്കും; ഇരു നിങ്ങളെ. 

പിടിക്കാതിരിപ്പാ൯ നിങ്ങഠക്കു വെളിച്ചം 

ഉള്ള ടത്താളം നടന്ുകൊരധി൯. ഇരു 

ള്ളില് നടക്കുന്നവ൯ താന് എധിടെ പോ 

നിങ്ങ 

ധെളിച്ചത്തിനെറ മക്കം ആകേണ്ടതിന്നു 

കുന്നു ഏന്നു അറിയുന്നില്ലല്ലോ. 

വെളിച്ചം ഉള്ളേടത്തോളം ഡവെളിച്ചത്തിത 

വിശ്വസിപ്പി൯ എന്നു പറഞ്ഞു. 

ഇതു സംസാരിച്ചിട്ടു യേശു വാങ്ങിപ്പോ 

യി അവരെ വിട്ടു മറഞ്ഞു. അവര് കാങ്ങെ 

അവന ഇത്രവളരെ അടയാളങ്ങളെ ചെ 

ഷ്കിട്ടും അവര് അവനില് ധിശ്വസിച്ചില്ല. 

 കത്താൻവ, ഞങ്ങ കോപ്പ്പിച്ചതു 

ആര് ിശ്വചസിച്ചിരിക്കുന്നു? കത്താ 

വിനെറ ഉജും ആക്കു വെളിപ്പെട്ടിരി 

കന്നു?” 

എന്നു യെശയാപ്രേധാചകന് വറഞ്ഞ വച 

നം നിപ്ൃത്തിയാവാ൯ ഇടവന്നു. അവക്കു 

ഠിം 

പറയുന്നതു : 

& അവര് കണ്ണുകൊണ്ടു കാണുകയോ 

ഹൃദയംകൊണ്ടെ ഗ്രഹിക്കയോ മനം 

തിരികയോ താ൯ അയരെ സൌഖ്യ 

മാക്കുകയോ ചെയ്യാതിരിക്കേണ്ടതിന്നു 

അവരുടെ കണ്ണു അവ൯ കുരുടാക്കി 

ഹൃദയം തടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.₹ 

യെശയ്യാവു അവസെറ തേജസ്സു കണ്ടു 

അയനെക്കറിച്ചു സംസാരിച്ചതു കൊണ്ടാക 

നു ഇതു പറഞ്ഞതു. എന്നിട്ടും പ്രമാണി 

കളുില് തന്നേയും അനേകർ അധനിത, 

വിശ്വസിച്ചു; പള്ളിഭൂക്്ർ ആകാതിരി 

പ്രാൻ പരിശന്മാ൪നിമിഅതം ഏററുപറ 

ഞ്ഞില്ലതാന്ദം. അവയര് ദൈവത്താലുള്ള 

മാനത്തെക്കാഗ മനുഷ്യയരാലുള്ള “മാനത്തെ 

അധികം സ്നേഹിച്ചു. 

യേശു വിളിച്ചുപറഞ്ഞതു: ഏന്നിത 

വിശ്വസിക്കുന്നവന് ഏന്നിലല്ല എന്നെ 

അയച്ചവനില് തന്നേ ധിശ്വസികുന്നു. 

ഏന്നെ കാണ്ടന്നവ൯ ഏന്നെ അയച്ചവ 

എന്നില് വിശ്വസിക്കു 

ന്നവന്൯ ആരും ഇരുളില് വസിക്കാതിരി 

പ്രാ൯ ഞാ൯ ധെളിച്ചമായി ലോകത്തില് 

നെ കാണ്ടന്നു. 

വന്നിരിക്കുന്ന. ഏനെറെറ വചനം കേട്ടു 

പ്രമാണിക്കാത്തവനെ ഞാ൯ പധിധിക്കു 

ന്നില്ല; ലോകത്തെ വിധിപ്പാനല്ല, ലോക 

ത്തെ രക്ഷിപ്പംനത്രേ ഞാന് ഡന്നിരിക്കു 

ന്നതു. ഏനെറ വചനം കൈക്കൊള്ളാ 

തെ എന്നെ തള്ളിക്കള യുന്നവനെ ന്യായം 

വിധിക്കുന്നവ൯ ഉണ്ടു; ഞാ൯ സംസാരിച്ച 

വചനം തന്ന ഒടുക്കത്തെ നാളില് അഖ 

നെ ന്യായം ധിധിക്കും. ഞാ൯ സ്വയ 

മായി സംസാരിച്ചിട്ടില്ല; എന്നെ അയച്ച 

പിതാധു തന്നേ ഞാ൯ ഇന്നതു പറയേണം 

എന്നും ഇന്നതു സംസാരിക്കേണം എന്നും 
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കല്പന തന്നിരിക്കുന്നു. അവനെറ കല്പന 

നിത്യജീവ൯ എന്നു ഞാന് അറിയുന്നു; 

ആകയാല് ഞാന് സംസാരിക്കുന്നതു 

പിതാധു എന്നോടു അരുളിച്ചെയുതു പോ 

ലെ തന്നേ സംസാരിക്കുന്നു. 

൧൩. അഡ്ധ്യായം. 

വെെസഹപെരുനാള്ളിന്നു മുമ്പെ താ൯ 

ഈ ലോകം വിട്ടു പിതാധിനെറ അടുക്കല് 

പോകുവാനുള്ള നാഴിക വന്നു എന്നു 

യേശു അറിഞ്ഞിട്ടു, ലോകത്തില് തനിക്കു 

ഒള വരെ സ്നേഹിച്ചതുപോലെ അവസാന 

ത്തോളം അവരെ സ്നേഹിച്ചു. അത്താഴം 

ആയലപ്പ്ാഠം പിശാചും, ശിമോനെറ മക 

നായ സ്മൂദം ഈസ്ത്ുയ്യോത്താവിനെറ ഹൃദ 

യത്തില് അവനെ കാണിച്ചുകൊടുപ്പാ൯ 

തോന്നിച്ചിരുന്നു; പിതാധുയ സകലവും 

തനെറ കയ്യിത തന്നിരിക്കുന്നു എന്നും 

താ൯ ദൈധഖത്തിനെറ അടുക്കല്നിന്നു 

വന്നു ദൈധഖത്തിനെറ അടുക്കല് പോകു 

ന്നു എന്നും യേശു അറിഞ്ഞിരിക്കെ അത്താ 

ഗത്തില്നിന്നു എഴുന്നേററു വ്രും ഈരി 

ഖെച്ചു ഒരു തുവത്തു എടുതുതു അരയില് 

ചുററി ഒരു പാത്രത്തില് വെള്ളം പകന്മ 

ശിഷ്യന്മാരുടെ കാല് കഴ്ഴകവാന്ദം അര 

യില് ചുററിയിരുന്ന തുണികൊണ്ടു തൂവ 

ത്തുവാനും തുടങ്ങി. അവന് ശിരമാ൯ 

പത്രൊസിനെറ അടുക്കല് വന്നപ്പ്യോഠം 

നി അവന്൯ അവനോടു: കത്താവഖ, 

എനെറ കാല് കഴ്ചകുന്നുവോ എന്നു പറ 

ഞ്ഞു. 

ന്നതു നീ ഇല്പോഠം അറിയുന്തില്ല; പിന്നെ 

യേശു അവനോടു: ഞാന് ചെയ്യു 

അറിയും എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു. നീ 

ഒരുനാളും എനെറ കാല് കഴ്ഴകുകയില്ല 

എന്നു പത്രൊസ് പറഞ്ഞു. അതിന്നു 

യേശു: ഞാന് നിന്നെ കഴകാഞ്ഞാല് 

നിനക്കു എന്നോടുക്രടെ പങ്ധില്ല എന്നു 

100 20൩ 13 

തുത്തരം പറഞ്ഞു. അപ്പാ ശിമോ൯ 

പത്രൊസ് : കത്താ$വ, എനെറ കാല് 

മാത്രമല്ല കയ്യും തലയും ക്രടെ കഴ്ു3കണമമ 

എന്നു പറഞ്ഞു. യേശു അഖനോടു: കുളി 

ച്ചിരിക്കുന്നവന്നു കാല് അല്ലാതെ കഴ്ചകു 

വാ൯ ആധശ്യം ഇല്ല; അവന് മുഴുവനും 

ശുദ്ധിയുള്ള വ൯; നിങ്ങ ശുദ്ധിയുള്ള 

വ൪ ആകുന്നു; എല്ലാവരും അല്പതാനും 

എന്നു പറഞ്ഞും തന്നെ കാണിച്ചുകൊടു 

ക്കന്നവനെ അറിഞ്ഞിരിക്കകൊണ്ടത്രേ 

എല്ലാവരും ശുദ്ധിയുള്ള വരല്പ എന്നു പറ 

ഞ്ഞതു. 

അവ൯ അവരുടെ കാല് കഴ്ചകിട്ടു 

വ്ര്രും ധരിച്ചു വിണ്ടും ഇരുന്നു അവരരാടു, 

പറഞ്ഞതു: ഞാ൯ നിങ്ങമക്കു ചെയുതു 

ഇന്നതു എന്നു അറിയുന്നുലോ? നിങ്ങ 

എന്നെ ഗുരുധെന്നും കത്താധെന്നും ധിളി 

ക്കുന്നു; ഞാ൯ അങ്ങനെ ആകകൊണ്ടു 

നിങ്ങ പറയുന്നതു ശരി. കത്താധും 

ഗുരുവുമായ ഞാ൯ നിങ്ങളുടെ കാൽ കഴകി 

എങ്കില് നിങ്ങളും തമ്മില് തമ്മില് കാല് 

ഞാ൯ നിങ്ങമക്കു 

ചെയ്യേണ്ട 

കഴ്ച മകണ്ടതാകുന്നു. 

ചെയുതു പോലെ നിങ്ങളും 

തിന്നു ഞാ൯ നിങ്ങള്ക്കു ദൂഷ്ട്രാന്തം തന്നി 

രിക്കുന്നു. 

നിങ്ങളോടു പറയുന്നു: ദാസന യജമാന 

ആമേന, ആമമന്൯, ഞാ൯ 

നെക്കാ വലിയവന് അല്ല; ടൂത൯ തന്നെ 

അയച്ചവനെക്കാഠ വലിയവന്ദമല്പ. ഇതു 

നിങ്ങ അറിയുന്നു എങ്കില് ചെയ്യാര 

ഭാഗ്യ യാന്മാ൪. നിങ്ങളെ. എല്ലാവരെയും 

കുറിച്ചു പറയുന്നില്ല; ഞാന് തിരഞ്ഞെടു 

ത്തവരെ ഞാ൯ അറിയുന്നു; എന്നാല് 

എന്െറ അപ്പും തിന്നുന്നവന് എനെറ 

നേരെ കുതികാല് ഉയത്തിയിരിക്കുന്നു" 

എന്നുള്ള തിരുഖവെഴ്ത്തിന്നു നിവ്ത്തി 

സംഭവിക്കു വരേണ്ടതാകുന്നു. അതു 

മ്പോഠ ഞാന് തന്നേ മശിഹ എന്നു നി 

13 

14 

19 

റാ റിം 
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ങ്ങ ധിശ്വസിക്കേണ്ടതിന്നു ഞാന് ഇ 

21 

റി 

[ 

26 

30 

മപ്പാഠം അതു സംഭ ചിശടംമുമ്പെ നിങ്ങളോ 

ടു പായുന്നു. ആമേ൯, താ2മ൯, ഞാ൯ 

നിങ്ങ ളോടു പറയുന്നു: ഞാ൯ അയക്കുന്ന 

വനെ കൈക്കൊള്ളന്നവന എന്നെ കൈ 

ക്കൊള്ളന്നു; എന്നെ കൈക്കൊള്ള നനവ൯ 

ഏന്നെ അയച്ചവനെ കൈക്കൊള്ളുന്നു. 

ഇതു പറഞ്ഞിട്ടു യേശു ഉള്ളം കലങ്ങി: 

ആഭമ൯, തമന്, ഞാൻ നിങ്ങളോടു 

പറയുന്നു: നിങ്ങളില് ഒരുത്തന് ഏന്നെ 

കാണിച്ചുകൊടുക്കും എന്നു സാക്ഷികരിച്ചു 

വറഞ്ഞൂ. ഇതു രിമുരെക്കുറിച്ചു പായുന്നു 

ഏന്നു ശിഷ്യന്മാര് സംശയിച്ചു തമ്മില് 

തമ്മില് നോക്കി. 

യേശു സ്നേഹിച്ച ഒരുത്ത൯ യേശുധിനെറ 

ശിഷ്യയന്മാരില്ധെച്ചു 

മാധ്ലിടത്തു ചാരിക്കൊണ്ടിരുന്നു. ശിമോന് 

പത്രൊസ് അധനേടേ ആംഗ്ൃയംകാട്ടി, 

അവന് പറഞ്ഞതു ആരെക്കൊണ്ടു ഏന്നു 

ചോടിപ്പാ൯ പറഞ്ഞു. 

വിനന്െറ നെഞ്ചോടു ചാഞ്ഞു: കത്താ3വ, 

അയധ൯ യേശു 

അതു ആര് ഏന്നു ചോടിച്ചു. ഞാന 

അപ്പഖണ്ഡം മുക്കി കൊടുക്കുന്നവന് തന്നേ 

ര്േന്നു യേശൂ ഉത്തരം പറഞ്ഞു; ഖണ്ഡം 

മുക്കി ശിമോന് ഈസ്തൂ3യ്യാത്താധിനെറ 

മകനായ യ്മൂഭെക്കു കൊടുത്തു. ഖണ്ഡം 

വാങ്ങിയ ഉടനെ സാത്താ൯ അയഖനില് 

കടന്നു. യേശു അവനോടു: നീ ചെയ്യു 

ന്നതു വേഗത്തില് ചെയ്യു എന്നു പറഞ്ഞു. 

ഏന്നാല് ഇതു ഇന്നതിനെക്കുറിച്ചു പറഞ്ഞു 

ലെന്നു പന്തിയില് ഇരുന്നവരില് ആരും 

അറിഞ്ഞില്ല. 

പക്കല് ആകയാൽ പെരുനാളിന്മ വേണ്ടു 

പണസ്സുഞ്ചി യ്മൂദയുടെ 

ന്നതു മേടിപ്പാമനാ ഒരിദകു വല്ലതും കൊ 

ടൂപ്പാനോ യേശു അവനോടു കപ്പിക്കുന്നു 

ഏന്നു ചിലകു തോന്നി. ഖണ്ഡം വാങ്ങിയ 

ഉടനെ അവന് ഏഴു 3ന്നററു പോയി; അ 

പ്പോ രാത്രി ആയിരുന്നു. 

ധാഠാാറ്ഠിം 

അവസ പോയദശകം യേശു പറ 

ഞഞതു: ഇപ്പാഠ മനുഷ്യപുത൯ മഹത്വ 

പ്പെടരിക്കുന്നു ദൈവധും അവനില് മഹ 

ത്വല്ലെട്ടിരിക്കുന്നു; ദൈവം അധനില് 

മഹത്വപ്പേട്ടിരിക്കുന്നു എങ്കില് ദൈധം 

അയനെ തന്നില് തന്നേ മഹത്വപ്പെടു 

തും; ക്ഷണത്തില് അവനെ മഹത്വ 

പ്പെടുത്തും. 

കറഞ്ഞോനു 

കുഞ്ഞുങ്ങളും, ഞാന് ഇനി 

മാതൃം നിങ്ങളോടുകൂടെ 

ഇരിക്കും; നിക്ക ഏന്നെ അഃടന്വഷി 

ക്കും; ഞാന് പാകുന്ന ഇടത്തു നിങ്ങനക്കു 

വരുവാന് കഥികയിച്ചു എന്നു ഞാ൯ യ്യെഫ്രു 

ദന്മാമരാടു പാഞ്ഞതു പോലെ ഇന്നു നിങ്ങ 

കോടും പായുന്നു. നിങ്ങറ്ര തമ്മില് തമ്മിരു 

സ്നേഹിക്കണം ഏന്നു പുതിരയാരു കല്പ 

ന ഞാന് നിങ്ങശക്കു തരുന്നു; ഞാ൯ 

നിങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചതുപോലെ നിങ്ങളും 

തമ്മില് തക്കിര സ്നേഹിക്കണം എന്നു 

നിങ്ങധക്കു തമ്മില് തമ്മില് 

സ്നേഹം മുണ്ടെങ്കില് നിങ്ങ എന്െറ 

തന്നേ. 

ശിഷ്യന്മാര് എന്നു എച്ലാവരും അറിയും, 

ശിമോ൯ പത്രൊസ് അവനോടു : കത്താ 

വേ, നി ഏധിടെ പോകുന്നു എന്നു ചോ 

ടിച്ചതിന്നു: ഞാ൯ പോകുന്ന ഇടത്തേക്കു 

നിനക്കു ഇപ്പോ എന്നെ അനുഗമിപ്പാ൯ 

കഴികയില്ല; പിന്നത്തേതില് നീ എന്നെ 

അന്മഗമിക്കും എന്നു യേശു അധാനോടു 

തുത്തരം പറഞ്ഞു. പത്രൊസ് അവനോടു : 

കത്താവേ, ഇപ്പോ എനിക്കു നിന്നെ 

അന്ദഗമിപ്പാ൯ കഴിയാത്തതു ഏന്തു? 

ഞാന് എനെറ ജീധവനെ നിനക്കു വേണ്ടി 

ഖെച്ചുകളുയും ഏന്നു പറഞ്ഞു. അതിന്നു 

യേശു: നിനെറ ജീവനെ ഏനിക്കു ധേ 

ണ്ടി ഖെച്ചുകളുയുമോ? ആ മന്, ആമേന്, 

ഞാ൯ നിന്നോടു പറയുന്നു: നീ മൂന്നു 

പ്രാവശ്യം ഏന്നെ തള്ളിപ്പറയുധോളം 

കോഴി ക്രകുകയില്ല ഏന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 
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൧൪.൦ അങ്ഡ്ായഠ. 

നിങ്ങലുടെ ഹൃദയം കലങ്ങിപ്പോകരുതു; 

ദൈവത്തില് വിശ്വസിപ്പ്ി൯, എന്നിലും 

വിശ്വസിപ്പി൯. എനെറ പിതാധിസെറ 

ഭവനത്തില് അനേകം വാസസ്ഥലങ്ങഗ 

തണ്ടു; ഇല്ലെങ്കില് ഞാ൯ നിങ്ങളോടു പറ 

യുമായിരുന്നു. ഞാ൯ നിങ്ങധക്കു സ്ഥലം 

ഒരുക്കുവാ൯ പോകുന്നു. ഞാ൯ പോയി 

നിങ്ങശക്കു സ്ഥലം ഒരുക്കിയാല്, ഞാ൯ 

ഇരിക്കുന്ന ഇടത്തു നിങ്ങളും ഇരിക്കേണ്ടതി 

ന്നു പിന്നെയും വന്നു നിങ്ങളെ എസനെറ അ 

ടക്കല് ചേത്തു കൊള്ളം. ഞാ൯ പോകുന്ന 

ഇടത്തേക്കുള്ള വഥി നിങ്ങ അറിയുന്നു. 

തോമാസ് അധഖനോടു: കത്താ3വഖ, നീ 

എധിടെ പോകുന്നു എന്നു ഞങ്ങ അറി 

യുന്നില്ല; പിന്നെ വഴി എങ്ങനെ അറിയും 

എന്തു പറഞ്ഞു. യേശു അവനോടു: ഞാ൯ 

തന്നേ വഴിയും സത്യധ്യം ജീവനും ആ 

കുന്നു; ഞാ൯മുഖാന്തരമല്ലാതെ ആരും 

പിതായിനെറ അടുക്കൽ എത്തുന്നില്ല. 

നിങ്ങ എന്നെ അറിഞ്ഞു എങ്കില് എന്െറ 

പിതാധിനെയും അറിയുമായിരുന്നു; ഇന്നു 

മുതല് നിങ്ങ അവനെ അറിയുന്നു; അ 

വനെ കങണ്ടുമിരിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. 

ഫിലിപ്പ്പൊസ്' അവനോടു: കത്താവേ, 

പിതാവിനെ ഞങ്ങമക്കെ കാണിച്ചുതരേ 

ണം; എന്നാല് ഞങ്ങമക്കു മതി എന്നു പറ 

ഞ്ഞു. 

ഞാ൯ ഇത്രകാലം നിങ്ങളോടുക്രടെ ഇരു 

യേശു അവനോടു പറഞ്ഞതു: 

ന്നിട്ടും നി ഏന്നെ അറിഞ്ഞില്ലയോ ഫിലി 

പ്പ്യൊസേ? എന്നെ കണ്ടവ൯ പിതാധി 

നെ കണ്ടിരിക്കുന്നു; പിന്നെ പിതാധി 

നെ ഞങ്ങഠക്കു കാണിച്ചുതരേണം എന്നു 

നി പറയുന്നതു എങ്ങനെ? ഞാ൯പഫിതാ 

യിലും പിതാവു എന്നിലും ആകുന്നു എന്നു 

നീ ലിശ്വസിക്കുന്നില്ലയോ? ഞാന് നിങ്ങ 
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ളോടു പറയുന്ന വചനം സ്വയമായിട്ടല്ല 

സംസാരിക്കുന്നതു; പിതാവു എന്നില് 

വസിച്ചുകൊണ്ടു തനെറ പ്രവൃത്തി ചെയ്യു 

ന്നു. ഞാന പിതാധിലും പിതാധു എന്നി 

ലും എന്നു എന്നെ ധിശ്വസിപ്പി൯; അല്ലെ 

കില് പ്രവ്ൃത്തിനിമിത്തം എന്നെ വിശ്വ 

സിപ്പി൯. 

നിങ്ങളോടു പറയുന്നു: ഞാ൯ ചെയ്യുന്ന 

ആമേ൯, ആമേന, ഞാ൯ 

പ്രവൃത്തി എന്നില് ധിശ്വസിക്കുന്നവന്ും 

ചെയ്യും; ഞാ൯ പിതായിനെറ അടുക്കല് 

പോകുന്നതുകൊണ്ടു അതില് വലിയതും 

അവന് ചെയ്യും. നിങ്ങ എനെറ നാമ 

ത്തില് അപേക്ഷിക്കുന്നതു ഒക്കെയും പിതാ 

വു പൂത്രനില് 

ഞാ൯ ചെയ്യൂതരും. 

മഹത്വല്പെടേണ്ടതിന്നു 

നിങ്ങ എനെറ 

നാമത്തില് എന്നോടു അപേക്ഷിക്കുന്നതു 

ഒക്കെയും ഞാന് ചെയ്യുതരും. നിങ്ങ 

എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു എങ്കില് ഏനെറ 

കപ്പനകളെ കാത്തുകൊള്ളും. എന്നാല് 

ഞാന പിതാധിനോടു ചോടിക്കും; അവ൯ 

സത്ൃത്തിനെറ ആത്മാവു എന്ന മറെറാരു 

കായ്യസ്ഥനെ എന്നേക്കും നിങ്ങളോടുകൂടെ 

ഇരിക്കേണ്ടതിന്നു നിങ്ങഗക്ക തരും. ലോ 

കം അവനെ കാണുകയോ അറിക3യാ 

ചെയ്യായ്ക്കുയാല് അതിന്നു അവനെ ലഭി 

പ്രാ൯ കഴികയില്ല; നിങ്ങളോ അവ൯ 

വസിക്കയും 

ളില് ഇരിക്കയും ചെയ്യന്നതുകൊണ്ടു അ 

നിങ്ങളോടുക്രടെ നിങ്ങ 

വനെ അറിയുന്നു. ഞാ൯ നിങ്ങളെ. 

അനാഥരായി ലിടുകയില്ല; ഞാ൯ നിങ്ങ 

ഭൂടെ അടുക്കല് വരും. കുറരഞ്ഞാന്നു 

കഥിഞ്ഞാല് ലോകം എന്നെ കാണുക 

യില്ല; നിങ്ങളോ ഏന്നെ കാണും; ഞാ൯ 

ജ്ടീവിക്കുന്നതുകൊണ്ടു നിങ്ങളും ജീവിക്കും. 

ഞാ൯ എനെറ പിതാവിലും നിങ്ങ എ 

ന്നിലും ഞാന് നിങ്ങളിലും എന്നു നിങ്ങ 

അന്നു അറിയും. എനെറ കല്പനകഠ 
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ലഭിച്ചു പ്രമാണിക്കുന്നവന് എന്നെ സ്നേ 

ഹിക്കുന്നവ൯ ആകുന്നു; എന്നെ സ്നേഹി 

ക്ുന്നവനെ എനെറ പിതാധു സ്ന്റേഹിക്കും; 

ഞാനും അവനെ സ്നേഹി ച്ചു അവന്നു എ 

ഈരസ്തറ 
യ്യോത്താവല്ലാത്ത ്തൂദാ അവനോടു : കത്താ 

ന്നെത്തമന്ന ധെകളിപ്പെടുത്തും. 

ലേ, എന്തു സംഭധിച്ചിടാകുന്നു നി ലോക 

ത്ത്ിന്നല്ല ഞങ്ങഠാക്കതതര നിന്നെ വെളി 

പ്പേടുതതുവാ൯ പോകുന്നതു എന്നു ചോ 

ദിച്ചു. 

ഹിക്കുന്നവ൯ ഏനെറ വചനം പ്രമാണി 

യേശൂ അവനാടു: എന്നെ സ്ക 

ക്കും; ഏനെറ പിതാധയ അവനെ സ്നേഹി 

ക്കും; ഞങ്ങ അവന്െറ അടുക്കല് വന്നു 

അവമനാടുക്രടെ വാസം ചെയ്യും. എന്നെ 

സ്നറേഹിക്കാത്തവന എനെറ വചനം പ്രമാ 

ണിക്കുന്നില്ല; നിങ്ങ കക്കുന്ന വചനം 

എനേേറതല്ല എന്നെ അയച്ച പിതാധി 

പറഞ്ഞു. 

ഞാന് നിംദളാടുക്രടെ വസിക്ുമമ്പാ 

നേറത3തര എന്നു ഉത്തരം 

ഇതു നിങ്ങളോടു സംസാരിച്ചിരിക്കുന്നു. 

എങ്കിലും പിതാധു എനൊ നാമത്തില് 

അയപ്പാനുള്ള പരി ശുദ്ധാത്മാധ്യ എന്ന കാ 

യ്യസ്ഥന് നിങ്ങഠാക്കു സകലവും ഉപദേശി 

ചൂതരികയുൂം ഞാന് നിങ്ങളോടു പറഞ്ഞതു 

ഒക്കെയും നിങ്ങളെ ഓമ്മപ്പെടുത്തുകയും 

ചെയ്യും. സമാധാനം ഞാന് നിങ്ങമക്കു 

തന്നേച്ചുപോകുന്നു; എന്െറ സമാധാനം 

ഞാന് നിങ്ങമാക്കു തരുന്നു; ലോകം തരു 

ന്നതു പോലെ അല്ല ഞാ൯ നിങ്ങഠാക്കു തരു 

ന്നതു. നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം കലങ്ങരുതു, 

ഭൂമിക്കയും അരുതു. ഞാ൯ പോകയും 

നിങ്ങളൂടെ അടുക്കല് മടങ്ങിവരികയും 

ചെയ്യും എന്നു ഞാന് നിങ്ങളോടു പറഞ്ഞതു 

കേട്ടുവല്ലോ; നിങ്ങ ഏന്നെ സ്നേഹിക്കു 

ന്നു ഏങ്കില് ഞാന് പിതാധിനെറ അടു 

ക്കല് പോകുന്നതിനാല് നിങ്ങ സന്തോ 

ഷകിക്കുമായിരുന്നു; പിതാവു എന്നെക്കാഠ 
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വലിയയനരപ്പോ. അതു സംഭവിക്കു 

മ്പോഠര നിങ്ങ വിശ്വസിക്കേണ്ടതിന്നു 

ഞാ൯ ഇപ്പോ അതു സംഭധിക്കുംമുമ്പെ 

ഞാ൯ 

ഇനി നിങ്ങളോടു വളരെ സംസാരിക്ക 

പ്രഭ 
അവന്നു ഏന്നോടു ഒരു കാഷ്യധയമില്ല. എ 

ങ്കിലും ഞാ൯ പിതാധിനെ സ്നേഹിക്കുന്നു 

നിങ്ങ ളോടട പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 

യില്ല; ലോകത്തിനെ വരുന്നു; 

എന്നും പിതാധു എരന്നാടു കപ്പിച്ചതുപോ 

ലെ ഞാ൯ ചെയ്യുന്നു എന്നും ലോകം അറി 

എഐഴ്ഴമന്നപ്പി൯; നാം പോക. 

൧൫൭൦ അദ്ധ്യായം. 

ഞാന് സാക്ഷാൽ മുന്തിരിവള്ളിയ്യം 

എനെറ പിതാവു തോടമക്കാരനും ആകുന്നു. 

എന്നില് കായഷ്ത്രാത്ത കൊമ്പു ഒക്കെയും 

അവന് നീക്കിക്കമുയുന്നു; കായ്ക്കരന്നതു 

ഒക്കെയും അധികം ഫലം കായ്ക്കണ്ടതി 

ഞാ൯ 

നിങ്ങളോടു സംസാരിച്ച വചനംനിഥി 

ന്നു ചെത്തി ധെടിപ്പാക്കുന്നു. 

ആം നിങ്ങ ഇപ്പോ ശ്രഭ്ധിയുള്ളവ 

എന്നില് വസിപ്പ്പി൯; ഞാ൯ 

നിങ്ങളിലും വസികും; കൊമ്പിന്നു മുന്തി 

രാകുന്നു. 

രിവള്ളിയില് വസിച്ചിട്ടല്ലാതെ സ്വയ 

മായി കായ്ത്റാ൯ കഴിയാത്തതു പോലെ 

എന്നില് വസിച്ചിടല്ലാതെ നിങ്ങഠക്കും 

കഴികയില്ല. ഞാ൯ മുന്തിരിവള്ളിയും 

നിങ്ങ കൊമ്പുകളും അകന്നു; ഒരുത്ത൯ 

എന്നിലും ഞാ൯ അവനിലും വസിക്കുന്നു 

എങ്കില് അവന് വമരെ ഫലം കാഷ്ക്രം; 

എന്നെ പിരിഞ്ഞു നിങ്ങനക്കു ഒനും ചെ 

എന്നില് വസിക്കാ 

ത്തവനെ ഒരു കൊമ്പു3പാലെ പുറത്തു 

യ്കാ൯ കഴികയില്ല. 

കളഞ്ഞിട്ടു അവ൯ കണങ്ങിഃപ്പാകുന്നു; 

ആ വക ചേത്തു തീയില് ഇടുന്നു; അതു 

നിങ്ങ എന്നിലും 

എനെറ വചനം നിങ്ങളിചും വസിച്ചാത 

വെത്തുഃ3പാകും. 
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നിങ്ങ ഇച്ഛിക്കുന്നതു എന്തെങ്കിലും അ 

പേക്ഷിപ്പി൯; അതു നിങ്ങമക്കു കിട്ടും. 

നിങ്ങശ വളരെ ഫലം കാഷ്ക്രന്നതിനാല് 

എനെറ പിതാവു മഹത്വപ്പെടുന്നു; അങ്ങ 

നെ നിങ്ങ എനെറ ശിഷ്യന്മാര് ആകും. 

പിതാധ്യ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നതു പോലെ 

ഞാനും നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നു ; എനെറ 

സ്നേഹത്തില് വസിപ്പി൯. ഞാ൯ എനെറ 

പിതായിനെറ കല്പനകഠ പ്രമാണിച്ചു 

അവനെറ സ്നേഹത്തില് വസിക്കുന്നതു 

പോലെ നിങ്ങ എനെറ കല്പനകഠം 

പ്രുമാണിച്ചാത എനെറ 

വസിക്കും. എനെറ സന്തോഷം നിങ്ങ 

ളില് ഇരിപ്പാനും നിങ്ങളുടെ സന്തോഷം 

പണ്ണമാകു വാനം ഞാ൯ ഇതു നിങ്ങളേടു 

സംസാമരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഞാ൯ നിങ്ങളെ 

സ്ക്റേഹിച്ചിരിക്കുന്നതു പലൈ നിങ്ങളും 

തമ്മില് തമ്മില് സ്നേഹിക്കണം എന്നാകു 

നനു എന്റെറ കല്പന. സ്നേഹിതന്മാക്കു 

ധവേണ്ടി ജീവനെ കൊടുക്കുന്നതിലും അധി 

കമുള്ള സ്നേഹം ആകും ഇല്ല, ഞാ൯ നിങ്ങ 

ളോടു കപ്പിക്കുന്നതു ചെയ്യാല് നിങ്ങ എ 

നെറ സ്നേഹിതന്മാർ തന്നേ. യജമാന൯ 

ചെയ്യുന്നതു ദാസ൯ അറിയായ്കകൊണ്ടു 

ഞാന് നിങ്ങളെ ദാസന്മാര് എന്നു ഇനി പ 

റയുന്നില്ല; ഞാ൯ എനെറ പിതാധിനോടു 

കേട്ടതു എല്ലാം നിങ്ങളോടു അറിയിച്ചതു 

കൊണ്ടു നിങ്ങളെ സ്നേഹിതന്മാര് എന്നു 

പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. നിങ്ങ എന്നെ തിര 

ഞ്െടുതുതു എന്നല്ല, ഞാ൯ നിങ്ങളെ. തിര 

ഞ്ഞെടുത്തു, നിങ്ങ പോയി ഫലം കാഷ്ഷ്രേ, 

ണ്ടതിന്നും നിങ്ങളുടെ ഫലം നിലനില്ലേം 

ണ്ടതിന്നും നിങ്ങളെ ആക്കിയെച്ചുമിരി 

ക്കുന്നു; നിങ്ങ എനെറ നാമത്തില് പിതാ 

ധിനോടു അഃപക്ഷിക്കുന്നതൊക്കെയും അ 

വ൯ നിങ്ങനക്കു തരുവാനായിട്ടു തന്നേ. 

നിങ്ങാം തമ്മില് തമ്മില് സ്ന്റേഹിക്കേണ്ട 

ഠിം 

1 (0 
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തിന്നു ഞാ൯ ഇതു നിങ്ങളോടു കല്പിക്കുന്നു. 

ലോകം നിങ്ങളെ പകെക്കുന്നു എങ്കില് 

അതു നിങ്ങശക്കു മുമ്പെ എന്നെ പകെച്ചി 

രിക്കുന്നു എന്നു അറിധി൯. നിങ്ങ 

ലോകക്കാര ആയിരുന്നു എങ്കില് ലോകം 

തനിക്കു സ്വന്തമായതിനെ സ്ന്റേഹിക്കുമാ 

യിരുന്നു; എന്നാല് നിങ്ങ ലോകക്കാരാ 

യിരിക്കാതെ ഞാ൯ നിങ്ങളെ ലോകത്തില് 

നിന്നു തിരഞ്ഞെടുത്തതു കൊണ്ടു ലോകം 

നിങ്ങളെ പകെക്കുന്നു. ദാസ൯ യജമാ 

നനെക്കാ വലിയവനല്പ എന്നു ഞാ൯ 

നിങ്ങളോടു പറഞ്ഞ ധാക്കു ഓപ്പി൯; അ 

വര് എന്നെ മഉപര്ധിച്ചു എങ്കില് നിങ്ങ 

ളെയും ഉപദ്ധിക്കും; 

പ്രമാണിച്ചു എങ്കില് നിങ്ങളു.ടേതും പ്രമാ 

ണിക്കും. 

അവര് അറിയായ്ക്കുകൊണ്ടു എനെറ നാമം 

എനെറ വചനം 

എങ്കിലും എമന്ന അയച്ചവനെ 

നിമിത്തം ഇതു ഒക്കെയും നിങ്ങളോടു 

ചെയ്യും. ഞാ൯ വന്നു അവരോടു സംസാ 

രിക്കാതിരുന്നെങ്കില് അവക്കു പാപം ഇല്ലാ 

യിരുന്നു; ഇപ്പോഴോ അവരുടെ പാപ 

ത്തിന്നു ഒഴികഴിധില്ല. എന്നെ പകെ 

ക്കുന്നവ൯ എനെറ പിതാധിനെയും പകെ 

ക്കുന്നു. മററാരും ചെയ്യിട്ടില്ലാത്ത പ്രവ്വ 

ത്തികളെ ഞാ൯ അവരുടെ ഇടയില് 

ചെയ്യിരുന്നില്ല എങ്കില് അവക്കു പാപം 

ഇല്ലായിരുന്നു; ഇപ്പോഴാ അവര് എന്നെ 

യ്യും എസെറ പിതാധിനെയും കാങ്കയം 

പകെക്കുകയും ചെയ്യിരിക്കുന്നു. ::അധര്൪ 

വെറുതെ എന്നെ പകെച്ചു" എന്നു അധ 

രുടെ ന്യായപ്രമാണത്തില് എഴചതിയിരി 

ക്കുന്ന വചനം നിവ്ൃത്തിയാകേണ്ടതിന്നു 

തന്നേ. ഞാന് പിതാധിനെറ അടുക്കല് 

നിന്നു നിങ്ങള്ക്കു അയപ്പാനുള്ള കായ്യസ്ഥ 

നായി പിതാധിനെറ അടുക്കല്നിന്നു 

പുറപ്പെടുന്ന സത്യാത്മാവു വരു ഭമ്പാ 

അധന്൯ എന്നെക്കുറിച്ചു സാക്ഷ്യം പറയും. 
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നിങ്ങളും ആദിമൃതത എന്നോടുകൂടെ ഇരി 

ക്കകൊണ്ടു സാക്ഷ്യം പറ യിന൯. 

നന്നം അഡ്ധ്യായം. 

നിങ്ങ ഇടറിപ്പോകാ.മിരിപ്പാ൯ ഞാ൯ 

ഇതു നിങ്ങളോടു സംസാരിച്ചിരിക്കുന്നു. 

അവര് നിങ്ങളെ പള്ളിഭൂക്ഷ൪ ആകും; 

അത്രയയമല്ല നിങ്ങളെ കൊല്ലുന്നവ൯ 

എല്ലാം ദൈവതമിന്നു വഴിപാടു കഴിക്കുന്ന 

എന്നു വിചാരിക്കുന്ന നാഴിക വരുന്നു. 

അധഖര് പിതാധിനെയും എന്നെയും അറി 

യായ്ക്കുകൊണ്ടു ഇങ്ങനെ ചെയ്യും. അതി 

നെറ നാഴിക വരുമ്പോ ഞാ൯ അതു 

നിങ്ങളോടു പാഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നു നിങ്ങ 

ഓക്കേണ്ടതിന്ന ഇതു നിങ്ങളോടു സംസാ 

രിച്ചിരിക്കുന്നു; അടിയില് ഇതു നിങ്ങ 

മോടു പറയാഞ്ഞതു ഞാ൯ നിങ്ങളോടു 

ക്രടെ ഇരിക്കകൊണ്ടമതൃര. ഇദപ്പാഴോ 

ഞാന് എന്നെ അയച്ചവനൊ അടുക്കല് 

പോകുന്നു; നി എഏധിടെ പോകുന്നു എനു 

നിങ്ങ ആരും ഏന്നാടു 2ചാടിക്ുന്നില്ല. 

ഏങ്കിലും ഇതു നിങ്ങളോടു സംസാരിക്ക 

കൊണ്ടു നങ്ങളുടെ ഫൃുദയത്തിത ദുഃഖം 

നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന. എന്നാല് ഞാന് നിങ്ങ 

കോട സത്യം പറയുന്നു; ഞാ൯ പോക 

ന്നതു നിങ്ങരക്കു പ്രമയാജനം; ഞാ൯ 

പോകാഞ്ഞാല് കായ്യസ്ഥ൯ നിങ്ങളുടെ 

അടുക്കരു വരികയില്ല; ഞാ൯ പോയാല് 

അയനെ നിങ്ങളുടെ അടുക്കല് അയക്കും. 

അവന വന്നു പാപത്തെക്കറിച്ചും നീതി 

യെക്കുറിച്ചും ന്യായധിധിയെക്കറിച്ചും ലോ 

കത്തിന്ന ബോധംവരുത്തും. അവര് 

എന്നില് ധിശ്വസിക്കായ്ക്ു കൊണ്ടു പാപ 

ത്തെക്കുറിച്ചും ഞാന് പിതാധിനെറ അ 

ടക്ക പോകയും നിങ്ങാം ഇനി എന്നെ 

കാണാതിരിക്കയും 

നീതിയെക്കുറിച്ചും 

ചെയ്യുന്നതു കൊണ്ടു 

ഈ ലോകത്തിനെറ 

1 7 1 യോഹന്നാന് ൧൭൬ 

പ്രഭ ധിധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കകൊണ്ടു ന്യായ 

വിധിയെക്കുറിച്ചും തന്നേ, ഇനിയും 

വളരെ നിങ്ങളോടു പറവാന് ഉണ്ടു; എ 

ന്നാത നിങ്ങശക്കു ഇപ്പ്പോഠം വഹിപ്പാ൯ 

ക.ഗിധിപ്പ. സത്ൃത്തിനെറ ആത്മാവു 

വരുമ്പോദഗാ അവന് നിങ്ങളെ സകല 

സത്യത്തിലും വഴിനടത്തും; അയവ൯ സ്വയ 

കേക്കു 

വരുധാനുള്ളത്ു 

മായി സംസാരിക്കാതെ താ൯ 

ന്നതു സംസാരിക്കയും 

നിക്ങഗക്കു അറഠിയിച്ചതരികയും ചെയ്യും. 

അധ൯ എനിക്കുള്ളതിതനിന്നു എടുത്തു 

നിങ്ങഗംക്കു അറിയിച്ചുതരുന്നതു കൊണ്ടു 

എന്നെ മഹത്വപ്പെടുത്തും. 

ഒുളതു ഒക്കെയും എനിക്കുള്ളതു; അതുകൊ 

പിതാധിന്നു 

ണ്ട അവന് എനിക്ുള്ളതിതനിനാ 

എടുതുതു നിങ്ങഠക്കു അറിയിച്ചുതരും എന്നു 

ഞാ൯ പറഞ്ഞതു. കുറഞ്ഞോന്നു കഴി 

ഞ്ഞിട്ടു നിങ്ങ എന്നെ കാണുകയില്ല; 

പിന്നെയും കുറഞ്ഞോന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടു നി 

ങ്ങഠം എന്നെ കാണും. അയവനെറ ശിഷ്യ 

ന്മാരില് ചിചര്: കുറഞ്ഞോന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടു 

നിങ്ങാം ഏന്നെ കാഞചകയില്ല; പിന്നെ 

യ്യും 

കാണും എന്നും പിതാധിനെറ അടുക്കരു 

കുറഞ്ഞോന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട എന്നെ 

പോകുന്നു എന്നും അധന് നമമ്മാടു ഈ 

പായുന്നതു ഏന്തു ഏന്നു തമ്മില് ചോടിച്ചു. 

കുറഞ്ഞാന്നു എന്നു ഈ പറയുന്നതു 

ത്അേന്താകുന്നു? അവന് ഏന്തു സംസാരിക്കു 

ന്നു ഏന്നു നാം അറിയുന്നില്ല എന്നും അവ൪ 

പറഞ്ഞു. അവർ തന്നോടു ചോടിപ്പാ൯ 

ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഏന്നു അറിഞ്ഞു യേശു 

അധരരാടു പറഞ്ഞതു: കുറരഞ്ഞാന്നു കഴി 

ഞ്ഞിട്ടു ഏന്നെ കാണുകയിച്ചു; പിന്നെയ്യം 

കുറരഞ്ഞാന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടു ഏന്നെ കാണും 

എന്നു ഞാ൯ പറകയാര നിങ്ങ തമ്മില് 

തമ്മില് ചോടിക്കുന്നു വോ? 

ആമ൯, ഞാ൯ നിങ്ങളോടു പറയുന്നു : 

ആമേന,. 
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യോഹന്നാ൯ ൭൭ 

നിങ്ങ കരഞ്ഞു ധിലപിക്കും; ലോകമോ 

സടന്താഷിക്കും; നിങ്ങ ട്ടഃഖിക്കും; എ 

ന്നാല് നിങ്ങളുടെ ദുഃഖം സന്തോഷമായി 

ത്തീരും. സരി പ്രസധിക്കുമ്പോര തന്െറ 

നാഴിക വന്നതുകൊണ്ടു അവരക്കു ദുഃഖം 

ഉണ്ടു; കുഞ്ഞിനെ പ്രുസവധിച്ചശേഷമോ 

ഒരു മനുഷ്യ൯ ലോകത്തിലേക്കു പിറന്നി 

രിക്കുന്ന സന്തോഷംനിമിത്തം അവ 

തെറ കഷ്ടം പിന്നെ ഓകുന്നില്ല. അ 

ങ്ങനെ നിങ്ങരക്കും ഇപ്പോഠം ട്ട3ഖം ഉണ്ടു 

എങ്കിലും ഞാന് പിന്നെയും നിങ്ങളെ 

കാണും; നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം സന്തോഷി 

ക്കും; നിങ്ങളുടെ സന്തോഷം ആരും നിങ്ങ 

ളില്നിന്നു എടുത്തുകളുകയില്ല. അന്നു 

നിങ്ങ എന്നോടു ഒന്നും ചോദിക്കയില്ല. 

ആമേന്, ആമേ൯, ഞാന് നിങ്ങളോടു 

പറയുന്നു: നിങ്ങ പഫിതാധലിനോട്ട അ 

പേക്ഷിക്കുന്നതൊക്കെയും അവ൯ എനെറ 

നാമത്തില് നിങ്ങനക്കു തരും. ഇന്നു 

വരെ നിങ്ങ എനെറ നാമത്തില് ഒന്നും 

അപേക്ഷിച്ചിട്ടില്ല; അപേക്ഷിപ്പി൯; എ 

ന്നാല് നിങ്ങളുടെ സന്തോഷം പുണ്ണമാകും 

വണ്ണം നിങ്ങശക്കു ലഭിക്കും. 

ഇതു ഞാ൯ സദൃശമായി നിങ്ങളോടു 

ഞാ൯ 

ഇനി സദുശമായി നിങ്ങളോടു സംസാരി 

സംസാരിച്ചിരിക്കുന്നു; എങ്കിലും 

ക്കാതെ പിതാവിനെ സംബന്ധിച്ച സ്സുഷ്ടു 

മായി നിങ്ങളോടു അറിയിക്കുന്ന നാഥിക 

വരുന്നു. അന്നു നിങ്ങ എനെറ നാമ 

ത്തില് അപേക്ഷിക്കും; ഞാ൯ നിങ്ങരക്കു 

വേണ്ടി പിതാധിനോടു അപേക്ഷിക്കും 

എന്നു ഞാ൯ പറയുന്നില്ല. നിങ്ങറം 

എന്നെ സ്നേഹിച്ചു, ഞാന് പിതാവിന്െറ 

അടുക്കല്നിന്നു വന്നിരിക്കുന്നു എന്നു ധി 

ശ്വസിച്ചിരിക്കകൊണ്ടു പിതാവുതാനും 

നിങ്ങളെ. സ്നേഹിക്കുന്നു. ഞാ൯ പിതാ 

വിനെറ അടുക്കല്നിന്നു പുറപ്പെട്ടു ലോക 
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ത്തില് വന്നിരിക്കുന്നു; പിന്നെയും ലോക 

ത്തെ വിട്ടു പിതാവിനെറ അടുക്കല് പോ 

കുന്നു. അതിന്നു അവനെറ ശിഷ്യന്മാര്: 

ഇപ്പോ നീ സദൃശം ഒന്നും പറയാതെ 

സ്സൂക്ഷമമായി സംസാരിക്കുന്നു. നീ സക 

ലവും അറിയുന്നു എന്നും ആരും നിന്നോടു 

ചോടിപ്പാ൯ നിനക്കു ആവശ്യം ഇല്ല എന്നും 

ഞങ്ങാം ഇപ്പോ അറിയുന്നു; ഇതിനാല് 

നീ ദൈഖത്തിനെറ അടുക്കല്നിന്നു വന്നി 

രിക്കുന്നു എന്നു ഞങ്ങ യിശ്വസിക്കുന്നു 

എന്നു പറഞ്ഞു. 

ഇപ്പ്പോഠം നിങ്ങ ധിശ്വസിക്കുന്നു വോ? 

യേശു അധരരാടു: 

നിങ്ങ. ഓരോരുത്തന് താന്താനെറ സ്വ 

ന്തത്തിമലക്കു ചിതറി പ്പ്യോകയും എന്നെ 

ഏകനായി വിടുകയും ചെയ്യുന്ന നാഴിക 

വരുന്നു; വന്നുമിരിക്കുന്നു; പിതാവു എ 

ന്നോടുക്രടെ ഉദ തൂ കൊണ്ടു ഞാ൯ ഏകനല്ല 

താന്ദം. നിങ്ങനക്കു എന്നില് സമാധാനം 

ഉണ്ടാകേണ്ടതിന്നു ഇതു നിങ്ങളോടു സം 

സരരിച്ചിരിക്കുന്നു; ലോകത്തില് നിങ്ങ 

ക്കു കഷ്ടം ഉണ്ടു; എങ്കിലും ധൈയ്യപ്പെടു 

ധി൯; ഞാ൯ ലോകത്തെ ജയിച്ചിരിക്കുന്നു 

എന്നു വറഞ്ഞു. 

൧൭. അദ്ധ്യായം. 

ഇ തൂ സംസരിച്ചിട്ട യേശു സ്വഗ്ലത്തേക്ു 

നോക്കി പറഞ്ഞതെന്തെന്നാല്: പിതാ 

വേ, നാഴിക വന്നിരിക്കുന്നു; നിന്െറ 

പുത്ര൯ നിന്നെ മഹത്വപ്പെടുത്തേണ്ടതിന്നു 

പുത്രനെ മഹത്വപ്പെടുമത്തണമേ. നീ 

അവന്നു നല്ലീട്ടുള്ള വക്കെല്ലാവക്കും അവ൯ 

നിത്യജീവനെ കൊടുക്കേണ്ടതിന്ു നീ 

സകലജഡത്തിന്മേലും അവന്നു അധി 

കാരം നല്ലിയിരിക്കുന്നുവല്ലോ. ഏക 

സത്യദൈവമായ നിന്നെയും നീ അയച്ചി 

രിക്കുന്ന യേശുക്രിസ്ററുവിനെയും അറിയു 

ന്നതു തന്നേ നിത്യജീവന് ആകുന്നു. 
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ഞാന് ഭൂമിയിൽ നിന്നെ മഹത്വപ്പെടുത്തി, 

നീ ഏനിക്കു ചെയ്താ൯ തന്ന പ്രവൃത്തി 

തികെച്ചിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോഠം, പിതാവേ, 

ലോകം ഉണ്ടാകുംമുമ്പെ ഏനിക്കു നിസനൌ 

അടുക്കല് ണ്ടായിരുന്ന മഹത്വത്തില് 

ഏന്നെ നിനെറ അടുക്കത മഹത്വപ്പേടു 

ത്തേണമേ. ന് ധോകത്തില്നിന്നു ഏ 

നിക്കു തന്നിടുള്ള മനുഷ്യകു ഞാന നിനെറ 

നമേം ധെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. അ 

നീ 

അവരെ ഏനിക്ു തന്നു; അവര് നിനെറ 

വർ നിനക്കള്ളവര് ആയിരുന്നു; 

വചനം പ്രമാണിച്ചുമിരിക്കുന്നു. നീ എ 

നിക്ക തന്നതു എല്ലാം നിനെറ പക്കല് 

നിന്നു ആകുന്നു ഏന്നു അവര് ഇപ്പോ 

അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. നി എനിക്കു തന്ന 

വചനം ഞാ൯ അവക്ു കൊടുത്തു; അവര് 

അതു കൈക്കൊണ്ടു ഞാ൯ നിനെ അടു 

ക്കതനിന്നു വന്നിരിക്കുന്നു ഏന്നു സത്യമാ 

യിട്ടു അറിഞ്ഞും നീ എന്നെ അയച്ചു എന്നു 

വിശ്വസിച്ചുമിരിക്കുന്നു. 

വേണ്ടി അട്പക്ഷിക്കുന്നു; ലോകത്തിന്നു 

ഞാ൯ അവക്കു 

വേണ്ടി അല്ല; നി എനിക്കു തന്നിട്ടുള്ള വ൪ 

നിനക്കുള്ളവര് ആകകൊണ്ടു അവധക്ു 

വേണ്ടിയത്രേ ഞാന് അദപക്ഷിക്കുന്നതു. 

എ സേറതു എല്ലാം നിനേറതും നിനേറതു 

എനേതതും ആകുന്ന; ഞാ൯ അവരില് 

ഇനി ഞാ൯ 

ലോകത്തില് ഇരിക്കുന്നിച്ച; ഇവരോ ലോ 

മഹത്വപ്പെട്ടുക്ടിരിക്കുന്നു. 

കത്തില് ഇരിക്കുന്നു; ഞാ൯ നിനെറ അട്ട 

ക്കല് വരുന്നു. പരിശുദ്ധപിതാ3വഖം, അ 

വ൪ നമ്മെഃപ്പാലെ ഒന്നാഭകണ്ടതിന്നു നി 

എനിക തന്നിരിക്കുന്ന നിനെറ നാമ 

ത്തില് അവരെ കാത്തു കൊടള്ള ണമേ. 

അധവരരാടുക്രടെ ഇരുന്നഃപ്പാഗ ഞാന് അ 

വരെ നി എനിക്ു തന്നിരിക്ടുന്ന നിനെറ 

നാമത്തില്ം കാത്തുകൊണ്ടിരുന്നു; ഞാ൯ 

അവരെ സൂക്ഷിച്ചു; തിരുധെഴ്ുത്തിന്നു 
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നിവൃത്തി വരേണ്ടതിന്നു ആ നാശരയാഗ്യ 

നല്ലാതെ അവരില് ആരും നശിച്ചുപോ 

യിട്ടില്ല. ഇപ്പോഴോ ഞാന് നിന്െറ അടു 

ക്കത വരുന്നു; ഏനെറ സന്തോഷം അധ 

ക്കു ഉള്ളില് ്ടണ്ണുമാരകണ്ടതിന്നു ഇതു ലോ 

കത്തില്വഖെച്ചു സംസാരിക്കുന്നു. ഞാ൯ 

അധക്ു നിന്െറ വചനം കൊടുത്തിരി 

ക്കുന്നു; ഞാ൯ ലെൌകികനല്ലാത്തതു പോലെ 

അവരും ലൌകികന്മാരച്ചായ്ക്യകൊണ്ടു ലോ 

കം അധരെ പകെച്ചു. അവരെ ലോക 

ത്തിരനിന്നു എടുക്കേണം ഏന്നല്ലം ടൂഷ്ട 

നൊ കയ്ക്ിര അകപ്പെടാതവണ്ണും അവരെ 

കാത്തുകൊമള്ളണം എന്നത്ര ഞാന് അ 

ഉപേക്ഷിക്കുന്നതു. ഞാന് ലെൌകികനല്ലാ 

ത്തതു പോലെ അവരും ലൌകികന്മാരല്ല. 

സത്യത്താത അധഖരെ വിദ്രുദ്ധികരിമക്ക 

ണമ; നിന്െറ വചനം സത്യം ആകുന്നു. 

നീ എന്നെ ലോകത്തിലേക്കു അയച്ചതു 

പോലെ ഞാന് അവരെയും ലോകത്തി 

ലേക്കു അയച്ചിരിക്കുന്നു. അവരും സാ 

ക്ഷാല് വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടവർ ആകേ 

ണ്ടതിന്നു ഞാ൯ അവക്കു ധേണ്ടി ഏന്നെ 

ത്തന്നേ ധിശുദ്ധീകരിക്കുന്നു. ഇവക്കു വേ 

ണ്ടി 

എന്നില് 

മാതൃമല്പ, ഇവരുടെ വചനത്താത 

ധിശ്വസിപ്പാനിരിക്കുന്നവക്കു 

ധേണ്ടിയ്യം ഞാ൯ അദപക്ഷിക്കുന്നു. നി 

ഏന്നെ അയച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു ലോകം 

വിശ്വസിപ്പാന് അവര് ഏല്ലാവരും ഒന്നാ 

കേണ്ടതിന്നു, പിതാ3വ, നി എന്നിലും 

ഞാന് നിന്നിലും ആകുന്നതുപോലെ അ 

വരും നമ്മില് ആകേണ്ടതിന്നു തന്നേ. 

നി ഏനിക്കു തന്നിട്ടുള്ള മഹത്വം ഞാ൯ 

അവക്കു കൊടുത്തിരിക്കുന്നു: നീ എന്നെ 

അയച്ചിരിക്കുന്നു എന്നും നീ എന്നെ സ്നേ 

ഫിക്കുന്നതു പോലെ അവരെയും സ്നേഹി 

ക്കുന്നു എനം ലോകം അറിവാന്, നാം 

ഒന്നായിരിക്കുന്നതു പോലെ അവരും ഒന്നാ 
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കേണ്ടതിന്നു ഞാ൯ അവരിലും നീ എന്നി 

ലുമായി അവര് ഐക്യത്തില് തികെഞ്ഞ 

വരായിരിക്കേണ്ടതിന്നു തന്നേ. പിതാ 

വേ, നി ലോകസ്ഥാപനത്തിന്നു മുമ്പെ 

എന്നെ സ്ന്റേഹിച്ചിരിക്കകൊണ്ടു എനിക്കു 

നല്ല്തിയ മഹത്വം നീ എനിക്കു തന്നിട്ടുള്ള 

വര് കാണേണ്ടതിന്നു ഞാ൯ ഇരിക്കുന്ന 

ഇടത്തു അവരും എന്നോട്ടക്രടെ ഇരിക്കേ 

ണം എന്നു ഞാന് ഇ ചലിക്കുന്നു. നീതിയുള്ള 

പിതാവേ, ലോകം നിന്നെ അറിഞ്ഞി 

ട്ടില്ല; ഞാനോ നിന്നെ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ; 

നീ എന്നെ അയച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു ഇവരും 

അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. നി എന്നെ സ്നേഹി 

ക്കന്ന സ്നേഹം അവരില് ആകുവാനും 

ഞാ൯ അവരില് ആകുവാനും ഞാ൯ 

നിനെറ നാമം അവക്കു വെളിപ്പെടുത്തി 

യിരിക്കുന്നു; ഇനിയും വെളിപ്പെടുത്തും. 

൧൮.൦ അദ്ധ്യായം. 

ഇതു പറഞ്ഞിട്ടു യേശു ശിഷ്യന്മാരുമായി 

കെ്രോ൯തോട്ടിന്നു അക്കരെക്കു പോയി. 

അവിടെ ഒരു തോട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു; അ 

തില് അവനും ശിഷ്യന്മാരും കടന്നു. 

അവിടെ യേശു പലദപ്പോഴ്ചം ശിഷ്യന്മാ 

രോടുക്രടെ പോയിരുന്നതു കൊണ്ടു അവ 

നെ കാണിച്ചുകൊടുത്ത യ്ലൂദയും ആ സ്ഥലം 

അറിഞ്ഞിരുന്നു. അങ്ങനെ സ്തൂദാ പട്ടാള 

ത്തെയും മഹാപുരോഹിതന്മാരും പരീശ 

ന്മാരും അയച്ച ചേവകരെയും ക്രട്ടിക്കൊ 

ണ്ടു ടീപട്ടിപന്തങ്ങളും ആയ്ുയധങ്ങളു മായി 

അധിടെ വന്നു. യേശു തനിക്കു നേരി 

ടുവാന്നള്ള തു എല്ലാം അറിഞ്ഞു പാത്തു ചെ 

ന്നു: നിങ്ങ ആരെ തിരയുന്നു എന്നു 

അവരോടു ചോദിച്ചു. നസറായനായ 

യേശുയിനെ എന്നു അവര് ഉത്തരം പറ 

ആപ്പ്പോറ : അതു ഞാ൯ തര്ന്ന എന്നു യേശു 

പറഞ്ഞു; അവനെ കാണിച്ചുകൊടുക്കുന്ന 
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യ്തൂദയും നിന്നിരുന്നു. 

ഞാന് തന്നേ എനു അവരോടു പറഞ്ഞ 

അവഖരോടുക്രടെ 

പ്പോ അവര് പി൯വാങ്ങി നിലത്തു 

വീണു. നിങ്ങ. ആരെ തിരയുന്നു എന്നു 

അവന് പിന്നെയും അവരോടു ചോദിച്ച 

തിനു അവര്: നസറായനായ യേശുവി 

നെ എന്നു പറഞ്ഞു. ഞാന് തന്നേ എന്നു 

നിങ്ങളോടു പറഞ്ഞുവല്ലോ; എന്നെ ആ 

കുന്നു തിരയുയന്നതെങ്കില് ഇവര് പൊയ്യ 

ള്ളട്ടെ എന്നു യേശു ഉത്തരം ങ്ങ 

നി എനിക്കു തന്നവരില് ആരും നഷ്ടമാ 

യില്പോയിട്ടില്ല എന്നു അവന് പറഞ്ഞ 

വാക്കിന്നു ഇതിനാല് നിവപ്വത്തിവന്നു. 

ശിമോന് പത്രൊസ് തനിക്കുദ്ള വാഠ ഈരി 

മഹാപുദരാഹിതനെറ ദാസനെ ധെട്ടി അ 

വനെറ വലത്തുകാതു അറുത്തുകളഞ്ഞു; ആ 

ഓസന്നു മല്ലെ്ാസ് എന്നു പേര്. യേശു 

പത്രൊസിമനാടു : വാഠ ഉറയില് ഇടുക; 

പിതായു എനിക്കു തന്ന പാനപാത്രം ഞാ൯ 

കുടിക്കേണ്ടയോ എന്നു പറഞ്ഞു. 

പട്ടാളവും സഹസ്രാധിപനും യെഫ്രു 

ഒന്മാരുടെ ചേവകരും യേശുധിനെ പിടി 

ച്ചകെട്ടി ഒന്നാമതു ഹന്നാധിനെറ അടു 

ക്കല് കൊണ്ടുപോയി; അവന ആ സംവ 

ത്സരത്തെ മഹാപുരോഫിതനായ കയ്യഫാ 

വിനെറ അമ്മായപ്പ൯ ആയിരുന്നു. കയ്യ 

ഫാവോ: ജനത്തിന്നു വേണ്ടി ഒരു മനു 

ഷ്യ൯ മരിക്കുന്നതു നന്നു എന്നു യ്യെഹ്രദ 

ന്മാരോടു ആലോചന പറഞ്ഞവന് തന്നേ. 

ശിമോന് പത്രൊസും മറെറാരു ശിഷ്യ 

നും യേശുവിനെറ പിന്നാലെ ചെന്നു; 

ആ ശിഷ്യയ൯ മഹാപുരോഹിതന്നു പരിച 

യമുള്ളവ൯ ആകയാല് യേശുധിനോട്ട 

ക്രടെ മഹാപുദരാഹിതനെറ നടുമുററത്തു 

കടന്നു. പത്രൊസ് വാതില്ലല് പൃറതൃതു 

നില്ലൂമ്പോര മഹാപുടരോഹിതന്നു പരിച 

യമുള്ള മറെറ ശിഷ്യ൯ പുറത്തു വന്നു വാതി 
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ല്ല്രാവല്ല്ലാരത്തിരയാടു പറഞ്ഞു പത്രൊ 

സിനെ അകത്തു കയററി. വാതില് കാ 

ക്കുന്ന ബാല്യക്കാരത്തി പത്രൊസിനോടു : 

നീയും ഇര മനുഷ്യനെ ശിഷ്യന്മാരില് 

ഒരുധവനോ എന്നു ചോടിച്ചു; അപ്പ എന്നു 

അവന് പറഞ്ഞു. അന്നു കുളിര് ത൬൭ക 

കൊണ്ടു ദാസന്മാരും ദചേവകരും കനത 

ക്രട്ടി തി കാഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു ; പത്രൊസും 

അവരോടുകൂടെ തീ കാഞ്ഞുകൊണ്ടു നിന്നു. 

മഹാവുരരാഹിതന് യേശുധി നോടു അ 

വസെറ ശിഷ്യന്മാരെയും മഉപരദശത്തെയും 

കുറിച്ചു ചോടിച്ചു. അതിന്നു യേ: 

ഞാ൯ ലോകത്തോടു പരസ്യമായി സംസാ 

രിച്ചിരിക്കുന്നു; പള്ളിയിലും എപ്പായെഹ്ര 

ന്മാരും ക്രടുന്ന ദൈവാലയത്തിലും ഞാ൯ 

ഏപ്പോഴും മുപദേശി ചു; രഹസ്യമായി 

ഒന്നും സംസാരിച്ചിടടില്ല. നി എർന്നോട്ട 

ചോദിക്കുന്നതു എന്തു? ഞാന് സംസാരി 

ചതു എന്നെന്നു കേടവരരാടു ചോടിക്ക; 

ഞാ൯ പറഞ്ഞതു അവര് അറിയുന്നു എന്നു 

ഉത്തരം പറഞ്ഞു. അവന് ഇങ്ങനെ പറ 

യ്ൂമ്പോര ചേവകരില് അരികെ നിന്ന 

ഒരുത്ത൯: മഹാപൂ3രാഹിതനോടു ഇങ്ങ 

നെർയാ ഉത്തരം പറയ്യന്നതു എന്നു പറ 

ഞു യേശുധിനെറ കുന്നത്തു ഒന്നടിച്ചു. 

യേശൂ അവനോടു : ഞാ൯ ദോഷമായി സം 

സാരിച്ചു ഏങ്കില് തെളിയു കൊടുക്ക; 

അല്ലെങ്കില് എന്നെ തളൂന്നതു എത്തു എന്നു 

പറഞ്ഞു. ഹന്നായു അയനെ കെട്ടപ്പെ 

ട്ടവനായി മഹാപുദരാഹിതനായ കയ്യഫാ 

വിനെറ അടുക്കല് അയച്ചു. 

ശിമോന് പത്രൊസ് തി കാഞ്ഞുനില്ല 

മ്പോഠം: നീയും അവനെറ ശിഷ്യന്മാരില് 

ഒരുത്തനല്ലയോ ഏന്നു ചിലര് അവനോടു 

ചോടിച്ചു; അച്ഛ ഏന്നു അവന് മറുത്തു 

പറഞ്ഞു. മഹാപൃരോഹിതനെറ ഭാസ 

ന്മാരില്വെച്ച പത്രൊസ് കാതറുത്തവ 

ധാഠാഥദ്ഠിം 
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നെറ ചാച്ചക്കാരനായ ഒരുത്തന്: ഞാന് 

നിന്നെ അവനോടുക്രടെ തോട്ടത്തില് 

കണ്ടിപ്പയോ എന്നു പറഞ്ഞു. പത്രൊസ് 

പിന്നെയും മറൃതൃതുപറഞ്ഞു; ഉടനെ കോഴി 

ക്രകി. 

പുലച്െക്കു അവര് യേശുവിനെ കയ്യ 

ഫാധിനെറ അടുക്കല്നിന്നു ആസ്ഥാന 

ത്തിമലക്കു കൊണ്ടുപോയി; തങ്ങ അശു 

ഭ്ധമാകാതെ പെസഹ കഴിപ്പ്ാാന്തക്കവണ്ണം 

ആസ്ഥാനത്തിര കടന്നില്ല. പിലാത്തൊ 

സ് അവരുടെ അടുക്കല് പുറതൃതു വന്നു: 

ഈ മന്ദഷ്യനെറ നേരെ എന്തു കുററം 

ബോധി പ്പിക്കുന്നു എന്നു ചോടിച്ചു. കുററ 

ക്കാര൯ അല്ലാഞ്ഞു ഏങ്കില് ഞങ്ങ അവ 

നെ നിനെറ പക്കല് ഏപ്പിക്കയിപല്പായി 

രുന്നു എനാ അവര് അവനോടു ഉത്തരം 

പറഞ്ഞു. 

നിങ്ങ അവനെ കൊണ്ടുപോയി നിങ്ങ 

പിലാത്തൊസ് അവരോടു: 

മൂടെ ന്യായപ്പമാണപ്രകാരം ധിധിപ്പി൯ 

എന്നു പറഞ്ഞതിന്നു യെഹൂദന്മാര് അവ 

നോടു: മരണശിക്കഷെക്കുള്ള അധികാരം 

ഞങ്ങമക്കിപ്പരപ്പാ എന്നു പറഞ്ഞു. യ്രേ 

താൻ മരിപ്പാനുള്ള മരണവിധം സൂചിപ്പി 

ച്ച വാക്കിന്നു ഇതിനാല് നിവ്ൃത്തിവന്നു. 

പിലാത്തൊസ്' പിന്നെയും ആസ്ഥാന 

ത്തില് ചെന്നു യ്യേദധിനെ വിളിച്ചു: നീ 

യ്യെഹ്രടന്മാരുടെ രാജാധോ എന്നു ചോ 

ഭിച്ചു. അതിന്നു ഉത്തരമായി യേശു: മതു 

നീ സ്വയമായി പറയുന്നതോ മററുള്ള വര് 

എന്നെക്കുറിച്ചു നിന്നോടു പറഞ്ഞിട്ടോ 

എന്നു ചോടിച്ചു. പീലാത്തൊസ് അതി 

ന്നു ഉത്തരമായി: ഞാന് യ്യെഹ്രദനോ? 

നിനെറ ജനധും മഹാപൃര്രാഹിതന്മാരും 

നിന്നെ ഏനെറ പക്കല് ഏപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു; 

നീ ഏന്തു ചെയ്യു ഏന്നു ചാടിച്ചതിന്നു 

യേശു: എനെറ രാജ്യം ഐഹികമല്ല; 

എനെറ രാജ്യം ഐഹികം ആയിരുനു 

2? 

88 

30 

31 

32 

33 

34 

30 



3 

98 ക്കുന്നു എന്നു ഉത്തരം വറഞ്ഞു. 

39 

40 

യോഹന്നാ൯ന ൧൯ 

എങ്കില് എന്നെ യ്യെഹ്ദന്മാരുടെ കയ്യില് 

ഏപ്പിക്കാതവണ്ണും എസെറ ചേവകര് പോ 

രാട്ടുമായിരുന്നു; എന്നാല് എനെറ രാജ്യം 

പറഞ്ഞു. 

പീലാത്തൊസ് അവനോടു: എന്നാല് നീ 

ഐഹികമല്ല എന്നു ഉത്തരം 

രാജാധ്യ തന്നേയല്ലോ എന്നു പാഞ്ഞതിന്നു 

യേശു: നി പറഞ്ഞതുപോലെ ഞാ൯ 

രാജായുയ തന്നേ; സത്ൃത്തിന്നു സാക്ഷി 

നില്ലേണ്ടതിന്നു ഞാ൯ ജനിച്ചു അതിന്നാ 

യി ലോകത്തില് വന്നുമിരിക്കുന്നു; സത്യത 

പ്രനായവന് എല്ലാം എനെറ വാക്കു കേഠ 

പിലാ 

ത്തൊസ്' അവനോടു: സത്യം എന്നാല് 

എന്തു എന്നു പറഞ്ഞു പിന്നെയും യ്യെഫ്രുദ 

ന്മാരുടെ അടുക്കല് പാത്തു ചെന്നു അവ 

രോട്ട: ഞാ൯ അധനില് ഒരു കുററധും 

കാണുന്നില്ല. എന്നാല് പെസഹയില് 

ഞാ൯ നിങ്ങറക്കു ഒരുത്തനെ ലിട്ടുതരിക 

പതിവുണ്ടല്ലോ; യ്യെഹ്രുദന്മാരുടെ രാജാ 

വിനെ ലിട്ടുതരുന്നതു സമ്മതമോ എന്നു 

ചോദിച്ചതിന്നു അവര് പിന്നെയും: ഇവ 

നെ വേണ്ടാ; ബഘബ്ബാസിനെ മതി എന്നു 

നിലധിളിച്ചുപറഞ്ഞു; ബറബ്ദബാസോ കഖ 

ചുക്കാര൯ ആയിരുന്നു. 

൧൯. അദ്ധ്യായം. 

അനന്തരം പിലാത്തൊസ് യേശുധിനെ 

കൊണ്ടുപോയി വാറുകൊണ്ടു അടിപ്പിച്ചു. 

പടയാളികഠം മുള്ള കൊണ്ടു കരു കിരീടം 

മെടഞ്ഞു അവനെറ തലയില് ഖെച്ചു ധ്മൂമു 

വൃസ്ദം ധരിപ്പിച്ചു അവനെറ അടുക്കല് 

ചെന്നു: യ്യെഹ്രുദന്മാരുടെ രാജാമവ, ജയ 

ജയ എന്നു പാഞ്ഞു അയനെ കന്നത്ത 

ടിച്ചു. പീലാത്തൊസ് പിന്നെയും പുറ 

ത്തു വന്നു: ഞാന് അവനില് ഒരു കുററധും 

കാണുന്നില്ല എന്നു നിങ്ങ അറിയേണ്ട 

തിന്നു അവനെ നിങ്ങളുടെ അടുക്കല് 
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ഇതാ, പുറതുതു കൊണ്ടുവരുന്നു എന്നു പറ 

ഞു. അങ്ങനെ യേശു മുഠാക്കിരീടവും 

ധൂമധ്യ്രൂധും ധരിച്ചു പുറതുു വന്നു. പി 

ലാത്തൊസ് അധഖരോടു: ആ മനുഷ്യന് 

ഇതാ എന്നു പറഞ്ഞു. മഹാപുദരാഹിത 

ന്മാരും ചേവകരും അവനെ കണ്ടപ്പ്പോഗ: 

ക്രൂശിക്ക ക്രൂശിക്ക എന്നു ആത്തുധിളിച്ചു. 

പിലാത്തൊസ് അവരോടു: നിങ്ങ അധ 

നെ കൊണ്ടുപോയി ക്രൂശിപ്പി൯; ഞാനോ 

അധയനില് കുററം കാണുന്നില്ല എന്നു പറ 

ഞ്ഞു. 

ക്കു ഒരു ന്യായപ്രമാണം ഉണ്ടു; അവ൯ 

യ്യെഹ്രദന്മാർ അവനോടു: ഞങ്ങ 

തന്നെത്താ൯ ദൈവപുത്രന് ആക്കിയതു 

കൊണ്ടു ആ  ന്യായപ്രമാണപ്രുകാരം അ 

വ൯ മരിടക്കണ്ടതാകുന്നു എന്നു ഉത്തരം 

പറഞ്ഞു. ഈ വാകു കേട്ടിട്ട പിലാത്തൊ 

സ് ഏററധും ഭയപ്പെട്ടു, പിന്നെയും 

ആസ്ഥാനത്തില് ചെന്നു: നി എധിടെ 

നിന്നു ആകുന്നു എന്നു യേശുധി നാടു 

ചോടിച്ചു. യേശു ഉത്തരം പറഞ്ഞില്ല. 

പീലാത്തൊസ് അവനോട്ട: നി എന്നോടു 

സംസാരിക്കുന്നില്പയോ? എനിക്കു നിന്നെ 

ക്രൂശിപ്പാ൯ അധികാരമുണ്ടെന്നും നിന്നെ 

വിട്ടയപ്പാ൯ അധികാരമുണ്ടെന്നും നീ 

അറിയുന്നില്ല3യാ എന്നു ചോദിച്ചതിന്നു 

യേശു അവനോടു: മേലില്നിന്നു നിനക്കു 

കിട്ടിട്ടില്ല എങ്കില് എനെറമേല് നിന 

ക്കു ഒരധികാരധും ഉണ്ടാകയില്ലായിരുന്നു; 

അതുകൊണ്ടു എന്നെ നിനെറ പക്കല് 

ഏപ്പിച്ചവന്നു അധികം പാവം ഉണ്ടു 

എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞും ഇതുനിമിത്തം 

പീലാത്തൊസ്” അധനെ ിട്ടയപ്പാ൯ 

ശ്രമിച്ചു; യ്െഹ്രുടന്മാദരാ: നീ ഇവനെ 

വിട്ടയച്ചാല് കൈസരുടെ സ്നറേഹിത൯ 

അല്ല; തന്നെത്താന് രാജാധവാക്കുന്നവ൯ 

എല്ലാം കൈസരരാടു മത്സരിക്കുന്നുവഃല്ലാ 

എന്നു ആതൃുതുപറഞ്ങു. ഈ വാക്ു കേട്ടിട്ടു 

3 [ 

) 
]) 

| 

6 

8 

10 

13| 

ക് 



20 

21 

മ്മ് 19 

പീലാത്തൊസ് യേശുധിനെ പുറത്തു 

കൊണ്ടുവന്നു, കല്ല ഉ.മെന്നും ഏല്ര്യായഭാ 

ക്ഷയില് ഗബ്ബപഥാ എന്നും പേരുള്ള സ്ഥല 

ത്തു ന്യായാസനത്തിത ഇരുന്നും അ 

ച്ചാ പെസഹയുടെ ഒരുക്കനാഠ ഏക 

ദേശം ആറാം മണി മനരം ആയിരുന്നു. 

അവന് യ്യെഫ്രദന്മാമരാടു: ഇതം, നിങ്ങ 

മൂടെ രാജാവു എന്നു പറഞ്ഞു. . അവഖരരോ: 

കൊന്നുകളുക, കൊന്നുകളുകു; അവഖവനെ 

ക്രൂശിക്ക എന്നു നിലധികിച്ചു. നിങ്ങളൂടെ 

രാജാധിനെ ഞാ൯ ക്രൂശിക്കേണ മമാ എന്നു 

പിലാത്തൊസ് അധഖരരാടു ചോടിച്ചു; അ 

തിന്നു മഹാചൂമരാഹി.തന്മാർ: ഞങ്ങമക്കു 

കൈസരല്ലാതെ മറെറാരു രാജാധില്ല 

ഏന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു. അഃപ്പാഠം അവ൯ 

അവനെ ക്രൂശിമക്കണ്ട.തിന്നു അവകു 

ഭ്പ്പിച്ചുകൊടുത്തു. 

അവർ യേശുധിനെ കയ്യേററു; അവ൯ 

താ൯തന്നേ ക്രൂശിനെ ചുമന്നുകൊണ്ടു 

കഏബ്രായഭാഷയില് ഗൊല്ല്യോഥാ ഏന്നു 

പേരുള്ള തലയാടിടം എന്ന സ്ഥലത്ത 

അധിടെ അവര് അവ കു പോയി. 

നെയും അവനോടുക്രടെ 3വറെ രണ്ടു 

ആമൂ.കളെയും ഒരുത്തനെ അപ്പുത്തും 

ഒരുത്തനെ ഇപ്പുറത്തും യേശുധിനെ നടു 

വിലുമായി ക്രൂശിച്ചും 

ഒരു മേലെഴുത്തും എഴുതി ക്രൂശിമന്മല് 

പതിപ്പിച്ചു; 

യേശു യ്യെഫ്രടന്മാരുടെ രാജാധയ എന്നു 

പിലാത്തൊസ് 

അതില്: നസറായനായ 

എഴുതിയിരുന്നു. യേശുധിനെ ക്രൂശിച്ച 

സ്ഥലം നഗരത്തിന്നു സമീപം ആകയാല് 

അഭനകം യ്യെഫ്രദന്മാര് ഈ മേലെഴ്ുത്തു 

വായിച്ചു. അതു ഏബ്രായ റോമ യവന 

ഭാക്കകളിത ഏഴ്ഴതിയിരുന്നു. ആകയാല് 

യ്യെഹുദന്മാരുടെ മഹാപൃദരാഹിതന്മാർ 

പീലാത്തൊസിനോടു : യ്യെഫ്രടന്മാരുടെ 

രാജാവു ഏന്നല്ല, ഞാ൯ യ്യെഫ്രടന്മാരുടെ 

1/7 യോഹന്നാന് ൭൯ 

രാജായു എന്നു അവന് പറഞ്ഞു എന്നത്രേ 

എഗ്ഗമതേണ്ടതു എന്നു പാഞ്ഞു. അതിന്നു 

പിലാത്തൊസ്' : ഞാന് എഴുതിയതു ഏഴു 

തി എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 

പടയാകികര യേശുധിനെ ക്രൂശിച്ച 

ശേഷം അവനെറ ലനം ഏടുത്തു ഓരോ 

പടയാളിക്കു ഓരാ പങ്കായിട്ടു നാലു 

വങ്കാക്കി;; അങ്കിയും എടുത്തു; അങ്കി3യോ 

തുന്നല് ഇല്ലാതെ മേല്തെട്ടു അടി 

യോമും മുഴവനും നെയൂതായിരുന്നു. ഇതു 

കീറരുതു; ആകു വരും ഏന്നു ചിട്ടി 

ടുക ഏന്നു അവര് തമ്മില് പറഞ്ഞു. 

& എനെെറ വ്രും അവര് പകുത്തെടുതുതു 

൭൯റ അങ്കിക്കായി ചിട്ടിട്ടു'" എന്നുള്ള 

തിരുധെവെഴ്ത്തിന്നു ഇതിനാല് നിവൃത്തി 

വന്നു. പടയാളികഠം ഇങ്ങനെ ഒക്കെയും 

ചെയ്യൂ. 

യേശുധിനെറ ക്രൂശിന്നരികെ അവ 

നെറ അമ്മയും അമ്മയുടെ സഹോദരി 

യ്യും ക്കെയോപ്പാധിനെറ ഭായ്യ മറിയയും 

നിന്നിരുന്ന. 

യേശു തനെറ അമ്മയും താ൯ സ്നേഹിച്ച 

മശലക്കാരത്തി മറിയയും 

ശിഷ്യനും നില്ല്യന്നതു കണ്ടിട്ടു: സ്ത്ര്രിയേ, 

ഇതാ, നിനെറ മകന് ഏന്നു അമ്മമയാടു 

പറഞ്ഞു. പിന്നെ ശിഷ്യനോടു: ഇതം, 

നിനെറ അമ്മ ഏന്നും പറഞ്ഞു. ആ 

നാഴികമുതല് ആ ശിക്ചയ൯ അധളെ. 

തനെറ ലീട്ടിര കൈക്കൊണ്ടു. 

അതിനെറശേഷം സകലവും തിക 

ഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നു യേശു അറിഞ്ഞിട്ട തി 

രുഖെഴ്ുത്തു നിവ്ൃത്തിയാകും വണ്ണം: ഏനി 

ക്കു ദാഹിക്കുന്നു എനു പറഞ്ഞു. അധിടെ 

പുളിച്ചവിഞ്ഞ നിറഞ്ഞോരു പാത്രം ലെ 

ച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു; അവര് ഒരു സ്റ്്ോങ്ങ് 

പുളിച്ച വിഞ്ളു നിറെച്ചു ഇഈയർസപ്പൂതണ്ടി 

ന്മേല്ു ആക്കി അവനെറ വായോടു അടു 

പ്പിചു. യേശു പുളിച്ചധിഞ്ഞു കുടിച്ച 

ഉമ 
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80 
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യ 

ശേഷം: നിവൃത്തിയായി എന്നു പറഞ്ഞു 

ചായ, തല ലി 

കൊടുത്തു. 

അന്നു ഒരുക്കനാളം 

ആത്മാവിനെ ഏല്പിച്ച 

ആ ശബ്ബത്ത് 

നാഠര വലിയതും ആകകൊണ്ടു ശരിര 

ങ്ങ ശബ്ബത്തില് ക്രൂശിന്മേല് ഇരിക്ക 

രുതു എന്നുഖെച്ചു അവരുടെ കാല് ഒടിച്ചു 

എടുപ്പിക്കേണം എന്നു യ്യെഹ്രദന്മാ൪ പിലാ 

ആക 

യാല് - പടയാളികഠ വന്നു ഒന്നാമത്തവ 

ൊസിനോടു അപേക്ഷിച്ചു. 

നെറയും അവനോടുക്രടെ ക്രൂശിക്കപ്പെട 

മറേറവനെറയും കാല് ഒടിച്ചു. അവ൪ 

യേശുയിനെറ അടുക്കല് വന്നു, അവ൯ 

മരിച്ചുപോയി എന്നു കാഞ്ചയാല് അധ 

നെറ കാല് ഒടിച്ചില്ല. എങ്കിലും പടയാ 

ളികളില് ഒരുത്തന് കുന്തംകൊണ്ടു അവ 

നെറ വിലാപ്പുറത്തു കുത്തി; മുടനെ രക്ത 

വും വെള്ളവും പുറപ്പെട്ടു. ഇതു കണ്ടവ൯ 

സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു; അധഖനെറ 

സാക്ഷ്യം സത്യം ആകുന്നു; നിങ്ങളും 

വിശ്വസിക്കേണ്ടതിന്നു താന് സത്യം പറ 

യുന്നു എന്നു അവന് അറിയുന്നു. ::അവ 

നെറ ഒരു അസ്ഥിയും ഒടിഞ്ഞ പോക 

യില്ല?" എന്നുള്ള തിരുധെഴ്യത്തു നിവൃത്തി 

യാകേണ്ടതിന്നു ഇതു സംഭവിച്ചു. 4 അവര് 

കുത്തിയവങ്കലേക്കു നോക്കും?” എന്നു മറെറാ 

രു തിരുധെഴ്ഴതുതും പറയുന്നു. 

അനന്തരം, യ്വെ്രടന്മാരെ പേടിച്ചിട്ടു 

രഹസ്ൃത്തില് യേശുവിനെറ ഒരു ശിഷ്യ 

നായിരുന്ന അരിമത്യയിലെ യോസേഫ് 

യേശുയിനെറ ശരിരം എടുത്തു കൊണ്ടു 

പോകുവാ൯ പിലാത്തൊസിനോട്ട അന്ദ 

വാദം ചോദിച്ചു; പീലാത്തൊസ് അന്വ 

ഭിക്കയാല് അവ൯ വന്നു അവനെറ ശരീ 

രം എടുതുതു. ആല്മം രാത്രിയില് അധഖ 

നെറ അടുക്കല് വന്ന നിക്കൊടദേമൊസും 

ഏകര്ദശം നൂറു റാത്തല് മൂറും അകിലും 

ഗം റിം 
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കൊണ്ടുള്ള ഒരു ക്രട്ടു കൊണ്ടുവന്നു. 

അവര് യേശുവിനെറ ശരീരം എടുത്തു 

യ്യെഫ്രദന്മാ൪ ശവം അടക്കുന്ന മയ്ക്യാ്വ) 

കാരം അതിനെ സുഗന്ധവഗ്ശത്തോടുക്രൂടെ 

ശീല പൊതിഞ്ഞു കെട്ടി. അവനെ 

ക്രൂശിച്ച സ്ഥലത്തുതന്നേ ഒരു തോട്ടവും 

ആ തോട്ടത്തില് മുമ്പെ ആരെയും വെച്ചി 

ട്ടിപ്ലാത്ത പുതിയോരു കല്ലറയും ഉണ്ടായി 

രുന്നു. ആ കല്ലറ സമീപം ആകകൊ 

ണ്ടു അവര് യ്യെഹ്ദന്മാരുടെ ഒരുക്കനാശ 

നിമിത്തം യേശുധിനെ അവിടെ ഖെച്ചു. 

൨. അഷ്യ്യായം. 

ആഴ്റവട്ടത്തില് ഒന്നാം നാഠം മശലക്കാ 

രത്തി മറിയ രാവിലെ ഇരുട്ടുള്ള പ്പോ 

തന്നേ കല്ലറെക്കല് ചെനു കല്ലുറവാ 

യ്്ൃതനിന്നു കല്ലൂ നീങ്ങിയിരിക്കുന്നതു കണ്ടു. 

അവട ഓടി ശിമോ൯ പത്രൊസിനെറയും 

യേശുധിന്നു പ്രിയനായ മറെറ ശിഷ്യ 

നെറയ്ും അടുക്കല് ചെന്നു: കത്താധിനെ 

കല്പറയില്നിന്നു എടുത്തു കൊണ്ടുപോയി; 

അവനെ എവിടെ വെച്ചു എന്നു ഞങ്ങ 

അറിയുന്നില്ല എന്നു അവരോടു പറഞ്ഞു. 

അതുകൊണ്ടു പത്രൊസും മറെറ ശികഷ്യന്ദം 

പുറപ്പെട്ടു കല്ലറെക്കല് ചെന്നു. ഇരുവ 

രും ഒന്നിച്ചു ഓടി; മറെറ ശിഷ്യന് പത്രൊ 

സിനെക്കാര വേഗത്തില് ഓടി ആദ്യം 

കല്പറെക്കല് എത്തി; കുനിഞ്ഞുനോക്കി 

ശീലകഠ കിടക്കുന്നതു കണ്ടു; അകത്തു കട 

ന്നില്പതാന്ദം. അധനെറ പിന്നാലെ 

ശിമോ൯ പത്രൊസും വന്നു കല്ലറയില് 

കടന്നു ശീലകഠ കിടക്കുന്നതും അവ 

നെറ തലയില് ചുററിയിരുന്ന റുമാല് 

ശീലകളോടുക്രടെ കിടക്കാതെ വേറിട്ടു 

ഒരിടത്തു ചുരുട്ടിലെച്ചിരിക്കുന്നതും കണ്ടു. 

ആദ്യം കല്ലറെക്കല് എത്തിയ മറെറ ശിഷ്യ 

നും അപ്പോ അകത്തു ചെന്നു കണ്ടു 

കൂ, 

4 

| 

8 
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മരിച്ചവരില് 

നിന്നു ഉയിത്തെഴ്ണന്നേല്ലേണ്ടതാകുന്നു എ 

വിശ്വസിച്ചു. അവ൯ 

ന്നുള്ള തിരുവെഴുത്തു അവര് അതുവരെ 

അറിഞ്ഞില്ല. അങ്ങനെ ശിഷ്യന്മാര് വീട്ടി 

ലേക്ു മടങ്ങിപ്പോയി. 

എന്നാല് മറിയ കല്ലറെക്കല് പുറത്തു 

കരഞ്ഞുകൊണ്ടു നിന്നു. കരയുന്നിടയില് 

അവഠ കല്ലറയില് കുനിഞ്ഞുനോക്കി. 

യേശുവധിനെറ ശരീരം കിടന്നിരുന്ന ഇട 

ത്തു വെള്ള വസ്രരം ധരിച്ച രണ്ടു ദ്രൂതന്മാര് 

ഒരുത്തന് തമലെക്കലും ഒരുത്തന് കാള്ലലും 

ഇരികുന്നതു കണ്ടു. അവര് അധളോടു: 

സ്ര്രിരയേ, നി കരയുന്നതു എന്തു എന്നു ചോ 

ടിച്ചു. എന്െറ കത്താധിനെ ഏടുത്ുകൊ 

ണ്ടുപോയി; അവനെ എധിടെ വെച്ചു 

എന്നു ഞാ൯ അറിയുന്നില്ല ഏന്നു അവ 

അവരോടു പറഞ്ഞു. ഇതു പറഞ്ഞിട്ട 

അവ പിന്നോക്കം തിരിഞ്ഞു, യ 

നില്ലന്നതു കണ്ടു; യേശൂ എന്നു അറി 

ഞ്ഞില്ലതാനും. യേശു അവളോടു: സ്ര 

യേ, നീ കരയുന്നതു ഏത? ആരെ തിര 

യുന്നു ഏനു ചോടിച്ചു. അ൨൯ തോട്ട 

ക്കാരന് എന്നു നിരൂപിച്ചിട്ട അവഠം: 

യജമാനമന, നി അവനെ എടുത്തു കൊ 

ണ്ടുപോയി ഏങ്കില് അവനെ ഏവിടെ 

വെച്ചു ഏന്നു പറഞ്ഞുതരിക; ഞാ൯ അവ 

നെ എടുത്തു കൊണ്ടു പൊയ്യ്ക്കോള്ളാം എന്നു 

അവനോടു പറഞ്ഞു. യ അവളോടു: 

മറിയയേ എന്നു പറഞ്ഞും അധഖഠം തിരി 

ഞ്ഞ ഏബ്രായഭാഷയില്: റബ്ബൂനി എന്നു 

പറഞ്ഞു; അതിന്നു ഗുരു ഏന്നത്ഥം. യേശു 

അവളോടു: ഏന്നെ തൊടരുതു; ഞാ൯ 

ഇതുവരെ പിതാധിനെറ അടുക്കല് കയ 

റിപ്പോോയില്ല; എങ്കിലും നീ ഏനെറ 

സഹോദരന്മാരുടെ അടുക്ക ചെന്നു: 

എന്െറ പിതാവും നിങ്ങളുടെ പിതാവും 

എന്െറ ഭൈവധും നിങ്ങളുടെ ദൈവധു 

ഠിം 
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മായവനെറ അടുക്കല് ഞാ൯ കയറിപ്പോ 

കുന്നു എന്നു അവരോടു പറക ഏന്നു പറ 

ഞ്ഞു. 

കത്താധിനെ കണ്ടു എന്നും അവന് ഇങ്ങ 

മശലക്കഛരത്തി മറിയ വന്നു താ൯ 

നെ തന്നോടു പറഞ്ഞു ഏന്നും ശികഷ്യയന്മാ 

രോടു അറിയിച്ചു. 

ആഗ്രുവട്ടത്തിനെറ ഒന്നാം നാര ആയ 

ആ ദിവസം, നേരം വൈകിയപ്പോഠം 

ശിഷ്യന്മാർ ഇരുന്ന സ്ഥലത്തു യ്യെഹ്രദ 

ന്മാരെ പേടിച്ച വാതില് അടെച്ചിരിക്കെ 

യേശു വന്നു നടുധില് നിന്നുകൊണ്ടു: 

നിങ്ങനക്കു സമാധാനം എന്നു അവരോടു 

പറഞ്ഞു. ഇതു പറഞ്ഞിട്ട അവ൯ കയ്യും 

വിലാപ്പുറഡും അവരെ കാണിച്ചു; കത്താ 

വിനെ കണ്ടിട്ട ശിഷ്യന്മാര് സന്തോഷി 

ചു. യേശ്രു 

നിങ്ങഗംക്കു സമാധാനം; പിതാവു എന്നെ 

പിന്നെയും അവരോടു: 

അയച്ചതു പോലെ ഞാനം നിങ്ങളെ അയ 

കുന്നു ഏന്നു പറഞ്ഞു. ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ 

ശേഷം അവ൯ അവരുടെമേല് മരതി 

അവരോടു: പരിശുഭ്ധാത്മാധിനെ കൈ 

ക്കൊരധി൯. ആരുടെ പാവങ്ങന 

18 

19 

20 

21 

2 

23 

നിങ്ങ മോചിക്കുന്നുഖോ അവക്കു മോ 

ചിക്കപ്പേടിരിക്കുന്നു; 

ങ്ങ നിതയതുന്നുമവോ അവധക്ു നിത്തിയി 

ആരുടെ പാവ 

രിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. 

എന്നാല് യേശൂ വന്നപ്പോ പന്തിരു 

വരില് ഒരുവനായ ഒിടിമൊസ് ഏന്ന 

തോമാസ്” അവരോടുകൂടെ ഉണ്ടായിരു 

ന്നില്ല. 

ഞങ്ങറം കത്താധിനെ കണ്ടു എന്നു പറ 

മറെറ ശിഷ്യ ന്മാർ അവനോടു : 

ഞ്ഞാറെ: ഞാന് അധവനെറ കൈകളില് 

ആണിപ്പഴുതു കാണുകയും ആണിപ്പഴ 
തില് വിരത ഇടുകയും അവനെറ ധിലാ 

ക്ൃറത്തു കൈ ഇടുകയും ചെയ്യിട്ടല്ലാതെ 

വിശ്വസിക്കയില്ല എന്നു അവ൯ അധവ 

രോടു പറഞ്ഞു. 
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എട്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടു ശിഷ്യന്മാര് 

പിന്നെയും അകത്തു ക്രടിയിരിക്കുമ്പോഠം 

തോമാസും ഉണ്ടായിരുന്നും വാതില് അടെ 

ച്ചിരിക്കെ യേശു വന്നു നടടധില് നിന്നു 

കൊണ്ടു: നിങ്ങഗക്കു സമാധാനം എന്നു 

പറഞ്ഞു. 

നെറ വിരൽ ഇങ്ങോട്ടു നീട്ടി എനെറകൈ 

പിന്നെ തോമാസിനോടു: നി 

കളെ കാഞ്ച; നിനെറ കൈ നിട്ടി എനെറ 

ധിലാപ്പറത്തു ഇടുക; അധിശ്വാസി ആ 

കാതെ ധിശ്വാസിയായിരിക്ക എന്നു പറ 

ഞ്ഞു. 

കത്താവും എന്െറ ദൈവവും ആയഷുള്ളോ 

തോമാസ് അവനോട്ട: എസനെറ 

വേ ഏന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞ. യേശു 

അവനോടു: നി എന്നെ കണ്ടതുകൊണ്ടു 

വിശ്വസിച്ചു; കാണാതെ ധിശ്വസിച്ചവ൪ 

ഭാഗ്യവാന്മാര് എന്നു പറഞ്ഞു. 

ഈ പൃസ്മുകത്തില് എഴുതിയിരിക്കുന്ന 

തല്ലാതെ മററു അനേകം അടയാളങ്ങളും 

യേശു തനെറ ശിഷ്യന്മാർ കാങ്കെ ചെയ്യു. 

എന്നാല് യേശു ദൈവധപുത്തനായ കരിസ്മ 

എന്നു നിങ്ങ ധിശ്വസികക്കേണ്ടതിന്നും 

വിശ്വസിച്ചിട്ടു അവനെറ നാമത്തില് 

നിങ്ങഠക്കു ജീവ൯ ഉണ്ടാകേണ്ടതിന്നും 

ഇതു എഴുതിയിരിക്കുന്നു. 

൨൧. അദ്ധ്യായം. 

ആതിനെറശേഷം 

തിബെയാസ് കടല്ല്രരയില്വെച്ചു ശിഷ്യ 

യേശു പിന്നെയും 

ന്മാക്ു പ്രത്യക്ഷനായി; പ്രത്യ ക്ഷനായതു 

ഈ വിധം ആയിരുന്നു: ശി3മാ൯ പ 

ത്രൊസും ടിദിമൊസ് എന്ന തോമാസും 

ഗലീലയിലുള്ള കാനയിലെ നഥനദയലും 

സെബെദിമക്കളും അവന്െറ ശിഷ്യന്മാ 

രില് വേറെ രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ചുക്രടി 

യിരുന്നു. ശിമോന് പത്രൊസ്” അവ 

രോടു: ഞാന് മീ൯ പിടിപ്പാ൯ പോകുന്നു 

എന്നു പറഞ്ഞു; ഞങ്ങളും പോരുന്നു ഏന്നു 

ധാഠാഥ്ലിം 

മിസ 91 

അവര് പറഞ്ഞു. അവര പുറപ്പെട്ടു പടക 

കയറി പോയി; ആ രാത്രിയില് ഒന്നും 

പിടിച്ചില്ല. പുലച്ച ആയഃപ്പാഠം യേശു 

കരയില് നിന്നിരുന്നു; യേശു ആകുന്നു 

എന്നു ശിഷ്യന്മാർ അറിഞ്ഞില്ല. യേശു 

അവരോടു : കുഞ്ഞുങ്ങളേ. ക്രട്ടവാ൯ വല്ലതും 

ഉണ്ടാ എന്നു ചോദിച്ചു; ഇല്ല എന്നു അവര് 

തുത്തരം പറഞ്ഞു. പടകിനെറ വലത്തു 

ഭാഗത്തു വല ധീശുധി൯; എന്നാല് നി 

ങ്ങഠക്കു കിട്ടും എന്നു അവന് അവരോടു 

പറഞ്ഞു; അവര് ധിശി, മീനിനെറ പെ 

രുപ്പം ഹേതുവായി അതു വലിപ്പ്പാ൯ കഴി 

ഞ്ഞില്ല. യേശു സ്നേഹിച്ച ശിഷ്യ൯ പ 

ത്രൊസി നോടു: അതു കത്തായു ആകുന്നു 

എന്നു പറഞ്ഞു; കത്താവു ആകുന്നു ഏന്നു 

ശിമോ൯ പത്രൊസ് കേട്ടിട്ടു, താ൯ നഗ്ന 

നാകയാല് അങ്കി അരയില് ചുററി ക്ട 

ലില് ചാടി. ശേഷം ശിഷ്യന്മാർ കരയില് 

നിന്നു ഏകദേശം ഇരുനൂറു മുഴത്തില് അ 

ധികം ഒ്രൂരത്തല്ലായ്കയാല് മീ൯ നിറഞ്ഞ 

വല ഇഴെച്ചുംകൊണ്ടു ചെറിയ പടകില് 

വന്നു. കരെക്കു ഇറങ്ങിയ ഃപ്പോഠ അവ൪ 

തീക്കനലും അതിന്മേല് മീ൯ ധെച്ചിരിക്കു 

ന്നതും അപ്പുവും കണ്ടു. യേശു അധഖരരോഴു: 

ഇപ്പോ പിടിച്ച മീ൯ ചിലതു കൊണ്ടു 

വരുധി൯ എന്നു പറഞ്ഞും ശിമോ൯ പ 

ത്രൊസ് കയറി ന്ൂററമ്പത്തുമൂന്നു വലിയ 

മീ൯ നിറഞ്ഞ വല കരെക്കുവലിച്ചുകയററി; 

അത്ര വളരെ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും വല കിറി 

യില്ല. യേശു അവരരാടു : വന്നു പ്രാതല് 

കഴിച്ചുകൊഠംവി൯ എന്നു പറഞ്ഞു; കത്താ 

വാകുന്നു ഏന്നു അറിഞ്ഞിട്ടു ശിഷ്യന്മാരില് 

ഒരുത്തനും: നി ആര് എന്നു അവനോടു 

ചോടിപ്പാ൯ തുനിഞ്ഞില്ല. യേശു വന്നു 

അപ്പം എടുതുതു അവക്കു കൊടുത്തു; മിന്ദം 

അങ്ങനെ തന്നേ. യേശു മരിച്ചവരില് 

നിന്നു ഉയിത്തെഴുന്നേററശേഷം ഇങ്ങനെ 
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മൂന്നാം പ്രാവശ്യം ശിഷ്യ്യന്മാകു പ്രത്യക്ഷ 

നായി. 

അവര് പ്രാതല് കഴിച്ചരശഷം യേശു 

ശിമോന് പതൊസി നോടു: യോഹന്നാ 

നെറ മകനായ ശി3മാ3ന, നീ ഇവരില് 

അധികമായി എന്നെ സ്ന്റേഹിക്കുന്നുധോ 

ത്േന്നു ചോദിച്ചു. അതിന്നു അവന്: മവും 

കത്താമവ, എനിക്കു നിമന്നാടു പ്രിയമുണ്ട 

ന്നു നീ അറിയുയന്നുവരല്ലാ ഏന്നു പറഞ്ഞു. 

എനെറ കുഞ്ഞാടുകളെ മേയ്ക്റ, ഏന്നു അ 

വന് അവനോടു പറഞ്ഞു. രണ്ടാമതും 

അവനോടു: യോഹന്നാനൊ മകനായ 

ശിമോമനം, നീ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുവോ 

എന്നു ചോദിച്ചും അതിന്നു അവന്: തപ്പും 

കത്താമവ, എനിക്കു നിന്നോടു പ്രിയമുണ്ടു 

എന്നു നി അറിയുന്നുവല്ലോ എന്നു പറഞ്ഞു. 

ഏനെറ ആടുകളെ പാലിക്ക എന്നു അ 

വന് അവനോടു പറഞ്ഞു. മൂന്നാമതും 

അവനോടു: യോഹന്നാനെറ മകനായ 

ശിമേഃനേ, നിനക്കു എന്നോടു പ്രിയമു 

ണ്ടോ എന്നു ചോടിച്ചു മന്നാടു പ്രിയ 

മുണ്ടോ ഏന്നു മൂന്നാമതും ചോടിക്കയാത 

പത്രൊസ് ടൂഃഖിച്ചു: കത്താമവ, നി സക 

ലധും അറിയുന്നു; ഏനിക്കു നിന്നോടു പ്രി 

യമുണ്ടു ഏന്നും നി അറിയുന്നു ഏന്നു അവ 

നോടുപറഞ്ഞു. യേശു അവഭതനാട്ട: ഏനെറ 

ആടുകളെ മേയ്ഡു. ആമേന്, ആമേന്, 

ഞാന് നിന്നോടു പറയുന്നു: നി യൌവന 

ക്കാര൯ ആയിരുന്നപ്പോഠം നീ തന്നേ അര 

കെട്ടി ഇ ക്ൃമുള്ളേടതുതു നടന്നു; വയസ്സുനാ 

യശേക്ഷമോ നീ കൈ നീട്ടുകയും മറെറാ 

രുത്ത൯ നിനെറ അരകെടി നിനക്ു 
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ഇഷ്യമില്ലാത്ത ഇടരതേക്കു നിന്നെ കൊണ്ടു 

പോകയും ചെയ്യും എന്നു പറഞ്ഞു. അതി 

നാല് അവന ഇന്നധിധം മരണംകൊണ്ടു 

ടഭടൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തും എന്നു അ 

വന് സൂചിപ്പിച്ചു; ഇതു പറഞ്ഞിട്ടു: ഏന്നെ 

അനുഗമിക്ക ഏന്നു അവനോടു പറഞ്ഞു. 

പത്രൊസ് തിരിഞ്ഞു യേശു സ്നേഹിച്ച 

ശിക്യ൯ പി൯ചെല്ളൂന്നതു കണ്ടു; അത്താ 

ത്തില് അവനെറ നെഞബ്ചോട്ട ചാഞ്ഞു 

കൊണ്ടു: കത്താവേ, നിന്നെ കാണിച്ചു 

കൊടുക്കുന്നവ൯ ആര് ഏന്നു ചോടിച്ചതു 

ഇവന് തന്നേ. അവനെ പത്രൊസ് 

കണ്ടിട്ട : കത്താ വ, ഇ വന്നു എന്തു ഭധിക്കും 

മ്േന്നു യേശുധിമനാടു ചോടിച്ചു. യേശു 

അവനോടു: ഞാന് വരുവോളം ഇവ൯ 

ഇരിക്കേണമെന്നു എനിക്കു ഇഷ്ടം മുണ്ടെ 

കില് അതു നിനക്കു എന്തു? നി ഏന്നെ 

അനുഗമിക്ക എന്നു പറഞ്ഞു. ആകയാല് 

ആ ശിഷ്യനു മരിക്കയില്ല ഏഎന്നെരേ ശ്രുതി 

സഹോദരന്മാരുടെ ഇടയില് പരന്നു. 

യേശുവോ: അയന് മരിക്കയില്ല എന്നല്പം 

ഞാ൯ വരുരവാളം ഇവന് ഇരിക്കണം 

ഏന്നു എനിക്കു ഇക്ൃമുണ്ടെങ്കിരു അതു നിന 

ക്കു എന്തു എന്നഃത്ര അവനോടു പറഞ്ഞതു. 

ഈ ശിഷ്യ൯ ഇതിനെക്കുറിച്ചു സാക്ഷ്യം 

പറയുന്നവന്ദം ഇതു ഏഴുതിയവനും ആ 

കന്നു; അവനെറ സാക്ഷ്യം സത്യം ഏന്നു 

ഞങ്ങഠ അറിയുന്നു. 

യേശു ചെയുതു മററു പലത്തും ഉണ്ടു; 

അതു ഓരരോന്നായി ഏഴുതിയാത എഴുതിയ 

പുസ്മൂകങ്ങഠം ലോകത്തില് തന്നേയും ഒതു 

ഞ്ങജുകയില്ല ഏന്നു ഞാന് നിരൂപിക്കുന്നു. 

ഠിം 
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അപ്പൊസ്തുലന്മാരുടെ പ്ര വൃത്തികഠം 
൮ 

ഹം അഡ്ധ്യായം, 

റീര്രീംംംഫിചെംസേ, ഞാ൯ എഴുതി | നിങ്ങഠം ശക്തി ലഭിച്ചിട്ടു യെരൂശലേ 

യ ഒന്നാമത്തെ ചരിത്രം യേശു തിരഞ്ഞെ 

ടുത്ത അപ്പൊസ്മലന്മാക്കു പരിശുഭ്ധാത്മാ 

വിനാല് കല്പന കൊടുത്തിട്ടു ആരോഹ 

ണം ചെയു നാധവരെ അവന് ചെയ്യും 

ഉപദേശിച്ചും തുടങ്ങിയ സകലത്തെയും 

കുറിച്ചു ആയിരുന്ഭവല്ലോ. അവധവ൯ 

കക്കും അന്ദഭധിച്ചശേഷം നാല്പതു നാ 

ളോളം അവക്കു പ്രത്യക്ഷനായി ദൈധ 

രാജ്യം സംബന്ധിച്ച കായ്യങ്ങഗ പറഞ്ഞു 

കൊണ്ടെ താ൯ ജിലധിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു 

അനേകം ടൂഷ്ടാന്തങ്ങളാല് അവകു കാണി 

ച്യകൊടുതതു. അങ്ങനെ അവ൯ അധ 

രുമായി ക്രടിയിരിക്കുമ്പോഗ അവരോടു : 

നിങ്ങ യെരൂശലേമില്നിന്നു വാങ്ങി 

പ്പോകാതെ ഏന്നോടു കേട്ട പിതാധിനെറ 

വാശത്തത്തിന്നായി കാത്തിരിക്കണം; 

യോഹന്നാ൯ ധെവെള്ളംകൊണ്ടു സ്താനം കഴി 

പ്പിച്ചു. നിങ്ങഗരക്കോ ഇനി ഏറെ നാഠാ 

കഥിയുംമുമ്പെ പരിശുഭ്ധാത്മാധുകൊണ്ടു 

സ്താനം ലഭിക്കും എന്നു കല്പിച്ചു. 

ഒരുമിച്ചുക്ൂടിയിരുന്നപ്പോഗ അവര് 

അവനോടു: കത്താലേ, നി യിസ്രാദയ 

ലിന്നു ഈ കാലത്തിലോ രാജ്യം യഥാസ്ഥാ 

നത്താക്കിക്കൊടുക്കുന്നതു എന്നു ചോദിച്ചു. 

അവ൯ അവരോടു: പിതായു തനെറ 

സ്വന്ത അധികാരത്തില് വെച്ചിട്ടുള്ള കാല 

ങ്ങളെയോ സമയങ്ങളെയോ അറിയുന്നതു 

നിങ്ങധക്കുള്ള തല്ല. എന്നാല് പരിശുഭ്ധാ 

ത്മാധയ നിങ്ങളുടെമേല് വരുമ്പോഠം 

ഠിം 

മിലും യ്യെഫ്രുദ്യയില് എല്ലാടത്തും ശമയ്യയി 

ലും ഭൂമിയുടെ അററത്തോളവും എനെറ 

സാക്ഷിക ആകും എന്നു പറഞ്ഞു. 

ഇതു പറഞ്ഞദശഷം അവര് കാങ്ങെ 

ഒരു മേ അവ൯ ആടദരാഹണം ചെയ്യു; 

ഘം അവനെ മൂടിട്ടു അവന് അവരുടെ 

കാഴ്ലെക്കു മറഞ്ഞു. അവ൯ പോകുന്നേരം 

അവര് ആകാശത്തിലേക്കു ഉററു നോക്കു 

മ്പോഠ ഖെള്ളവസ്്ം ധരിച്ച രണ്ടു പുരു 

ഷന്മാര അവരുടെ അടുക്കല്നിന്നു: ഗലി 

ലാപുരുഷന്മാരേ, നിങ്ങ ആകാശത്തി 

ലേക്കു നോക്കിനില്ലുന്നതു ഏന്തു? നിങ്ങ 

ളെ വിട്ട സ്വഗ്ലാരോഹണം ചെയ്യു ഈ 

യേശുധിനെ സ്വഗ്ലത്തിലേക്കു പോകുന്ന 

വനായി നിങ്ങ കണ്ടതുപോലെ തന്നേ 

അവ൯ വിണ്ടും വരും എന്നു പറഞ്ഞു. 

അവര് യെരൂശലേമിന്നു സമീപത്തു 

ഒരു ശബ്ചത്ത് ദിവസത്തെ വഥിഭ്ലരമുള്ള 

ഒലിവ് മല വിട്ടു യെരൂശലേമിലേക്കു മട 

ങ്ങിപ്പോന്നു. അധിടെ എത്തിയപ്പോ 

അവര് പാത്ത മാളികമുഠറിയില് കയറി 

പ്പോയി, പത്രൊസ് , യോഫന്നാ൯, യാ 

ക്കോബ് , അന്ത്രെയാസ് , ഫിലിപ്പ്പൊസ് 

തോമാസ് , ബത്തൊലൊമായി, മത്തായി, 

അല്ല യുടെ മകനായ യാക്കോബ് , എരി 

വുകാരനായ ശിര്മാ൯, യാര്ക്കാബിനെറ 

ഇവര് എല്ലാവരും സ്രീ 

കളോടും യേശുധിനെറ അമ്മയായ മറി 

മകനായ യ്തൂഭാ 

യരയാടും അവനെറ സഹോദരന്മാരോടും 
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കൂടെ ഒരുമനപ്പെടു പ്രാത്ഥന കഴിച്ചു 

പോന്നു. 

ആ കാലത്തു ഏകദദശം നൂററിരുപതു 

പേരുള്ള ഒരു സംഘം ക്രടിയിരികു മമ്പാഠാ 

പത്രൊസ് സദഹാദരന്മാരുടെ നടുചിത 

ഏഴ്ഴമന്നേററുനിന്നു പറഞ്ഞതു: സഹാ 

ദരന്മാരായ പുരുഷഡാരേ, യേുധിനെ 

പിടിച്ചവക്കു ഖഴികാട്ടിയായിത്തിന്ന സ്ത 

യെക്കറിച്ചു പരിശുഭ്ധാത്മാവു ഓധിട് മുഖാ 

ന്തരം മുന൯പറഞ്ഞ തിരു വെഴ്ത്തിന്നു നിവൃ 

ത്തിവരുധവാ൯ ആവശ്യമായിരുന്നു. ആ 

വന് ഞങ്ങളൂടെ എണ്ണത്തിരു ഉയപ്പെട്ടവ 

നയി ഈ ശൂത്രൂഷയില് വങ്കം ലഭിച്ചിരുന്നു 

വല്ലോ. -- അവ൯ അനിതിയുടെ ക്രലി 

കൊണ്ടു ഒരു നിലം മേടിച്ചു തല കീഴായി 

വീണു നടുഖെ പിളുന്നു അഖകനാ കുട 

ലെല്ലാം തുറിച്ചുപോയി. അതു യെരൂശ 

ലേമില് പാകുന്ന എപ്പാവരും അദിഞ്ഞതാ 

കകൊണ്ടെ ആ നിലത്തിന്നു അവരുടെ ഭാഷ 

യില് രക്തനിലം ഏന്നത്ഥമുള്ള അക്കല്ലാ 

മാ ഏന്നു പേര് ആയി. സങ്കിത്തനചൂസ്മ 

കത്തില്: 4: അവനെറ വാസസ്ഥലം ശ്രൂ 

നമായി പോകട്ടെ; അതില് ആരും പാക്കാ 

തിരിക്കടടെ'' എന്നും :: അവന്െറ അഭ്ധ്യ 

ക്ഷസ്ഥാനം മറൊറാരുത്തന്നു ലഭിക്കട്ടെ" 

ഏന്നും ഏഴഴതിയിരിന്നു. ആകയാല് 

കത്താവായ യശ യോഹന്നാനെറ സ്സാനം 

മുതത നമ്മെ വിട്ടു ആരോഹണം ചെയു 

നാഠവരെ നമുടെ ഇടയിരു സഞ്ചരിച്ചു 

പോന്ന കാലത്തെല്ലാം ഞങ്ങളോടുകൂടെ 

നടന്ന പുരുഷന്മാരില് ഒരുത്തന് ഞങ്ങ 

ളോടുക്രടെ അവന്െറ പുനരുത്ഥാനത്തി 

ന്നു സാക്ഷിയായിത്തിരേണം. അങ്ങനെ 

അവര് യുസ്ൊസ് ഏന്നു മവുപേരുള്ള 

ബശബാ ഏന്ന യോസേഫ് , മത്ഥിയാസ് 

എന്നീ രണ്ടുപേരെ നിറുത്തി: സകല 

ഹൃദയങ്ങളെയും അറിയുന്ന കത്താവേ, 

പോഴകണ്ടതിന്നു 

യ്തൂദാ ഒഴിഞ്ഞു പായ ഈ ശുശ്രരൂഷയുടെയും 

അപ്പാസ്മൂലത്വത്തിസെറയും സ്ഥനേം ലഭി 

തസനൊൌ സ്ഥലത്തേക്കു 

ക്കേണ്ടതിന്നു ഈ ഇരുവരില് ഏവധവനെ 

നീതിരഞ്ങെടുത്തിരിക്കുന്നു എന്നു കാണിച്ചു 

തരേണഭമ ഏന്നു പ്രത്ഥിച്ചു അവരുടെ 

പേക്കു ചിട്ടിട്ടു; ചീട്ടു മത്ഥിയാസി ന്നു വീഴ്ച 

കയും അവനെ പതിനൊന്നു അപ്പൊസ്പൂ 

ലന്മാരുടെ ക്രടത്തിര എണ്ണുകയും ചെയ്യു. 

൨. അയഡ്ധ്യായം. 

വ്വെന്തെകൊസ്പൂനാഠ വന്നപ്പോ എ 

ല്ലാവരും ഒരു സ്ഥലത്തു ഒന്നിച്ചു ക്രടി 

യിരുന്നു. പെട്ടെന്നു കൊടിയ കാറാടിക്ക 

ന്നതു പോലെ ആകാശത്തുനിന്നു ഒരു മുഴ 

ക്കം ഉണ്ടായി, അവര് ഇരുന്നിരുന്ന ധിടട 

മുഴ്ുവന്ദം നിറെച്ചു. അഗ്നിജ്വാല3പാ 

ലെ പിളന്നിരിക്കന്നെ നാധുകര അവക്കു 

പ്രത്യക്ഷമായി അധഖരില് ഓാരോരുത്ത 

നൊമമല് പതിഞ്ഞു. എപ്പാവരും പരി 

ശുഭ്ധാത്മാവൃയ നിറഞ്ഞവരായി ആത്മാവു 

അവക്ു ഉച്ഛരില്പാ൯ നല്ലിയതു പോലെ 

അന്യഭാഷകളില് സംസാരിച്ചുതുടങ്ങി. 

അന്നു തആകാശത്തി൯കിഴ്ഴള്ള സകല 

ജാതികളിശനിന്നും യെരുശ3ലമിത വന്നു 

പാകുന്ന യ്യെഫ്രുടന്മാരായ ഭ കരയുള്ള 

പുരുഷന്മാര് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ മുഴക്കം 

ഉണ്ടായപപ്പോഠഠം പുരുക്കാരം വന്നുക്രടി, 

ഓാമരാരുത്ത൯ താന്താനെറ ഭാകായില് 

അവര് സംസാരിക്കുന്നതു കേട്ടു അമ്പര 

എല്ലാവരും ഭ്രമിച്ചു ആശ്ച 
യ്യപ്പെട്ടു: ഇര സംസാരിക്കുന്നവര് ഏല്ലാം 

ന്ുപോയി. 

ഗലിലക്കാർ അല്ലയോ? പിന്നെ നാം 

ഓരാരരുത്തന് ജനിച്ച നമുടെ സ്വന്തഭാ 

ക്ഷയില് അവ൪ സംസാരിച്ചു കേശക്കുന്നതു 

ഏങ്ങനെ? പത്ഥരും മേല്യരും ഏലാമ്യ 

രും മെസപ്പ്ൊത്താമ്യയിലും യ്യെഫ്രു്യയി 
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അപ്പൊ. പ്രവൃത്തികഠര ൨ 

ലും കുപ്പദോക്കു യിലും പൊന്തൊസിലും ആ 

പ്രു ഗ്യയിലും പംഫ്ുല്യ യിലും 

മിസ്രയിമിലും കുദറേനെക്കു ചേന്ന ലിബ്ബ്യാ 

സ്യ യിലും 

പ്രദേശങ്ങളിലും പാകുന്നവരും റോമയില് 

നിന്നു വന്നു പാകുന്നവരും യ്യെഹ്രദനാ 

രും യ്യെഹ്രുദമതാനുസാരികളും ക്രേതൃരും 

അറബിക്കാരുമായ നാം ഈ നമ്മുടെ ഭാഷ 

കളില് അധഖര്ർ ദൈധവത്തിനെറ വ൯കായ്യ 

ങ്ങളെ പ്രസ്മാവിക്കുന്നതു കേരക്കുന്നുവ 

ല്ലോ എന്നു പറഞ്ഞ എല്ലാവരും ഭ്രമിച്ചു 

ചഞ്ചലിച്ചു: ഇതു എന്തായിരിക്കും എന്നു 

തമ്മില് തമ്മില് പറഞ്ഞു. ഇവര് പുതു 

വീഞ്ഞു കുടിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു മററുചില൪ 

പരിഹസിച്ചുപറഞ്ഞു. 

അപ്പ്പോഠം പത്രൊസ് പതിനൊന്നു 

പേരോടുക്രടെ നിന്നുകൊണ്ടു ഉറക്കെ അ 

വരരാടു പറഞ്ഞതു: യ്യവഹ്രദാപുരുഷന്മാ 

രും യെരൂശലേമില് പാക്കുന്ന എല്ലാവരുമാ 

യുള്ളോര, ഇതു നിങ്ങ അറിഞ്ഞിരിക്ക 

ട്ടെ; എനെറ വാകു ശ്രഭ്ധിച്ചുകൊഠംവി൯. 

നിങ്ങ ഉഹിക്കുന്നതു പാലെ ഇവര് 

ലഹരിപിടിച്ചവരല്ല; പകല് മൂന്നാം 

ഇതു 

യോവല്പ്രവാചക൯മുഖാന്തരം അരുളി 

മണിനേരമേ ആയിട്ടുള്ള വല്ലോ. 

ച്ചെയുതത്രേ; അതെന്തെന്നാല് ഃ 

% അന്ത്യകാലത്തു ഞാ൯ സകലജഡ 

ത്തിന്മേലും എനെെറ ആത്മാധിനെ 

പകരും; നിങ്ങളുടെ പുത്തന്മാരും പുത്രി 

മാരും പ്രവചിക്കും; നിങ്ങളുടെ യൌ 

വനക്കാര് ദശനങ്ങഠ ദശിക്കും; നിങ്ങ 

ളുടെ വൃദ്ധന്മാര് സ്വപ്ല്ങഗ കാണും. 

എനെറ ദാസന്മാരുടെമേലും ദാസിമാ 

രുടെമേലുംക്രടെ ഞാ൯ ആ നാളുകളില് 

എനെറ ആത്മാധിനെ പകരും; അ 
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തീയും പൃകയാധിയും തന്നേ. കത്താ 

വിനെറ വലുതും പ്രസിദ്ധവുമായ നാഠം 

വരും മുമ്പെ സൂൂയ൯ ഇരുളായും ചന്ദ്രന് 

രക്തമായും മാറിപ്പോകും. എന്നാല് 

കത്താധിനെറ നാമം ധിളിച്ചപേക്ഷി 

ക്കുന്നവ൯ ഏവരും രക്ഷ്ധിക്കപ്പെടും 

എന്നു ദൈവം അരുളിച്ചെയുന്നു 

യിസ്രാമയല്പുരുഷന്മാരേ, ഈ വചനം 

കേട്ടുകൊഠംവി൯. നിങ്ങ തന്നേ അറി 

യുംപോലെ ദൈവം അവനെക്കൊണ്ടു 

നിങ്ങളുടെ നടുവില് ചെയ്യിച്ച ശക്തിക 

ളും അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളകങ്ങളുംകൊണ്ടു 

ദൈവം നിങ്ങള്ക്കു കാണിച്ചുതന്ന പുരു 

ഷനായി നസറായനായ യേശുധിനെ 

ദൈവം തനെറ സ്ഥിരനിണ്ണയത്താലും 

മുന്നറിധിനാലും ഏല്പിച്ചിട്ടു, നിങ്ങ അ 

വനെ അധമ്മികളുടെ കയ്യാല് തറെപ്പിച്ച 

കൊന്നു; ദൈവമോ മരണപാശങ്ങളെ. 

അഴിച്ചിട്ട അവനെ ഉയിത്തെഴുഴന്നേല്പിച്ച. 

മരണം അവനെ പിടിച്ചുവെക്കുന്നതു അ 

സാഭ്ധ്യമായിരുന്നു. 

ഞാ൯ കത്താധയിനെ എടപ്പോഴ്ചം 

എനെറ മമ്പിത കണ്ടിരിക്കുന്നു; അവ൯ 

എനെറ വലഭാഗത്തു ഇരിക്കയാല് 

ഞാ൯ കുലുങ്ങി പ്പോകയില്ല. അതു 

കൊണ്ടു എനെറ ഹൃദയം സന്തോഷിച്ചു, 

നെറ നാവു ആനന്ദിച്ചു, എസനെറ 

ജഡവും പ്രത്യാശഭയാടെ വസിക്കും. 

നീ എനെറ പ്രാണനെ പാതാളത്തില് 

വിടുകയില്ല; നിന്െറ പരിശുഭ്ധനെ 

ദ്രവത്വം കാണ്മാന് സമ്മതിക്കയയമില്ല. 

നീ ജിവമാഗ്ഗങ്ങളെ എന്നോടു അറി 

യിച്ചു; നിനെറ സന്നിധിയില് എന്നെ 

സന്തോഷപൂണ്ണനാക്കും" 

വരും പ്രവചിക്കും. ഞാ൯ മീതെ ആകാ | എന്നു ഓാവിട്' അവനെക്റിച്ചു പറയുന്നു 

ശത്തില് അത്ഭുതങ്ങളും താഥെ ഭൂമിയില് 

ഠിം 

വല്ലോ. സഹോദരന്മാരായ പുരുഷന്മാ 

അടയാളങ്ങളും കാണിക്കും: രക്തവും | രേ, ഗോത്രപിതാവായ ഓാവീദിനെക്കുറിച്ച 
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അവന് മരിച്ചു അടക്കപ്പെട്ട ഏന്നു ഏനിക്കു 

നിങ്ങളോടു ധൈധയ്യമായി പറയാം; അ 

വനെ കല്ലറ ഇന്നുവരെ നമുടെ ഇടയില് 

ഉണ്ടല്ലോ. ഏന്നാല് അവന പ്രവാച 

ക൯ ആകയാല് ദൈവം അവനെറ കടി 

പ്രമദേശത്തിനെറ ഫലത്തില്നിന്നു ഒരുത്ത 

നെ അവനെറ സിംഹാസനത്തില് ഇരു 

ത്തും എന്നു തന്നോടു സത്യംചെയ്യു മറപ്പിച്ചു 

ഏന്നു അറിഞ്ഞിട്ടു: അയധനെ പാതാള. 

ത്ത്തില് വിട്ടുകള ഞ്ഞില്ല; അവഖനെറ ജഡം 

ദ്രവത്വം കണ്ടതുഥില്ല എന്നു ക്രിസ്മധിനെറ 

പൃനരുത്ഥാനം മുമ്പുക്രട്ടി കണ്ടു പ്രസ്മാവി 

ചൂ. ഈ യേശുധിനെ ദൈവം മയിത്തെ 

എന്നേപ്പിച്ചു; അതിന്നു ഞങ്ങഗ എല്ലാവരും 

സാക്ഷികഠ ആകുന്നു. അവ൯ ദൈവ 

ത്തിനെറ വലഭാഗരത്തക്കു ആരോഹണം 

ചെയ്യൂ പരിശുഭ്ധാത്മാവു എന്ന വാശത്തം 

പിതായിനോടു വാങ്ങി, നിങ്ങ ഈ കാ 

ണകയ്യം കേശുക്കുകഷ്യം ചെയ്യുന്നതു പകന്നു 

തന്നു. ഭാധിട് സ്വഗ്ലാരോഹണം ചെയ്യി 

ല്ലല്ലോ. 

ഞാ൯ നിന്െറ ശത്രുക്കളെ നി 

നീ 

ഏനെറ വലത്തുഭാഗത്തു ഇരിക്ക ഏന്നു 

കത്താവു എനെറ കത്താധി നോടു അരു 

ളിച്ചെയു" 

എന്നു പറയുന്നു. 

ക്രൂശിച്ച ഈ യേശുധിനെ തന്നേ ദൈവം 

എന്നാല് അവ൯: 

നെറ പാദപിഠം ആക്കുവാളം 

ആകയാല് നിങ്ങ 

കത്താധും ക്രിസ്റൂവുമാക്കിലെച്ചു എന്നു യി 

സ്പാ3യല്ഗൃഹം ഒക്കെയും നിശ്ചയമായി 

അറിഞ്ഞൂുകൊള്ളട്ടെ. 

ഇതു കേട്ടിട്ട അവര് ഹൃദയത്തില് കുത്തു 

കൊണ്ടു പത്രൊസിനോട്ടും ശേഷം അ 

പ്പൊസ്മൂലന്മാരോടും: സഹേദേരന്മാരായ 

പുരുഷന്മാരേ, ഞങ്ങഠം ഏന്തു ചെ൪യ്ണ്ടു 

എന്നു ചോടിച്ച. പത്രൊസ് അവരോടു: 

നിങ്ങ മാനസാന്തരപ്പെട്ടു നിങ്ങളുടെ 

ധാഠാഥറ്ഠിം 
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പാപങ്ങളുടെ മോചനത്തിന്നായി ഓരോ 

രുത്ത൯ യേശരകിസ്റുവിനെറ നാമത്തില് 

സ്താനം ഏപ്പി൯; എന്നാല് പരിശുദ്ധാ 

ത്മായു എന്ന ദാനം ലഭിക്കും. വാശത്തം 

നിങ്ങള്ക്കും നിങ്ങളൂടെ മക്കക്കും നമ്മുടെ 

ഭൈവമായ കത്താവു ധിളിച്ചുവരുത്തുന്ന 

ടൂരസ്ഥന്മാരായ ഏവകും മുള്ള തല്ലോ ഏന്നു 

പറഞ്ഞു. 

വന് സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞു അവരെ പ്രർബാ 

മററു പലവാക്കുകളാലും അ 

ധിപ്പിച്ചു: ഈ വക്രതയുള്ള തലമുറയില് 

നിന്നു രക്ഷ്മിക്കപ്പെടുവി൯ ഏന്നു പറഞ്ഞു. 

അവനെറ വാക്കു കൈക്കൊണ്ടവർ സ്ത്റാനം 

ഏററു; അന്നു മൂവായിരത്തോളം പേര് 

അവരോടു ചേന്നു. അവര് അപ്പ്യൊസ്പൂ 

ലന്മാരുടെ ഉപദേശം കേട്ടും ക്രട്ടായ്ക്ു ആച 

രിച്ചും അപ്പം നൂറുക്കിയും പ്രാത്ഥന കഴി 

്യ പോന്നു, 

എല്ലാവകും ഭയമായി; അപ്പെസ്ഷേലന്മാ 

രാല് ഏറിയ അത്ളദതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും 

നടന്നു. വിശ്വസിച്ചവര് എല്ലാവരും 

ഒരുമിച്ചിരുന്നു സകലധും പൊതുവക ഏ 

ന്നു എണ്ണുകയും ജന്മറ്രമികളു.ം വസ്തുക്കളും 

ധിററു അവയവനവന്നു ആധശ്യം ഉള്ളതു 

പോലെ എല്ലാവക്കും പങ്കിടുകയും ഒരു 

മനപ്പെടു ടിനല്രതി ഭദൈധാലയത്തിരല് 

ക്രടിപരികയും വിട്ടില് അപ്പം നുറുക്കി 

ക്കൊണ്ടു ഉല്ലാസവും ഹടയപരമാത്ഥതയും 

പൂണ്ടു ഭക്ഷണം കഴിക്കയും ഭൈവത്തെ 

സ്മൂതിക്കയും സകലജനത്തിസെറയും കൃപ 

അനുഭവിക്കയും ചെയ്യു. കത്താധു രക്ഷ്മി 

ക്കപ്പെടുന്നവരെ ദിനല്പതി സഭയോടു 

ചേത കൊണ്ടിരുന്നു. 

൩. അദ്ധ്യായം. 

ഒരിക്കരു പത്രൊസും യോഹന്നാനും ഒമ്പ 

താം മണി നേരം പ്രാത്ഥനാസമയത്തു ദൈ 

വാലയത്തിലേക്കു ചെല്ലൂമ്പോഠം അമ്മയു 
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ചുമന്നുകൊണ്ടു വന്നു; അവനെ ദൈധാ 

ലയത്തില് ചെല്ലുന്നവരോടു ഭിക്ഷ യാചി 

പ്രാ൯ സുന്ദരം എന്ന ദൈവാലയഗോപ 

രത്തിങ്കല് ദിനഷ്വതി ഇരുത്തുമാറുണ്ടു. 

അവന് പത്രൊസും യോഹന്നാനും ദൈ 

വാലയത്തില് കടപ്പാ൯ പോകുന്നതു കണ്ടി 

ട ഭിക്ഷ ചോദിച്ചു. പത്രൊസ് യോഹ 

ന്നാനോടുക്രടെ അവനെ ഉററുഭനാക്കി: 

ഞങ്ങളെ നോക്കു എന്നു പറഞ്ഞു. അവന് 

വല്ലതും കിട്ടും എന്നു കരുതി അവരെ 

സൂക്ഷിച്ചുനോക്കി. അപ്പാ പത്രൊ 

സ് : ഖെള്ളിയും പൊന്നും എനിക്കില്ല; 

എനിക്കുള്ളതു നിനക്കു തരുന്നു: നസറായ 

നായ യേശുക്രിസ്മുവിനെറ നാമത്തില് 

നടക്ക എന്നു പറഞ്ഞ അവനെ വല 

കൈക്കു പിടിച്ച എഴുന്നേല്പിച്ചു; ക്ഷണ 

ത്തില് അവനെറ കാലും നരിയാണിയും 

ഉറെച്ചു അവന് കുതിച്ലെഴുന്നേററു നട 

ന്നു; നടന്നും തുള്ളിയും ദൈവത്തെ പുക 

ത യയകൊണ്ട അവരോടുക്രടെ ദവാ 

ലയത്തില് കടന്നു. അവ൯ നടക്കുന്നതും 

ദൈവത്തെ പുകഴ്ത്തുന്നതും ജനം ഒക്കെയും 

കണ്ടു, ഇവന് സുന്ദരം എന്ന ദൈവാല 

യരഗാപുരത്തിങ്കല് ഭിക്ഷ യാചിച്ചുകൊ 

ണ്ടു ഇരുന്നവ൯ എന്നു അറിഞ്ഞ അധ 

നനു സംഭധിച്ചതിനെക്കുറിച്ച വിസ്പയധും 

പരിഭൂമധും നിറഞ്ഞവരാജ്യീന്നു. 

അവന് പത്രൊസി നോടും യോഹന്നാ 

നോടും ചേന്നുനില്ലൃമ്പോഗ ജനം എല്ലാം 

വിസ്കയം പൂണ്ടു ശലോമോനേറതു എന്നു 

പേരുള്ള മണ്ഡപത്തില് അവരുടെ അടു 

ക്കല് ഓടിക്രൂടി. അതു കണ്ടിട്ടു പത്രൊ 

സ്' ജനത്തോടു പറഞ്ഞതു: യിസ്്ായല് 

പുരുഷന്മാരേ, ഇതിങ്കല്, ആശ്ചയപ്പെടു 

ന്നതു എന്തു? ഞങ്ങളുടെ സ്വന്തശക്തി 

കൊണ്ടാ ഭക്തി കൊണ്ടോ ഇവനെ നട 

നോക്കുന്നതും ഏന്തു? അബ്രാഹാമിനെറ 

യും യിസ്ണ്രാക്കിനെറയും യാകക്കോബിനെറ 

യും ദൈവമായ നമ്മടെ പിതാക്കന്മാരുടെ 

ദൈവം തനെറ ദാസനായ യേശുധിനെ 

മഹത്വപ്പെടുത്തി; അവനെ നിങ്ങ ഏ 

പ്പിച്ചുകൊടുക്കയും അവനെ ധിട്ടയപ്പാ൯ 

വിധിച്ച പീചാത്തൊസിനെറ മുമ്പില് 

ഖെച്ചു തള്ളിപ്പറകയും ചെയ്യൂ. പരിശു 

ഭ്ധനും നിതിമാനുമായവനെ നിങ്ങ 

തള്ളിപ്പറഞ്ഞു, കലപാതകനായവനെ ധി 

ടടുതരേണം എന്നു ചോദിച്ചു, ജീവനായക 

നെ കൊന്നുകളഞ്ഞു. അവനെ ദൈവം 

മരിച്ചവരിതനിന്നു എഴ്ചമന്നല്പിച്ചു; അതി 

ന്നു ഞങ്ങ സാക്ഷികര ആകുന്നു. അവ 

നെറ നാമത്തിലെ ഖിശ്വാസത്താല് അധ 

നെറ നാമം തന്നേ നിങ്ങ കാങ്കയും 

അറികയും ചെയ്യുന്ന ഇവ൯ ബലം പ്രാ 

പിപ്പാ൯ കാരണമായ്യീന്നു; അവ൯ന്മുഖാ 

ന്തരമുള്ള വിശ്വാസം ഇവധന്നു നിങ്ങ 

എല്ലാവരും കാഞ്ങകെ ഈ ആരോഗ്യം വരു 

വാ൯ ഹേതു വായ്യീന്നു. സഹോദരന്മാരേ, 

നിങ്ങളുടെ പ്രമാണികളെ പ്പോലെ നിങ്ങ 

ളം അറിയായ്കകൊണ്ടു പ്രവത്തിച്ച എന്നു 

ഞാ൯ അറിയുന്നു. ദൈവമോ തന്െറ 

ക്രിസ്തു കക്ട്ടം അന്ദഭവിക്കും എന്നു സക 

ലപ്രവാചകന്മാരുംമുഖന്തേരം മുന്നറിയി 

ചതു ഇങ്ങനെ നിവത്തിച്ച. ആകയാല് 

നിങ്ങളൂ.ടെ പാപങ്ങഠം മാഞ്ഞുകിടട്ടേണ്ടതി 

നനു മാനസാന്തരപ്പെട്ട തിരിഞ്ഞുകൊ 

വി൯; എന്നാല് കത്താധിനെറ സമ്മഖ 

തുതുനിന്നു ആശ്വാസകാലങ്ങഥ വരികയും 

നിങ്ങക്കു മു൯നിയമിക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്മൂ 

വായ യേശുധിമനെ അവധവ൯ അയക്കയും 

ചെയ്യം. 

തനെറ ധിശുഭദ്ധപ്രവാചകന്മാര്മുഖാന്തരം 

ദൈവം ലോകാരംഭംമുതത 

അരുളിച്ചെയുതു ഒക്കെയും യഥാസ്ഥാ 

മറ ന് ന്ന ന്ന്നാന്നം 3 
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നത്താകുന്ന കാലം വരു ധാമം സ്വഗ്ഗം അ 

വനെ കൈക്കൊള്ളണ്ടതാകുന്നു. 

ദൈവമായ കത്താധു നിങ്ങളുടെ 

സഹോടരന്മാരിരുനിന്നു എന്നെപ്പോ 

ലെ ഒരു പ്രവാചകനെ നിങ്ങഠാകു 

കഏഴ്മന്നപ്പിചുതരും; അയ൯ നിങ്ങ 

ളോടു സംസാരിക്കുന്ന സകലത്തിലും 

നിങ്ങാം അവഖനെറ വാക്കു കേഠക്കേ 

ണം. ആ പ്രവാചകനെ വാക്കു കേഠം 

ക്കാത്ത ഏവനും ജനത്തിനൊ ഇട 

യില്നിന്നു ക്ശേടിക്കപ്പെടും" 

ഏന്നു മോശെ പറഞ്ഞുധഃല്ലാ. അത്തയു 

മല്ല ശമൃൂലേത ആടിയായി സംസ്രിച്ച 

പ്രവഡാചകന്മാ൪ ഒക്കെയും ഈ കാലത്തെ 

കുറിച്ചു പ്രസ്മാധിച്ചു. 

& ഭൂമിയിലെ സകലവംശങ്ങളൂം നി 

നെറ സന്തതിയില് അനയഗ്രഹിക്ക 

്പേടും" 

ഏന്നു ദൈവം അബ്രാഹാമിനോടു അരുളി 

നിങ്ങളൂടെ പിതാക്കന്മാരോടു ചെയൂ നി 

യമത്തിനെറയും പ്രവഡാചകന്മാരുടെയും 

മക്കാ നിങ്ങ തന്നേ. നിങ്ങഠക്കു ആ 

ടയമേ ദൈവം തനൊ ഭാസനയേ യേശു 

വിനെ ഏഴ്ചമന്നപ്പിച്ച ഓരരാരുത്തനെ 

അവനവനെറ അകൂൃത്യങ്ങളില്നിന്നു തി 

രികുന്നതിനാല് നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹി 

ക്കേണ്ടതിന്ന അവനെ അയച്ചിരിക്കുന്നു. 

൪... അദ്ധ്യായാ. 

ആപര ജനത്തോടു സംസാരിച്ചുകൊണ്ടി 

രിക്കുമ്പോഠ തന്നേ പുരോഹിതന്മാരും 

ഭൈധാലയത്തിലെ പടനായകന്ംം സ്ളഭക്യ 

രും അവരുടെ നേരെ വന്നും അവര് ജന 

ത്തെ ഉപദേശിക്കയാലും മരിച്ചവരില്നി 

ന്നുള്ള പുനരുത്ഥാനത്തെ യേശുധിനെറ 

ൂക്ട്രാന്തത്താല് അറിയിക്കയാലും നിരസ 

പ്പെട്ടു. അവരെ പിടിച്ചു ധൈകുന്നേരം 

ധിം 
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ആകകൊണ്ടു പിറെറന്നാരവരെ കാഖലി 

ലാക്കി. എന്നാല് വചനം കേട്ടവരില് 

പലരും ധിശ്വസിച്ചു; പുരുഷന്മാരുടെ 

എണ്ണും തന്നേ അയ്യായിരത്തോളം ആയി. 

പിറെറന്നാഠം അവരുടെ പ്രമാണിക 

മലം മൂപ്പന്മാരും ശാസ്്ിമാരും യെരൂുശലേ 

മിര ഒന്നിച്ചുകൂടി; 

നായ ഹന്നാധും കയ്യഫാധഖും യോഹന്നാ 

മഹാപു3രാഹിത 

നരം അലെക്സുന്തരും മഹാപൂരരാഹിതവംശ 

ത്തിലൂള്ള വര ഒക്കെയും തുണ്ടായിരുന്തു. 

ഇ വര് അധഖരെ നടുധില് നിറുത്തി : ഏതു ശ 

ക്തികൊണ്ടോ ഏതു നാമത്തിലോ നിങ്ങ 

ഇതു ചെയ്യൂ ഏന്നു ചോടിച്ചു. പത്രൊസ് 

പരിശുദ്ധാത്മാവു നിറഞ്ഞവനായി അധ 

രോടു പറഞ്ഞതു: ജനത്തിനെ പ്രമാണി 

മൂപ്പന്മാരും ആയുള്ളോരേ, ഈ 

ബലഹിനമനുഷ്യന്നു ഉണ്ടായ ഉപകാരം 

കളാ 

നിമിത്തം ഇവ൯ എന്തൊന്നിനാല് സൌ 

ഖ്യമായി എന്നു ഞങ്ങളെ ഇന്നു ധിസ്മൂരി 

ക്കുന്നു എങ്ധിത നിങ്ങ ക്രൂശിച്ചവനും 

ഭൈവം മരിച്ചവരിതനിന്നു ഉയിപ്പിച്ചവ 

നുമായി നസറായനായ യ്േശുക്രിസ്കതധി 

നെറ നാമത്തിരു തന്നേ ഇവ൯ സൊൌടഖ്യ 

മുള്ള വനായി നിങ്ങളുടെ മുമ്പില് നില്ല, 

ന്നു ഏന്നു നിങ്ങ ഏല്ലാവരും യിസ്പാ 

അറിഞ്ഞുകൊധം 

ധിടൂപണിയുന്നവരായ നിങ്ങ 

യേതജനം ഒക്കെയും 

ധി൯. 

തള്ളിക്കള ഞ്ഞിട്ടു കോണിനെറ മൂൂലക്കല്ലാ 

യിത്തിന്ന കല്ലൂ ഇവന് തന്നേ. മറെറാ 

രുത്തനിലും രക്ഷ ഇല്ല; നാം രക്ഷ്ധിക്ക 

പ്പേടുവാ൯ ആകാശത്തി൯ കീഴില് മന്ദ 

ഷ്യരുടെ ഇടയിരല് നല്പ്പെട വേറെരു 

നാമം ഇല്ല. 

അഖർ പത്രൊസിനെറയും യോഹന്നാ 

നെറയും ധൈധയ്യം കാഞങ്കയോലും ഇവ൪ 

പഠിപ്പില്ലാത്തവരും സാമാന്യരുമായ മന്ദ 

കയര് ഏന്നു ഗ്രഹിക്കയാലും ആശ്ചയ്യ 
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അപ്പാ. പ്രവൃത്തികര രഃ 

പ്പെടു; അവര് യേശുധിനാടുക്രടെ ആ 

യിരുന്നവര് എന്നും അറിഞ്ഞു. 

പ്രാപിച്ച 

നില്ലയന്നതു കണ്ടതു കൊണ്ടു അവകു എതി൪ 

സൌഖ ] 

മനുഷ്യ൯ അവധരരാടുക്രടെ 

പറയാന് വകയില്ലായിരുന്നു. അവരരോടു 

ന്യായാധിപസംഘത്തില്നിന്നു പുറത്തു 

പോകുവാന കല്പിച്ചിട്ടു അവർ തമ്മില് 

ആലോചിച്ചു: ഈ മനുഷ്യരെ ഏന്തു 

ചെടയ്യണ്ടു ? പ്രത്യക്ഷമായോരു അടയാളം 

അവര് ചെയ്യിരിക്കുന്നു എന്നു യെരൂശലേ 

മില് പാക്കുന്ന എല്ലാവക്ും പ്രസിദ്ധമല്ലോ; 

നിഷേധിപ്പാ൯ നമുക്കു കഴിവില്ല. എങ്കി 

ലും അതു ജനത്തില് അധികം പരക്കാതി 

രിപ്പാ൯ അവര് യാതൊരു മന്ദഷ്യനോടും 

ഈ നാമത്തില് ഇനി സംസാരിക്കരുതെ 

ന്നു നാം അവരെ തജ്യുനം ചെയയ്യണം എ 

ന്നു പറഞ്ഞു. പിന്നെ അവരെ വിളിച്ചിട്ടു: 

യേശുധിനെറ നാമത്തില് അശേഷം സം 

സാരിക്കരുതു, ഉപദേശിക്കയും അരുതു 

എന്നു കല്പിച്ചു. അതിന്നു പത്രൊസും യോ 

ഹന്നാനും: ഭദൈവത്തെക്കാര അധികം 

നിങ്ങളെ അന്ദസരിക്കുന്നതു ദൈവത്തി 

നെറ മുമ്പാകെ ന്യായമോ എന്നു വിധി 

പ്പി൯. 

കേട്ടമിരിക്കുന്നതു പ്രസ്മാവിക്കാതിരിപ്പാ൯ 

ഞങ്ങഗമക്കോ, ഞങ്ങ കണ്ടും 

കഥിയുന്നതല്പ എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 

എന്നാല് ഈ സംഭവിച്ച കായ്യംകൊണ്ടു 

എല്ലാവരും ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുതുുക 

യാല്, അവരെ ശിക്ഷിക്കുന്നതിന്നു ജനം 

നിമിത്തം വഴി ഒന്നും കാണായ്ക്ുകൊണ്ടു 

അവർ പിന്നെയും തജ്ചുനം ചെയ്യു അവ 

രെ ലിട്ടയച്ചു. ഈ അതുഭുതത്താല് സൌ 

ഖ്യം പ്രപിച്ച മനുഷ്യന് നാല്പതില് അധി 

കം പയസ്സുള്ള വനായിരുന്നു. 

വിട്ടയച്ചദശഷം അവര് ക്രട്ടാളികളുടെ 

അടുക്കല് ചെന്നു മഹാപുദരാഹിതന്മാരും 

മൂപ്പന്മാരും തങ്ങളോടു പറഞ്ഞതു എല്ലാം 

ഠിം 

1 88 

തിനി നിനി രരരരതതത്തളു 

അറിയിച്ചു. അതു കേട്ടിട്ടു അവര് ഒരുമ 

നപ്പെട്ട ദൈവത്തോടു നിലധിളിച്ചപറ 

ഞ്ഞതു : ആകാശവും ഭൂമിയും സമൃദവും അ 

വയിലുള്ള സകലവും ഉണ്ടാക്കിയ നാഥമന, 

&ജാതികഠ കലഹിക്കുന്നതും വംശ 

ങ്ങാ വ്ൃത്ഥമായതു നിരൂപിക്കുന്നതും 

ഭൂമിയിലെ രാജാക്കന്മാര് അ 

അധിപതികര 

എന്തു? 

ണിനിരക്കുകയും 

കത്താധിന്നു ധിരോധമായും അധ 

നെറ അഭിഷിക്തന്നു ധിരരാധമായും 

ഒന്നിച്ച ക്രടുകയും ചെയ്യിരിക്കുന്നു"* 

എന്നു നിനെറ ദാസനായ ദാധിട് മുഖാ 

ന്തരം പരിശുഭ്ധാത്മാധിനാല് അരുളിച്ചെ 

യയൂവര്ന, നീ അഭിഷേകം ചെയു യേശു 

എന്ന നിനെറ പരിശുഭ്ധദാസന്നു വിരോ 

ധമായി ഹെരോദാധും പൊന്തിയൊസ് 

പിലാത്തൊസും ജാതികളും യിസ്രായല് 

ജനധുമായി ഈ നഗരത്തില് ഒന്നിച്ചു 

കരടി, സംഭധിക്കേണം എന്നു നിനെറ 

കയ്യും 

യമിച്ചതു ഒക്കെയും ചെയ്യിരിക്കുന്നു സത്യം. 

നിനെറ ആലോചനയും മുന്നി 

ഇപ്പ്ോോള്ഥാ കത്താ3വ, അവരുടെ ഭീഷ 

ണികളെ. നോകക്കണമേ. സെ്യമാ 

ക്കുവാ൯ നിന്െറ കൈ നീട്ടുന്നതിനാലും 

നിനെറ പരിശുദ്ധദാസനായ യേശുധി 

സെറ നാമത്താല് അടയാളങ്ങളും അആ്ഭുത 

ങ്ങദൂം ഉണ്ടാകുന്നതിനാലും നിന്െറ വച 

നം പൂണ്ണധൈയ്യത്മോടുംക്രടെ പ്രസ്മായി 

പ്പാ൯ നിന്െറ ദാസന്മാക്കു കൂപ നട്ല,ണ 

മേ. ഇങ്ങനെ പ്രാത്ഥിച്ചപ്പോ അവ൪ 

ക്രടിയിരുന്ന സ്ഥലം കുലുങ്ങി; എല്ലാഠാരും 

പരിശുഭ്ധാത്മാവു നിറഞ്ഞവരായി ദൈധഖ 

വചനം ധൈധയ്യർത്തോടെ പ്രസ്മാലിച്ച. 

വിശ്വസിച്ചവരുടെ ക്രടടം ഏകഫ്റദയ 

വും ഏകമസനസ്സും ഉള്ള വരായിരുന്നു; ഗനി 

ക്ടുള്ളതു ഒന്നും സ്വന്തം എന്നു ആരും പറ 

ഞ്ഞില്ല; സകലവും അവക്കു പെറ്നേവാ 
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യിരുന്നു. അപ്പൊസ്പൂലന്മാർ മഹാശക്തി 

യോടെ കത്താവായ യേശുധിനെറ പുന 

രുത്ഥാനത്തി ന്നു സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞുവന്നു; 

എല്ലവേകും ധാരാളം കൃപ ലഭിച്ചിരുന്നു. 

മൂട്ടുള്ളവ൯ ആരും അവരില് ഉണ്ടായിരു 

ന്നില്ല; നിലങ്ങളുടെയോ വിടുകളുടെയോ 

തുടമ സ്ഥന്മാരായവര് ഒക്കെയ്യം അവയെ 

വിറ ധില കൊണ്ടുവന്നു അപ്പപൊസ്മൂല 

ന്മാരുടെ കാല്ലഛൃതല് ഖെക്ും; പിന്നെ ഓ 

രോരുത്തന്നു അവനവനെറ ആവശ്യം 

പോലെ ധിഭാഗിച്ചുകൊടുക്കും. 

പ്രബോധനചുത൯ ഏന്നു അത്ഥമുള്ള 

ബന്നബാസ് ഏന്നു അപ്പൊസ്പുപന്മാര് മ൮ു 

പേര് വിളിച്ച കുപ്രദ്വിപുകാരനായ യോ 

സേഫ് ഏന്നൊരു ലേധ്യ൯ തനിക്കുണ്ടാ 

യിരുന്ന നിലം ധിററു പണ ംകൊണ്ടുവനാ 

അപ്പൊസ്മൂലന്മാരുടെ കാച്ചല് ഖെച്ചു. 

൫. അദ്ധ്യായം. 

എന്നാൽ അനന്യാസ് എന്നു പേരുള്ള 

ഒരു പുരുഷന് തന്െറ ഭായ്യയായ സഫിര 

യോടുക്രടെ ഒരു നിലം ധിഠറു. ഭായ്യയുടെ 

അറിവോടെ ധിലയില് കുറെ ഏടുതുതു 

വെച്ചു ഒരംശം കൊണ്ടുവന്നു അപ്പൊസ്പുല 

ന്മാരുടെ കാല്ലത ഖെച്ചു. അപ്പം 

പത്രൊസ് : അനന്യാമസ, പരിശുഭ്ധാ 

ത്മാധയിനോടു വ്യാജം കാണിപ്പാനും നില 

ത്തിനെറ വിലയില് കുറെ ഏടുത്തുവെ 

പ്രാനും സാത്താന് നിസനെറ ഫഎടയം കൈ 

വശമാക്കിയതു എന്തു? അതു വില്ലുംമുമ്വെ 

നിമന്റതായിരുന്നില്ലയോ? ധിററശേക്ഷ 

വും നിന്െറ കൈവശം അല്ലാഞ്ഞു3ഖാ? 

ഇ കായ്യത്തിന്നു നീ മനസ്സുവെച്ചതു 

ഏന്തു? മന്ുഷ്യരോടല്ല ദൈവത്തോടത്രേ 

നീ വ്യാജം കാണിച്ചതു എന്നു പറഞ്ഞു. 

ഈ വാക്കു കേട്ടിട്ടു അനന്യാസ് വീണു 

പ്രാണനെ ിട്ടു; ഇതു കേട്ടവക്കു എല്ലും 

ധാഠാഥദ്ഠിം 

ദ ഥി 19050005 5 -- 189 -_-- അപ്പൊ. പ്രവൃത്തികാം ൫ 

വകും മഹാഭയം ഉണ്ഞായി. ബാല്യക്കാ൪ 

എഴ മന്നററു അവനെ ശീലപൊതിഞ്ഞു 

പുറതൃതു കൊണ്ടു പായി കുഴിച്ചിട്ടു. 

ഏകദദശം മൂന്നു മണി3നേരം കഴി 

ഞ്ഞ പ്പോഠ അവനെറ ഭായ്യ ഈ സംഭധി 

ചതു ഒന്നും അറിയാതെ അകത്തു വന്നു. 

പത്രൊസ് അവഭളാടു: ഇത്തെകക്കോ നി 

ങ്ങ നിലം ധിററതു? പറക എന്നു പറ 

ഞ്ഞു; അതെ, ഇത്തെകുു തന്ന ഏനു അവ 

പറഞ്ഞു. പത്രൊസ് അവളോടു: കത്താ 

വിനെറ ആത്മാധിനെ പരിക്ഷിപ്പാ൯ 

നിങ്ങ തമ്മില് ഒത്തതു ഏന്തു? ഇതാ, 

നിനെറ ഭത്താധിനെ കുഴിച്ചിട്ടവരുടെ 

കാല് വാതില്ലല് ഉണ്ടു; അവര് നിന്നെയും 

പുറത്തു 
മുടനെ അയഖഠ അധനെറ കാല്ലയല് വിണ 

കൊണ്ടുപോകും എന്നു പറഞ്ഞു. 

പ്രംണേനെ പിട്ടു; ബാല്യക്കാർ അകത്തു 

വന്ന അവ മരിച്ചു ഏന്നു കണ്ടു പുറത്തു 

കൊണ്ടുപോയി ഭത്താധിനെറ അരികെ 

കുഴിച്ചിട്ടു. സവ്വസഭെക്കും ഇതു കേട്ട 

വകു ഏല്ലാവകും മഹാഭയം ഉണ്ടായി. 

അപ്പൊസ്മൂലന്മാരുടെ കയ്യതേ ജനത്തി 

നെറ ഇടയി. പലഅടയാളങ്ങളൂം അ 

ആആതങ്ങട്ടും നടന്നു; അവര് എല്ലാവരും 

ഏകമനഃസ്സാടെ ശലേഃമാനെറ മണ്ഡപ 

ത്തില് ക്രടിഖരിക പതിലഖായിരുന്തു. 

മററുള്ള വരില് ആരും അവരരാടു ചേരു 

വാന് തുനിഞ്ഞില്ല; ജനമോ അവരെ പുക 

ടം പ്പ്ന്നു. 

പുരുഷന്മാരുഃ സ്ത്രികളും കത്തായിരു വിശ്വ 

മേല്ലൂമമേല് അനവധി 

സിച്ചു ചേന്നുവന്നു. രോഗികളെ പ്പാ 

ആ കൊണ്ടുവന്നു. പത്രൊസ് കടന്നുപോ 

കുമ്പോഠ അവധവനെറ നിഗല് ഏങ്കിലും 

അധഖരില് വഖല്ലുവരുടെയുംമേല് വീഴേണ്ട 

തിന്നു വീഥികളില് ധിരിപ്പിന്ഷേലും കിടക്കു 

മേലും കിടത്തും. അതുകൂടാതെ യെരൂശ 

ലേമിന്നു ചുററുമുള്ള പടടണങ്ങളിരനിന്നും 
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പരുഷ്മാരം വന്നുക്രടി രോഗികളെയും അ 

ശുഭ്ധാത്മാക്ക ബാധിച്ചവരെയും കൊ 

ണ്ടുവരികയും അവര് എല്ലാവരും സ്വെഖ്യം 

പ്രാപിക്കയും ചെയ്യും. 

പിന്നെ മഹാപുദരാഹിതദം സ്ള്ലക്ൃ 

രുടെ മതക്കാരായ അവനെറ പക്ഷക്കാ 

രൊക്കെയും അസ്മയ നിറഞ്ഞു എഴ്ഴന്നററു 

അപ്പൊസ്പുലന്മാരെ പിടിച്ചു പൊതുതട 

ധില് ആക്കി. രാത്രിയിലോ കത്താധി 

നെറ ട്രുത൯ കാരാഗൃഹവാതില് തുറന്നു 

നിങ്ങ 

ജീവ 

നെറ വചനം എല്ലാം ജനത്തോടു പ്രസ്മാ 

അവരെ പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നു : 

ദൈവാലയത്തില് ചെന്നു ഈ 

വിപ്പി൯ എന്നു പറഞ്ഞു. അവർ കേട്ടു 

ദൈവാലയത്തില് ചെന്നു പുലച്ചെക്കു 

തുപദേശിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു; മഹാപുര്രോഹി। 

തനും ക്രുടെയുള്ള വരും വന്നു ന്യായാധി 

പസംഘത്തെയും യിസ്രാടയതമക്കളുടെ 

മൂപ്പന്മാരെയും എല്ലാം വിളിച്ചക്രടി, അവ 

രെ കൊണ്ടവരുവാന തടവധിഭലക്കു ആള. 

യച്ച. 

കാരാഗധൃഹത്തില് കാണാതെ മടങ്ങിവന്നു : 

ചേവകര൪ ചെന്നല്പ്യോഠം അവരെ 

കാരാഗൃഹം നല്ല സൂക്ക്രദത്താടെ പൂട്ടിയി 

രിക്കുന്നതും കാവല്ല്ാ൪ വാതില്ലഛല് നില്ല, 

ന്നതും ഞങ്ങഠാ കണ്ടു; തുറന്നപ്പോഗോ അ 

കത്തു ആരെയ്യം കണ്ടില്ല എന്നു അറിയി 

ചു. ഈ വാക്കു കേട്ടിട്ടു ദൈ വാലയത്തി 

ലെ പടനായകനും മഹാപൃരോഹിതന്മാ 

രും ഇതു എന്തായിത്തിരും എന്നു അവരെ 

ക്കുറിച്ച ചഞ്ചലിച്ചു. അദഃപ്പ്ാഠ ഒരുത്ത൯ 

വന്നു: നിങ്ങ തടധില് ആക്കിയ പുരു 

ഷാന്മാര് ദൈവാലയത്തില് നിന്നുകൊണ്ടു 

ജനത്തെ ഉപദേശിക്കുന്നു എന്നു ബോധി 

പ്പിച്ചു. 

ചെന്നു, ജനം കല്ലെറിയും എന്നു ഭയപ്പെടു 

പടനായക൯ ചെവകരുമായി 

കയാല് ബലാല്ലക്കാരം ചെയ്യാതെ അവരെ 

ക്രട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നു. അങ്ങനെ അവരെ 

1900) 

കൊണ്ടുവന്നു ന്യായാധിപസംഘത്തിന്ദു 

മ്പാകെ നിറുത്തി; മഹാപുരോഹിത൯ 

അവരോടു: ഈ നാമത്തില് ഉപദേശി 

ക്കരുതു എന്നു ഞങ്ങ നിങ്ങളോടു അമച്ച 

യായി കല്പിച്ചുവല്ലോ; നിങ്ങളോ യെരൂശ 

ലേമിനെ നിങ്ങളുടെ ഉപദേശംകൊണ്ടു 

നിറെച്ചിരിക്കുന്നു; ആ മനുഷ്യന്െറ രക്തം 

ഞങ്ങളു ടെമേല് വരുത്തുവാ൯ ഇച്ഛിക്കുന്നു 

എന്നു പറഞ്ഞു. അതിന്നു പത്രൊസും 

ശേഷം അപ്പൊസ്മലന്മാരും: മനുഷ്യരെ 

ക്കാ ദൈവത്തെ അനുസരിക്കേണ്ടതാ 

കുന്നു. നിങ്ങ മരത്തില് തൂക്കിക്കൊന്ന 

യേശുധിനെ നമുടെ പിതാക്കന്മാരുടെ 

ദൈവം തുയിപ്പിച്ചു; യിസ്രാമയലിന്നു 

മാനസാന്തരവും 

വാന 

രക്ഷിതാവായും തനെെറ വലങ്കയ്യാല് ഉയ 

പാപമോചനവും നല്ല 

ദൈധം അധനെ പപ്രഭവായും 

ത്തിയിരിക്കുന്നു. ഈ വസ്റ്കതെക്കു ഞങ്ങ 

മും ദൈധഖം തന്നെ അനുസരിക്കുന്നവക്ു 

നല്ല്ിയ പരിശുഭ്ധാത്മാവും സാക്ഷിക 

ആകുന്നു എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 

ഇതു കേട്ടപ്പോ അവര് 4കോപപര 

വശരായി അവരെ ഒടുക്കിക്കള വാ൯ ഭാധി 

ചും അപ്പോ സവ്വജനത്തിന്നും ബഹു 

മാനമുദ്ള ധമ്മോപദേകഷ്ടരാവായ ഗമാലി 

യേല് എന്നൊരു പരീശ൯ ന്യായാധി 

പസംഷത്തില് എഴുന്നേററു, അവരെ 

കുറെ നേരം പുറത്താക്കുവാ൯ കല്പിച്ചു. 

പിന്നെ അവ൯ അവരോടു: യിസ്രായേല് 

പുരുഷന്മാർര, ഈ മന്ദഷ്യരുടെ കായ 

ത്തില് നിങ്ങഠം എന്തു ചെയ്ത്ാ൯ പോകു 

ഈ 

നാളൂകശക്കു മുമ്പെ തൂടാസ് എന്നവ൯ 

ന്നു എന്നു സൂക്ഷിച്ചുകൊഠ വിന്. 

എഴുന്നേററു താ൯ മഹാന് എന്നു നടിച്ചു; 

ഏകദദശം നാന്റു വുരുക൯ാ൪ര അവ 

എങ്കിലും അവ൯ 

അവനെ അന്ദസരിച്ചവര്൪ 

നോടു ചേന്നുക്രടി; 

നശിക്കയും 
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ഏല്ലഖേരും ചിന്നി ഒന്മമില്ലാതാകയും 

ചെയ്യൂ. അവനെറശേഷം ഗലീലക്കാര 

നായ യ്മൂദാ ചാത്തലിനെറ കലേത്തു ഏഴ്ച 

ന്നേററു ജനത്തെ തനെറ പക്ഷം ചേരു 

വാ൯ വശികരിച്ചു; അവനും നശിച്ചു. 

അയനെ അന്സരിച്ചവര് ഒക്കെയും ചി 

തറിപ്പോയി. ആകയാല് ഈ മനുഷ്യരെ 

വിട്ടു ഒഴിഞ്ഞുകൊഠംവി൯ ഏന്നു ഞാ൯ 

നിങ്ങളോടു പറയ്യന്നു; ഈ ആലോചന 

യോ പ്രവൃത്തിയോ മാന്ദഷം എന്നു വരി 

കിത അതു നശിച്ച3പാകും; ദൈധികം 

എങ്കിലോ നിങ്ങശക്കു അതു നശിപ്പിപ്പാ൯ 

കഗികയില്ല; നിങ്ങ ദൈവത്തോടു പോ 

രാഴ്ടുന്നു എന്നു വരരുതഃല്ലാ എന്നു പറഞ്ഞു. 

അവര് അവനെ അനുസരിച്ചു, അപ്പൊ 

സ്പൂലന്മാരെ വരുത്തി അടിപ്പിച്ചു: ഇനി 

യേശുധിനെറ നാമത്തില് സംസാരിക്ക 

രുതു എന്നു കപ്പിച്ചു അവരെ വിട്ടയച്ചു. 

തിരുനമേത്തിന്നു വേണ്ടി അപമാനം സ 

ഹിപ്പാ൯ യോഗ്യരായി എണ്ണപ്പെടുകയാല് 

അവര് സന്തോഷി.്ചുതകൊണ്ടു ന്യായാധി 

പസംഘത്തിന്െറ മുമ്പില്നിന്നു പുറപ്പെ 

ട്ടപോയി. പിന്നെ അവര് ദിനഖ്ഖതി 

ഭൈവാലയത്തിലും വീടുതോറും ധയിടാതെ 

ഉപദേശിക്കയും യേശുവിനെ ക്രിസ്റ ഏന്നു 

സുധിരശഷിക്കയും ചെയ്യുകൊണ്ടിരുന്നു. 

൩൬൭൦ അദ്ധ്യായം, 

ആ കാലത്തു ശിഷ്യന്മാര് പെരുകിവരു 

മ്പോഠ തങ്ങളുടെ വയിധവമാരെ ദിന 

തിയുള്ള ശരശ്രൂഷയില് മപചേക്ഷയായി 

വിചാരിച്ചു ഏന്നു യവനഭാഷക്കാര് എബ്രാ 

യഭാഷക്കാരുടെ നേരെ പിറുപിറുത്തു. 

പന്തിരുവ൪ ശിഷ്യന്മാരുടെ ക്രട്ടത്തെ 

വിളിച്ചുവരുത്തി: ഞങ്ങ ദൈവവചനം 

മുപക്ഷിച്ചു മേശകളില് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യ 

ന്നതു യോഗ്യമല്ല. ആകയാര സഹോദ 

ഠിം 

101 അപ്പം. പ്രവൃത്തിക ൬ 

രന്മാദര, ആത്മാധും ്താനധും നിറഞ്ഞു 

നല്ല സാക്ഷ്യമുള്ള ഏഴ പുരുഷന്മാരെ നി 

ങ്ങളില് തന്നേ തിരഞ്ഞുകൊഠധി൯; അവ 

രെ ഈ വേലെക്കു ആക്കാം. 

പ്രാത്ഥനയിലും വചനശുത്ത്തഷയിലും ഉററി 

രിക്കും എന്നു പറഞ്ഞു. ഈ വാക്കു ക്രട്ട 

ഞങ്ങളാ 

ത്തിന്നു ഒക്കെയും ബോദ്ധ്യമായി; വിശ്വാ 

സധും പരിശുഭ്ധാത്മാധും നിറഞ പുരു 

ഷനായ സൌെഫാനൊസ് , ഫിലിപ്പൊസ് , 

തി 

മോന്, പമ്മെനാസ് , യ്െഫ്രദമതാന൯ുസാ 

പ്രൊഖൊരൊസ്', നിക്കാമേനാര്, 

രിയായ അന്തോക്യക്കാര൯ നിക്കൊലാ 

വൊസ് എന്നിവരെ തിരഞ്ഞെടുത്തു, 

അപ്പപൊസ്മുലന്മാരുടെ മുമ്പാകെ നിറുത്തി; 

അധഖര്൪ പ്രാത്ഥിച്ചു അവരുടെമേല് കൈ 

ഖെച്ചു. 

ദൈവവചനം പരന്നു, യെരൂശമല 

മില് ശിഷ്യന്മാരുടെ ന്േണ്ണം ഏററവും 

പെരുകി, പുരരോഹിതന്മാരിലൂും വലിയോ 

രു ക്രട്ടം വിശ്വാസത്തിന്നു അധ് നരാ 

യിത്തീന്നു. 

അനന്തരം സെൌഫാനൊസ് കൃപയും 

ശക്തിയും നിറഞ്ഞയനായി ജനത്തില് 

വലിയ അത്ഭൃതങ്ങളും 

ചെയ്യു. 

പള്ളിക്കാരിലും കുറേനക്കാരിലും അലെക്സു 

അടയാള ത്തേ 

ലിബത്തിനര് എനാ പേരുള്ള 

നത്രിയക്കാരിലും കിലിക്കു) ആസ്യ എന്ന 

ദേശക്കാരിലും ചിലര് ഏഴ്ചന്നേററു സ്നെ 

ഫാനൊസി നാടു തക്കിച്ചു. എന്നാല് 

അവന് സംസാരിച്ച ഞ്ഞോനര്ത്താടും ആ 

ത്മാവാടും എതിതൃതുനിപ്പാ൯ അവക്കു 

കശിഞ്ഞില്ല. അപ്പ്പോഠഗ അവര് ചില 

പുരുഷന്മാരെ വശത്താക്കി: ഇവന മോ 

ശെക്കും ദൈവത്തിന്നും യിരരാധമായി 

ഷണം പറയുന്നതു ഞങ്ങ കേട്ടു ഏന്നു 

പറയിച്ചു, ജനത്തെയും മൂപ്പന്മാരെയും 

ശാസ്്ത്രിമാരെയും ഇളക്കി, അവന്െറ 8ന 

10 
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രെ ചെന്നു അവനെ പിടിച്ചു ന്യായാധി | യ്ക. അവനെറ സന്തതി അന്യദേശത്തു 

കുള്ള. 

സ്താക്ഷികളെ നിറുത്തി: ഈ മന്ദഷ്യ൯ 

പസംദ്വത്തില് കൊണ്ടുപോയി ചെന്നു പാക്കും; ആ ദേശക്കാര് അവരെ 

അടിമയാക്കി നാനൂറു സംവത്സരം പ.ഡി 

വിശുഭധസ്ഥലത്തിന്നും ന്യായപ്രുമാണത്തി | പ്പിക്കും എന്നു ദൈവം കല്പിച്ച. അലഖവ൪ ? 

ന്നും വിരോധമായി ഇടവിടാതെ സംസാ | സേവിക്കുന്ന ജാതിയെ ഞാന് ന്യായം 

രിച്ചുവരുന്നു; ആ നസറായനായ യേശു | വിധിക്കും; അതിനെറശേഷം അവര് 

ഈ സ്ഥലം നശിപ്പിച്ചു മോശെ നമുക്കു | പുറപ്പെട്ടുവന്നു ഈ സ്ഥലത്തു എന്നെ 

ഛ്രില്പിച്ച മയ്യാടകളെ. മാററിക്കളയും എന്നു | സേവിക്കും എന്നു ദൈവം അരുളിച്ചെയ്യു. 

അവന൯ പറയുന്നതു ഞങ്ങ കേട്ടു എന്നു | പിന്നെ അവന്നു പരിച്ചേേദനയെന്ന നിയ 8 

മം കൊടുത്തു; അങ്ങനെ അവന് യിസ്റ്റാ പറയിച്ചു. ന്യായാധിപസംഷത്തില് ഇ 

രുന്നവ൪ എല്ലാവരും അവനെ ഉറവു നോ | ക്കിനെ ജനിപ്പിച്ച, എട്ടാം നാഠം പരിരച്ഛ, 

ക്കി അവനെറ മുഖം ഒരു ടദൈവള്ത | ടന ചെയ്യൂ. യിസ്റ്റാകു യാക്കോബിനെ 

നെറ മുഖംപോലെ കണ്ടു. യും യാരക്കാബ് പന്ത്രണ്ടു ഗോത്രപിതാ 

ക്കന്മാരെയും ജനിപ്പിച്ച. ഗോത്രപിതാ 9 
൭. അഷ്ധ്യായം. 

൨. ക്കന്മാര് യോഃസഫി നോടു അസൂയല്ലേട്ടു ) 

അധനെ മിസ്രയീമിലേക്കു ലിററുകളുഞ്ങു. | ഇതു ഉള്ളതു തന്നേയോ ഏന്നു മഹാപു 

രോഹിത൯ ചോദിച്ചതിന്നു അവന് പറ | എന്നാല് ദൈധഖം അവനോടുക്രടെ ഇരു 10 

[ചി 

ഞ്ഞതു: സദഹാദരന്മാരും പിതാക്കന്മാരു 

നമു 

ടെ പിതാവായ അബ്രാഹാം ഹാരാനില് 

മായ പുരുഷന്മാദര, കേപ്പി൯. 

വന്നുപാകുംമുമ്പെ മെസൊപ്പ്ൊത്താമ്യ 

യില് ഇരിക്കുമ്പോര തന്നേ തേജോമയ 

നായ ദൈവം അവന്നു പ്രത്യക്ഷനായി: 

നിന്െറ ദേശത്തെയും നിന്െറ ചാച്ച 

ക്കാരെയും വിട്ടു ഞാന് നിനക്കു കാണി 

ചുതരുന്ന ദേശത്തിലേക്കു ചെല്ലുക എന്നു 

പറഞ്ഞു. 

രുടെ ദേശം വിട്ടു ഹാരാനില് വന്നു 

അങ്ങനെ അവ൯ കല്ലായ 

പാത്തു. അവന്െറ അലപ്പ൯ മരിച്ചശേഷം 

ദൈവം അവനെ അവിടെനിന്നു നിങ്ങ 

ഇപ്പോ പാക്കുന്ന ഈ ദേശത്തില് കൊ 

ണ്ടുവന്നു പാപ്പിച്ചു. അവന്നു അതില് 

ഒരു കാലടി നിലംപോലും അധകാശം 

കൊടുത്തില്ല; അവന്നു സന്തതിയില്ലാതി 

രിക്കെ അവന്നും അവസനെറശേഷം അഖ 

നെറ സന്തതിക്കും അതിനെ കൈവശമാ 

യി നല്ലുമെന്നു അവനോടു വാശത്തം ചെ 

ധാഠാഥറ്ഠിം 

നു സകലസകങ്കടങ്ങളില്തനിന്നും അവനെ 

വിടുവിച്ചു മിസ്രയീംരാജാവായ ഫറവോ 

നെറ മുമ്പാകെ അവന്നു കൃപയും ജ്ഞാന 

വും കൊടുത്തു: അവന് അവനെ മിയ്രയി 

മിന്നും തനെറ സവ്ൃഗൃഹത്തിന്നും അധി 

പതിയാക്കി ഖെച്ചു. മിസ്്യിംദേശത്തി 11 

ലും കനാനിലും എല്ലാം ക്ഷാമധും മഹാക 

കയും വന്നാറെ നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാക്കു 

മിസ്രയീമില് 12 

ധാന്യം ഉണ്ടു എന്നു കേട്ടിട്ടു യാമക്കാബ് 

ആഹാരം കിട്ടാതെയായി. 

നമുടെ പിതാക്കന്മാരെ ഒന്നാം പ്രാവശ്യം 

അയച്ചു. രണ്ടാം പ്രാവശ്യം യോസഫ് 13 

തനെറ സഹോദരന്മാരരോട്ട തന്നെത്താ൯ 

അറിയിച്ചു. യോസേഫിനെറ വംശം 

ഫറവോന്നു ധഖെളളിവായ്ക്ുന്നു. 

സേഫ് ആളയച്ചു തനെറ പിതാധായ 

യാക്കോബിനെയും കുട്ടുംബത്തെ ഒക്കെയും 

വരുത്തി; അവര് ആകെ എഴപത്ത 

ഞുപേരായിരുന്നു. യാക്കോബ് മിയ 1: 

യിമി ലേക്കു പോയി; അധന്ദം നമുടെ 

യോ 13 
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പിതാക്കന്മാരും മരിച്ചു, അധഖരെ ശെഖേ 

മില് കൊണ്ടുവന്നു ശെർഖമില് എമ്മോരി 

നെറ മക്കളോടു അബ്രാഹാം വധിലകൊടടു 

ത്തു വാങ്ങിയ കല്ലറയില് അടക്കം ചെയ്യു. 

ഭൈവം അബ്രാഹാമിനോടു അരുളിച്ചെയൂ 

വശേത്തകാലം അടുത്തപ്പ്പോഠ ജനം മിസ 

യീമില് വഭ്ധിച്ചു പെരുകി. 

യോസഫിനെ അറിയാത്ത വേറൊരു 

ഒടടു വിത 

രാജാധു മിസയിമില് വാണു. അവയവ൯ 

നമ്മുടെ വംശരത്തോടു മുപായം പ്രരയാഗി 

ച്ചു നമുടെ പിതക്കേന്മാരെ പീഡിപ്പിച്ചു, 

അവരുടെ ശിശ്ുക്കുഠം ജീവനോടെ ഇരി 

ക്കരുതു എന്നുവെച്ചു അവരെ പുറത്തിടു 

വിച്ചു. ആ കാലത്തു മോശെ ജനിച്ച, 

ദിപ്യസുന്ദരനായിരുന്നു; അയനെ മൂന്നു 

മാസം അപ്പനന്െറ വീട്ടില് പോററി. 

പിന്നെ അവനെ പുറത്തിട്ടപ്പോഠ ഫറ 

വോനന്െറ മക അവനെ എടുത്തു തന്െറ 

മകനായി വളത്തി. മോശെ മിക്രയിമ്യരു 

ടെ സകലങത്ഞാനധും അഭ്യസിച്ചു വാക്കി 

ലും പ്രവൃത്തിയിലും സമത്ഥനായിത്തിന്നു. 

അവന്നു നാപ്പതു വയസ്സു തികയാറായ 

പ്പോ യിസ്തമേയതമക്കളായ തന്െറ 

സഹോദരന്മാരെ ചെന്നു കാണേണം എ 

ന്നു മനസ്സില് തോന്നി. 

ത്തന് അന്യായം ഏച്ലയന്നതു കണ്ടിട്ടു അവ 

അധഖരില് ഒരു 

ന്നു തുണനിന്നു, മിഷ്രയീമ്യനെ അടിച്ചു 

കെന്നേ, പീഡിതന്നു വേണ്ടി പ്രതിക്രിയ 

ചെയ്യൂ. ഭൈവം താ൯മുഖന്തരം അവകു 

രക്ഷ്മ നല്ലം എന്നു സഹോദരന്മാര് ഗ്രഹി 

ക്കും എന്നു അവ൯ നിരൂപിച്ചു; ഏങ്കിലും 

അവര് ഗ്രഹിച്ചില്ല. 

വ൪ കലഫഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഠ്ഠം അ 

വ൯ അവരുടെ അടുക്കല് വന്നു: പുരുഷ 

ന്മാര, 

പിറെറന്നാഗ അ 

നിങ്ങ സഹോദരമന്മാരല്ലേം; 

തമ്മില് അന്യായം ചെയ്യുന്നതു ഏന്തു ഏന്നു 

പറഞ്ഞു അവരെ സമാധാനപ്പെടുത്തുവാ൯ 

[909 

നോക്കി. ഏന്നാല് ക്രട്ടുകാരനേടുേ അ 

ന്യായം ചെയ്യുന്നവന് അവനെ മതുന്തിക്കള. 

ഞൂ: നിന്നെ ഞങ്ങനക്കു അധികാരിയും 

ന്യായകത്താധും ആക്കിയതു ആര? ഇന്ന 

ലെ മിസ്രയിമ്യനെ കൊന്നതുപോലെ ഏ 

ന്നെയയം കൊല്ലുവാന് ഭാധിക്കുന്നുവേോ 

എന്നു പറഞ്ഞു. ഈ വാക്കു കേട്ടിട്ടു മോ 

ശെ ഓടിപ്പോയി മിദ്യാ൯ദേശത്തു ചെ 

ന്നു പാത്തു, അമധിടെ രണ്ടു പുതുന്മരെ 

ജനിപ്പിച്ചു. നാപ്പതാണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോ 

സിനംധ്കരലയുടെ മരുഭൂമിയില് ഒരു ദൈവ 

ടൂത൯ മുഠംപടപ്പിലെ അഗ്നിങ്വാലയില് 

അവന്നു പ്രത്യക്ഷനായി. മോശെ തത 

ദശനം കണ്ടു ആതശ്ചയ്യപ്പെട്ടു, സൂക്ഷിച്ചു 

നേക്കേവാ൯ അടുത്തുചെല്ലുമ്പോഠം: ഞാ൯ 

നിന്െറ പിതുക്കുന്മരുടെ ഭൈവമായി 

അബ്രാഹംഃമിനെറയും യിസ്റ്റാക്കിനെറയും 

യാക്കോബിനെറയും ദൈവം ആകനു 

തന്നു കത്തധിനെറ ശബ്ദം കേട്ട. മോ 

ശെ ധിറെച്ചിട്ടു നോക്കുവാൻ തുനിഞ്ഞില്ല. 

കത്താധു അവനോടു: നി നില്ലന്ന സ്ഥ 

ലം വിശുദ്ധഭൂമിയാകയാല് കാലിതനിന്നു 

ചെരിപ്പു മരരിക്കളുക. മിസ്്യിമില് ഏ 

നെറ ജനത്തിനെറ പിഡ ഞാന് കണ്ടു 

കണ്ടു, അവരുടെ ഞരക്കധും കേട്ടു, അവ 

രെ ധിടുഖിപ്പം൯ ഇറങ്ങിയന്നിരിക്കുന്നു; 

ഇപ്പോഠം വരിക; ഞാ൯ നിന്നെ മിസ 

യീമിലേക്കു അയകും എനു പറഞ്ഞു 

നിന്നെ അധികാരിയും ന്യായകത്താധും 

ആക്കിയതര് എന്നിങ്ങനെ അവര് തള്ളി 

പറഞ്ഞ ഈ മോശെയെ ദൈവം മുരപട 

പ്ലിരു പ്രത്യക്ഷനായ ഒൂത൯മുഖാന്തരം അ 

ധികാരിയും പീണ്ടെടുപ്പുകാരനും ആക്കി 

അയച്ചു. അവന് മിസ്ധയിമിലും ചെങ്ക 

ലിലും നാല്പതു സംവത്സരം മരുഭൂമി 

യിലും അതിശയങ്ങളും അടയളേ.ങ്ങളൂം 

ചെയ്യൂ അവരെ നടത്തിക്കൊണ്ടു വന്നു. 

അപ്പോ. പ്രവൃത്ത്ികം ൭ 

ഉ? 
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ദൈവം നിങ്ങളുടെ സഹോദരന്മാരില് 

നിന്നു എന്നെപ്പോലെ ഒരു പ്രവാചകനെ 

എന്നു 

യിസ്രായേല് മക്കളോടു പറഞ്ഞ മോശെ 

നിങ്ങധക്കു എഴ്ന്നേല്പിച്ചുതരും 

അവന് തന്നേ. സീനായ്യലയില് തന്നോടു 

സംസാരിച്ച ഭ്ൂൂതനോടും നമമുടെ പിതുാക്ക 

ന്മാരോടും ക്രടെ മരുഭൂമിയിലെ സഭയില് 

ഇരുന്നവനും നമുക്കു തരുവാന് ജിവനുള്ള 

അരുളപ്പാടു ലഭിച്ചവനും അവന് തന്നേ. 

നമുടെ പിതാക്കന്മാർ അവന്നു കീറ്ലെടു 

വാ൯ മനസ്സില്ലാതെ അവനെ തള്ളിക്കള 

ഞ്ഞു ഹൃദയംകൊണ്ടു മിസ്രയിമിലേക്കു പി 

ന്തിരിഞ്ഞു, അഹരോനോടു: ഞങ്ങനക്കു 

മുമ്പായി നടപ്പാ൯ ദൈവങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കി 

ത്തരിക; ഞങ്ങളെ മിസ്രയിമില്നിന്നു നട 

ത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന ആ മോശെക്കു എന്തുസം 

ഭവിച്ച എന്നു ഞങ്ങ അറിയുന്നില്ലല്ലോ 

എന്നു പറഞ്ഞു. അന്നേരം അവര് ഒരു 

കാളക്കുട്ടിയെ ഉണ്ടാക്കി, ആ ബിംബത്തി 

നനു ബലി കഥിച്ചു തങ്ങളൂടെ കൈപ്പണി 

യില് ഉല്ലസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. ദൈവധും 

പിന്തിരിഞ്ഞു, ആകാശത്തിലെ സൈസ് 

ത്തെ ആരാധിപ്പാ൯ അവരെ കൈധിട്ടു. 

4 യിസ്രാമയല് ഗൃുഹമേ, നിങ്ങ മരു 

ഭൂമിയില് എനിക്കു നാല്പതു സംവത്സരം 

ഹനനയാഗങ്ങളും ഭോജനയാഗങ്ങളും 

അപ്പിച്ചുഖോ? 

പ്രാ൯സ ഉണ്ടാക്കിയ 

നിങ്ങ നമസ്കരി 

സ്വരൂപങ്ങളായ 

മൊലോക്കിനെറ ക്രടാരധും രേഫാ൯ 

ദേവനെറ നക്ഷത്രധും നിങ്ങ എടുതു 

നടന്നുവല്ലോ; എന്നാല് ഞാന് നിങ്ങ 

ളെ. ബാബി ലോന്നപ്പുറം പ്രവസി 

പ്പിക്കും” 

എന്നു പ്രവാചകന്മാരുടെ പുസ്തകത്തില് 

എഴ്ണതിയിരിക്കുന്നുവല്ലോ. നീ കണ്ട മാതി 

രിക്കൊത്തവണ്ണം അതിനെ തീക്കേണം 

കന്നു മോശെയോടു അരുളിച്ചെയു വ൯ 

1 904 

കല്പിച്ചതു പോലെ നമുടെ പി.താക്കന്മാക്കു 

മരുഭൂമിയില് സാക്ഷ്യൃക്രടാരം കുണ്ടായി 

രുന്നു. നമുടെ പിതാക്കന്മാര് അതു 

ഏററു വാങ്ങി ദൈവം നമ്മുടെ പിതാക്ക 

ന്മാരുടെ മുമ്പില്നിന്നു നിക്കിക്കളു ഞ്ഞ 

ജാതികളുടെ അവകാശത്തിലേക്കു യോശു 

വയുമായി കൊണ്ടുവന്നു ദാധവീടിനെറ കാ 

ലംവരെ ഖെച്ചിരുന്നു. അവന് ദൈവത്തി 

സെറ മുമ്പാകെ കൂപ ലഭിച്ചു, യാക്കോ 

ബിനെറ ദൈവത്തിന്നു ഒരു വാസസ്ഥ 

ലം ഉണ്ടാക്കുവാ൯ അന്ദവാദം അടപക്ഷി 

ച. 

പണി തു. അത്യന്നത൯ കൈപ്പണിയാ 

ശര്ലാമോ൯ അവന്നു ഒരു ആലയം 

യതില് വസിക്കുന്നില്ലതാനും. 

സ്വഗ്ഗം എനിക്കു സിംഹാസനവും 

ഭൂമി ഏഎനെറ പാടപിഠധും ആകുന്നു; 

നിങ്ങ എനിക്കു പണിയുന്ന ആല 

യം ഏതുവിധം? എനെറ ധിശ്രുമസ്ഥ 

ലവും ഏതു? ഇതൊക്കെയും എന്െറ. 

കൈയല്ലയാ ഉണ്ടാക്കിയതു എനു 

കത്താവു അരുളിച്ചെയുന്നു" ം 

എന്നു പ്രവാചക൯ പറയുന്നുവല്ലോ. ശാ 

ൃക്കാരും ഹൃദയത്തിന്നും ചെവിക്കും പരി 

ച്ചേദന ഇല്ലാത്തവരുമായയള്ളോരേ, നിങ്ങ 

ളുടെ പിരുക്കന്മാരെപ്പോലെ തന്നേ നി 

ങ്ങളും എല്ലായ്യ്യോഴചം പരിശുഭ്ധാത്മാവി 

നോടു മറുതുുനില്ലുന്നു. പ്രവാചകന്മാ 

രില് ഏവനെ നിങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാർ 

ഉപഭട്രവിക്കാതിരുന്നിട്ടുള്ളഃ നീതിമാനായ 

വനെറ വരധിനെക്കുറിച്ച മുന്. അറിയി 

ചുവരെ അവർ കൊന്നുകളഞ്ഞു. അല 

ന്നു നിങ്ങ ഇപ്പോ ദ്രോഹികളും കുലപാ 

തകരും ആയിത്തീന്നു; നിങ്ങാം ദൈവട്ടു 

തന്മാരുടെ നിയോഗങ്ങളായി ന്യായപ്രുമമാ 

ണം പ്രാപിച്ചു എങ്കിലും അതു പ്രമാണി 

ച്ചിട്ടില്ല. 

ഇതു കേട്ടപ്പോഠം അവര് കോപപ്പരവ 

വ്ര 7 

ക്ട 

47 

48 

49 

൭൭ 

9 । 

3 

54 

ഠിം 



55 

൭6 

7 

൭൫ 

൫൭ 

4 

അറവ് 1 820546 9 

ശരായി അവനെറ നേരെ പല്ലുകടിച്ചു. 

അവനാ പരിശുഭ്ധാത്മാധു നിറഞ്ഞവ 

നായി സ്വഗ്ൃത്തിലേക്ക ഉറവുമനാക്കി, 

ദൈവമഹത്വധും ദൈധത്തിനെറ വല 

ഞ്തുഭാഗത്തു യേശു നില്ലുന്നതും കണ്ടു: 

ഇതാ സ്വഗ്ലം തുറന്നിരിക്കുന്നതും മനുഷ്യ 

ചുത്ത൯ ഭൈഖത്തിനെറ വലത്തൃഭാഗത്തു 

നില്ലയന്നതും ഞാന് കാണുന്നു എന്നു പറ 

ഞു. അവര് ഉറക്കെ നിലധിളിച്ചു, ചെയി 

പൊത്തിക്കൊണ്ടു ഒന്നിച്ചു അവനെറ 

നേരെ പഞ്ഞുചെന്നു, അവനെ നഗര 

ത്ത്ില്നിന്നു തള്ളി പുറത്താക്കി കല്ലെറി 

ഞും സാക്ഷികഠം തങ്ങളൂടെ വസ്ത്രം 

ശൌല് എന്നു പേരുള്ള ഒരു ബാല്യാക്കാര 

നെറ കാല്ലം,രു ധഖെച്ചു. കത്താധായ മയ 

ശുവം, എനെറ ആത്മാധിനെ കൈക്കൊ 

ള്ളേണമമ ഏന്നു സയൊഫാനൊസ് ധിളി 

ചുപേക്ഷിക്കയിത അവര് അധനെ കല്ലെ 

റിഞ്ഞു. അവനോ: മുട്ടുകുത്തി: കത്താമവം 

അവക്കു ഈ പാപം നിറുഅരുതേ എന്നു 

ഉച്ചത്തിരു നിലവിളിച്ച. ഇതു പറഞ്ഞിട്ടു 

അവന് നിടപ്രാപിച്ചു. 

വ്വം അഡ്ധ്യായം. 

അലനെ കലചെയുതു ശൌലിനാ സമ്മ 

തമായി രുന്നു. 

അന്നു യെരൂശലേമിലെ സഭെകു ഒരു 

വലിയ മുപടദവം നേരിട്ടു; അപ്പെൊസ്പൂല 

ന്മാർ ഒഴികെ ഏല്ലധേരും യ്യെഫ്രു്യ ശയ്യ 

ദേശങ്ങളില് ചിതറിപ്പോയി. ഭക്തിയുള്ള 

പുരുഷന്മാർ സെൌഫാനൊസിനെ അടക്കം 

ചെയ്യൂ, 

പ്രലപേം കഴിച്ചു. ഏന്നാല് ശൌല് വീടു 

തേോും ചെന്നു പുരുഷന്മാരെയും സ്ത്രീക 

ളെയും പിടിച്ചിഴെച്ചു തടവില് ഏപ്പിച്ചു 

കൊണ്ടു സഭയെ മുടിച്ചുപോന്നു. 

അധയനെക്കറിച്ചു വലി മയാരു 

ചിതറി പ്പോയവ൪ വചനം സുധിദശ. 
ടട 

ഠിം 

195 അപ്പൊ. പ്രവൃത്തികഠ ൮ 

കഷിച്ചും കൊണ്ടു അധിടധിടെ സഞ്ചരിച്ചു. 

ഫിലിപ്പൊസ് ശമയ്യപട്ടണത്തില് ചെന്നു 

അധരോടു ക്രിസ്തുവിനെ പ്രസംഗിച്ചു. 

ഫിലിപ്പൊസ്” ചെയൂ അടയാളങ്ങളെ 

പുരുഷാരങ്ങാം കേശക്കയും കാങ്കെയും 

ചെയ്തുയാല് അവന് പറയുന്നതു ഏകഥന 

സ്സ്സോടെ മ്രഭ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന. അശു 

ഭ്ധാത്മാക്കുഠ ബാധിച്ച പലരിതിനിനും 

അവ ഉറക്കെ നിലവിളിച്ചുകൊണ്ടു പുറ 

പേട്ട; അനേകം പക്ഷവതേക്കാരും മുടന്ത 

രും സെരഖ്യം പ്രാപിച്ചും അങ്ങനെ ആപ 

ട്ടണത്തില്ു വളരെ സന്തോഷം ഉണ്ടായി. 

എന്നാല് ശിമോന൯ ഏന്നു പേരുള്ളോരു 

പുരുഷ൯ ആ പട്ടണത്തില് ആഭിചാരം 

ചെയ്യൂ, താ൯ മഹാ൯ എന്നു പറഞ്ഞു ശമ 

യ്യജാതിയെ ഭൂരമിപ്പി ച്ചപോന്നു. 

മഹതി എന്ന ഭൈധശക്തി ആകുന്നു 

എന്നും പറഞ്ഞു ആബാലവൃദ്ധം എല്ലാവരും 

അവ൯ ആ 

ഇവ൯ 

അധനെ ശ്രഭ്ധിച്ചവന്നു. 

ഭിചാരംകൊണ്ടു ഏറിയ കാലം അവരെ 

ഭൂരമിപ്പിക്കയാര അത്ര അവര് അവനെ 

ശുഭ്ധിച്ചതു. എന്നാല് ഭൈധരാജ്യത്തെ 

യും യേശുക്രിസ്മുവിനെറ നമമത്തെയും 

കുറിച്ചുള്ള സുധിശേഷം അറിയിക്കുന്ന 

ഫിലിപ്പെസിനെ അധ൪ ധിശ്വസിച്ച 

ല്പേഠോ പുരുഷന്മാരും സ്ത്രീകളും സ്ത്റാനം 

൫൫റ൮ു. ശിമമാ൯താനും വിശ്വസിച്ചു 

സ്ത്റാനം ഏററു ഫിലിപ്പൊസി നോടു ചേന്നു 

നിന്നു, വലിയ വിയ്യപ്രവൃത്തികളും അട 

യാളങ്ങളും നടക്കുന്നതു കണ്ടു ഭൂമിച്ചു. 

അനന്തരം യെരൂശഃലമിലുള്ള അപ്പൊ 

സ്മൂലന്മാ൪, ശമയ്യര ദൈധ്വവചനം കൈ 

ക്കൊണ്ടു ഏന്നു കേട്ടു പത്രൊസിനെയും 

യോഹന്നനെയും അവരുടെ അടുക്കല് 

അയച്ചു, അവര് ചെന്ന, താവകു പരി 

ശുഭ്ധാത്മായു ലഭി മക്കുണ്ടതിന്നു അവക്കായി 

പ്രത്ഥിച്ചു. അന്നുവരെ അവരില് ആ 

258 
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അപ്പൊ. പ്രവൃത്തികം ൮ 

രുടെമേലും ആത്മാവു വന്നിരുന്നില്ല; അ | പറഞ്ഞു. 

വര് കത്താവായ യേശുധിനെറ നാമ 

ത്തില് സ്താനം ഏററിരുന്നതേയുള്ളൂ, അ 

വ൪ അവരുടെ മമല് കൈ വഖെച്ചപ്പ്പാഠം 

അവക്കു പരിശുഭ്ധാത്മായു ലഭിച്ചു. അ 

പ്പൊസ്മുലന്മാർ കൈ വെച്ചതിനാല് പരി 

ശുഭ്ധാത്മാവു ലഭിച്ചതു ശിമോന് കണ്ടാറെ 

അവക്കു ദ്യം കൊണ്ടുവന്നു : ഞാ൯ ഒരു 

ത്തനൊമേല് കൈ വെച്ചാല് അവന്നു 

പരിശുഭ്ധാത്മാധയു ലഭിപ്പാ൯തക്കവണ്ണം 

ഈ അധികാരം എനികും തരേണം എന്നു 

പറഞ്ഞു. 

വത്തിനെറ ദാനം പണത്തിന്നു വാങ്ങി 

പത്രൊസ് അധവനോട്ട: ദൈ 

ക്കൊള്ളാം എന്നു നി നിരൂപിക്കകൊണ്ടു 

നിനെറ പണം നിന്നോടുകൂടെ നശിച്ചു 

പോകട്ടെ. നിനെറ ഹൃദയം ദൈധസ 

ന്നിധിയില് നേരുള്ളതല്ലായ്ക്കു കൊണ്ടു ഈ 

കായ്യത്തില് നിനക്കു പങ്കം ഓഹരിയുമില്ല. 

നീ ഈ വകളത്വം വിട്ടു മാനസാന്തര 

പ്പേട്ടു കത്താവിനോടു പ്രാത്ഥിക്ക; പക്ഷേ 

നിനെറ ഹൃദയത്തിലെ നിരൂപണം ക്ഷമി 

ചുകിട്ടുമായിരിക്കും. നീ കൈപ്പുള്ള പക 

യിലും 

അകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നു ഞാ൯ കാണുന്നു 

അനിതിയുടെ ബന്ധനത്തിലും 

എന്നു പറഞ്ഞു. അതിന്നു ശിമോൻ: നി. 

ങ്ങ പറഞ്ഞതു ഒന്നും എനിക്ു ഭവിക്കാ 

തിരിപ്പം൯ കത്താധിനോടു എനിക്കു 

ണ്ടി പ്രാത്ഥിപ്പി൯ എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 

അവര് കത്താധിനെറ വചനം സാക്ഷീ 

കരിച്ചു പ്രസംഗിച്ചമശഷം ശമയ്യക്കാരു 

ടെ അനേകഗ്രാമങ്ങളില് സുധിരശഷം 

അറിയിച്ചുംകെണ്ടു യെരൂശലേമിലേക്കു 

മടങ്ങിപ്പോയി. 

അനന്തരം കത്താധവിന്റെറ ട്രൂത൯ ഫി 

ലിപ്പൊസി നോടു: നീ എഴുന്നേററു തെ 

ക്കോട്ടു യെരൂശഭലമില്നിന്നു ഗസെക്കുള്ള 

നിജ്യുനമായ വഴിയിലക്കു പോക എന്നു 

ഠിം 

1 00 

അവ൯ പുറപ്പെട്ട ചെന്ന 

പ്പു കന്ദക്ക എന്ന ഐതരത്മ്യോപ്യരാ 

ഇത്തിയുടെ ഒരു ഷണ്ഡനും മഹാനും അവ 

ടെ സകലഭണ്ഡാരത്തിന്നും മേല്ധിചാ 

രകനുമായ ഒരു ഐത്ത്യോപ്യനെ കണ്ടു. 

അവന യെരൂശലേമില് നമസ്തൂരിപ്പാ൯ 

വന്നിട്ട മടങ്ങിപ്പോകയില് തേരില് 

ഇരുന്നു യെശയയാപ്രവാചകനെറ പുസ്പൂുകം 

വായിക്കയായി രുന്നു. ആത്മാധുയ ഫിലി 

പ്പൊസി നോടു : നി അടുത്തുചെന്നു തേരി 

നോടു ചേന്നു നടക്കു എന്നു പറഞ്ഞു. 

ഫിലിപ്പൊസ് ഓടിച്ചെല്ലുമ്പോഠം യെശ 

.യ്യാപ്രവാചകനെറ പുസ്മുകം വായിക്കുന്നതു 

കേട്ടു: നീ വായിക്കുന്നതു ഗ്രഹിക്കുന്നു3വോ 

എന്നു ചോടിച്ചതിന്നു : ഒരുത്തന് പൊരു 

തിരിച്ചുതരാഞ്ഞാല് ഏങ്ങനെ ഗ്രഹിക്കും 

എന്നു അവന് പറഞ്ഞും, ഫിലിപ്പൊസ് 

കയറി തന്നോടുക്രടെ ഇരിക്കേണം എനു 

അപേക്ഷിച്ചു. തിരുധെഴുത്തില് അവ൯ 

വായിച്ച ഭാഗമാധിതു : 

% അറുക്കുവാനുള്ള ആടിനെപ്പോലെ 

അവനെ കൊണ്ടുപോയി; രോമം 

കത്രിക്കുന്നവസെറ മുമ്പാകെ മിണ്ടാതി 

രിക്കുന്ന കുഞ്ഞാടിനെപ്പോലെ അവ൯ 

വായ് തുറക്കാതിരുന്നു. അവന്െറ 

താഴ്സയില് അവന്നു ന്യായം കിട്ടാതെ 

പോയി; അവനെറ തലമുറയെ ആര് 

വിവരിക്കും? 

നെറ ജീവനെ എടുത്തുകളയുന്നു 

വല്ലോം” 

കാണ്ഡ൯ ഫിലിപ്പ്പൊസിനോടു : ഇതു 

ഭൂമിയില്നിന്നു അവ 

പ്രവാചക൯ ആരെക്കറിച്ചു പറയുന്നു? 

തന്നെക്കറിച്ചോ മറെറാരുത്തനെക്കറിച്ചോ 

എന്നു പറഞ്ഞുതരേണം എന്നു അഭപക്ഷി 

ഛും 

ആധാരമുക്കി അവനോടു യേശുധിനെ 

ഫിലിപ്പൊസ് ഈ തിരുധ്വെഴുത്തു 

കുറിച്ചുള്ള സുധിശേഷം അറിയിപ്പാ൯ 

ന്ന് നും ഗാഥ 89 

7; 

8 

9 

30 

31 

38 

38 

34 

35 



05 ന് 1 19094026 9 -- 107 

36 

37 

38 

39 

4 

തുടങ്ങി. അഖര് ഇങ്ങനെ വഴ പോക 

യില് വെള്ള മുമള്ളാരു സ്ഥലത്തു എത്തിയ 

പ്പോ ഷണ്ഡന്: ഇതാ ധെള്ളം; ഞാ൯ 

സ്താനം ഏല്ലയന്നതിന്നു ഏന്തു ധിരരോധം 

നന്നു പറഞ്ഞു. [അതിന്നു ഫിലിപ്പ്പൊസ് : 

നീ പൂണ്ണഫൃദയത്തോടെ ധിശ്വസിക്കുന്നു 

എങ്കില് ആകാം എന്നു പറഞ്ഞു. യ്രേ 

ക്രിസ്തു ഭൈവപുതന് എന്നു ഞാന് ധിശ്വ 

സിക്കുന്നു എന്നു അവ൯ മുഅ.രം പറഞ്ഞു..] 

അങ്ങനെ അവന് തേര് നിറുത്തുവാ൯ 

കല്പിച്ച: ഫിലിപ്പൊസും ഷണ്ഡനും ഒരു 

വരും വെള്ളത്തില് ഇറങ്ങി, അവ൯ 

ഭരവനെ സ്ത്റാനം കഴിപ്പിച്ച. അവര് 

ധെള്ള ത്തിതുനിന്നു കയറിയപ്പാഠം കത്താ 

വിനെറ ആത്മായു ഫിലിപ്പ്യൊസിനെ 

കേടുത്തുകൊണ്ടു പോയി; ഷണ്ഡ൯ അവ 

നെ പിന്നെ കണ്ടില്ല; അവന സുന്താ 

ക്കിച്ചും കൊണ്ടു തനെറ വഗിക്കു പോയി. 

ഫിലിപ്പൊസിനെ പിന്നെ അരസ്യാടിത 

കണ്ടു; അവ൯ സഞ്ചരിച്ചു എല്ലാപട്ടണ 

ങ്ങളിലും സുധിമശേകം അറിയിച്ചുകൊണ്ടു 

കൈസ്യ്യയിത ഏത്തി. 

൯. അദ്ധ്യായം. 

ശെനൽ കത്താധിനെറ ശിഷ്യന്മാരുടെ 

നേരെ ഭീഷണിയും കുലയും നിശ്വസി 

ചുകൊണ്ടു മഹാപുദരാഹിതനെറ അടു 

ക്കല് ചെന്നു, ഒമസ്സറൊസില് ഈ മഗ്ലേ 

ക്കാരായ വല്ല പുരുഷന്മാരെയോ സ്ര്റിക 

ഒളെ3യാ കണ്ടാല് അവരെ പിടിച്ചുകെട്ടി 

യെരൂശലേമിലേക്കു കൊണ്ടുവരു വാന്തക്ക 

വണ്ണം അവിടത്തെ പള്ളികഠക്കു അവ 

നോടു അധികാരപത്രം വാങ്ങി. അവ൯ 

പ്രയാണം ചെയു ഒമസ്സറൊസിന്നു സമീപി 

ചുപ്പോഠ പെട്ടെന്നു ആകാശത്തുനിന്നു 

ഒരു ധെളിച്ചം അവനെറ ചുററും മിന്നി; 

അവന് നിലത്തു വീണു: ശൌ3ല, ശൌ 

ധാഠാഥദ്ഠിം 

അപ്പൊ. പുവ്ൃത്തിക ൯ 

ലേ, നീ എന്നെ മപടവിക്കുന്നതു എത്തു 

മ്േന്നു തന്നാടു പായ്യന്ന ഒരു ശബ്ദം കേട്ടു. 

നീ അരാകുന്നു, കത്താടവ എന്നു അവ൯ 

ചാദിച്ചതിന്നു: നി ഉപദവിക്കുന്ന യോ 

ആകുന്നു ഞാ൯. നി എഴ്ചമന്നററു പട്ട 

ണത്തില് ചെല്ലുക; നീ! ചെയ്യേണ്ടുന്നതു 

അവിടെവെച്ചു നിന്നോടു പറയും ഏന്നു 

അവന പറഞ്ഞു. അവഭനാടുക്രടെ പ്ര 

യാണം ചെയു പുരുഷന്മാർ ശബ്ദം കേട 

എങ്കിലും ആരെയും കാണാതെ മരധി [ 

നിന്നു. ശൌല് നിലത്തുനിന്നു എഴു 

മന്നററു കണ്ണൂ തുറന്നാറെ ഒന്നും കണ്ടില്ല ; 

അവ൪ അവനെ കൈക്കു പിടിച്ചു ഒമ 

സ്സ്റൊസില് ക്രട്ടിക്കൊണ്ടു പോയി. അ 

വ൯ മൂന്നു ദിവസം കണ്ണു കാണാതെയും 

ത്ന്നുകയോ കുടിക്കരയാ ചെയ്യാതെയ്യം 

ഇരുന്നു. 

എന്നാല് അനന്യാസ് എന്നൊരു ശി 

ഷ്യ൯ ഒമസ്കകൊസില് ഉണ്ടായിരുന്നു; അവ 

നെ കത്താധു ഒരു ദശനത്തില് : അന 

ന്യാദസ എന്നു വിളിച്ചു. കത്താ, 

അടിയ൯ ഇതാ ഏന്നു അവന് വിളികേട്ട. 

കത്താവയ അവനാടു: നീ എഴ്ച3ന്നററു 

നേവ്യിഥി ഏന്ന തെരുധില് ചെന്നു, യൂദ 

യ്യുടെ പിട്ടില് തസൊസുകാരനായ ശൌല് 

എന്നു ചേരുള്ള വനെ അമന്വഷിക്കു അ 

വന് പ്രാത്ഥിക്കുന്നു ; അനന്യാസ് എ 

ന്നൊരു പുരുഷ൯ അകത്തു വന്നു താ൯ 

കാഴ്ഗ പ്രാപിമക്കണ്ടതിന്നു തനെറമേല് 

കൈ ഖഡക്കുന്നതു അവന് കണ്ടിരിക്കുന്നു 

ഏന്നു കപ്പിച്ചും അതിന്നു അനന്യാസ് : 

കത്താവേ, ആ മനുഷ്യ൯ യെരൂശലേമില് 

നിന്െറ വിശുദ്ധന്മാക്കു ഏത്ര ദോകംം 

ചെയ്യൂ ഏന്നു പലരും പറഞ്ഞു ഞാ൯ കേട്ടി 

രിക്കുന്നു. 

ത്തെ വിളിച്ച പേക്ഷിക്കുന്നവരെ ഒക്കെയ്യം 

ഇധിടെയും നിനെറ നാമ 

പിടിച്ചുകെട്ടുവാ൯ അയന്നു മഹാചുമരാഹി 
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23 

ഉ 

തന്മാരുടെ അധികാരപത്രം ഉണ്ടു എന്നു 

ഉത്തരം പറഞ്ഞു. കത്താധുയ അവനോടു : 

നി പോക; അവന് എനെറ നാമം ജാതി 

കഠാക്കും രാജൂക്കന്മാക്കും യിസ്രാടയല് 

മക്കഠക്കും മുമ്പില് വഹിപ്പാ൯ ഞാ൯ തിര 

ഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നോരു പാത്രം ആകുന്നു. 

എനെറ നാമത്തിനു ധേണ്ടി അവ൯ 

എന്തെല്ലാം കഷ്ടം 

കുന്നു എന്നു ഞാ൯ അവനെ കാണിക്കും 

അന്ുഭവധവിക്കേണ്ടതാ 

എന്നു പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ അനന്യാസ് 

ആ വിട്ടില് ചെന്നു അവനെറമേല് കൈ 

ഖെച്ചു: ശൌലേ, സഹോദരാ, നീ കാഴ്ച 

പ്രാപിച്ച പരിശുഭധാത്മപൂണ്ണ൯ ആകേ 

ണ്ടതിണു നി വന്ന വഴിയില് നിനക്കു 

പ്രത്യക്ഷനായ യേശു എന്ന കത്താധു 

എന്നെ അയച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. 

ഉടനെ അയനെറ കണ്ണില്നിന്നു ചെതു 

മ്പല് പോലെ വീണു; 

അവന എഴ്ചഴമന്നററു സ്താനം ഏല്ലംയും ആ 

ഹാരം കൈക്കൊണ്ടു ബലം പ്രാപിക്കയും 

ചെയ്യൂ. 

അവ൯ 

കാ്ഗ ലഭിച്ചു 

ഒമസ്ക്റൊസിലുള്ള ശികഷ്യയന്മാ 

രോട്ടക്രടെ കുറെനാഠ പാത്തു, യേശു 

തന്നേ ദൈഖച]ു തന് ഏന്നു പള്ളികളില് 

പ്രസംഗിച്ചു. കേട്ടവര് എല്ലാവരും വിസ്ത 

യിച്ചു: യെരൂശലേമില് ഈ നാമം വിളിച്ച 

പേക്ഷിക്കുന്നവക്കു നാശം ചെയുവ൯ ഇവ 

നല്ലയോ? ഇധിടെയും അവരെ പിടിച്ചു 

കെട്ടി മഹാപൃ3രാഹിതന്മാരുടെ അടുക്കല് 

കൊണ്ടു പോകുവാനല്ലോ വന്നതു എന്നു 

പറഞ്ഞു. 

പ്രാപിച്ചു, യേശു തന്നേ ക്രിസ്റ്റ എന്നു 

തെളിയിച്ചു ഒമസ്സ്റൊസില് പാക്കുന്ന യെ 

ശെൌലോ മേച്ലൂജമല് ശക്തി 

ഹ്രുദന്മാരെ മിണ്ടാതാക്കി, 

കുറെനാഠ്ര കഴിഞ്ഞല്ലോ യ്യെഹ്രദ 

ന്മാർ അവനെ കൊല്ലുവാ൯ ആലോചിച്ചു. 

ശൌല് അവരുടെ ക്രട്ടുകെട്ടു അറിഞ്ഞു; 

അവനെ കൊല്ലുവാ൯ അവര് രാവും പക 

ലും നഗരഗോപുരങ്ങളില് കാവല് ഖെച്ചു. 

എന്നാല് അവന്െറ ശിഷ്യന്മാര് രാത്രി 

യിത അവനെ ഒരു കൊട്ടയിലാക്കി 

മതില് വഴിയായി ഇറക്കിവിട്ടു. 

അവ൯ യെരൂശലേമില് എത്തിയാറെ 

ശിഷ്യന്മാരോടു ചേരുവാന് ശ്രമിചു; എ 

ന്നാല് അവന് ഒരു ശിഷ്യ൯ എന്നു വിശ്വ 

സിക്കാതെ എല്ലാവരും അവനെ പേടിച്ചു. 

ബന്നബാദസാ അവനെ കരടി അപ്പൊസ്ത 

ലന്മാരുടെ അടുക്കല് കൊണ്ടുചെന്നു, അ 

വ൯ വഴിയില്വെച്ചു കത്തായിനെ കണ്ട 

തും കത്താവു അവനോടു സംസാരിച്ചതും 

ദമസ്റ്റൊസില് അവന് യ്േശുധിനെറ 

നാമത്തില് പ്രാഗത്ത്യത്തോടെ പ്രസംഗി 

ച്ചതും എല്ലാം അവരോടു വിവരിച്ചുപറ 

ഞ്ഞു. 

അവരുമായി പെരുമാറുകയും കത്താധി 

പിന്നെ അവ൯ യെരൂശലേമില് 

നെറ നാമത്തില് പ്രാഗത്ഭൃത്തോടെ പ്ര 

സംഗിക്കയും ചെയ്യൂര്പോന്നു. യവനഭാ 

ഷാക്കാരായ യ്യെഹ്രദന്മാരോടും അവന് 

സംഭാഷിച്ചു തക്കിച്ചു; അവരോ അവനെ 

കൊല്ലുധാ൯ വടംക്രുട്ടി. സഃഹാദരന്മാര് 

അതു അറിഞ്ഞ അവനെ കൈസയ്യയി 

ലേക്കു ക്രട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി, അധിടെ 

നിന്നു തസ്ഥൊസിലേക്കു അയച്ചു. 

അങ്ങനെ യ്യെഹ്രദ്യം ഗലീല. ശമയ്യ 

എന്നി ദേശങ്ങളില് ഒക്കെയും സഭെക്കു 

സമാധാനം മുണ്ടായി, അതു ആത്മികവ 

ഭ്ധന പ്രാപിച്ചും കത്താധി നോടുള്ള ഭക്തി 

യിലും പരിശുഭ്ധാത്മാധവിനെറ പ്രുബോധ 

നയിലും നടന്നും പെരുകിക്കൊണ്ടിരുന്നു. 

പത്രൊസ് എല്ലാടവും 

യില് ലുട്ടയില് പാക്കുന്ന ധിശുഭ്ധന്മാരുടെ 

സഞ്ചരിക്ക 

അടുക്കലും ചെന്നു, അവിടെ പക്ഷവാതം 

പിടിച്ചു എട്ടു സംവത്സരമായി കിടപ്പിര 

ആയിരുന്ന ഐനെയാസ് ഏന്നു പേരു 

ഒന്ന് ൦ നന്നാ 9 
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കക പയം യക. പം ലം ലയം. പയത. പപ... യായ്തംമയിം.ംമം ഷം ശം... തക പന കം രംയം. അം നം 

ള്ളോരു മരുഷ്യനെ കണ്ടു, 

അവനോട്ട: ഐനെയാമസ, യേരുകിസ്പൂ 

നിന്നെ സെഖ്യ മാക്കുന്നു; എഴു മന്നററു 

താനായി തമന്ന കിടക്ക യിരിച്ചുകൊഗക 

എന്നു പറഞ്ഞു; മുടനെ അവന് എഴ്ചന്നേ 

ററു. 

വര് എലപ്പാവരും അവനെ കണ്ടു കത്താ 

ലൂട്ടയിലും ശാരാനിലും പാകുന്ന 

വിങ്കലേക്കു തിരിഞ്ഞു. 

യോപ്പയില് പേടമാന് എന്നത്ഥമുള്ള 

തബീഥാ ഏന്നു പേരുള്ളോരു ശിഷ്യ്യ 

തുണ്ടായിരുന്നു; അവ വളരെ സരപ്ര 

വൃത്തികളും ധമ്മ്ങളും ചെയ്യൂര്പാന്നവളാ 

യിരുന്നു. 

പിടിച്ചു മരിച്ചു; അവര് അധളെ. കുളി 

പ്പിചു 
മൂട്ട യോപ്പെക്കു സമീപമാകയാല് പത്രൊ 

ആ കാലത്തു അവാ ദീനം 

ഒരു മാളികമുറിയില് കിടത്തി. 

സ്' അധിടെ ഉണ്ടെന്നു ശിഷ്യന്മാര് കേട്ടു: 

നീ താമസിയതേ ഞങ്ങളൂടെ അടുക്കു 

ലോളം വരേണം ഏന്നു അഃദപക്ഷിപ്പാ൯ 

രണ്ടു ആളെ അവനെറ അടുക്കല് അയച്ചു. 

പത്രൊസ് ഏഴടന്നേററു അവദരാടുക്രടെ 

ചെന്നു. എത്തിയരപ്പാഠഠ അവര് അധ 

നെ മാളികമുറിയില് കൊണ്ടുപോയി; 

അവിടെ ധിധവമാര് ഏഎപ്പാവരും കരഞ്ഞു 

കൊണ്ടും തബിഥാ തങ്ങ മളോടുക്ൂടെ തുള്ള 

പ്പോ ഉണ്ടാക്കിയ കുപ്പായങ്ങളും ഉടുപ്പു 

കമം കാണിച്ചുകൊണ്ടും അധനെറ ചുററും 

നിന്നു. പത്രൊസ് അവരെ ഒക്കെയും 

പുറത്തിറക്കി മുട്ടുകുത്തി പ്രാത്ഥിച്ചു ശവ 

ത്ിന്െറ നേരെ തിരിഞ്ഞു: തബിഥരയ, 

എഴ്ചമന്നല്ല, എന്നു പറഞ്ഞു; അവ കണ്ണൂ 

തുറന്നു പത്രെസിനെ കണ്ടു ഏഴ്ണമന്നററു 

ഇരുന്നും അവന് കൈ കൊടുത്തു അവ 

ളെ. ഏഗ്മന്നപ്പിച്ചു ധിശുഭ്ധന്മാരെയും വി 

ധവമാരെയും വിളിച്ച അവളെ. ജീവന്ദ 

ള്ളവളായി അവരുടെ മുമ്പിൽ നിറുത്തി. 

49 ഇതു യോപ്പയില് ഏങ്ങും പ്രസിദ്ധമായി, 

ധാരം 

൮ 

പത്രോസ | വലരും 

അപ്പൊ. പ്രവ്ൃത്തികാം ൧൧ 

കത്താധില് വിശ്വസിച്ചു. 

പിന്നെ അധവന് തോല്ലലൊല്പനായ ശി 4, 

മോന എന്ന ഒരുത്തമനാടുക്രടെ വളരെ 

നാഠ യോപ്പ്യില് പാത്തു. 

൧൦ അഡ്ധ്യായം, 
4 

കൈസയയില് ഇത്താലിക എന്ന പട്ടാ 

ഉത്തില് കൊന്നേല്ലൊസ്' എന്നു പേരു 

ശതാധിപ൯ 

അധ്വന് ഭക്തനും 

ള്ളോരു മുണ്ടായിരുന്നു. 

തന്െറ സകലഗൃഹ 

ത്തോടുംക്രടെ ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടുന്നവ 

ന്മമായി ജനത്തിന്നു വളരെ ധമ്മം കൊ 

ടൂതുതും ഏപ്പാഴ്ചം ദൈവത്തോടു പ്പാത്ഥിച്ചും 

പോന്നു. അവന പകല് ഏകദദേശം 

ഒമ്പതാം മണിനേരത്തു ഒരു ദശനത്തിത 

ഒരു ദൈവ ട്ൂുത൯ തനെറ അടുക്കല് അക 

ത്തു വരുന്നതു സ്സ്ൂഷ്ടമായി കണ്ടു: കൊന്ന 

ല്യൊസേ എന്നു തന്നാടു പറയുന്നതും 

കേട്ടു. അവന് അവനെ ഉററു നാക്കി ഭയ 

വരവധശനായി: ഏന്താകുനു കത്താ$ധ 

ന്നു ചോദിച്ചു. അവ൯ അയന്നോടു: നി 

നെറ പ്രാത്ഥനയും ധമ്മധും ഭൈധത്തി 

നെറ മുമ്പില് എത്തിയിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോഠം 

യോപ്പയിലേക്കു ആളയച്ചു പത്രൊസ് 

എന്ന മറു പേരുള്ള ശിമമോനെ വരുത്തുക. 

അധ്വ൯ തോല്ലല്ലൊല്പനായ ശിമോന് എ 

ന്നൊരുവനോടുക്രടെ പാക്കുന്നു. അവ 

ന്െറ ധിടു കടല്ലുറത്തു ആകുന്നു ഏന്നു പറ 

ഞു. അവനോടു സംസാരിച്ച ദൂൂത൯ പോ 

യദശേഷം അവന് തന്െറ വേലക്കാരില് 

രണ്ടുപേരെയും തന്െറ അടുക്കല് അകമ്പ 

ടി നിച്ലയന്നവരില് ഭൈവഭക്തനാമയാരു 

പടയാളിയെയും വിള ച്ചു സകലധും ധി 

വരിച്ചുപറഞ്ഞു യോപ്പയി മലക്കു അയച്ചു. 

പിറെറന്നാ അവര് യാത്രചെയ്യൂ പട്ട 

ണത്തോടു സമീപിക്കുമ്പോഠര പത്രൊസ് 

ിക്ി 

[പെ 

ആറാം മണി നേരത്തു പ്രാത്ഥിപ്പാ൯ വെ 
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ണ്മാടത്തില് കയറി. അവന് വളരെ 

വിശന്നിട്ടു ഭക്ഷിപ്പാന് ആഗ്രഹിച്ചു; അ 

വര് ഒരുക്കുമ്പോഴെക്കു അവന്നു ഒരു വിവ 

ശത വന്നു. തആആകാശം തുറന്നിരിക്കുന്നതും 

വലിയോരു തൂപ്പട്ടിപോലെ നാലു കോണും 

കെട്ടീട്ടു ഭൂമിയിലേക്കു ഇറക്കിപിട്ടോരു 

പാത്രം വരുന്നതും അവന് കണ്ടു. അതില് 

ഭൂമിയിലെ സകലധിധനാല്ല്ലാലിയും ഇഗ 

ജാതിയും ആകാശത്തിലെ പറവയും മണ്ടാ 

യിരുന്നു. പത്രൊസേ, എഴുന്നേററു അ 

വുതുതു തിന്നുക എന്നു ഒരു ശബ്ദം ഉണ്ടായി. 

അതിന്നു പത്രൊസ് : ഒരിക്കലും പാടില്ല, 

കത്താധേ; മലിനമോ അശുഭ്ധമോ ആയ 

തൊന്നും ഞാ൯ ഒരുനാളും തിന്നിട്ടില്ലല്ലോ. 

ആ ശബ്ദം രണ്ടാം പ്രാവശ്യം അവനോടു 

ദൈവം ശുദ്ധികരിച്ചതു നീ മലിനമെന്നു 

വിചാരിക്കരുതു എന്നു പറഞ്ഞു. ഇങ്ങ 

നെ മൂന്നുപ്രാവശ്യം ഉണ്ടായി; കൂടനെ 

പാത്രം തിരികെ ആകാശത്തിലേക്കു വലി 

ച്ചെടുത്തു. 

ഈ കണ്ട ദശനം എന്തായിരിക്കും എന്നു 

പത്രൊസ് ള്ളില് ചഞ്ചലിച്ചുകൊണ്ടിരി 

ക്കുമ്പോറം കൊന്നേല്പ്യൊസ്' അയച്ച പുരു 

ഷന്മാര് ശിമോനെറ ധീടു ചോദിച്ചുകൊണ്ടു 

പടിവാതില്ലൃല് നിന്നു: പത്രൊസ് 

എന്നു മറു മപരുള്ള ശിമോന ഇവിടെ പാ 

ക്കുന്നുണ്ടോ എന്നു വിളിച്ചു ചോടിച്ചു. 

പത്രൊസ്' ദശനത്തെക്കറിച്ചു ചിന്തിച്ചു 

കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഗ ആത്മായ അധ 

നോടു: മൂന്നു പുരുഷന്മാർ നിന്നെ അ 

ന്വേകിക്കുന്നു; നി എഴുന്നേററു ഇറങ്ങി 

ച്ചെല്പുക; ഞാ൯ അവരെ അയച്ചതാക 

കൊണ്ടു ഒന്നും സംശയിക്കാതെ അവരോടു 

ക്രടെ പോക എന്നു പറഞ്ഞു. പത്രൊസ് 

ആ പുരുഷന്മാരുടെ അടുക്കല് ഇറങ്ങി 

ച്ചെന്നു: നിങ്ങ അദന്വഷിക്കുന്നപ൯ 

ഞാന് തന്നേ; നിങ്ങ വന്ന സംഗതി 

ധാം 

എന്തു എന്നു ചോടിച്ചു. അതിന്നു അവര് : 

നീതിമാനും ദൈവഭക്തനും യ്യെഹ്രുടന്മാ 

രുടെ സകലജാതിയാലും നല്ല സാക്ഷ്യം 

കൊണ്ടവനും ആയ, കൊന്നല്പെ സ് 

എന്ന ശതാധിപന്നു നിന്നെ വിട്ടില് 

വരുത്തി നിനെറ പ്രസംഗം കേധക്ക 

ണം എന്നു ഒരു വിശുഭ്ധട്യുതനാല് അരുള. 

പ്രാടുണ്ടായിരിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. അ 

വ൯ അവരെ അകത്തു ലിളിച്ചു പാപ്പിച്ച; 

പിറെറന്നാര എഴ്ച3ന്നേററു അവഖരരാടു 

ക്രടെ പുറപ്പെട്ടു; യോപ്പയിലെ സഹോദ 

രന്മാർ ചിലരും അവനോടുക്രടെ പോയി. 

പിറെറന്നാര കൈസയ്യയില് എത്തി; 

അധിടെ കൊന്നേല്ല്യെസ് ചാച്ചക്കാരെ 

യും അടുത്തസ്നറേഹിതന്മാരെയും ക്രൂട്ടിവരു 

ത്തി, അവക്കായി കാത്തിരുന്നു. പത്രൊ 

സ് അകത്തു കയറിയല്ലോഠം കൊന്നേ 

ല്യൊസ് എതി 3രറ൮ അവനെറ കാല്ല്ല് 

വീണു നമസ്ത്രിച്ചു, പത്രെസോ: എഴു 

ന്നല്ല ഞാനും ഒരു മനുഷ്യനര്്രേ ഏന്നു 

പറഞ്ഞു അവനെ എഴ്ചന്നേല്ലിച്ചു, അവ 

നോട്ട സംഭാഷിച്ചുംകൊണ്ടു അകത്തു 

ചെന്നു, അനേകര് വന്നുക്രടിയിരിക്കുന്നതു 

കണ്ടു അവരോടു : അ൬ജാതിക്കാരനെറ 

അടുക്കല് ചെല്ലുന്നതും അധനുമായി പെ 

രുമാററം ചെയ്യുന്നതും യ്യവെഹ്രുടന്നു നിക്കി 

ഭ്ധം എന്നു നിങ്ങ അറിയുന്നുവല്ല്ലാ. 

എങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യനെയും മലിനനേോ 

അശുഭ്ധനോ എന്നു പറയരുതെന്നു ദൈവം 

എനിക്കു കാണിച്ചുതന്നിരിക്കുന്നു. അതു 

കൊണ്ടാകുന്നു നിങ്ങ ആളയച്ചപ്പോ 

ഞാ൯ എതിര് പറയാതെ വന്നതു; എന്നാല് 

എന്നെ വിളിപ്പിച്ച സംഗതി എന്തു എന്നു 

അറിഞ്ഞാല് കൊള്ളാം എന്നു പറഞ്ഞു. 

അതിന്നു കൊന്നേല്ലെ സ് : നാലാകുന്നാഠ 

ഇര നേരത്ത്തു ഞാ൯ വിട്ടില് ഒമ്പതാം 

മണിനേരത്തെ പ്രാത്ഥന കഴിച്ചുകൊണ്ടി 

29 

3 

ഒ$ 

29 | 

നി 
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37 

88 

89 

അഥ്൭ ഥ് 4 മ്മ 11 

രിക്ുമമ്പാഠം ശൂഭൂവസ്മൂം ധരിച്ചോരു പുരു 

ഷന് ഏഎനെറ മുമ്പില് നിന്നു: കൊന്ന 

ല്യെൊസേ, ഭൈധം നിനെറ പ്രാത്ഥന 

കേട്ടു നിന്െറ ധമ്മം ഒത്തിരിക്കുന്നു. 

യോപ്പയിമലക്ക ആളയച്ചു പത്രൊസ് 

മ്ലേന്നു മറു3പരുള്ള ശിമമാനെ ധിളിപ്പിക്ക; 

അവ൯ കടച്ലുറത്തു തോല്ലലെ്ചാല്ലനായ ശി 

മോനെറ ധീിട്ടില് പാകുന്ന ഏന്നു പറഞ്ഞു. 

ക്ഷണത്തില് ഞാന് നിനെറ അടുക്കത 

ആളയച്ചു; നീ വന്നതു ഉപകാരം. കത്താ 

വു നിന്നോടു കപ്പിച്ചതൊക്കെയും കേഠാ 

പ്രാ൯ ഞങ്ങഠം ഏല്ലാവരും .ഇുധിടെ ടൈ 

വത്തിനെറ മുമ്പാകെ ക്രടിയിരിക്ുന്നു 

ത്തേന്ന പറഞ്ഞു. 

അപ്പോഠഠ പത്രൊസ് വായി തുറന്നു 

പറഞ്ഞുതുടം്ടിയതു: ദൈവത്തിന്നു മുഖ 

പക്ഷ്ഖമില്ല ഏന്നും ഏത്തു ജാതിയിലും അവ 

നെ ഭയപ്പെട്ട നിതി പ്രവത്തിക്ുന്നവനെ 

അവന് അംഗീകരിക്കുന്നു എന്നും ഞാ൯ 

ഇപ്പോ യഥാത്ഥമായി ഗ്രഹിക്കുന്നു. 

അവന് എല്ലാവരുടെയും കത്താവായ 

യേശുക്രിസ്റൂമൂലം സമാധനം സുധിമശ 

ദിച്ുകൊണ്ടു യിസ്റാമയതമക്കഠക്കു അയ 

ചു വചനം, യോഹന്നാന് പ്രസംഗിച്ച 

സ്ലാനത്തിനെറമശഷം ഗലീലയില് തുട 

ങ്ജി യ്യെഫ്രട്യയില് ഒക്കെയും മുണ്ടായ 

വത്തമാനംം നസറായനായ യേശുധിനെ 

ഭൈവം പരിശുദ്ധാത്മാധിനാലും ശക്തി 

യാലും അടി കോകം ചെയ്തും ദൈവം അ 

ധനോടുക്രടെ ഇരുന്നതുകൊണ്ടു അവ൯ 

നന്മ ചെയ്യും പിശാചു ബാധിച്ചവരെ 

ഒക്കെയും സെൌരഖ്യമാക്കിയുംകൊണ്ടു സഞ്ച 

രിച്ചതുമായ ധിവരം തന്നേ നിങ്ങ അറി 

യ്യൂന്നുവല്ലോ. യ്യെഫ്രള്യ ദേശത്തിലും യെ 

രൂശലമിലൂും അവ൯ ചെയു സകലത്തി 

അം ഞങ്ങ സാക്ഷികാ ആകന്നു. 

അവധനെ അവര് മരത്തിന്മേല് തുക്കി 

ധാഠാഥറ്ഠിം 
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ക്കൊന്നു; ഭൈവം അവനെ മൂന്നാം നാഠ 

മുയിത്തെഴ്ഴമന്നപ്പിച്ചം സകലജനത്തിന്നു 

മല്ലം 

ക്ഷികളായി, അവന് മരിച്ചവരിതനിന്നു 

ഭൈധം മുമ്പുകൂട്ടി നിയമിച്ച സാ 

കുയിത്തെഴ്ഴുന്നേററമശഷം അവനോടു 

കരടെ തിന്നുകുടിച്ചവരായ ഞങഞ്ങമാക്കു 

തന്നേ പ്രത്യക്ഷനാക്കിത്തന്നു. ജീവികം 

ക്കും മരിച്ചവകും ന്യായാധിപതിയായി 

ഭൈവത്താത നിയഗിക്കപ്പെട്ടവ൯ അവ൯ 

തന്നേ എന്നു ജനത്തോടു പ്രസംഗിച്ചു 

സാക്ഷികരിപ്പാ൯ അവന് ഞങ്ങളോടു 

കല്പിച്ചു. അവനില് വിശ്വസിക്കുന്ന 

ഏവന്നും അവനെറ നാഥംമൂലം പാപരമാ 

ചനം ലഭിക്കും ഏന്നു സകലപ്രവാചക 

ന്മരും സാക്ഷ്യം പറയുന്നു. 

ഈ വാക്കുകളെ പത്രൊസ് പ്രസ്മ്ാവി 

കുമ്പോഠ തന്നേ വചനം കേട്ട എല്ലാവ 

രുടെ മേലും പരിശുഭ്ധാത്ഥാധയു വന്നു. 

അവര് അന്ൃഭാകകളില് സംസാരിക്കു 

ന്നതും ദൈവത്തെ മഹത്വികരിക്കുന്നതും 

കേഠാക്കയാല് പത്രൊസി3നാടുക്രടെ വന്ന 

പരിച്ച്തേദനക്കാരായ വിശ്വാസിക പ 

രിശുഭ്ധാത്മായു മന്ന ദാനം ജാതികളുടെ 

ര്മ്ലും 

നമ്മെപ്പേംലെ പരിശുദ്ധാത്മാവു ലഭിച്ച 

ഇവരെ സ്ത്റാനം കഴിപ്പിച്ചുകൂടാതവണ്ണം 

ഖെള്ളം ധിലക്കുവാ൯ ആകുകഴിയും ഏനാ 

വറഞ്ഞു. 

ക്രിസ്തുവികെറ നാമത്തില് സ്താനം കഴി 

പ്പിപ്പാ൯ കപ്പിച്ചു. അവ൯ ചിലഭിവസം 

അധിടെ താമസിക്കേണം എന്നു അവ൪ 

പകന്നതു കണ്ടു ധിസ്തയിച്ചു. 

പത്രൊസ് അവരെ യേശൂ 

അഭപക്ഷിച്ചു. 

൧൧൦ അദ്ധ്യായാ. 

്മാതികളും ദൈവവചനം കൈക്കൊണ്ടു 

മേന്നു അപ്പൊസൂലന്മാരും യ്യഫ്ര്യയി 

ലുള്ള സഹോദരന്മാരും കേട്ട. പത്രൊസ് 
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ഒയരൂശലേമില് എത്തിയഃപ്പാഠഠ പരി 

ച്രേദനക്കാര അവനോടു വാടിച്ചു: നീ 

അഗ്രചമ്മികളുടെ അടുക്കല് ചെന്നു അവ 

രോടുക്രടെ ഭക്ഷിച്ചു എന്നു പറഞ്ഞു. 

പത്രൊസ് കായ്യം ആദിമുതല് ക്രമമായി 

ഞാ൯ 

യോപ്പാപടുണത്തില് പ്രാത്ഥിച്ചുകൊണ്ടി 

അവരോടു വിവരിച്ചപറഞ്ഞതു : 

രിക്കുമ്പോഠ ധിവശതയില് ഒരു ദശനം 

കണ്ടു: ആകാശത്തില്നിന്നു നാലുഭകോണും 

കെട്ടി ഇറക്കിയ വലിയ തുപ്പടിപോലെ 

ഒരു പാത്രം എനെറ അട്ടക്കലോളം വന്നു. 

അതില് ഞാ൯ സൂക്ഷിച്ചനോക്കിയപ്പോഠം 

ഭൂമിയിലെ നാല്ലച്ഛാലികളെയും കാട്ടുതൂഗങ്ങ 

ളെയും ഇഗജാതികളെയും ആകാശത്തി 

ലെ പറവകളെയും കണ്ട: പത്രൊസേ, 

എഴുന്നേററു അറുത്തു തിന്നുക എന്നു എ 

ന്നോടു പറയുടന്നോരു ശബ്ദവും കേട്ടു. 

അതിന്നു ഞാന്: ഒരിക്കലും പാടില്ല, കത്താ 

വേ; മലിനഃദമോ അശുഭ്ധമമോ ആയതൊ 

ന്നും ഒരിക്കലും എനെറ വായില് ചെന്നി 

ട്ടില്ലല്ലോ എന്നു പറഞ്ഞു. ആ ശബ്ദം 

പിന്നെയും ആകാശത്തില്നിന്നു: ദൈവം 

ശഏുഭ്ധീകരിച്ചതു നീ മലിനം എന്നു ധിചാ 

ഇതു 

മൂന്നു പ്രാവശ്യം ഉണ്ടായി; പിന്നെ ഏല്ലാം 

രിക്കരുതു എന്നു മത്തരം പറഞ്ഞു. 

തിരികെ ആകാശത്തിലേക്കു വലിച്ചെടു 

തുതും അപ്പോഠ തമന്ന കൈബയ്യയില് 

നിന്നു എനെറ അടുക്കല് അയച്ചിരുന്ന 

മൂന്നു പുരുഷന്മാര് ഞങ്ങ പാത്ത വീട്ടി 

നെറ മുമ്പില് നിന്നിരുന്നു; ഒന്നും സംശ 

യിക്കാതെ അവഖരോടുക്രടെ പോകുവാ൯ 

ആത്മാവു എന്നോടു കല്പിച്ചു. ഈ ആറു 

സഹോദരന്മാരും എന്നോടുക്രടെ പോന്നു ; 

ഞങ്ങ ആ പുരുഷനെറ വിട്ടില് ചെന്നു. 

അവന് തനെറ ലിട്ടില് ഒരു ടൂത൯ നില്ല, 

ന്നതു കണ്ടു എന്നും നി യോല്പയയിലേക്കു 

ആളയച്ചു പത്രൊസ് ഏന്നു മറുപേരുള്ള 

ധാരം 

താന നാനത്താത് 
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നീയും നിന്െറ 

ഗൃഹം മുഴുവനും രക്ഷ്മിക്കപ്പെടുഡാന്നുള്ള 

ശിമോനെ വരുത്തുക; 

വാക്കുകളെ അവന് നിന്നോടു സംസാരി 

ക്കും എന്നു ട്രുത൯ പറഞ്ഞു എന്നും ഞങ്ങ 

ളോടു അറിയിച്ചു. ഞാ൯ സംസരിച്ചുതുട 

ങ്ങിയപ്പോദഗക്കു പരിശുഭ്ധാത്മാധു ആദി 

യില് നമുടെമേല് എന്നപോലെ അവരു 

ടെമേലും വന്നു. അപപ്പോഗ ഞാ൯: ഒയാഹ 

ന്നാ൯ വെള്ളംകൊണ്ടു സ്താനം കഴിപ്പിച്ച; 

നിങ്ങശക്കോ പരിശുഭ്ധാത്മാധൃയകൊണ്ടു 

സ്താനം ലഭിക്കും എന്നു കത്താധു പറഞ്ഞ 

വാക്കു ഓത്തും ആകയാല് കത്താവായ 

യേശുക്രിസ്മൂവില് വിശ്വസിച്ചവരായ 

നമുക്കു തന്നതുപോലെ അതേ ദാനത്തെ 

അവകും ദൈവം കൊടുത്തു എങ്കില് ദൈ 

വത്തെ തടുപ്പാ൯ തക്കവണ്ണം ഞാ൯ ആര്? 

അവര് ഇതു കേട്ടപ്പോ മിണ്ടാതിരുന്നു : 

അങ്ങനെ ആയാല് ദൈവം ജാതികമകും 

ജിവപ്രരാഫ്റിക്കായി മാനസാന്തരം നല്ലി 

യല്ല എന്നു പറഞ്ഞു ദൈവത്തെ മഹത്വ 

പ്പേടുത്തി. 

സ്നെഫാനൊസ് നിമിത്തം തുണ്ടായ മുപ 

ദ്രവം ഹേതുവാല് ചിതറിപ്പോയവര് യെ 

ഫ്രുടന്മാരരോടല്ലാതെ മററാരോടും വചനം 

സംസാരിക്കാതെ ഫൊയ്യികു ംകപ്രൊസ് , 

അത്ത്യൊക്ക്യ എന്നീ പ്രദേശങ്ങളോളം 

സഞ്ചരിച്ചു. അവരില് ചിലര് കുപ്രൊ 

സ്ത്റാരും കുറേനക്കാരും ആയിരുന്നു; അവ൪ 

അത്തയക്ക്യയില് എത്തിയശേഷം യവ 

നന്മാരോടും കത്താവായ യേശുധിനെ 

ക്കുറിച്ചുള്ള സുവിശേഷം അറിയിച്ചു. 

കത്താധിന്െറ കൈ അവരോടുകൂടെ 

ഉണ്ടായിരുന്നു; വലിയോരു ക്രട്ടം വിശ്വ 

സിച്ചു കത്താധിങ്കലേക്കു തിരിഞ്ഞു. അധ 

രെക്കറിച്ചള്ള ഈ വത്തമാനം യെരൂശ 

ലേമിലെ സഭയുടെ ചെധിയില് ഏത്തി 

യപ്പോര അവര് ബന്നബാസിനെ അ 
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ന്ത്യൊക്ഷയ യാളം പറഞ്ഞയച്ചു. അവന് 

ചെന്നു ഭൈധഖകൃപ കണ്ടു സന്താഷിച്ചു, 

്ല്ല്ലാവരും ഹൃദയനിണ്ണയത്തോടെ കത്താ 

ധിനോടു ചേന്നുനിപ്പാന്തക്കവണ്ണം പ്പ 

ബോധിപ്പിച്ചു. അയന് നല്ല മന്മഷ്യന്ം 

വരിശുഭ്ധാത്മാവിനാലും വയിശ്വാസത്താ 

ലൂം നിറഞ്ഞവരും ആയിരുന്നു; വളരെ 

പുരുഷാരം കത്താധി നോടു ചേന്നു. അ 

വ൯ ശ്ശതെലിനെ തിരവാ൯ തസൊസി 

ലേക്കു പോയി, അവനെ കണ്ടെത്തിയാ 

റെ അത്ത്യെക്ഷയ യിലേക്കു ക്രട്ടിക്കൊണ്ടു 

വന്നും അവര് ഒരു സംവത്സരം മുഴുവ 

നം സഭാ3യാഗങ്ങളില് ക്രടുകയും ബഡ്ു 

ജനത്തെ ഉപദേശിക്കയും ചെയ്യൂ; ആദ്യം 

അന്ത്യൊക്ക്യയില്യെച്ചു ശിഷ്യന്മാക്ു ക്രി 

സ്ത്ര നിക എന്നു പേര് ഉണ്ടായി. 

ആ കാലത്തു യെരൂുശലമില്നിന്നു 

പ്രവാചകന്മാർ അത്ത്യൊക്ക്യയിമലക്കു വ 

ന്നു. അവരില് അഗബൊസ് ഏന്നു പേ 

രുള്ളൊരുവ൯ ഏഴു മന്നററു ലോകത്തില് 

ഒക്കെയും മഹാക്ഷാമം മുണ്ടാകും ഏന്നു ആ 

ത്മാധിനാല് പ്രവചിച്ചു; അതു ക്ലൌദ്യൊ 

സിനെറ കാലത്തു സംഭധിച്ചു. അഃപ്പാഠാ 

യ്യെഫ്രുട്യയിരു പാകുന്ന സഹോദര 

ന്മാരുടെ തതവിക്കായി ശിഷ്യന്മാരില് 

ഓരോരുത്തന് പ്രാഫ്ടിപോലെ കൊടുത്ത 

യപ്പാ൯ നിശ്ചയിച്ചു. അവര് അതു നട 

ത്തി, ബന്നബാസിനന്െറയുഃ ശൌലിനെറ 

യം കയ്യില് മൂപ്പന്മാകു കൊടുത്തയച്ചു. 

൧൨.൦ അദ്ധ്യായം. 

ആആ കാലത്തു ഹെരരാദാരാജാവു സഭയില് 

പീഡിപ്പിക്കേണ്ടതിന്നു കൈ 

യോഹന്നാനെറ സഹോദരനായ 

ചിലരെ 

യാക്കോബിനെ അവ൯ വാധാകൊണ്ടു 

3 കൊന്നു. അത്തു യ്െഫ്രുടന്മാകു പ്രസാദ 

മയി ഏന്നു കണ്ടു അവന് പത്രൊസിനെ 

ദ യ് ടിയ 19 -_- 203 -_- അപ്പൊ. പ്രവൃത്തികഥ ൧൨ 

യും പിടിച്ചു. അപപ്പാഠ പുളിപ്പില്ലാത്ത 

അപ്പത്തിനെറ പചെരുനാ൦ം ആയിരുന്നു. 

അവനെ പിടിച്ചമശകഷം പെസഹ കഴി 

ഞ്ഞിട്ടു ജനത്തിനെറ മുമ്പില് നിറുത്തു 

വാ൯ ഭാധിച്ചു തടവിലാക്കി അവനെ 

കാപ്പാ൯ നന്നാലു ചേവകര് മുള്ള നാലു ക്രട 

ത്തിന്നു ഏച്പിച്ചു. ഇങ്ങനെ പത്രൊസി 

നെ തടവില് സൂക്ഷിച്ചുവരുദമ്പാശ സഭ 

ശുഭ്ധമയാടെ അവന്നു വേണ്ടി ദൈവ 

ത്തോടു പ്രാത്ഥന കഴിച്ചു പോന്നു. ഹെ 

രോദാധുയ അവനെ ജനത്തിനെറ മുമ്പില് 

നിവുത്തുവാ൯ ഭാധിച്ചതിനെറ തലെരാത്രി 

യില് പത്രൊസ് രണ്ടു ചങ്ങലയാല് ബന്ധി 

ക്കപ്പെട്ടവനായി രണ്ടു പടയാളികളുടെ 

നടുവില് മുറങ്ങുകയായിരുന്നു; വാതിലി 

നെറ മുമ്പില് കാവല്ല്്ാര് കാരാഗൃഹം കാ 

തുതുകൊണ്ടിരുന്നു. പെട്ടെന്നു കത്താവി 

നെറ ട്ൂുത൯ അധിടെ പ്രത്യക്ഷനായി, 

അറയില് ഒരു ധെളിച്ചം പ്രകാശിച്ചു. 

അവന് പത്രൊസിനെ വിലാപ്പുറത്തു തട്ടി : 

വേഗം ഏഴ്ുന്നേല്ല, എന്നു പറഞ്ഞു അവ 

നെ മുണത്തി; ഉടനെ അവനസെറ ചങ്ങല 

കൈമേതനിന്നു വിണുപോയി. 

അവനോടു: അര കെട്ടി ചെരിപ്പു ഇട്ട 

മുറുക്കുക എന്നു പറഞ്ഞു. അവന് അങ്ങ 

ട്ൂതന 

നെ ചെയ്യു; നിനെറ ധ്ര്രും പൃതെച്ചു 

എനെറ പിന്നാലെ വരിക എന്നു പറഞ്ഞു. 

അവന് പിന്നാലെ ചെന്നു, ഒട്ൂത൯മുഖാ 

ന്തരം സംഭവിച്ചതു വാസ്മുവം ഏന്നു അറി 

യാതെ താന് ഒരു ദശനം കാണുന്നു എന്നു 

നിരുപിച്ചും അവര് ഒന്നാം കായലും 

രണ്ടാമത്തേതും കടന്നു പട്ടണത്തിരു ചെല്ല 

ന്ന ഇരിമ്പൂുഖാരില്ലതല് ഏത്തി. 

അവകു സ്വതധെ തുറന്നു; അവര് പുറ 

അതു 

ത്തിറങ്ങി ഒരു തെരുധു കടന്നു, ഉടനെ 

ദൂത൯അഡധനെ വിട്ടുപോയി. പത്രൊ 

സിന്നു സുബോധം വന്നിട്ടു: കത്തായു 
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തനെറട്ുതനെ അയച്ചു ഹെരോടാധിനെറ 

കയ്യില്നിന്നും യ്െഫ്രദജനത്തിനെറ സക 

ലപ്രതീക്ഷയില്നിന്നും എന്നെ ധിടുഖിച്ചു 

എന്നു ഞാ൯ ഇപ്പോഠം വാസ്മുവമായി 

അറിയുന്നു എന്നു അവന് പറഞ്ഞു. ഇങ്ങ 

നെ ഗ്രഹിച്ചശേഷം അവന് മക്കൊസ് 

എന്നു മറു പേരുള്ള യോഹന്നാനെറ അമ്മ 

മറിയയുടെ ലിട്ടില് ചെന്നു. അധിടെ 

അനേകര് ഒരുമിച്ചുക്രടി പ്രാത്ഥിച്ചുകൊ 

ണ്ടിരുന്നു. അവ൯ പടിപ്പുരവാതില്ലല് 

മുട്ടിയാറെ രോദാ എന്നൊരു ബാല്യക്കാര 

ത്തി വിളികേധപ്പാ൯ അടുതുതുവന്നു 

പത്രൊസിനെറ ശബ്ദം തിരിച്ചറിഞ്ഞു സ 

ന്തോഷത്താല് പടിവാതില് തുറക്കാതെ 

അകത്തേക്കു ഓടി, പത്രൊസ് പടിപ്പുരെ 

ക്കല് നില്ലൂന്നു എന്നു അറിയിച്ചു. അവര് 

അവളോടു: നിനക്കു ഭ്രാന്തുണ്ടു എന്നു പറ 

ഞ്ഞു; അല്ല, ഉള്ളതു തന്നേ 

എന്നു മുറപ്പിച്ചുപറയുമ്പോഠം അവനെറ 

അവളോ: 

ട്ുത൯ ആകുന്നു എനു അവര് പറഞ്ഞു. 

പത്രൊസ് മുട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നു; അവര് 

തുറന്നപ്പോ അവനെ കണ്ടു ധിസ്കയിച്ചു. 

അവലര മിണ്ടാതിരിപ്പാ൯ അവ൯ ആംഗ്യം 

കാട്ടി, കത്താവു തന്നെ തടധില്നിനു 

പുറപ്പെടുധിച്ച വിവരം പറഞ്ഞുകേഷപ്പി 

ച്ചു: ഇതു യാക്കോബിനോടും ശേഷം സ 

ഹോടരന്മാരോടും അറിയിപ്പി൯ എന്നു 

പറഞ്ഞു; പിന്നെ അവന് പുറപ്പെട്ടു ലേ 

റൊരു സ്ഥലത്തേക്കു പോയി. നേരം 

വെളൃത്തപ്പോഠ പത്രൊസ് ഏവിടെ 

പ്പോയി എന്നു പടയാളികറഠക്കു അപ്പമ 

ല്ലാത്ത പരിഭ്രമം മുണ്ടയി. ഹെരോദാധു 

അവനെ അന്വേഷിച്ചിട്ടു കാണായ്ക്കയാല് 

കാവല്ല്ാരെ വിസ്മരിച്ചു അവരെ കൊല്ലൂ 

വാ൯ കല്പിച്ചു; പിന്നെ അവ൯ യ്യെഫ്രട്യ 

വിട്ടു കൈസയ്യിലേക്കു പോയി അധി 

ടെ പത്തേ. 

ധാഠാഥ്ഠിം 

൧04. 

അവ൯ സോയരുടെയും സീദോന്യരു 

ടെയും നേരെ ക്രുഭ്ധിച്ചിരിക്കുമ്പോഠം രാ 

ജാധിനെറ ദേശതുതുനിന്നു തങ്ങളുടെ ദേ 

ശത്തിന്നു ആഹാരം കിട്ടിലരികയാല് അ 

വര് ഏകമനസ്സോടെ അവന്െറ അടു 

ക്കല് ചെന്നു, രാജാധിനെറ പള്ളിയറ 

ക്കാരനായ ബ്ബ സ്നൊസിനെ വശത്താക്കി 

സന്ധിക്കായി അപേക്ഷിച്ചു. നിശ്ചയിച്ച 

ദിപസത്തില് ഹെരോദാവു രാജവഖസ്ര്ൂം 

ധരിച്ച ഭദാസനത്തില് ഇരുന്നു അവ 

രോടു പ്രസംഗം കഴിച്ചും ഇതു മനുഷ്യ 

നെറ ശബ്ദമല്ല ഒരു ദേവനെറ ശബ്ദം അ 

ത്രേ എന്നു ജനം ആത്തു. അവ൯ ദൈ 

വത്തിന്നു മഹത്വം കൊടുക്കായ്ക്രയാല് 

കത്തായിനെറ ട്രൂുത൯ മുടനെ അവനെ 

അടിച്ചു, അവന് ക്ൂമിക്കു ഇരയായി പ്രാ 

ണനെ ധിട്ടു, 

എന്നാല് ദൈധവചനം മേല്ലൂര്മത 

വപരന്നുകൊണ്ടി രുന്നു. 

ബന്നബാസും ശൊൌലും ശുശ്രൂഷ നിവ 

ത്തിച്ചശേഷം മക്കൊസ് എന്നു മറു പേരു 

ള്ള യോഹന്നാനെയും ക്രട്ടിക്കൊണ്ടു യെ 

രൂശലേം വിട്ടു മടങ്ങിപ്പോന്നു. 

൧൩. അദ്ധ്യായം. 

അന്യ്യൊക്ക്യയിലെ സഭയില് ബന്നബാ 

സ്, നിഗര് എന്നു പേരുള്ള ശിമോന്, 

കുറേനക്കാരനായ ലുക്ചൊസ് , ഇടപ്രഭ 

വായ ഹെരോദാർവാടുക്രടെ വളന്ന മനാ 

യേ൯, ശൌല്. എന്നി പ്രവാചകന്മാരും 

ഉപദേക്യാക്കന്മാരും ഉണ്ടായിരുന്നു. അ 

വര് കത്താലിനെ ആരാധിച്ചും ഉപവഖ 

സിച്ചുംകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഠ: ഞാ൯ ബ 

ന്നബാസിനെയും ശൌലിനെയും വിളി 

ച്ചിരിക്കുന്ന വേലെക്കായിട്ടു അവരെ ഏനി 

ക്കു വേര്തിരിപ്പി൯സ എന്നു പരിശുഭ്ധാ 

ത്മാവു പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ അവർ മുപ 

വ്ര ധ് ന ആട്ട 13 
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ചസിച്ചു പ്രാത്ഥിച്ചു അവരുടെ മമല് കൈ 

ഖെച്ച അവരെ പറഞ്ഞയച്ചു. 

പരിശ്ുഭ്ധാത്മാധയ അവരെ പറഞ്ഞയ 

ച്ചിട്ടു അവ൪ സെലുക്യയി മലക്കു ചെന്നു; 

അവിടെനിന്നു കപ്പരു കയറി കുപ്രൊസ് 

സലമിസില് ചെ 

ന്നാ യ്െഫ്രുടന്മാരുടെ പള്ളിയില് ദൈവധഖ 

ദവിപി ലേക്കു പോയി, 

ചനം അറിയിച്ചു. യോഹന്നാ൯ അവധകു 

ഭൂത്യനായിട്ടു ഉണ്ടായിരുന്നു. അവര് ല്വീ 

പില്ക്രടി 

പ്പോ ബര്യ്യ്രേ 

പാഫൊസ് വരെ ചെന്ന 

എന്നു പേരുള്ള 

യെഫ്രുദനായി കള്ള പ്യധാചകനാരയാരു 

വിദ്വാനെ കണ്ടു. അവന് ബുഭ്ധിമാനാ 

യ സെഗ്രറ സ് പൌലൊസ് എന്ന ദേ 

ശാധിപതിര്യോട്ടക്ടെ ആയിരുന്നു; അ 

വന് ബന്നബാസിനെയും ശൌലിനെയും 

വരുത്തി ദൈവവചനം കേധപ്പം൯ ആ 

ഗ്രഹിച്ചു. ഏന്നാല്. ഏലീമാസ് ഏന്ന വി 

ദ്വാ൯ -- ഇതാകുന്നു അവനെറ പേരി 

ന്െറ അത്ഥം -- അവരോടു ഏതിത്തുനി 

ന്നു ദേശാധിപതിയുടെ വിശ്വാസം തടു 

ത്തുകള.വാന് ശ്രമിച്ച. അദപ്പാഠ പൌ 

ലൊസ് എന്നും പേരുള്ള ശൌൽ പരിശു 

ഭ്ധാത്മപൂണ്ണനായി അയനെ ഉററു നാക്കി : 

ഹേ സകലകപടധും സകലധൃത്ത്തും നിറ 

ഞ്ഞവനേ, പിശാചിനെറ മകനേ, സ്വ 

നീതിയുടെയും ശത്രുവേ, കത്താവിനെറ 

നേവ്വഴികളെ മറിച്ചുകളയുന്നതു നി മതി 

യാക്ുുകയില്ല യോ? ഇപ്പോഠം കത്താധി 

സെറ കൈ നിനെറമേല്ൽ ധിഴ്ം; നി ഒരു 

സമയഅക്കു സൂയ്യനെ കാണാതെ കുരുട 

നായിരിക്കും ഏന്നു പറഞ്ഞു. ഉടനെ ഒരു 

തിമിരധും ഇരുട്ടും അവനെറമേൽ ധീണു; 

കൈപിടിച്ചു നടത്തുന്നവരെ തിരഞ്ങുകൊ 

ണ്ടു അവന് ത്ലപ്പിനടന്നു. ഈ തമുണ്ടായതു 

ദേശാധിപതി കണ്ടിട്ടു കത്താവിനെറ ഉപ 

ദേശത്തില് യിസ്പയിച്ചു വിശ്വസിച്ചു. 

ഠിം 

പൌലൊസും ക്രടെയുള്ളവരും പാ 

ഫൊസിരതനിന്നു കപ്പല് നീക്കി, പംഫു ല്യാ 

ദേശത്തിലെ പെഗ്റെക്കു ചെന്നു; അധി 

ടെഖെച്ചു യോഹന്നാ൯ അവരെ വിട്ട 

പിരിഞ്ഞു യെരൂുശഃമലമിഃമലക്കു മടങ്ങി 

പ്പോയി. അവരോ പെഗ്ശ്യിരുനിന്നു 

പുറപ്പെട്ടു പിസിദ്ാദശത്തിലെ അന്ത്യൊ 

ക്ഷ്യയില് എത്തി ശബ്ബത്ത് നാളില് പള്ളി 

യില് ചെന്നു ഇരുന്നു, ന്യായപ്രമാണ 

വും പ്രവചേകങ്ങളൂം വായിച്ചുതീന്നപ്പോഠം 

പള്ളിപ്രമാണിക൦ അവരുടെ അടുക്കത 

ആളയച്ചു: സഹോദരന്മാരേ, നിങ്ങശക്കു 

ജനത്തോടു പ്രബോധനം വല്ലതും മുണ്ടെ 

അകില് പറധിന് ഏന്നു പറയിച്ചു. പെര 

ലൊസ് എഴ്മന്നററു ആംഗ്യം കാട്ടി പറ 

ഞതു: യിസാമയല്ചപുരുഷന്മാരും ഭൈധ 

ഭക്തന്മാരും ആയുതരള്ളാരേ, കോപ്പി൯. 

യിസ്ാരയതജനത്തിനെറ ദൈവഖം 

നമുടെ പിതാക്കന്മാരെ തിരഞ്ഞെടുത്തു. 

മിക്്യിം ദേശത്തിലെ പ്രവാസകലേത്തു 

ജനത്തെ വഭ്ധിപ്പിച്ച, ഉജവീയ്യംകൊ 

ണ്ടു അവിടെനിന്നു പുറല്ലെടുധിച്ചു, മരു 

ഭൂമിയില് നാല്പതു സംവത്സരക്കാലത്തോ 

മും അവരുടെ 

കനാ൯ദേശത്തിലെ ഏഴ ജാതികളെ ഒടു 

സ്വഭാവം സഹിച്ചു, 

ക്കി, അവരുടെ ദേശം അധക്ു അധകാ 

ശമായി വിഭാഗിച്ചുകൊടുത്തു. അങ്ങനെ 

ഏകടേശം നാന്ററമ്പതു സംവത്സരം 

കഴിഞ്ഞു. അതിനെറശേഷം അവ൯ 

അവക്കു ശമൂ വേല്പ്രവാചക൯വരെ ന്യാ 

യാധിപതിമാരെ കൊടുത്തു. അനന്തരം 

അവർ ഒരു രാജാധിനെ ചോടിച്ചു ഭൈ 

വം അവകു ബെന്യാമീ൯ദഗോത്രക്കാര 

നായ കീശിനെറ മക൯ ശ്രെലിനെ നാല്പ 

താരണ്ടക്ക കൊടുത്തു. അവനെ നിക്കിട്ടു 

ദാവീടിനെ അവക്കു രാജാവായി വാഴിച്ചു: 

ഞാന് യിശ്ശായിയുടെ മകനായ ദാവീദിനെ 

13 

14 

15 

16 

20 

21 

ഉമ 



23 

4 

2൭ 

26 

2 

ഉള 

29 

30 

31 

അപ്പൊ. പ്രവൃത്തികം ൧൩. 

എനിക്കു ബോധിച്ച പുരുഷനായി കണ്ടു; 

അവന് എനെറ ഹിതം എല്ലാം ചെയ്യും 

എന്നു അവനെക്കുറിച്ചു സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞു. 

അവനെറ സന്തതിയില്നിന്നു ദൈവം 

വാശത്തം ചെയുതു പോലെ യിയാടയലി 

ന൯ യേശു ഏന്ന രക്ഷിതായിനെ കൊടു 

ത്തു. അവനെറ വരവധിന്നു മുമ്പെ യോ 

ഹന്നാ൯ യിസ്രാമയതജനത്തിന്നു ഒക്കെയും 

പ്രസം 

യോഹന്നാ൯ ജീവകാലം തിക 

മാനസാന്തരത്തിനെറ സ്ത്രാനം 

ഗിച്ചു. 

വാറായല്ല്യോഠം: നിങ്ങ എന്നെ ആര് 

എന്നു നിരൂപിക്കുന്നു? ഞാ൯ മശീഹയജല്ല; 

' അവന് എനെറ പിന്നാലെ വരുന്നു; 

അവനെറ കാലിലെ ചെരിപ്പു അഴി 

പ്രാ൯ ഞാ൯ യോഗ്യനല്ല എന്നു പറഞ്ഞു. 

സഹോദരന്മാരേ, അബ്ാഹാംവംശത്തി 

ലെ മക്കളും അവരോടു ചേന്ന ദൈധ 

ഭക്തന്മാരുമായുള്ളോ ര, നമുക്കാകുന്നു ഈ 

രക്ഷാവചനം അയച്ചിരിക്കുന്നതു. യെരൂ 

ശലേംനിവാസികളും അവരുടെ പ്രമാ 

ണികളം അവനെയോ ശബ്ചത്തുതോറും 

വായിച്ചുവരുന്ന പ്രവാചകന്മാരുടെ വച 

നങ്ങളെ 3യാ തിരിച്ചറിയാതെ അവനെ 

ശിക്ഷക്കു വിധിക്കയാല് അവെക്കു നിപ്പ 

ത്തിലരുത്തി. മരണത്തിന്നു ഒരു ഹേ 

തുവും കാണാഞ്ഞിട്ടും അവനെ കൊല്ല 

ണം എന്നു അവര് പിലാത്തൊസി നേട്ട 

അപേക്ഷിച്ചു. അവനെക്കുറിച്ചു എഴ്ചതി 

യിരിക്കുന്നതു ഒക്കെയും തികെച്ചശേഷം 

അവര് അവനെ മരത്തില്നിന്നു ഇറക്കി 

ഒരു കല്ലറയില് വെച്ചും ഭദൈധമോ അവ 

നെ മരിച്ചവരില്നിന്നു ഉയിത്തെഴുന്നേ 

ലലിച്ച; അവന് തന്നോടുക്രടെ ഗലീല 

യില്നിന്നു യെരൂശലേമിലേക്കു വന്നവക്കു 

ഏറിയ ദിവസം പ്രത്യക്ഷനായി; അവ൪ 

ഇപ്പോഠം ജനത്തിനെറ മുമ്പാകെ അല 

38 നെറ സാക്ഷികഠ ആകുന്നു. ദൈവം പി 

൧00 

താക്കന്മാരാടു ചെയു വാശത്തം യേശുധി 

നെ ഉയിത്തെഴുമന്നപ്പിച്ചതിനാല് മക്കഠക്കു 

നിധത്തിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു ഞങ്ങ നിങ്ങ 

മളോട്ട സുധിശേഷിക്കുന്നു. നി എന്െറ 

പുതൂന; ഇന്നു ഞാന് നിന്നെ ജനിപ്പിച്ച 

എന്നു രണ്ടാം സങ്കിത്തനത്തില് ഏഴ്ഴതി 

യിരിക്കുന്നുവല്ലോ. ഇനി ഭവത്വത്തി 

ലേക്കു തിരിയാതവണ്ണം അവ൯ അവനെ 

മരിച്ചവരില്നിന്നു എഴുന്നേപ്പിച്ചതിനെ 

ക്ഷറിച്ചു അവ൯: ദഓാധീടിനെറ സ്ധിരമാ 

യുള്ള വിശുഭ്ധകൂപകളെ ഞാ൯ നിങ്ങ 

ക്കു നല്ലം എന്നു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. മറെറാ 

രു സജങ്ജിത്തനത്തിലും: നിനെറ പരിശു 

ഭ്ധനെ ഒവത്വം കാണ്മാന് നി ധിട്ടുകൊടു 

ദാവീദ് 

തെറ തലമുറയില് ഭദൈവഖത്തിനെറ ആ 

ക്കേയില്ല എന്നു പറയുന്നു. 

ലോചനെക്കു ശുശ്രൂഷ ചെയുശേഷം നി 

പ്രാപിച്ചു തന്െറ പിരുക്കുന്മാരോടു ചേ 

നനു ദവത്വം കണ്ടും ദൈവം ഉയിത്തെ 

ഴന്നേല്ലിച്ചചനോ ഒവത്വം കണ്ടില്ല. 

ആകയാല് സഹോദരന്മാരേ, ഇവ൯മൂലം 

നിങ്ങളോട്ട പാപമോചനം അറിയിക്കു 

ന്നു എന്നും 

നിങ്ങഠക്കു നീതീകരണം വരു 

മോശെയുടെ നൃായപ്രമാണ 

ത്താല് 

വാ൯ കഴിയാത്ത സകലത്തില്നിന്നും 

വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവനും ഇ വനാല് നീതി 

കരിക്കപ്പെടുന്നു എന്നും നിങ്ങഠം അറിഞ്ഞു 

കൊരവി൯. ആകയാല്: 

& ഹേ നിന്ദക്കാരേ, നോക്കുവി൯; ആ 

ശ്ചയ്യപ്പെട്ടു നശിച്ചുപോകധി൯. നി 

ങ്ങളുടെ കാലത്തു ഞാ൯ ഒരു പ്രവൃത്തി 

ചെയ്യുന്നു; നിങ്ങളോടു വിവരിച്ചാര 

നിങ്ങ വിശ്വസിക്കാത്ത പ്രവൃത്തി 

തന്നേ? 

എന്നു പ്രവാചകചുസ്മുകങ്ങളില് അരുളി 

ച്ചെയ്യിരിക്കുന്നതു നിങ്ങശക്കു ഭവിക്കാതി 

രിപ്പാ൯ സൂക്ഷിച്ചുകൊഠംലി൯. 

ഠിം 

വറ 1 നഗ്ന 15 
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അവര് പള്ളി ധിടു പോകഃമ്പാഠാ 

പിറെറ ശബ്ബത്തില് ഈ വചനം തങ്ങ 

കോടു പറയേണം ഏനു അവര് അപേ 

ക്ഷിച്ചു. 

്മുദന്മാരിലും ഭക്തിയുള്ള യ്െഫ്രടമതാന്മ 

സാരികളിലൂും പലര് പൌലൊസി നെയും 

പള്ളി പിരിഞ്ഞശേഷം യെ 

ബന്നബാസിനെയും അന്ുഗഥി ച്ച; അ 

വര് അധവരോടു സംസാരിച്ച ദൈ_കൃപ 

യില് നിലനില്ലോേയേണ്ടതിന്നു അധരെ 

ഉത്സഫിപ്പിച്ചു. 

പിറെറ ശബ്ദത്തിത ഏകദേശം പട 

ണം മുഴുവനും ദൈവവചനം കേഠപ്പാ൯ 

വന്നുക്രടി. യ്യെഫ്രടന്മാരോ പുരുഷാര 

ത്തെ കണ്ടു അസൂയ നിറഞഞവരായി ഒുഷി 

ചൂകൊണ്ടു പൌലൊസ് സംസാരിക്കുന്ന 

തിന്നു എതിര് പറഞ്ഞു. അപ്പ്പോഠ പൌ 

ലെൊസും ബന്നബാസും ധൈധയ്യം പൂണ്ടു: 

ദഭദൈവധവചനം ആദ്യം നിങ്ങളോടു പറ 

യൃന്നതു ആധശ്യമായിരുന്നു; എന്നാല് നി 

ഞങ്ങ അതിനെ തള്ളി നിങ്ങളെത്തന്നേ 

നിത്യജീിവന്നു അയോഗ്യ൪ ഏന്നു ധി 

ധിച്ചുകളയുന്നതിനാല് ഇതം, ഞങ്ങഠം ജാ 

തികളിലേക്കു തിരിയുന്നു. നീ ഭൂമിയു 

ടെ അററത്തോളധും രക്ഷ ആകേണ്ടതി 

നനു ഞാന് നിന്നെ ജാതികളുടെ ധെളിച്ച 

മാക്കി ഖെച്ചിരിക്കുന്നു”” ഏന്നു കുത്താവു 

ഞങ്ങളോടു കപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട ഏന്നു പറഞ്ഞു. 

ജാതികഠ ഇതു കേട്ട സന്തോഷിച്ചു ദൈ 

വവചനത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തി, നി. ജി 

വന്നായി നിയമിക്കപ്പെട്ടവര് എല്ലാവരും 

വിശ്വസിച്ചു. കത്താധിനെറ വചനം 

തആ നാട്ടിരു ഏങ്ങും വ്യാപിച്ചു. യ്യു 

ന്മാരോ ഭക്തിയുള്ള മാന സ്ത്രീകമ്െയും 

പള്ചണത്തിലെ പ്രധാനികളെയും ഇളക്കി 

പൌലൊസിനെറയും ബന്നബാസിനെറ 

യും നേരെ മഉപടവമുണ്ടാക്കി അവരെ 

തങ്ങളൂടെ അതിരുകളിരുനിന്നു പുറത്താ 

ഠിം 

ക്കിക്കളഞ്ഞു. ഏന്നാല് അവര് തങ്ങളൂടെ 

കാലിലെ ചൊടി അവരുടെ നേരെ തട്ടി 

ക്കുഞ്ഞ ഇഭക്കോന്യയിലേക്ക പോയി. 

ശിഷ്യന്മാർ സന്തോഷവും പരിശുഭ്ധാത്മാ 

വും നിറഞ്ഞ വരായിത്തിന്നു. 

൧൪... അദ്ധ്യായം. 

ഇ ക്കോന്യയിത അവര് ഒരുമിച്ചു യെഫ്ര 

ന്മാരുടെ പള്ളിയില് ചെന്നു യ്യെഫ്രുദ 

ന്മാരിലും 

പുരുഷാരം വിശ്വസിപ്പാ൯ തക്കവണ്ണം 

സംസാരിച്ചു. 

യയനന്മാരിലൂും വലിയോരു 

വിശ്വസിക്കാത്ത യ്യെഫ്രു 

ഒന്മാമരാ ജാതികളുടെ മനസ്സ സഹോദര 

ന്മാരുടെ നേരെ ഇളക്കി വകളാക്കി. 

ഏന്നാല് അവര് വളരെക്കാലം അധിടെ 

പാത്തു, കുത്തായിരു ആശ്രയിച്ചു പ്രാഗ 

തആ്്യത്തോടെ പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു; 

അവന് തനെറ കൃപയുടെ വചനത്തിന്നു 

സാക്ഷിനിന്നു, അവരുടെ കയ്യാല് അട 

അത്ഭുതങ്ങളും 

എന്നാല് പടണത്തിലെ 

യാളഞ്ഞമൂ.ം ഉണ്ടാകു വാ൯ 

വരം നല്ലി. 

ജനസമൂഹം ഭിന്നിച്ചു ചിലര് ഒയ്ര്രുദ 

ന്മാരുടെ പക്ഷത്തിലും ചിലര് അപ്പൊമ്പൂ 

ലന്മാരുടെ പക്ഷത്തിചും ആയി. അധ 

രെ അധമാനിപ്പാന്ം കല്ലെറിവാനും ജാ 

തികളടം യെഫ്രുദന്മരും അധിടത്തെ പ്രമാ 

ണികളോടുക്രടി ഒരു ആക്രമം ഭാധിച്ച 

പ്രോഠഠ അവര് അതു ഗ്രഹിച്ചു ലുന്ധ്യ, 

ടെബ്ബ ഏന്ന ലുക്കവോന്പട്ടണങ്ങളിലേ 

ക്കും ചുററുമുള്ള ദേശത്തി ലക്കും ഓടിപ്പ്യോ 

യി അവിടെ സുധിശേഷം അറിയിച്ചു 

പോന്നേ. 

ലുന്്രൂയില് അമ്മയുടെ ഗഭംമുതല് മുട 

ന്തനായി ഒരിക്കലും നടന്നിട്ടില്ലാതെയും 

കാലിന്നു ശക്തിയില്ലാതെയും തള്ളോരു 

പുരുഷന് ഇരുന്നിരുന്നു. അവന് പൌ 

ലൊസ്' സംസാരിക്കുന്നതു കേട്ട; അവ൯ 
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അപ്പ്പൊ. പ്രവ്ൃത്തികശ ഛു: 

അവനെ മററു നോക്കി, സൌഖ്യം പ്രാപി 

പ്രാ൯ന അവന്നു ധിശ്വാസമുണ്ടു എന്നു 

കണ്ടിട്ടു: നി എഴുടന്നററു കാലൂന്നി 

നിലിന്നുനില്ല എന്നു ഉറക്കെ പറഞ്ഞു; 

അവന് കുതിച്ചെഴുന്നേററു നടന്നു. പൌ 

ലൊസ് ചെയുതു പുരുഷാരം കണ്ടിട്ടു: 

ദേവന്മാർ മനുഷ്യരൂപത്തില് നമുടെ 

അടുക്കത ഇറങ്ങിവന്നിരിക്കുന്നു എന്നു 

ലുക്കഖോന്യഭാകഷ്ഷയില് നിലവിളിച്ചുപറ 

ഞു. ബന്നബാസിന്നു ഇന്ദ്ര൯ എന്നും 

പൌലൊസ് മുഖ്യപ്രസംഗിയാകയാല് 

അവന്നു ബുധ൯ എന്നും പേര്വിളിച്ചു. 

പട്ടണത്തിനെറ മുമ്പിലുഭ്ള ഇന്രരക്ഷേത്ര 

ത്തിലെ പുരോഹിത൯ കാളകളെയും പൂമാ 

ലകളെയും ഗോപുരത്തിങ്കല് കൊണ്ടുവ 

ന്നു വുരുഷാരത്തോടുക്രടെ യാഗം കഴി 

പ്രാ൯ ഭാധിച്ചു. ഇതു അപ്പൊസ്മുലന്മാ 

രായ ബന്നബാസും പൌലൊസും കേട്ടിട്ടു 

വ്ര്രൂം കിറിക്കൊണ്ടു പുരുഷ്മാരത്തിനെറ 

ഇടയിലേക്കു ഓടിച്ചെന്നു നിലവിളിച്ചു 

പറഞ്ഞതു: പുരുഷന്മാരേ, നിങ്ങ ഈ 

ചെയ്യുന്നതു എന്തു? ഞങ്ങ നിങ്ങളോടു 

സമസ്വഭാവമുള്ള മന്ദഷ്യര് അത്രേ; നി 

ങ്ങ ഈ വൃത്ഥകായ്യങ്ങളെ. വിട്ട, ആകാ 

ശധും ഭൂമിയും സമുദധും അധയിലുള്ള 

സകലം ഉണ്ടാക്കിയ ജീവനുള്ള ദൈധ 

ത്തിങ്കലേക്കു തിരിയേണം എന്നുള്ള സുധി 

ശേഷം ഞങ്ങ നിങ്ങളോടു അറിയിക്കു 

നര. കഥഗിഞ്ഞ കാലങ്ങളില് അവ൯ സക 

ലജാതികളെ.യും സ്വന്തവഥികളില് നട 

പ്രാ൯ സമ്മതിച്ചു. എങ്കിലും അവ൯ 

നന്മ ചെയ്തയും ആകാശതൃതുനിന്നു മഥയ്യം 

ഫലപുഷ്ടിയുള്ള കാലങ്ങളും നിങ്ങശക്കു 

തരികയും ആഹാരവും സന്തോഷവും നല്ലി 

നിങ്ങളെ തൃപൃരാക്കുകയും ചെയ്യൂപോന്ന 

തിനാല് തന്നെക്കുറിച്ചു സാക്ഷ്യം തരാതി 

18 രുന്നിട്ടില്ല. അവര് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു 

൧08 

തഞ്ങശക്കു യാഗം കഥിക്കാതവണ്ണം പുരു 

ഷാരത്തെ പ്രയാസത്തോടെ തടുത്തു. 

എന്നാല് അത്ത്യൊക്ക്യയില്നിന്നും ഇ 

ക്കോനയയിതനിന്നും യ്യെഫ്രദന്മാര വന്നു 

കരടി പുരുഷ്ഷാരത്തെ വശത്താക്കി പൌ 

ലൊസിനെ കല്ലെറിഞ്ഞു; അവന് മരിച്ചു 

എന്നു വിചാരിച്ചിട്ടു അവനെ പട്ടണ 

ത്തിന്നു പുറത്തേക്കു ഇഴെച്ചുകളുഞ്ഞു. എ 

ന്നാൽ ശിഷ്യന്മാര് അയനെ ചുററിനില്ലം, 

യില് അവന് എഴുന്നേററു പട്ടണത്തില് 

ചെന്നു; പിറെറന്നാര ബന്നബാസിനോ 

ടടക്രടെ ദെബ്ബൈക്കു പോയി. ആ പട്ടണ 

ത്തിലും സുധിശേഷം അറിയിച്ചു പലരെ 

യം ശിഷ്യരാക്കിയശേഷം അവര് ഒുസ്ര്ൂ, 

ഇക്കോന്യ, അത്ത്യൊക്ക്യ എന്ന പട്ടണങ്ങ 

ളിലേക്ക മടങ്ങിച്ചെന്നു, വിശ്വാസ 

തആ്വില് നിലനില്ലേയേണം എന്നും നാം 

അനേകം കഷ്ടങ്ങളില്ക്രടി ദൈവരാജ്യ 

ത്തില് കടക്കേണ്ടതാകുന്നു എന്നും പ്രബോ 

ധിപ്പിച്ചു ശിഷ്യന്മാരുടെ മനസ്സു ഉറപ്പിച്ച 

പോന്നു. അവര് സഭതോറും അവക്കു 

മൂപ്പന്മാരെ നിയമിക്കയും മുപവധസിച്ചും 

പ്രാത്ഥിച്ചുംകൊണ്ടു തങ്ങ വിശ്വസിച്ച 

കത്താവിങ്കല് അധരെ ഭരമേപ്പിക്കയും 

ചെയ്യു. അഖ൪ പിസില്ലയില്ക്രടി കട 

ന്നു പംഫുല്യയില് എത്തി, പ്പെഗ്ഗയില് 

വചനം പ്രസംഗിച്ച ശേഷം അത്തല്ലെ 

ക്ക പോയി അവിടെനിന്നു കപ്പല് 

കയറി അന്തൊക്ക്യയിലേക്കു പോയി. 

തങ്ങ നിധത്തിച്ച വേലക്കായി ദൈവ 

കൃപയില് അവരെ ഭരമദേപ്പിച്ചയച്ചതു 

അവിടെനിന്നു ആയിരുന്നുവല്ലോ. ആ 

വിടെ എത്തിയശേഷം സഭയെ ഒരുമി 

ചുക്രടി, ദൈവം തങ്ങളോടുക്രടെ ഇരുന്നു 

ചെയുത്തൊക്കെയും ജാതികഠക്ക വിശ്വാ 

സത്തിനെറ വാതിൽ തുറന്നുകൊടുത്തത്ും 

അറിയിച്ചു. പിന്നെ അവര് ശിഷ്യ 
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ആട ൨൨൨൨ യം 

അഭ റ് ദും ഗല 15 

ന്മാരരാടുക്രടെ കുറെക്കാലം അഖിടെ 

൧൫൭൦ അഡ്ധ്യായം. 

യ്യെഫ്രദ്യയിരനിന്നു ചിലർ വന്നു; ന 

ങ്ങ മോശെ കപ്പിച്ച ആചാരം അനുസ 

രിച്ചു പരി ചൃദന ഏല്ലച്ഛാഞ്ഞാല് രക്ഷ്ധപ്പാ 

പിപ്പാ൯ കഴികയില്ല എന്നു സഹോദര 

ന്മാരെ ഉപദേശിച്ചു. പൌലൊസിന്നും 

ബന്നബാസിന്നും അഖരോട്ട അപ്പലല്ലാ 

തആ വാട്വധും തക്കവും ഉണ്ടായിട്ട പൌ 

ലൊസും ബന്നബാസും അവരില് മററു 

ചിലരും ഈ തക്കസംഗതിയെല്പററി യെ 

രൂശലേമില് അപ്പൊസ്മൂലന്മാരുടെയും മൂച്ച 

ന്മാരുടെയും അടുക്കത പോകേണം എന്നു 

നിശ്ചയിച്ചു. സഭ അധരെ യാത്ര അയ 

ചവിട്ടു അവര് ഫൊയ്ക്കിക്ക്യ യിലും ശമയ്യുയി 

ലൂം ക്രടി കടന്നു ജാതികളുടെ മാനസാന്ത 

രധിപരം അറിയിച്ചു സദുഹാടരന്മാക്കു 

മഹാസന്തോഷം വരുത്തി. അവര് യെ 

രൂശലേമില് ഏത്തിയാറെ സഭയും ആ 

ല്ലൊസ്പൂലന്മാരും മൂപ്പന്മാരും അവരെ മെക 

ക്കൊണ്ടു ; ദൈവം തങ്ങക്സോടുക്രടെ ഇരുന്നു 

ചെയൂതൊക്കെയും അവര് അറിയിച്ചു. ഏ 

ന്നാല് പരിശപക്ഷത്തിതനിന്നു വിശ്വ 

സിച്ചവര് ചിലര് ഏഴ്ന്നേററു അവരെ 

പരിച്ഛേദന കഴിപ്പിക്കയും മോശെയുടെ 

ന്യായപ്രമാണം ആചരിപ്പാ൯ കപ്പിക്ക 

യം ചേണം ഏന്നു പറഞ്ഞു. 

ഈ സംഗതിയെക്കുറിച്ചു ധിചാര്പ്പാ൯ 

അപ്പൊസ്മൂലന്മാരും മൂപ്പന്മാരും വന്നുകൂടി. 

വളരെ തക്കം ഉണ്ടായശേഷം പത്രൊസ് 

എഴ്ഴന്നേററു അവരോടു പറഞ്ഞതു: 

സഹോഒരന്മാദര, കറെനാ൦ ശുമ്പെ 

ഭൈവം നിങ്ങളിരുധെച്ചു ഞാ൯മുഖാന്ത 

രം ജാതികമ സുധിശേഷവചനം കേട്ടു 

വിശ്വസിക്കേണം എന്നു നിശ്ചയിച്ചതു 

കറ09 അലപ്പോ. പ്രവൃത്തികംം ൧൫ 

നിങ്ങ അറിയുന്നുവല്ലോ. ഫ്ുദയങ്ങളെ. 

അറിയുന്ന ദൈവം നമുക്കു തന്നതു പോലെ 

അധകും പരിശുദ്ധാത്മാധയിനെ കൊടുത്തു 

കൊണ്ടു സാക്ഷിനിന്ു ധിശ്വാസത്താല് 

അവരുടെ ഫ്ലൃദയങ്ങളെ. ശുദ്ധീകരിച്ചതി 

നാര നമുക്കും അവകും തമ്മില് ഒരു യ 

ത്യസേധും വെച്ചിട്ടില്ല. ആകയാല് നമു 

ടെ പിതാക്കുന്മാക്കും നമുക്കും ചുമപ്പാന് 

കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത ന്മകം ശിഷ്യന്മാരുടെ 

കഴ്ചത്തില് ഖെപ്പാ൯ നിങ്ങ ഇപ്പോ 

ദൈവത്തെ പരിക്ഷിക്കുന്നതു ഏന്തു? 

കത്താവായ യേശുധിനന്െറ കൃപയാല് 

രക്ഷപ്രാപിക്കും എന്നു നാം വിശ്വസിക്കു 

ന്നതു പോലെ അവരും ധിശ്വ സികുന്നു. 

ജനസമൂഹം ഏഎച്ലാം മിണ്ടാതെ ബന്ന 

ബാസും പൌലൊസും ഭൈവം തങ്ങളെ 

ക്കൊണ്ടു ജാതികളുടെ ഇടയില് ചെയ്യിച്ച 

അടയാമുങ്ങളൂം അത്ഭുതങ്ങളും എല്ലാം യി 

വരിക്കുന്നതു കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നു. അവര് 

പറഞ്ഞു നിറുത്തിയശേഷം യാക്കോബ് 

ഉത്തരം പറഞ്ഞതു: 

സഹോദരന്മാരേ, ഏനെറ വാക്കു കേട്ടൂ 

കൊഠധി൯; 

ന്നായി ജാതികളി നിന്നു ഒരു ജനത്തെ 

ദൈവം തനെറ നാമത്തി 

മ്രേടുത്തു കൊഠംവാ൯ ആല്മ മായിട്ടു കടാക്ഷി 

ഇതി 

ധാക്യഞ്ങളൂം 

ച്ചതു ശിമോ൯ ധിധരിച്ചുധലല്ലോ. 

നോടു പ്രവാചകന്മാരുടെ 

ഒക്ുന്നു : 

& അനന്തരം ഞാന് ഭാധീടിനെറ 

വീണുപോയ ക്രടാരത്തെ വിണ്ടും പ 

ണിയും; അതിനെറ ശ്രുന്ൃശിക്ടങ്ങളെ. 

വീണ്ടും പണിതു അതിനെ നിവിത്തും; 

മന്ഷ്യയരില് ശേഷിച്ചവരും എന്െറ 

നാമം വിളിച്ചിരിക്കുന്ന സകലജാതിക 

മും കത്താധിനെ അദന്വകിക്കും എന്നു 

ഇതു പൂവ്ൃകാലംമുതല് അറിയിക്കുന്ന 

കത്താമു അരുളിച്ചെയ്യന്നു" 
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എന്നു എഴുതിയിരിക്കുന്നുവലല്ലാ. 

അപ്പാ. പ്രവൃത്തികര ൧൫ 

ആക 

യാല് ജാതികളിതനിന്നു ദൈവത്തിങ്ക 

ലേക്കു തിരിയുന്നവരെ നാം അസഫഹ്യല്പെ 

ടുത്താതെ അവ൪ വിഗ്രഹമാലിനയങ്ങഠം, 

പരസംഗം, ശ്വാസാമമുടടിച്ചത്തതു. രക്തം 

എന്നിവ വജ്ട്നിച്ചിരിപ്പാ൯ നാം അവക്കു 

എഴുതേണം എന്നു ഞാ൯ അഭിപ്രായല്ലെ 

ടന്നു. മോശെയുടെ ന്യായപ്രമാണം 

ശബ്ബത്തുതോവും പള്ളികളില് വായിച്ചു 

രുന്നതിനാല് പവ്വകാലംമുതല് പട്ടണം 

തോറും അതു പ്രസംഗിക്കുന്നവര് ഉണ്ടല്ലോ. 

അപ്പ്യോഗ തങ്ങളില് ചില പുരുഷനാ 

രെ തിരഞ്ഞെടുത്തു പൌലൊസിനോടും 

ബന്നബാസിനോടും കൂടെ അത്ത്യൊക്ക്യയി 

ലേക്കു അയക്കേണം എന്നു അപ്പൊസ്പുല 

ന്മാരും മൂപ്പന്മാരും സവല്യസഭയും നിണ്ണയി 

ചും സഹോദരന്മാരില് പ്രമാണപ്പെട പു 

രുഷന്മാരായ ബര്ശബാസ് എന്ന യ്മൂടയെ 

യും ശീലാസിനെയും നിയോഗിച്ചു. അവ 

രുടെ കൈവശം എഴുതി അയച്ചതെന്തെ 

ന്നാല് : അപ്പൊ സ്മുലന്മാരും മൂപ്പന്മാരായസ 

ഹോദരന്മാരും അത്ത്യൊക്കയയിലും സുറിയ 

യിലും കിലിക്യയിലും ജാതികളിതനിന്നു 

ചേന്ന സഹോടരനാക്കു വന്ദനം. ഞങ്ങ 

കല്പന കൊട്ടക്കാതെ ചിലര് ഞങ്ങളുടെ ഇ 

ടയില്നിന്നു പുറപ്പെട്ടു നിങ്ങളെ വാക്കുക 

ളാല് ഭൂമിപ്പിച്ചു നിങ്ങളുടെ ഫൃടയങ്ങളെ 

കലക്കിക്കളഞ്ഞ എന്നു കേശക്കകൊണ്ടു 

ഞങ്ങഠ ചില പുരുഷന്മാരെ തിരഞ്ഞെടുത്തു 

നമുടെ കത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്െറ 

നാമത്തിന്നു വേണ്ടി പ്രാണത്യാഗം ചെയു 

വരായ നമുടെ പ്രിയ ബന്നബാസോടും 

പെൌലൊരസാടും ക്രടെ നിങ്ങളുടെ അടു 

ക്കല് അയക്കണം ഏന്നു ഞങ്ങ ഒരുമ 

നപ്പെട്ടു നിശ്ചയിച്ചു. ആകയാല് ഞങ്ങഠം 

്തൂദയെയും ശീലാസിനെയും അയച്ചിരി 

ക്കുന്നു; അവര് വാമൊഥിയായും ഇതു 

ധാഠാഥദ്ഠിം 
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തന്നേ അറിയിക്കും. ധിഗ്രഹാപ്പ്പിതം, 

രക്തം, ശ്വാസംമുട്ടിച്ചത്തതു, പരസംഗം 

എന്നിവ വജ്്ിക്കുന്നതു ആവശ്യം എന്ന 

ല്ലാതെ അധികമായ ഭാരം ഒന്നും നിങ്ങളു. 

ടെമേല് ചുമത്തരുതു ഏന്നു പരിശുഭ്ധാത്മാ 

വിന്നും ഞങ്ങമശകും തോന്നിയിരിക്കുന്നു. 

ഇവ വജഷിച്ചു സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ടാല്. നന്നു; 

ശുഭമായിരിപ്പി൯. 

അങ്ങനെ അവര് ധിടധാങ്ങി അതന്ത്യൊ 

ക്ക്യയില് ചെന്നു ജനസമൂഹത്തെ ക്രട്ടി 

വരുത്തി ലേഖനം കൊടുത്തു. അവ൪ 

ആശ്വാസവചനം 

സ്തൂദയും ശീലാസും പ്രവാ 

ചകന്മാര ആകകൊണ്ടു പല വചനങ്ങ 

കാലും സഹോദരന്മാരെ പ്രബോധിപ്പിച്ചു 

ഉറപ്പിച്ചു. താമസിച്ചശേ 

കഷം സദഹാടദരന്മാര അവരെ അയച്ചവ 

ഈ വായിച്ചു സ 

ന്തോഷിച്ചു. 

കുറെനാഠം 

രുടെ അടുക്കലേക്കു സമാധാനത്തോടെ 

പറഞ്ഞയച്ചും എന്നാല് പൌലൊസും 

ബന്നബാസും അത്തയക്കയയില് പാത്തു 

മററുപലരോടുംക്രടി കത്താധിസെറ വച 

നം ഉപദേശിച്ചും സുധിശേഷിച്ചും കൊ 

ണ്ടിരുന്നു. 

കുറെനാഠ കഴിഞ്ഞിട്ടു പൌലൊസ് 

ബന്നബാസിനോട്ട: നാം കത്തായിനെറ 

വചനം അറിയിച്ച പട്ടണംതോറും പി 

ന്നെയും ചെന്നു സഹോദരന്മാര എങ്ങ 

നെയിരിക്കുന്നു എന്നു നോക്കുക എന്നു 

പറഞ്ഞു. 

നെയും ക്രട്ടിക്കൊണ്ടുപോകവാ൯ ബന്ന 

മക്കൊസ് എന്ന യാഹന്നാ 

ബാസ് ഇച്ഛിച്ചു. പൌലൊസോ പംഫു 

ല്യയിതനിന്നു തങ്ങളെ വിട്ടു പ്രവൃത്തിക്കു 

വരാതെ പോയവനെ ക്രട്ടിക്കൊണ്ടുപോ 

കുന്നതു യോഗ്യമല്ല എന്നു നിരൂപിച്ചു. 

അങ്ങനെ അവര് തമ്മില് ഉഗ്രധവാഭമുണ്ടാ 

യിട്ട വേര്പിരിഞ്ഞു, ബന്നബാസ് മക്കൊ 

സിനെ കരട്ടി കപ്പല്കയറി കപ്രൊസ് 

32 

39 
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39 ല്വീപിലേക്ക പോയി. പൊൌലൊസോ 

. ശീലാസിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തു, സഹോദര 

40 

ന്മാരാല് കത്തായിന്െറ കൃപയില് ഭരമേ 

പ്രിക്കപ്പെട്ടിടടു യാത പുറപ്പെട്ടു സുറിയ 

കിലിക്യാദേശങ്ങളില്ക്രടി സഞ്ചരിച്ചു സ 

ഭകളെ ഉറപ്പിച്ചുപോന്നു. 

ന്നും അഡ്ധ്യായം. 

ആധന് ദെബെയിലും ലുസ്രൂയിലും ചെന്നു. 

അധിടെ ധിശ്വാസമുള്ളോരു യ്യെപ്ര 

സ്ത്രീയുടെ മകനായി തിമൊഥെയൊസ് 

എന്നു പേരുള്ള ഒരു ശിഷ്യ൯ ഉണ്ടായി 

രുന്നു; അവന്െറ അപ്പന് യവനനായി 

രുന്നു. അവന് ലുന്തൂൂയിലും ഇക്കോനയ 

യിചുമുള്ള സഹോദരന്മാരാല് നല്ലു സാ 

ക്ഷ്യംകൊണ്ടവ൯ ആയിരുന്നു. അവന് 

തന്നോടുക്രടെ പോരേണം എന്നു പൌ 

ലൊസ് ഇ ക്ടിചു; അവനെറ അപ്പ൯ 

യവനന് ഏന്നു അധിടങ്ങളിലുള്ള യെഫ്ര 

ഒന്മാര് എല്ലാവരും അറിഞ്ഞിരുന്നതിനാല് 

അവരെ വിചാരിച്ചു അവനെ പരിച്ച്ഛേ 

ടന കഴിപ്പിച്ചു. അവര് പട്ടണംതോറും 

അപ്പെംസ്പൂല 

ന്മാരും മൂപ്പന്മാരും വിധിച്ച നിണ്ണയങ്ങറം 

ചെന്നു യെരൂശലേമിലെ 

പ്രമണ്നിക്കേണ്ടതിന്നു. അവകു ഏപ്പിച്ച 

കൊടുത്തും 

സത്തില് മറെക്കയും മ്േണ്ണത്തില് ദിവ 

അങ്ങനെ സഭക൦ വിശ്വാ 

സേന ചെരുകുകയും ചെയ്യു. 

അവര് ആസ്വയയില് വചനം പ്രസം 

ഗിക്കരുതെന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവു വിലക്കു 

കയാല് ഫൃഗ്യയിലും ഗലാത്യാദേശത്തിലും 

കരടി സഞ്ചരിച്ചു, മുസ്യയില് ഏത്തി 

ബിഥുന്വെക്കു പോകുവ൯ ത്രമിച്ച; യേ 

ശുധിനെറ ആത്മാവോ അവരെ സമ്മ 

തിച്ചില്ല. അവര് മുസ) കടന്നു ത്രോവാ 

സ്സില് ഏത്തി. അധിടെവെച്ചു പൌലൊ 

സ്' രാത്രിയില് മക്കെദോന്യക്കാരനായോ 

ധിം 
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രു പുരുഷന് അരികെ നിന്നു: നി മക്കെ 

ദോന്വെക്കു കടന്നുവന്നു ഞങ്ങളെ സഹം 

യിക്ക എന്നു തന്നോടു അപേക്ഷിക്കുന്ന 

തായി ഒരു ദഗ്നം കണ്ട. ഈ ദശനം 

കണ്ടിട്ടു അവരോടു സുവിശേഷം അറിയി 

പ്രാ൯ ഭടൈവം ഞങ്ങളെ ധിളിച്ചിരിക്കുന്നു 

എന്നു നിശ്ചയിച്ചു ഞങ്ങഠ മുടനെ മക്കെ 

ദോന്വെക്കു പുറപ്പെടുവാന് ശ്രമിച്ചു. 

അങ്ങനെ ഞങ്ങ ത്രോവാസിതനിന്നു 

കപ്പതനീക്കി നേരെ സമൊത്രാക്കെയി 

ചേക്കും പിറെറന്നാഗ നവപൊലിക്കും 

അധിടെനിന്നു ഫിലിപ്പ്റിയിലേക്കും ചെ 

ന്നു. ഇതു മക്കെടോന്യയുടെ ആ ഭാഗ 

ത്തെ ഒരു പ്രധാനപട്ടണധും റേമേക്കാര് 

കുടിയേറിപ്പാത്തതും ആകുന്നു; ആ പട 

ണത്തില്, ഞങ്ങഠ ചില ടിവസം പാത്തു . 

ശബ്ബത്തുനാളില് ഞങ്ങ ഗോപുരത്തിന്നു 

പുറത്തേക്കു പോയി അധിടെ പ്രാത്ഥനാ 

സ്ഥലം ഉണ്ടായിരികും എന്നു ഞങ്ങ വി 

ചാരിച്ചു പുഴവക്കത്തു ഇരുന്നു, അധിടെ 

ക്രടിവന്ന സ്ര്രീകളോടു സംസാരിച്ചു. തുയ 

ത്തൈരാപട്ടണക്കാരത്തിയും രക്താംബരം 

വില്ലയന്നവളു മായി ലൂടിയാ എന്നു പേരുള്ള 

ഭദൈവഭക്തയായോരു സ്തീ കേട്ടുകൊണ്ടി 

രുന്നു. പൌലൊസ് സംസാരിച്ചതു ശ്ര 

ഭ്ധിക്കേണ്ടതിന്നു കത്താധു അവ്വമൂടെ 

ഹൃദയം തുറന്നു. അവ്വളൂം കുടുംബവും 

സ്പാനം ഏററശേഷം: നിങ്ങ ഏന്നെ 

കത്തായില് ധിശ്വസ്മു എന്നു എണ്ണിയിരി 

കുന്നുവെങ്കില് എനെറ പവീിട്ടിത വന്നു 

പാപ്പി൯ എന്നു അപേക്ഷിച്ചു ഞങ്ങളെ. 

നിബ്ബന്ധിച്ചു. 

ഞങ്ങ പ്രാത്ഥനാസ്ഥലത്തേക്കു ചെല്ല 

മ്പോശ വെളിച്ചപ്പാടത്തിയായി ലക്ഷണം 
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വറഞ്ഞു യജമാനന്മാകു വളരെ ലാഭം വരു 

ത്തുന്ന ഒരു ബാല്യക്കാരത്തി ഞങ്ങളെ. 

േതിരേററു. അവര പൌലൊസിന്െറ 
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അപ്പൊ. പ്രവൃത്തിക൦ ൧൬ 

യ്യും ഞങ്ങളു ടെയും പിന്നാലെ വന്നു: ഈ 

മനുഷ്യര് അത്യന്നതനായ ദൈവത്തി 

നെറ ദാസന്മാര്, രക്ഷ്മാമാഗ്ലം നിങ്ങളോടു 

അറിയിക്കുന്നവര് എന്നു വിളിച്ചുപറഞ്ഞു. 

ഇങ്ങനെ അവര പലനാഠധ ചെയ്യുന്നു. 

പൌലൊസ് മുഷിഞ്ഞു തിരിഞ്ഞുനോക്കി 

അവളിലുള്ള ഭൂതത്തോടു: അവളെ. വിട്ട 

പോകുവാ൯ ഞാ൯ യേശുക്രിസ്ററുവിനെറ 

നാമത്തില് നിന്നോടു കല്പിക്കുന്നു എന്നു 

പറഞ്ഞു. ആ നാഴികയില് തന്നേ അതു 

അധളെ ലിട്ടുപോയിം 

അവളടെ യജമാനന്മാർ തങ്ങളുടെ 

ലാഭത്തിനെറ ആശ പോര്റ്രായതു കണ്ടിട്ടു 

പൌലൊസിനെയും ശിലാസിനെയും 

പിടിച്ചു ചന്തസ്ഥലത്തു പ്രമാണികളുടെ 

അടുക്കലേക്കു വലിച്ചു കൊണ്ടുപോയി 

അധിപതികളുടെ മുമ്പില് നിറുത്തി; 

യ്യഹ്രുദന്മാരായ ഈ മനുഷ്യര് നമുടെ 

പട്ടണത്തെ കലക്കി, റോമക്കാരായ നമു 

ക്കു അംഗീകരിപ്പാനും അന്ദസരിപ്പാന്ദം 

ന്യായമല്ലാത്ത ആചാരങ്ങളെ. പ്രസംഗി 

ക്കുനം ഏന്നു പറഞ്ഞു. പുരുഷാരവധും 

അവരുടെ നേരെ ഇളകി; അധിപതി 

കഠം അവരുടെ യസ്ത്രും പറിച്ചുരിഞ്ഞു 

കോതല്കൊണ്ടു അവരെ അടിപ്പാ൯ കല്പി 

ച. 

രടയധില് ആക്കി കാരാഥൃഹപ്രമാണി 

അവരെ വളരെ അടിപ്പിച്ച ശേഷം 

യോടു അവരെ സൂക്ത്ഷത്തോടെ കാപ്പപാ൯ 

കല്പിച്ച. അവസ ഇങ്ങനെയുള്ള കല്പന 

കിട്ടുകയാല് അവരെ അകത്തെ തടധില് 

ആക്കി അവരുടെ കാല് ആമത്തില് ഇട്ടു 

പ്പൂടി. 

ലാസും പ്രാത്ഥിച്ചു ദൈവത്തെ പാടിസ്റ്റൂ 

അഭ്ധരാത്രിക്കു പൌലൊസും ശീ 

തിച്ചു; തടവുകാര് ശ്രഭ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. 

പെട്ടെന്നു വലി3യാരു ഭൂകമ്പം ഉണ്ടായി, 

കാരാഗൃഹത്തിനെറ അടിസ്ഥാനം കുലു 

ങ്ങി വാതില് ഒക്കെയും തുന്നുപോയി, 
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എല്ലാവരുടെയും ചങ്ങല അഴിഞ്ഞുവീണു. 

കാരാഗൃഹപ്രമാണി തുറക്കുണന്നു കാരാ 

ഹത്തിനെറ വാതിലൂുകമ തുനന്നിരിക്കു 

ന്നതു കണ്ടിട്ടു ചങ്ങലക്കാര് ഓടിഃപ്പാഷ്ക്ുള 

ഞു എന്നു മരഹിച്ചു വാളൂരി തന്നെത്താ൯ 

കൊല്ലൂവാ൯ ഭാധിച്ചു. അപ്പോം പൌ 

ലൊസ് : നിനക്കു ഒരു ദോഷവും ചെ 

യ്രരുതു; ഞങ്ങ എല്ലാവരും ഇവിടെ 

ഉണ്ടല്ലോ ഏന്നു മുറക്കെ വിളിച്ചുപറഞ്ഞു. 

അവന ലെളിച്ചം ചോദിച്ചു അകത്തേക്കു 

ചാടി വിറെച്ചംകൊണ്ടു പൌലൊസിനെറ 

യും ശീലാസിനെറയും മുമ്പില് വിണു. 

അവരെ പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നു: യജമാന 

ന്മാരേ, രക്ഷ പ്രാപിപ്പാ൯ ഞാ൯ ഏന്തു 

ചെയ്യണം എന്നു ചോദിച്ചു. കത്താ 

വായ യേശുധില് ധിശ്വസിക്ക; എന്നാല് 

നിയും നിനെറ കുടുംബധും രക്ഷ്പ്രാ 

പിക്കും എന്നു അവര് പറഞ്ഞു. പിന്നെ 

അവര് കത്താധിനെറ വചനം അവനോ 

ടും അവനെറ വീട്ടിലുള്ള എല്ലാവരോടും 

പ്രസംഗിച്ചു. അവന് രാത്രിയില്, ആ 

നാഴികയില് തന്നേ, അവരെ ക്രൂട്ടിക്കൊ 

ണ്ടുപോയി അവരുടെ മുറിവുകളെ കഴ 

കി; താനും തനിക്കുള്ള വരെല്പാവരും താമ 

സിയാതെ സ്താനം ഏററു. പിന്നെ അവ 

രെ വീട്ടില് കൈക്കൊണ്ടു അവക്ു ഭക്ഷ 

ണം കൊടുത്തും ദൈവത്തില് ധിശ്വസി 

ചുതിനാല് ധിടടക്കം ആനന്ദിച്ചു. 

നേരം പുലന്നഃപ്പംഠ അധിപതികഠം 

കോല്ലച്ഛാരെ അയച്ചു: ആ മനുഷ്യരെ വിട്ട 

യക്കേണം ഏന്നു പറയിച്ചു. കാരാറൃൂഹ 

പ്രമാണി ഈ വാക്കു പൌലൊസിനോടു 

അറിയിച്ചു: നിങ്ങളെ. വിട്ടയപ്പാ൯ തനധി 

പതികര ആളയച്ചിരിക്കുന്നു; ആകയാല് 

സമാധാനത്തോടെ പോകധിന൯ ഹന്ന 

പറഞ്ഞു. 

റോമപെരരന്മാരായ ഞങ്ങളെ അവര് 

പൌലൊസ് അവനോടു: 

ഥ് ൮ ആനന 16 

ഉ? 

90 
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വിസ്കാരം ക്രടാതെ പരസ്യമായി അടിപ്പി 

ച തടയിലാക്കിയല്ലോ; ഇ പ്പാഠ രഹസ്യ 

മായി ഞങ്ങളെ പുറത്താക്കുന്നു ധോ? അ 

ങ്ങനെ അല്ല; അവര് തന്ന വന്നു ഞങ്ങ 

മെ. റുാത്തു കൊണ്ടു 3പാകട്ടെ എന്ന പാഠ 

ഞ്ഞു. 

കമളാടു ബോധിപ്പിച്ചാറെ അവര് റോമ 

കോല്ലക്ഛാര ആ വാകുു അധിപതി 

പെരരന്മാർ ഏനു കേട്ട അവര് ഭയപ്പെ 

ട്ട ചെന്നു അവരോടു നല്ല വാക്കു പറ 

ഞ്ഞു അവരെ പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നു പട 

ണം വിട്ട പോകണം ഏന്നു അപ 

ക്ഷിച്ചു. അവര് തടവു വിട്ടു ലുടിയയുടെ 

വിട്ടില് ചെന്നു സദഹാദരന്മാരെ കണ്ടു 

ആശ്വസിപ്പിച്ചമശേഷം പുറപ്പെട്ട പായി. 

൧൭൦ അഡ്ധ്യായം. 
ടു 

അവര് അംഫിപൊലിസിലും അല്ലെ 

ലോന്വയിലും ക്രടി കടന്നു തെസ്സലൊനി 

ക്കയില് ഏത്തി; അവധിടെ യ്യെഹടന്മാ 

രുടെ ഒരു പള്ളി ഉണ്ടായിരുന്നു. പൌ 

ലൊസ് പതിധു പോലെ അവരുടെ അടു 

ക്കല് ചെന്നു മൂന്നു ശബ്ദത്തില് തിരുവെ 

ഴത്ുതുകമെ ആധാരമാക്കി അവരോടു വാ 

ഭിച്ചു. 

മരിച്ചവരില്നിന്നു മുയിത്തെഴു മന്നല്ലയും 

ക്രിസ്തു കഷ്ടം അന്ദഭവിക്കയും 

ചെരയ്യണ്ടതു എന്നും ഞാന് നിങ്ങളോടു 

അറിയിക്കുന്ന ഈ യേശൂ തന്നേ ക്രിസൂു 

എന്നും തെളിയിച്ചു ധിധരിച്ചുകൊണ്ടി 

രുന്നു. അവരില്. ചിലരും ഭക്തിയുള്ള 

യവനന്മാരില് ഒരു വലിയ ക്രടധും മാന്യ 

സ്ര്രീകളില് അടനകരും വിശ്വസിച്ചു 

പൌലൊസി നോടും ശിലാസിനോടും ചേ 

അസ്മൂയപൂണ്ടു, 
മിനക്കെട്ടു നടക്കുന്ന ചില ദുഷ്ടന്മാരെ 

ന്ന. ഡയെഫ്രദന്മാരരോ 

ചേത്ത്തു പുരുഷാരത്തെ ഇളക്കി പട്ടണ 

ത്തില് കലഹം ഉണ്ടാക്കി യാസാനെറ 

ധിടു വളഞ്ഞു അവരെ ജനസമൂഹത്തില് 

ധിം 

--- അപ്പൊ. പവ്ൃത്തിക൦ ൧൭ 

കൊണ്ടു ൨രുവാന് ശ്രമിച്ചു. അവരെ കാ 

ണാഞ്ഞിട്ടു യാമസാനെയും ചില സഹാ 

ഒരന്മാരെയും നഗരാധിപന്മാരുടെ അടു 

ക്കമലക്കു ഇഴെച്ചുകൊണ്ടുഃ ഭൂലോകത്തെ 

കലഹി പ്പിച്ചവർ ഇധിടെയും ഏത്തി; 

യാസോ൯ അവരെ കൈക്കൊണ്ടും ഇരി 

ക്കുന്നു; അവര് ഒക്കെയും യേശു എന്ന 

മറെറാരുവന് രാജാവു എന്നു പറഞ്ഞു കൊ 

ണ്ടു കൈസരുടെ നിയമങ്ങമക്കു പ്രതി 

ക്രലമായി പ്രവത്തിക്കുന്ന ഏന്നു നില 

വിളിച്ചു. ഇതു കേട്ടിട്ടു പുരുക്കാരധും നഗ 

രാധിപന്മാരും ഭ്ൂമിച്ചു യാമസാ൯മുത 

ലായവരോടു ജാമ്യം വാങ്ങി അവരെ വിട്ട 

യച്ചു. 

സഹോദരന്മാർ ഉടനെ, 

ശീലാസി 

ബെരരാവെക്കു പറഞ്ഞയച്ചു. 

തന്നേ, പൌലൊസിനെയ്ും 

നെയ്യം 

അധിടെ എത്തിയാറെ അവര് യ്യെദ 

ന്മാരുടെ പള്ളിയില് പോയി. അവർ 

തെസ്സലൊനീക്കയിലുള്ള വരെക്കാഗര മുത്ത 

മന്മാരായിരുന്നും അവര് വചനം വൂ 

ണ്ജാഗ്തയോടെ കൈക്കൊണ്ടതല്ലാതെ 

അതു അങ്ങനെ തന്നേരയാ ഏന്നു ദിന 

ന്തി തിരുധവെഴ്ത്തുകളെ പരിശോധിച്ചു 

പോന്നു. അവരില് പലരും മാന്യരായ 

യയനസ്ത്ര്ികളിലും പുരുഷന്മാരിലും അന 

കരും വിശ്വസിച്ച. പൌലൊസ് ബെ 

രോവയിലും ദൈവവചനം അറിയിച്ചതു 

തെസ്സലൊനീക്കയിലെ യ്യെഫ്രടന്മാര അ 

റിഞ്ഞു അധിടെയും വന്നു പുരുഷാരത്തെ 

ഇളക്കി ഭ്രമിപ്പിച്ചു. ഉടനെ സ3ഹാദര 

ന്മാര് പൌലൊസിനെ സമുദതിരത്തേക്കു 

പറഞ്ഞയച്ചു; ശീലാസും തിമൊഥെയോ 

സും അധിടെത്തന്നേ പാത്തു. പൌലൊ 

സിനോടുക്രടെ ൨ഴിത്തുണ പോയവര് അ 

വനെ അഥേനരയാളം കൊണ്ടുപോയി: 

ശീലാസും തിമൊഥെയൊസും കഴിയുന്ന 

രാത്രിയില് 10 

11 

12 

13 

14 

16 
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അപ്പൊ. പ്രവൃത്തികര ൧൭ 

വേഗത്തില് തനെറ അടുക്കല് വരേണം 

എന്നുള്ള കല്പന വാങ്ങി മടങ്ങിപ്പോന്നു . 

അഥേനയില് പൌലൊസ് അവക്കാ 

യി കാത്തിരിക്കുമ്പോശ നഗരത്തില് ബിം 

. ബങ്ങഗ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നതു കണ്ടു മന 

സ്സിന്നു ചൂടുപിടിച്ചു. അധഖ൯ പള്ളി 

യില്വെച്ചു യ്യെഹ്രദന്മാരോടും ദൈവഭ 

ക്തന്മാരോടും ചന്തസ്ഥലത്തു ദിവസേന 

കണ്ടവരോടും സംഭാഷിച്ചുപോന്നു. എപ്പി 

ക്രയരരും സ്ോയിക്കരും ആയ തത്വ ജ്ഞാ 

നികളില് ചില൪ അവനോടു വാദിച്ചു: 

ഈ ധഖിട്ടവായന്൯ എന്തു പറവാ൯ പോകു 

ന്നു എന്നു ചിലരും അവ൯ യേശുധി 

നെയും പുനരുത്ഥാനത്തെയും പ്രസംഗിക്ക 

കൊണ്ടു: ഇവ൯ അന്യദേവതകളെ ഘോ 

ഷിക്കന്നവ൯ എന്നു തോന്നുന്നു എന്നു 

മററുചിലരും പറഞ്ഞു. പിന്നെ അവനെ 

പിടിച്ച അരയോപശഗക്കുന്നിന്മേൾ കൊ 

ണ്ടുചെന്നു: നി പ്രുസ്മാധിക്കുന്ന ഇര നധി 

നോപദേശം ഇന്നതു എന്നു ഞങ്ങശക്കു 

അറിയാമോ? നി ചിലു അപൂവ്വങ്ങളെ. 

ഞങ്ങളുടെ ചെധിയിത കടതുതുന്നുവല്ലോ; 

അതു എന്തു എനു അറിവാ൯ ഞങ്ങ 

ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. എന്നാല് 

അഥേനര് ഒക്കെയും അധിടെ വന്നുപാ 

ക്കുന്ന പരദേശികളും വല്ല പുതുമയും പറ 

കയാ കേഷക്കയോ ചെയ്ത്ുനേല്ലാതെ 

മറെറാന്നിന്നും അവസരമുള്ള വരല്ല. 

പൌലൊസ് അരയോപഗമദദ്ധ്യേ നി 

ന്നുകൊണ്ടു പറഞ്ഞതു: അഥനപുരുഷ 

ന്മാരരേ, നിങ്ങ എല്ലാററിലും അതിഭക്ത 

ന്മാര് എന്നു ഞാ൯ കാണുന്നു. ഞാ൯ ചുററി 

നടന്നു നിങ്ങളുടെ പ്യൂജാസ്ഥാനങ്ങളെ 

നോക്കുമ്പോ :അങത്ഞോത ഒദവന്നു" 

എന്നു ഏറഴ്ുതുതുള്ള ഒരു വേടിക്കല്ലു കണ്ടു; 

എന്നാല് നിങ്ങ അറിയാതെ പൃൂങിക്കു 

ന്നതു തന്നേ ഞാ൯ നിങ്ങളോടു അറിയി 

ധിം 

൧14. 

ക്കുന്നു. ലോകവും അതി ലുള്ളതു ഒക്കെയും 

ഉണ്ടാക്കിയ ദൈവം സ്വശ്ശത്തിന്നും ഭൂമി 

ക്കും നാഥനാകകൊണ്ടു കൈപ്പുണിയായ 

ക്ഷേത്രങ്ങളില് വാസം ചെയ്യുന്നില്ല. താ൯ 

എല്ലാവക്കും ജീപനും ശ്വാസവും സകലവും 

കൊടുക്കുന്നവ൯ ആകയാല് വഖല്ലതിന്നും 

മുട്ടുള്ളവ൯ എന്നപോലെ മാനഷകൈക 

മാല് ശുശ്രൂഷ ആവശ്യപ്പെടുന്നില്ല. ഭൂത 

ലത്തില് എങ്ങും കുടിയിരിപ്പാ൯ അവ൯ 

ഒരുത്തനിതനിന്നു മനുഷ്യജാതിയെ ഒക്കെ 

യൂം ഉള. വാക്കി, അവരുടെ നിവാസത്തിന്നു 

അതിരുകളും കാലങ്ങളും നിശ്ചയിച്ചു. 

അവര് ദൈവത്തെ തപ്പിനോക്കി കണ്ടെ 

തുതുമോ എന്നുഖെച്ചു അവനെ അന്വേഷി 

ക്കേണ്ടതിന്നു തന്നേ. അവ൯ നമ്മില് ആ 

കും അകന്നിരിക്കുന്നവനല്പതാദും. അല 

നിലല്ലോ നാം ജിധിക്കയും ചരിക്കയും 

ഇരിക്കയും ചെയ്യുന്നതു. അങ്ങനെ നിങ്ങ 

ളുടെ കധിവരന്മാരിലും ചിലര്: ::നാം അ 

വനെറ സന്താനമല്ലോ"” എന്നു പറഞ്ഞിരി 

ക്കുന്നു. നാം ഭൈവത്തിസെറ സന്താനം എ 

നു വരികയാല് ദൈവം മനുഷ്യന്െറ ശില്പ 

വിദ്യയും സങ്കപ്പധ്യംകൊണ്ടു കൊത്തിത്തീ 

ക്കുന്ന പൊ൯, ധെള്ളി, കല്ലു എന്നിവ 

യോടു സദ്ടശം എന്നു നിരൂപിക്കേണ്ടതല്ല. 

എന്നാല് അറിയായ്കയുടെ കാലങ്ങളെ 

ദൈവം ലക്ഷ്യമാക്കാതെ ഇപ്പോ എല്ലാ 

യിടത്ുതും എല്ലാവരും മാനസാന്തരപ്പെടേ 

ണമെന്നു മനുഷ്യരോടു കല്പിക്കുന്നു. താ൯ 

നിയമിച്ച പുരുഷ൯മുഖാന്തരം ലോക 

ത്തെ നീതിയില് ന്യായംധിധിപ്പാ൯ അ 

വന൯ ഒരു ദിവസത്തെ നിശ്ചയിച്ചു; അവ 

നെ മരിച്ചവരില്നിന്നു ഉയിത്തെഴുന്നേ 

ല്പിച്ചതിനാല് എല്ലാവക്കും അതിന്െറ ഉറ 

ലു നച്ലിയുമിരിക്കുന്നു . 

മരിച്ചവരുടെ പുനരുത്ഥാനത്തെക്ുറി 

ചു കേട്ടിട്ടു ചിലര് പരിഹസിച്ചു; മററു 
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ചിലര്: ഞങ്ങ ഇതിനെപ്പററി പിന്നെ 

യം നിനെറ പ്രസംഗം കേശക്കാം ഏന്നു 

പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ പൌലൊസ് അവ 

രുടെ നടുധിതനിന്നു പോയി. ചില 

പുരുഷന്മാർ അവനോടു ചേന്നു യിശ്വ 

സിച്ചു; അധരിത അരയോപഗസ്ഥാനി 

യായ ദിയൊന്ുസ്വെസും ദമരിസ് എന്നു 

പേരുമള്ളാരു സ്ത്രിയും മററു ചിലരും ഉണ്ടാ 

യിരുന്നു. 

൧വം അഡ്ധ്യായം. 

അനന്തരം അവന് അമഥന ധിട്ട കൊരി 

ന്തില് ചെന്നു. യ്യെഫ്രദന്മാര് ഏല്ലാവരും 

റോമനഗരം വിട്ടു പോമുകണം ഏന്നു 

ക്ശ്യൌദ്യൊസ് കപ്പിച്ചതു കൊണ്ടു ഇത്തല്യ 

യില്നിന്നു ആ ഇടെക്കു വന്നധവനായി 

പൊന്തൊസ് കാരന് അക്വിലാസ് എന്നു 

പേരു ഒ്ളാരു യെഫ്രദനെയ്യം അവനെറ 

ഭായ്യ പ്രിസ്ത്ില്ലയെയും കണ്ടു അവരുടെ 

അടുക്കുത ചെന്നു. തൊഴില് ഒന്നാകകൊ 

ണ്ടു അവന് അവരരോടുകൂടെ പാത്തു 2വല 

ചെയ്യൂപോന്നു; തൊഴിലാ ക്രടാരപ്പണി 

യ്ുയിരുന്നു. ഏന്നാല് ശബ്ബത്ത് താവും 

അവന് പള്ളിയില് സംവാടിച്ചു യെഡ്രുദ 

ന്മാരെയയം യവനന്മാരെയും സമ്മതിപ്പിച്ചു. 

ശീലാസും തിമൊഥെയൊസും മക്കെഭോ 

ന്യയിതനിന്നു വന്നാറെ പൌലൊസ് 

വചനലോ ഷാണത്തില് ശുഷ്കാന്തി പൂണ്ടു 

യേശു തന്നേ ക്രിസ്മൂ ഏന്നു യ്യെ്രുദന്മാക്കു 

സക്ഷോികരിച്ചു. അവര് ഏതിര്൪ര പറക 

യും ദൂഷിക്കയ്യം ചെയ്തുയാല് അവന് ധ്ന്്രൂം 

കടഞ്ഞു: നിങ്ങളൂടെ നാശത്തിന്നു നിങ്ങ 

തന്നേ ഉത്തരധാടിക; ഞാന് നിമ്മലന്൯; 

ഇനിമേല് ഞാ൯ ജാതികളുടെ അടുക്കല് 

പോകും മ്ദേന്നു അച്വരോഴടട പറഞ്ഞു. അ 

വ൯ അധിടം ധിട്ടു, തീത്തൊസ് യുസ്്കൊ 

സ്' എന്ന ഒരു ഭദൈവഭക്തനെറ ധലിട്ടില് 
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ചെന്നു; അധഖനെറ പിടു പള്ളിമുയാടു 

തൊട്ടിരുന്നു. പള്ളി പമാണിയായ ക്രി 

സ്റസ്പൊസ് തനെറ സകലകടുംബത്തോട്ടം 

കൂടെ കത്തായില് വിശ്വസിച്ചു; കൊരി 

ന്ത്യരിരു അനേകര് വചനം കേട്ടു വിശ്വ 

സിച്ചു സ്താനം ഏററു. രാത്രിയില് കത്താ 

വു ഭശനത്തില് പൌലൊസിനോഴടു: നി 

ഭയപ്പെടാതെ പ്രസംഗിക്ക; മിണ്ടാതിരി 

ക്കരുതു ; ഞാന് നിന്നോടുക്രടെ തുണ്ടു; 

ആരും നിന്നെ കയയ്യേററം ചെയ്യു ദോഷ 

പ്പെടുത്തുകയില്ല; ഈ പട്ടണത്തില് എനി 

ക്കു വളരെ ജനം ഉണ്ടു എന്നു അരുളിച്ചെയ്യു. 

അങ്ങനെ അവന് ഒരാണ്ടും ആറു മാസ്ധും 

അവരുടെ ഇടയില് ദൈവവചനം ഉപ 

ദേശിച്ചുകൊണ്ടു താമസിച്ചു. 

ഗല്ലിയോ൯ അഖായയില് ദശാധിപ 

തിയായി വാഴ്ചമമ്പാഠ യ്യെഫ്രുദന്മാര് പൌ 

ലൊസിനെറ നേരെ ഒരുമനപ്പെട്ടു ഏഴ്ച 

ന്നേററു, അയനെ ന്യായസനത്തിനെറ 

മുമ്പാകെ കൊണ്ടുചെന്നു: ഇവ൯ ന്യായ 

പ്രമാണത്തിന്നു വിരോധമായി ഭദൈധ 

ത്തെ ഭജിപ്പാ൯ മനുഷ്യരെ സമ്മതിപ്പിക്കു 

ന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. പൌലൊസ് വായു 

റ്പാ൯ ഭാധിക്കുമ്പോഠം ഗല്ലിമയാ൯ യെ 

ഫ്രടന്മാരാടു; യ്യെഹ്രദന്മാദര, വല്ല അ 

ന്യായമോ വല്ലത്തേ പാതകമോ ആയിരു 

ന്നെങ്കില് ഞാന് ക്ഷമയോടെ നിങ്ങളൂടെ 

സങ്കടം കേശക്കുമായിരുന്നു. വചനത്തെ 

യൂം നമേങ്ങളെ.യും നിങ്ങളൂടെ ന്യായപ്ര 

മാണത്തെയും സംബന്ധിച്ചുള്ള തക്കസം 

ഗതികര എങ്കിലോ നിങ്ങ തന്നേ നോ 

ക്കിക്കൊരധി൯; ഈ വക്കെക്ക ന്യായാധി 

പതി ആകുധാ൯ എനിക്കു മനസ്സില്ല ഏന്നു 

പറഞ്ഞ അധരെ ന്യായാസനത്തിങ്കതു 

നിന്നു പുറത്തുക്കി. എല്ലാവരും പള്ളി 

പ്രമാണിയായ സോസ്ഥനേസിനെ പിടി 

0) ന്യായാസനത്തിനെറ മുമ്പില്ഖെച്ചു 
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അടിച്ചു; ഇതു ഒന്നും ഗല്ലിയോ൯ ക്രട്ടാ 

ക്കിയില്ല. 

പൌലൊസ്” പിന്നെയും കുറെനാഠ 

പാത്തശേഷം സഹോദരനമാരരാട്ട യാത്ര 

പറഞ്ഞിട്ടു തനിക്കു ഒരു നേച്ച ഉണ്ടായിരു 

ന്നതിനാൽ 

ക്ഷൌരം 

കെംക്രയയില്ധഖെച്ചു തല 

ചെയ്യിച്ചിട്ട പ്രിസ്ത്റില്ലയോടും 

അക്വിലാസിനോടും ക്രടെ കപ്പുല്കയറി 

സുറിയയിലേക്കു പുറപ്പെട്ടു ഏഫെസൊ 

സില് എത്തി അവരെ അവിടെ ധലിട്ടു; 

അവന് പള്ളിയില് ചെന്നു യ്യെഹ്രുടന്മാ 

രോടു സംഭാഷിച്ചു. കുറ്റെക്കൂടെ താമസി 

ക്കണം എന്നു അവ൪ അപേക്കഷിച്ചിട്ടു 

അവന സമ്മതിക്കാതെ: ദൈവഹിതമു 

ണ്ടെങ്കില് ഞാ൯ നിങ്ങളുടെ അടുക്കല് മട 

ങ്ങിവരും എന്നു പറഞ്ഞു ധിടധാങ്ങി എ 

കപ്പല് നീക്കി, 

കൈസയ്യയില് വന്നിറങ്ങി, യെരൂശല 

ഫെസൌൊസിതനിന്നു 

മി ലേക്കു ചെന്നു, സഭയെ വന്ദനം ചെ 

യിട്ടു അന്ത്യൊക്കയയിര്ലേക്കു പോയി. അ 

വിടെ കുറെനാഠര താമസിച്ചശേഷം പൂറ 

പട്ടും ക്രമത്താലെ ഗലാത്യാദദശത്തിലും 

ഫ്ുശ്യയിലും 

ഒക്കെയും ഉറപ്പിച്ച. 

അലക്ലന്ത്രിയക്കാരനായി വാഗ്വൈഭ 

സഞ്ചരിച്ചു ശിഷ്യന്മാരെ 

വവും തിരുധെഴ്ചതുുകളില് സാമത്ഥ്യവു 

മുള അപ്പ്യൊല്ലോസ് എന്നു പേരുള്ളോരു 

യ്രെെഹ്രൂദ൯ എഫെസൊസില് എത്തി. 

അവന് കത്താധിനെറ മാഗ്ശുത്തില് തപ 

ദേശം ലഭിച്ചവ൯ ആയിരുന്നു; യോഹ 

ന്നാനെറ സ്ത്രാനത്തെക്കുറിച്ചു മാത്രം അറി 

ഞ്ഞിരുന്നു എങ്കിലും ആത്മാവില് എരിവു 

മള വനാകയാല് അധഖന്൯ യേശുധിനെറ 

വസ്തുത സൂക്ഷ്മായി പ്രസ്മാവിക്കയും മപ 

ദേശിക്കയും ചെയ്യു. അയന് പള്ളിയില് 

പ്രാഗത്തദത്താടെ പ്രുസംഗിച്ചുതുടങ്ങി ; 

അക്വിലാസും പ്രിസ്ത്തില്ലയും അവനെറ 
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പ്രസംഗം കേട്ടാറെ അവനെ ചേത്തു 

കൊണ്ടു ദൈവത്തിന്െറ മാഗ്ഗം അധികം 

സൂക്ഷമായി അവന്നു തെളിയിച്ചുകൊടുത്തു. 

അവന് അഖായയിലേക്കു പോകുവാ൯ ഇ 

കിചര്പ്പോഠം സഹോദരന്മാര അവനെ 

ഉത്സാഹിപ്പിക്കയും അവനെ കൈക്കൊ 

ള്്േണ്ടതിന്നു ശിഷ്യന്മാക്കു എഴുതുകയും 

ചെയ്യു; അവിടെ എത്തിയാറെ അവ൯ 

ദൈവകൃപയാല് ധിശ്വസിച്ചവക്കു വളരെ 

പ്രടയോജനമായിത്തീന്നു. യേശു തന്നേ 

ക്രിസ്തു എന്നു അവ൯ തിരുധവെഴുത്തുകളാല് 

തെളിയിച്ച ബലത്തോടെ യ്യെഹ്രുദന്മാരെ 

പരസ്യമായി ഖണ്ഡിച്ചുകളഞ്ഞു. 

൧൯. അദ്ധ്യായം. 

അപ്പെംല്ലോസ് കൊരിന്തില് ഇരിക്കു 

മ്പോഠ പൌലൊസ് ഉദാപ്രദശങ്ങളില് 

ക്രടി സഞ്ചരിച്ച എഫെസൊസില് എത്തി 

ചില ശിഷ്യന്മാരെ കണ്ടു: നിങ്ങ ധി 

ശ്വസിച്ചിട്ടു പരിശുഭ്ധാത്മാവിനെ പ്രാ 

പിച്ചുഭവാ എന്നു അവരോടു ചോദിച്ചതി 

ന്നു; പരിശുഭ്ധാത്മായു ഉതണ്ടന്നുപോലും 

ഞങ്ങാഠം കേട്ടിട്ടില്ല എന്നു അവര് പറഞ്ഞു. 

എന്നാല് ഏതായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ സ്താനം 

എന്നു അധവ൯ അവരോട്ട ചോദിച്ചതിന്നു : 

യോഹനന്നാനെറ സ്താനം എന്നു അവര് 

പറഞ്ഞു. അതിന്നു പൌലൊസ് : യോ 

ഹന്നാ൯ മാനസാന്തരസ്സാനമഭഃത്ര കഴിപ്പി 

ചു തനറെറ പിന്നാലെ വരുന്നവനായ യേ 

ശുധില് ധിശ്വചസിക്കേണം എന്നു ജന 

ഇതു 

കേട്ടാറെ അവര് കത്താവായ യ്േശുധി 

ത്തോടു പറഞ്ഞു എന്നു പറഞ്ഞു. 

നെറ നാമത്തില് സ്താനം ഏററു. പൌ 

ലൊസ് അവരുടെമേല് കൈ ധഖെച്ച 

പ്പോ പരിശുഭ്ധാത്മാവു അവരുടെമേത 

വന്നു അവര് അന്യഭാഷകളില് സംസാ 

രിക്കയും പ്രവചിക്കയും ചെയ്യു. ആച്ച 
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രുഷന്മാര് എല്ലാംക്രടി പന്തുണ്ടാളം 

ആയിരുന്നു. 

പിന്നെ അവന് പള്ളിയില് ചെന്നു 

ഭൈവരാജ്യതരെക്കറിച്ചു സംവാടിച്ചും സ 

മ്മതിപ്പി ച്ുംകൊണ്ടു മൂന്നു മാസത്തോളം 

പ്രാഗത്ജ്യത്തോടെ പ്രസംഗിച്ചു. ഏന്നാല് 

ചില൪ കഠിനപ്പെട്ട അനുസരിക്കാതെ 

പുരുഷാരത്തിനെറ മുമ്പാകെ ഈ മഗ്ഗ 

ത്തെ ഒുഷിച്ചമപ്പോഗ അവ൯ അവരെ 

വിട്ടു ശിക്ന്മാരെ വേര്തിരിച്ചു, തുറന്നൊ 

സിനെറ പാഠശാലയില് ടദിനവ്പതി സം 

വാടിച്ചുപോന്നു. അതു രണ്ടു സംവത്സ 

രഃത്താളം നടക്കയാല് ആസ്യയില് പാക്കു 

ന്ന ഖയ്രെറുടന്മാരും യവനന്മാരും എല്ലാം 

കത്താധിന്െറ വചനം കേഠംപ്പാ൯ ഇട 

യായി. ദൈവം പൌലൊസ് മുഖാ 

ന്തരം അസാധാരണയായ വിയ്യപ്പവ്വ 

ത്തികളെ ചെയ്യിക്കയാല് അവനെറ മെ 

യ്കേല്നിന്നു വൂമാലും ഉത്തരീയവും രോഗി 

കളൂടെമേത കൊണ്ടുവന്നിടുകയും വ്യാധി 

കഠം അവരെ വിട്ടുമാറുകയും ടൂരാത്മാ 

ക്കഠ പുറപ്പെട്ട പോകയും ചെയ്യു. 

ഏന്നാല് ദേശാന്തരികളായി നടക്കുന്ന 

മന്തരധാടികളായ ചില യ്യെഫ്രുടന്മാർ: പൌ 

ലൊസ്' പ്രസംഗിക്കുന്ന യേശുധിന്െറ 

നാമത്തിത ഞാന് നിങ്ങളോടു ആണയിടു 

ന്നു എന്നു പറഞ്ഞു യേശുധിനെറ നാമം 

ചൊല്ലുവാന് തുനിഞ്ഞു. ഇങ്ങനെ ചെയു 

വര് മഹാപുരരാഹിതനായ സ്റ്റേവാ എന്ന 

ഒരു യ്യെഫ്രദനെറ ഏഴു പുത്രന്മാർ ആയി 

രുന്നു. ടൂരാത്മാവു അവരോടു: യേശുവി 

നെ ഞാന് അറിയുന്നു; പൌലൊസിനെ 

എന്നാല് നിങ്ങ 

ആര് ഏന്നു ചോടിച്ചു. 

യ്യും പരിചയമുണ്ടു ; 

പ്പിന്നെ ദൂരാ 

ത്ഥാധുള്ള മനുഷ്യ൯ അവരുടെമേല് ചാടി 

അവരെ ഇരുവരെയും കീഴടക്കി ജയിക്ക 

യാല് അവര് നഗ്നരും മറിമവററ൨വരു 

ഠിം 

മായി ആ വീട്ടില്നിന്നു ഓടിപ്പോയി. 

ഇതു ഏഫെസൊസില് പാക്കുന്ന സകല 

യ്യെക്ടരന്മാരും യവനന്മാരും അറിഞ്ഞു; അ 

വക്കു ഒക്കെയും ഭയം തട്ടി, കത്താവായ 

യ്േേധിനെറ നാമം മഹിമപ്പെട്ടു. “ വിശ്വ 

സിച്ചവരില് അനേകരും വന്നു തങ്ങളൂടെ 

പ്രവൃത്തികളെ ഏറവുപറഞ്ഞു അറിയിച്ചു. 

ക്ഷുട'പപൃയയോഗം പചെയ്യിരുന്ന പലരും 

തങ്ങളൂടെ പുസുകങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്നു 

എല്ലാവരും കാഞ്ങെ ചുട്ടുകളുഞ്ങു; അവ 

യൂടെ വില കണക്ുക്ുട്ടിയാറെ അമ്പതി 

നായിരം ഖെള്ളിക്കാശു എന്നു കണ്ടു. ഇങ്ങ 

നെ കത്താധിനെറ വചനം ശക്തിയോടെ 

പരന്നു പ്രബലപ്പെട്ടു. 

ഇതു കഴിഞ്ഞിട്ടു പൌലൊസ് മക്കെ 

ദോന യിലും അഖായയിലും കരടി കടന്നു 

യെരൂശഃലമിലേക്കു പോകണം എന്നു 

മനസ്സി നിശ്ചയിച്ചു: ഞാന് അവധി 

ടെ ചെന്നശേഷം റോമയും കാദണണം 

എന്നു പറഞ്ഞു. 

ന്നവരില് തിമൊഥെയൊസ്, എരസ്യൊ 

തനിക്കു ശുശ്രൂഷ ചെയ്യു 

സ് ഏന്നു രണ്ടുപേരെ മക്കെടോനയയി 

ലേക്കു അയച്ചിട്ടു താ൯ കുറെക്കാലം ആ 

സ്യയിത താമസിച്ചു. 

ആ കാലത്തു ഈ മാഗ്ഗരെച്ചൊല്ലി 

വലിയ കലഹം ഉണ്ടായി. ധെള്ളികൊ 

ണ്ടു അത്തെമിസ് ദേധിയുടെ ക്ഷേത്രരൂപ 

ങ്ങളെ തീകുന്ന ദെൌമത്രിയൊസ് എന്ന 

തട്ടാന് തൊഴില്ല്രാക്കു വളരെ ലാഭം വരു 

ആ 

വകയില് ഉധപ്പെട്ട വേലക്കാരെയും കൂട്ടി 

ത്തിവന്നു. അവന അവരെയും 

വരുത്തി: പുരുഷന്മാരേ, നമ്മുടെ സമ്പാ 

ദ്യം ഈ തൊഴില് കൊണ്ടു ആകുന്നു എന്നു 

നിങ്ങള്ക്കു ബോദ്ധ്യ മല്ലോ. എന്നാല് ഈ 

പൌലൊസ് ഏന്നവന് കയ്യാല് തിത്തതു 

ദേവന്മാര് അല്ല എന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ടു 

എഫെസൊസില്, മാത്രമല്ല, മിക്കവാറും 
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ആസ്യയില് ഒക്കെയും വളരെ ജനങ്ങളെ 

സമ്മതിപ്പിച്ചു മറിച്ചുകളഞ്ങു എന്നു നി 

ങ്ങ കണ്ടും കേട്ടും ഇരിക്കുന്നുവല്ലോ. 

അതിനാല് നമ്മുടെ ഈ കായ്യം ആക്ഷേ 

പത്തില് ആകുവാന് അടുത്തിരിക്കുന്നതു 

മല്ലാതെ അത്തെമിസ് മഹാദേധിയുടെ 

ക്ഷേത്രം ഏതുമില്ല എന്നു വരികയും ആ 

സ്യ മുഴുവനും ഭൂതലധും ഭജിച്ചുപോരുന്ന 

വളുടെ മാഹാത്മ്യം ഒടുങ്ങി പ്പോകയും ചെ 

യ്ക്യം എന്നു പറഞ്ഞു. അവര് ഇതു കേട്ടു 

ക്രോധം നിറഞഞവരായി : എഫെസ്യരുടെ 

അത്തെമിസ് മഹാദ3ദധി എന്നു ആത്തു. 

പട്ടണം മുഴുവനും കലക്കംകൊണ്ടു നിറ 

ഞു, അവര് പൌലൊസിനെറ ക്രട്ടുയാത്ര 

ക്കാരായ ഗായൊസ്', അരിസ്മുഹൊസ് എ 

ന്ന മക്കെദോന്യരെ പിടിച്ചുകൊണ്ടു രംഗ 

സ്ഥലത്തേക്കു ഒരുമനപ്പെട്ടു പാഞ്ഞുചെ 

ന്നു. പൌലൊസ് ജനസമൂഹത്തില് 

ചെല്ലുവാ൯ ഭായിച്ചാറെ ശിഷ്യന്മാര് അവ 

'നെ ധലിട്ടില്ല. ആസ്യാധിപന്മാരില് ചി 

ലര് അവനെറ സ്നറ്റേഹിതന്മാർ ആകയാല്: 

രംഗസ്ഥലത്തു ചെന്നു പോകരുതു എന്നു 

അവരും അവനെറ അടുക്കല് ആളയച്ചു 

അപേക്ഷിച്ചു. ജനസംഘം കലക്കത്തി 

ലായി മിക്കപേരും തങ്ങ വന്നുക്രടിയസം 

ഗതി എന്തെന്നു അറിയായ്ക്കുയാല് ചിലര് 

ഇങ്ങനെയും ചിലര് അങ്ങനെയും ആത്തു . 

യ്യവെഫ്രുദന്മാർ മുമ്പോട്ടു ഉന്തിക്കൊണ്ടു 

വന്ന അലക്സുന്തരിനെ പുരുഷ്ാരത്തില് 

ചിലര് 

ചൂ; അലക്സുന്തര ആംഗ്മം കാട്ടി ജന 

സംസാരിപ്പാ൯ ഉത്സാഹിപ്പി 

സമൂഹത്തോടു പ്രതിലാദിപ്പാ൯ ഭാധിച്ചു. 

എന്നാല് അവധവ൯ യ്യെഹ്രദ൯ എന്നു 

അറിഞ്ഞപ്പോഗ : എഫെസ്യരുടെ അത്തെ 

മിസ് മഹാദേധി എന്നു എല്ലാവരുംക്രടി 

രണ്ടു മണിനേരത്തോളം ഏകശബ്ദത്തോ 

ടെ ആത്തു കൊണ്ടിരുന്നു. പിന്നെ പട്ട 

ണദമേനവന് പുരുഷാരത്തെ അമത്തി പറ 

ഞ്ഞതു: എഫെസ്യപുരുഷന്മാരര, ഏഫെ 

സൊസ് പട്ടണം അത്തെമിസ് മഹാദേധി 

ക്കും ദ്യോധില്നിന്നു വീണ ബിം ബത്തി 

നും ക്ഷേത്രപാലക എന്നു അറിയാത്ത 

മന്ദഷ്യ൯ ആര്? ഇതു എതിര്മൊഴിയി 

ല്ലാത്തതാകയാല് നിങ്ങ തിട്ടംംമൊയി 

ഒന്നും ചെയ്യാതെ അടങ്ങിപ്പാക്കേണ്ടതാ 

കുന്നു. ഈ പുരുഷന്മാരെ നിങ്ങാര ക്രട്ടി 

ക്കൊണ്ടു വന്നുവല്ലോ; അവര് ക്ഷേത്രം 

കവച്ച ചെയ്യുന്നവരല്ല, നമ്മുടെ ദേവിയെ 

ടൂഷ്ിക്കുന്നവരുമല്പ. എന്നാല് ഭെഭമത്രി 

യൊസിന്നും ക്രടെയുള്ള തൊഴില്ല്ാക്കും വ 

ല്ൃവനെറയ്യം നേരെ ഒരു സംഗതി മുണ്ടെ 

ങ്കില് വിസ്മാരദിവസങ്ങംം വെച്ചിട്ടുണ്ട; 

ദേശാധിപതികളും ഉണ്ടു; തമ്മില് വൃ 

ഹരിക്കട്ടെ. വേറെ കായ്യംചൊല്ലി ആ 

കുന്നു വാദം എങ്കില് ധമ്മസഭയില് തീക്കാ 

മല്ലോ. ഇന്നത്തെ കലഹത്തിന്നു കാരണ 

മില്ലായ്ക്കുയാല് അതുനിമിത്തം നമ്മുടെ പേ 

രില് കുററം ചുമതൃതുവാ൯ ഇടയുണ്ടു സ്പഷ്ടം; 

ഈ ആരക്കുട്ടത്തിന്നു ഉത്തരം പറധാ൯ 

നമുക്കു വക ഒന്നുമില്ലല്ലോ. ഇങ്ങനെ 

പറഞ്ഞു അവ൯ സഭയെ പിരിച്ചുവിട്ടു. 

൨, അബഡ്ധ്യായം. 

കലഹം ശമിച്ചശേഷം പൌലൊസ് ശി 

ഷ്യന്മാരെ ക്രടിഖരുത്തി പ്രമബാധില്പി 

ച്ചിട്ടു യാത്രപറഞ്ഞു മക്കെദോന്വെക്കു പുറ 

പ്പെട്ടുപോയി. ആ പ്രദശങ്ങളില് 

കൂടി സഞ്ചരിച്ചു അവരെ ഏറിയോന്നു 

പ്രബോധിപ്പിച്ചിട്ടു യവനദേശത്തു എത്തി. 

അവിടെ മൂന്നു മാസം കഴിച്ചിട്ട സുറിയെ 

ക്കു കപ്പല് കയറിപല്പോോകുവാ൯ ഭാവിക്കു 

മ്പോമ യ്യെഹ്രദന്മാര അവനെറ നേരെ 

ക്രട്ടുകെട്ട ഉണ്ടാകുകയാല് മക്കെ3ദാന്യ 

വഴിയായി മടങ്ങിപ്പോകുവാ൯ നിശ്ച 

ടാ 
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യിച്ചു. ബെരോധയിലെ പുറൊസിനെറ 

മക൯ സോപത്രൊസും തെസ്സുലൊനീക്കു 

രായ അരിസ്മൂഹൊസും സെക്കുന്തൊസും 

ദെബ്ബൈക്കാരനായ ഗായൊസും തിമൊഥെ 

യൊസും ആസ്ൃക്കാരായ തുഹിക്കൊസും 

ത്രൊഫിമൊസും ആസ്യവരെ അവമനാടു 

ക്രടെ പോയി. അവര് മുമ്പെ പോയി 

$ ത്രാവാസില് ഞങ്ങക്കായി കാത്തിരുന്നു. 

ഞങ്ങളാ പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പത്തിനെറ 

ചെരുനാഠ കഴിഞ്ഞിട്ട ഫിചിപ്പ്പിയില് 

നിന്നു കപ്പല് കയറി അഞ്ചു ദിവസം 

കൊണ്ടു ത്രേവാസിര അവരുടെ അടു 

ക്കല് ഏത്തി, ഏഴു ദിവസം അധിടെ 

പാത്തു. 

ആഗ്ലുവട്ടത്തിനെറ ഒന്നാം ദിവസ 

ത്തില് ഞങ്ങ അപ്പം ന്റുക്കുവാന് ക്രടി 

വന്നപ്പോ പൌലൊസ് പിറെറന്നാഠാ 

പുറപ്പെടുവം൯യ ഭാധിച്ചതു കൊണ്ടു അവ 

രോടു സംഭാഷിച്ചു പാതിരാവരെയും പ്ര 

സംഗം നീട്ടി. 

മാളികയില് വളരെ വിളക്കു മുണ്ടായി 

ഞങ്ങ ക്രടിയിരുന്ന 

രുന്നു. അധിടെ യ്മൃത്തിക്കൊസ് എന്ന 

യൌവനക്കാര൯ കിളിവാതില്ലഛല് ഇരു 

നനു ഗാഡനിദ പിടിച്ചു, പൌലൊസ് 

വളരെ നേരം സംഭാഷിക്കയാല് നിദാ 

വശനായി മൂന്നാം തട്ടില്നിന്നു താഴെ 

വീണ; അവനെ മരിച്ചവനായി എടുത്തു 

കൊണ്ടുവന്നു. പൌലൊസ് ഇറങ്ങിച്ചെ 

നനു അവനെറമേല് വിണ തഴുകി: ഭൂമി 

ക്കേണ്ടാ; അവനെറ പ്രാണ൯ അവനില് 

തുണ്ടു ഏന്നു പറഞ്ഞു. പിന്നെ അവ൯ 

കയറിച്ചെന്നു അപ്പം ഠമറുക്കി തിന്നു പുല 

ആവോളം സംഭാഷിച്ചു പുറല്ലെട്ടു പോയി. 

അവര് ആ ബാലനെ ജീവനുള്ള വനായി 

കൊണ്ടുവന്നു അത്യന്തം ആശ്വസിച്ചു. 

ഞങ്ങഠ മുമ്പായി കുപ്പരു കയറി പൌ 

ലൊസിനെ അസ്സ്സൊസിരുധെച്ചു കയററി 

ഠിം 

219 അല്ലെ. പ്രവൃത്തികര ൨ാഠ 

ക്കൊശവാ൯ പധിചാരിച്ചു അധിടേക്കു 

ഓടി; അവന് കാല്നടയായി വരുധവാ൯ 

വിചാരിച്ചു ഇങ്ങനെ ചട്ടംകെട്ടിയിരുന്നു. 

അവൻ അസ്സ്സൊസില് ഞങ്ങളോടു ചേന്ന 

പ്പോഠം അവനെ കയററി മിതുലേനയില് 

അവിടെനിന്നു നിക്കി, പിറെറ 

ന്നാ ഖിയൊഡസ് ദ്വീപിനെറ തൂക്കി 

ഏത്തി. 

എത്തി, മറുനാഠര സാമൊസ് ല്വീപില് അ 

മിലേത്തൊസില് 

കഴിയും ഏങ്കില് പെന്തകൊസ്ധ്് 

ണഞ്ഞജ പിറേറന്നു 

എത്തി. 

നാ3ളകുു യെരൂശമലമില് ഏടത്തേണ്ടതിന്നു . 

പൌലൊസ് ബഭ്ധപ്പെടുകയാല് ആ 

സ്യയില് കാലതാമസം വരരുതു എന്നു 

ഖെച്ചു ഏഫെസൊസില് അടുക്കാതെ 

ഓമടണം എന്നു നിശ്ചയിച്ചിരുന്നു. 

മിലചേത്തൊസില്നിന്നു അവ൯ എഫെ 

സൊസിലേക്ക ആളയച്ചു സഭയിലെ മൂപ്പ 

ന്മാരെ വരുത്തി. അഖധവര് അധഖനെറ 

അടുക്കല് വന്നഃപ്പാഥ അവ൯ അധരരാടു 

പറഞ്ഞതു: 

ഞാ൯ ആസ്യയില്ത വന്ന ഒന്നാം നാഠഠ 

മുതതു എല്ലായയ്ക്കാഴ്ചം നിങ്ങളോടുകൂടെ എ 

ങ്ങനെയിരുന്നു എന്നും വളരെ താഴ്ലൂദയാ 

ടും കണ്ണനീരോടും യ്െ്രുടന്മാരുടെ ക്ര 

കെട്ടുകളാതു ഏനിക്കു ഉണ്ടായ കക്ടങ്ങ 

ളോടും ക്രടെ കത്താധിനെ സ്േധിച്ച 

വന്നു എന്നും പ്രടയാജനമുള്ളതു ഒന്നും 

മറെച്ചുവെക്കാതെ പരസ്യമായും വിടു 

തോറും നിങ്ങളോടു അറിയിക്കയും ഉപ 

ദേശിക്കയും ചെയ്യൂ എന്നും ദൈധത്തി 

ലേക്കുള്ള മാനസാന്തരധും നമുടെ 

കത്താധായ യേശുക്രിസ്റ്കവിലുള്ള വിശ്വാ 

സവും യ്യെഹ്രടന്മാക്കും യവനക്കാക്കും സാ 

ക്ഷികരിച്ചു എന്നും നിങ്ങ അറിയുന്നുവ 

ല്ലോ. 

നാൽ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടവനായി യെരൂശലേ 

ഇരപ്പാഠ ഇതം, ഞാന് ആത്മാധി 

മിലേക്കു പോകുന്നു. ബന്ധനങ്ങളും കക്ട 
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അപ്പൊ. പ്രവൃത്തികം ൨൧ 

ങ്ങളും എനിക്കായി കാത്തിരിക്കുന്നു എന്നു 

പരിശുഭ്ധാത്മായു പട്ടണംതോറും സാക്ഷ്യം 

പറയുന്നതല്ലാതെ അവിടെ എനിക്കു നേ 

രിടുവാനുള്ളതു ഒന്നും ഞാന് അറിയുന്നില്ല. 

എങ്കിലും ഞാന് എനെറ പ്രാണനെ ധില 

യേറിയതായി എണ്ണന്നില്ല; എനെറ ഓട്ട 

വും ദൈവകൃപയുടെ സുവിശേഷത്തിന്നു 

സാക്ഷ്യം പറരയണ്ടതിന്നു കത്താവായ 

യേശു തന്ന ശുശ്രൂഷയും തികെക്കേണം 

എടന്ന എനിക്കുള്ള. എന്നാല് നിങ്ങളു 

“ടെ ഇടയില് ദൈവരാജ്യം പ്രസംഗിച്ചു 

കൊണ്ടു നടന്നവനായ എനെറ മുഖം നി 

ങ്ങ ആരും ഇനി കാങ്കയില്ല എന്നു 

ഞാ൯ അറിയുന്നു. അതുകൊണ്ടു നിങ്ങ 

ളില് ആരെങ്കിലും നശിച്ചുപോയാല് 

ഞാ൯ കുററക്കാരനല്ല എന്നു ഞാ൯ ഇന്നേ 

ദിപസം നിങ്ങളോടു സാക്ഷ്യം പറയുന്നു. 

ദൈവത്തിനെറ ആലോചന ഒട്ടും മറെ 

ചുവെക്കാതെ ഞാനു മുഴുവന്ദം അറിയിച്ചു 

തന്നിരിക്കുന്നുവല്ലോ. നിങ്ങളെത്ത3ന്ന 

യും താന് സ്വന്തരക്തത്താല് സമ്പാദിച്ചി 

രിക്കുന്ന ദൈധത്തിനെറ സഭയെ മേയ്റ്യാ൯ 

പരിശുഭ്ധാത്മാധയ നിങ്ങളെ അഭ്ധ്യക്ഷ 

രാക്കിലവെച്ച ആട്ടി൯ക്ൂട്ടം മുഴുവനെയും 

സൂക്ഷിച്ചുകൊരധി൯. ഞാ൯ പോയ 

ശേഷം ആട്ടി൯ക്രട്ടത്തെ ആദരിക്കാത്ത 

കൊടിയ ചെന്നായ്ക്കു,ഠഠ നിങ്ങളുടെ ഇട 

യില് കടക്കും എന്നു ഞാന് അറിയുന്നു. 

ശിഷ്യന്മാരെ തങ്ങളൂടെ പിന്നാലെ വലി 

ചുകള വാനായി ധിപരീതോപരദശം പ്ര 

സ്മാവിക്കുന്ന പുരുഷന്മാര് നിങ്ങളുടെ ഇട 

യില്ന ന്നും എഴ്ചന്നേല്ലൂം. അതുകൊണ്ടു 

ഉണന്നിരിപ്പി൯; ഞാ൯ മൂന്നു സംവത്സരം 

രാപ്പകല് ഇടവിടാതെ കണ്ണുനീര് വാത്ത 

കൊണ്ടു ഓരോരുത്തന്നു ബുഭ്ധിപറഞ്ഞു 

തന്നതു ഓത്തുകൊഠരലി൯. നിങ്ങശക്കു 

ആത്മികവഭ്ധന വരുത്തുവാനും സകല 
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വിശുഭ്ധന്മാരോടുംക്രടെ അവകാശം തരു 

വാന്ദം കഴിയുന്ന ദൈവത്തിലും അവനെറ 

കൃപയുടെ വചനത്തിലും ഞാ൯ ഇപ്പ്പോഠാ 

ആരുടെയും 33 

വെള്ളിയോ പൊന്നോ ധ്ര്രമോ ഞാ൯ 

നിങ്ങളെ ഭരമേപ്പിക്കുന്നു . 

മോഹിച്ചിട്ടില്ല. എനെറ മുടിന്നും എ 34 

ന്നോടുക്രടെയുള്ള വക്കും വേണ്ടി ഞാ൯ 

ഈ കൈകളാല് അദ്ധ്വാനിച്ചു എന്നു 

നിങ്ങ തന്നേ അറിയുന്നുവല്ലോ. ഇങ്ങ 35 

നെ പ്രയത്നം ചെയ്യൂ പ്രാപ്യിയില്ലാത്തവ 

രെ സഹായിക്കയും വാങ്ങുന്നതിനെക്കാഠം 

കൊടുക്കുന്നതു ഭാഗ്യം എന്നു കത്താവായ 

യേശുതാ൯ പറഞ്ഞ വാക്കു ഓത്തു കൊഠക 

യും വേണ്ടതു എന്നു ഞാന് എല്ലാംകൊണ്ടും 

നിങ്ങഠാക്കു ദ്ടഷ്ടാന്തം കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. | 

ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട അവ൯ മുട്ടുകുത്തി 

അവരെല്ലാവരോടുംക്രടെ പ്രാത്ഥിച്ചും എ 37, 

ല്ലാവരും വളരെ കരഞ്ഞും ഇനിമേല് 

അവനെറ മുഖം കാങ്കയില്ല എന്നു പറ 

ഞ്ഞ വാക്കിനാല് അവര് ഏററവും ഒൂഃഖിച്ചു 

പൌലൊസിനെറ കഴ്ത്തില് കെട്ടിപ്പിടി 

ച) അവനെ ചുംബിച്ചു കപ്പലോളം അ 

വനോടുക്രടെ വന്നു അവനെ യാത്രയയച്ചു. 

൨൧൦ അശ്ധ്യായഠ. 

അവരെ ലിട്ടുപിരിഞ്ഞു നീക്കിയശേഷം 

ഞങ്ങ നേരെ ഓടി കോസിലും പിറൊ 

ന്നാ രൊദൊസിലും അവിടം വിട്ടു പത്ത 

രയിലും എത്തി. ഫൊയ്ത്രീക്ക്യയി ലക്കു ം 

പോകുന്ന ഒരു കപ്പല് കണ്ടിട്ടു ഞങ്ങ 

അതില് കയറി ഓടി. കുപ്രൊസ് ദ്വീപു 3 

കണ്ടു അതിനെ ഇടതുതുപുറം വിട്ടു സുറിയ 

യിലേക്കു ഓടി സോരില്ത വന്നിറങ്ങി; 

കപ്പല് അധിടെ ചരക്കു ഇറക്കുവാനുള്ളതാ 

യിരുന്നു. ഞങ്ങ ശിഷ്യന്മാരെ കണ്ടെ 4 

ത്തി ഏഴു നാര അവിടെ പാത്തു; അവര് 

പൌലൊസി നോടു യെരൂശലേമില് പോ 
ത 
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കരുതു എന്നു ആത്മാധിനാത പറഞ്ഞു. അ 

വിടത്തെ താമസം കഴിഞ്ഞിട്ട ഞത്ങര വിട്ടു 

പോരുമ്പാര അവർ എപ്പാവരും സ്ത്രീക 

മൂം കുട്ടികളട മായി പട്ടണത്തിന്നു പുറത്തോ 

മും ഞങ്ങളോടുക്രടെ വന്നു. കടല്ല്ൃരയില് 

മുട്ടുകുത്തി പ്രാത്ഥിച്ചു തമ്മില് യാത പറ 

ഞ്ഞിട്ടു ഞങ്ങ കപ്പല് കയറി; അവ 

വിട്ടിലേക്കു മടങ്ങിപ്പോയി. 

ഞങ്ങ സോര് വിട്ടു കപ്പലോട്ടം തികെ 

ചു പ്യൊലെമായിസില് എത്തി സഹോദ 

രന്മാരെ വന്ദനം ചെയ്യൂ ഒരു ടിവസം 

അധദരാടു കുടെ പാത്തു. പിറെറന്നാ 

ഞങ്ങ പൃറപ്പെട്ടു കൈസയ്യയില് എത്തി, 

ഏഴുവരില് ഒരുവനായ ഫിലിപ്പൊസ് 

മേന്ന സുധിമശഷകനെറ ധിട്ടില് ചെന്നു 

അധദനാടുക്ൂരടെ പാത്തു. അവന്നു ക്യ 

കമാരും പ്രവചിക്കുന്നവരുമായ നാലു പു 

ത്രിമാർ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞങ്ങ അധി 

ടെ വളരെ ദിവസം പാത്തിരിക്കുമ്പോഠം 

അഗബൊസ് എന്ന ഒരു പ്രവാചകന് 

യ്യെഫ്രദ്യയില്നിന്നു വന്നു. അവ൯ ഞങ്ങ 

മൂടെ അടുക്കല് വന്നു പൌലൊസിനെറ 

അരക്കച്ച എടുത്തു തന്െറ കൈകാലുക 

ളെ. കെട്ടി: ഈ അരക്കച്ചയുടെ മുടമസ്ഥ 

നെ യ്യെഹ്രദന്മാർ യെരൂശലേമില് ഇങ്ങ 

നെ കെട്ടി ജാതികളുടെ കയ്യില് ഏപ്പിക്കും 

ഏന്നു പരിശുദ്ധാത്മാധയ പറയുന്നു ഏനു 

പറഞ്ഞു. 

പോകരുതു ഏന്നു ഞങ്ങളും അവധിടത്തു 

ഇതു കേട്ടാറെ യെരൂശലേമില് 

കാരും അവനാടു അപേക്ഷിച്ചു. അതി 

നനു പൌലൊസ് : നിങ്ങ കരഞ്ഞു ഏസനെറ 

ഫൃദയം ഇങ്ങനെ തകക്കുന്നതു എന്തു? ക 

തആാവായ യേശുധിനെറ നാമത്തിന്നു 

വേണ്ടി ബന്ധിക്കപ്പെടുവാ൯ മാത്രമല്ല യെ 

രൂശലേമില് മരിപ്പാനും ഞാ൯ ഒരുങ്ങിയി 

രിക്കുന്നു ഏന്നു മുത്തരം പറഞ്ഞു. അവ 

നെ സമ്മതിപ്പിച്ചുക്ൂടായ്തയാല്: കത്താ 

ഠിം 
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വിനെറ ഇഷ്ടം നടക്കട്ടെ എന്നു പറഞ്ഞു 

ഞങ്ങാഠം മിണ്ടാതിരുന്നു. 

അധിടത്തെ താമസം കഴിഞ്ഞിട്ടു ഞു 

ഞ്ങഠഠ യാത്തെക്കു കോപ്പുകൂട്ടി യെരൂശലേ 

മിലേക്കു പോയി. കൈസയ്യയിലെ ശി 

ഷ്യന്മാരില് ചിലരും ഞങ്ങമളാടുകൂമട 

പോന്നു, കുപ്രൊസ്ത്ാരനായ ക്ലാസോ൯ 

എന്ന ഒരു പഴയശിക്യനോടുക്രടെ അതി 

ഥികളായ്യ്യാരക്കണ്ടതിന്നു ഞങ്ങളെ. അവ 

നെറ അടുക്കതു ക്രടിക്കൊണ്ടു പോയി. 

യെരൂശമപമില് ഏത്തിയപ്പോഠം സ 

മൃഹാദരന്മാര് ഞങ്ങളെ സന്തോഷത്തോടെ 

കൈക്കൊണ്ടു. പിറെറന്നു പൌലൊ 

സും ഞെങ്ങളൂം യാമക്കാബിനെറ അടുക്കല് 

പോയി ; മൂപ്പന്മാരും എപ്പാം അധിടെ വന്നു 

കൂടി. അവന് അവരെ വന്ദനം ചെ 

യ്യൂ തനെറ ശുദ്രൂഷയാത ദൈവം ജാതി 

കൂടെ ഇടയില് ചെയ്യിച്ചതു ഓാമരാന്നായി 

വിവരിച്ചുപറഞ്ഞജു. അധഖര് കേട്ടു ദൈ 

വത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തി. പിന്നെ അ 

വമനാടു പറഞ്ഞതു : സഹോദര, യ്യെഹ്രദ 

ന്മാരുടെ ഇടയില് ധിശ്വസ്'ച്ചിരിക്കുന്ന 

വര് ഏത്ര ആയിരം ഉണ്ടു ഏന്നു നീ കാണ 

നനുവഃല്ലാ; അവര് എല്ലാവരും ന്യായപ്രമാ 

ണതപ്പരന്മാർ ആകുന്നു. മക്കളെ പരി 

ച്ഛേേദന ചെയരുതു എന്നും നമ്മുടെ മയ്ക്കാദ 

അനുസരിച്ചു നടക്കുരുതു എന്നും നീ ജാതി 

കളൃടെ ഇടയിലുള്ള സകലയ്യെഫ്രടന്മാരോ 

ടൂം പറഞ്ഞു മോശെയെ ഉപേക്ഷിച്ചുകളതു 

വാന് ഉപദേശിക്കുന്നു എന്നു അവര് നി 

ആക 

യാല് ഏന്താകുന്നു യവണ്ടതു? നി വന്നി 

ന്നെക്കുറിച്ചു ധരിച്ചിരിക്കുന്നു. 

ടടൂണ്ടു എന്നു അവ൪ കേശക്ും നിശ്ചയം. 

ഞങ്ങ നിന്നോടു ഈ പറയുന്നതു ചെയ്തു; 

നേച്ചയുള്ള നാലു പുരുഷന്മാർ ഞങ്ങളൂടെ 

ഇടയില് ഉണ്ടു. അവരെ ക്രട്ടിക്കൊണ്ടു 

അവരോടുക്രടെ നിന്നെ ശുദ്ധിവരുത്തി 
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അവരുടെ തല ക്ഷൌരം ചെര൯യ്യണ്ടതിന്നു 

അവക്കു വേണ്ടി ചെലവു ചെയ്തു ഏന്നാല് 

നിന്നെക്കൊണ്ടു കേട്ടതു കുള്ളതല്പ എന്നും 

നീയും 

ക്രമമായി നടക്കുന്നവ൯ എന്നും എല്ലാവ 

ന്യായപ്രമാണത്തെ ആചരിച്ചു 

രും അറിയും. വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്ന ജാ 

തികളെ സംബന്ധിച്ചോ അവര് ധിഗ്രഹാ 

പ്പിതവും രക്തവും ശ്വാസംമുട്ടിച്ചത്തതും 

പരസംഗവും മാത്രം ഒഴിഞ്ഞിരിക്കേണം 

എന്നു വിധിച്ചു എഴുതി അയച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. 

അങ്ങനെ പൌലൊസ് ആ പുരുഷന്മാരെ 

ക്രട്ടിക്കൊണ്ട പിറെറന്നാര അധഖരോട്ട 

ക്രടെ തന്നെ ശുദ്ധിവരുത്തി ദൈവാലയ 

ത്തില് ചെന്നു; അവരില് ഓരരാരുത്തന്നു 

വേണ്ടി വഴിപാടു കശിപ്പാനുള്ള ശുഭദ്ധീക 

രണകാലം തികഞ്ഞു എന്നു ബോധിപ്പിച്ചു. 

ആ ഏഴ്ഴദിവസം തീരാറായപ്പോഠം ആ 

സ്യയില്നിന്നു വന്ന യ്യെഹ്രുടന്മാര് അവ 

നെ ദൈവാലയത്തില് കണ്ടിട്ടു പുരുഷാര 

ത്തെ ഒക്കെയും ഇളക്കി അവനെ പിടി 

ചൂ: യിസ്രായേല്പുരുഷന്മാരേ, സഹായി 

പ്രി൯; ഇവ൯ ആകുന്നു ജനത്തിന്നും ന്യാ 

ഈ സ്ഥലത്തിന്നും 

വിരോധമായി എല്ലായിടത്തും എല്ലാവ 

യപ്രമാണത്തിന്നും 

രെയും ഉപദേശിക്കുന്നവ൯; അവ൯ യവ 

നന്മാരെയും ദൈവഖാലയത്തില് ക്രട്ടിക്കൊ 

ണ്ടുവന്നു ഈ ധിശുഭ്ധസ്ഥലം തീണ്ടിച്ചു 

കളഞ്ഞു എന്നു വിളിച്ചുക്രകി. അവര് 

മുമ്പെ എഫെസ്യനായ ത്രോഫിമൊസി 

നെ അവനോടുക്രടെ നഗരത്തില് കണ്ട 

തിനാല് പൌലൊസ് അവനെ ദൈധഖാ 

ലയത്തില് ക്രട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നു എന്നു നി 

രൂപിച്ചു. നഗരം എല്ലാം ഇളകി ജനം 

ഓടിക്കൂടി പൌലൊസിനെ പിടിച്ച ദൈ 

വാലയത്തിന്നു പുറത്തേക്കു ഇഴെച്ചു കൊ 

ണ്ടുപചോയി; ഉടനെ വാതിലുകഠം അടെച്ചു 

കളഞ്ഞു. അവര് അവനെ കൊല്ലുവാ൯ 

ഥി 
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ശ്രമിക്കമ്പോഠ യെരൂശലേം ഒറക്കയും 

കലക്കത്തില് ആയി എന്നു പട്ടാളത്തി 

നെറ സഹസ്രാധിപന്നു വത്തമാഗനം എ 

ത്തി. അവന് ക്ഷണത്തില് പടയാളി 

കളെയും ശതാധിപന്മാരെയും ക്രദ്ദിക്കൊ 

ണ്ടു അവരുടെ നേരെ പാഞ്ഞുവന്നു; അ 

വ൪ര സഹസ്രാധിപനെയും പടയാളിക 

ളെയും കണ്ടപ്പപോഠം പൌലൊസിനെ അ 

ടിക്കുന്നതു നിറുത്തി. സഹസ്രാധിപ൯ 

അടുതുതുവന്നു അവനെ പിടിച്ചു രണ്ടു 

ചങ്ങല വ്വെപ്പാ൯ കപ്പിച്ചു; ആര് എന്നും 

എന്തു ചെയ്യു എന്നും ചോദിച്ചു. 

രത്തില് ചിലര് ഇങ്ങനെയും ചിലര് അ 

പുരുക്കാ 

ങ്ങനെയും നിലപധിളിച്ചുകൊണ്ടി രുന്നു; 

ആരധാരം ഹേതുവായി നിശ്ചയം ഒന്നും 

അറി ഞ്ഞുക്രടായ്യുയാല് അവനെ കോട്ടയി 

ലേക കൊണ്ടുപോകുവാ൯ കല്പിച്ചു. പടി 

ക്കെട്ടിന്മേല് ആയപ്പ്പോഠ: അവനെ കൊ 

നുകളുക എന്നു ആത്തുകൊണ്ടു ജനസമൂ 

ഹം പി൯ചെല്ലുകയാല് പുരുഷ്കാരത്തി 

നെറ ബാലല്ല്ലാരം പേടിച്ചിട്ടു പടയാളി 

കഠം അവനെ എടുക്കേണ്ടിവന്നു. 

കോട്ടയില് കടക്കുമാറായപ്പോഗ പൌ 

ലൊസ് സഹസ്രാധിപന്നേട്ട: എനിക്കു 

നിന്നോടു ഒരു വാക്കു പറയാമോ എന്നു 

ചോടിച്ചു. അതിന്നു അവ൯: നിനക്കു 

യവനഭാഷ അറിയാമോ? കുറെ നാധ 

മുമ്പെ കലഹം ഉണ്ടാക്കി നാലായിരം കുട്ടാ 

രക്കാരെ മരുഭൂമിയിലേക്കു ക്രട്ടിക്കൊണ്ടു 

പോയ മിസ്രയിമ്യന് നീ അല്ലയോ എന്നു 

ചോടിച്ചു. അതിന്നു പൌലൊസ് : ഞാ൯ 

കിലിക്യയില് തസൊസ് എന്ന പ്രസിദ്ധ 

നഗരത്തിലെ പെൌരനാരയാരു യ്യെപ്റു 

ദ൯ ആകുന്നു. ജനത്തോടു സംസാരി 

പ്ലരാ൯ അന്ദവദിക്കേണം എന്നു അപേ 

ക്മിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞ. അവന് അന്ന 

വടിച്ചപ്പോഠഠ പൌലൊസ് പടിക്കെട്ടി 

39। 

33, 

34 
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ന്മേരു നിന്നുകൊണ്ടു ജനത്തോടു ആംഗ്യം നി ആര് എന്നു ഞാന് ചോടിച്ചതിന്നു : 

കാട്ടി, വളരെ മൌനഥായശേഷം ഏബ്രയാ 

യഭാഷയില് ധിളിച്ചുപറഞ്ഞതാധിത്ു : 

൨൨. അഷഘ്ധ്യായം. 

സഹോടരഡാരും പിതാക്കന്മാരുമായയ 

ള്ളോരേ, എനിക്കു ഇന്നു നിങ്ങളോടുള്ള 

പ്രതിലാദം കേട്ടുകൊഗവി൯. 

എന്നാല് ഏബ്രായഭാകായില് സംസാ 

രിക്കുന്നതു കേട്ടിട്ട അവ൪ അധികം മൊ 

നമായി നിന്നു. അവന് പറഞ്ളതെന്തെ 

ന്നാൽ : 

യൊ൯ കിലികൃയിലെ തസൊസില് 

ജനി ച്ച യെഫ്രുദനും ഈ നഗരത്തില് വള 

ന്നു ഗമാലിയേലിനെറ കാല്ല,ല് ഇരുന്നു 

പിതാക്കുന്മാരുടെ ന്യായപ്രമാണം സൂക്ട്സ 

തമയാടെ അഭ്യ സിച്ചവന്ദമാകയാല് നി 

ഞ്ജ എല്ലാവരും ഇന്നു ഇരിക്കുന്നതു പാ 

ലെ ഭദൈധസേധയില് എരിവുള്ള വനാ 

യിരുന്നു. ഞാന് പുരുഷന്മാരെയും സരി 

കമളെയും പിടിച്ചു കെടി തടവില് ഏല്പി 

ചടം ഈ മാഗ്ശക്കാരെ കൊല്ലൂവാന്ദം മടിക്കാ 

തെ മുപടധിച്ചുംവന്നു. അതിന്നു മഹാച] 

രോഹിതരും മൂപ്പന്മാരുടെ സംഘം ഒക്കെ 

യും ഏനിക്കു സാക്ഷികഠ; അവരോടു 

സഹോദരനാക്കായി ഏഴ്ചതുതു ധാങ്ങിക്കൊ 

ണ്ടു ദമസ്റ്റൊസില് പാക്ന്നവരെയും പിടി 

ചുകെട്ടി ദണ്ഡനത്ത് ന്നായി യെരൂശമല 

മിചേക്കു കൊണ്ടുവരേണ്ടതിന്നു ഞാന് അ 

വിടേക്ക യാത്രയായി. അങ്ങനെ പ്രയാ 

ണം ചെയ്യൂ ദമമസ്താസിരനാടു അടുത്ത 

പ്പോ ഏക ദശം മച്ചെക്കു പെട്ടെന്നു ആ 

കാശത്തുനിന്നു വലി3യാരു ധെളിച്ചം 

എനെറ ചുററും മിന്നി. ഞാന് നിലത്തു 

വീണ്ട: ശൌടല, ശൌലേ, നി എന്നെ 

ഉപഴവധിക്ുന്നതു എന്തു എന്നു എനന്നാടു 

8 പറയുന്ന ഒരു ശബ്ദം കട്ടു. കത്താവേ, 

ഠിം 

നീ ഉപഴധിക്കുന്ന നസറായനായ യേശേ 

ആകുന്നു ഞാന് എനു അവന ഏന്നാട 

പറഞ്ഞു. 

ളിച്ചം കണ്ടു എങ്കിലും എടന്നാടു സംസാരി 

എരന്നാടുക്രടെജ്യള്ള വര വെ 

ക്കുന്നവനെറ ശബ്ദം കേട്ടില്ല. കത്താമഖ, 

ഞാന് ഏന്തു ചെയ്യണം ഏന്നു ചോടിച്ച 

തിന്നു കത്താധു എന്നോടു: എഴ്ചമന്നററു 

ഭമസ്റത്തൊസി ലേക്കു പോക; നീ ചെയ്യേണ്ട 

തിന്നു ധിധിച്ചിരിക്കുന്നതെല്ലാം അവിടെ 

ആ 

ധെളിച്ചത്തിനെറ തേജസ്സു ഹേതുവായിട്ടു 

നിന്നോടു പറയും എന്നു കല്പിച്ചു. 

കണ്ണു കാണായ്ക്കുയാല് ക്രടെയ്യള്ള വര് എ 

ന്നെ കെകക്ു പിടിച്ചു നടത്തി; അങ്ങനെ 

ഞാന് ഒമസ്ക്റൊസില് ഏത്തി. അധിടെ 

പാകുന്ന സകലയ്യെഗ്രാടന്മാരാലും നല്ല 

സാക്ഷ്യം കൊണ്ടവനായി ന്യായപ്രമാണ 

(കാരം ഭക്തിയുള്ള പുരുഷനായ അന 

ന്യാസ് എന്നൊരുത്ത൯ എനെറ അടു 

ക്കത വന്നുനിന്നു: സഹോദരനായ ശൌ 

ലേ, കാഗ്ഗവ്പാപിക്ക എന്നു പറഞ്ഞു; ആ 

നാഴികയില് തന്ന ഞാ൯ കാഴ്ഗപ്പാപി 

ച്ചു അവനെ കണ്ടു. അപ്പ്പോസ അവന് 

എന്നോടു: നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാരുടെ ദൈ 

വം നിന്നെ തന്െറ ഇഷ്ടം അറിവാനും 

നീതിമാനായവനെ കാണ്ടാനും അവന്െറ 

വായില്നിന്നു വചനം കേപ്പ്ാനും നി 

യമിച്ഛിരിക്കുന്നു. 

ക്കയയം ചെയുതിന്നു സകലമനുഷ്യക്കും നീ 

നീ കാഞ്കയും കഠം 

അവന്െറ സാക്ഷിയായിത്തീരും. ഇനി 

താമസിക്കുന്നതു എന്തു ഏഴ മന്നററു അവ 

നെറ നാമം വിളിച്ച പ്രാത്ഥിച്ചു സ്താനം 

ഏററു നിനെറ പാപങ്ങളെ കഴ്ചകിക്ക 

ക എന്നു പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഞാ൯ യെ 

രൂശഃലമില് മടങ്ങിച്ചെന ദൈവാലയ 

ത്തില് പ്രാത്ഥിക്കുന്നേരം ഒരു വിവശത 

യില് ആയി അധനെ കണ്ടു: നി ബ 
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ഭ്ധപ്പെടു വേഗം യെരൂശലേം വിട്ടുപോക; 

നി എന്നെക്കുറിച്ചു പറയുന്ന സാക്ഷ്യം 

അവര് കൈക്കൊഗകയില്ല എന്നു ഏര്ന്നോ 

ടട കല്പിച്ചു. അതിന്നു ഞാന്: കത്താർവ, 

നിന്നില് വിശ്വസിക്കുന്നവരെ ഞാന് തട 

വില് ആക്കുകയും പള്ളിതോറും അടിപ്പി 

ക്കയും ചെയ്യൂ എന്നും 

യായ സൌഫാനൊസിനെറ രക്തം ചൊ 

നിസെറ സാക്ഷി 

രിഞഞപ്പ്പോഗര ഞാനും സമ്മതിച്ചു അരികെ 

നിന്നു അവനെ കൊല്ലുന്നവരുടെ ധ്ര്രൂം 

കാത്തുകൊണ്ടിരുന്നു എന്നും അവര് അറി 

യുന്നുവഃല്ലാ എന്നു പറഞ്ഞു. അവധ൯ 

എന്നോടു: നീ പോക; ഞാന് നിന്നെ ഒര 

തു ങാതിക്ളുടെ അടുക്കലേക്കു അയക്കും 

എന്നു കല്പിച്ചു. 

ഈ വാക്കോളം അവര് അവന്നു ചെ 

വികൊടുത്തു; പിന്നെ: ഇങ്ങനെത്തവനെ 

ഭൂമിയില്നിന്നു നീിക്കിക്കളുക; അവ൯ 

ജീവിച്ചിരിക്കുന്നതു യോഗ്യമല്ല എന്നു നി 

ലധിളിച്ചുപറഞ്ഞു. അവര് ക്രക്കലിട്ടം 

വ്രും കിറിക്കളുഞ്ഞും പൂഴി വാരി മേലോട്ടു 

എറിഞ്ഞും കൊണ്ടിരിക്കുമമ്പോര അവര് 

ഇങ്ങനെ അവനെറ നേരെ ആക്കുലാ൯ 

സംഗതി എന്തു എന്നു അറിഭയണ്ടതിന്നു 

ചമ്മട്ടികൊണ്ടു അവദനാടു ചോദ്യം ചെ 

യ്യേണം എന്നു സഹസ്രാധിപ൯ പറഞ്ഞു 

അവനെ കോട്ടയിടലക്ക കൊണ്ടു3പാകു 

വാ൯ കപ്പിച്ച. തന്നെ വാറു കൊണ്ടു കെ 

ട്ടരമ്പോഠ പൌലൊസ് അരികെ നില്ലന്ന 

ശതാധിപനോടു: റോമപെരരനും ലിസ്മും 

രം കഴിയാത്തവന്ദമായ മന്ദഷ്യനെ ചമ്മ 

ട്ടികൊണ്ടു അടിക്കുന്നതു വിഹിതമോ എന്നു 

ചോടിച്ചു. ഇതു കേട്ടിട്ടു ശതാധിപ൯ 

ചെന്നു സഹയ്കാധിപനോടു: നി എന്തു 

ചെയ്ത്ാ൯ പോകുന്നു? ഈ മന്ദഷ്യ൯ റോമ 

പൌര൯ ആകുന്നു എനു ബോധിപ്പിച്ച. 

സഹസ്ധാധിപന് വന്നു: നി റോമപൌ 

ധാഠാഥ്ഠിം 
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ര൯ തന്നേയാ? എ൯ന്നോടു പറക എനാ 

ചോദിച്ചതിന്നു: അതേ എന്നു അവ൯ പറ 

ഞ്ഞു. 

ഈ പെരരത്വം സമ്പാദിച്ചു എന്നു സഹ 

ഞാ൯ ഏറിയ മുതല് കൊടുത്തു 

സ്രാധിപ൯ പറഞ്ഞതിന്നു: ഞാനോ അക്ങ 

നെ ജനിച്ചിരിക്കുന്ുനു എന്നു ചൌലൊസ് 

പറഞ്ഞു. 

ഉടനെ അവനെ ധലിട്ടുമാറി; സഹസ്രാധി 

ഭേല്യം ചെയ്ത്യാ൯ ഭാ വിച്ചവര് 

പനും അവന റോമപൌരന് എന്നു അറി 

ഞഞപ്പോര അവനെ ബന്ധിച്ചതു കൊണ്ടു 

ഭയപ്പെട്ട. 

പിറെഠന്നു യ്യെഫ്രുദന്മാർ പൌലൊസി 

ന്മേല് ചുമതുതുന്ന കുററത്തിനെറ സുൂക്്ണം 

അറിവാ൯ ഇ ്ഛിച്ചിട്ടു അവന് മഹാചപു 

രോഹിതന്മാരും ന്യായാധിപസംഘം 

ഒക്കെയും ക്രടിവരുവാ൯ കല്പിച്ചു അവ 

നെ കെട്ടഗിച്ചു താഴെ കൊണ്ടുചെന്നു അവ 

രുടെ മുമ്പില് നിരുത്തി. 

൨൩. അദ്ധയ യാം 

പെനലൊസ് ന്യായാധിപസംഷഘത്തെ 

ഞാന്൯ 

ഇന്നേ ദിവസഭത്തോളവും കേവലം നല്ല 

ഉററു നാക്കി: സദഹാദരന്മാദര, 

മനസ്സാക്ഷി യോടുംക്രടെ ദൈവത്തിന്െറ 

മുമ്പാകെ നടന്നിരിക്കുന്നു ഏന്നു പറഞ്ഞു. 

അഃപ്പാഠം മഹാകുദരാഹിതനായ അന 

ന്യാസ് അരികെ നില്ല്യന്നവരോടു അവ 

നെറ വായിക്കു അടിപ്പാ൯ കല്പിച്ചു. പൌ 

ലൊസ് അവനോടു: ദൈവം നിന്നെ 

അടിക്കും, വെള്ള മത.്ച ചുവരേ; നീ നാ 

യപ്രമാണപ്രുകാരം എന്നെ ധിസ്മൂരിപ്പാ൯ 

ഇരിക്കയും ന്യായപ്രുമാണത്തിന്നു ധിരോ 

ധമായി എന്നെ അടിപ്പാ൯ കപ്പിക്കയും 

ചെയ്യുന്നു ദവാ എന്നു പറഞ്ഞു. അരികെ 

നില്ലയന്നവര്: നീ ദൈവത്തിന്െറ മഹാ 

പുമരാഹിതനെ ശകാരിക്കുന്ന വോ ഏന്നു 

ചോദിച്ചു. അതിന്നു പൌലൊസ് ; സ 
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ഹോദരന്മാമര, മഹാവൃമരാഹിതന് എന്നു 

ഞാന് അറിഞ്ഞില്ല; :“നിമ൯റ ജനത്തി 

നെറ അധിപതിയെ ഒൂഷ്കിക്കരുതു'” എന്നു 

ഏഴ്ണഴതിയിരിക്കുനു വല്ലോ ഏന്നു പറഞ്ഞു. 

ഏന്നാല് ന്യായാധിപസംഷ്ഖത്തില് ഒരു 

പക്ഷം സ്ഭ്ക്യരും ഒരുപക്ഷം പരീശന്മാ 

രും ആകുന്നു എന്നു പൌലൊസ് അറി 

ഞ്ഞു: സ3ഹോദരാധാരര, ഞാ൯ ഒരു പരി 

ശനും പരീശന്മാരുടെ മകനും ആകുന്നു; 

മരിച്ചവരുടെ പ്ത്യാശയെയും പുനരുത്ഥാ 

നത്തെയും കുറിച്ചു ഞാന് വിസ്കാരത്തിലാ 

യിരിക്കുന്നു ഏന്നു വിളിച്ചുപറഞ്ഞു. അ 

വന് ഇതു പാഞ്ഞദപ്പാം പരിശമന്മാരും 

സട്ടകൃരും തമ്മില് ഇടഞ്ഞു സംഘം ചരി 

ദിച്ചു. പുനരുത്ഥാനം ഇല്ലം ദൂതഗ്മം ആ 

ത്മാധും ഇല്പ ഏന്നു സഴ്ടൂക്യ൪ പായുന്നു; 

പരീശന്മാരരാ രണ്ടും ഉണ്ടെന്നു 'പമാണി 

ക്കുന്ന. അങ്ങനെ വലി3യാരു നിലധി 

ളി ഉണ്ടായി; പരിശപക്ഷത്തിലെ ശാസ്ധ്യി 

മാരില് ചിലര് എഴ്മന്നററു വാദിച്ചു: ഈ 

മ്മഷ്യനില് ഞങ്ങഠ ഒരു കുററധും കാണു 

ന്നില്ല; ഒരാത്മാദവാ ഒരു ട്ുതനോ അവ 

നോടു സംസാരിച്ച ഏന്നു വന്നക്കാം 

ഏന്നു പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ വലിയ ഇട 

ചല് ആയതുകൊണ്ടു അവര് പൌലൊസി 

നെ ചിന്തിക്കളയും ഏന്നു സഹസ്രാധിപ൯ 

പേടിച്ചു, പടയാളികഠം ാറങ്ങിവന്നു അ 

വനെ അവരുടെ നടുവില്നിന്നു പിടി 

ച്ചെടുത്തു കോട്ടയില് കൊണ്ടു പോകുവാ൯ 

കല്പിച്ചു. 

രാത്രിയില് കത്താവു അവനെറ അട്ട 

ക്കല് നിന്നു: ധൈധയ്യമായിരിക്കു; നി 

ഏന്നെക്കുറിച്ചു യെരുശ3ലമില് സാക്ഷി 

കരിച്ചതുപോലെ റോമയിലും സാക്ഷിക 

രിക്കേണ്ടതാകുന്നു എന്നു അരുളിച്ചെയ്യു. 

നേരം വ്വെളു.ത്ത പ്പാ ചില യ്െഹ്രദ 

ന്മാര് തമ്മില് യോജിച്ചു പൌലൊസിനെ 

ഠിം 

൧൧9 അപ്പൊ. 'പവൃത്തിക ൨൩ 

കൊന്നുകളയയവോളം ഒന്നും തിന്നുകയോ 

കുടിക്കമയാ ചെയ്തുയില്ല എന്നു ശപഥം 

ചെയ്യൂ. 

തിര അധികം പേര് ആയിരുന്നു. അവര് 

മൂപ്പന്മാരു 
ടെയ്യും അടുക്കല് ചെന്നു: ഞങ്ങ പൌ 

ഈ ശപഥാ ചെയൂുവര് നാല്പ 

മഹാപുരരാഹിതന്മാരുടെയും 

ലൊസിനെ കൊന്നുകളയുമവാളം ഒന്നും 

ആസ്വദിക്കയില്ല എന്നൊരു കഠിനശപ 

ഥാ ചെയ്യിരിക്കുന്നു. ആകയാല് നിങ്ങ 

താവനന്െറ കായഷ്മം അധികം സൂക്ഷ ത്തോ 

ടെ പരിരശാധിദക്കണം ഏന്നുള്ള ഭാവ 

ത്തില് അവനെ നിങ്ങദൂടെ അടുക്കല് 

താഴെ കൊണ്ടുവരുധാ൯ ന്യായാധിപസം 

ഷവൃയമായി സഹസ്ാധിപനാടു അപേ 

ക്ഷിപ്പി൯; ഏന്നാത അവ൯ സമീപിക്കും 

മുമ്പെ ഞങ്ങ അവനെ ഒടുക്കിക്കള വാ൯ 

ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നു ഏന്നു പറഞ്ഞു. ഈ 

പതിയിരിപ്പിനെക്കുറിച്ച 

നെറ പെങ്ങളുടെ മക൯ കൃകട്ടിട്ടു ചെന്നു 

പൌലൊസി 

കോട്ടയില് കടന്ന പൌലെസി നാടു 

അറിയിച്ചു. പൌലൊസ് ശതാധിപ 

ന്മാരില് ഒരുത്തനെ വികസിച്ചു: ഈ ൭മയൌരവ 

നക്കാരന്നു സഹസ്ധാധിപടനാടു ഒരു കാ 

യം അറിയി പ്പാനുള്ളതിനാല് അവനെ 

അങ്ങാട്ടു കൊണ്ടു മപാമകണം എന്നു പ 

റഞ്ഞു. അവന് അവനെ ക്രടടി സഹയ്പാ 

ധിപനെറ അടുക്കല് കൊണ്ടുചെന്നു: തട 

വുകാരനായ പൌലൊസ് എന്നെ വിളി 

ച്ചം നിന്നോടു ഒരു കായ്യം പറവാനുള്ള 

ഈ യൌവനക്കാരനെ നിന്െറ അടു 

ക്കതു കൊണ്ടുവരുവാന് ഏന്നോടു അപേ 

ക്ഷിച്ചു എന്നു പറഞ്ഞു. സഹസ്താധിപന്൯ 

അവനെ കൈക്ു പിടിച്ചു മാറിനിന്നു : 

ഏമുന്നോടു ബോധിപ്പ്പിപ്പാനുള്ളതു ഏന്തു 

എന്നു സ്വകായ്യമായി ചോടിച്ചും അതി 

നു അവന്: യ്യെഫ്രദന്മാര് പൌലൊസി 

നെക്റിച്ച അധികം സൂക്ക്ചത്തോടെ 
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അപ്പൊ. പ്രവൃത്തിക ൨൪: 

ധിസ്മാരം കഴിക്കേണമെന്നുള്ള ഭാവത്തില് 

വന്നു നാളെ അവനെ ന്യായാധിപസം 

ത്തിലേക്കു കൊണ്ടുവരേണ്ടതിന്നു നി 

ന്നോടു അദപക്ഷിപ്പാ൯ ഒത്തുക്രടിയിരി 

ക്കുന്നു. നീ അവരെ ധിശ്വസിച്ചപോ 

കരുതു; അവരില് നാല്പതില് അധികം 

പേര് അവനെ ടടുക്കിക്കളയുവഖോളം ഒന്നും 

തിന്നുകരയാ കുടിക്കയോ ചെയ്തയില്ല 

എന്നു ശപഥംചെയ്യൂ അധന്നായി പതി 

യിരിക്കുന്നു; നിന്െറ ധാശത്തം കിട്ടും 

എനു ആശിച്ചു അവര് ഇപ്പ്പോഠം ഒരുങ്ങി 

നില്ല്ന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. നി ഇതു എ 

ന്നോടു അറിയിച്ചു എന്നു ആരോടും മിണ്ട 

രുതു എന്നു സഹസ്രാധിപ൯ കല്പിച്ചു യൌ 

വനക്കാരനെ പറഞ്ഞയച്ചു. പിന്നെ 

അധവന്൯ ശതാധിപന്മാരില് രണ്ടുപേരെ 

വരുത്തി: ഈ രാത്രിയില് മൂന്നാം മണി 

നേരത്തു കൈസയ്യെക്കു പോകവാന് ഇരു 

നൂറ) കാലാളെയും എഴുപതു കുതിരച്ചേവ 

കരെയും ഇരുദ്൫റു കുന്തക്കാരെയും ഒരുക്കു 

വി൯. 

ധിപതിയായ ഫേലിക്സിനെറ അടുക്കല് 

പൌലൊസിനെ കയററി ദേശാ 

ക്ഷേമത്തോടെ എത്തിപ്പം൯ മൃഗവാഹന 

ങ്ങളെയും സംഭരിപ്പി൯ എന്നു കല്പിച്ചു. 

താഴെ പറയുന്ന വിധത്തില് ഒരു എഴുത്തും 

എഴുതി: 

ക്ലൌങല്ലോസ് ലുസിയാസ് രാജശ്രീ 

ഫേലിക്ണു' ദേശാധിപതിക്കു വന്ദനം. ഈ 

പുരുഷനെ ഞ്യൈഹ്രടന്മാര് പിടിച്ചു കൊല്ലൂ 

വാ൯ ഭാധിച്ചപ്പോഠ റോമപൌര൯ എന്നു 

അറിഞ്ഞു ഞാന് പട്ടാള ത്തോടുംക്രടെ നേ 

രിട്ടുചെന്നു അവനെ ധീിടുധിച്ച. അവ 

നെറമേല് കുററം ചുമതുതുന്ന സംഗതി ഗ്ര 

ഹിപ്പാ൯ ഇ ിച്ചിടട അവരുടെ ന്യായാ 

ധിപസംഘത്തിലേക്കു അവനെ കൊണ്ടു 

ചെന്നു. എന്നാല് അവരുടെ ന്യായപ്ര 
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കുററം ചുമതുതുന്നതല്ലാതെ മരണത്തിന്നോ 

ചങ്ങലെക്കോ യോഗ്യമായതു ഒന്നും ഇല്ല 

എന്നു കണ്ടു. അനന്തരം ഈ പുരുഷ 

നെറ നേരെ അവര് ക്രട്ടുകെട്ടു ഉണ്ടാക്കുന്നു 

എന്നു തൃമ്പുകിട്ടിയപ്പോഗര ഞാ൯ തല്ക്ഷ 

ണം അവനെ നിനെറ അടുക്കലേക്കു 

അയച്ചിരിക്കുന്നു; അവസനെറ നേരെയുള്ള 

അന്യായം സന്നിധാനത്തില് ബോധിപ്പി 

പ്പം൯ വാദികളോടു കല്പിച്ചുമിരിക്കുന്നു; 

ശുഭമായിരിക്കട്ടെ. 

പടയാളിക കല്പനപ്രകാരം പൌ 

ലൊസിനെ ക്രടി രാത്രിയില് അന്തിപത്രി 

സോളം കൊണ്ടുചെന്നു, പിറെറന്നാഠ 

കുതിരച്ചേവകരെ അവനോടുക്രടെ അയ 

ച്ച കോട്ടയിലേക്കു മടങ്ങിപ്പോന്നു. മററ 

വ൪ കൈസയ്യയില് എത്തി ദേശാധി 

പതിക്കു എഴുത്തു കൊടുത്തു പൌലൊസി 

നെയും അവനെറ മുമ്പില് നിത്തി. അ 

വ൯ എകഴ്ചത്തു വായിച്ചിട്ടു ഏതു സംസ്ഥാന 

ക്കാര൯ന എന്നു ചോടിച്ചു. കിലികൃക്കാര൯ 

എന്നു കേട്ടാറെ: വാടികളുംക്രടെ വന്നു 

ചേരുമ്പോധ നിന്നെ ധിസ്മൂരിക്കാം എന്നു 

പറഞ്ഞു 

നത്തില് അവനെ കാത്തുകൊഠരവാ൯ 

കല്പിച്ചു. 

ഹെരോദാധവിനെറ ആസ്ഥാ 

൨ ൪... അദ്ധ്യായം, 

അഞ്മചുനാം കഴിഞ്ഞശേഷം മഹാപൃരരാ 

ഹിതനായ അനന്യാസ് മൂപ്പന്മാരോടും 

തെതതുല്ലൊസ് എന്ന ഒരു വ്യവഹാര ജ്ഞ 

നോട്ടം: ക്രടി വന്നു. പൌലൊസിനെറ 

നേരെ ദേശാധിപതിയുടെ മുമ്പാകെ അ 

ന്യായം ബോധിപ്പിച്ചു. അവനെ ധിളി 

ച്ചാറെ തെത്തുല്ലൊസ്' അന്യായം ധിഖ 

രിച്ചുപറഞ്ഞതെന്തെന്നാല്: 

രാജശ്രീ ഫേലിക്കേ, നീമുഖാന്തരം 

മാണം സംബന്ധിച്ചുള്ള തക്കങ്ങളെക്കുറിച്ചു | ഞങ്ങ വളരെ സമാധാനം അന്ദഭധി 
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ക്കുന്നതും നിനെറ പരിപാലനത്താല് ഈ 

ജാതിക്കു ഏറിയ ഗൃണീകരണങ്ങ൦ സാ 

ധിച്ചിരിക്കുന്നതും ഞങ്ങ എല്പോഴ്ചം എ 

ല്ലായിടത്തും പൂണ്ണനാടി മയാടുംക്രടെ അം 

ഗികരിക്കുന്നു. എങ്കിലും നിന്നെ അധി 

കം അസഹ്പ്പെടുത്തരുതു എന്നുവെചു 

ക്ഷമരയാടെ ചുരുക്കത്തില് ഞങ്ങളുടെ 

അന്യായം യകേഠരക്കണം എനു അപ 

ക്ഷമിക്കുന്നു. ഈ പുരുഷന ഒരു ബാധ 

യമം ലോകത്തിലുള്ള സകലയ്യെഹ്രഭ്മാരു 

ടെയും ഇടയില് കലഹമണ്ടാകുന്നവനും 

നസറായമതത്തിന്നു മുമ്പനും എന്നു ഞ 

ങ്ങഠം കണ്ടിരിക്കുന്നു. അവന് ഭദൈവാല 

യം തിീണ്ടിപ്പാനും ശ്രമിച്ച. അവനെ 

ഞങ്ങഠം പിടിച്ചു [ ഞങ്ങളുടെ ന്യായപ്രമാ 

ണപ്രകാരം വിസ്മൂരിപ്പാ൯ ധിചാരിച്ചു. 

എങ്കിലും സഹസ്സാധിപനായ ലുസിയാസ് 

വളരെ ബലത്തോടെ വന്നു അവനെ 

ഞങ്ങളുടെ കയ്യില്നിന്നു പിടിച്ചു കൊ 

ണ്ടുപോയി, അവനെറ വാദികഠ നി 

നെറ മുമ്പാകെ വരുവാന് കല്പിച്ച]. നീ 

തന്നേ അവനെ വിസ്മൂരിച്ചാത ഞങ്ങ 

അന്യായം ബോധിപ്പിക്കുന്ന ഇ സകല 

സംഗതികളും അറിഞ്മുകൊഗവാ൯ ഇട 

യാകും. അതു അങ്ങനെ തന്നേ എന്നു 

യ്യെഹ്രടന്മാരും യോജിച്ചുപറഞ്ഞു. 

സംസാരിക്കാം എന്നു ദേശാധിപതി 

ആഗ്യം കാട്ടിയാറെ പൌലൊസ് ഉത്തരം 

പറഞ്ഞതു: 

ഇര ജാതിക്കു നീ അനകസംവത്സര 

മായി ന്യായാധിപതിയായിരിക്കുന്നു ഏന്നു 

അറികകൊണ്ടു എനെറ കായ്യത്തില് ഞാ൯ 

ധൈധയ്യത്തേടെ പ്രതിവാദം ചെയ്യന്നു. 

ഞാ൯ യെരൂശദലമില്ത നമസ്ത്ുരിപ്പാ൯ 

പോയിട്ടു പന്ത്രണ്ടു നാളില് അധികമാ 

യില്ല ഏന്നു നിനക്കു അറിയാകുന്നതാകന്നു. 

ദൈവഖാലയത്തിലോ പള്ളികളിലോ നഗ 

ഠിം 

രത്തിലോവെച്ചു ആരരാടും വാടിക്കയെ 

ങ്കിലും പുരുഷാരത്തില് കലഹം മണ്ടാക്കു 

കയെങ്കിലും ചെയ്യുന്നതായി അവര് ഏന്നെ 

കണ്ടിട്ടില്ല. ഇനം എനെറ നേരെ ബോ 

ധിപ്പിക്കുന്ന അന്യായം നിനെറ മുമ്പാകെ 

തെളിയിപ്പാ൯ അവക്കു കഴിയുന്നതുമല്ല. 

എന്നാല് ഒന്നു ഞാന സമ്മതിക്കുന്നു: മത 

ഭേദം ഏന്നു ഇ വ൪ പറയുന്ന മാഗ്ഗ്വകാരം 

ഞാന പിതാക്കന്മാരുടെ ദൈധത്തെ ആ 

രാധിക്കയും ന്യയപ്രുമാണത്തിലും പ്രവാ 

ചകപൃുസ്പകങ്ങളിലും ഏഎഴചതിയിരിക്കുന്നതു 

ഒക്കെയും വിശ്വസിക്കയും ചെയ്യുന്നു. നി 

തിമാന്മാരുടെയും നിതികെട്ടവരുടെയും 

പുനരുത്ഥാനം ഉണ്ടാകും എന്നു ഇവ൪ 

കാത്തിരിക്കുന്നതു പോലെ ഞാനും ദൈവഖ 

ത്തിങ്കല് ആശവധെച്ചിരിക്കുന്നു. ത്തതു 

കൊണ്ടു ഏനിക്കു ദൈവത്തോടും മന്ദഷ്യ 

രോടും കുററമില്ലാത്ത മനസ്സാക്ഷി എല്ലാ 

യ്ക്യോഗ്ഗം മുണ്ടായിരിപ്പാ൯ ഞാന് ശ്രൂഥി 

ക്കുന്നു. പലസംവത്സരം ക്രടിട്ടു ഞാ൯ 

എനെറ ജാതിക്കാക്കു ധമ്മം കൊണ്ടുവരു 

വാന്ദം വഴിപാടു കഴിപ്പാനും വന്നു. അതു 

അനുക്ട്ിക്കുമ്പോഠ അവര് എന്നെ ദൈ 

വാലയത്തില്വെച്ചു ശുഭ്ധീകരണം കഴി 

ഞവനായി കണ്ടു; പുരുഷാരത്തോടു ക്രടി 

യല്ല, കലഹര്തത്തോടു ക്രടിയുയമല്പ. എന്നാല് 

ആസ്ധൃക്കാരയേ ചില യ്യെഫ്രദന്മാ൪ മണ്ടാ 

യിരുന്നു; അവക്കു എസെറ നേരെ അ 

ന്യായം ഉണ്ടെങ്കില് നിനെറ മുമ്പിര 

വന്നു ബോധിപ്പ്റിക്കേണ്ടതാ യിരുന്നു. 

അല്ല, ഞാ൯ ന്യയോധിപസംഘത്തി 

നെറ മുമ്പില് നില്ല്യമ്പോഠ മരിച്ചവരുടെ 

പുനരുത്ഥാനത്തെക്കുറിച്ചു ഇന്നു നിങ്ങറം 

എന്നെ ധിസ്മൂരിക്കുന്നു ഏന്നു ഞാന് വിളി 

ചുപറഞ്ഞാരു വാക്കല്ലാതെ അവിടെ 

ഖെച്ചു എനെറ പക്കല് വല്ല കുററധും 

കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിത ഇവര് തന്നേ പറയട്ടെ. 
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അല്ലോ. പ്രവൃത്തികഠം ൨൫ ൧൧൫ 

ഫേലിക്സിന്നു ഈ മാഗ്ലം സംബന്ധിച്ചു | തിന്നു അവർ പൌലൊസിന്നു പ്രതിക്രല 

സൂക്തമായ അറിയു ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും: 

ലുസിയാസ് സഹസ്രാധിപ൯ വരു മ്പാഠര 

ഞാന് നിങ്ങളുടെ കായ്യം തീച്ചപ്പെടുതുതും 

ശതാധി 

പ3നോടു അവനെ തടധില് തന്നേ സ്യൂ 

എന്നു പറഞ്ഞു അവധിവെച്ചു, 

ക്ഷിച്ചു ഒയകാണിപ്പാനും അവനെറ സ്നേ 

ഹിതന്മാർ അവന്നു ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നതു 

വിരോധിക്കാതിരിപ്പാനും കല്പിച്ച. 

കുറെനാഠം കഴിഞ്ഞിട്ടു ഫേലിക്സ' യെ 

ഹ്രദ്രദ്ര്രീയായ തന്െറ ഭായ്യ ദ്ൂസില്ലയു 

മായി വന്നു; പൌലൊസിനെ വരുത്തി 

ക്രിസ്തൂമയശുധിലുള്ള വിശ്വാസ ്രക്കുറി 

ചു അവനെറ പ്രസംഗം കേട്ടു. എന്നാല് 

അവന് നീതി, ഇന്ദ്രിയജയം, വരുവാനുള്ള 

നൃയയധിധി ന്നിവയെക്കുറിച്ചു സംസാ 

രിക്കുമ്പോഠ ഫേലിക്സു' ഭയപരവശനായി : 

തല്ല്ലാലം പോകാം; അവസരം തുള്ള പ്പ്യോഠാ 

നിന്നെ വിളിപ്പിക്കാം എന്നു പറഞ്ഞു. 

പൌലൊസ് തനിക്കു ദ്രവ്യം തരും എന്നു 

ആശിച്ചു പലപ്പോഴ്ചം അവനെ വരുത്തി 

അവനോടു സംഭാഷിച്ചപോന്നു. രണ്ടാ 

ണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ടു ഫേലിക്സിന്നു പി൯വാഴി 

യായി പൊക്ക്യൊസ്' ഫെസ്പ്യൊസ്' വന്ന 

പ്പോ ഫേലിക്സു' യെഫ്രുടദന്മാരുടെ പ്രീതി 

സമ്പാദിക്കണം എന്നുവെച്ചു പൌലൊ 

സിനെ തടവുകാരനായി ധിട്ടേച്ചു പോയി. 

൨൭. അദ്ധ്യായം. 

ഫെസ്സയൊസ് സംസ്ഥാനത്തില് വന്നിട്ട 

മൂന്നു നാഠം കഴിഞ്ഞശേഷം കൈസ്യ്യ 

യില്നിന്നു യെരൂശലേമിലേക്കു പോയി. 

അപ്പാ മഹാപുദരാഹിതന്മാരും യ്യെഫ്ര 

ദന്മാരുടെ പ്രധാനികളും പൌലൊസി 

സെറ നേരെ അവനെറ സന്നിധിയില് 

അന്യായം ബോധിപ്പിച്ച; ദയചെയ്യു അ 

വനെ യെരരൂശഃലമിലേക്കു വരുത്തേണ്ട 

മായി അവനോടു അദപക്ഷിച്ചു; വഴി 

യില്ധെച്ചു അവനെ ഒടുക്കിക്കളുവാ൯ 

അവര് ഒരു പതിയിരിപ്പ നിത്തി. 

അതിന്നു ഫെസ്പൊസ് : പൌലൊസിനെ 

കൈസയ്യയില് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു; ഞാ൯ 

വേഗം അവിടേക്കു പോകുന്നുണ്ടു; നിങ്ങ 

ളില് പ്രാഫ്്ിയുള്ളവര് ക്രടെ വന്നു ആ 

മന്ദഷ്യനെറ നേരെ അന്യായം ഉണ്ടെ 

കില് ബോധിപ്പിക്കട്ടെ എന്നു ഉത്തരം 

പറഞ്ഞു. 

അവന് ഏകദേശം എട്ടു പത്തു ദിവസം 

അവരുടെ ഇടയില് താമസിച്ചശേഷം 

കൈസ്യ്യേക്കു മടങ്ങിപ്പോയി; പിറെറ 

ന്നു ന്യായാസനത്തില് ഇരുന്നു പൌലൊ 

സിനെ വരുത്തുവാന് കല്പിച്ച. അവ൯ 

വന്നാറെ യെരൂശലേമില്നിന്നു വന്ന 

യ്യെഫഹ്രടന്മാർ ചുററും നിന്നു അവനെറ 

നേരെ കഠിനകുററം പലതും ബോധി 

പ്പിച്ച. 

രുടെ ന്യായപ്രമാണരത്തോടാകുട്ടെ 

പൌലൊസാ: യ്യെഫ്രടന്മാ 

ദൈ 

വാലയത്തോടാകട്ടെ കൈസരോടാകട്ടെ 

ഞാ൯ ഒരു കുററധും ചെയ്യിട്ടില്ല എന്നു 

ആ 

തെളിയിപ്പാ൯ അവക്കു 

പ്രതിവാദിച്ചാറെ കുററങ്ങളെ. 

കഴിഞ്ഞില്ല. 

എന്നാല് ദൈസ്ധ്യൊസ് യ്യെഹ്രുടന്മാരുടെ 

പ്രീതി സമ്പാടിപ്പാ൯ ഇച്ഛിച്ചു പൌലൊ 

സിനോട്ട: യെരൂശലേമിലേക്കു ചെന്നു 

അധിടെ എനെറ മുമ്പില്ഖെച്ചു ഈ സം 

ഗതികളെക്കുറിച്ചു വിസ്മാരം നടപ്പാ൯ 

നിനക്കു സമ്മതമുണ്ടോ എന്നു ചോദിച്ച 

തിന്നു പൌലൊസ് : ഞാന് കൈസരു 

ടെ ന്യായാസനത്തിനെറ മുമ്പാകെ നി 

ലന്നു; അവിടെ എന്നെ വിസ്മൂരിമക്കണ്ട 

താകുന്നു; യ്യെഹ്രഭന്മാരാടു ഞാ൯ ഒരു 

അന്യായധും ചെയ്യിടില്ല; അതു നിയും 

നല്ലവണ്ണം അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഞാ൯ 
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അന്യായം ചെയ്യു മരണദഭദയാഥഥായതു കി 
വലതും പ്ുവൃത്തിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിര മരണ 

ശിക്ഷ ഏല്ലുനന്നതിന്നു ഏനിക്കു ധിമരാധ 

മില്ല. 

പ്പിക്കുന്ന അന്യായം നേരല്ല എന്നു വരി 

ഇവര് എനെറ നേരെ ബോധി 

കിലോ ഏന്നെ അവക്കു ഏപ്പിച്ചുകൊടു 

പ്പാ൯ ആകും കഥിയുന്നതല്ല; ഞാ൯ കൈ 

സരെ അഭയം ചൊല്ലുന്നു ഏന്നു പറഞ്ഞു. 

അടദപ്പാഠം ഫെസ്ൊസ് തന്െറ ആലോ 

ചനസഭയോടു സംസാരിച്ചിട്ടു: കൈസ 

രെ നി അഭയം ചൊല്ലിയിരിക്കുന്നു; കൈ. 

സരുടെ അടുക്കദലക്കു നി പോകും എന്നു 

തുത്തരം പറഞ്ഞു. 

ഒട്ടനാഠം കഴിഞ്ഞശേഷം അശഗ്രിപ്പാരാ 

ജായും ബെനാക്കയും ഫെസ്പ്യൊസിനെ 

വന്ദനം ചെയ്താ൯ കൈസയ്യയില് ഏത്തി. 

കുറെനാര അധിടെ പാകുടമ്പോര ഫെ 

സ്ഷൊസ് പൌലൊസിനെറ സംഗതി രാ 

ജായിനോടു വിവരിച്ചുപറഞ്ഞതു: ഫേലി 

ക് 
ഉണ്ടു. 

പ്പാഠം യ്യെഹ്രടന്മാരുടെ മഹാപുരോഹിത 

വിടേച്ചപോദയാരു തടവുകാര൯ 

ഞാ൯ യെരൂശദലമില് ചെന്ന 

ന്മാരും മൂപ്പന്മാരും ഏനെറ അടുക്കല് വന്നു 

അവന്െറ നേരെ അന്യായം ബോധി 

പ്പിച്ചു വിധിക്കു അഃപക്ഷിച്ചു. ഏന്നാല് 

പ്രതിവാടികളെ അഭിമുഖമായി കണ്ടു 

അന്യായത്തെക്കുറിച്ചു പ്രുതിധാടിപ്പാ൯ 

ഇടകിട്ടുംമുമ്പെ യാതൊരു മന്ദഷ്യനെയും 

ഏപ്പിച്ചുകൊടുക്കുന്നതു റോമകു മയ്യാദയല്ല 

എന്നു ഞാ൯ അവരോടു ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 

ആകയാല് അവര് ഇധിടെ വന്തക്രടി 

യാറെ ഞാന് ഒട്ടും താമസിയാതെ പിറെറ 

ന്നു തന്നേ ന്യായാസനത്തില് ഇരുന്നു ആ 

പുരുഷനെ കൊണ്ടുധരുവാ൯ കല്പിച്ചു. 

വാദികഠ അവനെറ ചുററും നിനു ഞാ൯ 

നിരൂപിച്ചിരുന്ന കുററം ഒന്നും ബോധി 

19 പ്പിക്കാതെ സ്വന്തമതത്തെക്ുറിച്ചും ജീലി 

ധിം 

൧൧9 അപ്പൊ. പ്രവ്ൃത്തികഠം ൨൫ 

ച്ചിരിക്കുന്നു ഏന്നു പൌലൊസ് പറയുന്ന 

മരിച്ചുമപായ യേശു എന്നൊരുവനെ 

കുറിച്ചും ചില തക്കസംഗതികളെ കൊണ്ടു 

വന്നമതയുള്ള. ഇങ്ങനെയുള്ള ധിഷയ 

ങ്ങളില് വിചാരണ നടരതേഞണ്ടതു ഏങ്ങ 

നെയെന്നു ഞാ൯ അറിയായ്ക്ുയാല്: നിന 

ക്ക യെരൂശഃലമിരമലക്കു പോയി അധിടെ 

ഈ സംഗതികളെക്കുറിച്ചു വിസ്ക്ാരം നട 

പ്രാ൯ സമ്മതമുണ്ടോ ഏന്നു ചോടിച്ചു. 

എന്നാല് പെരലൊസ്' ചകൃവത്തിതിരുമ 

നസ്സിലെ വിധിക്കായി തന്നെ സൂക്ഷി 

ക്കേണം എന്നു അകയം ചൊല്ലുകയാല് 

കൈസരുടെ അട്ടക്കത അയക്കുവോളം 

അവനെ സൂക്ഷിപ്പാ൯ കപ്പിച്ചു. ആ മന൯ 

ഷ്യനെറ പ്രസംഗം കേമ്ടൂുഠ൯ എനിക്കും 

ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു എന്നു അഗ്രിപ്പാധു 

ഫെസ്സ്യൊസിനോടു പറഞ്ഞതിന്നു : നാളെ. 

കേഠക്കാം എന്നു അവന് പറഞ്ഞു. 

പിറെറന്നു അഗ്രിപ്പാധു ബെന്നീക്കയു 

മായി വളരെ ആഡംബരത്തോടെ വന്നു, 

സഹഷധഷ്ധാധിപതികളോടും നഗരത്തിലെ 

പ്രധംനികളോടും ക്രടെ വിചാരണമണ്ഡ 

പത്തില് വന്നാറെ ഫെസ്സൊസിനെറ കല്പ 

നയാല് പൌലൊസിനെ കൊണ്ടുവന്നു. 

അപ്പോഠം ഫെസ്ൊസ് പറഞ്ഞതു: അഗ്രി 

പ്രാരാജാമവ, ഇധിടെ വന്നുകൂടിയിരി 

ക്കുന്ന സകലപുരുഷനാരുമായയമള്ളോര, 

യ്യെഫഹ്രടന്മാരുടെ സമൂഹം എല്ലാം യെരൂ 

ശലേമിലും ഇധിടെയുംവെച്ചു എന്നോടു 

അപേക്ഷിക്കയും അവനെ ജിവഃനാടെ 

ഖെച്ചേക്കരുതു എന്നു നിലപവിളിക്കയും 

ചെയു ഈ മനുഷ്യനെ നിങ്ങഠം കാണുന്നുവ 

ല്ലോ. 

ചെയ്യിട്ടില്ല ഏന്നു ഞാന് ഗ്രഹിച്ചു; അവ൯ 

തന്നേയും ചക്രവത്തിതിരുമനസ്സിലെ അ 

അവ൯ മരണയോഗ്യമായത്ു ഒന്നും 

ഭയം ചൊല്ലുകയാല് അവനെ അയക്കേ 

ണം ഏന്നു ധിധിച്ചിരിക്കുന്ുനു. അധനെ 

20 

21 

ി 

23 

24 

ടി 

26 



ഉ 

അപ്പൊ. പ്രവൃത്തിക ൨൬ 

ക്കുറിച്ചു തിരുദമനിക്കു ഏഴ്ചതുവാ൯ എനിക്കു 

നിശ്ചയമായതു ഒന്നുമില്ല; അതുകൊണ്ടു 

വിസ്മാരം കഴിഞ്ഞിട്ടു എഴുതു വാ൯ വല്ലതും 

ഉണ്ടാകേണ്ടതിന്നു അവനെ നിങ്ങളുടെ 

മുമ്പിലും, വിശേഷാത അശഗ്രിപ്പാരാജാവേ, 

തിരുമുമ്പിലും വരുത്തിയിരിക്കുന്നു. തട 

വൃകാരനെ അയക്കുമ്പോഥ അവന്െറ 

പേരിലുള്ള കുററം കാണി ക്കാതിരിക്കുന്നതു 

ഡ്യക്തമല്പ എന്നു തോന്നുന്നു. 

൨൬൩൬൦ അദ്ധ്യായം. 

അശഗ്രിപ്പാലു പൌലൊസിനോടു: നി 

നെറ കായ്യം പറവാ൯ അന്ദധാദം ഉണ്ടു 

എന്നു പറഞപ്പ്യോം പൌലൊസ് കൈ 

നീട്ടി പ്രതിവാദിച്ചതെന്തെന്നാല് : 

അഗ്രിപ്പാരാജാവ, യ്യെഹ്രദന്മാർ എ 

നെറമേല് ചുമത്തുന്ന എല്പാകുററങ്ങളെയും 

കുറിച്ച ഇന്നു തിരുമുമ്പാകെ പ്രുതിവാടി 

പ്രാ൯ ഇടവന്നതുകൊണ്ടു, ധിശേക്കാ൯ 

നീ യ്യെഹ്രദന്മാരുടെ ഇടയിലെ ആചാര 

ങ്ങളും തക്കങ്ങളും എല്ലാം അറിയുന്നവ൯ 

ആകയാ.൯ ഞാ൯ ഭാഗ്യ വാന എന്നു നിരൂ 

പിക്കുന്നു; അതുകൊണ്ടു എനെറ പ്രതി 

വാദം ക്ഷമയോടെ കേരക്കേണമെന്നു അ 

പേക്ഷിക്കുന്നു. എനെറ ജാതിക്കാരുടെ 

ഇടയിലും യെരൂശലേമിലും ആദിമുതല് 

നടപ്പ 

അറിയുന്നു. 

ബാല്യംതുടങ്ങിയുള്ള എനെറ 

യ്യെഹ്രദന്മാർ എല്ലാവരും 

ഞാ൯ നമ്മടെ മാഗ്ലത്തില് സൂക്ഷ്ത ഏറിയ 

മതഭേദപ്രകാരം പരീശനായി ജീവിച്ചു 

എന്നു അവര് ആദിമുതല് അറിയുന്നു; 

അവക്കു മനസ്സുണ്ടെങ്കില് സാക്ഷ്യം പറ 

യാം. ദൈവത്താല് നമുടെ പിതാക്കന്മാക്കു 

നമുടെ പന്തുണ്ടു ഗോത്രങ്ങ 

ടൂം രാപ്പകല് ശ്രഭ്ധയോടെ ആരാധിച്ചും 

ലഭിച്ചതും 

കൊണ്ടു എത്തിപ്പിടിപ്പാ൯ ആശിക്കുന്നതും 

ആയ വാശത്തത്തിലുള്ള പ്രുത്യാശഹേതു 

ഠിം 
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വായിട്ടടത്ര ഞാ൯ ഇടഃപ്പാര വിസ്മാര 

ത്തില് ആയിരിക്കുന്നതു. ആ പ്രത്യാശ 

യെച്ചൊല്ലി ആകുന്നു, രാജാമഖ, യ്യെഫ്രുദ 

ന്മാര് എനെറമമേത കുററം ചുമതുതുന്നതു. 

ദൈവം മരിച്ചവരെ മുയിപ്പിക്കുന്നതു ലി 

ശ്വാസയോഗ്യമല്ല എന്നു നിങ്ങള്ക്കു തോ 

ന്നുന്നതു ഏന്തു? 

വിനെറ നാമത്തിന്നു വിരോധമായി 

നസറായനായ യേശു 

പലതും പ്രവത്തിക്കണം എന്നു ഞാന്ദം 

വിചാരിച്ചു സത്യം. അതു ഞാന് യെരു 

ശലേമില് ചെയ്യിട്ടുമുണ്ടു; മഹാപൃരോഹി 

തന്മാദരാട്ട അധികാരപത്രം വാങ്ങി വിശു 

ഭ്ധന്മാരില് പലരെയും തടധില് ആക്കി 

അടെച്ചു; അവരെ നിഗ്രഹിക്കുന്ന സമയം 

ഞാനും സമ്മതം കൊടുത്തു. ഞാ൯ എല്ലാ 

പള്ള്'കളിലും അവരെ പലപ്്പോഴ്ചം ദണ്ഡി 

പ്പിച്ചുംകൊണ്ടു ഭൂഷണം പറവാ൯ നിബ 

ന്ധിക്കയും അവരുടെ നേരെ അത്യന്തം 

ഭൂന്തു പിടിച്ചു അന്യപട്ടണങ്ങളോളുയും 

ചെന്നു അവരെ ഉപര്ധിക്കയും ചെയ്യൂ. 

ഇങ്ങനെ ചെയ്യുവരികയില് ഞാന് മഹാ 

പൃരോഹിതന്മാരുടെ അധികാരത്തോടും 

ആഞ്ഞേരയാടും ക്രടെ ദമസ്ക്റൊസിലേകു 

യാത്രപോക 3മ്പാഠ, രാജാവ, നട്ടു 

ച്ചെക്ക ഞാ൯ വഴിയ്.ല്ഖെച്ചു സൂയ്യനെറ 

പ്രകാശത്തെ കധിഞ്ഞോരു ധെളിച്ചം ആ 

കാശത്തില്നിന്നു എന്നെയും എന്നാടു 

ക്രടെ യാത്രചെയ്യുന്നവരെയും ചുററിപ്രകാ 

ശിക്കുന്നതു കണ്ടു. ഞങ്ങ എല്ലാവരും 

നിലത്തു വീണപ്പോ: ശൌര്ല, ശൌര്ലേ, 

നി എന്നെ ഉപജധിക്കുന്നതു ഏന്തു? മുള്ളി 

നെറ നേരെ മുതെക്കുന്നതു നിനക്കു ലി 

ഷമം ആകുന്നു എന്നു എബ്രായഭാഷയില് 

എന്നോടു പറയുന്നോരു ശബ്ദം ഞാ൯ കേട്ടു. 

നി ആരാകുന്നു കത്താവേ എന്നു ഞാ൯ 

ചോടിച്ചതിന്നു കത്താവു: നി ഉപഴടലി 

ക്കുന്ന യേശു തന്നേ ഞാ൯; എങ്കിലും 
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എഴു മന്നററു നിവിന്നുനില്ല,; നീ ഏന്നെ 

കണ്ടതിന്നും ഇനി ഞാ൯ നിനക്കു പത്യ 

ക്മ൯ ആവാനിരിക്കുന്നതിന്നും നിന്നെ 

ശുര്രൂഷകനും സാക്ഷിയുമായി നിയമി 

പ്പാ൯ന് ഞാ൯ നിനക്കു പ്രത്യക്ഷനായി. 

ജനത്തിനെറയും ജാതികളുടെയും കയ്ക്കില് 

നിന്നു ഞാ൯ നിന്നെ രക്ഷിക്കും. അവധവകു 

പാപമോചനവും എന്നിലുള്ള വിശ്വാസ 

ത്താല് ശ്ുഭദ്ധികരിക്കപ്പെടടവരുടെ ഇട 

യില് അവകാശവും ലഭി മക്കണ്ടതിന്നു അ 

വരുടെ കണ്ണ തുറപ്പാന്ദം അവരെ ഇരു 

ളിതനിന്നു ധെളിച്ചത്തിലേകും സാത്താ 

നെറ അധികാരത്തിതനിന്നു ഭൈവത്തി 

ലേക്കും തിരിപ്പാനും ഞാ൯ ഇപ്പോ 

നിന്നെ അവരുടെ അടുക്കത അയക്കുന്നു 

മേന്നു കപ്പിച്ചു. അതുകൊണ്ടു അശഗ്രിപ്പാ 

രാജ്വേ, ഞാ൯ സ്വഗ്ലീയദശനത്തിന്നു 

അധാസരണക്കേടു കാണിക്കാതെ ആല്യം 

ഒമസ്സ്റൊസിലും യെരുശലേഥിലും യ്യെഹ്രദ്യ 

ദേശത്തെങ്ങും തുള്ള വരോടും പിന്നെ ജാതി 

കളോടും മാനസാന്തരപ്പെട്ട ഭൈ വത്തിങ്ക 

ലേക്കു തിരിഞ്ഞു മാനസന്തേരത്തിന്നു യോ 

ഗൃമായ പ്രുവൃത്തികഠ ചെയ്യണം ഏന്നു 

പ്രസംഗിച്ചു. ഇതുനിമിത്തം യെഫ്രദന്മാര് 

ഭൈധാലയത്തില്വെച്ചു ഏന്നെ പിടിച്ചു 

കൊല്ലുവാന് ശ്രമിച്ചു. എന്നാല് ദൈവ 

തആഅിനെറ സഹായം ലഭിക്കുയാല് ഞാ൯ 

ഇന്നുവരെ നിപ്പ,യും ചെറിയവരരാടും 

വലിയഖരോടും സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞുപോരു 

കയും ചെയ്യന്നു. ക്രിസ്റ കഷ്കും അനുഭ 

വിക്കയും മരിച്ചവരുടെ പുനരുത്ഥാന 

തില് ആല്യനായി ജനത്തോടും. ജാതിക 

ളോടടം വെളിച്ചം അറിയിക്കയും ചെയ്യും 

എന്നു പ്രവാചകന്മാരും മോശെയും ഭായി 

കാല തത്തക്കറിച്ചു പ്രസ്മാവിച്ചതൊഴികെ 

വേറെയൊന്നും ഞാ൯ പറയുന്നില്ല. 

ഇങ്ങനെ പ്രുതിവാദിക്കയില് ഫെ 

ധിം 
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സ്യലൊസ്': പൌലൊസ, നിനക്കു ഭാനു 

ണ്ടു; ധിദ്യാബഫ്ുത്വത്താല് നിനക്കു ഭ്രാന്തു 

പിടിച്ചിരിക്കുന്നു ഏന്നു തുറക്കെ പറഞ്ഞു. 

അതിന്നു പൌലൊസ് : രാജദൃത്വി ഫെ 

സ്യൊസേ, എനിക്കു ഭ്രാന്തില്ല; ഞാന് സത്യ 

വും സുബാധധുമായ ധാക്കു3ത്ര സംസാ 

രികുന്നതു. രാജാവിന്നു ഇതിനെക്കുറിച്ചു 

അറിധുള്തു കൊണ്ടു അവനോടു ഞാ൯ 

പ്രാഗത്ഭ്ൃത്തോടെ സംസരരിക്കുന്നു; അവ 

ന്നു ഇതു ഒന്നും മറവായിരിക്ുന്നില്ല ഏന്നു 

എനിക്കു നിശ്ചയമണ്ടു; അതു ഒരു 

കോണില് നടന്നതല്ല. അശഗ്രിപ്പാരാജാ 

വേ, പ്രവാചകന്മാരെ ധിശ്വസിക്കുന്നു 

ധോ? വിശ്വസിക്കുന്നു ഏന്നു ഞാന് അറി 

യുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. അഗ്രിപ്പം പൌ 

ലൊസിനോടട: ഞാ൯ ക്രിസ്തു നിയായി 

ത്തിരുവാന് നി എന്നെ അപ്പംകൊണ്ടു 

സമ്മതിപ്പിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. അതി 

നനു പൌലൊസ് : നീ മാത്രമല്ല, ഇന്നു 

എനെറ പ്രസംഗം കേശക്കുന്നവ൪ ഏല്ലാ 

വരും അപ്പംകൊണ്ടാകട്ടെ അധികംകൊ 

ണ്ടാകുട്ടെ ഈ ചങ്ങല ഒഴികെ എന്നെ 

പ്പോലെ ആകണം എന്നു ഞാന് ദൈവ 

ത്തോടു അരപക്ഷിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. 

അദപ്പാഠം രാജാധും ദേശാധിചതിയും 

ബെന്നീിക്കയും അധവരോടുക്രടെ ഇരുന്ന 

വരും എഴന്നററു മാറിനിന്നു: ഈ മന്ദ 

മ്യേ൯ മരണത്തിന്നോ ചങ്ങമലക്കോ യോ 

ഗ്ൃമായതു ഒന്നും ചെയ്യിട്ടില്ല ഏന്നു തമ്മില് 

വറഞ്ഞു. 

യിരുന്നില്ലെങ്കില് അയനെ ധിട്ടയപ്പാ൯ 

കഴിയുമായിരുന്നു ഏന്നു അഗ്രിപ്പാധു ഫെ 

സ്ലൊസി നോടു പറഞ്ഞു. 

കൈസരെ അഭയം ചൊല്ലി 

൨൭൦ അദ്ധ്യായം. 

ഞങ്ങാം കപ്പതു കയറി ഇതല്ലെക്ു പോ 

കേണം എന്നു കപ്പനയായഃപ്പാഠഠ പൌ 
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 ലൊസിനെയും മററു ചില തടവുകാരെ 

സും ഒരഗുസ്ത്രപടാളൂത്തിലെ ശതാധിപ 

യ ്കലിയൊസിനെ ഏല്പിച്ചു. അങ്ങ 

ഞങ്ങ ആസ്യൃക്കര പററി ഓടുവാ 

ഒരു അഭ്മുത്ത്യകപ്പലില് കയറി 

തെസ്സലൊനിക്കയില്നിന്നുള്ള. 

െരനായ അരിസ്മുഷ്ൊസും 

മുണ്ടായിരുന്നു. പിറെറ 

നില് എത്തി; മൂലി 

നാട്ട ടയ കാണി 

ശരി, പോയി 

വടിച്ചു. 

നി 

സിച്ചു. ആ തുറമുഖം ശീതകലേം 

പ്രാ൯ തക്കതല്ലായ്ക്കുയാല് അവിടെ 

നീക്കി തെക്കുപടിഞ്ഞാറായും വടകു 

ഞാറായും തുറന്നുകിടക്കുന്ന ഫറു 

എന്ന ക്രേത്തതുറമുഖത്തു കഴിലുണ്ടെ 

ചെന്നു ശീതകാലം കഴിക്കണം 

മിക്കപേരും ആലോചന പറഞ്ഞു. 

ക്ക൯കാററു മറദമായി മതുകയാല് താ 

സാധിച്ചു എന്നു തോന്നി, അവര് 0 

ടെനിന്നു നങ്കൂരം എടുത്തു ക്രേത്തദ 

സെറ മറപററി ഓടി. കുറെ കഴി 

അതിന്നു വിരോധമായി ഇരശാന; 

കപ്പ; 

നറ നേരെ നില്പാ൯ കഴിയ 

എന്ന കൊടുങ്കാററു അടിച്ചു. 

ന്ടകയാല് ഞങ്ങ കൈ 

റിപ്പ്പോയി. 

്രാറ 

മുതാണി ക്രൈ 

ക്തൌദ 

മറപററി 6 

കയററീട്ടു ൫ 

റവും ഉറപ 

ര അക 

ടി അഒ 

കാടു 

$$ പ് 

മു 

ൂര 

് 
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യിരുന്നു. എങ്കിലും ഇരപ്പാറം ധൈധയ്യ 

ത്തോടിരിപ്പാ൯ ഞാ൯ നിങ്ങളോടു അപേ 

ക്ഷിക്കുന്നു; കപ്പരപിന്നു അല്ലാതെ നിങ്ങ 

കിരു ആരുടെയ്യം പ്രാണന്നു ഹാനി വരിക 

യില്ല. എന്നെ മുടയവന്ും ഞാ൯ സേ 

വിച്ചുവരുന്നവനുമായ ടഭൈധത്തിനെറ 

ടൂത൯ ഈ രാത്രിയില് ഏനെറ അളക്കല് 

നിന്നു: പൌലൊസ, ഭയപ്പെടരുതു ; 

നി! കൈസരുടെ മുമ്പില് നില്ലേണ്ടതാ 

കുന്നു; നിന്നോടുകൂടെ യാതചെയ്യുന്നവ 

രെ ഒക്കെയും ദൈവം നിനക്കു ദാനം 

ചെയ്യിരിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. അതു 

കൊണ്ടു പുരുക.ശാരേ, ധൈധയ്യർത്തേടിരി 

പ്പി൯; എന്നോടു അരുളിച്ചെയുതു പോലെ 

തന്നേ സംഭവിക്കും എന്നു ഞാ൯ ദൈധഖ 

വിശ്വസിക്കുന്നു. 

ഒരു ദ്വിപിന്മേല് മുട്ടി വീഴേണ്ടതാകുന്നു. 

ത്തെ എങ്കിലും നാം 

പതിന്നാലാം രാത്രിയായപ്പ്പോഠ ഞങ്ങഗ 

അഭ്രിയക്കടലില് അലയയന്നേരം അഭ്ധരാ 

ത്രിയിത ഒരു കരെക്കു സമീപിക്കുന്നു എന്നു 

കപ്പല്ലകാകു തോന്നി. അവര് ഈയം ഇട്ടു 

ഇരുപതു മാറെന്നു കണ്ടു; കുറയ അപ്പുറം 

പോയിട്ടു വീണ്ടും ഈയം ഇട്ടു പതിനഞ്ചു 

മാനെന്നു കണ്ടു. പാറസ്ഥലങ്ങളില് അക 

പ്പെടും ഏന്നു പേടിച്ചു അവര് അമരത്തുനി 

ന്നു നാലു ന്തരം ഇട്ടു, നേരം വവെള്ടപ്പാ൯ 

ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. എന്നാല് കപ്പ 

ല്ല്യാര് കപ്പല് വിട്ടു ഓടിപ്പോക വാ൯ വിചാ 

രിച്ചു അണിയത്തുനിന്നു നങ്കൂരം ഇടുവാ൯ 

പോകുന്നു എന്നുള്ള ഭാവത്തില് തോണി 

കടലില് ഇറക്കി. അപ്പോ പൌലൊസ് 

ശതാധിപനോട്ടം പടയാളികടളോടും: ഇ 

വര് കപ്പലില് താമസിച്ചല്ലാതെ നിങ്ങ 

ക്കു രക്ഷപ്പെടുവാ൯ കഴിയുന്നതല്ല എന്നു 

പറഞ്ഞു. 

കയറു അറുത്തു അതു ധിഴിച്ചുകളഞ്ഞു. 

നേരം വ്വെളൂക്കാറായരപ്പാഠഠ പൌലൊസ് 

പടയാളികഠ തോണിയുടെ 

ഠിം 

293 അംപ്പപാ. പ്രവ്ൃത്തിക൦ ൨൭ 

എല്ലാവരോടും ഭക്ഷണം കഴിക്കേണ്ടതിന്നു 

അമപക്ഷിച്ചു: നിങ്ങ ഒന്നും ഭക്ഷിക്കാ 

തെ കാത്തുകൊണ്ടു പട്ടിണി കിടക്കുന്നതു 

ഇന്നു പതിന്നാലാം ദിവസം ആകുനര 

വല്ലോ. അതുകൊണ്ടു ആഹാരം കഴി 

ക്കേണം എന്നു ഞാന് നിങ്ങളോടു അപേ 

ക്ഷിക്കുന്നു; അതു നിങ്ങളുടെ രക്ഷെക്കുള്ള 

തല്ലോ; നിങ്ങളില് ഒരുത്തനെറയും തല 

യിലെ ഒരു രോമംരപാലും നഷ്ടയമാകയില്ല 

നിശ്ചയം എന്നു പറഞ്ഞു. ഇങ്ങനെ പറ 

ഞ്ഞിട്ടു അപ്പം എടുതു എല്ലാവരും കാഞ്ങെ 

ദൈവത്തെ വാഗ്മി ൯ൂറുക്കി തിന്നുതുട 

ഞ്ങി, അപ്ല്യോഠഠം എല്ലാവരും ധൈഡയ്യ 

പ്പെട്ട ഭക്ഷണം കഴിച്ച. കപ്പലില് ഞ 

ഞ്ജ ആകപ്പാടെ ഇരുമ്മറെറഴ്ഴപത്താറു 

ആ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവര് തിന്നു 

തൃഘ്ലി വന്നരശഷം ധാന്യം കടലില് കള 

ഞ്ഞു കപ്പലിനെറ ഭാരം കുറെച്ചു. വെളി 

ചമായ പ്പാ ഇന്ന ദേശം എന്നു അവ൪ 

അറിഞ്ഞില്ല ഏങ്കിലും കരയുള്ളോരു തുറ 

കണ്ടു, കഴിയും എങ്കില് കപ്പല് അതിലേ 

ക്ക ഓടി ക്കണം എന്നു ഭാധിച്ചു നങ്കൂരം 

അറുത്തു കടലില് വിട്ടു ചുക്കാനെറ കെട്ടും 

അഴിച്ചു പെരുമ്പായ് കാറവുമുഖമായി 

ഇരു 

കടത ക്രടിയോരു സ്ഥലത്തിന്മേല് ചെന്നു 

കൊടുത്തു കരെക്കു നേരെ ഓടി. 

കയറുകയാല് ക്പ്പരത അടിഞ്ഞു അണിയം 

ഉറെച്ചു ഇളക്കമില്ലാതെയായി; അമരം തിര 

യ്യടെ കേമത്താല് ഉടഞ്ഞുപോയി. തടവു 

കാരില് ആരും നീന്തി ഓടിപ്പോകാതിരി 

പ്രാ൯ അവരെ കൊല്ലേണം ഏന്നു പടയാ 

ളികഠം ആലോചിച്ചു. ശതാധിപനോ 

പൌലൊസിനെ രക്ഷ്മിപ്പാ൯ ഇച്്ിചിടു 

അവരുടെ താല്പയ്യം തടുത്തു, നിന്തുവാ൯ 

കഴിയുന്നവര് ആദ്യം ചാടി കരെക്കു പററു 

വാനം ശേഷമുള്ള വര് പലകമേലും കപ്പ 

ലിനെറ ഖണ്ഡങ്ങളുടെ മേലുമായി എത്തു 

പരി 

എ ത്തില് 
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അപ്പൊ. പ്രവൃത്തിക ൨൮ 

വാനും കല്പിച്ചു; ഇങ്ങനെ എല്ലാവരും കര 

യില് എത്തി രക്ഷപ്പെടുവാ൯ സംഗതി 

വന്നും 

൨പ്പം. അഭ്ധ്യായം. 

രക്ഷപ്പെടുശേഷം ദ്വീപിനൊ പേര് 

മെലിത്ത എന്നു ഞങ്ങ ഗ്രഹിച്ചു. അധി 

ടത്തെ ബബ്രന്മാർ ഞങ്ങാഠക്കു അസാ 

ധാരണ ദയ കാണിച്ചു, മഴയും ശീതധും നി 

മിത്തം തി ക്രട്ടി ഞങ്ങളെ ഒക്കെയും കൈ 

ക്കൊണ്ടു. പൌലൊസ് കുറെ ധിറകു 

പെറുക്കി തീയില് ഇട്ടപ്പോ ഒരു അണ 

ലി ച്ടുനിമിത്തം പുറപ്പെട്ടു അവന്െറ 

കൈക്കു പററി. ആ ജന്തു അവനെറ 

കൈമേല് തൂങഞ്ങുന്നതു ബബരന്മാര് കണ്ട 

പ്പോ: ഈ മന്ദഷ്യ൯ ഒരു കുലപാതക൯ 

സംശയമില്ല; കടലില്നിന്നു രക്ഷപ്പെട്ടി 

ടം നിതിദേധി അവനെ ജിചിച്ചിരിപ്പാ൯ 

സമ്മതിക്കുന്നില്ല ഏന്നു തമ്മില് പറഞ്ഞു. 

അവനോ ആ ജന്തുവിനെ തീയില് കുട 

ഞുകളഞ്ഞു, ദോഷം ഒന്നും പററിയില്ല. 

അവന് വീക്കുകയോ പെട്ടെന്നു ചത്തു 

വീഴുകരയാ ചെയ്യും എന്നുവെച്ചു അവര് 

കാത്തുനിന്നു; വളരെനേരം കാതൃതുനിന്നി 

ട്ടം അവന്നു ആപത്തു ഒന്നും ഭധിക്കുന്നില്ല 

എന്നു കണ്ടു മനസ്സു മാറി അവന് ഒരു 

ദേവന് എന്നു പറഞ്ഞു. 

ആ സ്ഥലത്തിനെറ സമീപത്തു പുബ്ബി 

യൊസ് എന്ന ദ്വിപുപ്രമാണിക്കു ഒരു 

ജന്മഭൂമി ഉണ്ടായിരുന്നു; അവന ഞങ്ങളെ 

ചേത്തു മൂന്നു ദിവസം ആദരവോടെ ആ 

തിഥിസച്ല്ാരം ചെയ്തൂ. പുബ്ബിയൊസി 

നെറ അപ്പ൯ പനിയും അതിസാരവും 

പിടിച്ചു കിടപ്പായിരുന്നു. പൌലൊസ് 

അവനെറ അടുക്കല് അകത്തു ചെന്നു പ്രാ 

ത്ഥിച്ചു അവനെറമേല് കൈധെച്ചു സൌ 

ഖ്യം വരുത്തി. ഇതു സംഭധിച്ചശേഷം 

ഠിം 

254 

ദ്വിപിലെ മററു ദീനക്കാരും വന്നു സൌ 

ഖ്യം പ്രാപിച്ചു. അവരും ഏറിയ സമ്മാ 

നം തന്നു ഞങ്ങളെ മാനിച്ചു; ഞങ്ങഥം 

കപ്പല് കയറുന്ന സമയം ആവശ്യമുള്ളതു 

കയററി ത്തന്നു. 

മൂന്നു മാസം കഴിഞ്ഞശേഷം ആ ദ്വി 

പില് ശീതകാലം കഴിച്ചു കിടന്നിരുന്ന 

അശ്വിനിചിഹനമുള്ളോരു അലെക്കന്ത്രിയ 

കപ്പലില് ഞങ്ങ൦ംം കയറി പുറപ്പെടു, 

സുറക്രൂസയില് കരെക്കിറങ്ങി മൂന്നു നാഠം 

പാത്തു; അധിടെനിന്നു ചുററി ഓടി രേ 

ഗ്െനില് എത്തി. ഒരു ദിധസം കഴി 

ഞ്ഞിട്ടു . തെക്കങ്കാററു അടിച്ചതിനാല് 

പിറെറന്നു പുത്യൊലിയില് എത്തി. അ 

ധിടെ സഹോദരന്മാരെ കണ്ടു തങ്ങളോട്ട 

ക്രടെ ഏഴ നാഠ താമസിക്കേണം എന്നു 

അവര് അപേക്ഷിച്ചു; പിന്നെ ഞങ്ങ 

റോമയില് എത്തി. അധിടത്തെ സഹോ 

ദരന്മാര് ഞങ്ങളുടെ വത്തമാനം കേട്ടിട്ടു 

അപ്പപുരധും ത്രിമണ്ഡപധും വരെ ഞങ്ങ 

ളെ. എതിരേററുവന്നു; അവരെ കണ്ടിട്ടു 

പൌലൊസ് ഭൈധഖത്തെ വാഴ്ഗചി ധൈ 

യം പ്രാപിച്ചു. 

റോമയില് എത്തിയശേഷം തനിക്കു 

കാവലായ പടയാളിയോടുക്രടെ വേറിട്ടു 

പാപ്പാ൯ പൌലൊസിന്നു അന്ദവാദം 

കിട്ടി. 

മുന്നു ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട അവ൯ യെ 

ഹ്രുദന്മാരിത പ്രധാനികളായവരെ ധിളി 

പ്പിച്ചു. 

വരോടു പറഞ്ഞതു: സഹോദരന്മാരേ, 

അവര് വന്നൂക്രടിയപ്പോഗ അ 

ഞാ൯ ജനത്തിന്നോ പിതാക്കന്മാരുടെ ആ 

ചാരങ്ങഗക്കോ വിരോധം ഒന്നും ചെയ്യി 

ട്ടില്ലാതിരിക്കെ എന്നെ യെരൂശലേമില് 

നിന്നു ബദ്ധനായി റോമക്കാരുടെ കയ്യില് 

ഏപ്പിച്ച. അവഖര് ധിസ്മൂരിച്ചാറെ മരണ 

യോഗ്യമായതു ഒന്നും എന്നില് കാണായ്ക്ക 

റ്റ് ന ഒന്നന്നം ൭8 

19 

13 
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യാര എന്നെ ധിട്ടയപ്പാ൯ അവകു മനസ്സു 

ണ്ടായിരുന്നു. എന്നാല് ബ്വെപ്രദന്മാര് 

എതിർ പറകയാല് ഞാന് കൈസ്പരെ 

അഭയം ചൊല്ലേണ്ടിവന്നു; എന്റെറ ജാതി 

യുടെ നേരെ അന്യായം ബോധിപ്പിപ്പാ൯ 

മ്േനിക്കു യാതൊന്നും മുണ്ടായിടല്പതാനും. 

ഇതു ഹേതുവായി നിങ്ങളെ കണ്ടു സം, 

സാരിക്കേണം എന്നുഖെച്ചു ഞാന് നിങ്ങ 

മെ വിളിപ്പിച്ചു. യിയായേലിനെറ പ്ര 

ത്യാശനിമിത്തം ആകുന്നു ഞാ൯ ഈ ചങ്ങ 

ല ചുമക്കുന്നതു. അവര് അധന്ോടു: നി 

നെറ സംഗതിക്കു യ്യെഫ്രട്യയില്നിന്നു 

ഞഞ്ങഠാകു ഏഴ്ത്തു വരികയോ സദഹാദ 

രന്മാരില് ആരും വന്നു നിന്നെക്കൊണ്ടു 

യാതൊരു ദോഷവും പറകയയാ ചെയഷ്യി 

ട്ടില്ല. ഏങ്കിലും 

മ്ലേല്ലായിടത്തും വിരോധം പറയുന്നു എ 

ഇര 

ന്നു ഞങ്ങ അറിയുന്നതിനാല് നി 

ന്െറ മതം ഇന്നതു എന്നു നി തന്നേ 

പറഞ്ഞുകേധപ്പാ൯ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഏന്നു 

പറഞ്ഞു. 

29൭ 

മതഭേടത്തിന്നു ! 

അപ്പൊ. പൃവൃത്തികര ൨൮ 

വിശ്വസിച്ചില്ല. അവര് തമ്മില് യോജി 

ക്കാതെ പിരിഞ്ഞു പോകടമ്പാഠ പൌ 

ലൊസ്' അവരരാടു ഒരു വാക്കു പറഞ്ഞ 

തെന്തെന്നാര : 

% നിങ്ങ ചെധികൊണ്ടു കേട്ടിട്ടും 

ഗ്രഹിക്കാതിരിക്കും; കണ്ണുകൊണ്ടു കണ്ടി 

ട്ടും കാണാതിരിക്കും; കണ്ണകൊണ്ടു കാ 

ണാതെയും ചെധികൊണ്ടു കേശക്കാ 

തെയും ഫൃുടയംകൊണ്ടു ഗ്രഹിച്ചു മന 

ന്തിരിയാതെയും ഞാന് അധഖരെ സൌ 

ഖ്യമാക്കാതെയും ഇരിക്കേണ്ടതിന്നു ഈ 

ജനത്തിനെറ ഫുദയം തടിച്ചിരിക്കുന്നു. 

അധരുടെ ചെധി കേധപ്പാ൯ മന്ദമാ 

യിരിക്കുന്നു; അവരുടെ കണ്ണൂ അടെച്ചി 

രിക്കുന്നു എന്നു ഈ ജനത്തിനെറ അടു 

ക്കല് പോയി പറക" 

എന്നിങ്ങനെ പരിശ്രഭദ്ധാത്മാധു യെശയ്യാ 

പ്രവാചക൯മുഖാന്തരം നിങ്ങളൂടെ പി 

തക്കുന്മാരോടു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതു ശരി 

തന്നേം ആകയാല് ദൈവം തസെറ ഈ 

രക്ഷ ജാതികഠക്ു അയച്ചിരിക്കുന്നു; അ 

ഒരു ദിവസം നിശ്ചയിച്ചിട്ട പലരും | വര് കേശക്ം എന്നു നിങ്ങ അറിഞ്ഞു 

അവനെറ പാപ്പിടത്തില് അവന്െറ അടു 

ക്കല് വന്നു; അവരോടു അവ൯ ദൈധ 

രാജ്ൃത്തിന്നു സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞു മോശെ 

യുടെ ന്യായപ്രമാണവും പ്രവാചകപുസ്മൂ 

കഞ്ങമൂം ആധാരമാക്കി യേശുധിനെക്കുറി 

ചയ അവക്കു ബോധം വരുമാറു രാധിലെ 

തുടങ്ങി സന്ധ്യവരെ ധിവരിച്ചു. അവ൯ 

പറഞ്ഞതു ചിലര് സമ്മതിച്ചു; ചിലര് 

ജട ടം 

്ി 
തത്തി സു 

കൊഠധി൯. 

അവന് ക്രലിഥം വാങ്ങിയ പീിട്ടില് 

രണ്ടു സംവത്സരം മുഴുവ൯ ത്ത്, തനെെറ 

അടുക്കല് വരുന്നവരെ ഒക്കെയും കൈ 

മക്കാണ്ടു പൂണ്ണ'പ്പാഗത്ഭ്യത്തോടെ ധിഷ്ടം 

കൂടാതെ ദൈവരാജ്യം പ്രസംഗിച്ചും കത്താ 

വായ യേശുക്രിസ്മൂധിനെക്കുറിച്ചു ഉപദേ 

ശി ചുംപോന്നു. 

30% 

25 

26 
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അപ്പൊസ്തലനായ ചൌലൊസ് 

റോമക്കു എഴുതിയ ലേഖനം 

ഹം അദ്ധ്യായം. 

ൈംം തനെറ പൂത്രനും നമുടെ 

കത്താധുമായ യേശുക്രിസ്തുവിനെക്കുറിച്ചു 

വിശുദ്ധരേഖകളില് തെറ പ്രവാചക 

ന്മാർമുഖാന്തരം മുമ്പുകൂടി വാഗത്തം ചെയു 

സുവിശേഷത്തിന്നായി വേര്തിരിച്ചു ഖി 

ളിക്കപ്പെട്ട അപ്പ്യൊസ്മൂലനും യേശുക്രിസ്തു 

വിനെറ ദാസനരുമായ പൌലൊസ്” റോമ 

യില് ദൈവത്തിന്നു പ്രിയരും ധലിളിക്ക 

പ്പെട വിശുഭ്ധന്മാരുമായ എല്ലാവക്കും എഴ 

തുന്നതു : 

ത്തിങ്കല്നിന്നും കത്താവായ യേശുക്രിസ്ററു 

നമുടെ പിതാവായ ദൈധഖ 

വിങ്കതനിന്നും നിങ്ങധക്കു കൃപയും സമാ 

ധാനവും മുണ്ടാകട്ടെ. ജഡംസംബന്ധിച്ചു 

ദാവീദിസെറ സന്തതിയില്നിന്നു ജനി 

ക്കയും മരിച്ചിട്ടു തുയിത്തെഴുന്നേല്ല,യാല് 

വിശുഭ്ധിയുടെ ആത്മാധയയ സംബന്ധിച്ചു 

ദൈധപൃത്ര൯ ഏന്നു ശക്തിയോടെ നിണ്ണ 

യിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യിരിക്കുന്നവനാല 

ല്ലോ 

സകലജാതികളുടെയും ഇടയില് വിശ്വാസ 

ഞങ്ങ അവനെറ നാമത്തിന്നായി 

ത്തിന്നു അനുസരണം വരുത്തേണ്ടതിന്നു 

കൃപയും അപ്പൊസ്മുലത്വവും പ്രാപിച്ചതു. 

അവരില് യ്േശുക്രിസ്തറവിന്നായി ലിളിക്ക 

പ്പെട നിങ്ങളും മുഗപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. 

നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം സവ്വലോക 

പ്രസിഭ്ധമായിരിക്കുന്നതിനാല് 

ഞാ൯ ആല്യം തന്നേ എനെറ ദൈവത്തിന്നു 

ത്തിലും 

ധിം 

യേശുക്രിസ്തൂമുഖാന്തരം നിങ്ങഠക്കെല്ലാവ 

ക്കും വേണ്ടി സ്പ്ോത്രം ചെയ്യന്നു. ഞാ൯ 

ഇടവിടാതെ നിങ്ങളെ ഓാത്തുകൊണ്ടു 

ദൈവേക്ടുത്താല് എപ്പ്പോഠം എങ്കിലും നി 

ങ്ങളുടെ അടുക്കല് വരുവാന് സാധിക്കേ 

ണ്ടതിന്നു എസെറ പ്രാത്ഥനയില് എപ്പോ 

ഴം 

നെറ പുത്രനെക്കുറിച്ചുള്ള സുധിശേഷ 

യാചിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിന്നു അധ 

ഘോഷണത്തില് ഞാന് എനെറ ആത്മാ 

വില് ആരാധിക്കുന്ന ദൈവം എനിക്കു 

സാക്ഷി. നിങ്ങളുടെ സ്ഥിരികരണത്തി 

ന്നായി ആത്മികവരം വല്ലതും നിങ്ങശക്കു 

നല്ലേണ്ടതിന്നു, അതായതു നിങ്ങശക്കും 

എനിക്കും ഒത്തൊരുമിച്ചുള്ള വിശ്വാസ 

ത്താല് നിങ്ങളോടുക്രടെ എനിക്കും ആശ്വാ 

സം ലഭിക്കേണ്ടതിന്നു ഞാ൯ നിങ്ങളെ. 

കാണ്മാ൯ വധാഞ്ഞിക്കുന്നു. എന്നാല് സഹോ 

ഒരന്മാമര, എനിക്ക ശേഷം ജാതികളിത 

എന്നപോലെ നിങ്ങളിലും വല്ല ഫലവും 

ഉണ്ടാകേണ്ടതിന്നു നിങ്ങളുടെ അടുക്കല് 

വരുവാ൯ പലപ്ലോഴ്ഴം ഭാവിച്ചു എങ്ജിലും 

ഇതുവരെ മുടക്കം വന്നു എന്നു നിങ്ങ 

അറിയാതിരിക്കരുതു എന്നു ഞാന ആഗ്ര 

ഹിക്കുന്നു. 

ഇതാനികഠക്കും ബുഭ്ധിഹീനക്കും ഞാ൯ കട 

€ 9) $ 

യവനന്മാകും ബബരനാകും 

ക്കാര൯ ആകുന്നു. അങ്ങനെ റോമയി 

ലുള്ള നിങ്ങളോടും സുവിശേഷം അറിയി 



16 

0 

91 
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ന്മ 2 

പ്പാ൯ ഏന്നാല് ആവോളം ഞാൻ ഒരുങ്ങി 

യിരിക്കുന്നു. 

ഏനികു ലങ്ഹൂയില്ല; വിശ്വസിക്കുന്ന ഏ 

സുധിശേഷത്തെക്കറിച്ചു 

വന്നും ആദ്യം ഖയ്ഫ്രടന്നും പിന്നെ യധഖ 

നന്നും അതു രക്ഷെക്കായി ദൈവശക്തി 

യാകുന്നുവല്ലോ. അതില് ദൈവഖത്തിനെറ 

നീതി വിശ്വസേംഹേതുഖായും ധിശ്വാ 

വെളിപ്പെടുന്നു. 

&നീതിമാ൯ വിശ്വാസത്താല് ജീധിക്കും? 

ഏന്മ എഴഴതിയിരികുന്നു വല്ലോ. 

സത്തിന്നായിക്കൊണ്ടുെം 

അനിതികൊണ്ടു സത്വത്തെ തടുക്കുന്ന 

മന്മഷ്യരുടെ സകലഅകക്തിക്കും അനീ 

തികും നേരെ ദൈവത്തിന്െറ കോപം 

സ്വശ്ലത്തിരനിന്നു വെളിപ്പെടുന്നു. ദൈ 

വത്തെക്ുറിച്ചു അറിയാകുന്നതു അവകു 

ധെളിായിരിക്കുന്നു; ദൈഖം അധക്ു 

ധെളിവാക്കിയല്ലോ. അയനെറ നിത്യ 

ശക്തിയും ദിധ്യത്വധുമായി അവന്െറ 

അടൂശ്യലക്ഷണങ്ങംം ലോകസ്തക്ക്ിമുതതു 

അവനെറ പ്രവൃത്തികളാല് ബുഭ്ധിക്കു 

തെളിവായി ധെളിപ്പെട്ടുവരുന്നു; അവകു 

പ്രതിവദേമില്ലാതിരിക്കേണ്ടതിന്നു തന്നേ. 

അവര് ഭൈവത്തെ അറിഞ്ഞിട്ടും അവനെ 

ഭൈവമെന്നു ഓത്തു മഹത്വീകരിക്കയോ 

നന്ദികാണിക്കമയാ ചെയ്യാതെ തങ്ങളൂടെ 

നിരൂപണങ്ങളിര 

അവരുടെ വിവേകമില്ലാത്ത ഫ്ടദയം ഇ 

വൃത്ഥരായിത്തീന്നു, 

രുണ്ടുപോയി. ജ്ഞാനികഠ എന്നു പറ 

ഞ്ജുകൊണ്ടു അവര് മൂഡാരായിപ്പോയി; 

അക്ഷയനായ ദൈവത്തിന്െറ തേജസ്സി 

നെ അവര് ക്ഷയമുള്ള മന്മഷ്യ൯, പക്ഷി, 

നാല്ല്ലാലി, ഇഴജാതി എന്നിവയുടെ രൂപ 

സാഭൃശ്യ മായി മാററിക്കുളഞ്ഞു. 

അതുകൊണ്ടു ദൈവം അവരെ തങ്ങ 

മൂടെ ഫ്ുദയങ്ങളിലെ മോഹങ്ങളില് സ്വ 

ന്തശരീരങ്ങളെ തമ്മില് തമ്മില് അവമാ 

റോമര് ൨ 

ദൈവത്തിന്െറ സത്യം അവര് ധ്യാജമാ 

ക്കി മാററിക്കള ഞ്ഞു, സൃഷ്ടിച്ചവനെക്കാഠ 

സ്തൂഷ്ട്മിയെ ഭജിച്ചു ആരാധിച്ചു; അവന് 

എന്നേകും വാഴ്സല്പെടുവ൯. ആമേന്. 

അതുകൊണ്ടു ദൈവം അവരെ അവമാ 

നരാഗങ്ങളിരു പ്പിച്ചു; അവരുടെസ്്ി 

കമ സ്വാഭാധിക3ഭാഗത്തെ സ്വഭാവധി 

രുഭ്ധമാക്കിക്കളഞ്ഞു. അവ്വണ്ണം പുരുകന്മാ 

രും സ്വാഭാധിക്രസ്ര്രിഭോഗം ധിട്ടു അന്വ്യോ 

ന്യം കാമം ജ്വലിച്ചു ആണോടു ആണ് അ 

വലക്ഷണമായതു പ്രവത്തിച്ച. ഇങ്ങനെ 

അവർ തങ്ങളൂടെ ധിഭ്ൂരമത്തിന്നു യോഗ്യമാ 

യ പ്രതിഫലം തങ്ങളില് തന്നേ പ്രാപിച്ചു. 

ദൈവത്തെ പരിജ്ഞാനത്തിൽ ധരി 

പ്പാ൯ ഇക്ടുമില്ലാഞ്ഞതിന്നു തക്കവണ്ണം 

ദൈവം അവരെ തുചിതനഗല്പാത്തതു ചെ 

സ്കാന് നികൃഷ്ട ബുഭ്ധിയില് ഏപ്പിച്ചു. അ 

വ൪ സകലഅനിീതിയും ൂക്കൃതയും അത്യാ 

ഗ്രഹവും ഴുബൂഭ്ധിയും നിറഞ്ഞവര്; അ 

സൂയം, കുല, പിണക്കം, കപടം; ദുശ്ശീലം 

എന്നിവ തിങ്ങിയവര്, കുരളക്കാര്, 

ഏഷണിക്കാർ, ദൈവധദദ്വകികാം, നിക്ടു 

രന്മാ൪, ഗവ്വിക്ുന്മാര, ആത്മപ്രശാസ 

ക്കാര്, പുതു ദാഷം സംപ്പിക്കുന്നവ൪, മാ 

താപിതാക്കുന്മാരെ അന്ദസരിക്കാത്തവര്. 

ബുഭദ്ധിഹിന൪, നിയമലംഘികഠം, വാത്സ 

ല്യമില്ലാത്തവ൪, കനിവററവ൪. ഈ വക 

പ്രവത്തിക്കുന്നവ൪ മരണയോഗ്യ൪ ഏന്നു 

ഒള ദൈവന്യയേം അവ൪ അറിഞ്ഞിടൂം ആ 

വയെ പ്രുവത്തിക്കു മാത്രമല്ല പ്രധത്തിക്കു 

ന്നവരിര പ്രസാടിക്കയുംക്രടെ ചെയ്യുന്നു. 

൨. അദ്ധയ യോം 

അതുകൊണ്ടു വിധിക്കുന്ന ഏതു മന്ദഷ്യന്മ 

മായുമള്ളോമവ, നിനക്കു പ്രതിവാദം പറ 

വാ൯ ഇല്ല; അന്യനെ ധിധിക്കുന്നതില് 

നിക്കേണ്ടതിന്നു അശുദ്ധിയില് ഏപ്പിച്ചു. | നീ നിന്നെത്തന്നേ കുററം ധിധിക്കുന്നു; 
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റോമര് ൨ 

വിധിക്കുന്ന നീ അതു തന്നേ പ്രവത്തിക്കു 

നനുവല്ലോ. എന്നാല് ആ വക പ്രവത്തി 

ക്കുന്നവരുടെ നേരെ ദൈധവത്തിനെറ 

വിധി സത്യാനദുസരണയായിരിക്കുന്നു എ 

ന്നു നാം അറിയുന്നു. ആ വക പ്രവത്തിക്കു 

ന്നവരെ പലിധിക്കയും അതു തന്നേ പ്രവ 

ത്തിക്കയും ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യാ, നീ ദൈഖ 

ത്തിസെറ വിധിയില്നിന്നു തെററി ഒഴി 

യും എന്നു നിനെക്കുന്നുവോ? അല്പം ദൈ 

വത്തിനെറ ദയ നിന്നെ മാനസാന്തരത്തി 

ലേക്കു നടത്തുന്നു എന്നു അറിയാതെ നി 

അവന്െറ ദയ, ക്ഷമ, ദീഫ്ൃക്ഷാന്തി 

എന്നിവയുടെ ഐശ്വയ്യം നിരസിക്കുന്നു 

വോ? എന്നാല് നിനെറ കാഠിന്ൃത്താ 

ലും അന്ദതാപമില്ലാത്ത ഹൃദയത്താലും നി 

ദൈധത്തിനെറ നീതിയുള്ള വിധി ഖെ 

ളിപ്പെടുന്ന കോപദിവസദആഅക്കു നിനക്കു 

കോപം തന്നേ ചരത്. ചുവെക്കുന്നു. 

അവന ഓാടരാരുത്തന്നു അവനധഖനെറ 

ചെയ്യും. 

നല്ല പ്രവൃത്തിക്കു ധേണ്ടുന്ന സ്ഥിരത പൂ 

പ്രവൃത്തിക്കു തക്ക പകരം 

ണ്ടു തേജസ്സും മാനധും അക്ഷയതയും അ 

ന്വേഷിക്കുന്നവക്ു നിത്യജീവനും, ശാ 

൦ പൂണ്ട സത്യം അനുസരിക്കാതെ അനി 

തി അനുസരിക്കുന്നവക്കു കോപധും ക്രോ 

ധും കൊടുക്കും. 

ഏതു മന്ഷ്യാത്മാവിന്നും കഷ്ടവും സങ്കട 

തിന്മ പ്രവത്തിക്കുന്ന 

വും ആല്ലം യ്യെഫ്രുദന്നും പിന്നെയധനന്നും 

വരും. നന്മ പ്രവത്തിക്കുന്ന ഏവന്നും 

മഫത്വധ്യം മാനധും സമാധാനവും ആഅല്യം 

യ്യെഹ്രടന്നും പിന്നെ യവനന്നും ലഭിക്കും. 

ദൈവത്തിനെറ പക്കല് മുഖപക്ഷം ഇല്ല 

ല്ലോ. 

ചെയുവര് ഒക്കെയും ന്യായപ്രമാണം ക്രടാ 

ന്യായപ്രമാണം ഇല്ലാതെ പാവം 

തെ നശിച്ചുപോകും; ന്യായപ്രമാണം 

ഉണ്ടായിട്ടു പാപം ചെയുവര് ഒക്കെയും 

ന്യായപ്രമാണത്താല് 

റം വന്ന ഉ 

ന്യായപ്രമാണം കേരക്കുന്നവരല്ല ദൈവ 

സന്നിധിയില് നീതിമാന്മാര്; ന്യായപ്ര 

മാണം ആചരിക്കുന്നവരത്രേ നിതികരി 

ക്കപ്പെടുന്നതു . 

ജാതികഠ ന്യായപ്രമാണത്തിലുള്ളതു സ്വ 

ന്യായപ്രമാണമില്ലാത്ത 

ഭാവത്താല് ചെയ്യഭമ്പാഠം ന്യായപ്രമാണ 

മില്ലാത്ത അവര് തങ്ങമക്കു തന്നേ ഒരു 

ആകുന്നു. 

മനസ്സാക്ഷിക്രടെ സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞും അവ 

ന്യായപ്രമാണം അവരുടെ 

രുടെ ലിചാരങ്ങഠ തമ്മില് കുററം ചുമത്തു 

കരയോ പ്രതിവാദിക്കയോ ചെയ്യുംകൊണ്ടു 

അഖർ ന്യായപ്രമാണത്തിനെറ പ്രവൃത്തി 

തങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തില് എഴ്ചതിയിരിക്കുന്ന 

തായി കാണിക്കുന്നു; ദൈവം യേശുക്രി 

സ്തൂമുഖാന്തരം മനുഷ്യരുടെ രഹസ്യങ്ങളെ 

എനെറ സുധിദശകഷ്പ്രകാരം ന്യായം ധി 

ധിക്കുന്ന നാളില് തന്നേ. 

നീയോ യ്യെഹ്രട൯ എന്നു പേരകൊ 

ണ്ടും ന്യായപ്രമാണത്തില് ആശ്രയിച്ചും 

ന്യായപ്രമാ 

ണത്തില്നിന്നു പഠിക്കയാല് അവന്െറ 

ദൈവത്തില് പ്രശംസിച്ചും 

ഇക്കം അറിഞ്ഞും ഭേദാദഭേദങ്ങഠ വിഭവ 

ചിച്ചും ജ്ഞാനത്തിനെറയും സത്ൃത്തി 

നെറയും സ്വരൂപം ന്യായപ്രമാണത്തില് 

നിന്നു നിനക്കു ലഭിച്ചതു കൊണ്ടു നീ കരു 

ടക്കു വഗി കാട്ടുന്നവ൯, ഇരുട്ടിലുള്ള വകു 

ധെളിച്ചം, മുഡരെ പഠിപ്പിക്കുന്നവ൯, 

ശിശുക്കശക്കു ഉപദേക്ട്രാവയ എന്നു ഉറെച്ചു 

മിരിക്കുന്നെങ്കില് -- ഹേ, അന്യനെ ഉപ 

ദേശിക്കുന്നവനേ, നി നിന്നെത്തന്നേ 

മുപദേശിക്കാത്തതു ഏന്തു? മോക്ട്ടിക്കരുതു 

എന്നു പ്രസംഗിക്കുന്ന നീ മേക്ട്്കിക്കുന്നു 

ധോ? ധ്ൃഭിചാരം ചെയ്യരുതു എന്നു പറ 

യുന്ന നി ധ്ൃഭിചാരം ചെയ്യുന്നുവോ? 

വിഗ്രഹങ്ങളെ വെറുക്കുന്ന നീ ക്ഷേത്രം 

കവച്ച ചെയ്യുന്നുവോ? ന്യായപ്രമാണ 

വിധിക്കപ്പെടും. | ത്തില് പ്രശംസിക്കുന്ന നീ ന്യായപ്രമാണ 
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ലംഘനത്താല് ദൈവത്തെ അപമാനിക്കു 

ന്നു) €%നിങ്ങഗനിമിഅതം ദൈധഖ 

ത്തിനെറ നാമം ജാതികളുടെ ഇടയില് 

ടൂഷ്ധിക്കപ്പെടുന്നു'" എന്നു ഏഴുതിയിരിക്കു 

ന്നുവല്ലോ. നീ ന്യായപ്രമാണം ആച 

രിച്ചാല് പരിരച്ഛേടന പ്രയോജനമുള്ളതു 

സത്യം; ന്യയേപ്രമാണലംഘിയായാലോ 

നിന്െറ പരിച്ഛേദന അധഗ്രചമ്മമായി 

ത്തീന്നു. അഗ്രചമ്മി ന്ൃയേപ്രമാണത്തി 

നെറ നിയമങ്ങളെ പ്രമാണിച്ചാല് അവ 

നെറ അധഗ്രചമ്മം പരിരച്ഛദന എന്നു 

ഏണ്ണുകയില്ലയോ? 

ഗ്രചമ്മിയായവ൯ ന്യായപ്രമാണം അന്ദ 

സ്വഭാധവത്താല് അ 

കി ക്കുന്നു ഏങ്കില് അക്ഷരധ്യം പരിൽ ച്ചൂട 

നയയമുള്ള ന്യായപ്രമാണലംഘിയായ നി 

ന്നെ അവന് ധിധിക്കയില്ലയോ? പൂറ 

മെ യ്യെഹ്ുദനായലവന് യ്യെഹ്രദനല്ല; പുറ 

മെ ജഡത്തിലൂള്ളതു പരിത ്ഛൃദനയുമല്ല; 

അകമെ യ്യെഹ്രദനായവനത്രേ യെഹ്ര 

ഒ൯; അക്ഷരത്തിലല്ല ആത്മാവിലുള്ള ഫു 

ഒയപരിച്ചേദനയത്േ പരിച്ഛേദന; അ 

വന്നു മന്ഷ്ചയരാലല്ല ദൈവത്താൽ തന്നേ 

പൃകഗ്ഗ ലഭികും. 

൩. അഡ്ധ്യായം. 

ന്നാല് യ്യെഫ്രടന്നു ഏന്തു വിശേഷത? 

അല്ു, പരിരച്ചേദനയാല് മ്ശേന്തു പ്രയോ 

ജനം? സകലധിധത്തിലും വളരെ 

മുണ്ടു; ഒന്നാമതു ദൈധഖത്തിനെറ അരുള 

പ്പാടുകര അവരുടെ പക്കത സഥപ്പിച്ചി 

ചിലര് വിശ്വസി 

ചില്ല ഏങ്കില് അവരുടെ അധിശ്വാസ 

രികുന്നതു തന്നേ, 

ആരാല് ഭൈധവത്തിനെറ ധിശ്വമ്പൂതെക്കു 

നീക്കം വരുമോ? ഒരുനാമൂം ഇല്ല. 

& നിനെറ വാക്കുകളില് നി നിതിക 

രിക്കപ്പെടുവംശം നിനെറ ന്യായധി 

സ്മരാരത്തില് ജയി പ്പം" 

ധിം 
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ഏന്നു എഴുതിയിരിക്കുന്നതു പോലെ ദൈ 

വം സത്ൃയധാ൯, സകലമനുഷ്യരും ഭോ 

ക്ലു പറയുന്നവര് ഏന്നേ വരൂ. ഏന്നാല് 

നഷഥുടെ അനീതി ദൈവത്തിന്െറ നീതി 

യെ പ്രസിദ്ധമാക്കുന്നു ഏങ്കില് നാം ഏന്തു 

പറയും? ശിക്ഷ നടത്തുന്ന ദൈവം നീതി 

യില്ലാത്തവന്൯ ഏന്നോ? -- ഞാ൯ മാനുഷ 

രീതിയില് പറയുന്നു -- ഒരുനാളൃമല്ല; അ 

ല്ലെങ്കില് ദൈവം ലോകത്തെ എങ്ങനെ 

വിധിക്കും 

ഏഎനെറ ഭോഷ്ക്കിനാത അവന്െറ മഹത്വ 

ദൈവത്തിന്െറ സത്യം 

ത്തിന്നായി അധികം തെളിവായി എങ്കില് 

ഏന്നെ പാപി ഏന്നു ധിധിക്കുന്നതു ഏന്തു 

നല്ലതു വരേണ്ടതിന്നു തിയതു ചെയ്ത ഏന്നു 

പറയരു മതാ? ഞങ്ങ അങ്ങനെ പറയു 

ന്നു എന്നു ചിലര് ഞങ്ങളെ ഒടുഷ്ിച്ചുപറ 

യുന്നുവലല്ലം. ഇവകു വരുന്ന ശിക്ഷായി 

ധി നിതിയുള്ളതു തന്നേ. 

ആകയാല് ഏന്തു? നമുക്കു വിശേഷത 

യൃമണ്ടോ? അശേഷംമില്ല; യ്വഹ്രടന്മാരും 

യധനന്മാരും ഒരുപോലെ പാപത്തി൯ 

കിഗാകുന്നു എന്നു നാം മുമ്പെ തെളിയിച്ചു 

വല്ലോ. 

നീതിമാന് ആരുമില്ല, ഒരുത്ത൯ 

ഗ്രഹിക്കുന്നവന് ഇല്ലം 

ഭൈവത്തെ അന്വേഷിക്ുന്നവനും 

പോലുമില്ല. 

ഇല്ല. എല്ലാവരും വഴിതെററി ഒരു 

പോലെ കൊള്ളരുതാത്തവരായിത്തി 

ന്നു; നന്മ ചെയ്യുന്നവനില്ല, ഒരുത്ത൯ 

പാലും ഇല്പ. അവരുടെ തൊണ്ട തുറ 

ന്ന ശവക്കുഴി; നാധ്യകൊണ്ടു അവ൪ 

ചതിക്കുന്നു; സപ്പവികം അവരുടെ അ 

ഡധരങ്ങസക്ു കിഴെ ഉണ്ടു. അവരുടെ 

വായില് ശാപവും കൈപ്പും നിറഞ്ഞി 

രിക്കുന്നു. 

ചൊരിയുവാന് ബഭ്ധപ്പെടുന്നു. നാശ 

അവരുടെ കാൽ രക്തം 

വും അരിക്യൃതയും അധരുടെ. വഴിക 
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ളില് ഉണ്ടു. സമാധാനമാഗ്ും അവര് 

അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. അവരുടെ ട്ടക്ട്രിയില് 

ദൈവഭയം ഇല്ല” 

എന്നിങ്ങനെ എഴതിയിരിക്കുന്നുവല്ലോ. 

പറയുന്നതു എല്ലാം 

ന്യായപ്രമാണത്തി൯കിഴ്ഴള്ളവരോടു പ്ര 

ന്യായപ്രമാണം 

സ്മാവിക്കുന്നു എന്നു നാം അറിയുന്നു. 

അങ്ങനെ ഏതു വായും അടഞ്ഞു സ്വ്വ 

ലോകവും ദൈധഖസന്നിധിയില് ശിക്ഷാ 

യോഗ്രമായിത്തീരേണ്ടതത്രേ. അതുകൊ 

ണ്ടു ന്യായപ്രമാണത്തിനെറ പ്രവൃത്തിക 

ളാല് ഒരു ജഡവും അവനെറ സന്നിധി 

യില് നിതീകരിക്കപ്പെടുകയില്ല; ന്യായ 

പ്രമാണത്താല് പാപത്തിനെറ പരി ജ്ഞാ 

നമത്രേ വരുന്നതു. ഇപ്പോഴാ ദൈധ 

ത്തിനെറ നീതി, വിശ്വസിക്കുന്ന എല്ലാ 

വക്ും യേശുക്രിസ്തുവിങ്കലെ വിശ്വാസ 

ത്താലുള്ള ദൈവനീതി തന്നേ, ന്യായ 

പ്രമാണം ക്രടാതെ വെളിപ്പെട്ടവന്നിരി 

ക്കുന്നു. അതിന്നു ന്യായപ്രമാണവും പ്ര 

വാചകന്മാരും സാക്ഷ്യം പറയുന്നു. 

വൃത്യസേധുമില്ല; എല്ലാവരും 

ചെയ്യൂ ദൈവതേജസ്സ ഇല്ലാത്തവരായി 

ഒരു 

പാവം 

ത്തീന്നും അവന്െറ കൃപയാല് ക്രിസ്മൂയേ 

ശുധിങ്കലെ വീണ്ടെടുപ്പുമൂലം സൌജന്യ 

മായത്രേ നിതികരിക്കപ്പെടുന്നതു. വിശ്വ 

സിക്കുന്നവക്കു അവന് തന്െറ രക്രംമൂലം 

പ്രായശ്ചിത്തമാകുവാ൯ ദൈവം അവനെ 

പരസ്യമായി നിറൃത്തിയിരിക്കുന്നു. ദൈ 

വം തനെറ പൊറുമയില് മു൯കഴിഞ്ഞ 

പാപങ്ങളെ ശിക്ഷിക്കാതെ ധിടുകനിമി 

ആം തനെറ നീതിയെ പ്രദശിപ്പിപ്പാ൯, 

താന് നീതിമാനും യേശുവില് ധിശ്വസി 

ക്കന്നവനെ നിതികരിക്കുന്നവനും ആകേ 

ണ്ടതിന്നു ഇക്കാലത്തു തനെറ നീതിയെ 

പ്രദശിപ്പിപ്പം൯ തന്നേ അങ്ങനെ ചെ 

യതു. ആകയാല് പ്രശംസ എവിടെ? 

ഠിം 
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അതു പൊയ്യ്്യോയി. ഏതു മാഗ്ലത്താല്? 

കമ്മമാഗ്ലത്താലോ? അല്ല, വിശ്വാസമാഗ്ഗ 

ത്തലേത്രേ. അങ്ങനെ മനുഷ്യ൯ ന്യായപ്ര 

മാണത്തിനെറ പ്രവൃത്തിക്രടാതെ വിശ്വാ 

സത്താല് തന്നേ നീതീകരിക്കപ്പെടുന്നു 

എന്നു നാം അനുമാനിക്കുന്നു. അല്ലു, ദൈ 

വം യ്യെഫ്രദന്മാരുടെ ദൈവം മാത്തമോ? 

ജാതികളുടെയും ദൈധമല്ലയോ? അതേ 

ഓാതികളുടെയും ദൈവം ആകുന്നു. ദൈ 

വം ഏകനാടല്ലാ; അവന് വിശ്വാസംമൂലം 

പരിക്ച്ഛടനക്കാരെയും വിശ്വാസത്താല് 

അഗ്രചമ്മികളെയും നിതീകരിക്കുന്നു. ആ 

കയാൽ നാം വിശ്വാസത്താല് ന്യായപ്രുമാ 

ണത്തെ ഒുബ്ബലമക്കുന്നുവോ? ഒരുനാളും 

ഇല്ല; നാം ന്യായപ്രമാണത്തെ ഉറപ്പിക്ക 

യത്രേ ചെയ്യന്നു. 

രം അദ്ധ്യായം. 

ഏന്നാല് നമുടെ പവ്വപിതാവായ അ 

ബ്രാഹോം ജഡപ്രകാരം എന്തു പ്രാപിച്ച 

അബ്രാഹാം പ്രവൃ 

ത്തിയാല് നിതീകരിക്കപ്പെട്ടു ഏങ്കില് അ 

എന്നു പറ3യണ്ടു? 

വന്നു പ്രശംസിപ്പാ൯ സംഗതി ഉണ്ടു; 

ദൈവസന്നിധിയിൽ ഇല്പതാനും. തിരു 

ധവെഴ്ഴതുു എന്തു പറയുന്നു? 4 അബ്രാഹാം 

ദൈവത്തെ വിശ്വസിച്ചു; അതു അധന്നു 

നീതിയായി കണക്കിട്ടു" എന്നു തന്നേ. 

എന്നാല് പ്രുവത്തിക്കുന്നവന്നു ക്രലി കുണ 

ക്കിടുന്നതു കൃപയായിട്ടല്ല കടമായിട്ട3ത്ര. 

പ്രവത്തിക്കാത്തവ൯ എങ്കിലും അഭക്തനെ 

നീതികരിക്കുന്നവനിത വിശ്വസിക്കുന്ന 

വന്നോ അവനെറ വിശ്വാസം നിതി 

യായി കണക്കിടുന്നു. ദൈവം പ്രവൃത്തി 

ക്രടാതെ നീതി കണക്കിടുന്ന മനുഷ്യന്െറ 

ഭാഗ്യം ഓാധീടടും വണ്ണിക്കുന്നതു : 

& അധക്മം പാപം മോചിച്ചും 

മറെച്ചും കിട്ടിയവര് ഭാഗ്യവാന്മാര്. 

28 

29 
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ഷ്യ൯ ഭാഗ്യയാ൯." 

ഈഭാഗ്യ വണ്ണുനം പരി ചദനെക്കോ? അ 

ഗ്രചമ്മത്തിന്നു ക്രടെയോ? അബ്രഹോമിന്നു 

വിശ്വാസം നീതിയായി കണക്കിട്ടു ഏന്ന 

ല്ലോ നാം പറയുന്നതു. എങ്ങനെ കണ 

ക്കിട്ടതു? പരിരയപ്യഭനയി ലോ? അഗ്രചമ്മ 

ത്തിലോ? പരിര ച്യദനയിലല്ലം അഗ്രചമ്മ 

ത്അിലതത്രേ. അഗ്രചമ്മത്തില്വെച്ചു ഉണ്ടാ 

യിരുന്ന വിശ്വാസനിതിക്കു മുദയായി 

പരി ദന ഏന്ന അടയാളം അവന്നു 

ലഭിച്ചതു അഗ്രചമ്മത്തോടെ ധിശ്വസിക്കു 

ന്നവകുംക്രടെ നീതി കണക്കിടപ്പെടുവാ 

ന്തക്കവണ്ണം താ൯ അവകു എല്ലാവക്കും 

പിതഖോയിരിക്കേണ്ടതിന്നും പരി റ! 

ദന മാത്തമുക്ള വരല്പ നമുടെ പിതാവായ 

അബ്രാഹാമിന്നു അ ഗചമ്മത്തില്ഖെച്ചു ഉ 

ണ്ടായിരുന്ന വിശ്വാസത്തെ അന്ധഗമിക്കു 

ന്ന൨രുമായ പരി ച, ദനക്കാകു പിതാവാ 

യിരിക്കേണ്ടതിന്നും തന്നേ. 

കശോി ആകും എന്നുള്ള വശത്തം അബ്രാ 

ലോകാവ 

ഹാമിന്നോ അവനെറ സന്തതിക്കോ ന്യാ 

യ'പ്ൃമാണത്താലല്ല ധിശ്വാസത്തിനെറ 

നീതിയാലഭച്ചാ ലഭിച്ചതു. എന്നാല് ന്യാ 

യപ്പമാണമുള്ളവർ അവധകാശികഠ എ 

ങ്കില് വിശ്വാസം വ്യത്ഥവും വാശത്തം 

ദുബ്ബലധും ഏന്നു വരും. 

മോ കോപത്തിന്നു ഹേതുവാകുന്നു; ന്യായ 

ന്യായപ്രമാണ 

പ്രമണേം ജഇുല്ലാത്തേടത്തു ലംഘനവമില്ല. 

അതുകൊണ്ടു കൃപാടഓാനം എന്നു വരേണ്ട 

തിന്നു വിശ്വാസത്താല തേ അവകാശി 

കഠ ആകുന്നതു; വശേത്തം സകലസന്ത 

തികും, ന്യയേ'പുമാണമുള്ള വകു മാത്തമല്ല, 

അബ്രാഹാമിനൊ വിശ്വാസമുളെ വകും 

ക്രടെ ഉറപ്പാകേണ്ടതിന്നു തന്നേ. മരിച്ച 

വരെ ജീധിപ്പിക്കയും ഇല്ലാത്തതിനെ മള്ള 

തിനെപ്പേലെ വിളിക്കയും ചെയ്യുന്നവ 

ഠിം 

ദൂഷ്ട്രീയില് അവന് നമുക്കെല്ലാവകും പി 

ഞാന് നി 

ന്നെ ബഫ്ൃുജാതികഠക്കു പിതായാക്കി 

താവാഭകേണ്ടതിന്നു തന്നേ. 

ഖെച്ചു'' ഏന്നു എഴ്ഴതിയിരിക്കുന്നു വല്ലോ. 

&നിനെറ സന്തതി ഇവ്വണ്ണം ആകും" ഏന്നു 

അരുളിച്ചെയഷ്യിരിക്കുന്നതുപോലെ താ൯ 

ബഹ്ഹുജാതികശക്കു പിതാവാകും എന്നു അ 

വ൯ ആശെകു വിരോധമായി ആശയോ 

ടെ വിശ്വസിച്ച. അവ൯ ഏകദേശം 

നമര വയസ്സുള്ള വനാകയാല് തനൊറ ശരി 

18 

19 

രം നിജ്ഷിവമായിപ്പോയതും സാറയുടെ 

ഗഭപാത്രത്തിനെറ നിജ്യിവത്വവയും ഗഹി 

ച്ചിട്ടും വിശ്വാസത്തില് ക്ഷിണിച്ചില്ല. 

ദൈവത്തിന്െറ വാശത്തത്തിങ്കല് അധി 

ശ്വാസത്താല് സംശയിക്കാതെ വിശ്വാസ 

ത്തില് ശക്തിപ്പെട്ടു ഭദൈവഖത്തിന്നു മഹ 

ത്വം കൊടുത്തു, അവന് വാശതഅം ചെ 

യൂതു പ്രവത്തിപ്പാനും ശക്തന് എന്നു പൂണ്ണ 

മായി മുറെച്ചും അതുകൊണ്ടു അതു അധ 

ന്നു നിതിയായി കണക്കിട്ടു. അവന്നു 

കണക്കിട്ടു ഏന്നു എഴഴതിയിരിക്കുന്നതു അ 

വനെ വിചാരിച്ചു മാതൃം അല്ല, നമ്മെ 

വിചാരിച്ചുംകൂടെ ആകുന്നു. നമുടെ 

അതിക്രമങ്ങരനിമിത്തം മരണത്തിന്നു 

ഏപ്പിച്ചും നമ്മുടെ നീതീകരണത്തിന്നായി 

മുയിപ്പിച്ചുമിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ കത്താവാ 

യ യേശുവിനെ മരിച്ചവരിതുനിന്നു തുയി 

പ്പിച്ചവനിത ധിശ്വസിക്കുന്ന നമുക്കും 

കണക്കിടു വാനുള്ള താകയാൽ തന്നേ. 

൭. അഡഘ്ധ്യായം, 

വിം്വംസത്താല്. നീതീകരികുപ്പെടിട്ടു ന 

മ്മുടെ കത്താവയേ യേശുകിസ്മൂമൂലം നമു 

കൂ 

നാം നില്ല്ന്ന ഈ കൃപയിലേക്ു നമുക്കു 

ദൈവത്തോടു സമാധാനം ഉണ്ടും 

അധന്മൂലം വിശ്വാസത്താല് പ്രമവശന 

31 
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28 
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സറ 

അതു തന്നേ അല്ല, കക്കൃുത സഹിഷ്ക്കുത 

പ്രത്യാശയില് പ്രുശംസിക്കുന്മ. 

യെയും സഹിങ്ത്കുത സിഭ്ധതയെയും സി 

ഭ്ധത പ്രുത്യാശയെയും കൂള.വാക്കുന്നു എന്നു 

അറിഞ്ഞു നാം കഷ്ടയങ്ങളിലും പ്രുശംസി 

ക്കുന്നു. പ്രുത്യാശെക്കോ ഭംഗം വരുന്നി 

ലൂ; ഭടൈവത്തിനെറ സ്നേഹം നമുക്ു നല്ല, 

പ്പെട്ട പരിശുഭ്ധാത്മാധയിനാല് നമ്മുടെ 

ഹൃദയങ്ങളില് പകന്നിരിക്കുന്നുവല്ലോ. 

നാം ബലഹീന൪ ആയിരിക്കുമ്പോഠ 

. തന്നേ ക്രിസ്മൂ തക്ക സമയത്തു അഭക്തക്കു 

10 

11 

12 

13 

വേണ്ടി മരിച്ചു. നീതിമാന്നു വേണ്ടി 

ആരെങ്കിലും മരിക്കുന്നതു ഒൂല്ലഭം; ഗുണാ 

ന്നു വേണ്ടി പക്ഷേ മരിപ്പാ൯ തൂനിയുമാ 

യിരിക്കും. ക്രിസ്ൂലോ നാം പാപികഠം 

ആയിരിക്കുമ്പോഠ തന്നേ നമുക്കു വേണ്ടി 

മരിക്കയാല് ദൈവം തനിക്കു നമ്മോടുള്ള 

സ്നേഹത്തെ പ്രദശിപ്പിക്കുന്നു. അവന്െറ 

രക്തത്താല് നിതികരിക്കപ്പെടശേഷമോ 

നാം അവനാല് എത്ര അധികമായി കോ 

പത്തിതനിന്നു രക്ഷിക്കപ്പെടും. ശത്രുക്ക 

കായിരിക്കുമ്പോഠ തന്നേ നമുക്കു അവ 

സെറ പുത്രനെറ മരണത്താല് ദൈലഖ 

ഒത്രോട്ട നിരപ്പു വന്നു എങ്കില് നിരന്ന 

ശേഷം നാം അവനെറ ജീവനാല് ഏത്ര 

അത്യു 

മല്ല, നമുക്കു ഇപ്പോ നിരപ്പു ലഭിച്ചതി 

അധികമായി രക്ഷിക്കപ്പെടും. 

നനു കാരണമായ നമ്മുടെ കത്താവായ 

യേശുക്രിസ്തുമുഖാന്തരം നം ഭൈവത്തിത 

പ്രശംസിക്കയും ചെയ്യുന്നു . 

അതുകൊണ്ടു ഏകമന്ദഷ്യനാല് പാപ 

വും പാപത്താല് മരണവും ലോകത്തില് 

കടന്നു, ഇങ്ങനെ എല്ലാവരും പാപം ചെ 

സ്ക്കുയാല് മരണം സകലമന്ഭഷ്കരിലും പര 

ന്നിരിക്കുന്നും പാപമോ ന്യായപ്രമാണം 

വരെ ലോകത്തില് ഉണ്ടായിരുന്നു; എ 
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ന്യായപ്രമാണം ഇല്ലാതിരിക്കു 

മ്പോര പാപത്തെ കണക്കിടുന്നില്ല. 

എങ്കിലും വരുവാനുള്ള വനെറ പ്രതിരൂപ 

മായ ആദാമിനെറ ലംഘനത്തിന്നു തുല്യ 

മായി പാപം ചെയ്യാത്തവരിലും മരണം 

ആദാംമുതല് മോശെവഖരെ വാണിരുന്നു. 

എന്നാല് ലംഘനത്തിന്റെ കായ്യവും കൃപാ 

വരത്തിനെറ കായ്യധും ഒരുപോലെയല്ല; 

ഏകനെറ ലംഘനത്താല് അ3നകര് മരി 

ചു എങ്കില് ദൈവകൃപയും ഏകമന്മഷ്യ 

നായ യേശുക്രിസ്മുധിനെറ കൃപയാലുള്ള 

ദാനവും അനേകക്കു വേണ്ടി ഏററവും അ 

ധികം കവധിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഏക൯ പാ 

പം ചെയുതിനെറ ഫലവും ദാനത്തിനെറ 

കായ്യവും ഒരുപോലെയല്ല; ഏകനെറ പാ 

പം ശിക്ഷാധിധി കപ്പിപ്പാ൯ ഹേതുധാ 

യിത്തീന്നു; കൃപാവരമോ അനേകലംഘന 

ങ്ങളെ മോചിക്കുന്ന നിതീകരണവധിധിക്കു 

ഹേതു വായിത്തീന്നു. ഏകനെറ ലംഘന 

ത്താല് മരണം ആ ഏകനനിമിത്തം 

വാണു എങ്കില് കൃപയുടെയും നീതിദാന 

ത്തിനെറയും സമുഭ്ധി ലഭിക്കുന്നവര് യേ 

ശുക്രിസ്റതു എന്ന ഏക൯നിമിത്തം ഏററ 

വും 

അങ്ങനെ ഏകലംഘനത്താല് സകല 

അധികമായി ജീവനില് വാഴ്ചം. 

മന്ദഷ്യക്കും ശിക്ഷാവിധി വന്നതുപോലെ 

 ഏകനീതിയാല് സകലമ്ദഷുക്കും ജീവ 

കാരണമായ നീതീകരണവും വന്നു. 

ഏകമനുഷ്യ നെറ അന്ദസരണക്കേടി 

നാല് അനേക൪ പാപികളായിത്തീന്നതു 

പോലെ ഏകനെറ അനുസരണത്താല് 

അനേകർ നീതിമാന്മാരായിത്തീരും. എ 

ന്നാല് ലംഘനം പെരുകേണ്ടതിന്നു ന്യായ 

പ്രമാണവും ഇടയില് ചേന്നുവന്നു; എങ്കി 

മും പാപം പെരുകിയേടത്തു കൂപ അത്ൃ 

ന്തം വഭ്ധിച്ച. പാപം മരണത്താല് വാ 

ണതു പാലെ കൃപയും നമ്മുടെ കത്താ 
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വായ യേരമകിസുമുഖാന്തരം നീതിയാൽ | ന്നു ജീവിക്കുന്നു. 

നിത്യജീവന്നായി വഡാ3ഴണ്ടതിന്നു തന്നേ. 

ന്നും അഡ്ധ്യായം. 

തആആതൃകയാല് നാം എത്തു പറരയണ്ടു? കൃപ 

പെരു കേണ്ടതിനു പാപം ചെയ്യുകൊണ്ടി 

രിക്ക എന്നോ? 

പസംബന്ധഥായി മരിച്ചവരായ നാം ഇനി 

ഒരുനാളും അരുതു. പാ 

അതില് ജീിക്ുന്നതു ഏക്ടനെ? അല്ല, 

രയേശുഷ്രിസ്റ്കുവിമനോടു ചേരുവാൻ. സ്താനം 

ഏററവരായ നാം എല്ലാവരും അവനെറ 

മരണത്തില് പങ്കാളികളാക വാ൯ സ്താനം 

ഏററിരിക്കുന്നു എന്നു നിങ്ങ അറിയു 

ന്നില്ലമയാ? അങ്ങനെ നാം അവന്െറ 

മരണത്തില് പങ്കാളി കളായിത്തിന്ന സ്ത 

നത്താത അധഃനാടുക്രടെ കുഴിച്ചിടപ്പെട്ടു; 

ക്രിസ്റ്റ മരിച്ചിട്ട പിതാവിന്െറ മഹിമ 

യാര ജീവധിച്ചെഴഴന്നേററതു പോലെ നാമും 

ല്ീവനെറ പുത്ുക്കത്തില് നടക്കേണ്ടതിന്നു 

തന്നേ. അവനെറ മരണത്തിനെറ സാ 

ഭൃശ്യത്രോടു നാം ഏകി ധിച്ചവരായെ 

ങ്കില് പുനരുത്ഥാനത്തിനെറ സാദ്ടശ്ൃയ 

ത്തോടും ഏകികവിക്കും. നാം ഇനി പാ 

പത്തിന്നു അടി മപ്പെടാതവണ്ണം പാപ 

ശരിരത്തിന്നു നീക്കും വരേണ്ടതിന്നു നമഃ 

ടെ പഥയ മനുഷ്യന് അധനാടുക്രടെ 

ക്രൂശിക്കപ്പെടു ഏന്നു നാം അറിയുന്നു. 

അങ്ങനെ മരിച്ചവന് പാപത്തിതനിന്നു 

മോചനം പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു. നാം ക്രിസ്തു 

വിനോടുക്രടെ മരിച്ചു ഏങ്കില് അവനോ 

ടടുക്രടെ ജീിപികും ഏന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു. 

ക്രിസ്മൂ മരിച്ചിട്ടു മുയിത്തെഴ്മന്നററിരിക്ക 

യാല് ഇനി മരിക്കയില്ല; മരണത്തിന്നു 

അവനെറമേല് ഇനി കത്തൃത്വമില്ല എന്നു 

നാം അറിയുന്നുവല്ലോ. അവന് മരിച്ചതു 

പാപസംബന്ധമായി ഒരിക്കലായിട്ടു മരി 

ചു; അവ൯ ജീവിക്കുന്നതോ ഭൈധവത്തി 

ഠിം 

൧49 മുറാമര ൬ 

വാപസംബന്ധമായ। മരിച്ചവര് ഏന്നും ക്രി 

സൃമയശധില് ഭൈധത്തിന്നു ജീവിക്കുന്ന 

വര് എന്നും നിങ്ങളെത്തന്നേ എണ്ണുധി൯. 

ആകയാല് പാപം നിങ്ങളുടെ മത്യശ 

രീരത്തില് അതിന്െറ മോഹങ്ങളെ അന്ദ 

സരിക്കുമാവ ഇനി വാഴരുതു. നിങ്ങളുടെ 

അവയവങ്ങളെ അനീതിയുടെ ആയയധ 

ഞ്ദകൂായി പാപത്തിന്നു സമപ്പ്ിക്കയും അ 

രുതു. നിങ്ങളെത്തന്നേ മരിച്ചിട്ടു ജീവി 

ക്കുന്നവരായും നിങ്ങളൂടെ അവയവയങ്ങ 

ളെ നീതിയുടെ ആയുയധങ്ങളായും ഭൈധ 

ത്തിന്നു സമപ്പ്ിച്ചുകൊരധി൯. നിങ്ങഠം 

ന്യായപ്രമാണത്തിന്നല്ല, കൃപെക്കുത്രേ അ 

ധീനരാകയാല് പാപം നിങ്ങളില് കത്തു 

ത്വം നടത്തുകയില്ലല്ലോ. 

എന്നാല് ഏന്തു? ന്യായപ്രമാണത്തിന്ന 

ല്ല കൃപെക്കമതര അധിനരാകയാല് നാം 

പാപം ചെയ്യതു എന്നാ? ഒരുനാളും അരുതു. 

നിങ്ങ ദാസന്മാരായി അന്ഭസരിപ്പാ൯ 

നിങ്ങളെത്തന്നേ സമപ്പ്ിക്കയും നിങ്ങാം 

അന്ുസരിച്ചുപോരുകയും ചെയ്യുന്നവന്നു 

ഓസന്മാര് ആകുന്നു എന്നു അറിയുന്നില്ല 

യോ? ഒന്നുകില് മരണത്തിന്നായി പാപ 

ത്തിനെറ ദാസന്മാര്, അല്ലെങ്കില് നീതി 

ക്കായി അന്ദസരഞണത്തിനെറ ഭാസന്മാ൪ 

എന്നാല് നിങ്ങ പാപത്തി 

നെറ ദാസന്മാര് ആയിരുന്നുവെങ്കിലും 

തന്നേ, 

നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ച ഉപദദശരൂപത്തെ 

പ്ലടയവ്യൂവ്വം അനുസരിച്ചു പാപത്തില് 

നിന്നു സ്വതേന്ത്്യം ലഭിച്ചു നീതിക്കു ഭാസ 

ന്മാരായിത്തിന്നതു കൊണ്ടു ദൈവത്തിന്നു 

സ്യോത്രം. നിങ്ങളുടെ ജഡത്തിനെറ 

ബലഹിനതനിമിത്തം ഞാന് മാനകരീ 

തിയിതു പറയുന്നു. നിങ്ങളൂടെ അവയ 

വങ്ങളെ അധമ്മത്തിന്നായി അശുദ്ധിക്കും 

അധമ്മത്തിനും അടിമകളാക്കി സമപ്പി 
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ചതു പോലെ ഇപ്പ്പോഠം നിങ്ങളുടെ അ | മാറു മരിച്ചിട്ടു ഉയിത്തെഴുന്നേററവനായ 

വയവങ്ങളെ. വിശുദ്ധിീകരണത്തിന്നായി 

നീതിക്കു അടിമകളാക്കി സമപ്പിപ്പി൯. 

നിങ്ങ പാപത്തിന്നു ദാസന്മാരായിരുന്ന 

പ്പോ നീതിയെ സംബന്ധിച്ചു സ്വതന്ത്ര 

രായിരുന്നുവല്ലോ. നിങ്ങഠക്കു അനു 

എന്തൊരു ഫലം ഉണ്ടായിരുന്നു? ഇപ്പ്ോോഠം 

നിങ്ങരക്കു ലജ്ചൂ തോന്നുന്നതു തന്നേ. 

അതിനെറ അധഖസാനം മരണമല്ലേോ. 

എന്നാല് ഇല്പ്പോഠ പാപത്തില്നിന്നു 

സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രാപിച്ചു ദൈവത്തിന്നു ദസ 

ന്മാരായിരിക്കയാല് നിങ്ങധക്കു ലഭിക്കുന്ന 

ഫലം ധിശുദ്ധികരണവധും അതിന്െറ അ 

ന്തം നിത്യജീവനും ആകുന്നു. പാപത്തി 

നെറ ശമ്പളം മരണമത്രേ; ദൈവത്തി 

നെറ കൃപാവരമോ നമ്മുടെ കത്താവായ 

യേശുക്രിസ്മൂധില് നിത്യജീവന് തന്നേ. 

൭൦ അദ്ധ്യായം. 

സഹോദരന്മാരേ, ന്യായപ്രമാണം അറി 

യുന്നവരോടല്ലോ ഞാ൯ സംസാരിക്കു 

ന്നതു: മനുഷ്യന് ജീവനോടിരിക്കുംകാ 

ലത്തൊക്കെയും ന്യായപ്രമാണത്തിന്നു അ 

വസെറമേല് അധികാരമുണ്ട എന്നു നി 

ഭത്താവുള്ള 

ഭത്താധിനോടു 

ങ്ങ അറിയുന്നില്ലയോ? 

സ്റ്രീ ജീലിച്ചിരിക്കുന്ന 

ന്യായപ്രമാണത്താല് ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരി 

ക്കുന്നു. ഭത്താധു മരിച്ചാല് അവഠ ഭത്തു 

ന്യായപ്രമാണത്തില്നിന്നു ഒഴിവുള്ളവ 

ഭത്താവു ജീധിച്ചിരിക്കുമ്പോഠം 

അവ വേറെ പുരുഷന്നു ആയാൽ വ്ൃഭി 

ളായി. 

ചാരിണി എന്നു പേര് വരും; ഭത്താധ്യ 

മരിച്ചു എങ്കിലോ അവഠ വേറെ പുരു 

ഷാന്നു ആയാല് വ്യഭിചാരിണി എന്നു 

വരാതവണ്ണം ന്യായപ്രമാണത്തില്നിന്നു 

4 സ്വതന്ത്രയാകുന്നു. അതുകൊണ്ടു സഹോ 

ഭരന്മാരേ, നാം ദൈധത്തിന്നു ഫലം കാഡ്റ്ൃ 

വേറൊരുവന്നു ആകേണ്ടതിന്നു നിങ്ങളും 

ക്രിസ്തൂവിന്െറ ശരീരംമുഖാന്തരം ന്യായ 

പ്രമാണസംബന്ധമായി മരിച്ചിരിക്കുന്നു. 

നാം ജഡത്തിലായിരുന്നപ്പോഠ ന്യായവ്ര 

മാണത്താല് ഉള വായ പാപരാഗങ്ങഠ മര 

ണത്തിന്നു ഫലം കായ്ര്ൃത്തക്കവണ്ണം നമ്മു 

ടെ അവയവങ്ങളില് വ്യപേരിച്ചുദപാന്നു. 

ഇപ്പോഴാ, നമ്മെ പിടിച്ചടക്കിയിരുന്ന 

ന്യായപ്രമാണം സംബന്ധിച്ചു മരിച്ചിരി 

ക്കകൊണ്ടു അക്ഷരത്തിനെറ പഴക്കത്തി 

ലല്ല ആത്മായിനെറ പുതുക്കത്തില് തന്നേ 

സേവധിക്കേണ്ടതിന്നു നാം ന്യായപ്രമാണ 
റി, 

ത്തില്നിന്നു ഒഥിധുള്ള വരായിരിക്കുന്നു. 

ആകയാൽ നാം എന്തു പറയേണ്ടു? 

ന്യായപ്രമാണം പാപം എന്നോ? ഒരുനാ 

ളൂ 

ത്താല് അല്ലാതെ ഞാ൯ പാപത്തെ അറി 

അരുതു. എങ്കിലും ന്യായപ്രമാണ 

ഞ്ഞില്ല; മോഹിക്കരുതു എന്നു ന്യായപ്രമാ 

ണം പറയാതിരുന്നെങ്കില് ഞാ൯ മോഹ 

ത്തെ അറികയില്ലായിരുന്നു. പാപ്പമോ 

അധസരം ലഭിച്ചിട്ട കല്പനയാല് എന്നില് 

സകലധിധദമാഹത്തെയും ജനിപ്പിച്ചു; 

ന്യായപ്രമാണം ക്രടാതെ പാപം നിജ്ജ്ടിവ 

മാകുന്നു. ഞാന് ഒരു കാലത്തു ന്യായവ്ര) 

മാണം ക്രടാതെ ജീവിച്ചിരുന്നു; എന്നാല് 

കല്പന വന്നപ്പോ പാപം വീണ്ടും ജീധി 

ക്കയും ഞാന് മരിക്കയും ചെയ്യു. ഇങ്ങ 

നെ ജീവന്നായി ലഭിച്ചിരുന്ന കല്പന 

എനിക്കു മരണദഹേതു വായിഅീന്നു എന്നു 

ഞാ൯ കണ്ടു. പാപം അഖസരം ലഭി 

ച്ചിട്ടു കല്പനയാല് എന്നെ ചതിക്കയും കൊ 

ല്ലകയും ചെയ്തു. ആകയാല് ന്യായപ്രമാ 

ണം വിശുദ്ധം; കല്പന ധിശുഭ്ധവും ന്യാ 

യധും നല്ലതും തന്നേ. എന്നാൽ നന്മയാ 

യുള്ളതു എനിക്കു മരണകാരണമായിത്തി 

ന്നു എന്നോ? ഒരുനാള്ല.ം അരുതു. പാപ 

10 

ധാഠാദ്ഠിം 
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മത്രേ ഒരണമായിത്തിന്നതു; അതു നന്മയാ 

യൃള്ളതിനെക്കൊണ്ടു എനിക്കു മരണം കൂള. 

യവാകുന്നതിനാല് പാപം എന്നു തെളി മയ 

ണ്ജതിന്നും കപ്പനയാല് അത്യന്തം പാപ 

ന്യായപ്ര) 

മംണം ആത്മികം ഏന്നു നാം അറിയ്യന്നു 

മായിത്തിരേണ്ടതിന്നും തന്നേ. 

വല്ലോ; ആനോ ജഡമയ൯, പാപത്തിന്നു 

ഓസനായി ധില്ലപ്പെടടവ൯ തന്നേ. ഞാ൯ 

പ്രവത്തിക്കുന്നതു ഞാ൯ അറിയുന്നില്ല; 

ഞാ൯ ഇ ച്രിക്കുന്നതിനെ അല്ല പകെക്ക 

ഞാ൯ 

ഇ ച്ട്രിക്കാത്തതിനെ ചെയ്യുന്നു ഏതങ്കിലോ 

ന്യായപ്രമാണം നല്ലതു എന്നു ഞാ൯ു സമ്മ 

തിക്കുന്നു. ആകയാത അതിനെ പ്രവ 

ത്തിക്കുന്നതു ഞംനല്ല ഏന്നില് വസിക്കുന്ന 

ന്നതിനെ അത്രേ ചെയ്യുന്നതു. 

പപപേമത്രേം എന്നില് എന്നുധെച്ചാല് 

തുനെറ ജഡാത്തിരു നന്മ വസിക്കുന്നില്ല 

മ്രേന്നു ഞാന് അറിയുന്നു; നന്മ ചെയ്ത്രുമ്മേള്ള 

തല്പയ്യം ഏനികുണ്ടു; പ്രവത്തിക്കുന്നതോ 

ഇല്ല. ഞോ൯ ചെയ്ത്ാ൯ ഇച്ഛിക്കുന്ന നന്മ 

ചെയ്യുന്നില്ലല്ലേം; ഇ ച്ച്രിക്കാത്ത തിന്മയതേ 

പ്രവത്തികുന്നതു. ഞാ൯ ജ്രച്ഛിക്കാത്ത 

തിനെ ചെയ്യുന്നു ഏങ്ജിപോ അതിനെ 

പ്രവത്തിക്കുന്നതു ഞാനല്ല ഏന്നില്ു വസി 

കുന്ന പാപമത്രേ. അങ്ങനെ നന്മ ചെ 

യാൻ ഇച്ഛിക്കുന്ന ഞാന് തിന്മ ഏനെറ 

പക്കുത ഉണ്ടു എന്നൊരു പ്രമാണം കാ 

ണുന്നു. ഉള്ള കൊണ്ടു ഞാന് ശൈവ 

ത്തിനറെറ ന്യായപ്രമാണത്തില് രസി 

ക്കുന്നു. ഏങ്കിലും ഏ൭ന്െറ ബുരധിയുടെ 

പ്രമ്ണേത്തോടു പോരാടുന്ന വേറൊരു 

പ്രമാണം ഞാന് ഏനെറ അ വയ വങ്ങളിത 

കാണുന്നു; അതു ഏനെറ അവയഡധങ്ങളി 

ലുള്ള പാപപ്രമാണത്തിന്നു ഏന്നെ ബദ്ധ 

നാക്കിക്കളയുന്നു. അയ്യോ, ഞാ൯ അരി 

കൃമഠമഷ്യ൯! ഇയ മരണത്തിന്നു അധീന 

മായ ശരീരത്തില്നിന്നു ഏന്നെ ആര് 

ഠിം 

൧4൭ റോമര് വൃ 

വിടുവിക്കും? നമുടെ കത്താവായ യേശു 95 

ക്രിസ്തൂമുഖാന്തരം ഞാ൯ ലൈവധത്തിന്നു 

സ്യോത്രം ചെയ്യുന്നു. 

തന്നേ ബുഭ്ധികൊണ്ടു ഭദൈയത്തിനെറ 

അങ്ങനെ ഞാ൯ 

പ്രമാണത്തെയും ജഡംകൊണ്ടു പാപത്തി 

നെറ പ്രമാണത്തെയും സേവിക്കുന്നു. 

൮ം അദ്ധ്യായം. 

അതുകൊണ്ടു ഇപ്പോഠം ക്രിസ്തയേശുധിലു 

കള വകു ഒരു ശിക്ഷാധിധിയും ഇല്ല. ജീവ 

നെറ ആത്മാധിനെറ പ്രമാണം ഏനിക്കു 

വാപത്തിനെറയും മരണത്തിനെറയും 

പ്രമാണത്തിരുനിന്നു ക്രിസ്റ്റുയേശുധില് 

സ്വാതന്ത്യം വരുത്തിയിരിക്കുന്നു. 

ത്താലുള്ള ബലഹിീനതനിമിത്തം നയ 

പ്രമാണത്തിന്നു കഴിയാഞ്ഞതിനെ (സാ 

ജഡ 

ധിപ്പം൯) ഭൈവം തനെറ പുതതനെ പാപ 

ജഡത്തിനെറ സാദുശ്യത്തിലും പാപം 

നിമിത്തവും അയച്ചു, പാപത്തിന്നു ജഡ 

ത്തില് ശിക്ഷ വിധിച്ചു. 

ആത്മാധിനെ "അത്രേ അനുസരിച്ചനട 

ജഡത്തെയല്ല 

ക്കുന്ന നമ്മില് ന്യായപ്രമാണത്തിനെറ 

നീതി നിവ്ൃത്തിയാകേണ്ടതിന്നു തന്നേം 

ജഡ സ്വഭാവമുള്ള വ൪ ജഡത്തിന്നുള്ളതും 

ആത്മസ്വഭാവമുള്ളവര് ആത്മാവിന്നള്ള 

തും ചിന്തിക്കുന്നു. ജഡത്തിനെറ ചിന്ത 

മരണം; ആത്മാധിനെറ ചിന്തയോ ജിവ 

നും സമാധാനവും തന്നേ. ജഡത്തി 

നെറ ചിന്ത ഭദൈഖത്തോടു ശത്രുത്വം ആ 

കന്നു; അതു ഭൈവത്തിനെറ ന്യായപ്രമാ 

ണത്താന്നു കിഴ്ലെടുന്നില്ല, കിഴ്ലെടുവം൯ 

കഴിയുന്നതുമല്ല. ജഡസ്വകാവമുള്ള വകു 

ഭൈവത്തെ പ്രസാടിപ്പിപ്പാ൯ കഴിപില്ല. 

നിങ്ങളോ, ഭൈവത്തിനെറ ആത്മാവു 

നിങ്ങളില്. വസിക്കുന്നു ഏന്നുവരികിത 

ജഡ സ്വഭാവമുളെ വരല്ല ആത്മസ്വഭാവമു 

ള്ള വരത്രേ. ക്രിസ്തരവിനെറ ആത്മാധി 
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ല്ലാത്തവന൯ു അവന്തുള്ളവനല്ല. ക്രിസ്തു 

നിങ്ങളില് ഉണ്ടെങ്കിലോ ശരീരം പാപം 

നിമിത്തം മരിക്കേണ്ടതെങ്കിലും ആത്മാവു 

നീതിനിമിത്തം ജിവനാകുന്നു. യേശു 

വിനെ മരിച്ചവരില്നിന്നു ഉയിപ്പിച്ചവ 

നെറ ആത്മാവു നിങ്ങളില് വസിക്കുന്നു 

എങ്കില് ക്രിസ്പുയേശുധിനെ മരണത്തില് 

നിന്നു ഉയിപ്റിച്ചവ൯ നിങ്ങളില് വസിക്ക 

ന്ന തനെറ ആത്മാധിനെക്കൊണ്ടു നിങ്ങ 

കൂടെ മതൃശരീരങ്ങളെ.യും ടിയിപ്പിക്കും. . 

ആകയാല് സദഹാദരനാദര, നാം ജഡ 

ത്തെ അനുസരിച്ചു ജിധിക്കേണ്ടതിന്നു 

ജഡത്തിന്നല്ല കടക്കാരാകുന്നതു. നിങ്ങ 

ജഡത്തെ അനുസരിച്ചു ജിവിക്കുന്ന എ 

ജില് മരിക്കും നിശ്ചയം; ആത്മാവിനാല് 

ശരീരത്തിന്െറ പ്രവൃത്തികളെ മരിപ്പി 

ക്കുന്നു എങ്കിലോ നിങ്ങ ജിധിക്കും. ദൈ 

വാത്മാവു നടത്തുന്നവര് ഏവരും ദൈവ 

നിങ്ങ ത്തിനെറ മക്കം ആകുന്നു. 

പിന്നെയും ഭയപ്പെടേണ്ടതിന്നു ദാസ്യ 

ത്തിനന്െറ ആത്മാധിനെ അല്ല; നാം അ 

ബ്യാ പിതാവേ എന്നു ധിളിക്കുന്ന പുത്ര 

്വത്തി൯ ആത്മാധിനെ അത്രേ പ്രാപി 

ചതു. നാം ദൈവത്തിനെറ മക്കഠ എന്നു 

ആത്മാധുതാനും നമ്മുടെ ആത്മാലോടു 

ക്രടെ സാക്ഷ്യം പറയുന്നു. നാം മക്ക 

എങ്കിലോ അവകാശികളും ആകുന്നു; ദൈ 

വത്തിനെറ അവകാശികളും ക്രിസ്തുവിന്നു 

ക്രട്ടവകാശികളും തന്നേ; നാം അവഭനാടു 

ക്രടെ തേരസ്തുരിക്കപ്പെടേണ്ടതിന്നു അവ 

നോടുക്രടെ കഷ്ടുമന്ദഭ വിച്ചാലരത്രം 

. നമ്മില് ധെളിപ്പെടുവാനുള്ള. തേജസ്സു 

വിചാരിച്ചാല് ഇര കാലത്തിലെ കഷ്ടൃങ്ങ 

സാരമില്ല എന്നു ഞാ൯ എണ്ണുന്നു. സ്തൂഷ്ട്ി 

ദൈവഖപുത്രന്മാരുടെ ധെളിപ്പാടിനെ ആ 

സൃഷ്ടി 
ദ്രവത്വത്തിനെറ ദാസ്ൃത്തില്നിന്നു വിടു 

കാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്നു. 

240 മന്നന് 8 

തലും ഭൈവമക്കളുടെ ഭതേജസ്സാകുന്ന സ്വാ 

തന്ത്രവും പ്രാപിക്കും എന്നുള്ള ആശദയാ 

ടെ മായെക്ു കികഴ്കെട്ടിരിക്കുന്നു; മനഃ പ്പൂ 

വൃമായിട്ടല്ല, അതിനെ കീഴ്രെടുത്തിയവ 

നെറ സവ്വസ്പ 

കട്ടിയും ഇന്നുവരെ ഒരുപോലെ ഞരങ്ങി 

കപ്പനനിമിത്തമഃത്ര. 

ഈററു നോഃലാടിരിക്കുന്നു എന്നു നാം അ 

ആത്മാധെന്ന ആട്ട 

ദാനം ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന നാമും നമ്മുടെ ശരീ 

റിയുന്നുവല്ലോ. 

രത്തിസെറ വിണ്ടെടുപ്പായ പുത്രത്വത്തിന്നു 

കാതൃതുകൊണ്ടു ഉള്ളില് ഞരങ്ങുന്നു. പ്രത്യാ 

ശയാലല്ലോ നാം രക്ഷ്ധിക്കപ്പെടടിരിക്കുന്നതു. 

പ്രത്യാശയല്ല; 

ഒരുത്ത൯ കാണുന്നതിന്നായി ഇനി പ്രത്യാ 

കാണുന്ന പ്രത്യാശയോ 

ശിക്കുന്നതു എന്തിന്നു? നാം കാണാത്ത 

തിന്നായി പ്രത്യാശിക്കുന്നു എങ്കിലോ അ 

തിന്നായി ക്ഷമയോടെ കാത്തിരിക്കുന്നു. 

അവ്വണ്ണം തന്നേ ആത്മായു നമുടെ 

ബലഹീനതെക്കു തുണനില്ലുന്നു. വേണ്ടും 

പോലെ പ്രാത്ഥിക്കേണ്ടതു എന്തെന്നു നാം 

അറിയുന്നില്ലല്ലോ. ആത്മാവു തന്നേ ഉച്ച 

രിച്ചുക്രടാത്ത ഞരക്കങ്ങളാല് നമുക്കുവേണ്ടി 

പക്ഷവാദം ചെയ്യന്നു. എന്നാല് ആത്മാവു 

വിശുഭ്ധക്കു ധേണ്ടി ഭൈധഹിതവ്രുകാരം 

പക്ഷ ധാദം ചെയുന്നതു കൊണ്ടു ആത്മാധി 

സെറ ചിന്ത ഇന്നതെന്നു ഹൃദയങ്ങളെ പരി 

ശോധിക്കുന്നവ൯ അറിയുന്നു. ഏന്നാല് 

ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവക്കു, നിള്റുയപ്ര 

കാരം വിളിക്കപ്പെട്ടവക്കു തന്നേ, സകല 

വും നന്ദെക്കായി ക്രടി വ്യാപരിക്കുന്നു എന്നു 

നാം അറിയുന്നു. അവന് മുന്നറിഞ്ഞവരെ 

തനെറ പുത്രസ അനേകം സദഹാഭരന്മാ 

രില് ആളദ്യജാത൯ ആകേണ്ടതിന്നു അവ 

നെറ സ്വരൂപത്തോടുഅനുരൂപരാകുവാ൯ 

മുന്നിയമിച്ചുമിരിക്കുന്നു. മുന്നിയമിച്ചവരെ 

വിളിച്ചും വിളിച്ചവരെ നീതീകരിച്ചും നി 

തീകരിച്ചവരെ തേജസ്തുരിച്ചുമിരിക്കുന്നു . 
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ഇതു സംബന്ധിച്ചു നാം എത്തു പറയ 

ണ്ടു! ദൈവം നമക്കു അന്ക്രലം എങ്കിത 

നമുക്കു പുതികുലം ആ൪? സ്വന്തപുതൃനെ 

ആദരിക്കാതെ നമുക്കു എപ്പാവക്കും വേണ്ടി 

ഏഏപല്പിചുതന്നവ൯ അയനോടുക്ൂടെ സക 

ലധും നമുക്കു നല്ലാതിരിക്കു മമാ? ദൈധഖം 

തിരഞ്ങെഭടുതാ:വരെ ൫ആ൭൪ കുററം ചുമ 

ത്തും? 

ശിക്ഷ വിധിക്കുന്നവ൯ ൫൭൪ 

നിതികരിക്കുന്നവ൯ ദൈവം, 

രിസ 

യേ മരിച്ചവ൯; മരിച്ചിട്ടു ഉയിത്തെഴ്ു 

ന്നേറേറവ൯ തന്നേ; അവ൯ ദൈവത്തി 

നമുക്കു 
വേണ്ടി പക്ഷവാദം കഴിക്കയും ചെയ്യുന്നു. 

ന്െറ വലത്തുഭാഗത്തിരിക്കയും 

ക്രിസൂവിനെറ സ്നറേഹത്മിരുനിന്നു നമ്മെ 

വേറുപിരിക്കുന്നതാർ? കഷൃതരയാ സജദ 

ടമോ ഉപടവദമാ പട്ടിണി മയാ നഗ്നത 

യാത്ത്പടത്താ വാളോ? 

നിനെൊനിമിത്തം ഞങ്ങളെ ഇട 

വിടാതെ കൊല്ലുന്നു; അറുപ്പാനുമ്മു ആ 

ടുകളെ. പ്പോലെ ഞങ്ങളെ എണ്ണുന്നു" 

എന്നു ഏഴ്ചതിയിരിക്കുന്നുവഃപ്പാം നാമാ 

നമ്മെ സ്ന്റേഹിച്ചവ൯മുഖാന്തരം ഇതില് 

ഒക്കെയ്യം പൂണ്ണുദയം പാപിമടന്നു. മര 

ണത്തിട്ന്നോ ജിവന്നോ ടൂതന്മാരക്കാ വാഴ്ച 

കഠക്കോ അധികാരങ്ങഠാമക്കാ ഇടപ്പോഴ 

ള്ള തിന്നോ വരുധാദമള്ളതി ന്നോ തുയര 

ത്തിന്നോ തആആഴത്തിടന്നാ മററു യാതൊരു 

സൃഷ്ട്രിക്കോ നമുടെ കത്താവായ യേശു 

ക്രിസ്മൂവിലുള്ള ഭൈവഖനസ്നേഹത്തിരുനിന്നു 

നമ്മെ വേറുപിരിപ്പാ൯ കഴികയില്ല എന്നു 

ഞാ൯ മറെച്ചിരികുന്നു. 

൯, അദ്ധ്യായം. 

ഞാന ക്രിസൂധില് സത്യം പറയുന്നു; 

ഞാ൯ പറയുന്നതു ഭോഷ്ട്ല്ല; ഏനിക്കു 

വലിയ മൂഃഖധയം ഫൃദയത്തിത ഇടധിടാ 

തെ നോവും ഉണ്ടു ഏന്നു എന്െറ മനസ്സാ 

൧4 റോമര് ൯ 

ക്ഷമി എനിക്കു പരിര്ഭ്ധാത്മാധില് സാ 

ക്ഷിയായിരിക്ുന്നു. 

നെറ ചാച്ചക്കാരായ ഏനെറ സഹാദര 

ജഡ പകാരം എ 

ന്മാക്ക ധേണ്ടി ഞാ൯ തന്നേ ക്രിസ്മൂവി 

നോടു വേറുധിട്ട ശാപഗ്രസൂനാവാ൯ ഞാ൯ 

ആഗ്രഹിക്കാമായിരുന്നു. .അവര് യിസ്സാ 

യേല്യര്; പുതൃത്വവും തേജസ്സും നിയമ 

ഞ്ജദ്മം ന്യായപമാണവധും ആരാധനയ്യം 

വാശത്അങ്ങളും അവകുള്ളവ; പിതാക്ക 

ന്മാരും അവകുള്ള വ൪ തന്നേ; ഒഡപു 

കാരം ൭! സൂവും അവര രനിന്നലല്ലാ തതാ 

വിച്ചതു; അയധന സ്വ്ൃത്തിനന്നും ഥീമതെ 

ദൈവമായി എന്നെന്നേകും വാഴ്്പെട 

ധവ൯. ആമ൯. ദൈവവചനം വൃഥാധാ 

യി പ്പോയി എന്നല്ല; യിയാരയലില്നിന്നു 

മുത്അധിച്ചവ൪ ഏല്ലാം യിസാരയല്യ൪ എ 

ന്നും അബ്രാഹാമിനെ സന്തതിയാകയാ 

എല്ലാരും മക്കഠം എന്നും വരികയില്ല: 

യിസ്സ്ാക്കിരുനിന്നു ജനിക്കുന്നവര് നി 

നെറ സന്തതി എന്നു ധിളിക്കപ്പെടും"” 

ഏമന്നയുള്ളു. അതിന്െറ അത്ഥ3മാ: ജ 

ഡപ്പകാരം ജനിച്ച മക്ക അല്പ ടൈവ 

ത്തിനെ? മക്ക; വാശത്ത പകാരം ജൂനി 

3 

ച്ച മക്കളെയ3ത സന്തതി എന്നു എണ്ണുന്നു. . 

& ഈ സമയതര്തേോക്കു ഞാന വരും; അ 

പ്പ്യോഠ സാറെക്കു ഒരു മകന് ഉണ്ടാകും" 

എന്നല്ലേ” വാശത്തവചനം. അതൃഷ്ൃമല്പം 

റിബെക്കുയും നജുടെ പിതാവായ യി 

സ്റ്റാകം എന്ന ഏകനാല് ഗഭം ധരിച്ചും, 

കുട്ടികഠഠം ജനിക്കമയാ ഗുണമാകട്ടെ ടോ 

കോമാകളെ ഒന്നും പ്രധത്തിക്ക3യാ ചെയ്യും 

മുമ്പെ തിരഞ്ചെടുപ്പി൯പ്പകാരമുള്ള ടൈ 

വനി ്ണ്യം പ്വ്ൃത്തികനിമിത്തമല്ല 

വിളിച്ചവനെറ ഇക്ടംനിമിത്തം തന്ന 

വഃരണ്ടതിന്നു : 

 മൃത്തവ൯ ഇളയവനെ 3സവിക്കും"" 

ഏന്നു അവമമാടു അരുളിച്ചെയ്യൂ. 
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ഉമ 

ഗോമര ൯ 

:ഞാ൯ യാരക്കാബിനെ സ്നേഹി 

ച്ച ഏശാധിനെ ദ്വേഷിച്ചിരിക്കുന്നു" 

എന്നു എഴ്ചതിയിരിക്കുന്നു വല്ലോ. 

ആകയാല് നാം എന്തു പറയേണ്ടു? 

ദൈവത്തിനെറ പക്കല് അനിതി ഉണ്ടാ? 

ഒരുനാളും ഇല്ലം 

4 എനിക്കു കരുണ തോന്നേണം എ 

ന്നുള്ള വനോടു കരുണ തോന്നുകയും 

എനിക്കു കനിധഖു തോന്നണം എന്നുള്ള 

വനോടു കനിധു തോന്നുകയും ചെയ്യും" 

എന്നു അവന് മോശെയോടു അരുളിച്ചെയയു 

നനു. അതുകൊണ്ടു ഇ ച്രിക്കുന്നവനാലുമല്ലം 

ഓടുന്നവനാലുമല്ല, കരുണ തോന്നുന്ന ദൈ 

വത്താലര്ത്രേ സകലവും സാധിക്കുന്നതു. 

% ഇതിന്നായിട്ടു തന്നേ ഞാന് നി 

ന്നെ നിത്തിയിരിക്കുന്നതു; നിന്നില് 

എനെറ ശക്തി കാണികക്കേണ്ടതിന്നും 

എനെറ നാമം സവ്ൃഭൂമിയിലും പ്രസ്മാ 

വിക്കപ്പെടേണ്ടതിന്നും തന്നേ 

എന്നു തിരുഖെഴുത്തില് ഫറധലോനാട്ട 

അരുളിച്ചെയുന്നു. അങ്ങനെ തനിക്കു മന 

സ്സൂ്ള നോടു അഖന്നു കരുണ തോന്നു 

ന്ന; തനിക്കു മനസ്സുള്ള വനെ അവഖവ൯ 

കഠിനനാക്കുന്നു. 

ആകയാല് അവന് പിന്നെ കുററം പറ 

യുന്നതു എന്തു? ആര് അവനെറ ഇഷ്ട 

ത്തോടു എ തിതൃതുനില്ലുന്നു എന്നു നിഎന്നോ 

ടട ചോടിക്കുംം അയ്യം, മന്മഷ്വ്യം ദൈവ 

ത്തോടു പ്രത്യുത്തരം പറയുന്ന നി ആര്? 

മനഞ്ഞിരിക്കുന്നതു മനഞ്ഞവനോടു: നി 

എന്നെ ഇങ്ങനെ ചമെച്ചതു എന്തു എന്നു 

ചോദിക്കുമോ? അല്ല, കശവന്നു അതേ 

പിണ്ഡത്തിതനിന്നു ഒരു പാത്രം മാനത്തി 

ന്നും മറെറാരു പാത്രം അപമാനത്ത്'ന്നും 

ഉണ്ടാക്കുവാ൯ മണ്ണ്ഠിന്മേത അധികാരം 

ഇല്യാ? എന്നാല് ദൈധഖം തസെറ 

കോപം കാണിപ്പപാനും ശക്തി വെളിപ്പെ 

ഠിം 
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ടൂത്ുുവാനും യ്യെഫഹ്രടന്മാരില്നിന്നു മാത്ര 23 

മല്ല, ജാതികളില്നിന്നും വിളിച്ചു തേജസ്സി।” 

ന്നായി മുന്നൊരുക്കിയ കരുണാപാത്രങ്ങ 

ളായ നമ്മില് തന്െറെറ തേജസ്സിനെറധ 

നം വെളിപ്പെടുത്തുവാനും ഇ ച്വിചിട്ട നാ 

ശയോഗ്ൃയമായ കോപപാത്രങ്ങളെ വളരെ 

ദിഘക്ഷമയോടെ സഹിച്ചു എങ്കില് ഏന്തു? 

എന്െറ ജനമല്ലാത്തവരെ എ 

നെറ ജനം എന്നും പ്രിയയല്ലാത്തവളെ 

പ്രിയ എന്നും ഞാ൯ വിളിക്കും. നി 

ങ്ങു എനെറ ജനമല്ല എന്നു അവ 

രോട്ട പറഞ്ഞ ഇടത്തില് അവര് ജീവ 

നുള്ള ദൈവത്തിസെറ മക്ക ഏന്നു 

ധിളിക്കപ്പെടും” 

എന്നു ഹോരശയാപുസൂകത്തിലും അരുളി 

ചെയ്യുന്നുവല്ലോ. യെശയ്യാധോ യിസ്രാ 

യേലിനെക്കുറിച്ചു: 

 യിസ്രായേല്മക്കളുടെ എണ്ണം കട 

ലരയിലെ മണല്പോലെ ആയിരു 

ന്നാലും ശേഷിപ്പത്രേ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു. 

കത്താധു ഭൂമിയില് തനെറ വചനം 

നിധത്തിച്ച ക്ഷണത്തില് തകും" 

എന്നു ധിഭിച്ചുപറയുന്നു. 

4: സൈസ്പ്യങ്ങളുടെ കത്താധു നമുക്കു 

സന്തതിയെ ശേഷിപ്പിച്ചില്ലെങ്കില് നാം 

സോദോമെപ്പ്ോലെ ആകുമായിരുന്നു, 

ഗൊമോറെക്കു സദ്ൃശമാകു മായിരുന്നു 

എന്നു യെശയ്യാ മുമ്പുകൂട്ടി പറഞ്ഞിരിക്കു 

ന്നുവല്ലോ. 

ആകയാല് നാം എന്തു പറഭ3യണ്ടെ? നി 

തിയെ പിന്തുടരാത്തേ ജാതികമ നീതി പ്രാ 

പിച്ചു, വിശ്വാസത്താലുള്ള നിതി തന്നേ. 

നീതിയുടെ പ്രമാണം പിന്തുടന്ന യിസ്പാ 

യേലോ ആ പ്രുമാണത്തിങ്കത എത്തിയില്ല. 

അതെന്തുകൊണ്ടു? വിശ്വാസത്താലല്ലം പ്ര 

വൃത്തികളാല് അന്വേഷിച്ചതു കൊണ്ടു ത 

ന്നേ അഖ൪ ഇട്ചക്കല്പിമന്മേല് തട്ടി ഇടറി: 
ണി 

24 

28 

29 

31 
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ഇതാം ഞാൻ സിദയാനില് ഇടച്ച 

ക്കല്ലും തടങ്ങല്പാറയും ഖെക്കുന്നു; അ 

വനില് ധിശ്വസിക്കുന്നവന് ലങ്ച്യിച്ചു 

പോകയില്ലു* 

ഏന്നു ഏഎഴ്ഴതിയിരിക്കുന്നുവല്ലോ. 

൧൭൦ അഡ്ഡൃയ യാം 

സംഹോദരയാദര, അവര് രക്ഷിക്കപ്പെ 

ടേണം ഏന്നു തന്നേ ഏനെറ ഫ്ൃദയവാ 

ഞ്മയയം അവക്ു വണ്ടി ദൈധർത്താടുള്ള 

യാചനയും ആകുന്നു. അവഖര്ച്ചരിജ്ഞാ 

നപ്രകാരമല്ലെങ്കിലും ദൈവത്തെ സംബ 

ന്ധിച്ച എരിവുള്ള വര് ഏന്നു ഞാ൯ അധ 

കു സാക്ഷ്യം പറയുന്നു. അവര് ദൈധ 

ത്തിനെെറ നീതി അറിയാതെ സ്വന്തനി 

തി സ്ഥാപിപ്പം൯ അമന്വഷിച്ചുകൊണ്ടു 

നീതിക്കു കിഴ്ലൊടില്ല. 

വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവന്നും നീതി ലഭി 

പ്പരാന ക്രിസ്റ്റ ന്യായപ്രമാണത്തിനെറ അ 

ഭൈവത്തിനെറ 

വസാനം ആകുന്നു. ന്യായപ്രമാണത്താ 

മുള്ള നീതി സംബന്ധിച്ചു: 

അതു ചെയു മരുഷ്ച്യ൯ അതി 

നാല് ജീവിക്കും" 

ഏന്നു മോശെ ഏഴ്തിയിരിക്കുന്നു വല്ലോം. 

വിശ്വാസത്താലുള്ള നീതിയോ ഇവ്വണ്ണം 

പറയുന്നു: 

& ക്രിസ്തുവിനെ ഇറക്കേണം ഏന്നു 

വിചാരിച്ചു ആര് സ്വശ്ൃത്തില് കയവും 

എന്നോം ക്രിസ്തുവിനെ മരിച്ചവരുടെ 

ഇടയില്നിന്നു കയറേറണം ഏന്നു വി 

ചാരിച്ചു ആ൪ പാതാളത്തില് ഇറങ്ങും 

ത്രേന്നോ നിനെറ ഫൃദയത്തില് പറ 

യരുതു ."” 

എന്നാല് അത്തു ഏശ്തു പറയുന്നു? 

€% വചനം നിനക്കു സമീപമായി നി 

നെറ വായിലും നിന്െറ ഫ്ുഭയത്തിലും 

ഇരിക്കുന്നു; 

ഠിം 
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ആതു ഞങ്ങ പ്രസംഗിക്കുന്ന വിശ്വാസ 

വചനം തന്നേ. യേശുധിനെ കത്താധു എ 

ന്നു വായികൊണ്ടു ഏററുപറകയുയം ദൈവം 

അവനെ മരിച്ചവരിതനിന്നു ഉയിത്തെഴ്ുഴ 

ന്നേപ്പിച്ച ഏന്നു ഏടയംകൊണ്ടു വിശ്വ 

സധിക്കയും ചെയ്യാര നീ രക്ഷിക്കപ്പെടും. 

ഫൃുദയംകൊണ്ടു നീതിക്കായി ചിശ്വസിക്ക 

യ്യും വായികൊണ്ടു രക്ഷെക്കായി ഏറവുപറ 

കയും ചെയ്യുന്നു. 

അവനില് ധിശ്വസിക്കുന്നവ൯ 

ഒരുത്തനും ലജപ്രിച്ചുപോകയില്ല* 

എന്നു തിരുധെഴ്ത്തില് അരുളിച്ചെയുന്നു 

വല്ലോ. യ്യെഫ്രുദ൯ തുന്നും യവന൯ 

തന്നും ധൃത്യാസ്ധമില്ല; എല്ലാവകും കത്താ 

വൂ ഒരു൨൯ തന്നേ; അവ൯ തന്നെ ധിളി 

ചചപേക്ഷിക്കുന്ന ഏല്ലാവക്കും നല്ല വാന്തക്ക 

വണ്ണം സമ്പന്നന് ആകുന്നു. 

& കത്താധിനെറ നാമത്തെ വിളിച്ച 

പേക്ഷധിക്കുന്ന ഏവനും രക്ഷിക്കപ്പെടും" 

എന്നുണ്ടല്ലോ. എന്നാല് അവര് വിശ്വസി 

ക്കാത്തവനെ ഏങ്ങനെ വിളിച്ചപേക്ഷി 

ക്കം? അവര് കേടിട്ടില്ലാത്തവനില് എങ്ങ 

നെ ഖിശ്വസികും? 

ഇല്ലാതെ ഏങ്ങനെ കേശക്കും? 

പ്രസംഗിക്കുന്നവ൯ 

അരും 

അയക്കാതെ ഏങ്ങനെ പ്രസംഗിക്കും 

നന്മ സുധിശേകഷിക്കുന്നവരുടെ 

കാല് ഏത്ത മനോഹരം?” 

എന്നു ഏഴ്ചതിയി രിക്കുന്നുവല്ലോ. 

എങ്കിലും എല്ലാവരും സൂധിദശകം അ 

നുസരിച്ചിട്ടില്ല : 

 കത്താര്വേ, ഞങ്ങ കേമഠപ്പിച്ചതു 

ആര് ധിശ്വസിച്ചു" 

എന്നു യെശയ്യാവു പറയുന്നുവല്ലോ. ആക 

യാല് വിശ്വാസം കേഠാധിയാലും കേഠാവി 

ക്രിസ്മുധിനെറ വചനത്താലും വരുന. എ 

ന്നാല് അവര് കേട്ടില്ലയോ ഏന്നു ഞാ൯ 

ചോടിക്ുന്നു. 
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അവരുടെ നാദം സവ്ൃവഭമിയിലും 

അവരുടെ വചനം ഭൂതലത്തിനെറ അ 

ററജത്തോള വും പരന്നു.” 

എന്നാല് യിസ്രാമയല് ഗ്രഹിച്ചില്ലയോ 

എന്നു ഞാ൯ ചോദിക്കുന്നു, 

 ജനമല്ലാത്തവരെക്കെണ്ടേ ഞാ൯ 

നിങ്ങഥക്കു എരിവു വരുത്തും; മൂഡ്ധജാ 

തിയെക്കൊണ്ടു നിങ്ങക്കു കോപം 

ജനിപ്പിക്കും" 

എന്നു ഒന്നാമതു മോശെ പറയുന്നു. യെ 

ശയഷ്ലാ3വാ: 

4 ഏന്നെ അഃന്വപഷിക്കാത്തവര് എ 

ന്നെ കണ്ടെത്തി; എന്നെ ചോദിക്കാത്ത 

വക്കു ഞാ൯ പ്രത്യക്ഷനായ ൽ 

എന്നു ധൈയ്യത്തോടെ പറയുന്നു. യി 

സ്രായേലിനെക്കുറിടച്ചാ: 

4 അന്ുസരിക്കാത്തതും മറുത്തുപറ 

യുന്നതുമായ ജനത്തിങ്കലേക്കു ഞാ൯ 

ഇടധിടാതെ കൈ നിട്ടി” 

എന്നു അവ൯ പായുന്നു. 

൧൧൦ അദ്ധ്യായം. 

എന്നാല് ദൈവം സ്വജനത്തെ തള്ളിക്ക 

ഉഞ്ഞ3വാ എന്നു ഞാന് ചോദിക്ുന്നു. 

ഒരുനാളും ഇല്ല; ഞാനും യിസ്രാമയല്യന 

ല്ലോ; 

ബെന്യാമീ൯ഗേത്രത്തില് 

അബ്രാഹാമിസെറ സന്തതിയില് 

ജനിച്ചവന് 

തന്ന. ദൈവം മുന്നറിഞ്ഞിട്ടുള്ള തനെെറ 

ജനത്തെ തള്ളിക്കള ഞ്ഞിട്ടില്ല. ഏലിയാ 

വിസെറ ചരിത്രത്തില് തിരുധവെഴ്െത്തു പറ 

യുന്നതു അറിയുന്നില്ലയോ? അവ൯ യി 

സ്രായേലിന്നു വിരോധമായി: 

& കത്താവേ, അവര് നിനെറ പ്രവാ 

ചകന്മാരെ കൊന്നു നിനെറ യാഗപിഠ 

ങ്ങളെ. ഇടിച്ചുകള ഞു; ഞാന് ഒരുത്ത൯ 

മാത്രം ശേഷിച്ചിരിക്കുന്നു; അവര് എനി 

ക്കം ജി വഹാനിവരുത്തൃുവാ൯നോക്കുന്നു” 

ഠിം 
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എന്നു ദൈവത്തോടു വാദിക്കുമ്പോര അ 

വന്നു അരുളപ്പാടു ഉണ്ടായതു എത്തു? 

 ബാലിന്നു മുട്ടുകുത്താത്ത ഏഴായിരം 

പേരെ ഞാ൯ എനിക്കായി ദശേഷില്ലി 

ച്ചിരിക്കുന്നു" 

എന്നു തന്നേ. അങ്ങനെ ഈ കാലത്തിലും 

കൃപയാലുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പി൯പ്രകാരം 

ഒരു ശേഷിപ്പുണ്ടു. കൃപയാല് എങ്കില് 

പ്രവൃത്തിയാലല്ല; അല്ലെങ്കില് കൂപ കൂപ 

യല്ല. 

താ൯ തിരഞ്ഞതു പ്രാപിച്ചില്ല; തിരഞ്ഞെ 

ആകയാല് എത്തു? യിസ്ഡാ3യല് 

ടടക്കപ്പെട്ടവ൪ അതു പ്രാപിച്ചു; ശേഷമുള്ള 

വരരാ കഠിനപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. 

“മൈവം അവക്കു ഇന്നുവരെ ഗാ 8 

ഡനിദയും കാണാത്ത കണ്ണ കേരക്കാ 

ത്ത ചെധിയും കൊടുത്തു” 

എന്നു എഴ്ചതിയിരിക്കുന്നുവല്ലോ. 

അവരുടെ മേശ അവക്കു കണി 

യും കുടുക്കും ഇടച്ചയും പ്രതികാരവുമാ 

യിത്തീരട്ടെ; അധരുടെ കണ്ണു കാണാ 

തവണ്ണം ഇരുണ്ടുപോകട്ടെ; അവരുടെ 

മുതുകു എല്ലായയ്യ്യോഴ്ചം കുനിയിരക്കണമേ" 

എന്നു ദാധീദ്ദടം പറയുന്നു. എന്നാല് അവര് 

ധിഗഴേണ്ടതിന്നോ ഇടറിയതു എന്നു ഞാ൯ 

ചോടിക്കുന്നു. ഒരുനാളും അല്ല; അവക്കു 

എരിധു വരുത്തുവാസന അവരുടെ ലംഘ 

നം ഹേതുവായി ജാതികരക്കു രക്ഷ വന്നു 

എന്നയുള്ള. എന്നാല് അവരുടെ ലംഘ 

നം ലോകത്തിന്നു ഡനധും അവരുടെ 

നഷ്ടം ജാതികഠംക്കു സമ്പത്തും വരുവാ൯ 

കാരണമായി എങ്കില് അവരുടെ യഥാ 

സ്ഥാനം എത്ര അധികം? 

എന്നാല് ജാതികളായ നിങ്ങളോടു 

ഞാ൯ പറയുന്നതു : ജാതികളുടെ അപ്പൊ 

സ്മൂലനായിരിക്കയാല് ഞാ൯ എന്െറ 

സ്വജാതിക്കാക്കു വല്പധിദധേനയും സ്സൂദ്ധ 

ജനിപ്പിച്ചു, അവരില് ചിലരെ രക്ഷ്ധിക്കാ 
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മെങ്കി ലോ എന്നുവെച്ചു തന്നേ ഞാന ഏ 

നെറ ശുശ്രൂഷയെ പുകഴ്സു്ന്നു. 

രുടെ ഭൂംശം ലോകത്തിനെറ നിരപ്പിന്നു 

അവ 

ഹേതുഖായി എക്കില് അവരുടെ അംഗീ 

കരണം മരിച്ചവരുടെ ഉയിപ്പെന്നല്ലാതെ 

എന്താകും? അആഅകട്യഭാഗം ധിദ്ധം എങ്കില് 

പിണ്ഡം മുഴുവനും അങ്ങനെ തന്ന; 

2൮൪ വിശുദ്ധം എങ്കില് കൊമ്പുകളും അ 

ങ്ങനെ തന്ന. കൊമ്പുകളില് ചിലതു 

ഒടിച്ചിട്ടു കാട്ടൊലീവായ നിന്നെ അവ 

യുടെ ഇടയില് ഒട്ടി ചചുരചതൃതു ഒലീധുമര 

ത്തിന൯െറ ഫലപ്പടമായ വേരിന്നു പങ്കാ 

ളിയായിത്രിന്നു എങ്കിലോ, കൊമ്പുക 

മൂടെ നേരെ പ്രശംസിക്കരുതു; പശം 

സികുന്നുധെങ്കില് നീ വേരിനെ അല്ല 

വ൪ നിന്നെയത ത ചുമക്കുന്നു എന്നു 

ഓക്ക. ഏന്നാല് ഏന്നെ ഒട്ടിക്കുണ്ടതി 

നു കൊമ്പുകളെ. ഒടിച്ചകളഞ്ഞു എന്നു നീ 

പറയും. ശരി; അധിശ്വാസത്താത അവ 

വിശ്വസത്താല് നീ 

ഭയപ്പെടുക. 

സ്വാഭാധികകൊമ്പുകമളെ ദൈവം ആദ 

ഒടിഞ്ഞുപോയി; 

നില്ലയന്നു; ഞെളിയാതെ 

രിക്കതെ പോയെങ്കില് നിന്നെയും ആദ 

രിക്കാതെ വന്നേകും. ആകയാല് ദൈഖ 

ത്തിനെറ ഭയയും ഖണ്ഡിതവും കാങഞ്ചക; വി 

ണവധരില് ദൈധവത്തിനെറ ഖണ്ഡിതവും; 

നിന്നിലോ നി ഭഒയയില് നിലനിന്നാല് 

ഒയയും തമന്ന; അല്ലെങ്കില് നീയും ഛേടി 

ക്കപ്പ്െടും. അവധിശ്വാസത്തില് നിലനി 

ല്ല്ലാഞ്ഞാല് അവരെയുംക്ൂടെ ഒട്ടിക്കും; അ 

വരെ വിണ്ടും ഒടിപ്പാ൯ ദൈവം ശക്ത 

നല്ലോ. സ്വഭാവത്താത കാട്ടുമരമായ 

തില്നിന്നു നിന്നെ മുറിച്ചെടുമ്തു സ്വഭാ 

വത്തിന്നു വിരോധമായി നല്ല ഒലീചുമര 

ത്തതില് ഒളിച്ചു എങ്കില്, സ്വാഭാധികകൊ 

മ്പുകളയവരെ സ്വന്തമായ ഒലിധുമര 

ത്തില് ഏത്ര അധികമായി ഒട്ടികും. 

ഠിം 
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സഹോടദരന്മാരര, നിങ്ങ ബുഭദ്ധിമാ 

ന്മാരെന്നു നിങ്ങശകു തന്നേ തോന്നതിരി 

പ്പരാ൯ ഈ രഹസ്യം അറിയാതിരിക്കരുതു 

എന്നു ഞാന് തആആഗഹിക്കുന്നു: ജാതിക 

യി 

സ്വാർയലിന്നു അംശമായി കാഠിന്യം ഭവി 

മൂടെ പൂണ്ണസംഖ്യ ചേരു ഖാം 

ച്ചിരിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ യിസാ3യത മുഴ 

വനും രക്ഷ്മിക്കപ്പെടും. 

4 വിടൂവിക്കുന്നവ൯ സിയോനില്നി 

നനു വരും; അവന് യാക്കോബിതനിന്നു 

അകക്തിയെ മാററും. ഞാന് അവരുടെ 

പാപങ്ങളെ. നിക്കു മ്പോഠ ഇതു ഞാ൯ 

അവദരാടു ചെയ്യന്ന നിയമം" 

എന്നു എഴുതിയിരിക്കുന്നുവല്ലോ. സുധി 

ശേഷ്ധം സംബന്ധിച്ചു അവര് നിങ്ങ 

നിഥിഅം ശത്തുക്കുഠഠ; 

സംബന്ധിച്ചോ പിതാക്കന്മാര്നിമിത്തം 

തിരഞ്ഞെടുപ്പു 

പ്പിയന്മാര. ദൈവം തന്െറ കൃപാവര 

ങ്ങളെയും വിക്ളിയെയും കുറിച്ചു അനുതപി 

ക്കുന്നില്ലല്ലോ. നിങ്ങഠം മുമ്വെ ഭൈധഖ 

ത്തെ അനുസരിക്കാതിരുന്നിട്ട അവരുടെ 

അന്ദസരണടക്കടിനാല് ഇപ്പോ കരു 

നിങ്ങശക്കു ലഭിച്ച 

കരുണയാല് അവധഖകും കരുണ ലഭിക്കേ 

ണ ചടിച്ചതു പോചെം 

ണഞ്ടതിന്നു അവരും ഇപ്പോ അനുസരി 

ക്കാതിരിക്കുന്നു. ദൈവം എല്ലാവരോടും 

കരുണ ചെടദയ്യണ്ടതിന്നു എല്ലാവരെയും 

അനുസരണക്കേട'ല് അടെച്ചുകളഞ്ഞു. 

ഹാ, ഭൈവത്തിനെറ ധനം. ഞാനം, 

അറിയു എന്നിവയുടെ ആഴമേ! അവ 

നെറ ന്യായധിധികഠം ഏത്ര അപ്പമേയ 

വും അവനെറ വഴിക ഏത്ര അഗോച 

രധും ആകുന്നു. 

അറിഞ്ഞവന് ആര് അവന്നു മന്ത്രിയായി 

കുത്താധിനെറ മനസ്സു 

രുന്നവ൯ ആര്? അവന്നു വല്ലതും മുമ്പെ 

കൊളുത്തിട്ടു പ്രതിഫലം വാങ്ങുന്നവസ 

ആര? സകലം അവനില്നിന്നും അവ 
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നാലും അവങ്കലേക്കും ആകുന്നുവല്ലോ; 

അവന്നു എടന്നക്കും മഹത്വം. തആമേ൯. 

൧൨.൦ അഘ്ധ്യായം. 

സ്ംഹാദരന്മാരേ, ഞാ൯ ദൈവത്തി 

നെറ മനസ്സലിധു ഓപ്പിച്ച നിങ്ങളെ പ്ര 

ബോധിപ്പിക്കുന്നതു : നിങ്ങ ബുദ്ധിയുള്ള 

ആരാധനയായി നിങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങളെ 

ഒീവനും വിശുഭ്ധിയും ദൈവത്തിന്നു പ്ര 

സാദധുമുള്ള യാഗമായി സഥപ്പിപ്പിന൯. 

ഈ പലോകത്തിന്ന അനൂരൂപമാകാതെ 

നന്മയും പ്രസാദധും പൂണ്ണതയുമുള്ള ദൈ 

വഹിതം ഇന്നതെന്നു തിരിച്ചറിയേണ്ട 

തിന്നു മനസ്സു പുതുക്കി രൂപാന്തരപ്ലെടു 

വി൯. 

ഭാവിക്കേണ്ടതിന്നു മീതെ ഭാധിച്ചയരാ 

തെ ദൈവം അവനവന്നു ധിശ്വാസത്തി 

നെറ അളവു പങ്കിട്ടതുപോലെ സുബോ 

ധമാകുംവണ്ണം ഭാവിക്കേണമെന്നു ഞാ൯ 

എനിക്കു ലഭിച്ച കൃപയാല് നിങ്ങളില് 

ഓരോരുത്തനോടും പറയുന്നു. ഒരു ശരി 

രത്തിത നമുക്കു പല അധവയവയങ്ങഠം മുണ്ട 

ല്ലോ; എല്ലാഅവയവങ്ങമക്ും പ്രവൃത്തി 

ഒന്നല്താനരും; അതുപോലെ പലരായ 

നാം ക്രിസ്മുവില് ഒരു ശരീരവും എല്ലാവരും 

തമ്മില് അവയവങ്ങളും ആകുന്നു. ആക 

യാല് നമുക്കു ലഭിച്ച കൂപെക്കു ഒത്തവണ്ണം 

വെവ്വേറെ വരം ഉള്ളതുകൊണ്ടു പ്രധ 

ചനം എങ്കില് വിശ്വാസത്തിന്നു ഒത്ത 

വണ്ണം, ശുദ്രൂഷ എങ്കില് ശുശ്രൂഷയില്, 

ഉപദേശിക്കുന്നവ൯ എങ്കില് ഉപദേശ 

ത്തില്, പ്രബോധി പ്പ്ിക്കുന്നവ൯ എങ്കില് 

പ്രബോധനത്തില്, ഭാനംചെയ്യുന്നവ൯ 

ഏകാഗ്രതയോടെ, ഭരിക്കുന്നവ൯ ഉത്സാ 

ഹതശ്തോടെ, കരുണചെയ്ുന്നവന് പ്രസ 

ന്നതയോടെ ആകട്ടെ. സ്നേഹം നിവ്വ്യാ 

ജം ആയിരിക്കട്ടെ ; തീയതിനെ ഖെറുത്തു 

ധിം 

൧൭2 മഥ: 19 

നല്പതിനോടു പററിക്കൊഠരധിസ൯. സഹാ 

ദരപ്രിതിയില് തമ്മില് സ്ഥായിപ്പൂണ്ടു 

ബഫ്ഹുമാനിക്കുന്നതില് അന്യോന്യം മുന്നി 

ട്ടുകൊഠവി൯. ഉത്സാഹത്തില് മടുപ്പില്ലാ 

തെ തആആത്മാധില് എരിവുള്ള വരായി 

കത്താധിനെ സേധിപ്പി൯. ആശയില് 

സന്തോഷില്പി൯; കക്ഷുതയില് സഹി 

ണത കാണിപ്പിനു; പ്രാത്ഥനയില് ഉററി 

രിപ്പി൯ു; വിശുഭ്ധന്മാരുടെ ആധഖശ്യങ്ങ 

ളില് ക്രട്ടായ്ക കാണിക്കയും അതിഥിസ 

ല്ലരാരം ആചരിക്കയും ചെയ്ത്തി൯. നിങ്ങ 

ളെ ഉപദധിക്കുന്നവരെ അന്ുഗ്രഹിപ്പി൯; 

ശപിക്കാതെ അനുഗ്രഹിപ്പി൯. സന്തോ 

ഷിക്കുന്നവരോടുക്രടെ സന്തോഷിക്കയും 

കരയുന്നവരോടുക്രടെ കരകയും ചെ 

യ്കി൯. 

വലിപ്പം 

ചേന്നുകൊധധി൯; നിങ്ങളെത്തന്നേ ബു 

തമ്മില് ഐകമതൃ മുള്ള വരായി 

ഭാവിക്കാതെ എളിയവരോടു 

ഭ്ധിമാന്മാര എന്നു ധിചചാരിക്കരുതു. ആ 

കും തിന്നെക്കു പകരം തിന്മ ചെയ്യാതെ 

സകലഥരുകൃരുടെയും മുമ്പില് യോഗ്യമാ 

യതു മു൯കരുതി, കഴിയുമെങ്കില് നിങ്ങ 

ളാല് ആവോളം 

സമാധാനമായിരിപ്പി൯ ൽ 

സകലമരുഷ്യയരോടും 

പ്രിയമുള്ള വ 

രേ, നിങ്ങ തന്നേ പ്രതികാരം ചെയ്യാതെ 

ദൈവകോപത്തിന്നു ഇടം കൊടുപ്പി൯; 

പ്രതികാരം എനിക്കുള്ളതു; ഞാ൯ പകരം 

ചെയ്യും എന്നു കത്താധു അരുളിച്ചെയുന്നു. 

എന്നാല് 

നിസെറ ശത്രുധിന്നു വിശക്കുന്നു 

എങ്കില് അവന്നു തിന്മാന് കൊടുക്ക; 

ദാഹിക്കുന്ന എങ്കില് കുടിപ്പാ൯ കൊ 

ടക്ക; അങ്ങനെ ചെയ്യാല് നീ അ 

വനെറ തല3മൽ തീക്കനല് കുന്നിക്കും"' 

എന്നു എഴ്ചതിയിരിക്കുന്നുവല്ലോ. തിന്മ 

യോടു തോല്ലച്ഛാതെ നന്മയാത തിന്മയെ 

ജയിക്കുക. 
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൧൩. അഘ്ധ്യായം. 

ഏതു മനുഷ്യനും ക്രേക്ടാധികാരങ്ങംക്ക 

കിഗ്രടങ്ങട്ടെ. 

ധികാരവുമില്പല്ലോ; മുള്ള അധികാരങ്ങ 

ഭദൈവഅ ല് നിയമിക്കപ്പെട്ടിരി 

ഭൈവത്താലപ്പാതെ ഒര 

ളോ 

കുന്നു. ആകയാല് അധികാരത്തോടു 

മറുക്കുന്നവന് ഭൈവധയ വസ്ഥരയടു മറു 

ശിക്ഷാവിധി 

വാഴ്ഴന്നവര് സല്പ്പവൃത്തി 

കുന്നു. 

പ്രാപികും. 

ക്കല്ല ടുദ്ജുവ്ൃത്തിക്ക മത്ര ഭയങ്കരം. അധി 

മറുക്കുന്നവരരോ 

കാരസ്ഥനെ ഭയപ്പെടാതിരിപ്പാ൯ ഇച്ചി 

കുന്നു വോ? നന ചെയ്യ; എന്നാല് അധ 

നോടു പുകഴ്ഗ ലഭിക്കും. 

ക്കായിട്ടല്ലോ തഅവ൯ ദൈധ്യരയൃഷക്കാര 

നിന്െറ നന്നെ 

നായിരികുന്നതു. നി തിന്മ ചെയ്യാലോ 

ഭയപ്പെടുക; വെറുതെ അല്പ അവന് വാം 

വഹിക്കുന്നതു; അവന് ദോഷം പ്രവത്തി 

ക്കുന്നവനെറ ശിക്കഷെക്കായി പ്രതികാരി 

യായ ദൈധശത്തൃഷക്കാര൯ തന്നേ. 

അതുകൊണ്ടു ശിക്ഷയെ മാത്തമല്ല മനസ്സും 

ക്ിയെയും വിചാരിച്ച കീഴടങ്ങുക ആ 

വശ്യം. അതുരകാണ്ടു നിങ്ങ നികുതി 

യ്യും കൊടുക്കുന്നു. അവര് ദൈധരത്തൂഷ 

കന്മരും ആ കായ്യം തന്നേ നോക്ന്നേവ 

ഏല്ലാവക്ും കടമായുള്ളതു 

കൊടുപ്പിന്; നികുതി കൊടുക്കണ്ട വന്നു 

രുമാകുന്നു. 

നികുതി; ചുങ്കം കൊടുക്കണ്ട വന്നു ചുങ്കം; 

ഭയം കാണിരുക്കണ്ടവന്നു ഭയം; മാനം കാ 

ണിക്കേണ്ടവന്നു മനം. 

അന്റ്യോന്യം സ്നേഹിക്കുന്നതു അല്ലാതെ 

ആരോടും ഒന്നും കടവ്പെട്ടിരിക്കരുതു ; 

അന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവ൯ ന്യായപ്പുമാ 

ണം നിധത്തിച്ചിരിക്കുന്നുവല്ലോം. വ്ൃഭി 

ചാരം ചെയ്യരുതു, കല ചെയ്യരുതു, മോ 

ക്മരിക്കരുതു, മോഹിക്കരുതു എന്നുള്ളതും 

മററു ഏത്ുതു കപ്പനയും ക്രട്ടുകാരനെ നി 

ധിം 

ത്ത 
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ന്നെപ്പോലെ സ്നേഹിക്കു എന്നി വചന 

ത്തില് സംക്ഷേപിച്ചിരിക്കുന്നു. സ്നേഹം 

കൂട്ടുകാരന്നു ദോഷം പ്രവത്തിക്കുന്നില്ല ; 

ആകയാല് സ്നേഹം ന്യായപ്രമാണത്തി 

നൊ നിവൃത്തി തന്നേ. 

ഇതു ചെയ്യേണ്ടതു തുക്കത്തില്നിന്നു 

ഉണരുവാന്൯ നാഴിക വന്നിരിക്കുന്നു ഏന്നി 

ങ്ങനെ നിങ്ങ സമയത്തെ അറികയാല് 

തന്നേ; നാം ധിശ്വസിച്ച സമയത്തെ 

ക്കാഠം രക്ഷ ഇരപ്പാഠം നമുക്കു അധികം 

അടുത്തിരിക്കുന്നു. 

പകല് അുത്തിരിക്കുന്നു; അതുകൊണ്ടു 

രാത്രി കഴിയാറായി 

നാം ഇരുടടിനെറ പ്രവൃത്തികളെ. ഖെച്ചുക 

ഉഞ്ഞ ധെളിച്ചത്തിനെറ ആയ്യധവഗ്ഗം 

ധരിച്ചുകൊഠംക. പകല്സമയത്തു ഏന്ന 

പേലൈ നാം മയ്യാദയായി നടക്ക; വെറി 

ക്രുത്തുകളിലും മദ്യപാനങ്ങളിലുമല്ല, ശയ 

നമമാഹങ്ങളിലും ദുഷ്ട്ഠാമങ്ങളിലുമല്പ, പി 

ണക്കുത്തിലും അസ്ൂൂയയി ലുമല്പ. 

വായ യേരൂമ്രിസൂധിനെത്തന്നേ ധരിച്ചു 

കൊഠധി൯. 

ജഡത്തിന്നായി ചിന്തിക്കരുതു. 

കത്താ 

മോഹങ്ങഗ ജനിക്കുമാറു 

൧൪.൦ അദ്ധ്യായ. 

സംശയവഖിചാരങ്ങളെ പിധിക്കാതെ ധി 

ശ്വാസത്തിത ബലഹിീിനനായവനെ ചേ 

തുതുകൊഠധി൯. ഒരുവൻ ഏല്ലാം തിന്നാ 

മെന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു; ബലഹിനനോ 

സസ്യാദികളെ തിന്നുന്നു. തിന്നുന്നവന് 

ത്രിന്നാത്തവനെ ധിക്കരിക്കരുതു; തിന്നാം 

ത്തവ൯ തിന്നുന്നവനെ പധിധിക്കരുതു ; 

ദൈവം അവനെ കൈക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു 

വല്ലോ. മറെറാരുത്തനെറ ദാസനെ ധി 

ധിപ്പം൯ നി ആ൪? അവന് നില്ലന്നതോ 

വീഴ്ചന്നതോ സ്വന്തയജമാനന്നത്രേ; അ 

വന് നില്ല്ംതാനും; അവനെ നില്ലമാറാ 

ക്കുവാന് കത്താധിന്നു കഴിയുമല്ലോ. ഒരു 
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വ൯ ഒരു ടിഖധസത്തെക്കാര മറെറാരു 

ദിവസത്തെ മാനിക്കുന്നു; ലേറൊരുവ൯ 

സകലദ്ിവസങ്ങളെയും മാനിക്കുന്നു; ഓ 

രോരുത്ത൯ താന്താനെറ മനസ്സില് മുറെ 

ചിരിക്കട്ടെ. ടിവസത്തെ ആദരിക്കുന്ന 

വ൯ കത്താധിന്നായി ആദരിക്കുന്നു; തിന്നു 

ന്നവ൯ കത്തായിന്നായി തിന്നുന്നു; അ 

വന 

തിന്നാത്തവന കത്താധിന്നായി തിന്നാതി 

ദൈവത്തെ സ്റ്കൂതിക്കുന്നുവല്ലോ; 

രിക്കുന്നു; അവനും ദൈവത്തെ സ്മൂതി 

തനിക്കായി 

തന്നേ ജിലിക്കുന്നില്ല; ആരും തനിക്കായി 

ക്കുന്നു. നമ്മില് ആരും 

തന്നേ മരിക്കുന്നതുമില്ല. ജീധിക്കുന്നു 

എങ്കില് നാം കത്താധിന്നായി ജീധിക്കുന്നു; 

മരിക്കുന്നു എങ്കില് കത്താധിന്നായി മരി 

ക്കുന്നു; അതുകൊണ്ടു ജീവിക്കുന്നു എങ്കിലും 

മരിക്കുന്നു എങ്കിലും നാം കത്താധിന്നുള്ള 

മരിച്ചവക്ുും ജീധിച്ചിരിക്കു 

ന്നവകും . കത്താവയ ആകേണ്ടതിന്നല്ലോ 

വര്൪ര തന്നേ. 

ക്രിസ്റ മരിക്കയും ഉയിക്കയും ചെയുതു. 

എന്നാല് നി സഹോദരനെ ലിധിക്കുന്നതു 

എന്തു? അല്ല, നി സഹോദരനെ ധിക്കരി 

ക്കന്നതു എന്തു? നാം എല്ലാവരും ദൈധ 

ത്തിനെറ ന്യായാസനത്തിന്നു മുമ്പാകെ 

നില്ലേണ്ടിവരും. 

എന്നാണ എനെറ മുമ്പില് എല്ലാ 

മുഴങ്കാലും മടങ്ങും, എല്പാനാധും ദൈവ 

ത്തെ സ്റകൂതിക്കും എന്നു കത്താവു അരുളി 

ചെയ്യന്നു" 

എന്നു എളഴ്ുതിയിരിക്കുന്നുവല്ലോ. ആക 

യാല് നമ്മില് ഓദരോരുത്തസ ദൈധഖ 

ത്തോടു കണക്കു ബോധിപ്പിക്കേണ്ടിവരും. 

അതുകൊണ്ടു നാം ഇനി അന്യോന്യം 

ധിധിക്കരുതു; സഹോദരന്നു ഇടച്ചയോ 

തടങ്ങലോ ഖെക്കാതിര് പ്പാ൯ മാത്രം മുറെ 

൧ുകൊധി൯. യാതൊന്നും സ്വതവെ 

മലിനമല്ല എന്നു ഞാ൯ കത്താവായ യയശു 

ഠിം 

൧൭4 2471 15 

വില് അറിഞ്ഞും തുറെച്ചമിരിക്കുന്നു. വല്ല 

തും മലിനം എന്നു എണ്ണുന്നവന്നു മാത്രം 

അതു മലിനം ആകുന്നു. നിനെറ ഭക്ഷ 

ണംനിമിത്തം സഹോദരനെ ധവ്ൃയസനിപ്പി 

ച്ചാല് നി സ്നേഹപ്രകാരം നടക്കുന്നില്ല. 

ആകു ധേണ്ടി ക്രിസ്തു മരിച്ചുധഖോ അവനെ 

നിന്െറ ഭക്ഷണംകൊണ്ടു നശിപ്പിക്കരുതു. 

നിങ്ങളുടെ നന്നെക്ു ദൂഷണം വരുത്തരുതൂ. 

ദൈവരാജ്യം ഭക്ഷണവും പാനിയധുമല്ല, 

നിതിയും സമാധാനധും പരിശുഭ്ധാത്മാ 

അതില് 

ക്രിസ്തുവിനെ സേവധിക്കുന്നപ൯ ദൈലഖ 

വില് സന്തോഷവും അത്ര. 

ത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്നവനും മനുഷ്ൃക്കു 

കൊള്ളാകുന്നവനും തന്നേ. ആകയാല് 

നാം സമാധാനത്തിന്നും അന്വ്യോന്യം 

ആത്മികവദഭ്ധനെക്കും ഉള്ള തിന്നു ശ്രമിച്ചു 

കൊഗക. ഭക്ഷണംനിമിത്തം ദൈവനി 

മ്മാണത്തെ അഴിക്കരുതു. എല്ലാം ശുഭ്ധം 

തന്നേ; എങ്കിലും ഇട ച്വരുതൃതുമാറു തിന്നു 

ന്ന മന്ദഷ്യന്നു അതു ദോഷമത്രേ. മാംസം 

തിന്നാതെയും ധിഞ്ഞു കുടിക്കാതെയും സ 

ഹോഭരന്നു ഇടച്ച വരുതുതുന്ന യാതൊന്നും 

ചെയ്യാതെയും ഇരിക്കുന്നതു നല്ലതു. നിന 

ക്കുള്ള വിശ്വാസം ദൈവസന്നിധിയില് 

നിനക്കു തന്നേ ഇരിക്കട്ടെ; താ൯ സ്വീക 

രിക്കുന്നതില് തന്നെത്താ൯ പിധിക്കാത്ത 

വനു ഭാഗ്യവാ൯. എന്നാല് സംശയിക്കു 

ന്നവ൯ തിന്നുന്നു എങ്കില് അതു വിശ്വാ 

സത്തിതനിന്നു ഉത്ഭവിക്കായ്ക്കുകൊണ്ടു അ 

വ൯ കുററക്കാരനായിരിക്കുന്നു. വിശ്വാ 

സത്തില്നിന്നു ഉത്ഭവിക്കാത്തതൊക്കെയും 

പാവമരത്ര. 

൧൫൦ അദ്ധ്യായം. 

എന്നാല് ശക്തരായ നാം അശക്തരുടെ 

ബലഹിനതകളെ. ചുമക്കുകയും നമ്മില് 

തന്നേ പ്രസാദിക്കാതിരിക്കയും വേണം. 
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നമ്മില് ഓരോരുത്തന കൂട്ടുകാരനെ നന്നെ 

യിട്ടു ആത്ഥികവഭ്ധനെക്ു ധേണ്ടി 

പ്രസാടിപ്പിമക്കണം. 

നിന്നെ നിട്ടിക്കുന്നമരുടെ നിന്ദ 

ഏനെറമേല് ധിണു'" 

എന്നു എഴുതിയിരിക്കുന്നതു പോലെ കിസ്തു 

വും തന്നില് തമന്ന പ്രസാദ.്ചില്പ. എ 

ന്നാത മുന്നെഴ്ഴതിയിരിക്കുന്നതു ഒക്കെയ്യം 

നമ്മുടെ തുപരദശത്തിന്നായിട്ടു, നമുക്കു 

തിരുധെഴ്യെതുതുകളാല് ഉള യാകുന്ന സ്ഥിര 

തയാലും ആശ്വാസത്താലും പ്രത്യാശ 

തുണ്ടാകേണ്ടെതിന്നു തന്നേ ഏയേഴ്ഴതിയിരി 

ക്കുന്നു. എന്നാല് നിങ്ങ ഐകമത്യപ്പെടും 

നമ്മുടെ കത്താവായ യ്േകൂ കിസ്റൂവിന്െറ 

പിതാവായ ഭൈവത്തെ ഏകഥനസ്സ്സോടെ 

ഒരു ധായിനാല് മഹത്വികരികക്കേണ്ടതിന്നു 

സ്ഥിരതയും ആശ്വാസ്ധും നല്ലന്ന ദൈ 

വം നിങ്ങധാക്കു കിസ്തൂമയുവിന്നു അനൂരൂ 

പമായി തമ്മില് ഏകചിന്ത മയാടിരിപ്പാ൯ 

അതുകൊണ്ടു ൭ 

സൂ ദൈയത്തിനെറ മഹത്വത്തിന്നായി നി 

കൃപ നല്ലൃമാറാകട്ടെ. 

ങ്ങളെ. കൈക്കൊണ്ടതുപോലെ നിംങങ്ും 

തഅന്വ്യോന്യം കൈക്കൊഠവി൯. പിതാക്ക 

ന്മാകു ലഭിച്ച വാശത്തങ്ങളെ. ഉറപ്പിക്കേ 

ണ്ടതിന്നു കരിസ്മ ഭദൈധത്തിനെറ സത്യം 

നിമിത്തം പരി ചൃദനെക്കു ശരശ്രൂഷക്കാര 

നായിത്തീന്നു ഏന്നും ജാതിക൦ ദൈവ 

ത്തെ അവനെറ കരുണനിമിത്തം മഹ 

ത്വികരിക്കേണം ഏന്നും ഞാന് പാറയ്യന്നു. 

& അതുകൊണ്ടു ഞാ൯ ജാതികളുടെ 

ഇടയില് നിന്നെ വാഴ്സമി നിനെറ നാ 

മത്തിന്നു സ്തുതി പാടും" 

മന്നാ എളഴ്ചതിയിരിക്കുന്നുവല്ലോ. മറെറാ 

രേടത്തു: 

&ജാതികളേ., അവനെറ ജനത്തോടു 

ഒന്നിച്ചു ആനന്ദിപ്പി൯” 

എന്നും പറയുന്നു. 

ധിം 

൧൭൭ റോമര ൧൫ 

 സകലജാതികളുമായുള്ളോരേ, ക 

ത്താധയിനെ സ്തൃതിപ്പി൯, സകലവംശ 

ഓളം അവനെ സ്മൂതിക്കള്ടെ" 

എന്നം പറയഷ്യന്നും 

 യിഗ്്രായുടെര൨രും ജാതികളെ ഭരി 

പ്രാ൯ ഏഴുന്നേല്ലന്നവനുമായവ൯ ഉ. 

ണ്ടാകും; അവനില് ജാതികര പ്രത്യാശ 

വെകുഴം"' 

എന്നു യെശയ്യായു പറയ്യന്നു. ഏന്നാല് 

പൃത്യാര നല്ലുന്ന ദൈവം പരിശുഭ്ധാത്മാ 

ധിനെറ ശക്തിയാല് നിങ്ങ പ്രത്യാശ 

യില് സമൂഭ്ധിയുള്ള വരായി ധിശ്വസിക്കു 

ന്നതിലൂള്ള സകലസന്താഷധും സമാ 

ധാനധുംകൊണ്ടു നിങ്ങളെ നിറെക്കുമാ 

റാകട്ടെ. 

സഹോദരന്മാരേ, നിങ്ങഠ തന്നേദയാ 

പൂണ്ണരും സകല ജ്താനധയം നിറഞ്ഞവരും 

അന്യോന്യം (പുബാധിപ്പിപ്പാ൯ പ്പാഡ്യ 

രും ആകുന്നു എന്നു ഞാസ നിങ്ങളെക്കുറിച്ചു 

ഉറെച്ചാരിക്കുന്ന. എങ്കിലും ജാതികര എന്ന 

വഴിപാടു പരിശുഭ്ധാത്മാധിനാല് ലിമ 

ഭ്ധികരിക്കപ്പെട്ടു പ്രസാദകരമായിത്തിരു 

വാ൯ ഞാ൯ ഭൈധത്തിനെറ സുധിമശഷ 

ഘോഷണം പൃദരാഹിതനായി അനുക്ട്ടി 

ചൂുകൊണ്ടു ജാതികളില് യ്രിസ്റൂയേശുധി 

നെറ 

ദൈവം എനിക്കു നല്ലിയ കൃപനിമിതം 

ശുര്രൂഷകനായിരിക്കേണ്ടതിന്നു 

നിങ്ങളെ. ഓമമപ്പെടുത്തുംവണ്ണം ഞാ൯ ചി 

ലേടതൃതു അതിധൈധയ്യമായി നിങ്ങഠക്കു 

എഴ്ണതിയിരിക്കുന്നു. ക്രിസ്റ്റുമയശൂയില് 

എനിക്കു ദൈവസംബന്ധമായി പ്രശംസ 

ഉണ്ടും 

മൂടെ അനുസരണത്തിന്നായിട്ടു വചന 

ക്രിസ്പു ഞാ൯മുഖാന്തരം ജാതിക 

ത്താലും പ്രവൃത്തിയാലും അടയാളങ്ങളുടെ 

യും അത്ദൃതങ്ങളുടെയും ശക്തികൊണ്ടും പ 

രിര്രഭദ്ധാത്മാധിനെറ ശക്തികൊണ്ടും പ്രവ 

ത്തിച്ചതു അല്ലാതെ മറെറാന്നും മിണ്ടുവാ൯ 
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ഞാന് തുനിയുകയില്ല. അങ്ങനെ ഞാ൯ 

യെരൂശലംമുതല് ഇല്ലുയ്യമേശത്തോളം ചു 

ററിസഞ്ചരിച്ചുക്രിസ്തുധിനെറ സുവിശേഷ 

ഘോഷണം പൂരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ഞാ൯ 

മറെറാരുവനെറ അടിസ്ഥാനത്തിന്മേൽ 

ക്രിസ്തൂവി 

നെറ നാമം അറിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇടത്തിലല്ല, 

പണിയാതിരിക്കേണ്ടതിന്നു 

4: അവനെക്കുറിച്ചു അറിവു കിട്ടിട്ടി 

ല്ലാത്തവര് കാണും; കേട്ടിട്ടില്ലാത്തവ൪ 

ഗ്രഹിക്കും" 

എന്നു എഴുഴതിയിരിക്കുന്നതു പോലെ അത്രേ, 

സുവിശേഷം അറിയിപ്പാ൯ അഭിമാനിക്കു 

ന്നതു. 

അതുകൊണ്ടു തന്നേ ഞാന് നിങ്ങളുടെ 

അടുക്കല് വരുന്നതിന്നു പലര്ഭപ്പ്ാഴ്ചം മുട 

ക്കംവന്നു. ഇപ്പ്ോഗോ എനിക്കു ഈ ദിക്കു 

കളില് ഇനി സ്ഥലമില്ലായ്ക്കുയാലും അരങ്ങാ 

ട്ട വരുവാന് അദനകസംവത്സരമായി 

വാഞ്ഞ ഉണ്ടാകകൊണ്ടും, ഞാ൯ ദ്റ്പാനയ 

യിലേക്കു യാത്ര ചെയ്യുമ്പോ പോകുന്ന 

വഴിക്കു നിങ്ങളെ കാണ്മാനും ആളല്യം നി 

ങ്ങളെ കണ്ടു സന്താഷിച്ചശേഷം നിങ്ങ 

ളാല് യാത്ര അയക്കപ്പെടുവാന്ും ആള് 

ക്കുന്നു. ഇപ്പോഴോ ഞാ൯ വിശുഭ്ധന്മാക്കു 

ശുദ്രൂഷ ചെയ്ത്ാ൯ യെരൂശരലമിലേക്കു 

യാത്രയാകുന്നു. യെരൂശലേമിലെ വിശു 

ഭ്ധന്മാരില് ദരിദരായവക്കു ഏതാനും ധ 

മ്മോപകാരം ചെയ്ത്ാ൯ മക്കെദോ൬യ യിലും 

അഖായയി ലും ഉള്ള വകു ഇഷ്ടം തോന്നി. 

അവക്കു ഇഷ്ടം തോന്നി എന്നു മാത്രമല്ല, 

അതു അവക്കു കടധും ആകുന്നു; ജാതികഠം 

അവരുടെ ആത്മികനന്മകളില് ക്രട്ടാളി 

കഠര ആയെമ്കില് ഐഹികനന്മകളില് 

അവക്കു ശുശ്രൂഷ ചെയ്താ൯ കടവ്പെടിരി 

ക്കുന്നുവല്ലോ. ഞാന് അതു നിവത്തിച്ചു, 

ഈ ഫലം അവക്കു ഏപ്പിച്ചു ബോഭ്ധ്യംവരു 

ത്തിയശേഷം നിങ്ങളുടെ വഴിയായി സ്സ്പ്ാ 

ധിം 

നൃയിലേക്കു പോകും. 

അടുക്കല് വരുമ്പോ ക്രിസ്ത്റവിനെറ അ 

ദ്ദഗ്രഹപൂത്തിയോടെ വരും എന്നു ഞാ൯ 

അറിയുന്നു. 

എന്നാല് സഹോദരന്മാരേ, യെഫ്രുട്യ 

യിലെ അധിശ്വാസികളുടെ കയ്യില്നി 

രക്ഷിക്കേണ്ടതിന്നും ന്നു എന്നെ യെ 

രൂശലമിലേക്കു ഞാ൯ കൊണ്ടുപോ 

കുന്ന സഹായം വിശുദഭ്ധന്മാക്കു പ്രസാദ 

മായിത്തിരേണ്ടതിന്നും ഇങ്ങനെ ഞാ൯ 

ദൈവേക്കൃത്താല് സന്തോഷത്തോടെ നി 

ങ്ങളുടെ അടുക്കല് വന്നു നിങ്ങങളാടുക്രടെ 

മനം തണുക്കേണ്ടതിന്നും നിങ്ങ എനിക്കു 

വേണ്ടി ദൈവത്തോടുള്ള പ്രാത്ഥനയില് 

എന്നോടുക്രടെ പോരാടണം എന്നു ന 

മുടെ കത്തായായ യേശുക്രിസ്റൂധിനെയും 

ആത്മാധയിനെറ സ്ന്റേഹതത്തയും രാപ്പിച്ച 

ഞാന് നിങ്ങളെ പ്രദബാധിപ്പിക്കുന്നു. സ 

മാധാനത്തിനെറ ദൈവം നിങ്ങളെല്ലാവ 

രോടുടംക്രടെ ഇ രിക്കുമാറാകട്ടെ. ആമേന്. 

ഹ൧ന്നം അഘ്ധ്യായാം. 

നഷുടെ സഹോദരിയും കെംക്രെയസഭ 

യിലെ ശു ശു ഷക്കാരത്തിയുമായ ഫേബ 

യെ നിങ്ങ ധിശുഭ്ധന്മക്കു യോഗ്യമാം 

വണ്ണം കത്തായിനെറ നാമത്തില് കൈ 

ക്കൊണ്ടു, അവരക്കു നിങ്ങളുടെ സഹായം 

ധേണ്ടുന്ന ഏതു കായ്യത്തിലും സഹായിക്കേ 

ണ്ടതിന്നു ഞാന് നിങ്ങമള ഭരമേപ്പിക്കുന്നു. 

അവളും പലകും വിശേഷാല് എനിക്കും 

സഹായം ഷെഷ്യിരിക്കുന്നു. 

ക്രിസ്മൂയേശുധില് എസെറ ക്രട്ടുവേല 

ക്കാരായ പ്രിസ്തുയെയും അക്വിലാവെയും 

വന്ദനം ചെയ്ത്തി൯. അവര് എനെറ പ്രാ 

ണന്നു ധേണ്ടി തങ്ങളുടെ കഴ്ത്തു വെച്ചു 

കൊടുത്തവരാകുന്നു; അവക്കു ഞാന് മാത 

മല്ല, ജാതികളുടെ സകലസഭകളുംക്രടെ 

ഞാ൯ നിങ്ങളുടെ 9 
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൭ 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

മ്്ന്ഭ 16 

നന്ദി പറയുന്നു. അവരുടെ വീട്ടിലെ 

സഭയെയും വന്ദനം ചെയ്തി൯; ആസ്യ 

യില് ക്രിസ്സൂധിന്നു ആല്യഫലമായി എനി 

ക്ഷ പ്രിയനായ ഏപ്പ്ൈനത്തൊസിന്നു 

നിങ്ങ ശരക്കായി 

വളര അഭ്ധ്വാനിച്ചവളായ മറിയെക്കു 

വന്ദനം ചൊല്ലൂവി൯. 

വന്ദനം ചൊല്ലൂവി൯. എന്െറ ചാച്ച 

ക്കാരും സഹബദ്ധനാരുമായ അന്ത്രൊനി 

ക്കൊസിന്നും യ്മൃനിയാധിന്നും വന്ദനം 

ചൊല്ലൂധി൯; അവര് അപ്പൊസ്പൂലന്മാരു 

ടെ ഇടയില് പേര്കൊണ്ടവരും എനിക്കു 

മുബ്പെ ക്രിസ്മൂധില് വിശ്വസിച്ചവരും ആ 

കുന്നു. കത്താധില് എനിക്ക പ്രിയനായ 

അംട്ടപ്ചിയാത്തൊസിന്നു വന്ദനം ചൊല്ലു 

വിന്. ക്രിസ്ൂവില് ഞങ്ങളൂടെ ക്രട്ടുമവല 

ക്കാരനായ ഉബാനൊസിന്നും ഏനിക്കു 

പ്രിയനായ സ്യാക്കുധിന്നും വന്ദനം ചൊല്ലു 

വി൯. ക്രിസ്മൂധില് സമ്മതനായ അപ്പെ 

ലേസിന്നു വന്ദനം ചൊല്ലൂധി൯. അരി 

സ്പൊബൃലൊസിനെറ ഭവനക്കാകു വന്ദ 

നം ചൊല്ലൂധി൯. ഏന്െറ ചാച്ചക്കാര 

നായ ഹെരോടിയോന്നു വറ്ദനം ചൊല്ലു 

വി൯; നക്കിസ്സൊസിനെറ $€ വനക്കാരിത 

കത്താധില് ധിശ്വസിച്ചവകു വന്ദനം 

ചൊല്ലുധി൯. 

ന്നവരായ രൂഫൈനെക്ും തുഫോസൈെ 

കത്താധിത അഭ്ധ്വാനിക്കു 

കം വന്ദനം ചൊല്ലുധി൯. കത്തായില് 

വളരെ അദഭ്ധ്വാനിച്ചവളായ പ്രിയ പെ 

സിസിന്നു വന്ദനം ചൊല്പുധി൯. കത്താ 

വില് പ്രസിദ്ധനായ രൂഫൊസിനെയും 

എനിക്കും അമ്മയായ അവസെറ അമ്മയെ 

യും വന്ദനം ചെയസ്റ്റി൯. അസു, ങ്കിതൊസി 

ന്നും ഫെ ഗോന്നും ഹെമമ്മസിന്നും പത്തൊ 

ബാസിന്നും ഹെമ്മാസിന്നും ക്രടെയുമ്ള 

സഹോദരന്മാകും വന്ദനം ചൊല്ലൂയി൯. 

ഫിലൊലൊഗൊസി ന്നും യ്മൂലിയെക്കും നെ 

രെയുസിന്നും അവനെറ സദരഹാദരികും 

ക റോമര് ൧൬ 

ഒലൂമ്പാസിന്നും അവരോടുക്രടെയുള്ള സ 

കലധിശുദ്ധന്മാക്ും വറടനം ചൊല്ലുയി൯. 

വിശുദ്ധചുംബനം കൊണ്ടു അന്യോന്യം 

വന്ദനം ചെയ്ത്ി൯. ക്രിസ്റുവിനെെറ സ 

കലസഭകളടം നിങ്ങളെ. വന്ദനം ചെയ്യുന്നു. 

സഹോദരന്മാരര, നിങ്ങ പഠിച്ച 

ഉവഭദേശത്തിന്നു ധിപരീതമായ ദ്വന്ദ്വപ 

ക്ഷങ്ങളെയും ഇടപച്ചകളെയും മുണ്ടാക്കുന്ന 

വരെ സൂക്ഷിച്ചുകൊള്ളേ ണമെന്നു ഞാ൯ 

നിങ്ങളെ. പ്രമബാധിപ്പിക്കുന്നു. 

രോടടു അകന്നുമാറുവി൯. 

അവ 

അങ്ങനെയു 

ളള വര് നമുടെ കത്താവായ ക്രിസ്മൂധിനെ 

അല്ല, തങ്ങളൂടെ വയററിനെയത്രേ സേ 

വിക്കയും ചക്കര യാകും മുഖസ്മുതിയ്യം പറ 

ഞ്ഞു സാധുക്കളുടെ ഹടയങ്ങളെ. വഞ്ചിച്ചു 

കകൂകയും ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങളൂടെ അന്ന 

സരണം പരക്കെ ഏല്ലാവകും പ്രസിഭ്ധ 

മായിരിക്കുന്നു; അതു കൊണ്ടു ഞാ൯ നിങ്ങ 

നിമിത്തം സന്തോഷിക്കുന്നു; എങ്കിലും നി 

ഞങ നന്യെക്കു ജ്ഞാനികളും തിന്നെക്കു 

അജ്ഞന്മാരും ആകണം ഏന്നു ഞാ൯ 

ഇച്ഛിക്കുന്നു. സമാധനേത്തിനെറ ദൈ 

വമേോ വേഗത്തില് സാത്താനെ നിങ്ങളു 

ടെ കാല്ലചിഴെ ചതെച്ചുകള.യും. നമുടെ 

കത്താവായ യ്േശുയിസ്പൂധിനെറ കൃപ 

നിങ്ങളോടുകൂടെ ഇരിക്കുമാറാകള്ടെ. 

എനെെറ ക്രട്ടുവേലക്കാരനായ തിമൊ 

ഥെയൊസും ഏഎക൯റ ചാച്ചക്കാരയേ ലൂ 

ക്യൊസും യസോനും സോസിപ്പത്രൊസും 

നിങ്ങളെ വന്ദനം ചെയ്യുന്നു. ഈ ലേഖ 

നം എഴുതിയ തെത്യൊസ് എന്ന ഞാ൯ 

നിങ്ങളെ കത്തായില് വന്ദനം ചെയ്യന്നു. 

എനിക്കും സവ്യസഭെക്കും അതിഥിസല്ല്ലാ 

രം ചെയ്യുന്ന ഗായൊസ് നിങ്ങളെ വന്ദനം 

ചെയ്യുന്നു. പട്ടണത്തിനെറ ഭണ്ഡരേധിചാ 

രകനായ എരസ്ൊസും സദഹാദരനായ 

ക്വത്തൊസും നിങ്ങളെ. വന്ദനം ചെയ്യുന്നു. 
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__ 2 ൧. കൊരിന്ത്യര് ൧ 

പവ്വകാലങ്ങളില് മറഞ്ഞിരുന്നിട്ടു ഇ 

൭8 1, (ശനി ്നം 1 

എനെറ സുധിശേഷത്തിന്നും യെശുക്രിസ്റ്റു 

പ്പോഠം ധെളിപ്പെട്ടുവന്നതും നിത്യദൈവ | ധിനെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രസംഗത്തിന്നും ഒത്ത 

ത്തിനെറ നിയോഗപ്രുകാരം സകലജാതി 

കക്കും വിശ്വാസത്തിനെറ അന്ദസരണ 

ത്തിന്നായി പ്രവാചകന്മാരുടെ എഴ്ത്തുക 

ളാല് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നതുമായ മമ്മത്തി 

സെറ ധെളി പ്പാടിന്നു അനുസരണയായുള്ള 

വണ്ണം നിങ്ങളെ സ്ഥിരപ്പെടുത്തുവാ൯ 

കഥിയുന്ന ഏകമ്ഞാനിയായ ദൈധ 

ത്തിന്നു യേശുക്രിസ്മൂമുഖാന്തരം എന്നെ 

മഹത്വം ന്നേക്കും ഉണ്ടാകു മാറാകട്ടെ. 

ആമേന. | 

1111. 111 111511 ൨ 12.1 11 ൧൧0511 1ഠ 1112. 

ധപ വിക്ച്പ്ട 

അപ്പൊസ്തലനായ പൌലൈൌസ 

കൊരിന്ത്ൃയക്കു എഴുതിയ ഒന്നാം ലേഖനം 
ടു... 

ഹം അദ്ധ്യായം. 

ൈൈംംഷ്ടകമംല് യേശുക്രിസ്തൂവി | ത്രം ചെയ്യന്നു. ക്രിസ്തുവിനെറ സാക്ഷ്യം 

നെറ അപ്പപൊസൂലനായി ധിളിക്കപ്പെട്ട 

പൌലൊസും സഹോദരനായ സോസ 

നേസും കൊരിന്തിലുള്ള ദൈവസഭെക്കു, 

ക്രിസ്മൂയേശുധില് വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട 

വരും അധിടെയും ഇധിടെയും ഏധിടെ 

യും നമുടെ കത്താവായ യേശുക്രിസ്മധി 

നെറ നാമത്തെ ധിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്ന 

ഏവരരോടുംക്രടെ വിളിക്കപ്പെട്ട വിശുഭ്ധ 

ന്മാരുമായവകു തന്നേ, എഴുതുന്നതു: നമു 

ടെ പിതാവായ ദഭൈധവത്തിങ്കല്നിന്നും 

കത്താവായ യ്േശുക്രിസ്മുവിങ്കല്നിന്നും 

നിങ്ങശക്കു കൃപയും സമാധാനവും മണ്ടാ 

കട്ടെ. 

നിങ്ങള്ക്കു ക്രിസ്തുയേശു ധില് നല്ല,പ്പെട 

ദൈവകൃൂപനിമിത്തം ഞാ൯ എനെറ ദൈ 

നിങ്ങളില് ഉറപ്പായിരിക്കുന്നതുപോലെ 

അവനില് നിങ്ങ സകലത്തിലും വിശേ 

ഷാല് സകലവചനത്തിലും സകലപരി 

ജ്ഞാനത്തിലും സമ്പന്നരായിത്തീന്നു. ഇ 

ങ്ങനെ നിങ്ങ ഒരു കൃപാവരത്തിലും 

കുറവില്ലാത്തവരായി നമ്മുടെ കത്താവായ 

യേശുക്രിസ്റ്റവിനെറ പ്രത്യക്ഷത കാത്തി 

രിക്കുന്നു. 

സ്മൂധിനെറ നാളില് കുററമില്ലാത്തവരായി 

നമ്മടെ കത്താവായ യേശുക്രി 

രിക്കേണ്ടതിന്നു അവ൯ നിങ്ങളെ അധ 

സാനത്തോളം ഉറപ്പിക്കും. തനെറ പു 

ത്രന്ദം നമുടെ കത്താധുമായ യ്േശുക്രിസ്റ്റ 

വിനെ ക്രട്ടായ്കയിലേക്കു നിങ്ങളെ വിളി 

ച്ചിരിക്കുന്ന ദൈവം ധിശ്വസ്മ൯. 

സഹോദരന്മാദര, നിങ്ങ എല്ലാവരും 10 

വത്തിന്നു നിങ്ങളെക്കുറി ചൂ ഏഎപ്പോഴ്ം സ്നോ | ഒന്നു തന്നേ സംസാരിക്കയും നിങ്ങളുടെ 

ഠിം 
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1. ഗസ്നി 1 

ഇടയില് ഭിന്നത ഭവിക്കാതെ ഏകമനസ്സി 

ലൂം ഏകാഴിപ്രായത്തിലും ൪യാജിച്ചിരിക്ക 

യം വേണം എന്നു ഞാന് നിങ്ങളെ നമ്മ 

ടെ കത്താവയേ യ്രേ കിസ്മവിനെറനാമം 

ചൊല്ലി പ്ര ബാധി പ്പിഷടന്നു. സദഹാദ 

രന്മാരര, നിങ്ങളൂടെ ഇടയില് പിണക്കം 

ഉണ്ടെന്നു ക്ലോവയുടെ ആളുകളാല് എനി! 

ക്ക അറിധു കിട്ടിയിരിക്കുനു. നിങ്ങളില് 

ഓരോരുത്തന് : ഞാന് പൌലൊസിനെറ 

പക്ഷക്കാര൯, ഞാ൯ അവ്ലെംപ്ലോസിനെറ 

പക്ഷക്കാര൯, ഞാന് കേഫാധിനെറ പ 

ക്ഷക്കാര൯, ഞാന് കിസ്റ്റവിസെറ പക്ഷ 

ക്കാരന് എന്നിങ്ങനെ പറയ്യന്നുപോല്. 

ക്രിസ്തു വിഭാഗിക്കല്ലെട്ട്' രിക്കുന്ന ധോ? 

പൌലൊസ് നിങ്ങനക്ു 3 വണ്ടി ക്രൂശിക്ക 

പ്പേട്ടൂവോ? അല്ല, 

നാമത്തില് നിങ്ങ സ്റ്റാനം ഏറു വോ? 

പൌലൊസിനെറ 

മഏേനെറ നാമത്തില് ഞാ൯ സ്താനം കഴിപ്പി 

ഛു തന്നു ആരും പായാത്വൃണ്ണം ക്രിസ്സ്പൊ 

സിനെയും ഗായൊസിനെയും ഒഴികെ 

നിങ്ങളില് ആരെയും ഞാ൯ സ്റ്റാനം കഴി 

പ്പിക്കായ്ക്രയാല് ഞാ൯ ദൈധക്തിന്നു സ്ോ 

ത്രം ചെയ്യുന്നു. സടൌഫനാസിനെറ ഭവന 

ക്കാരെയും ഞാൻ സ്ത്റാനം കഴിപ്പിച്ചു; അത 

ല്ലാതെ മററു വല്ലവരെയും സ്താനം കഴിപ്പി 

ചു ഏന്നു ഞാന് ഓകുന്നില്ല. സ്താനം 

കഴിപ്പിപ്പാ൯ ഭരല്ല സുവിശേഷം അറിയി 

പ്നേത്േ കരിസ്മ എന്നെ അയച്ചതു; ക്രി 

സ്തൂഡിനെറ ക്രൂര വ്ൃത്ഥമാകുതിരിക്കേണ്ട 

തിന്നു വക്ട തുയ്യത്തോടെ അല്ലതാനും. 

ക്രൂശിനെറ വചനം നശിച്ചുപോകുന്ന 

വക്കു ഭോഷത്വധും രക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന നമു 

ക്കോ ദൈവശക്തിയും ആകുന്നു. 

& ജ്ഞാനികളുടെ ജ്തോനം ഞാ൯ ന 

ശിപ്പിക്കയും ബുദ്ധിമാന്മാരുടെ ബുദ്ധി 

ടുബ്ബലമാക്കുകയും ചെയ്യും" 

നനന്നു ഏഴഴതിയിരിക്കുന്നു വല്ലോ. ക്തോന। 

൧. കൊരിന്ത്യര് ൧ 

എവിടെ? ശാസ്ത്രി ഏധിടെ? ഈ ലോക 

ത്തിലെ താക്കിക൯ എവിടെ? ലേകേത്തി 

നെറ ജ്ഞാനം ദൈവം ഭോഷത്വമാക്കിയി 

പ്ലമയാ? ദൈവത്തിന്െറ ജ്ഞാനത്തില് 

ലാകം ഇ്താനത്താല് ദൈവത്തെ അറിയാ 

യക്കുകൊണ്ടു വിശ്വസിക്ുുന്നവരെ പ്രസം 

ഗത്തിനെറ ഭോഷത്വത്താതല് രക്ഷ്മിപ്പാ൯ 

ദൈവത്തിന്നു പ്രസാദം തോന്നി. യെ 

ഹ്രഭന്മാര അടയാളം ചോടിക്കയയും യവന 

ന്മാര് ജ്ഞാനം അന്വ ഷിക്കയും ചെയ്യുന്നു; 

ഞങ്ങളാ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്തൂവിനെ (പ) 

സംഗികുന്നു ; യ്യെഹ്രടന്മാക്കു ഇടച്ചയും ജാ 

തിക്കു ഭോഷത്വധുമെങ്കിലും യെഫഹ്രദ 

ന്മാരാകട്ടെ യവനന്മാരാകട്ടെ ധിളിക്കപ്പെ 

ട്ടു ഏവക്കും ദൈവശക്തിയും ദൈവങ്്താ 

നധുമായ ക്രിസ്തുവിനെ തന്നേ. ഭദൈധഖ 

ത്തിനെറ ഭോഷത്വം മന്ഷ്യരെക്കാഠം 

ഇ്താനമേറിയതും ദൈധത്തിനെറ ബല 

ഹീനത മനുഷ്യരെക്കാശ ബലരമറിയതും 

ആകുന്നു. 

സഹോദരന്മാരേ, നിങ്ങളൂടെ വിളി 

യെ നോക്കുധി൯: ലോകാഴിപ്രായ[്ര) 

കാരം ്താനികഠ ഏറെയില്ല, ബലവാ 

ന്മാർ ഏറെയില്ല, കുലീനന്മാരും ഏറെയില്ല. 

ഇഞാനികളെ. ലജട്ിപ്പിപ്പാ൯ ദൈവം ലോ 

കത്തില് കോഷത്വമായതു തിരഞ്ങെടുത്തു; 

ബലമുള്ള തിനെ ലദ്ഫ്ിപ്പിപ്പാ൯ ദൈവം 

ലോകത്തില് ബലഹിനമായതു തിരഞ്ഞെ 

ടുത്ത. 

ഭൈവഖം ലോകത്തില് കുലഹിനധും നിക 

മുള്ളതിനെ ഇല്ലായ്ക്കയാക്കുവാ൯ 

ഷയുയമായതും ഏതുമില്ലാത്തതും തിരഞ്ഞെ 

ടുത്തു; 

വും പൃശംസിക്കാതിരിക്കേണ്ടതിന്നു തന്നേ. 

ദൈധഖസന്നിധിയില് ഒരു ജഡ 

നിങ്ങളോ അവനാല് ക്രിസ്റൂരയശുധില് 

ഇരിക്കുന്നു. 

അകല്നിന്നു ക്തോനവധും നിതിയ്യം ശുഭ്ധീകര 

അവന് നമുക്ക ദൈവത്തി 

ണവും ധീണ്ടെടുപ്പുമായിത്തീന്നു. 

21 

ളമ 

23 

24 

28 

26 

ഉ 

8 

29 

30 



31 

൧. കൊരിന്ത്യര് ൨., ൩ 

ഒപ്രശംസിക്കുന്നവ൯ കത്താധില് 

പ്രശംസിക്കട്ടെ"" 

എന്നു എഴതിയിരിക്കുന്നതുപോലെ ആ 

കേണ്ടതിന്നു തന്നേ. 

൨, അഡ്ധ്യായം. 

ഞാനും, സഹോദരന്മാരേ, നിങ്ങളുടെ 

അടുക്കല് വന്നപ്പോ വചനത്തിനെറ 

യോ ജ്ഞാനത്തിനെറയോ വൈഭവം ക്രു 

ടാതെയർത്ര ദൈവത്തിനെറ സാക്ഷ്യം 

നിങ്ങളോടു പ്രസ്മാധിപ്പാ൯ വന്നതു. ക്രൂ 

ശിക്കപ്പെട്ടവനായ യേശുക്രിസ്മുവിനെ 

അല്ലാതെ മറെറാന്നും അറിയാത്തവനായി 

നിങ്ങളുടെ ഇടയില് ഇരിക്കേണം എന്നു 

ഞാന് നിണ്ണയിച്ചു. ഞാ൯ ബലഹീന 

തയോടും ഭയത്തോടും വളരെ നടുക്കത്തോ 

ട്ടം ക്രടെ നിങ്ങളുടെ ഇടയില് ഇരുന്നു. 

നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിന്നു മന്ദഷ്യരുടെ 

്ഞോനമല്പ, ദൈവത്തിനെറ ശക്തി തന്നേ 

ആധാരമായിരിക്കേണ്ടതിന്നു എനെറ 

വചനവും എനെറ പ്രുസംഗധും ജ്ഞാന 

ത്തിനെറ വശീകരണവാക്കുകളാല് അല്ല, 

ആത്മാധിനെറയും ശക്തിയുടെയും പ്രദ 

ശനത്താലത്രേ ആയിരുന്നതു. 

എന്നാല് തികഞ്ഞവരുടെ ഇടയില് 

ഞങ്ങ ജ്ഞാനം സംസാരിക്കുന്നു; ഈ 

ലോകത്തിന്െറ ജ്ഞോനമല്ല, നശിച്ചുപോ 

കുന്നവരായ ഈ ലോകത്തിനെറ പ്രഭക്ക 

ന്മാരുടെ ജ്താനധുമല്പ; ദൈവം ലോക 

സൃഷ്ടിക്കു മുമ്പെ നമുടെ തേജസ്സിന്നായി 

മുന്നിയമിച്ചതും മറഞ്ഞിരുന്നതുമായ ദൈ 

വത്തിനെറ ജ്താനമരത്രേ മമ്മമായി ഞങ്ങ 

8 പ്രസ്മായിക്കുന്നു. അതു ഈ ലോകത്തിനെറ 

പ്രഭുക്കന്മാര് ആരും അറിഞ്ഞില്ല; ആ 

റിഞ്ഞിരുന്നു എങ്കില് അവ൪ തേജസ്സി 

സെറ കത്താവിനെ ക്രൂശിക്കയില്ലായി 

രുന്നു. 

200 1, നന്നി 2, 3 

ദൈവം തന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവക്കു 

ഒരുക്കിട്ടുള്ളത്ു കണ്ണ കണ്ടിട്ടില്ല ചെഖി 

കേട്ടിട്ടില്ല, ഒരു മന്ദഷ്യന്െറയും ഹൃദ 

യത്തില് തോന്നീട്ടുമില്ല"" 

എന്നു എഴ്ചതിയിരിക്കുന്നതു പോലെ തന്നേ. 

നമുക്കോ ദൈവം തനെറ ആത്മാധിനാല് 

ധെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു; ആത്മാധയ സ 

കലത്തെയും ദൈവത്തിനെറ ആഴങ്ങളെ 

യും ആരായുന്നു. 

നിലെ മാന്ദഷാത്മാവല്ലാതെ മനുഷ്യരില് 

മന്ദഷ്യനിലുള്ളതു അവ 

ആര് അറിയും? അവ്ൃണ്ണം തന്നേ ദൈധ 

ത്തിലുള്ള തു ദൈധാത്മാവല്ലാതെ ആരും 

ഗ്രഹിച്ചിട്ടില്ല. 

ആത്മാധിനെ അല്ല, ദൈവം നമുക്കു നല്ലി 

നാമോ ലോകത്തിനെറ 

യതു അറിഖാനായി ദൈവത്തില്നിന്നു 

ഒള്ള ആത്മാധിനെ അത്രേ പ്രാപിച്ചതു. 

അതു ഞങ്ങ മാന്ദഷ ജ്ഞാനം ഉപദേശി 

ക്കുന്ന വചനങ്ങളാല് അല്ല, ആത്മാവു 

ഉപദേശിക്കുന്ന വചനങ്ങളാല് തന്നേ 

പ്രസ്മാധിച്ചുകൊണ്ടു ആത്മികന്മാക്കു ആ 

ത്മിക്മായതു തെളിയിക്കുന്നു. എന്നാല് 

പ്രാകൃതമനുഷ്യ൯ ദഭൈവാത്മായിനെറ 

ഉപദേശം കൈക്കൊള്ളുന്നില്ല; അതു അവ 

നനു ഭോഷത്വം ആകുന്നു; ആത്മികമായി 

വിലേചിമക്കേണ്ടതാകയാല് അതു അവന്നു 

ഗ്രഹിപ്പാ൯ കഴിയുന്നതുമല്ല. ആത്മിക 

വിവേചിക്കുന്നു; 

താ൯ ആരാലും ധിരവഷിക്കപ്പെടുന്നതുമി 

നോ സകലത്തെയും 

ലു. കത്തായിനെറ മനസ്സു അറിഞ്ഞു അവ 

നെ ഗ്രഹിപ്പിക്കാകുന്നപ൯ ആര്? നാമോ 

ക്രിസ്തുവിനെറ മനസ്സുള്ളവര് ആകുന്നു. 

൩. അദ്ധ്യായം. 

ഏന്നാല് സഹോദരന്മാരേ, നിങ്ങളോടു 

എനിക്ക ആത്മികന്മാരോട്ട എന്നപോലെ 

അല്ല, ജഡികന്മാരോടു എന്നപോലെ, ക്രി 

സ്മൂധില് ശിശുക്കളായവരോടു എന്നപോ 
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2. (നന്നി 8 

ലെ അത്ര സംസാരിപ്പ്ാ൯ കഴിഞ്ഞൂള്ളൂു.. 

ഭക്ഷണമല്ല, പാല് അതത്ര ഞാന് നിങ്ങ 

ക്കു തന്നതു; ഭക്ഷിപ്പാ൯ നിങ്ങശക്കു കഴി 

വില്ലായിരുന്നു; ഇ പ്പോഴ്ചം കഴിവായിട്ടില്ല; 

നിങ്ങ 

മൂടെ ഇടയില് ഈരഷ്യയും പിണക്കുധും 

ന്നും നിങ്ങ ജഡികറാരല്ലോ. 

ഇരിക്കെ. നിങ്ങ ജഡികനാരും ശേഷം 

മനുഷ്യരെപ്പോലെ നടക്കുന്നവരുമപ്പയോ? 

ഒരുത്ത൯: ഞാ൯ പൌലൊസിനെറ പക്ഷ 

ക്കാരന് ഏന്നും മറെറാരുത്ത൯ : ഞാ൯ അ 

പ്പെൊല്ലോസ്ിനെറ പക്ഷക്കാരന് ഏന്നും പ 

റയൃമ്പാഠ നിങ്ങ സാധംരണമനുഷ്യര 

പ്ലയോ? അപ്പൊടല്ലാസ് ആര്? പൌ 

ലൊസ് ആര്? തങ്ങധക്കു കത്തായു നല്ലിയ 

തുപോലെ നിങ്ങധ ധിശ്വസി പ്പാ൯ കാര 

ണമായിത്തിന്ന ശരശ്രൂഷക്കാരമത്ര. ഞാ൯ 

നട്ട, അപ്പൊല്ലോസ് നനെച്ചു, ദൈവമ 

ത്രേ വളരുമാറാക്കിയതു. ആകയാൽ 

വളരുമാറാക്കുന്ന ദൈവമല്ലാതെ നടുന്ന 

വനം നനെക്കുന്നവഠംം മ്മതുമില്ല. നടു 

ന്നവന്ദം നനെക്കുന്നവരും ഒരു3പാ 

ലെ; ഓരാരുത്തനു താന്താനെറ അ 

ഭ്ധവാനത്തിന്നു ഒത്തവണ്ണം ക്രലി കിട്ടും. 

ഞങ്ങ ഭൈധത്തിനെറ ക്രട്ടുമവലക്കാ൪; 

നിങ്ങ ഭൈധവത്തിനെറ കൂക്കി, ദൈവ 

ത്അിനെറ ഗൃഹനിമ്മാണം. 

മ്േനിക്കു ലഭിച്ച ദൈവകുൂപെക്കു ഒത്ത 

വണ്ണും ഞാ൯ ജ്ഞാനമുള്ളോരു പ്രധാനശി 

പ്പിയായി അടിസ്ഥാനം ഇട്ടിരിക്കുന്നു; 

മറെറാരുത്ത൯ മീതെ പണിയുന്നു; താ൯ 

ഏങ്ങനെ പണി യ്യുന്നു ഏന്നു ഓരോരുത്ത 

യേശുക്രിസ്പ്ക 

എന്ന ഇട്ടിരിക്കുന്ന അടിസ്ഥാനമല്ലാതെ 

നും നോക്കിക്കൊള്ളട്ടെ. 

മറെറാന്നു ഇടുവാന് ആകും കഴികയില്ല. 

ആ അടിസ്ഥാനത്തി ന്മേല് ആരെങ്കിലും 

പൊന്നു. വെള്ളി, വിലയേറിയ കല്ലും 

മരം, വുല്ലും ധൈക്കോര ഏന്നിവ പണി 

ഠിം 
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 അ്ങനക്കുള്ളതു. 

൧. കൊരിന്ത്യര് ൩ 

യയന്നു എങ്കില് അവനവനെറ പ്രവൃത്തി 

ധെളിപ്പെട്ടുവരും; ആദിവസം അതി 

നെ തെളിവാകും; അതു തിടയാടെ ലെ 

മിപ്പെട്ടുവരും; ഓരരോരുത്തനെറ പ്രവൃ 

ത്തി ഇന്നധിധം ഏന്നു തി തന്നേ ശോധ 

ന ചെയ്യും. ഒരുത്ത൯ പണിത പ്രവൃ 

ത്തി നിലനില്ല്ം ഏങ്കില് അവന്നു പ്രതി 

ഫലം കിട്ടും. ഒരുത്തനെറ പ്രവൃത്തി 

ധെന്തുപോയെങ്കില് അവന്നു ചേതം വ 

രും; താനാ രക്ഷിക്കപ്പെടും; ഏന്നാല് 

തിയിതക്രടി എന്നപോലെ അത്തേ. 

നിങ്ങ ഭൈവത്തിനെറ മന്ദിരം എ 

ന്നും ഭൈവത്തിനെറ ആത്മാവു നിങ്ങ 

ളില് വസിക്കുന്നു ഏന്നും അറിയുന്നില്ല 

ഭൈധവത്തിനെറ മന്ദിരം നശിപ്പി 

ക്മന്നവനെ ഭൈവം നശിപ്പിക്കും; ദൈവ 

തആതിനെറ മന്ദിരം വിശുഭ്ധമല്ലോ; നിങ്ങ 

യോ? 

ടം അങ്ങനെ തന്നേം 

ആരും തന്നെത്താന് വങഞ്ചിക്കരുതു ; 

താ൯ ഈ ലോകത്തില് ജ്ഞാനി ന്ന നി 

ങ്ങളില് ആക്കെങ്കിലും തോന്നിയാല് അ 

വ൯ ജ്ഞതാനിയാകേണ്ടതിന്നു ഭോഷനാ 

യിത്തിരട്ടെ. 

നം ദൈവസന്നിധിയില് ഭോഷത്വമത്ര. 

ഈ ലോകത്തിന്െറ ജഇഞ്താ 

4 അവന് ജ്ഞാനികളെ അവരുടെ 

കൌശലത്തില് പിടിക്കുന്നു"? 

എന്നും 

% കത്താധു ജ്ഞാനികളുടെ വിചാരം 

വൃത്ഥം എന്നറിയുന്നു"! 

എന്നും എഴ്ഴതിയിരിക്കുന്നുവല്ലോ. ആക 

യാല്. ആരും മനുഷ്യരില് പ്രശംസിക്കരു 

തു; സകലവും നിങ്ങക്കുള്ള തല്ലോ. പൌ 

ല്ധെസൊം, അപ്പ്പോല്ലോസോ, കേഫാധോം, 

ലോകമോ, ജീവനോ, മരണമോ, ഇപ്പോ 

ഴഇള്ള തോ. വരു വാനുള്ള തോ സകലവും നി 

നിങ്ങളോ ക്രിസ്റുധിന്നു 

ള്ള വര്; ക്രിസ്റ രഭൈധവത്തിന്നുള്ള വ൯. 
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൧. കൊരിന്ത്യര് രഃ 

൪... അഡ്ധ്യായം. 

ഞങ്ങളെ. ക്രിസ്ത്ുവിനെറ ശുദ്രൂഷക്കാരും 

ദൈധമമ്മങ്ങളുടെ ഗൃഹവധിചാരകന്മാരും 

എന്നിങ്ങനെ ഓദമരാരുത്ത൯ എണ്ണ്ണിക്കൊ 

ഒ്ളട്ടെ. ഗൃഹധിചാരകന്മാരില് അന്വേ 

ഷിക്കുന്നതോ അവര് ധിശ്വചസ്മുരായിരി 

ക്കേണം എന്നത്രേ. നിങ്ങളോ മരുക്്യ൪ 

കഴിക്കുന്ന വല്ല യിസ്മാരത്തിലോ എന്നെ 

ചിധിക്കുന്നതു എനിക്കു എത്രയും ലഫുകാ 

യം; ഞാ൯ എന്നെത്തർന്ന വിധിക്കുന്നതു 

മില്ല. എനിക്കു യാതൊരു കുററത്തെക്കുറി 

ചും ബോധമില്ലെങ്കിലും അതിനാല് ഞാ൯ 

നീതിമാന് ഏന്നു വരികയില്ല; എന്നെ ധി 

ധിക്കുന്നതു കത്താവു ആകുന്നു. ആകയാല് 

കത്താധു വരു3ധാളം സമയത്തിന്നു മുമ്പെ 

ഒന്നും ധിധിക്കരുതു; അവ൯ ഇരുട്ടില് 

മറഞ്ഞിരിക്കുന്നതു ധഖെളിച്ചത്താക്കി ഹൃദ 

യങ്ങളുടെ ആലോചനകളെ. ധെളിപ്പെ 

ത അന്നു ഓരരാരുത്തന്നു ദൈവത്തി 

കല്നിന്നു പൃകഴ്സ ഉണ്ടാകും. 

സദഹാദരന്മാരേ, ഇതു ഞാന് നിങ്ങ 

നിമിത്തം എന്നെയും അപ്പ്പൊല്ലോസിനെ 

യും മുദടമൂശിച്ചു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു : എഴുതി 

യിരിക്കുന്നതിന്നു അപ്പുറം (ഭാവിക്കാതിരി 

പ്രാ൯) ഞങ്ങളുടെ ട്ടഷ്ട്ാന്തം കണ്ടു പഠി 

ക്കേണ്ടതിന്നും ആരും ഒരുത്തന്നു അക്ര 

ലമായും മറെറാരുവന്നു പ്രുതിക്രലമായും 

ചീ തൂതു പോകാതിരിക്കേണ്ടതിന്നും തന്നേ. 

നിന്നെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നതു ആര്? ലഭി 

ചുതല്ലാതെ നിനക്കു എന്തുള്ളു 5 ലഭിച്ചതെ 

കിലോ . ലഭിച്ചതല്പല എന്നപോലെ പ്രശം 

സിക്കുന്നതു ഏന്തു? ഇത്ര ക്ഷണത്തില് 

നിങ്ങ തൃപൃന്മാരായി ; ഇത്ര ക്ഷണത്തില് 

നിങ്ങ സമ്പന്നന്മാരായി; ഞങ്ങളെ ക്രുടാ 

തെ വാഴ്ഴന്നവരായി; അയ്യ, നിങ്ങളോടു 

ക്രടെ ഞങ്ങളും വാദഴണ്ടതിന്നു നിങ്ങ 

ധിം 

202 1. (ഥമ 4: 

വാണു എങ്കില് കൊള്ളായിരുന്നു. ഞങ്ങ 

ലോകത്തിന്നു, ടൂതാ്മാക്കും മദ്മഷ്യക്കും ത 

ന്നേ, ക്രത്തുകാഴ്സയായി തീന്നിരിക്കയാല് 

ദൈവംഅപ്പൊസൂലന്മാരായ ഞങ്ങളെ ഒടു 

ക്കത്തവരായി മരണധിധിയില് മഠപ്പെടട 

വരെപ്പോലെ നിറുത്തി എന്നു എനിക്കു 

തോന്നുന്നു. ഞങ്ങ ക്രിസ്തകനിമിത്തം 

ഭോഷന്മാര്; നിങ്ങ ക്രിസ്തുവില് വിധേ 

കികഗ; ഞങ്ങ ബലഹീനര്൪., നിങ്ങ 

ബലധാന്മാ൪; നിങ്ങ മഹത്തുക്കറം, ഞ 

ങ്ങ മാനഹിന൪ അത്ര. ഈ നാഴിക 

വരെ ഞങ്ങറം വിശന്നും ദാഹിച്ചും കൂടു 

പ്രാ൯ ഇല്ലാതെയും കുതുതുകൊണ്ടും സ്ഥിര 

വാസം ക്രടാതെയും ഇരിക്കുന്നു. സ്വന്ത 

കയ്യാല് വേലചെയ്യു അഭ്ധ്വാനിക്കുന്നു; 

ശകാരം കേട്ടിട്ടു ആശിവ്വദിക്കുന്നു; ഉപദ 

വം ഏററിട്ടു സഹിക്കുന്നു ; ടൂഷ്ഷണം കേട്ടിട്ടു 

നല്ലവാക്കു പറയുന്നു. ഞങ്ങ ലോകത്തി 

സെറചവറുപോലെയ്ും ഇന്നുവരെ സകല 

ത്തിനെറയും അഴ്ചക്കായും തീന്നിരിക്കുന്നു. 

നിങ്ങളെ. നാണി പ്പിപ്പാനല്ല, എന്െറ 

പ്രിയ മക്കളോടു എന്നപോലെ ബുദ്ധി 

പറഞ്ഞുകൊണ്ടു ഇതു എഴുതുന്നു. നിങ്ങ 

ക്കു ക്രിസ്തുവില് പതിനായിരം ഗുരുക്കുന്മാ 

രുണ്ടെങ്കിലും പിതാക്കന്മാർ ഏറെയില്ല; 

ക്രിസ്തൂമയശുധില് ഞാനര്ല്ലാ നിങ്ങളെ 

സുധിദശഷത്താല് ജനിപ്പിച്ചതു. ആക 

യാല് എനെറ അരുകാരികര ആകുധി൯ 

എന്നു ഞാ൯ നിങ്ങളെ പ്രബോധിപ്പി 

ക്കുന്നു. ഇതുനിമിത്തം കത്താധില് ധി 

ശ്വസൂുന്ദം എനൊ പ്രിയ മകന്ദമായ 

തിമൊഥെയൊസിനെ നിങ്ങളുടെ അടു 

ഞാന് എങ്ങും 

ഏതു സഭയിലും മുപദേശിക്കുന്നതുപോലെ 

ക്കല് അയച്ചിരിക്കുന്നു. 

ക്രിസ്മൂഡിലുള്ള എനെറ വഴിക അവ൯ 

നിങ്ങളെ ഓാപ്പിക്കും. ഏങ്കിലും ഞാ൯ 

നിങ്ങളുടെ അടുക്കല് വരികയില്ല എന്നു 

$ 
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വെച്ചു ചിലര് ചിത്തിരിക്െന്നു. 

യിന്നു ഇക്ടും എങ്കില് ഞാന് വേഗം നിങ്ങ 

കത്താ 

ടൂടെ അടുക്കരു വന്നു, ചീത്തിരിക്കുന്നവ 

രുടെ വാക്കല്ല ശക്തി തടന്ന കണ്ടറിയ്യം. 

ദൈവരാജ്യം വചനത്തിലല്ല ശക്തിയില 

ത്രേ ആകുന്നു. നിങ്ങഠാക്കു ഏതു വണം? 

ഞാന് വടിരയാടുക്ൂടെയാ സ്നേഹത്തിലും 

സ്വെമ്യാത്മാധിലൂമമാ നിങ്ങളുടെ അടു 

ക്കല് വരേണ്ടതു? 

൫, അദ്ധ) യ്യാം 

നിങ്ങളുടെ ഇടയിര ടുന്നടപ്പു തുണ്ടെന്നു 

കേഠാക്കുന്നു; ഒരുത്തന് തനെറ അപ്പന്െറ 

ഭായ്യയയെ ഖെച്ചുകൊള്ളു നനു പോത്; അത്തു 

ജാതികളിത പാലും ഇപ്പാത്ത ടുന്നടപ്പ 

തമന്ന. എന്നിട്ടും നിങ്ങഠാ ചിത്ത്ിരിക്കു 

ന്നു; ഈ ുഷ്ഠുമ്മം ചെയുവനെ നിങളുടെ 

ഇടയില്നിന്നു നിക്കുവാ൯ തക്കവണ്ണം 

നിങ്ങഠ ട്ട? ഖിച്ചിടടമില്ല. ഞാനാ ശരി 

രംകൊണ്ടു ദ്രൂരസ്ഥ൯ എങ്കിലും ആത്ഥാധു 

കൊണ്ടു ക്രടെയുള്ള വനായി, നിങ്ങളൂടെ 

മദ്ധ്യ ഇരിക്കുന്നവനായി തന്ന, ഈ 

ദൂഷ്ണുമ്മം ചെയൂവനെക്കുറിച്ചു: നിങ്ങളും 

എനെറ ആത്മാധും നമ്മുടെ കത്താവായ 

യേശുയിന്െറ ശക്തിമയാടെ ഒന്നിച്ചു 

കൂടിട്ട നജുടെ കത്താധായ യ്രേകിസൂ 

ധിനന്െറ നാമത്തില് അവനെ, ആത്മാ 

വു കത്താവായ യേശുധിനെറ നാളില് 

രക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടതിന്നു ഒഡസംഫാര 

ത്തിന്നായി സാത്താന്നു ഏപ്പിമക്കണം ഏ 

ന്നു വിധിചച്ചിരിക്ുന്നു. 

അസാരം പുൂളിമാധു 

നിങ്ങളൂടെ പ്പ 

ശംസ നന്നല്ല; 

പിണ്ഡത്തെ മുഴുവന്ദം പുളിപ്പിക്കുന്നു എന്നു 

അറിയുന്നില്ലയോ? നിങ്ങാം പുളിപ്പില്ലാ 

ത്തവരായിരിപ്പാ൯ തക്കവണ്ണം പൂതിയ 

പിണ്ഡം ആഭകണ്ടതിന്നു പഴയ പുള്ിമാ 

ധിനെ നീക്കിക്കളവി൯. നമുടെ ചെ 

203 ൧. കൊരിന്ത്യര് ൫,൬ 

സഹക്കുഞ്ഞാടും അരുക്കപ്പെടിരിക്കുന്നു 

ക്രിസൂ തമന്ന. ആകയാല് നാം പഴയ 

പുള മാധുകൊണ്ടല്ല, തിന്മയും ടൂഷ്യതയും 

ആയ പൂളിമാധുകൊണ്ടുമല്ല, സ്വ ച്ചതയും 

സത്യധയമായ പുളി പ്പില്ലായ്കുകൊണ്ടു തന്നേ 

ഉത്സവം ആചരിക്ക, 

ടന്നടപ്പുകാരോടു സംസ്ഗ്ലം അരുതു 

എന്നു ഞാ൯ എനെറ ലേഖനത്തില് നി 

ഞ്ജഠക്കു എഴ്ചതിട്ടുണ്ടല്ലോ. അതു ഈ 

ലോകത്തിലെ ടുന്നടപ്പുകാമരാടടോ അത്യാ 

ഗ്രഹികകോടോ പിടിച്ചുപറിക്കാരരാടോ 

ധിഗ്രഹാരാധികമളാടോ അരുതു ഏന്നല്ല 

ല്ലോ; അങ്ങനെ ഏങ്കില് നിങ്ങ ലോകം 

വിട്ടു പോരകണ്ടിവരും. എന്നാല് സ 

ഹോദരന് ഏന്നു പേര്പെട്ട ഒരുവ൯ 

ടുന്നടപ്പുകാരനോ അത്യാഗ്രഹിയോ ധിഗ 

ഹാരഃധി യാ ധാധഷ്മാണക്കാരമനാ മമ്യ 

പനോ പിടിച്ചുപറിക്കാരമനാ ആകുന്നു 

എങ്കില് അവനോടു സംസ്ഗ്ലം അരുതു; 

അങ്ങനെയുള്ല വനോടുക്ടെ ഭക്ഷണം 

കഴിക്ക പോലും അരുതു ഏന്നതരേ ഞാ൯ 

നിങ്ങധക്കു എഴഴമിയതു. പുറത്തുള്ളവരെ 

ധിധിപച്പാ൯ എനിക്കു ഏന്തു കായ്യം? നി 

ങ്ങാ അകമ്തു്ളവരെ അച്ചയോ ധിധി 

ക്കുന്നതു; പുറത്തുള്ളവരെ ഭൈവം ധിധി 

ക്കുന്നു. 

യില്നിന്നു നിക്കിക്കള വി൯. 

ആ ദുഷ്ടനെ നിങ്ങളുടെ ഇട 

നം അദ്ധ്യായം. 

ന്നിങ്ങകില് ഒരുത്തന്നു മറെറാരുത്തനോടു 

ഒരു കായ്യം ഉണ്ടെങ്കില് വിശുഭ്ധന്മാരുടെ 

മുമ്പാകെ അല്ല, അഭ ക്രതന്മാരുടെ മുമ്പിരു 

വ്യ വഹാരത്തിന്നു പോകു വാന് തുനിയുന്നു 

ധോ? വധിശരഭ്ധന്മാർ ലോകത്തെ ധിധി 

ക്കും ഏന്നു അറിയുന്നില്ലയോ? ലോകത്തെ 

നിങ്ങ ധിധിക്കുമെങ്കിത ഭആേറാധും ചെ 

റിയ സംഗതികളെ. ധിധിച്പാ൯ നിങ്ങ 
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അയോഗ്യരോ? നാം ദ്രൂുതന്മാരെ ധിധിക്കും 

എന്നു നിങ്ങ അറിയുന്നില്ലയോ? ഐ 

എ 

ന്നാല്. നിങ്ങഠക്കു ഐഹികകായ്യങ്ങളെ. 

ഹികകായ്യങ്ങളെ എത്ര അധികം? 

ക്കുറിച്ചു വൃവഹാരം ഉണ്ടെങ്കില് ധിധി 

പ്രാ൯ന സഭ ഗണ്യമാക്കാത്തവരെ ഇരുത്തു 

നനു വോ? നിങ്ങഠക്കു ലമങ്ജെക്കായി ഞാ൯ 

ചോദിക്കുന്നു; ഇങ്ങനെ സഹോദരന്മാക്കു 

മഭ്ധ്ധയ കായ്യം തീപ്പാ൯ പ്രാഫ്ല്യിയുള്ളോരു 

ജ്തോനിയും നിങ്ങളുടെ ഇടയില് ഇല്ല 

യോ? അല്ല, സഹോദര൯ സഹോദര 

നോടു വ്യവഹരിക്കുന്നു; അതും അധിശ്വാ 

സികളുടെ മുമ്പില് തന്നേ. നിങ്ങമക്കു 

തമ്മില് വ്യവഹാരം ഉണ്ടാകുന്നതു തന്നേ 

കേവലം പോരായ്കയാകുന്നു; അതിന്നു 

പകരം നിങ്ങ അന്യായം സഹിച്ചുകൊ 

ള്ളാത്അ തു എന്തു? നക്ടടം ഏിററു കൊള്ളാത്ത 

തു എന്തു? അല്ല, നിങ്ങംം അന്യായം 

ചെയ്തുയും നഷ്ട്ടം വരുത്തുകയും ചെയ്യന്നു; 

അതും സഹോദരന്മാക്കു തന്നേ. അന്യ 

യം ചെയ്യന്നവര ദൈവരാജ്യം അവകാശ 

മാക്കുകയില്ല എന്നു അറിയുന്നില്ലയോ? 

നിങ്ങളെത്തന്നേ വഞ്ചിക്കാതിരിപ്പിസഃ; 

ടുന്നടപ്പുകാ൪, വിഗ്രഹാരാധിക വൃഭി 

ചാരികഠം, സ്വയഭോഗികഠ, പുരുഷകാ 

മികഠം, കള്ളന്മാര്, അത്യാഗ്രഹികഠം, 

മട്യപന്മാ൪, വാധിക്ടാണക്കാ൪, പിടിച്ചു 

പറിക്കാർ എന്നിവര് ദൈവരാജ്യം അവ 

കാശമാക്കുകയില്ല. നിങ്ങളും ചിലർ ഈവ 

കക്കാരായിരുന്നു; എങ്കിലും നിങ്ങ കത്താ 

വായ യ്േശുക്രിസ്ത്റവിനെറ നാമത്തിലും ന 

മുടെ ഭദൈവത്തിനെറ ആത്മാധിനാലും 

നിങ്ങളെത്തന്നേ കഴ്ചകി ശുദ്ധീകരണവും 

നീതീകരണവും പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു. 

സകലത്തിന്നും എനിക്കു കത്തധ്യം ഉണ്ടു 

എങ്കിലും സകലവും പ്രയോജനമുള്ള തല്ല ; 

സകലത്തിന്നും എനിക്കു കത്തധ്യം ഉണ്ടു 
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എങ്കിലും ഞാ൯ യാതൊന്നിന്നും അധീന 

നാകയില്ലു. ഭോജ്യങ്ങ വയററിന്നും 

വയറു ഭോജ്യങ്ങള്ാക്കും ഉള്ളതു; എന്നാൽ 

ദൈവം ഇതിനെയും അതിനെയും ഇല്ലാ 

യ്ക്യാക്കും. ശരീരമോ ടൂന്നടപ്പിന്നല്ല ക 

ത്താധിന്നത്രേ; കത്താധു ശരീരത്തിന്നും. 

എന്നാല് ദൈവം കത്താധിനെ ഉയിപ്പി 

ചതുപോലെ നമ്മെയും തനെറ ശക്തി 

യാല് ഉയിപ്പിക്കും. നിങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങംം 

ക്രിസ്മുവിനെറ അവയവങ്ങം ആകുന്നു 

എന്നു അറിയുന്നില്ലയോ? ക്രിസ്തുവിനെറ 

അവയവങ്ങളെ. ഞാ൯ ഏടുത്തു ദവശ്യയു 

ടെ അവയവധങ്ങര ആക്കാമോ? ഒരുനാളും 

അരുതു. ധേശ്യയോടു പററിച്ചേരുന്ന 

വ൯ അവളു മായി ഏകശരീരമാകുന്നു ഏന്നു 

നിങ്ങ അറിയുന്നില്ലയോ? ഇരുവരും 

ഒരു ദേഹമായിത്തിരും എന്നുണ്ടല്ലോ. 

കത്തായിനോടു പററിച്ചേരുന്നപനോ അ 

വനമായി ഏകാത്മാവു ആകുന്നു. ടന്ന 

ടപ്പു വിട്ടു ഓടുവി൯. മന്ഷ്വ൯ ചെയ്യുന്ന 

ഏതുപാപധും ശരീരത്തിന്നു പുറത്താകുന്നു. 

ടന്നടപ്പുകാരനോ സ്വന്തശരിരത്തിന്നു വി 

രോധമായി പാപം ചെയ്യുന്നു. ദൈധ 

ത്തിനെറ ദാനമായി നിങ്ങളില് ഇരിക്കു 

ന്ന പരിശുഭ്ധാത്മാധിനെറ മന്ദിരമാകുന്നു 

നിങ്ങളുടെ ശരീരം എന്നും നിങ്ങളെ വി 

ലെക്കു വാങ്ങിയിരിക്കയാല് നിങ്ങ താ 

ന്താങ്ങരക്കുള്ള വരല്ല എന്നും അറിയുന്നില്ല 

യോ? ആകയാല് നിങ്ങളുടെ ശരീരംകൊ 

ണ്ട ദൈവത്തെ മഹത്വചപ്പെടുതുതുധി൯. 

൭ം അഘ്ധ്യായം. 

നിങ്ങംം എഴുതി അയച്ച സംഗതികളെ. 

ക്കുറിച്ചു എനെറ അഭിപ്രായം എന്തെ 

ന്നാല്: സ്ര്രീയെ തൊടാതിരിക്കുന്നതു മനു 

ഷൃന്നു നല്ലതു. ഏങ്കിലും ഒന്നടപ്പുനിമി 

അം ഓരോരുത്തന്നു സ്വന്തഭായ്യയും ഓ 
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രോരുത്തികു സ്വന്തടത്താധും ഉണ്ടായിരി 

ക്കട്ടെ. ടത്താധയ ഭായ്യ്യേക്കും ഭായ്യ ത്താ 

ധിന്നും കടസെട്ടിരിക്കുന്നതു ചെയ്യട്ടെ. 

ഭായ്യജയ്യടെ ശരിരത്തിന്മേല് അധഠക്കല്ല 

ടത്താധിന്നത്രേ അധികാരമുള്ള തു; അങ്ങ 

നെ ഭത്താധിനെറ ശരീരത്തി മന്മേല് അധ 

പ്രാത്ഥ 

നെകു അവധവസരമുണ്ടാവാന ഒരു സമയ 

അല്ലാ 

തെ തമ്മില് വേരുപെട്ടിരിക്കരുതു ; നിങ്ങ 

ന്നല്ല ഭായ്യെക്ക (൫ അധികാരം. 

ത്തേക്കു പരസ്സ്രസമ്മതതത്തോടെ 

മൂടെ അജിരതേന്രിയത്വംനിമിത്തം സാ 

ത്താന് നിങ്ങളെ പരിക്ഷിക്കാതിരിക്കേ 

ണ്ടതിന്നു വിണ്ടും ചേസിരിപ്പി൯. ഞാ൯ 

ഇതു കപ്പനയായിട്ല്ല അന്ുധാദമായിട്ട3ത്ര 

പറയുന്നതു. 

പ്പോലെ ആയിരിക്കണം എന്നു ഞാ൯ 

സകലഥനുഷ്യരും ഏന്നെ 

ഇച്ഛിക്കുന്നു. എങ്കിലും ഒരുവന്നു ഇങ്ങനെ 

യ്യും ഒരുവന്നു അങ്ങനെയും താന്താസെറ 

കൃപാവരം ഭൈധം നല്ല്ിയിരിക്കുന്നു. 

വിവാഹം കഴിയാത്തവരരോടും ധിധ 

ധമാരോടും: അവര് എന്നെപ്പോലെ പാ 

തുുകൊണ്ടാല് അവക്കു കൊള്ളാം എന്നു 

ഞാ൯ പറയുന്നു. ജിമൃതനന്പിയത്വമില്ലെങ്കി 

ലോ അധര് വധിധഖാഫം ചെയ്യട്ടെ; അഥലൂ 

ന്നതിനെക്കാഠ ധിധാഹം ചെയ്യുന്നതു 

നല്ലതു. 

ഞാനല്ല കത്താധു തന്ന കപ്പിക്കുന്നതു : 

ധിവാഹം കഴിഞവരോടടോ 

ഭയ്യ ഭത്താധിനെ വേവുപിരിയരുതു ; 

പിരിഞ്ഞു ഏന്നു വരികിലോ ധിയാഫം ക്ര 

ടാതെ പാക്കേണം: അല്ലെന്നു വരികിത 

ഭത്താധാടു നിരന്നുകൊള്ളേണം; ഭത്താ 

വു ഭായ്യയെ ഉഃപക്ഷിക്കയയമരുതു. ഏ 

ന്നാല് ശേഷമുള്ള വരോടു കത്തായല്ല ഞാ൯ 

തന്നേ പറയുന്നതു: ഒരു സഹാദരന്നു 

അവധിശ്വസിയായ ഭായ്യ തണ്ടായിരിക്കയും 

അവധ് അധമനാടുക്രടെ പാപ്പാ൯ സമ്മ 

തിക്കയും ചെയ്യാല് അവളെ. ഉപേക്ഷിക്കു 
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രുതു. അവിശ്വാസിയായ ഭത്താധുള്ള 

ഒരു സ്ത്രിയും, അവ൯ അധങള്ോടുക്ൂടെ 

പാപ്പാന് സമ്മതിക്കുന്നു എങ്കില്, ഭത്താ 

വിനെ ഉഃപക്ഷിക്കരുതു. അധിശ്വാസി 

യായ ഭത്താധു ഭായ്യമുഖാന്തരം വിശുഭ്ധിക 

രിക്കപ്പെട്ടും അധിശ്വാസിയായ ഭായ്യസ 

ഹോദര൯മുഖാന്തരം വിശുഭ്ധികരിക്കപ്പെ 

ടൂമിരിക്കുന്നു; 

മക്കം അശുദ്ധര് ഏന്നു വരും; ഇപ്പോഴോ 

അല്ലെങ്കില് നിങ്ങളുടെ 

അവര് ധിരൂദ്ധര് ആകുന്നു. അധിശ്വാ 

സി വേറുപിരിയ്യന്നു എങ്കില് പിരിയട്ടെ. 

ഈ വകയില് സഹോദരനോ സഹോദരി 

യോ ബഭ്ധരായിരിക്കുന്നില്ലു; എന്നാല് 

സമാധാനത്തില് ജിധിപ്പം൯ ദൈവം ന 

മ്മെ വിളിച്ചിരിക്ുന്നു. സ്്രിയേ, നി 

ഭത്താവിന്നു രക്ഷ വരുത്തും ഏന്നു നിനക്കു 

ഏങ്ങനെ അറിയാം? പുരുഷാ, നീ ഭായ്യെ 

ക്ഷ രക്ഷ വരുത്തും എന്നു നിനക്കു ഏങ്ങ 

നെ അറിയാം? എന്നാല് ഓരോരുത്തന്നു 

കത്താധയ വിഭാഗിച്ചുകൊടുഅ തുപോലെ 

യ്യും ഓരരാരുത്തനെ ദൈവം വിളിച്ചതു 

പോലെയും അവനയധവന് നടക്കുട്ടെ; ഇങ്ങ 

നെ ആകുന്നു ഞാന് സകലസഭകളിലും 

ആ ജ്താപിക്കുന്നതു. ഒരുത്ത൯ പരിഃച്ചയ 

ദനയോടെ ധികിക്കപ്പെടടുമവാ? അഗ്രച 

മ്മം വരുത്തരുതു; ഒരുത്തന് അഗ്രചമ്മ 

ത്തോടെ ധിളിക്ചപ്പെട്ടുവോ? പരിച്ഛേദന 

ഏല്ലരുതു. പരിമച്ഛ്ൂടന ഒന്നുമില്ല, അ 

ഗ്രചമ്മധും ഒന്നുമില്ല, ദൈവകല്പന പ്രമാ 

ണിക്കുന്നതത്േ കായ്യം. ഓരോരുത്തന് 

വിളിക്കുപ്പെട സ്ഥിതിയില് തന്നേ വസി 

ചുകൊള്ളടെ. നി ഓസനംായി ധിളിക്കു 

പ്പേട്ടുവോ? വ്യസനിക്കരുതു. സ്വതന്ത്ര൯ 

ആകുധാ൯ കഴിയുമെങ്കിലും അതില് തന്നേ 

ഇരുന കൊഠക. ഓസനായി കത്താ 

വില് വിളിക്കപ്പെട്ടവ൯ കത്താധിനെ 

സ്വതന്ത്രന് ആകുന്നു. അങ്ങനെ തന്നേ 
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സ്വതന്ത്രനായി ധിളിക്കപ്പെടവന് ക്രിസ്റ്റ 

വിനെറ ദാസനാകുന്നു. നിങ്ങളെ വി 

ലെക്കു ധാങ്ങിയിരിക്കുന്നു; മന്ദഷ്ൃക്കു ഭാസ 

ന്മാരാകരുതു. സഹോദരന്മാരേ, ഓരരോ 

രുത്ത൯ വിളിക്കപ്പെടു സ്ഥിതിയില് തന്നേ 

ദൈധഖസന്നിധിയില് വസിക്കട്ടെ. 

കന്യകമാരെക്കുറിച്ചു എനിക്കു കത്താ 

വിനെറ കപ്പനയില്ല; എങ്കിലും വിശ്വ 

സ്മൂ൯ ആകുവാന്തക്കവണ്ണം കത്താധിനെറ 

കരുണ ലഭിച്ചവനായി ഞാന് അഭിപ്രാ 

യം പറയുന്നു. ഇപ്പോഴത്തെ കക്ഷൃത 

നിമിത്തം ഞാന് പറഞ്ഞതുപോലെ മനു 

ഷ്യ൯ അങ്ങനെ തന്നേ ഇരിക്കുന്നതു അ 

വന്നു നന്നു എന്നു എനിക്കു തോന്നുന്നു. 

നി ഭായ്യർയാടു ബന്ധിക്കപ്പേട്ടിരിക്കുന്നു 

വോ? വേറുപാട്ട അന്വേകഷിക്കരുതു. നി 

ഭയ്യ ഇല്ലാത്തവനോ? ഭായ്യയെ അന്വേ 

ഷിക്കരുതു. നീ ധിവാഹം ചെയ്യാലും 

ദോഷമില്ല; കന്യകയും വിവാഹം ചെ 

യ്യാല് ദോഷമില്ല; എങ്കിലും ഇങ്ങനെയു 

ള്ള വക്കു ജഡത്തില് ക്ഷത ഉണ്ടാകും; അ 

തു നിങ്ങമക്കു വരരുതു എന്നു എനെറ 

ആഗ്രഹം. 

ഇതൊന്നു ഞാ൯ പറയുന്നു: കാലം ചുരു 

എന്നാല് സഹോദരന്മാ3ര, 

ങ്ങിയിരിക്കുന്നു; ഇനി ഭായ്യമാരുള്ള വര് 

ഇല്ലാത്തവരെപ്പോലെയും കരയുന്നവര് 

കരയാത്തവരെപ്പ്പോൊലെയും സന്തോഷി 

ക്കുന്നവ൪ സന്തോഷിക്കാത്തവരെപ്പോലെ 

യൂം വിലെക്കു വാങ്ങുന്നവ൪ കൈവശമാ 

ക്കാത്തവരെപ്പ്പോലെയും ലോകത്തെ അ 

ന്ദഭധിക്കുന്നവര് അതിനെ അന്ദഭധി 

ക്കാത്തവരെപ്പോലെയും ആയിരിക്കേ 

ണം. ഈ ലോകത്തിനെറ രൂപം ഒഴിഞ്ഞ 

പോകുന്നുവല്ലോ. നിങ്ങ ചിന്താകുല 

മില്ലാത്തവരായിരിക്കേണം എന്നു ഞാ൯ 

ഇച്ച്യിക്കുന്നു. വിവാഹം ചെയ്യാത്തവ൯ 

കത്താവിനെ എങ്ങനെ പ്രുസാടിപ്പിക്കും 

ധിം 
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എന്നുധെച്ചു കത്താവിന്നുള്ളതു ചിന്തിക്കു 

ന്നു; വിവാഹം ചെയുവന്൯ ഭായ്യയെ 

എങ്ങനെ പ്രുസാടിപ്പിക്കും എന്നുഖെച്ചു 

ലോകത്തിന്നുള്ളതു ചിന്തിക്കുന്നു. അതു 

പോലെ ഭായ്യയായവരക്കും കന്യ കെക്കും 

തമ്മില് ധ്ൃത്യാസം ഉണ്ടു. വിവാഹം കഴി 

യാത്തവഠ൦ ശരീരത്തിലും ആത്മാധിലും 

വിശുഭ്ധയാകേണ്ടതിന്നു കത്താധിന്നുള്ളതു 

ചിന്തിക്കുന്നു; 

ഭത്താധവിനെ എങ്ങനെ പ്രസാടിപ്പിക്കും എ 

വിവാഹം കഴിഞ്ഞവ 

നുവെച്ചു ലോകത്തിന്നുള്ളതു ചിന്തിക്കുന്നു. 

ഞാ൯ ഇതു നിങ്ങശക്കു കുടുക്കിടുവാനല്ല, 

യോഗ്യത വിചാരിച്ചും നിങ്ങ ചാപല്യം 

ക്രടാതെ കത്താധിങ്കല് സ്ഥിരമായഷ്ക്കസിക്കേ 

ണ്ടതിന്നും നിങ്ങളുടെ ഉപകാരത്തിന്നായി 

ട്ടത്രേ പറയുന്നതു. എന്നാൽ ഒരുത്ത൯ 

തനെറ ക൩കെക്ു പ്രായം കടന്നാല് താ൯ 

ചെയ്യുന്നതു അയോഗ്യം എന്നു നിരൂപി 

ക്കുന്നു എങ്കില് അങ്ങനെ ധേണ്ടിവന്നാല് 

ഇഷ്ടംപോലെ ചെയ്യട്ടെ; അവ൯ ദോഷം 

ചെയ്യുന്നില്ല; അവർ ധിവാഹം ചെയ്യട്ടെ. 

എങ്കിലും നിബന്ധമില്ലാതെ തന്െറ ഇക്ടും 

നടത്തുവാന് അധികാരമുള്ള വനും ഹൃദയ 

ത്തില് സ്ഥിരതയുള്ള വനുമായ ഒരു വ൯ 

തനെറ കന്യകയെ സൂക്ഷിച്ചുകൊഠവാ൯ 

സ്വന്തഹ്ൃദയത്തില് നിണ്ണയിച്ചു എങ്കില് 

അവന് ചെയ്യുന്നതു നന്നു. അങ്ങനെ 

ഒരുത്ത൯ തനെറ കന്യകയെ ധിഖാഹം 

കഴിപ്പിക്കുന്നതു നന്നു; വിഖാഹം കഴിപ്പി 

ക്കാതിരിക്കുന്നതു ഏറെ നന്നു. ഭത്തായു 

ജീലിച്ചിരിക്കുന്ന കാലത്തോളം സ്രീ ബ 

ന്ധിക്കല്പട്ടിരിക്കുന്നു; ഭത്താധുയ മരിച്ചു 

പോയാല് തനിക്കു മനസ്സുള്ള വന്ദമായി 

വിവാഹം കഴിധാ൯ സ്വതന്ത്ര, ം ഉണ്ടു; 

കത്തായില് വിശ്വസിക്കുന്നവനുമായി മാ 

തൃരമേ ആകാധു. എന്നാല് അവ അങ്ങ 

നെ തന്നേ പാത്തുകൊണ്ടോല് ഭാഗ്യമേറി 
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യവഠ എന്നു ഏന്െെറ അടിപ്രായം; മൈ 

വാത്മായു എനികും ഉണ്ടു എന്നു തോന്നുന്നു. 

൮. അദ്ധ്യായം. 

വിഗ്ഗഹാപ്പിതങ്ങളുടെ കായ്മം പറഞ്ഞാ 

ലോ നമുക്കെല്ലാവകും അറിവു ഉണ്ടു എന്ന 

നമുക്കു അറിയാം. അറിവു ചിപ്പിക്കുന്നു; 

സ്നേഹമോ ആത്മികവഭ്ധന വരുത്തുന്നു. 

താന് വല്ലതും അറിയുന്നു എന്നു ഒരുത്തന്നു 

തോന്നുന്നു ഏങ്കില് അറി ദയണ്ടതു മപാലെ 

അവന ഇന്നുവരെ ഒന്നും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. 

ഒരുത്ത൯ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നു എങ്കി 

ലോ അവനെ ദൈവം അറിഞ്ഞിരികുന്നു. 

വിഗ്രഹാപ്പിതങ്ങളെ തിന്നുന്നതിനെക്കുറി 

ച്ചാ, ലോകത്തില് വിഗ്രഹം ഏതുമില്ല 

ക്രേന്നും ഏകദൈവലപ്പാതെ ദൈധമില്ല 

ഏന്നും നാം അറിയ്യന്നു. പല ദേവന്മാരും 

പല കത്താക്കന്മാരും ഉണ്ടു ഏന്നു പറയു 

നനുവഭലല്ലാ. എന്നാല് ആകാശത്തിലോ 

ഭൂമിയിലോ ദേവന്മാര് എന്നു പേരുള്ള വര് 

ഉണ്ടെന്നുവരികിലും പിതാധായ ഏക 

ദൈവമേ നമുക്കുള്ട ; അവ൯ സകലത്തി 

ന്നും കാരണദൂതന്ദം നാം അധന്നായി ജി। 

യേശുകിസ്റൂ 

എന്ന ഏകകത്താധും നമുക്കു ഉണ്ടു; അവ൯ 

മുഖാന്തരം സകലവും അവന് മുഖാന്തരം 

നാമും ആകുന്നു. ഏന്നാല് ഏല്ലാവരിലും 

ഈ അറിയില്ല. 

ധിക്കേണ്ടതും ആകുന്നു. 

ചിലര് ഇന്നുവരെ ധിഗ്ര 

ഹപരിചയം ഹേ. വായി ധിഗ്രഹാപ്പ്യിതം 

ഏഏന്നുഖെച്ചു തിന്നുന്നു; അവരുടെ മന 

സ്സാക്ഷി ബലഹീനമാകയാരു മലിനമായി 

ത്തീരുന്നു. എന്നാല് ആഹാരം നമ്മെ 

ഭൈവത്തോടു അടുപ്പിക്കുന്നില്ല; തിന്നാ 

ഞ്ഞാല് നമുകു നക്ടമില്ല; തിന്നാത ആദാ 

യധുമില്ല. എന്നാല് നിങ്ങളൂടെ ഈ സ്വാത 

ന്ത്യ ബലഹിനന്മാകു യാതൊരു ധിധത്തി 

ലും തടങ്ങല് ആയി വരാതിരിപ്പാ൯ നോക്ു 

2067 ൧. കൊരിന്ത്യര് ൮, ൯ 

വി൯. 

ത്തില് ഭക്ഷണത്തിന്നിരിക്കുന്നതു ഒരു 

അറിവഖുള്ളവനായ നി ക്ഷേത്ത 

തന് കണ്ടാല്, ബലഹീനനെങ്കില്, അവ 

നെറ മനസ്സാക്ഷി പിഗ്രഹാപ്പിതങ്ങളെ തി 

നുവാ൯ തക്കവണ്ണം മുറെക്കയില്ലയോ? 

ആകു ധേണ്ടി ക്കിസ്സു മരിച്ചുമവാ, ആ ബല 

ഹിനസമഹാദര൯ ഇങ്ങനെ നിനസെറ അ 

റിധിനാല് നശി ച്ചപോകുന്നു. ഇങ്ങനെ 

സഹാദരന്മാരുടെ നേരെ പാപം ചെയ്യു, 

അവരുടെ ബലഹീനമനസ്സാക്ഷിയെ 

ദണ്ഡിപ്പ്ിക്കുമ്പോഗ നിങ്ങ ഷിസൂയി 

നോട പാപം ചെയ്യന്നു. ആകയാരു 

ആഹാരം ഏനെറ സദഹാടരന്നു ഇടച്ച 

യായിത്തിരും എങ്കിത ഏനെറ സഹോദര 

ന്നു ഇടച്ച യരുത്താതിരിക്കേണ്ടതിന്നു 

ഞാന് ഒരുനാളും മാംസം തിന്നുകയില്ല. 

൯, അദ്ധ്യായം. 

ഞാ സ്വതന്ത്ന൯ അല്ലയോ? ഞാ൯ അ 

പ്പൊസ്ൂലന് അല്പരയാ? നമ്മുടെ കത്താ 

വായ യേശുധിനെ ഞാന് കണ്ടിട്ടില്ല 

യോ? കത്തായില് ഞാ൯ ചെയു പ്രവൃത്തി 

യൂടെ ഫലം നിങ്ങ അല്പദയാ? മററുള്ള 

വക്കു ഞാ൯ അപ്പപൊസ്മൂലന് അല്ലെന്നുവരി 

കില് ഏങ്ങനെയെങ്കിലും നിങ്ങഗക്ു ആ 

കുന്ന; കത്താധില് എനെറ അപ്പൊസ്മുല 

ത്വത്തിനെറ മുദ നിങ്ങളല്ലോ. ഏന്നെ 

ധിധിക്കുന്നവദരാടു ഞാ൯ പറയുന്നപ്പ 

തിവാദം ഇതാകുന്നു. തിന്നുവാനും 

കൂടിപ്പംനും ഞങ്ങഠാക്കു അധികാരമില്ല 

യോ? ശേഷം അപ്പപൊസ്പുലന്മാരും ക 

ത്താധിന്െറ സഹോദരന്മാരും കേഫാ 

വും ചെയ്യുന്നതു പോലെ ഭായ്യയാദയാരു 

സദഹാഭരിയുമായി സഞ്ചരിപ്പാ൯ ഞങ്ങ 

മ അധികാരമില്ലയോ? അല്ല, ലേല 

ചെയ്യാതിരിപ്പാന് എനികും ബന്നബാസി 

ന്നും മാത്രം അധികാരമില്ല എന്നുണ്ടോ? 
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ടട. 

൧. കൊരിന്ത്യ ൪ ൯ 

സ്വന്തചെലധിന്മേല് യുദ്ധസേവ ചെയ്യു 

ന്നവ൯ ആര്: മുന്തിരിത്തോട്ടം ഉണ്ടാക്കി 

അതിനെറ ഫലം തിന്നാതിരിക്കുന്നവ൯ 

ആര്? ആട്ടി൯നക്രട്ടത്തെ മേയിച്ചു ക്രട്ടത്തി 

സെറ പാല്കൊണ്ടു ഉപജിലിക്കാതിരിക്കു 

ന്നവ൯ന ആര്? ഞാ൯ ഇതു മന്ദഷ്യരുടെ 

മയ്യാദപ്രകാരമോ പറയുന്നതു? സ്യായപ്ര 

മാണവും ഇങ്ങനെ പറയുന്നില്ലയോ? 

മെതിക്കുന്ന കാളെക്കു മുഖക്കൊടു 

കെട്ടരുതു"” 

എന്നു മോശെയുടെ ന്യായപ്രമാണത്തില് 

കാ എഴ്ചതിയിരിക്കുന്നുവല്ലോ; ദൈവം 

ളെക്കു വേണ്ടിയോ ചിന്തിക്കുന്നതു? അ 

ല്ല, കേവലം നമുക്കു വേണ്ടി പറയുന്ന 

തോ? അതേ, ഉഴന്നവ൯ ആശയോടെ 

ഉഴ്ണകയും മെതിക്കുന്നവ൯ പതം കിട്ടും 

എന്നുള്ള ആശയോടെ മെതിക്കയും വേണ്ട 

താകയാൽ നമുക്കു വേണ്ടി എഴുതിയിരിക്കു 

ന്നതത്രേ. ഞങ്ങ ആത്മികമായതു നി 

ങ്ങശക്കു വിതെച്ചിട്ട നിങ്ങളുടെ ഐഹിക 

മായത്ു കൊയ്യാല് വലിയ കായ്യ3മാ? മററു 

ള്ള വക്കു നിങ്ങളുടെമേല് ഈ അധികാരം 

ഉണ്ടെങ്കില് ഞങ്ങരക്കു എത്ര അധികം? 

എങ്കിലും ഞങ്ങംം ഈ അധികാരം പ്രയോ 

ഗിച്ചിടില്ല; ക്രിസ്പൂവിനെറ സുധിശേഷ 

ത്തിന്നു യാതൊരു വിജഘ്ടവും വരുത്താതി 

രിപ്പാ൯ സകലധും പൊറുക്കുന്നു. ദൈധാ 

ലയകമ്മങ്ങറം നടത്തുന്നവര ദൈധഖാലയം 

കൊണ്ടു ഉപജിവിക്കുന്നു എന്നും യാഗപി 

ഠത്തിങ്കല് ശുത്രൂഷ ചെയ്യുന്നവര് യാഗപി 

ത്തിലെ വഴിപാടുകളില് ഓഹരിക്കാര 

ആകന്നു എന്നും നിങ്ങാം അറിയുന്നില്ല 

യോ? അതുപോലെ കത്താധും സുധിശേ 

കം അറിയിക്കുന്നവര് സുധിശേഷത്താല് 

ഉപജീധിക്കേണം എന്നു കല്പിച്ചിരിക്കുന്നു. 

എങ്കിലും ഇതു ഒന്നും ഞാ൯ പ്രയോഗി 

ച്ചിട്ടില്ല; ഇങ്ങനെ എനിക്കു കിട്ടേണം 

ഠിം 
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എന്നുഖെച്ചു ഞാ൯ ഇതു എഴുതുന്നതും അല്ല; 

ആരെങ്കിലും എനെറ പ്രശംസ വൃഥാവാ 

ക്കന്നതിനെക്കാഗ മരിക്ക തന്നേ എനിക്കു 

നല്ൃതു. ഞാന് സുധിശേഷം അറിയിക്കു 

നനു എങ്കില് എനിക്കു പ്രശംസിപ്പാ൯ ഒന്നു 

മില്ല. നിബ്ബന്ധം എനെറമേല് കിടക്കുന്നു. 

ഞാ൯ സുധിശേഷം അറിയിക്കുന്നില്ല ഏ 

ജില് എനിക്കു അയ്യോ കക്ഷം! ഞാ൯ അതു 

മനഃ പവ്വം നടത്തുന്നു എങ്കില് എനിക്കു 

പ്രതിഫലം ഉണ്ടു; മനഃ പൂധ്ൃയമല്ലെങ്കിലും 

കായ്യം എങ്കല് ഭരമേല്പിച്ചിരിക്കുന്നു. എ 

ന്നാല് എനെറ പ്രതിഫലം ഏന്തു? സുധി 

ശേഷം അറിയിക്കുമ്പോര സുധിശേഷ 

ഫഘോഷണത്തിലുള്ള അധികാരം മുഴവനും 

ഉപയോഗിക്കാതെ ഞാന സുധിശേഷ 

ഘോഷണം ചെലവുക്രടാതെ നടത്തുന്നതു 

തന്നേ. ഇങ്ങനെ ഞാന കേവലം സ്വ 

തന്ത്രന എങ്കിലും അധികംപേരെ നേടേ 

ണ്ടതിന്നു ഞാന് എന്നെത്തന്നേ എല്ലാവക്കും 

ഭാസനാക്കി. യ്യെഹ്രദന്മാരെ നേടേണ്ട 

തിന്നു ഞാ൯ യ്യെഹ്രദന്മാകു യ്യെഹ്രുടനെ 

പ്പോലെ ആയി; ന്യായപ്രമാണത്തി൯കി 

ള്ള വരെ നേടേണ്ടതിന്നു ഞാ൯ ന്യായ 

പ്രമാണത്തി൯കിഴ്ചള്ള വ൯ അല്ല എങ്കിലും 

ന്യായപ്രമാണത്തി൯കീഴ്ചള്ള വകു ന്യായ 

പ്രമാണത്തി൯കിഴ്ചള്ള വനെപ്പോലെ ആ 

യി. 

ത്തവ൯ ആകാതെ ക്രിസ്റവിന്നു ന്യായപ്ര 

ദൈവത്തിന്നു സ്യായപ്രമാണമില്ലാ 

മാണമുള്ള വനായിരിക്കെ, ന്യായപ്രമാണ 

മില്ലാത്തവരെ നേടേണ്ടതിന്നു ഞാ൯ ന്റ്യാ 

യപ്രമാണമില്ലാത്തവക്കു ന്യായപ്രമാണമി 

ബലഹി 

നന്മാരെ നേടടണ്ടതിന്നു ഞാസ ബലഹി 

ല്ലാത്തവനെപ്പോലെ ആയി. 

നക്കു ബലഹീനനായി; ഏതുവിധത്തിലും 

ചിലരെ രക്ഷ്മിക്കേണ്ടതിന്നു ഞാ൯ എല്ലാ 

വക്കും എല്ലാമായിത്തിന്നു. സുധിശേഷ 

ത്തില് ഒരു പങ്കാളിയാകേണ്ടതിന്നു ഞാ൯ 
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1. സ്മ 10 

സകലവും സുധിരശഷംനിമിത്തം ചെയ്യ 

ന്നും ഓാട്ടക്കള ത്തില് ഓടുന്നവര് ഏല്ലാ 

വരും ഓടുന്നു ഏങ്കിലും ഒരുവനേ ധിരുതു 

പ്രാപിക്കുന്നുള്ളൂ എന്നു അറിയ്യന്നില്ലയോ? 

നിങ്ങളും പ്രാപിപ്പാന്തക്കവണ്ണം ഓടുധി൯. 

അങ്കം പൊരുന്നവന് ഒക്കെയും സകല 

ത്തിലും വജ്യനം ആചരിക്കുന്നു. അതോ, 

അവര് വാടുന്ന കിരീടവും നാമോ വാടാ 

ത്തതും പ്പാപിരക്കുണ്ടതിന്നു തന്നേ. ആ 

കയാല് ഞാ൯ നിശ്ചയമില്ലാത്ത വണ്ണമല്പ 

ഓടുന്നതു ; 

ലെയല്ല ഞാന് മുഷ്ടിയുഭ്ധം ചെയ്യുന്നതു . 

മററുള്ള വരോടു പുസംഗിച്ചശേഷം ഞാ൯ 

ആകാശത്തെ കുത്തുന്നതു പാ 

തന്നേ കൊള്ള രുതാത്തവനായി 3പാകാതി 

രിക്കേണ്ടതിന്നു ഏനെറ ശരിരത്തെ ദണ്ഡി 

പ്പിച്ചു അടിമയാക്കുകയത്തേ ചെയ്യുന്നതു. 

൧൦ അദ്ധ്യായം. 

സഹോദരന്മാരേ, നമുടെ പിതാക്കന്മാർ 

ഏല്ലാവരും മേഷത്മി൯കിഴില് ആയിരു 

ന്നു; ഏല്ലാവരും സമുദത്തുടെ കടന്നു ഏല്ലാ 

വരും മേഷത്തിലും സമുദത്തിലും സ്താനം 

ഏറ മോശെയാടു ചേന്നു എലപ്പാവരും 

ഒരേ ആത്മികാഹാരം തിന്ന എല്ലാ 

വരും ഒരര ആത്മികപാനിയം കുടിച്ചു -- 

അവരെ അന്ദഗമഥിച്ച ആത്മഥികപാറയില് 

നിന്നല്ലോ അവര് കുടിച്ചതു; ആ പാറ 

ക്രിസ്റ ആയിരുന്നു - എങ്കിലും അവരില് 

മിക്കടപരിലും ദൈവം 

അവരെ മരു ഭുമിയില് തള്ളിയിട്ടുകളു ഞ്ഞു 

എന്നു നിങ്ങ അറിയാതിരിക്കരുതു എന്നു 

ഞാന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഇതു നമുക ദൂഷ്യാ 

ന്തമായി സംഭധിച്ചു; അവര് മോഹിച്ചതു 

പ്രസാഭിച്ചില്ലം 

പോലെ നാമും ദുമ്മാഹികഠ ആകാതിരി 

ക്കേണ്ടതിന്നു തന്ന. 

ജനം തിന്നുവാനും കടിപ്പാനും ഇ 

രുന്നു. കളിപ്പാ൯ കഴ്മന്നേററു" 

(ഠിം 
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എന്നു എഴ്തിയിരിക്കുന്നപ്രകാരം അധ 

രിത ചിലരെപ്പോലെ നിങ്ങഠ ധിഗ്രഹാ 

അവരില് ചി 

ലര് പരസംഗംചെയ്യൂ ഒരു ദടിവസത്തിത 

രാധിക ആകരുതു. 

ഇരുപത്തുമൂവായയിരംപേര് ധിണുപോയ 

തുപോലെ നാം പരസംഗം ചെയ്യരുതു. 

അവരില് ചിലർ പരീക്ഷിച്ചു സപ്പങ്ങ 

കാല് നശിച്ചു പോയതുപോലെ നാം കത്താ 

വിനെ പരിീക്ഷിക്കരുതു. അധരില് ചി 

ലർ പിറുപിറുത്തു സംഹാരിയാര നശി 

ചുപോയതു പോലെ നിങ്ങ പിറുപിറുക്ക 

യൃമരുതു . 

സംഭവിച്ചു, ലോകാവസാനം വന്നെത്തി 

ഇതു ഉൂക്യാന്തമായിട്ടു അവക്കു 

യിരിക്കുന്ന നമുക ബുട്ധുപഃദശത്തിന്നാ 

യി എഴ്ചതിയഷയമിരിക്കുന്ന. ആകയാല് താ൯ 

നില്ലയന്നു എന്ന തോന്നുന്നവ൯ ധീഴാതിരി 

പ്രാ൯ നോക്കിക്കൊള്ളട്ടെ. മന്മഷ്ൃക് നട 

പ്ല്ലാത്ത പരീക്ഷ നിങ്ങരക്കു നേരിട്ടിടി 

ലൂ; ദൈവം ധിശ്വസ്മൂ൯; നിങ്ങഠക്ു കഴി 

യയന്നതിന്നു മിതെ പരിക്ഷ നേരിടുവാന് 

സമ്മതിക്കാതെ നിങ്ങശക്കു സഹിപ്പാ൯ 

കഴിമുയണ്ടതിന്നു പരീക്ഷയോടുക്രടെ 

അവന് പോക്കുവഴിയും ഉണ്ടാക്കും. 

അത്തു കൊണ്ടു പ്രിയന്മാരേ, വിഗ്രഹാരാ 

ധന ധിടടോടുധി൯. നിങ്ങ വധി വകി 

കഠം എന്നുഖെച്ചു ഞാ൯ പറയുന്നു; ഞാ൯ 

പറയുന്നതു ധിരവചിപ്പി൯. നാം അനു 

ഗ്രഹിക്കുന്ന അനുഗ്രഹപാത്രം ക്രിസ്ത്ുവി 

നെറ രക്തത്തിനെറ ക്രടായ്ക്ക അല്ലയോ? 

നാം ന്മറുക്കുന്ന അപ്പം കിസ്മുധിനെറ ശരീ 

അപ്പം 

ഒന്നു ആകകൊണ്ടു പലരായ നാം ഒരു 

രത്തിനെറ ക്രട്ടായ്യ അല്പരയാ? 

ശരീരം ആകുന്നു; നാം എല്ലാവരും ആ 

ഒരേ അപ്പത്തില് അംശികഠം ആകുന്നു 

വല്ലോ. ജഡപ്രകാരമുള്ള യിസ്പാമയലി 

നെ നോക്കുധി൯; യാഗങ്ങര ഭജിക്കുന്ന 

വർ യാഗപിഠാത്തിനെറ ക്രട്ടാളികാ അ 
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16 
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൧. കൊരിന്ത്യ ൪ ൧൧ 

ല്ലയോ? ഞാ൯ പറയുന്നതു എത്തു? ധിഗ്ര 

ഹാപ്പ്ിതം വല്ലതും ആകുന്നു എടന്ന? വി 

ഗ്രഹം വല്പതും ആകുന്നു എന്നാ? അല്ല, 

ജാതികഠ ബലി കഥിക്കുന്നതു ദൈവത്തി 

ന്നല്പ ഭൂതങ്ങഗക്കു കഴിക്കുന്നു എന്നത്രേ; 

എന്നാൽ നിങ്ങ ഭൂതങ്ങളുടെ ക്രട്ടാളികഠ 

ആകുവാ൯ എനിക്കു മനസ്സില്ല. നിങ്ങനക്കു 

കത്താധിനെറ പാനപാത്രധും ഭൂതങ്ങളുടെ 

പാനപാത്രധും കടിപ്പാ൯ പാടില്ല; നി 

ങ്ങരക്കു കത്താധവിനെറ മേശയിലും ഭൂത 

ങ്ങളുടെ മേശയിലും അംശികമ ആകുവാ 

ദ്ദം പാടില്ല. അല്ല, നാം കത്താധയിന്നു 

ക്രോധം ജ്വലിപ്പ്ിക്കുന്നുവോ? അവനെ 

ക്കാഠ നാം ബലവാന്മാരോ? 

സകലത്തിന്നും എനിക്കു കത്തവ്ൃയം 

ഉണ്ടു; എങ്കിലും സകലവും പ്രയോജനമു 

ള്ളതല്ല. സകലത്തിന്നും എനിക്കു കത്ത 

വയം ഉണ്ടു; എങ്കിലും സകലവും ആത്മിക 

വഭ്ധന വരുത്തുന്നില്ല. ഓരോരുത്ത൯ 

സ്വന്തഗുണമല്ല, മററുള്ളവനെറെറ ഗുണം 

അഭന്വക്കിക്കട്ടെ. അങ്ങാടിയില് വില്ല 

ന്നതു എന്തെങ്കിലും മനസ്സാക്ഷിനിമിത്തം 

ഒന്നും അന്വേഷണം കഴിക്കാതെ തിന്നു 

വി൯. 

കത്തായിന്നുള്ളതല്ലോ. 

ളില് 

ഭൂമിയും അതിനെറ പൂണ്ണതയ്യം 

അധിശ്വാസിക 

ഒരുവന നിങ്ങളെ ക്ഷണിച്ചാല് 

നിങ്ങനുക്കു പോകുവാ൯ മനസ്സുണ്ടെങ്കില്. 

നിങ്ങളൂടെ മുമ്പില് വിളമ്പുന്നതു എന്താ 

യാലും മനസ്സാക്ഷിനിമിത്തം ഒന്നും അ 

എങ്കിലും 

ഒരുവൻ: ഇതു ധിഗ്രഹാപ്പിതം എന്നു നി 

ന്വേഷിക്കാതെ തിന്നുവി൯. 

ങ്ങളോട്ട പറഞ്ഞാല് ആ അറിയിച്ചവ൯ 

നിമിത്തവും മനസ്സാക്ഷിനിമിത്തവും തിന്ന 

രുതു. 

ന്നതു തർസറതല്ല 

മനസ്സാക്ഷി എന്നു ഞാ൯ പറയു 

മറേറവനേറതർത്രേ. 

നെറ സ്വാത' അന്വമനസ്സാക്ഷി എ ത്യം മനസ്സു 

യാല് പിധിക്കപ്പെടുന്നതു എന്തിന്നു? 
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നന്ദിയോടെ അനുഭവിച്ചു സ്ഷോത്രംചെയു 

സാധനംനിമിത്തം ഞാന് ദൂഷിക്കപ്പെടു 

ന്നതു എന്തിന്നു? ആകയാല് നിങ്ങ 

തിന്നാലും കുടിച്ചാലും എന്തുചെയ്യാലും എ 

ല്ലാം ദൈവത്തിന്െറ മഹത്വത്തിന്നായി 

ചെയ്തി൯. യ്യെഫ്രടന്മാക്കും യവനനാാക്ും 

ദൈധഖസഭെക്കും ഇടച്ചയല്ലാത്തവരാകു 

വിസ. ഞാനും എനെറ ഗുണമല്ല, പല൪ 

രക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടതിന്നു അവരുടെ ഗുണം 

തന്നേ അന്വേക്കിച്ചുകൊണ്ടു എല്ലാവരെ 

യും എല്ലാംകൊണ്ടും പ്രുസാടിപ്പിക്കുന്നു 

വല്ലോ. 

൧൧. അദ്ധ്യായം. 

ഞാ ക്രിസ്ക്റുവിനെറ അന്ദകാരിയായി 

രിക്കുന്നതു പോലെ നിങ്ങളും എനെറ അന്ദ 

കാരിക ആകുധി൯. നിങ്ങ സകല 

ത്തിലും എന്നെ ഓക്കുകയും ഞാന നിങ്ങളെ 

ഏല്പിച്ച കല്പനകളെ പ്രമാണിക്കയും ചെ 

യ്്കുയാല് നിങ്ങളെ. പുകട്ത്ുന്നു. എന്നാല് 

ഏതുപുരുഷനെറയും തല ക്രിസ്തു, സ്്്രീയു 

ടെ തല പുരുഷന്, ക്രിസ്മൂധിനെറ തല 

ദൈവം എന്നു നിങ്ങ അറിയേണം . 

നനു ഞാന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. മൂടുപടം ഇട്ടു 

പ്രാത്ഥിക്കയോ പ്രവചിക്കയോ ചെയ്യന്ന 

ഏതുപുരുഷന്ദം തനെറ തലയെ അപമാ 

നിക്കുന്നു. 

യോ പ്രവചിക്കയോ ചെയ്യുന്ന ഏതുസ്ര്സി 

യം 

അതു അവ ക്ക്ഷെരം ചെയ്യിച്ചതുപോ 

സ്രീ മൂടുപടമിടുന്നില്ലെങ്കില് 

കത്രിക്കുന്നതോ 

മുടുപടമിടാതെ പ്രാത്ഥിക്ക 

തനെറ തലയെ അപമാനിക്കുന്നു ; 

ലെയല്ലോ. 

മുടി കത്രിച്ചുകളയട്ടെ. 

ക്ഷരം ചെയ്യിക്കുന്നതോ സ്്്രീക്ക ലജ 

പുരു 

ഷ൯ ദൈധത്തിനെറ പ്രതിമയും തേങ 

യെങ്കില് മൂടുപടം ഇട്ടുകൊള്ളട്ടെ. 

സ്സും ആകയാൽ മൂടുപടം ഇടേണ്ടതല്ല. 

സ്ത്രീയോ പുരുഷനെറ തേജസ്സ് ആകുന്നു. 

ഠിം 
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പുരുഷന് സ്്ത്രീയിരുനിന്നല്ലരല്ലോ സ്രീ 

പുരുഷനിതല്നിന്നത്രേ തുണ്ടായതു. പൂരു 

ഷാ൯ സ്ര്രീക്കായിട്ടല്ല സ്ഷ്ി പുരുഷന്നായി 

ട്ടുല്ലോ സ്ൃക്ട്ിക്കപ്പെടതു . ആകയാല് 

സ്ര്രിക്കു ദൂതന്മാര്നിമിത്തം തലമേല് അധീ 

നതാലക്ഷ്യം ഉണ്ടായിരിക്കേണം. എന്നാല് 

കത്താവില് പുരുകനെ ക്രടാതെ സ്ത്ിയു 

മില്ല സ്ര്രിയെ ക്രടാതെ പുരുഷന്മമില്ല. 

സ്വീ പുരുഷ.നിതനിന്നു കുണ്ടായതുപോലെ 

പുരുഷനും സ്്ര്രിമുഖാന്തരം ഉള വാകുന്നു; 

ഏന്നാല് സകലത്തിന്നും ദൈവം കാരണ 

ഭൂത൯. നിങ്ങ തമന്ന ധിധിപ്പി൯; 

സ്ഫി മൂടുപടം ഇടാതെ ദൈവരത്താടു പ്പാ 

ത്ഥിക്കുന്നതു യോഗ്യമോ? പുരുക൯ മുടി 

നീട്ടിയാല് അതു അധന്നു അപമാനം 

മ്േന്നും സ്ത്രി മുടി നീട്ടിയാലോ അതു മൂടു 

പടത്തിന്നു പകരം നല്ലിയിരിക്കുകൊണ്ടു 

അവക്കു മാനം ആകുന്നു ഏന്നും പ്രകൃതി 

തന്നേ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നില്ലമയാ?ഃ 

ഒരുത്ത൯ തകിപ്പാന് ഭ്രാവിച്ചാത അങ്ങ 

നെയുള്ള മയ്യാദ ഞങ്ങധക്കില്ല ദൈവസഭ 

കമക്കുമില്ല എന്നു ഓക്കട്ടെ. 

ഇനി ആങ്താപിപ്പാ൯ന് പോകുന്നതില് 

ഞാ൯ നിങ്ങളെ പുകളുന്നില; നിങ്ങ 

ക്രടിവരുന്നതിനാരു നമയ്യെക്കല്ല തിന്മെ 

ക്കത്രേ ഇുടയാകുന്നതു. ഒന്നാമതു നിങ്ങ 

സഭക്രടുരമ്പോര നിങ്ങളൂടെ ഇടയില് ഭി 

ന്നത മുണ്ടെന്നു ഞാന് കേഠാകുന്നു; ഏതാ 

നും വിശ്വസിക്കയും ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങ 

ളില് കൊള്ളാകുന്നവര്ർ ധെളിവഡാകേണ്ട 

തിന്നു നിങ്ങളുടെ ഇടയില് ടഭിന്നപക്ഷ 

നിങ്ങര ക്രടിഖവ 

രുമ്പോ കത്താധിനന്െറ അത്താഗമല്ല 

കഴിക്കുന്നതു . 

ഓ3രാരുത്തസ താന്താസെറ അത്താഴം 

ങ്ങളും ഉണ്ടാകേണ്ടത്തു. 

ടഭ്രക്ഷണം കഴിക്കയിത 

മുമ്പെ കഴിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഒരുവ൯ 

വിശന്നും മറെറാരുവ൯ന ലഹരിപിടിച്ചും 

ഠിം 

ഇരിക്കുന്നു. 

നിങ്ങഠംക്കു വീടകം ഇല്ലയോ? അല്ല, 

തിന്നുവാനും കുടിപ്പാനും 

ദൈവത്തിന്െറ സഭയെ നിങ്ങ തുച്ഛ 

കരിച്ചു, ഇല്ലാത്തവരെ ലലദ്്ിപ്പിക്കുന്നു 

ധോ? നിങ്ങളോടു എന്തു പറയേണ്ടു? നി 

ങ്ങളെ പുക രയാ? ഇതില് ഞാന് നി 

ങ്ങളെ പുക്തുന്നിലു. 

കല്നിന്നു പ്രാപിക്കയും നിങ്ങശക്കു ഏപ്പി 

ഞാന് കത്താധി 

ക്കയും ചെയ്യതു എന്തെന്നാല്: കത്താവായ 

യ്േശേധിനെ കാണിച്ചുകൊടുത്ത രാത്രി 

സ്്യോത്രം 

ചൊല്ലി നുറുക്കി: ഇതു നിങ്ങള്ക്കു വണ്ടി 

യിരു അവന് അപ്പും എടുത്തു 

യ്യുള്ള എസനെറ ശരിരം; എനെറ ഓമ്മെ 

ക്കായി ഇതു ചെയ്ത്റി൯ ഏന്നു പറഞ്ഞു. 

അവ്വണ്ണം തന്ന അത്താഴം കഥിഞരശകാംം 

അവന് പാനപാത്രധും ഏടുത്തു: ഈ പാ 

നപാത്രം ഏസനെറ രക്തത്തില് പൃതിയനി 

യമം ആകുന്നു; ഇതു കുടിക്കുമ്പോൊഴൊ 

ക്കെയും എനെറ മാമ്മെക്കായി ചെയ്തി൯ 

എന്നു പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ നിങ്ങ ഈ 

അല്പും തിന്നുകയും പാനപാത്രം കുടിക്കയും 

ചെയ്യുരമ്പാഥൊക്കെയും കത്തായു വരുവാ 

മും അധസെറ മരണത്തെ പ്രസ്യായിക്കു 

ന്നു. അത്തുകൊണ്ടു അരയാഗ്യമായി അപ്പം 

തിന്നുകയോ കത്താധിനെറ പാനപാത്ൃം 

കടിക്കയോ ചെയ്യുന്നവ൯ ഏല്ലാം കത്താ 

വിനെറ ശരിരധും രക്തധും സംബന്ധിച്ച 

കുററക്കാര൯ ആകും. മന്മഷ്യ൯ തന്നെ 

ആാ൯ ശോധന ചെയ്യിട്ടു വേണം ഈ 

അപ്പം തിന്നുകയും പാനപാത്രത്തില്നിന്നു 

കൂടിക്കയും ചെയ്താ൯. തിന്നുകയും കുടി 

ക്കയും ചെയ്യന്നവ൯ ശരീരത്തെ ധിധേ 

ചിക്കാഞ്ഞാല് തനിക്കു ശിക്ഷാധിധി തിന്നു 

കയും കുടിക്കയും ചെയ്യുന്നു. ഇതു ഹേ 

തുവായി നിങ്ങളില് പലരും ബലഹീ 

നരും രോഗികളും ആകുന്നു; അനേകരും 

നിദകൊള്ളു ന്നു. നാം നമ്മെത്തമന്ന 
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ണ്ണ 

വിധിച്ചാല് ധിധിക്കപ്പെടുകയില്ല. ധി 

ധിക്കപ്പെടുന്നു എങ്കിലോ നാം ലോകത്തോ 

ടടക്രടെ ശിക്ഷാവിധിയില് അകപ്ലെടാ 

തിരിക്കേണ്ടതിന്നു കത്താധു നമ്മെ ബാല 

ശിക്ഷ കഥിക്കയാകുന്നു. ആകയാല് സ 

ഹോദരന്മാരേ, നിങ്ങ ഭക്ഷണം കി 

പ്പാ൯ ക്രടുമ്പോം അന്വ്യോന്യം കാത്തിരി 

പ്പി൯. 

നിങ്ങഠം ഒരുമിച്ചുക്രടുന്നതു ന്യായവിധി 

വല്ലവന്നും വിശക്കുന്നു എങ്കില് 

ക്കു ഹേതുവാകാതിരിക്കേണ്ടതിന്നു അ 

വ൯ വീട്ടില്ഖെച്ചു ഭക്ഷണം കഥിക്ക 

ട്ടെ. ശേഷം കായ്യങ്ങളെ ഞാ൯ വന്നിട്ട 

ക്രമപ്പെടുത്തും. 

൧൨. അദ്ധ്യായം. 

സ്സഹോദരന്മാരേ, ആത്മികവരങ്ങളെ 

കുറിച്ച നിങ്ങള്ക്കു അറിവില്ലാതിരിക്കരുതു 

എന്നു ഞാ൯ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നിങ്ങ 

ജാതിക ആയിരുന്നപ്പോഗ നിങ്ങളെ 

നടത്തിയതു പോലെ ഈമധിഗ്രഹങ്ങളുടെ 

അടുക്കത പോക പതിവായിരുന്നു എന്നു 

നിങ്ങ അറിയുന്നുവല്ലോ. ആകയാല് 

ദൈവധാത്മാവില് സംസാരരിക്കുന്നവ൯ 

ആരും യേശു ശപിക്കപ്പെട്ടവ൯ എന്നു 

പറകയില്ല; പരിശുദ്ധാത്മാധില് അല്ലാ 

തെ യേശു കത്താവു എന്നു പറധാ൯ ആ 

ക്കും കഴികയുമില്ല എന്നു ഞാ൯ നിങ്ങളെ 

ഗ്രഹിപ്പിക്കുന്നു 

എന്നാല് കൃപാവരങ്ങളില് വൃത്യാസം 

മുണ്ടു; ആത്മാവു ഒന്നത്രേ. ശുശ്രൂഷക 

ളില് വ്ൃത്യഠസം ഉണ്ടു; കത്താവു ഒരുവ൯. 

പീയ്യപ്രവൃത്തികളില് വൃത്യാസം ഉണ്ടു ; എ 

കിലും എല്ലാവരിലും എല്ലാം പ്രവത്തിക്കുന്ന 

എന്നാല് ഓ 

പ്രകാശ 

നം പൊതുപ്രടയാജനത്തിന്നായി നല്ല, 

പ്പെടുന്നു. 

ദൈവം ഒരുവ൯ തന്നേ. 

രോരുത്തനു ആത്മാധിനെറ 

ഒരുത്തന്നു ആത്മാധിനാല് 

ഠിം 

ഇതതാനത്തിനെറ വചനവും മറെറാരു 

ത്തന്നു അതേ ആത്മാധിനാല് പരി 

നല്ലപ്പെടു 

വേറൊരുവന്നു അത ആത്മാധി 

്ഞാനത്തിനന്െറ വചനവും 

ന്നു; 

നാല് ധിശ്വാസം. മറെറാരുവന്നു അര്ത 

ആത്മാധിനാല് രോഗശാന്തികളുടെ വ 

രം; മറെറാരുവന്നു വീയ്യപ്രവൃത്തികഠ; 

മറെറാരുധന്നു പ്രവചനം; മറെറാരുവന്നു 

ആത്മാക്കളുടെ വിധേചനം; വേറൊരു 

വന്നു പലധിധഭാഷകഠ; മറെറാരുവന്നു 

ഭാക്ഷകളു,ടെ വ്യാഖ്യാനം. എന്നാല് ഇതു 

എല്ലാം പ്രവത്തിക്കുന്നതു താ൯ ഇ്്ിക്കും 

പോലെ അവനവന്നു അതതു വരം പകു 

തൃതുകൊടുക്കുന്ന ഒരേ ആത്മായു തന്ന. 

ശരീരം ഒന്നും അതിന്നു അവയവം പലതും 

ശരീരത്തിന്െറ അഖയവം പലതായിരി 

ക്കെ എല്ലാം ഒരു ശരീരധും ആയിരിക്കു 

ന്നതുപോലെ ആകുനു ക്രിസ്തുവും. യ്യെഫ്ര 

ദന്മാരോ യവനന്മാദരാ ദാസന്മാരോ സ്വ 

തന്ത്രരോ നാം എപ്പാവരും ഏകശരിീരമാകു 

മാറ ഒരേ ആത്മാവില് സ്താനം ഏററും 

എല്ലാവരും ഒരേ ആത്മാധിനെ പാനം - 

ചെയ്യുമിരിക്കുന്നു. ശരീരം ഒരു അവയ 

വമല്പല പലതത്രേ. ഞാ൯ കൈ അല്ലായ്ക്കു 

കൊണ്ടു ശരീരത്തിലുള്ള തല്ല എന്നു കാല് 

പറയുന്നു എങ്കില് അതിനാല് അതു ശരി 

രത്തിലുള്ള തല്ല എന്നു വരികയില്ല, ഞാ൯ 

കണ്ണ അല്ലായ്ക്കുകൊണ്ടു ശരീരത്തിലുള്ളതല്ല, 

എന്നു ചെധി പറയുന്നു എങ്കില് അതിനാല് 

അതു ശരീരത്തിലുള്ള തല്ല എന്നും വരിക 

യില്ല. ശരീരം മുഴവ൯ കണ്ണായാല് ശ്രവ 

ണം എവിടെ? മുഴുവന ശ്രവണം ആ 

യാത ഷ്ര്യാണം എധിടെ? ദൈവമോ 

തനെറ ഇഷ്ടപ്രകാരം അവയവങ്ങളെ. 

ശരീരത്തില് ലെപ്പേറായി ഖെച്ചിരിക്കുന്നു. 

സകലവും ഒരു അവയവം എങ്കില് ശരീരം 

എവിടെ? എന്നാല് അധയവങ്ങര 
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പലതെങ്കിലും ശരീരം ഒന്നു തന്നേ. കണ്ണി 

ന്നു കയ്യോഴു: നിന്നെക്കൊണ്ടു ഏനിക്കു 

ആധശ്യമില്ല മേന്നും തലെക്കു കാലുക 

മോഴ: നിങ്ങളെ ക്കൊണ്ടു എനിക്ു ആഖ 

ശ്ൃമില്ല ഏന്നും പറഞ്ഞുകൂടാ. ശരീര 

ത്തില് ബലം കുറവ ഏന്നു തോനു 

ന്ന അവയവധങ്ങം തന്നേ ആവശ്യമുള്ള 

വയാകുന്നു. ശരിരത്തില് മാനം കുറ 

ഞആവ ഏന്നു തോന്നുന്നധെക്കു നാം അ 

ധികം മാനം അണിയിക്കുന്നു; നമ്മില് 

അഴകു കുറഞവെകു അധികം അഴകു 

വരുത്തുന്നു; 

വങ്ങധക്കു അതു ആധശ്യമില്ലല്ലോ. ശരീ 

നമ്മില് അഴകുള്ള അവയ 

രത്തില് ഭിന്നത വരാതെ അവഖയവങ്ങ൦ം 

അമന്യാന്യം ഒരു പോലെ കരുമതണ്ടതി 

ന്നായി ദൈവം കുറധുള്ള തിന്നു അധികം 

മാനം കൊടുത്തുകൊണ്ടു ശരീരത്തെ ക്രടി 

ച്ചേത്തിരിക്കുന്നു. അതിനാല് ഒരു അധ 

യവം കഷ്ടം അനുഭവിക്കുന്നു ഏങ്കില് അവ 

യവങ്ങ൦ ഒക്കെയയംക്രടെ കഷ്ടം അന്ദഭ 

വികുന്നു; ഒരു അധഖയവത്തിന്നു മാനം 

വന്നാല് അധയവങ്ങ൦ ഒക്കെയും ക്രടെ 

എന്നാല് നിങ്ങ 

ക്രിസ്മൂധിനെറ ശരീരധും ഓരോരുത്ത൯ 

സന്തോഷിക്കുന്നു. 

ഖെപ്വേറായി അധ്വയവങ്ങളും ആകുന്നു. 

ഭൈധഖം സഭയില് ഒന്നാമതു അപ്പ്ൊന്ു 

ലന്മാർ, രണ്ടാമതു പ്രവാചകന്മാര്, മൂന്നാ 

മത്തു കുപേക്യാക്കന്മാ൪, ഇങ്ങനെ ജാദരോ 

രുത്മരെ നിയതിക്കയും പിന്നെ ലീയ്യപപ 

വൃത്തികഠം, രോഗശാന്തികളുടെ വരം, 

സഹായം ചെയ്യാനുള്ള വരം, പരിപാലന 

വരം, വിധിധഭാഷാധരം എന്നിവ നല്ല 

കയും ചെയ്യൂ. ഏല്ലാവരും അപ്പെൊസ്മൂല 

ന്മാരോ? ഏല്ലാവരും പ്രവാചകന്മാരോ? 

രേല്ലവേരും ഉപരദക്യാക്കന്മാരോ? എല്ലാ 

വരും ലീയ്യപ്രവൃത്തികഠം ചെയ്യുന്നവരോ? 

ഏല്ലാവകും രോഗശാന്തിക്കുള്ള വരം 

273 ൧. കൊരിന്ത്യര് ൧൩ 

ഉണ്ടാ? ഏല്ലാവരും അനൃഭാകകളില്ത 

സംസാരിക്കുന്നുധോ? എല്ലാവരും വ്യാഖ്യാ 

നിക്കുന്നുഖോ? ശ്രേഷ്ടവരങ്ങളെ വാ 

ഞ്മിപ്പി൯; ഇനി അതി ശ്രേക്ടുമായോരു 

മാഗ്ശം ഞാന് നിങ്ങഠക്കു കാണിച്ചുതരാം. 

൧൩. അദ്ധ്യായം, 

ഞാ മനുഷ്യരുടെയും ഒൂതന്മാരുടെയും 

എനിക്കു 

സ്ന്റേഹം ഇല്ല എങ്കില് ഞാന് മുഴങ്ങുന്ന 

ഭാകകളില് സംസാരിച്ചാലും 

ചെമ്പോ ചിലമ്പുന്ന കൈത്താളമോ 

അത. എനിഥം പ്രാവചനവരം ഉണ്ടാ 

യിട്ടു സകലമക്മങ്ങളൂം സകല ജ്ഞാനവും 

ഗ്രഹിച്ചാലും 

വിശ്വാസം തുണ്ടായാലും സ്റ്റേഹമില്ല ഏ 

മലകളെ നിക്കുവാ൯തക്ക 

ങ്കില് ഞാന് ഏതുമില്ല. എനിക്ുള്ള തെല്ലാം 

അന്നദാനം ചെയ്യാലും, എന്െറ ശരീരം 

ചൂടുവാന് ഏപ്പിച്ചാലും, സ്നേഹം ഇല്ല എ 

കില് എനിക്കു ഒരു പ്രമയാജനധം ഇല്ല. 

സ്നേഹം ടീഘമായി ക്ഷമിക്കയും ദയ കാണി 

ക്കയും ചെയുന്നു; സ്നേഹം സ്സൂഭധിക്കുന്നില്ലം 

സ്നേഹം നിഗളികുന്നില്ല, ചീകുന്നില്ലം 

അയോഗ്യമ്മയി നടകുന്നില്ലം സ്വാത്ഥം 

അഭന്വകഷിക്കുന്നില്ല, ലേഷ്യപ്പെടുന്നിച്ചം 

അനിതിയില് 

സന്തോഷിക്കാതെ സത്യത്തില് സന്തോ 

ഷ്കിക്കുന്നു; എല്ലാം പൊറുക്കുന്ന, എല്ലാം 

വിശ്വസിക്കുന്നു, ഏല്ലാം പ്രത്യാശിക്കുന്നു, 

ഭാകം കണക്കിടുന്നില്ല; 

ര്രേല്ലം സഹിക്കുന്നു. സ്നേഹം ഒരുനാള്മൂം 

മുതിന്നുപോകയില്ല. പ്രവചനവരമോം, 

അതു നിങ്ങിപ്പോകം; ഭാഷാവരമോം, 

അതു നിന്നുപോകും; ജ്ഞാനമോ, ത്തത്തു 

നിങ്ങിപ്പോകം. അംശമായി മാത്രം നാം 

അറിയുന്നു; 

ക്കുന്നു; പൂണ്ണമായതു വരുമ്പോഥോ അംശ 

മായതു നീങ്ങിപ്പോകും. ഞാന് ശിശുധാ 

യിരുന്നഃപ്പാഠം ശിശുധിനെപ്പോലെ സം 

അംശമായി മാത്രം പ്രവഛി 
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സാരിച്ചു, ശിശുയിനെപ്പോലെ ചിന്തിച്ചും 

ശിശുധിനെപ്പോലെ നിരൂപിച്ചു; പുരു 

ഷനായ ശേഷമോ ഞാന് ശിശുധിന്നുള്ളതു 

ത്ൃജ്ിച്ചുകളഞ്ഞു. ഇപ്പോ നാം കണ്ണ്ണാ 

ടിയില് കടമൊഥിയായി കാണുന്നു; അ 

പ്പ്ോഠം . മുഖാമുഖമായി കാണും; ഇപ്പോ 

ഞാന് അംശമായി അറിയുന്നു; അപ്പോ 

ഗോ ഞാ൯ അറിയലപ്പെട്ടതുപോലെ തന്നേ 

അറിയും. ആകയാല് വിശ്വാസം, പ്ര 

ത്യാശ, സ്നേഹം ഈ മൂന്നും നിലനില്ലുന്നു; 

ഇവയില് വലിയതോ സ്നേഹം തന്നേ. 

൧൪... അശ്ധ്യായം. 

സ്യ ഹം ആചരിപ്പാ൯ ഉത്സാഹിപ്പി൯! 

ആത്മികവരങ്ങളും ധയിശേഷാല് പ്രവച 

നവരധും വഡാഞ്ഞിപ്പി൯. അന്യഭാഷ 

യില് സംസാരിക്കുന്നവന് മന്ഷ്യരോടല്ല 

ദൈവത്തോടത്രേ സംസാരിക്കുന്നു; ആരും 

തിരിച്ചറിയുന്നില്ലല്ലോ; എങ്കിലും അവ൯ 

ആത്മാധില് മമ്മങ്ങളെ സംസാരിക്കുന്നു. 

പ്രവചിക്കുന്നപനോ ആത്മികവഭ്ധനെ 

ക്കും പ്രബോധനത്തിന്നും ആശ്വാസത്തി 

നുമായി മനുഷ്യരോടു സംസാരിക്കുന്നു. 

അന്ൃഭാക്ഷയില് സംസാരിക്കുന്നവ൯ ത 

നിക്കുതാ൯ ആത്മികവഭ്ധന വരുത്തുന്നു; 

പ്രവചിക്കുന്നവ൯ സഭെക്കു ആത്മികവ 

ഭധന വരുത്തുന്നു. നിങ്ങ എല്ലാവരും 

അന്യഭാകകളില് സംസാരിക്കേണം എ 

ന്നും വിശേഷാല് പ്രുവചിക്കേണം എന്നും 

ഞാ൯ ഇ ച്ിക്കുന്നു. അന്വ ഭാകാകളില് 

സംസാരിക്കുന്നവന സഭെക്കു ആത്മികലവ 

ഭ്ധന ലഭിക്കേണ്ടതിന്നു ധ്യാഖ്യാനിക്കുന്നി 

ല്ലെങ്കില് പ്രുവചിക്കുന്നവ൯ അവനെ 

സഹോദരന്മാരേ, 

ഞാ൯ വഡെളിപ്പാടായിട്ടോ ജ്തോനമായിട്ടോ 

പ്രവചനമായിട്ടോ ഉപദേശമായിട്ടോ നി 

ങ്ങളോടുട സംസാരിക്കാതെ അന്യഭാഷക 

൧74 1, നന്നി 14 

ളില് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടു നിങ്ങളുടെ അ 

ടൂക്കല് വന്നാൽ നിങ്ങഠക്കു എന്തു പ്രയോ 

ജനം വരും? കുഴല്, വീണ എന്നിങ്ങ 

നെ നാദം കൊടുക്കുന്ന നിജ്ജീവസാധന 

ങ്ങ തന്നേയും നാദഭേദം കാണിക്കാ 

ഞ്ഞാല് ഉരതിയതോ മീട്ടിയതോ എന്തെന്നു 

എങ്ങനെ അറിയും; കാഹളം തെളിധി 

ല്ലാത്ത നാദം കൊടുത്താല് പടെക്കു ആ൪ 

ഒരുങ്ങും? അതുഃപലെ നിങ്ങളും നാധു 

കൊണ്ടു തെളിവായ വാക്കു ഉച്ചരിക്കാ 

ഞ്ഞാല് സംസാരിക്കുന്നതു എന്നെന്നു എങ്ങ 

നെ അറിയും? നിങ്ങ കാററിനോടു 

സംസാരിക്കുന്നവര് ആകുമല്ലോ. ലോക 

ത്തില് വിഖധിധഭാഷകനര അനവധി ഉണ്ടു; 

അവയില് ഒന്നും തെളിവില്ലാത്തതല്ല. 

ഞാ൯ ഭാഷ അറിയാഞ്ഞാല് സംസാരിക്ക 

ന്നവന്നു ഞാ൯ ബബ്ദര൯ ആയിരികും; 

സംസാരിക്കുന്നവ൯ എനിക്കും ബബ്ദര൯ 

ആയിരിക്കും. അവ്വണ്ണം നിങ്ങളും ആ 

ത്ഥമവരങ്ങളെക്കുറിച്ചു വാഞ്ഞയുള്ള വരാക 

യാല് സഭയുടെ ആത്മികവദ്ധനെക്കായി 

ആകുവാ൯ ശ്രമിപ്പി൯. 

അതുകൊണ്ടു അന്യഭാഷയില് സംസാരി 

സഫലന്മാര 

ക്കുന്നവന് ധ്യഖ്യാനവരത്തിന്നായി പ്രാ 

ത്ഥിക്കട്ടെ. ഞാ൯ അന്പഭാക്ഷയില് പ്രാ 

ത്ഥിക്കുന്നു ഏങ്കില് എനെറ ആത്മാവു പ്രാ 

ത്ഥിക്കുന്നു; എനെറ ബുദ്ധിയോ അഫല 

മായിരിക്കുന്നു. ആകയാല് എന്തു? ഞാ൯ 

ആത്മാധുകൊണ്ടു പ്രാത്ഥിക്കും; ബുഭ്ധികൊ 

ണ്ടും പ്രാത്ഥിക്കും; ആത്മാധുകൊണ്ടു പാ 

ടും; ബുഭ്ധികൊണ്ടും പാടും. അല്ലം നീ 

ആത്മാധുകൊണ്ടു സ്ോത്രം ചൊല്ലിയാത 

ആത്മവരമില്ലാത്തവ൯ നി പറയുന്നതു 

തിരിയാതിരിക്കെ നിനെറ സ്്യോത്രത്തിന്നു 

എങ്ങനെ ആമേന് പറയും? നീ നന്നാ 

യി സ്യോത്രം ചൊല്ലുന്നു സത്യം; മററവന്നു 

ആത്മികവഭ്ധന വരുന്നില്ലതാനും. നിങ്ങ 
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ളെല്ലാവരിലും അധികം ഞാന് അന്യഭാ 

കാകളില് സംസാരിക്കുന്നതു കൊണ്ടു ഞാ൯ 

ഭൈവത്തെ സ്മൂതിക്കുന്നു. എങ്കിലും സഭ 

യില് പതിനായിരം വാക്കു അന്യഭാകു 

യില് സംസാരിക്കുന്നതിനെക്കാ൯ അധി 

കം മററുള്ള വരെയും പഠിപ്പിക്കേണ്ടതിന്നു 

ബുദ്ധികൊണ്ടു അഞ്ചുധാക്കു പറവാ൯ 

ഞാന് ഇ ച്ച്രിക്കുന്നു. 

സഹോദരന്മാ3ര, ബുദ്ധിയില് കുഞ്ഞു 

ങ്ങ ആകരുതു; തിന്യെക്കു ശിശക്കധ ആ 

യിരിപ്പിന്; ബുഭ്ധിയിമലാ മുതിന്നവരാ 

കവി൯. 

& അന്യഭാഷകളാലും അന്യന്മാരുടെ 

അധരങ്ങളാലും ഞാ൯ ഈ ജനഅടടു 

സംസാരിക്ും ഏങ്കിലും അവര് എനെെറ 

വാക്കു കേഠാക്കയിപല്പ എന്നു കത്താധു 

അരുളിച്ചെയ്യുന്നു* 

തന്നു ന്യായപ്രമാണത്തില് എഴുതിയിരി 

ക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടു അനൃഭാഷകഠ൦ 

അടയാള മായിരിക്കുന്നതു വിശ്വാസികഠ 

ക്കപ്പം ളി 

ചനമോ അധിശ്വാസികമക്കല്ല, വിശ്വാ 

അധിശ്വാസികദക്കർത്രേ; 

സിക്കു തന്നേ. സ്ഭ ഒക്കെയും ഒരു 

മിച്ചുക്രടി ഏല്ലാവരും അന ഭാഷകള് ല് 

സംസാരിക്കുന്നു എങ്കില് ആത്മവരമില്ലാ 

തആവമരാ അധിശ്വാസികളോ അകത്തു വ 

ന്നാല് നിങ്ങനക്കു ഭ്രാന്തുണ്ടു എന്നു പറക 

യില്ലയോ? എല്ലാവരും പ്രവച്ചിക്കനം 

ഏങ്കിലോ അധയിശ്വാസിയോ ആത്മഥമവര 

മില്ലാത്തവനോ അകത്തു വന്നാല് എപ്പാവ 

രുടെ വാക്കിനാലും അവന്നു പാപമബാധം 

വരും; അവന് എല്ലാവരാലും ധിരവചിക്ക 

പ്പെടും. അയനെറ ഹ്ൃദയരഹസ്യങ്ങളൂം 

വെളിപ്പെട്ടുവരും; അങ്ങനെ അവ൯ 

കധിണ്ണുധീണു, ഭടൈധം ധാസ്പൂവമായി 

നിങ്ങളൂടെ ഇടയില് മുണ്ടു എന്നു ഏററു 

പറഞ്ഞു ദൈവത്തെ നമസ്തുരികും. 

ഠിം 

__ 275 -- ൧. കൊരിന്ത്യര് ൧൪: 

ആകയാല് എന്തു? സ3ഹാടരന്മാരരേ, 

നിങ്ങറം ക്രടിവരുമ്പോഗസ ഓരരാരുത്തന്ു 

സങ്കിത്തനം മുണ്ടു, ഉപദേശം ഉണ്ടു, വെളി 

പ്പാടു മുണ്ടു, അന്യഭാഷ ഉണ്ടു, വ്യാഖ്യാനം 

ഉണ്ടു; സകലവും ആത്മികവഖഭ്ധനെക്കായി 

ഉതകട്ടെ. അന്യഭാഷയില് സംസാരിക്കു 

ന്നു ഏങ്കില് രണ്ടുപേട3രാ ഏറിയാല് മൂനാ 

പേരോ ആകട്ടെ; അവര് ഓടരാരുത്ത 

നായി സംസാരിക്കയും ഒരുവ൯ വ്യാഖ്യാ 

നിക്കയും ചെയ്യട്ടെ. വ്യാഖ്യാനി ഇല്ലാ 

ഞ്ഞാല് അന്യ ഭാഷക്കാര൯ സഭയില് മി 

ഞ്ടാതെ തന്നോടും ദൈവത്തോടും സംസാ 

രിക്കട്ടെ. 

പർ സംസാരിക്കയും മററുള്ള വര് ധിധേ 

പ്രവാചകന്മാർ രണ്ടു മൂന്നു 

ചിക്കയും ചെയ്യട്ടെ. ഇരിക്കുന്നവനായ 

മറെറാരു വന്നു വെളിപ്പാടുണ്ടായാലോ 

ഒന്നാമത്തവ൯ മിണ്ടാതിരിക്കട്ടെ. എല്ലാ 

വരും പഠിപ്പാനും എല്പാവകും പ്രമബാധ 

നം ലടിപ്പാനുമായി നിങ്ങധക്കു ഏല്ലാവകും 

ഓരോരുത്തനായി പ്രവചിക്കാമല്ലോ. 

പ്രവാചകന്മാരുടെ ആത്തമാക്കഠം പ്രവാച 

കന്മാക്കു കിഗടത്ങിയിരിക്കുന്നു. ദൈവം 

കലക്കത്തിനെറ ദൈവമല്ല സമാധാന 

ത്തിസെറ ദൈവമത്രേ. 

വിശുഭ്ധന്മാരുടെ സവ്പസഭകളിലൂം എ 

ന്നപോലെ സ്ത്രിക സഭായോഗങ്ങ 

ളില് മിണ്ടാതിരിക്കടടെ; ന്യായപ്രമാണവും 

പറയുന്നതു പോലെ കിഴടങ്ങിയിരിപ്പാന 

ല്ലാതെ സംസാരിപ്പാ൯ അവക്കു അന്ദവാ 

ദമില്ല. അവർ വല്ലതും പഠിപ്പാ൯ ഇ 

ച്ച്രിക്കുന്നു എങ്കില് വീട്ടില് ഖെച്ച ഭത്താക്ക 

ന്മാരോടു ചോടിച്ചുകൊള്ളടടെ; സ്ത്രീ സഭ 

യില് സംസരരിക്കുന്നതു അനുചിതമല്ലോ. 

ദൈവവചനം നിങ്ങളുടെ ഇടയില്നി 

പുറപ്പെടുതു നിങ്ങഠക്കു 

മാത്രമോ വന്നതു? 

ന്നോ അല്ല, 

൧൫ 

ഉ? 
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൧. കൊരിന്ത്യ൪ ൧൫ 

എന്നോ ഒരുത്തന്നു തോന്നുന്നു എങ്കില്, 

ഞാ൯ നിങ്ങമക്കു എഴുതുന്നതു കത്താധി 

നെറ കല്പന ആകുന്നു എന്നു അവ൯ അ 

റിഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ. ഒരുവ൯ അറിയുന്നി 

ല്ലെങ്കില് അവന് അറിയാതിരിക്കട്ടെ. 

അതു കൊണ്ടു സഃഹാദരന്മാരേ, പ്രവ 

ചനവരം വാഞ്ഞിപ്പ്ി൯; അന്യഭാഷക 

ളില് സംസാരിക്കുന്നതു ധിലക്കുകയുമരുതു . 

സകലവും മചിതമായും ക്രമമായും നട 

ക്കട്ടെ. 

൧൫. അദ്ധ്യായം. 

എന്നാൽ സഹോദരന്മാരേ, ഞാന് നിങ്ങ 

ളോടു സുധിശേഷിച്ചതും നിങ്ങഗക്കു ലഭി 

ചതുരം നിങ്ങ നില്ലുന്നതും നിങ്ങ 

വിശ്വസിച്ചതു വൃഥാവല്ലെന്നു വരികില് 

നിങ്ങ രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതുമായ സുധി 

ശേഷം നിങ്ങ പിടിച്ചുകൊണ്ടാല് 

ഞാന് ഇന്നധിധം നിങ്ങളോടു സുധിശേ 

ഷിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു നിങ്ങളെ ഓാപ്പിക്കു 

ന്നു. ക്രിസ്തു നമുടെ പാപങ്ങമക്കു വേണ്ടി 

തിരുഖെഴ്ുതുുകളി൯പ്രകാരം മരിച്ച അ 

ടക്കപ്പെട്ട തിരുഖവെഴുത്തുകളി൯പ്രകാരം 

മൂന്നാംനാധ ഉയിത്തെഴ്ഴന്നേററു കേഫാ 

വിന്നും പിന്നെ പന്തിരുവക്ും പ്രത്യക്ഷ 

നായി എന്നിങ്ങനെ ഞാന്  ഗ്രഹിച്ചതു 

തന്നേ നിങ്ങശക്കു ആളമ്മമായി ഏപ്പിച്ചതന്നു 

വല്ലോ. അനന്തരം അവ൯ അഞ്ഞൂററില് 

അധികം സദഹോദരന്മാക്കു ഒരുമിച്ചു പ്രത്യ 

ക്ഷനായി; അവര് മിക്കപേരും ഇന്നുവരെ 

ജീവനോടിരിക്കുന്നു; ചിലരോ നിഭ്രപ്പാ 

പിച്ചിരിക്കുന്നും 

ക്കോബിന്നും പിന്നെ അപ്പപൊസ്മുലന്മാക്കു 

അനന്തരം അവന യാ 

എല്ലാവക്കും പ്രത്യക്ഷനായി. എല്ലാവകും 

ഒടുവില് അകാലപ്രജപോലെജുദ്ള എനി 

കും പ്രത്യക്ഷനായി; ഞാ൯ അപ്പ്ൊസ്മു 

ലന്മാരില് ഏററധും ചെറിയവനല്ലോ; 

ഠിം 

൧/0 1. ധനീ 15 

ദൈധവസഭയെ ഉപദവിച്ചതിനാല് അ 

പ്പൊൊസ്മൂല൯ എന്ന പേരിന്നു യോഗ്യനു 

മല്പ. എങ്കിലും ഞാ൯ ആകുന്നതു ദൈധഖ 

കൃപയാല് ആകുന്നു; എ൪രന്നാടുള്ള അവ 

നെറ കൂപ ധ്ൃത്ഥമായതുമില്ല; അവരെല്ലാ 

ഖരെക്കാള്ം ഞാ൯ അത്യന്തം അഭ്ധ്വാനി 

ച്ചിരിക്കുന്നു; എന്നാല് ഞാനല്ല എന്നോടു 

ക്രടെയുള്ള ദൈവകൃപയത്രേ. ഞാനാക 

ട്ടെ അവരാകട്ടെ ഇപ്പണ്ണം ഞങ്ങ പ്രസം 

ഗിക്കുന്നു; ഇവ്വണ്ണം നിങ്ങ വിശ്വസിച്ചു 

മരിക്കുന്നു. ക്രിസ്റ്റ മരിച്ചിട്ടു മയിത്തെഴ്ഴ 

ഒന്നേററു എന്നു പ്രസംഗിച്ചുവരുന്ന അവ 

സ്വെക്കു മരിച്ച വരുടെ പുനരുത്ഥാനം ഇല്ല 

എന്നു നിങ്ങളില് ചിലര് പറയുന്നതു 

എങ്ങനെ? മരിച്ചവരുടെ പുനരുത്ഥാനം 

ഇല്ല എങ്കില് ക്രിസ്തുവും കയിത്തെഴ്ഴന്നേ 

ററിട്ടില്ല. ക്രിസ്റ്റ ഉുയിത്തെഴഴമന്നേററിട്ടി 

ല്ലെങ്കില് ഞങ്ങളുടെ പ്രസംഗം ധ്യത്ഥംം 

നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസവും വ്ൃൃത്ഥം. മരി 

ച്ചവ൪ ഉയികുന്നില്ല എന്നു വരികില് ദൈ 

വം കൂയിപ്പിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ക്രിസ്റ്ുവിനെ അ 

വന ഉയിപ്പിച്ച എന്നു ദൈവത്തിന്നു ധി 

രോധമായി സാക്ഷ്യം പറകയാല് ഞങ്ങ 

ദൈവത്തിന്നു കള്ളസ്സാക്ഷിക എനു 

മരിച്ചവര് ഉയിക്കുന്നില്ല എങ്കില് 

ക്രിസ്തുവും ഉയിത്തിട്ടില്ല. ക്രിസ്റ്റ ഉയി 

ത്തിട്ടില്ല എങ്കിരു നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം 

വരും. 

വൃത്ഥമത്രേ; നിങ്ങാം ഇന്നും നിങ്ങളൂടെ 

ക്രിസ്തുവില് 
നാം 

പാപങ്ങളില് ഇരിക്കുന്നു. 

നിദകൊണ്ടവരും നശിച്ചുദപായി. 

ഈ ആയുസ്സില് മാത്രം ക്രിസ്തുവില് പ്രത്യാ 

ശ ഖെച്ചിരിക്കുന്നു ഏങ്കില് സകലമരുഷ്യ 

രിലും അരിഷ്ടയന്മാരത്രേ. 

എന്നാല് ക്രിസ്മു നിദകൊണ്ടവരില് 

ആളല്യഫലമായി മരിച്ചവരുടെ ഇടയില് 

നിന്നു ഉയിത്തിരിക്കുന്നു. മനുഷ്യ൯മൂലം 

മരണം മഉണ്ടാകയാല് മരിച്ചവരുടെ പുന 
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1. ഗസ്സ 15 

രുത്ഥാനധും മമ്മഷ്യസമൂലം ഉണ്ടായി. 

ആഭാമില് എല്ലാവരും മരിക്കുന്നതു പോ 

ലെ ക്രിസ്മുവില് എല്ലാവരും ജീധിപ്പിക്ക 

പ്പേടും. 

നിരയിലത്രേ; അദ്ദഫലം ക്രിസ്തു; പിന്നെ 

ഓരോരുത്തന്മം താന്താനറെറ 

ക്രിസ്റ്കുവിന്നുള്ളവര് അധനെറ വരധി 

കത; 

വ൯ എല്ലാധാഗ്ടെക്കും അധികാരത്തിന്നും 

പിന്നെ അധസാനം; അന്നു അ 

ശക്തിക്കും നീക്കും വരുത്തിടു രാജ്യം പിതാ 

വായ ദൈവത്തെ ഏല്പിക്കും. അവന്൯ 

സകലശത്രുക്കളെയും കാല്ലചിഴാക്കുഖോളം 

വാമേഴണ്ടതാകുന്നു. ഒടുക്കത്തെ ശത്രുവാ 

യിട്ടു മരണം നിങ്ങി പ്പോകും. 

ത്തേയ്യം 

കുന്നു എഏഎന്നണ്ടാടല്ലാ; സകലവും അവന്നു 

സകല 

അവനെറ കാല്ല്മീഴാക്കിയിരി 

കീഴ്ലെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞാല് സക 

ലത്തെയും കിഴാക്കിക്കൊടുത്തവ൯ ഒഴി 

കെയത്രേ എന്നു സ്സുക്ടം. 

കിഴ്ലെട്ടവന്നശേഷം 

എന്നാല് അ 

വന്നു സകലവും 

ഭൈവം സകഖത്തിലും സകലവും ആകേ 

ണ്ടതിന്നു പുത്തന് താനും സകലവും തനിക്കു 

കീഗാക്കിക്കൊടുത്ത വന്നു കിഴ്ലൊട്ടിരിക്കും. 

അല്ലം മരിച്ചവക്കു ധേണ്ടി സ്താനം ഏ 

ല്ലന്നവ൪ എന്തു ചെയ്യം? മരിച്ചവര് കേ 

വലം ഉയികുന്നില്ലെങ്കില് അവകു വേണ്ടി 

സ്താനം ഏല്ലന്നതു എന്തിന്നു? 

നാഴികമതാറും പ്രാണഭയത്തില് ആകുന്ന 

ഞേങ്ങമൂം 

തു എന്തിന്നു? സദൃഹാദരന്മാരേ, നമു 

ടെ കത്താധായ ക്രിസ്തറയേശുധിങ്കല് എനി 

ക്ക നിങ്ങളിചുള്ള പ്രശംസയാണ ഞാ൯ 

ഞാന് ഏഫെ 

സൊസില്ഖെച്ചു മൃഗയുയഭ്ധം ചെയുതു ഖെ 

ടിവസേന മരിക്കുന്നു. 

വും മാനുഷം എന്നു വരികില് എനിക്കു 

എന്തു പ്രയോജനം? മരിച്ചവർ ഉയികു 

ന്നില്ലെങ്കില് നാം തിന്നുക, കുടിക്ക, നാ 

ളെ വഞ്ചിക്കപ്പെടരുതു, 

 രൂഭാഷണത്താല് സഭാചാരം കെട്ടുപോകു 

ചാക മലല്ലാ. 

2777 ൧. കെരരിന്ത്യര് ൧൫ 

ന്നു." നീതിക്കു നിമ്മദരായി മുണരുധി൯; 

പാപം ചെയ്യാതിരിപ്പി൯; ചിലകു ദൈ 

വതരക്കുറിച്ചു പരി ജ്ഞാനമില്ല; ഞാ൯ 

നിങ്ങഠാക്കു ലജ്ജെപക്കായി പറയുന്നു. 

പക്ഷേ ഒരുവന്: മരിച്ചവര് ഏങ്ങനെ 

മുയിക്കുന്നു എന്നും ഏതു ധിധം ശരീരത്തോ 

ടെ വരുന്നു എന്നും ചോടികും. മൂഡാം, 

നീ ധിതെക്കുന്നതു ചത്തില്ല ഏങ്കില് ജീവി 

ക്കുന്നില്ല. നീ വിതെക്കുന്നതോ മുണ്ടാക 

വാനുള്ളു ശരിരമല്ല, കോതമ്പിനെറയോ 

മററു വല്പതിനെറയോ ധെറും മണിയ 

ത്രേ വിതെക്കുന്നതു; ദൈവമോ തന്െറ 

ഇഷ്ടംപോലെ അതിന്നു ഒരു ശരീരധും 

ഓരോ വിത്തിന്നു അതതിനെറ ശരിരധും 

കൊടുക്കുന്നു. സകലമാംസവധും ഒരുപോ 

ലെയയള്ള മാസ്വമല്ല; മന്മഷ്യരുടെ മാംസം 

വേറെ, കന്നുകാലികളുടെ മാംസം വേറെ, 

പക്ഷികളുടെ മാംസം വേറെ, മത്സ്യങ്ങളു. 

ടെ മാംസവും വേറെ. സ്വഗ്ലിയശരീര 

ങ്ങും ഭൌമശരീരങ്ങളും ഉണ്ടു; സ്വഗ്ലീയ 

ശരീരങ്ങളുടെ തേജസ്സു ലേറെ, ക്രെമശരി 

സൂയ്യനറെറ 

തേജസ്സു വേറെ, ചന്്രനെറ തേജസ്സു വേ 

രങ്ങളടൂടെ തേജസ്സു വേറെ. 

റെ, നക്ഷത്രങ്ങളുടെ തേജസ്സു ലേറെ; 

നക്ഷത്രധും നക്ഷത്രധും തമ്മില് തേജസ്സു 

കൊണ്ടു ഭേദം ഉണ്ടല്ലോ. മരിച്ചവരുടെ 

പുനരുത്ഥാനധും അവ്വണ്ണം തന്നേ. ടവ 

ത്വത്തില് ധിതെക്കപ്പെടുന്നു, അദവത്വ 

ത്തില് ഉയിക്കുന്നു; അപമാനത്തില് ധി 

തെക്കപ്ലെടുന്നു, തേജസ്സില് തയികുന്നു; 

ബലഹീനതയില് ധിതെക്കപ്പെടുന്നു, ശ 

ക്തിയില് ഉയിക്കുന്നു; പ്രുാകൃതശരീരം 

വിതെകുപ്പെടുന്നു, ആത്മികശരീരം ഉയി 

കുന്നു; പ്രാകൃതശരീരം മുണ്ടെങ്കില് ആ 

ത്ഥികശരീരധും ഉണ്ടു. ഒന്നാം മരഷ്യ്യ 

നായ ആദാം ജീവനുള്ള ദേഹിയാമി 

ത്തീന്നു എന്നു ഏഎഴുതിയുമിരിക്കുന്നുവല്ലേ; 
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൧. കൊരിന്ത്യര ൧൬ 

ഒടുക്കത്തെ ആദാം ജിധിപ്പിക്കുന്ന ആത്മാ 

എന്നാല് ആത്മികമല്ല പ്രാകൂത 

മത്രേ ഒന്നാമത്തേതു; ആത്മികം പിന്ന 

വായിം 

ത്തേതില് വരുന്നു. ഒന്നാം മനുഷ്യ൯ ഭൂമി 

യില്നിന്നു മണ്ണുകൊണ്ടുള്ള വ൯; രണ്ടാം 

മരുഷ്ഷ്യ൯ സ്വഗ്ലത്തില്നിന്നുള്ള വ൯. 

മണ്ണുകൊണ്ടുള്ള വനെപ്പോലെ മണ്ണുകൊണ്ടു 

ഒ്ളവരും സ്വഗ്ലീയനെപ്പോലെ സ്വഗ്ലിയ 

ന്മാരും ആകുന്നു; നാം മണ്ണുകൊണ്ടുള്ള വ 

നെറ പ്രതിമ ധരിച്ചതുപോലെ സ്വഗ്ലീ 

യനെറ പ്രുതിമയും ധരിക്കും. 

സഹോദരന്മാദര, മാംസരക്തങ്ങശക്കു 

ദൈവരാജ്യത്തെ അവകാശമുക്കുവാ൯ ക 

ഗികയില്ല, ഒവത്വം അദവത്വത്തെ അവ 

കാശമാക്കുകയുമില്പ എന്നു ഞാ൯ പറയുന്നു. 

ഞാ൯ ഒരു മമ്മം നിങ്ങളോടു പറയാം: 

നാം എല്ലാവരും നിദകൊള്ള കയില്ല; ഏ 

ന്നാല് അന്ത്യകാഹളനാടത്തിങ്കല് പെട്ടെ 

ന്നു കണ്ണിമെക്കുന്നി ടയില് നാം എല്ലാവരും 

രൂപാന്തരപ്പെടും. 

മരിച്ചവര് അക്ഷയരായി ഉയിക്കുകയും നാം 

രൂപാന്തരപ്പെടുകയും ചെയ്യം. 

ത്വമുള്ളതു അദ്രവത്വത്തെയും ഈ മത മായ 

കാഹളം ഥ്വനിക്കും, 

ഈ ദവ 

തു അമത്യത്വത്തെയും ധരിക്കണം. ഈ 

ദ്രപത്വമുമ്ള തു അദവത്വത്തെയും ഈ മത്യ 

മായതു അമത്യത്വത്തെയും ധരിക്കുമ്പോഠ 

മരണം നിങ്ങി ജയം വന്നിരിക്കുന്നു” 

എന്നു എഴുതിയ വചനം നിവ്ൃത്തിയാകും. 

ഹേ മരണമേ, നിനെറ ജയം എധിടെ? 

ഹേ മരണമമ, നിനെറ ധികമുള്ള എധി 

ടെ? മരണത്തിനെറ ധികമുള്ളട പാപം; 

സറ്യേപ്ര 
മാണം. നമുടെ കത്താവായ യേശുമ്രിസ്റ്ക 

പാപത്തിനെറ ശക്തി3യാ 

മുഖാന്തരം നമുക്കു ജയം നല്ലന്ന ദൈ 

ആകയാല് എ 

നെറ പ്രിയ സഹോടരന്മാദര, നിങ്ങ 

വത്തിന്നു സ്പ്യോത്രം. 

ഉറപ്പുള്ള വരും കലുങ്ങാത്തവരും നിങ്ങളു. 

ഠിം 

ടെ പ്രയത്നം കത്താധില് ൃത്ഥമല്ല എന്നു 

അറിഞ്ഞിരിക്കയാല് കത്താധിനെറ വേല 

യില് ഏപ്പാഴ്ചം വഭ്ധിച്ചവരുന്നധരും 

ആകുധിന൯. 

൧ന്നം അധഡ്ധ്യഠായാ. 

വിശുദ്ധന്മാക്കു വേണ്ടിയുള്ള ധമ്മശേഖര 

ത്തിനെറ കായ്യത്തിലോ ഞാ൯ ഗലാത്യ 

സമഭക3ളോടു ആമജ്ഞാപിച്ചതു പാലെ നി 

ങ്ങളും ചെയ്ത്തി൯. ഞാ൯ വന്നശേഷം 

മാത്രം ശേഖരം ഉണ്ടാകാതിരിമക്കണ്ടതിന്നു 

ആകഴ്ടുവട്ടത്തില് ഒന്നാം നാരതോറും നി 

ങ്ങളില് ഓദരാരുത്തന് തനിക്കു കഴിവു 

തു ചരതിച്ചു തനെറ പക്കല് ഖെച്ചു 

കൊള്ളേണം. ഞാന എത്തിയശേഷം 

നിങ്ങളുടെ ധമ്മം യെരൂുശ3ലമിലേക്കു 

കൊണ്ടുപോകുവാ൯ നിങ്ങള്ക്കു സമ്മതമു 

്ളവരെ ഞാ൯ എഴ്ചമത്തോടുടക്രടെ അയ 

കും. ഞാനും പോകുവാന് തക്കവണ്ണം 

അതു യോഗ്യമായിരുന്നാല് അവക്കു ഏ 

ന്നോടുക്രടി പോരാം. ഞാന് മക്കെടദോ 

നയയില്ക്രടി കടന്നദശഷം നിങ്ങളുടെ 

അടുക്കല് വരും; മക്കെടോന്യയില്ക്രടി 

ആകുന്നു ഞാന് വരുന്നതു. ഞാ൯ പോ 

കുമന്നേടത്തേക്കു നിങ്ങ എന്നെ യാത്ര അ 

യപ്പ്റാ൯ തക്കവണ്ണം പക്ഷേ നിങ്ങളോടു 

ക്രടെ പാക്കും; ഹിമകാലംക്രടെ കഴിക്കുമാ 

യിരിക്കും. 

കുറെ കാലം നിങ്ങളോടുക്രടെ പാപ്പ്ാ൯ 

കത്താവു അനുവദിച്ചാല് 

ആശിക്കുന്നതു കൊണ്ടു ഞാ൯ ഈ പ്രായ 

ശ്യം കടന്നുപോകും വഴിയില് അല്ല നി 

ങ്ങളെ കാണ്മാ൯ ഇച്ഛിക്കുന്നതു. എഫെ 

സൌൊസില് ഞാ൯ പെന്തെക്കൊസ്ത് വരെ 

പാക്കും. എനിക്കു വലിയതും സഫല്വു 

മായോരു വാതില് തുറന്നിരിക്കുന്നു; ഏതി 

രാളികളും പലര് ഉണ്ടും 

തിമൊഥെയൊസ് വന്നാല് അധഖ൯ 1 
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നിങ്ങളൂടെ ഇടയില് നിഭയനായിരിപ്പാ൯ 

നോക്കുവി൯; ഏഎന്നെഃപ്പാലെ തന്ന അ 

വ൯ കത്താധിനെറ ധേല ചെയ്യുന്നുവ 

ല്ലോ. 

തു; ഞാൻ സദമഹാദരന്മാരുമായി അവനെ 

ആരും അവ്വനെ അലക്ഷ്യ മാക്കരു 

കാത്തിരിക്കകൊണ്ടു ഏനൊ അടുക്കല് വരു 

വാന് അധഖനെ സമാധാനമത്താടെ യാത 

അയപ്പ്ി൯. 

ല്ലോസിനെറ കായ്ക്യതമാ, ആയവന് സഹാ 

സഃഹാദരനായ അപ്പൊ 

ഒരന്മാരോടുക്ൂടെ നിങ്ങളൂടെ അടുക്കല് 

വരണം ഏന്നു ഞാന് അധനോടു വള 

രെ അദപക്ഷിച്ചു ഏതങ്കിലും ഇരപ്പാഠം 

വരുവാൻ അയന്നു ഒട്ടും മനസ്സായിച്ചു; അ 

വസരം കിട്ടിയാല് അവന് വരും. 

കണന്നിരിപ്പി൯; വിശവാസത്തില് നി 

ലനിപ്പി൯; പുരുചത്വം കാണിപ്പ്റി൯; 

ശക്തിമപ്പടുധവി൯. നിങ്ങ ചെയ്യുന്ന 

തെല്ലാം സ്നേഹത്തില് ചെയ്തി. 

സദഹാദരന്മാരേ, സ്പെഫനാസിനെറ 

കുടുംബം അഖായയിലെ ആദ്യഫലം എ 

ന്നും അവ൪ ധിഭ്ധന്മാരുടെ ൃര്രൂഷെ 

ക്കു തങ്ങളെത്തമന്ന ഏപ്പിച്ചിരികുന്ന എ 

ന്നും നിങ്ങ അറിയുന്നുവരപ്പാ. ഇങ്ങ 

നെഷുള്ള വക്കും അവരോടുകൂടെ പ്രവത്തി 

79 ക. കൊരിന്ത്യർ ൧൬ 

ക്കയും അഭ്ധ്വാനിക്കുയും ചെയ്യുന്ന ഏവ 

ന്നും നിങ്ങദൂം കിഴ്ടൊെട്ടിരിമക്കണം ഏന്നു 

ഞാന് നിങ്ങളെ പ്രമബാധ്പ്പിക്കുന്നു. 

സ്പെൊഫനാസും ഫൊത്തുനാതൊസും അഖാ 

യികൊസും വന്നതു എനിക്കു സഃന്താഷ 

മായി. നിങ്ങറൂടെ ഭാഗത്തു കുറവായിരു 

ന്നതു അവര് നികത്തിയിരിക്കുന്നു. അ 

വര് ഏനെറ മനസ്സും നിങ്ങളൂടെ മനസ്സും 

തണുപ്പിച്ചുവപ്പോ; 

മാനിച്ചുകൊഠധി൯. 

ഇങ്ങനെയ്ുയദ്ള വരെ 

ആസ്വയിലെ സഭകഠ നിങ്ങളെ വന്ദ 

നം ചെയ്യന്നു; അക്വിലാധും പ്പിസ്തയും 

അധഖരുടെ ഭവനത്തിലെ സഭരയാടുകൂ നട 

കത്താവില് നിങ്ങളെ വളരെ വന്ദനം 

ചെയ്യുന്നു. സകലസദഹാദരന്മാരും നി 

ഞ്ങളെ വന്ദനം ചെയ്യുന്നു; വിശരഭ്ധചുംബ 

നത്താല് അന്യോന്യം വന്ദനം ചെയ്ത്തി൯. 

പൌലൊസായ നെറ കയ്യാല് വന്ദ 

നം. കത്താധിനെ സ്നേഹിക്കാത്തവ൯ 

ഏവന്ദം ശപിക്കപ്പെടടവ൯! നമുടെ ക 

ത്താവു വരുന്നു. കത്താവായ യേശുകി 

സൂധിനെറ കൂപ നിങ്ങളോടുകൂടെ ഇരി 

ക്കുമാറാകട്ടെ. നിങ്ങശക്കു ഏപ്പാവകും കി 

സ്ൂമയശൂധില് എമ൯റ സ്നേഹം. ആമന. 
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അപ്പ്യൊസ്കുലനായ ചപചൌലൊസ് 

കൊരിന്തൃക്കു എഴുതിയ രണ്ടാം ലേഖനം 
നടി 

ഫം അദ്ധ്യായം, 

െീദ്ംപക്ക്തംല് ക്രിസ്തുയേശുധി 

സെറ അപ്പപൊസ്ുലനായ പൌലൊസും സ 

ഹോദരനായ തിമൊഥെയൊസും കൊരി 

ന്തിലെ ദൈധഖസമഭെക്കും അഖായയില് എ 

ല്ലാടത്തുമുദ്ള. സകലധിശുഭ്ധന്മാകും ക്രടെ 

എഴ്ഴതുന്നതു: നമുടെ പിതാവായ ദൈധഖ 

ത്തിങ്കല്നിന്നും കത്താവായ യേശുക്രിസ്മു 

വിങ്കല് നിന്നും നിങ്ങമക്കു കൃപയും സമാ 

ധാനവധും ഉണ്ടാകട്ടെ. 

മനസ്സുലിധുള്ള പിതായും സവ്വാശ്വാസ 

വും നല്ല്യന്ന ദൈവധുമായി നമുടെ കത്താ 

വായ യേശുക്ര്;സ്പൂധിനെറ പിതാവായ 

ദൈവം വാഴ്ച ല്പെടവ൯. ദൈധഠ൦ ഞ 

ങ്ങളെ ആശ്ധസില്പ്ിക്കുന്ന ആശ്വാസം 

കൊണ്ടു ഞങ്ങ യാതൊരു കക്കൃത്തിലുമു 

ഒ്ളവരെ ആശ്വസിപ്പിപ്പാസ ശക്തരാകേ 

ണ്ടതിന്നു ഞങ്ങമക്കുള്ള കഷ്ടത്തിൽ ഒക്കെ 

യും അവ൯ ഞങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നു. 

ക്രിസ്മൂവിനെറ കഷ്ടൃങ്ങഗ ഞങ്ങളില് പെ 

രുകുന്നതു പാലെ തന്നേ ക്രിസ്തുവിനാല് 

ഞങ്ങളുടെ ആശ്വാസവും പെരുകുന്നു. 

ഞങ്ങ കഷ്ടം അനുഭവിക്കുന്നു എങ്കില് 

അതു നിങ്ങളുടെ ആശ്വാസത്തിന്നും 

രക്കഷെക്കും ആകുന്നു; ഞങ്ങശക്കു ആശ്വാ 

സം വരുന്നു എങ്കില് അതു ഞങ്ങ സഹി 

ക്കുന്ന കഷ്ടടങ്ങഠം തന്നേ നിങ്ങളും സഹി 

ന്നായി ഫലിക്കുന്നു. നിങ്ങ കക്കുങ്ങഥം 

ക്കു ക്രൂട്ടാളികാ ആകുന്നതുപോലെ ആ 

ശ്വാസത്തിന്നും ക്രട്ടാളികാ എന്നറിക 

യാല് നിങ്ങനക്കു വേണ്ടി ഞങ്ങളുടെ പ്ര 

ത്യാശ ഉറപ്പുള്ളതു തന്നേ. സഹോദര 

ന്മാരേ, ആസ്യയില് ഞങ്ങഗക്ക ഉണ്ടായ 

കക്കും നിങ്ങ അറിയാതിരിപ്പാ൯ ഞ 

ങ്ങഠക്കു മനസ്സില്ല; ജീവനോടിരിക്കുമോ 

എന്നു നിരാശ തോന്നുമാറു ഞങ്ങ ശക്തി 

ക്കു മീതെ അത്യന്തം ഭാരപ്പെട്ടും അതേ, 

ഞങ്ങളില് അല്ല, മരിച്ചവരെ ഉയിപ്പ്ിക്കു 

ന്ന ദൈവത്തില് തന്നേ ആശ്രയിപല്പാ൯ 

തക്കവണ്ണം ഞങ്ങ മരിക്കും എന്നു ഉള്ളില് 

നിണ്ണുയിക്കേണ്ടിവന്നു. ഇത്ര ഭയങ്കരമര 

ണത്തില്നിന്നു ദൈവം ഞങ്ങളെ. വിട്ട 

വിച്ചു, ധിടുധിക്കയും ചെയ്യും; അവസ 

മേലാലും ധിട്ടഖിക്കും എന്നു ഞങ്ങ അലഖ 

നില് ആശവെച്ചമിരിക്കുന്നു. അതിന്നു 

നിങ്ങളും ഞങ്ങഠക്കു വേണ്ടിയുള്ള പ്രാത്ഥ 

നയാർ തുണെക്കുന്നുണ്ടല്ലോ; അങ്ങനെ 

പലര്മുഖാന്തരം ഞങ്ങ ു കിട്ടിയ കൂപെ 

ക്കു വേണ്ടി പലരാലും ഞങ്ങഠാനിമിത്തം 

സ്ോത്രം ഉണ്ടാകുവാ൯ ഇടവരും. 

ഞങ്ങ ലോകത്തില്, വിശേഷാല് നി 

ങ്ങളോട്ട, ജഡ ജ്തോനത്തില് അല്ല, ദൈവ 

കൃപയിലത്രേ, ദൈവം നല്ലുന്ന വിശുഭ്ധി 

ക്കുന്നതില് നിങ്ങളുടെ ആശ്വാസത്തി | യിലും നിമ്മലതയിലും പെരുമാറിയിരി 

ഠിം 
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ക്കുന്ന ഏന്നു ഞങ്ങളൂടെ മനസ്സാക്ഷിയുടെ 

സാക്ഷ്യം തന്നേ ഞങ്ങളുടെ പ്രശംസ. 

നിങ്ങ വായിക്കുന്നതും ഗ്രഹിക്കുന്നതും 

അല്ലാതെ മറെറാന്നും ബങ്ങാഠം നിങ്ങശക്കു 

ക്ലഴ്ചതുന്നില്ല ; 

ശുധിനെറ നാളില് നിങ്ങ ഞങ്ങഠക്കു 

നമ്മുടെ കത്താവായ യേ 

എന്നപോലെ ഞങ്ങ നിങ്ങമക്കും ൮ 

ശംസ ആകുന്നു എന്നു നിങ്ങ ഞങ്ങളെ 

ഏറക്കുറെ ഗ്രഹിച്ചതുപോലെ അവസാന 

ത്തോളം ഗ്രഹിക്കും ഏന്നു ഞാ൯ ആശി 

കുന്നു. 

ഇങ്ങനെ മഉുറെച്ചിട്ടു നിങ്ങധക്കു രണ്ടാ 

മതു ഒരു അനുഗ്രഹം മുണ്ടാമകേണം എന്നു 

ഖെച്ചു മുമ്പെ നിങ്ങളുടെ അടുക്കല് വരു 

ധവാനും ആ വഴിയായി മക്കെദോന്റെക്കു 

പോയി പിന്നെയും ക്കെദോന്യയിത 

നിന്നു നിങ്ങളൂടെ അടുക്കല് വരുധാന്ും 

നിങ്ങളാത യെഫ്രദ്യയി ലക്കു യാത്ര അയ 

ക്കപ്പെടുവാനും ഞാന വിചാരിച്ചിരുന്നു. 

ഇങ്ങനെ ധിചാരിച്ചതില് ഞാ൯ ചപേല്യം 

കാണിച്ചുധോ? അല്ലെങ്കില് എന്റെറ വാക്കു 

മവും മവു ; ലും ഇല എന്നു ആകവാന്തക്ക 

വണ്ണം ഏനെറ നിരൂപണം ജഡികനിരൂ 

പണമോ? നിങ്ങളോടുള്ള ഞങ്ങളൂടെ 

വചനം ഒരിക്കല് ഉവ്വ ഏന്നും മറെറാരി 

ക്കര ഇല്ല നന്നും ആയിരുന്നില്ല ഏന്ന 

തിന്നു ധിശ്വസ്മനായ ദൈവം സാക്ഷി. 

ഞാനും സിഘ്വാനൊസും തിമൊഥെയൊ 

സും നിങ്ങളൂടെ ഇടയില് പ്രസംഗിച്ച 

ഭൈവപൃത്രനായ യേശുക്രിസ്മൂ ഒരിക്കല് 

ഉവ്വ എന്നും മറെറാരിക്കല് ഇല്ല എന്നും 

ആയിരുന്നില്ല; അധവനിത മു എന്നതേ 

യൃള്ളൂ. 

മത്ര ഉണ്ടെങ്കിലും അവനില് ഉവ്ൂ എന്ന 

ത്ര; അതുകൊണ്ടു ഞങ്ങളാല് ഭൈധത്തി 

ഭൈവത്തിനെറ വാശത്തങ്ങര 

ന്ന മഹത്വം ഉണ്ടാകുമാറ അവനില് ആ 

മേന് ഏന്നും തന്നേ. ഞങ്ങളെ നിങ്ങ 

ധിം 

൧൫1 ൨. കൊരിന്ത്യര് ൨ 

ളോടുക്രടെ ക്രിസ്തുവില് മുറപ്പിക്കുന്നതും 

നമ്മെ അഭി കോകം ചെയുതും ദൈവ 

മല്ലോ. അവ൯ നമ്മെ മുദയിടും ആത്ഥാ 

വു എന്ന അച്ചാരം നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളില് 

തന്മമിരിക്കുന്നു. 

എന്നാണ, നിങ്ങളെ ആദരിച്ചിടടത്രേ 

ഞാ൯ ഇതുവരെ കൊരിന്തില് വരാഞ്ഞജതു ; 

അതിന്നു ദൈവം സാക്ഷി. നിങ്ങളുടെ 

വിശ്വാസത്തിന്മേല് ഞങ്ങ കത്തൃത്വം 

ഉള്ള വര് എന്നല്ല, നിങ്ങളൂടെ സന്തോഷ 

ത്തിന്നു ഞങ്ങ സഹായികര അത്തേ; 

വിശ്വാസസംബന്ധമായി നിങ്ങ ഉറെച്ചു 

ന് ,ല്ലന്നുവല്ലോ. 

൨. അദ്ധ്യായം. 

എന്നാല് ഞാന് വിണ്ടും നിങ്ങളുടെ അടു 

ക്കല് വരുന്നതു ടടഃഖത്തോടെ ആകരുതു 

എന്നു ഞാന് നിണ്ണയിച്ചു. ഞാ൯ നിങ്ങ 

ളെ ദൂഃഖിപ്പിച്ചാത ഏന്നാല് ടുഃ ഖിതനായ 

വ൯ അല്ലാതെ ഏന്നെ സന്തോഷിപ്പിക്കു 

ന്നതു ആര്? 

യതു ഞാന് വന്നാല് എന്നെ സന്തോഷി 

ഞാ൯ ഇതു തന്നേ എഴ്ചതി 

പ്പിക്കേണ്ടിയവരാര ഒൂഃഖം തുണ്ടാകുരുതു 

എന്നുവെച്ചും എനെറ സടന്താഷം നി 

ങ്ങഠക്കു എപ്പാവക്കും സന്തോഷം ആയി 

രിക്കും ഏന്നു നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും 

കുറിച്ചു വിശ്വസിച്ചിരിക്കകൊണ്ടും ആകു 

നനു. വളരെ കഷ്ടവും മരനധ്യേസനവും 

തുണ്ടായിടു വളരെ കണ്ണനിരോടുക്രടെ 

ഞാ൯ നിങ്ങഠക്കു എഴുതിയതു നിങ്ങ 

ടൂ ഖിമക്കണ്ടതിന്നല്പ, ഏനിക്കു നിങ്ങളോ 

ടൂള്ള വലിയ സ്നേഹം നിങ്ങ അറിയേ 

ണ്ടതിന്നത്തേ. 

ഒരുവ൯ ഏന്നെ ഒുഃഖിപ്പിച്ചു ഏങ്കില് 

അവന് എന്നെയല്ല ഒരുധിധത്തില് -- 

ഞാന് കണക്കില് ഏറെ പറയരുതല്ലോ --- 

നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും ഒൂഃഖിപ്പിച്ചിരി 
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൨. കൊരിന്ത്യര് ൩. 

ക്കുന്നു. അവധന്നു ഭൂരിപക്ഷത്താല് ഉണ്ടായ 

ഈ ശിക്ഷ മതി. അവ൯ അതിട്ടഃഖ 

ത്തില് മുങ്ങി പ്പോകാതിരിക്കേണ്ടതിന്നു നി 

ങ്ങ അധനോടു ക്ഷമിക്കയും അവനെ 

ആശ്വസിപ്പ്യിക്കയും 

അതുകൊണ്ടു നിങ്ങളുടെ സ്നേഹം അവന്നു 

തന്നേ വേണ്ടതു. 

ഉറപ്പിച്ചുകൊടുപ്പാ൯ ഞാന് നിങ്ങളോടു 

അദപക്ഷ്ിക്കുന്നു. നിങ്ങ സകലത്തിലും 

അന്ദസരണമുള്ള വദരാ എന്നു പരിക്ഷി 

ചുറിയേണ്ടതിന്നുമായിരുന്നു ഞാ൯ എഴുതി 

യതു. 

നോട്ടു ഞാന്നം ക്ഷമിക്കുന്നു; എന്നാല് ഞാ൯ 

നിങ്ങാം വല്ലതും ക്ഷമിക്കുന്നവ 

വല്ലതും ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നു എങ്കില് നിങ്ങാം 

നിമിത്തം 

ത്തില് ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നു. 

നമ്മെ തോല്പിക്കരുതു; അധഖനെറ തന്ത്ര 

ക്രിസ്തുവി നെറ സന്നിധാന 

സാത്താ൯ 

ങ്ങളെ നാം അറിയാത്തവരല്ലല്ലാ. 

എന്നാല് ഞാന് ക്രിസ്റ്റുധിനെറ സുധി 

ശേഷം അറിയിപ്പാ൯ ത്രോവാസില് വന്നാ 

റെ കത്താധിനെറ പ്രവൃത്തിക്കായി എനി 

ക്ക ഒരു വാതില് തുറന്നുകിട്ടിയഃപ്പ്ാഠര 

എനസനെറ സഹോദരനായ തീതൊസിനെ 

കാണാഞ്ഞിട്ടു മനസ്സില് സ്വ സ്ഥതയില്ലാ 

യ്്കുയാല് ഞാ൯ അവരോടു യാത്ര പറഞ്ഞു 

മക്കെദോന്വയക്കു പുറപ്പെട്ടു. ക്രിസ്റ്റുവില് 

ഞങ്ങളെ എപ്പ്പോഴം ജുയോത്സവമായി നട 

ത്തുകയും എല്ലാടത്തും ഞങ്ങളെ ക്കൊണ്ടു 

തന്െറ പരിജ്താനത്തിനെറ വാസന 

ധെളിപ്പെടുത്തുകയും 

ത്തിന്നു സ്യോത്രം. 

ചെയ്യുന്ന ഭദൈധ 

രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നവരു 

ടെ ഇടയിലും നശിക്കുന്നവരുടെ ഇടയി 

ലും ഞങ്ങ ദൈധത്തിന്നു ഴ്രിസ്തുവിനെറ 

സെരരഭ്യധാസന ആകുന്നു; ഇവക്കു മര 

ണത്തിതനിന്നു മരണത്തിലേക്കുള്ള വാസ 

ന, അവക്കോ ജീവനില്നിന്നു ജീവങ്കലേ 

കള്ള വാസന തന്നേ. എന്നാല് ഇതിന്നു 

ഞങ്ങ ദൈവവചന 

(0 വ 

൧2൫2 17. ഗ്രസ് 3 

ത്തില് ക്രട്ടചേക്കുന്ന അനേകരെപ്പോലെ 

അല്ലം നിമ്മലതയോടും ദൈവത്തിന്െറ 

കല്പനയാലും ദൈവസന്നിധിയില് ക്രി 

സ്മൂധില് സംസാരിക്കുന്നു. 

൩.൦ അദ്ധ്യായം. 

ഞങ്ങ പിന്നെയും ഞങ്ങളെത്തന്നേ 

ശ്്രാ്ധിപ്പാ൯ തുടങ്ങുന്നുവോ? അല്ല ചില൪ 

ചെയ്യുന്നതുപോലെ നിങ്ങധക്കു റ്ൃൂദൂാഘ്യ 

പത്രം കാണിപ്പ്ാനാകട്ടെ നിങ്ങളോടു 

വാങ്ങുവാനാകട്ടെ ഞങ്ങള്ക്കു ആവശ്യമോ 9 

ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളില് എഴുതിയതായി 

സകലമരുഷ്യരും അറിയുന്നതും വായി 

ക്കുന്നതുമായ ഞങ്ങളുടെ പത്രം നിങ്ങ 

തന്നേ. ഞങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷയാല് ഉണ്ടായ 

ക്രിസ്തുവി൯ പത്രമായി നിങ്ങ ഖെളി 

പ്പെടുന്നുവല്ലേം. 

ജിവന്ള്ള ദൈധഖത്തിനെറ ആത്മാവി 

അതു മഷികൊണ്ടല്പ, 

നാല് അത്രേ. കല്പലകയില് അല്ല, ഹൃദയ 

മെന്ന മാംസപ്പലകയില് തന്നേ എഴുതിയി 

രിക്കുന്നതു. ഈധിധം ഉറപ്പു ഞങ്ങമക്കു 

ദൈവത്തോടു ക്രിസ്തുവിനാല് ഉണ്ടു. ഞ 

ങ്ങളില്നിന്നു തന്നേ വരുമ്പോലെ സ്വയ 

മായി വല്ലതും സങ്കല്പിപ്പാ൯ ഞങ്ങഠം പ്രാ 

൧൪ എന്നല്ല; ഞങ്ങളുടെ പ്രാവ്ി ദൈഖ 

ത്തിനെറ ദാനമത്രേ. അധ൯ ഞങ്ങളെ. 

പുതുനിയമത്തിനെറ ശുശ്രൂഷകന്മാര ആ 

കുവാ൯ പ്രാവൃരാക്കി; അക്ഷരത്തിനെറ 

ശുത്രൂഷകന്മാരല്, ആത്മാധിനെറ ശുശ്രൂ 

കാകന്മാരതത്രേ; അക്ഷരം കൊല്ലുന്നു, ആ 

ത്മാധോ ജീവിപ്പിക്കുന്നു. എന്നാല് കല്ലിരു 

അക്ഷരമായി കൊത്തിയിരുന്ന മരണശു 

ര്രുഷ, നീക്കം വരുന്നതായ മോശെയുടെ 

മുഖതേജസ്സുനിമിത്തം യിസ്രായേല്മക്ക൦ 

ക്ക അവനെറ മുഖത്തു നോക്കിക്രൂടാതവ 

ണ്ണം തേജസ്സുള്ള തായെങ്കില് ആത്മാധി 

സെറ ശുശ്രൂഷ അധികം തേജസ്സുള്ളതാക 
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യില്ല യോ? 

തേജസ്സാകുന്നു ഏങ്കില് നീതിയുടെ ശത്രൂ 

ശിക്ഷായിധിയുടെ ശുശ്രൂഷ 

ഷാ തേജമസ്സറിയതായിരിക്കും. അതേ, 

തേജമസ്സാടുക്രടിയതു ഈ കായ്യത്തില് ഈര 

അതിമഹത്തായ തേജസ്സുനിമിത്തം കട്ടും 

തേജസ്സ്ില്ലാത്തതായി. നീക്കം വരുന്നതു 

തേജസ്സുള്ള തായിരുന്നെങ്കില് നിലനില്ല 

ന്നതു ഏത്ത അധികം തേങസ്സുള്ളതായി 

രിക്ം! 

ഇര വിധം പ്രത്യാശയുള്ള വരായി ഞ 

ങ്ങ വളരെ പ്രാഗത്ത്യ ത്തോടെ സംസാ 

രിക്കുന്നു. നിങ്ങിഃപ്പാകുന്നതിനെറ അ 

ന്തം യിസ്റ്റാമയതമക്കര കാണാതവണ്ണം 

മോശെ തനെറ മുഖത്തു മൂടുപടം ഇട്ടതു 

പോലെ അല്ല. എന്നാല് അവരുടെ മന 

സ്സ കഠിനപ്പെട്ടുരപോയി. പഴയനിയമം 

വായിക്കുമ്പോഥൊക്കെയും ആ മൂടുപടം 

നീങ്ങാതെ ഇന്നുവരെ ഇരിക്കുന്നുവലല്പോ; 

അതു ക്രിസ്മുധില് നീങ്ങിപ്പോകുന്നു. മോ 

ഒശയ്യുടെ പുനസ്യുകം വായിക്കുമ്പോഠ മൂടു 

പടം ഇന്നേയോളം അവരുടെ ഫ്ൃദയ 

ത്തിന്മേല് കിടക്കുന്നു. 

തിരിയുമ്പോഠ മൂടുപടം നിങ്ങിപ്പ്പോകും. 

കത്താധിങ്കലേക്കു 

കത്താധയു ആത്മാധാകുന്നു; കത്താധിനെറ 

ആത്മാവുക്കേടത്തു സ്വാതന്ത്യം മുണ്ടു. 

തേന്നാല് മൂടുപടം നീങ്ങിയ മുഖത്തു കത്താ 

വിന്െറ തേജസ്സിനെ കണ്ണാടിപോലെ 

പ്രതിബിംബിക്കുന്നവരായി നാം എല്ലാവ 

രും ആത്മാവാകുന്ന കത്താധിനെറ ദാന 

മായി തേജസ്സിമന്മത തേജസ്സു പ്രാപിച്ചു 

അതേ പ്രതിമയായി രൂപാന്തരപ്പെടുന്നു. 

൪. അദ്ധ്യായം. 

അതുകൊണ്ടു ഞങ്ങഠക്കു കരുണ ലഭിച്ചി 

ടു ഈ ശുശ്രൂഷ ഉണ്ടാകയാത ഞങ്ങ അ 

ധൈധയ്യപ്പെടാതെ ലങ്ചയാകരമായ രഹ 

സ്ൃയങ്ങളെ ത്യജിച്ചു ഉപായം പ്രദയാഗിക്കാ 

ഠിം 

2843 ൨. കെരിന്ത്യ൪ രഃ 

തെയും ദൈവവചനത്തില് ക്രട്ടു ചേക്കാ 

തെയും സത്യം ധെളില്ലെടുത്ുതുന്നതിനാല് 

ദൈവധസന്നിധിയില് സകലമനുഷ്കയരു 

ടെയും മനസ്സാക്ഷിക്കു ഞങ്ങളെത്തന്നേ 

ബോഭ്ധ്യ മാക്കുന്നു . എന്നാത ഞങ്ങളുടെ 

സുധിശേഷം മറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഏങ്കില് 

മറഞ്ഞിരിക്കു 

ദൈധഖപ്ൃതിമയായ ക്രിസ്മൂധിനെറ 

നശിച്ചു പോകുന്നവക്കതേ 

ന്നു. 

തേജസ്സുള്ള സുധിദശേഷത്തിനെറ പ്രകാ 

ശനം ശോഭിക്കാതിരിപ്പാ൯ ഈ ലോക 

ത്തിനെെറ ദൈവം അഖിശ്വാസികളുടെ 

മനസ്സ കരുടാക്കി. ഞങ്ങളെത്തന്നേ അ 

ല്ലം യ്രിസ്തൂടയശുധിനെ കത്താധു ഏന്നും 

ഞങ്ങളെയോ യേശുനിമിത്തം നിങ്ങളൂടെ 

ഓസന്മാര് ഏന്നും അത ഞശ്ങാ പ്രസം 

ഗിക്കുന്നതു. ഇരുട്ടിതനിന്നു ധെളിച്ചം 

വ്വകാശിക്കേണം ഏന്നു അരുളിച്ചെയു 

ദൈവം യേശുക്രിസ്റ്റുവിനെറ മുഖത്തിലൂ 

ഒ്ള ദൈ_തേജസ്സിനറെറ പരിജ്ഞാനം ധി 

ഉ ങ്ങി ക്കേണ്ടതിന്നു ഞങ്ങളൂടെ ഫ്ൃദയങ്ങ 

ളിര പ്രകാശിച്ചിരിക്കുന്നു. 

മ്േങ്കിലൂും ഈ അത്യന്തശക്ഷമി ഞങ്ങളൂടെ 

സ്വന്തം എന്നല്ു, ദൈവത്തിനൊ ദാന 

മത്രേ എന്നു വരേണ്ടതിന്നു ഈ നി3ക്ഷേ 

പം ഞങ്ങഠാക്കു മണപാത്രങ്ങളില് ആകു 

ന്നു ഉള്ളതു. ഞങ്ങാം സകലധിധത്തി 

ലൂം കഷ്ടം സഹിക്കുന്നവര് എങ്കിലും ഇടു 

ങ്ങിയിരിക്കുന്നില്ല; ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവർ എ 

ങ്കിലും 

അന്ദഭ ധിക്കുന്നവര് എങ്കിലും ഉപേക്ഷിക്ക 

പ്പെടുന്നില്ല; 
ലും നശിച്ചു പോകുന്നില്ല; 

നിരാശപ്പെടുന്നില്ല; ശഉപദധം 

വീണുകിടക്കുന്നവര് ഏങ്കി 

യേശുധിനെറ 

്ടിവ൯ ഞങ്ങളുടെ ശരിരത്തില് ഖെ 

ളിപ്പെടേണ്ടതിനു യേശുധിനെറ മര 

ണം ശരിരത്തില് ഏപ്പോഴ്ം വഹിക്കുന്നു. 

ഞങ്ങളുടെ മത ശരീരത്തില് യേശുധി 

ന്െറ ജീവന് ധെളിപ്പെടേണ്ടതിന്നു 
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ജീിവിച്ചിരിക്കുന്ന ഞങ്ങ എല്ലായ്ക്യോഴ്ചം 

യേശുനിമിത്തം മരണത്തില് ഏപ്പിക്കപ്പെ 

ട്ന്നും അങ്ങനെ ഞങ്ങളിത് മരണവും 

നിങ്ങളില് ജീവനും ധ്യ്യാപരിക്കുന്നു. 

4 ഞാ൯ വിശ്വസിച്ചു, അതു കൊണ്ടു 

ഞാന് സംസാരിച്ചു” 

എന്നു എഴ്ചതിയിരിക്കുന്നതു പോലെ ധിശ്വാ 

സത്തിന്െറ അതേ ആത്മാവു ഞങ്ങമശക്കു 

ള്ള തിനാല് ഞങ്ങളും വിശ്വസിക്കുന്നു അതു 

കൊണ്ടു സംസാരിക്കുന്നു. കത്താവായ 

യേശുധിനെ ഉയിപ്പിച്ചവ൯ ഞങ്ങളെയും 

യേശുലോടുക്രടെ ഉയിപ്പിച്ച നിങ്ങളോടു 

ക്രടെ തിരുസന്നിധിയില് നിറുത്തും എന്നു 

ഞങ്ങ അറിയുന്നും കൃപ പലരിലും 

പെരുകി ദൈവത്തിന്െറ മഹിമെക്കായി 

സ്പോത്രം വഭ്ധിപ്പിക്കേണ്ടതിന്നു സകലധും 

നിങ്ങഗനിമിത്തമല്ലോ ആകുന്നു. 

അതു കൊണ്ടു ഞങ്ങ അധൈയ്യപ്പെടാ 

തെ ഞങ്ങളൂടെ പുറമെയുള്ള മരുഷ്ച്യ൯ ക്ഷ 

യിച്ചുപോകുന്നു എങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ അക 

മേയുള്ള വ൯ നാഠക്കുനാധ പുതുക്കം പ്രാപി 

ക്കുന്ന. നൊടിനേരത്തേക്കുദ്ള ഞങ്ങളുടെ 

ലഘവായ കഷ്ടം അത്യന്തം അനവധിയാ 

യി തേജസ്സിസെറ നിത്യഘനം ഞങ്ങധക്കു 

കിട്ടുവാ൯ ഹേതുവാകുന്നു. കാണുന്നതി 

നെ അല്ല, കാണാത്തതിനെ അത്രേ 

ഞങ്ങ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു; കാ 

ണുന്നതു താല്ലചാലികം, കാണാത്തതോ 

നിത്യം. 

തം അഷഡ്ഡ്യായം, 

ശുടംരമായ ഞങ്ങളുടെ ഭൌമഭവനം അ 

ഥിഞ്ഞുമപായാല് കൈപ്പുണിയല്ലാത്ത നി 

തൃഭവനമായി ദൈവത്തിന്െറ ദാനമാ 

യോരു കെട്ടിടം ഞങ്ങമക്കു സ്വശഗ്ശത്തില് 

ഉണ്ടെന്നു അറിയുന്നു. ഈ 

ത്തില് ഞ്രങ്ങിക്കൊണ്ടു ഞങ്ങ നഗ്ന 

ക്രടാര 

ധിം 
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രായിട്ടല്ല കടുപ്പൂള്ള വരായിരിക്കുന്നു എങ്കില് 

സ്വഗ്ലീയമായ ഞങ്ങളുടെ പാപ്പിടം അതി 

ന്നു മീതെ ധരിപ്പം൯ വാഞ്ഞിക്കുന്നു. കൂരി 

വാനല്ല മത്യമായതു ജീവനാ, നീങ്ങി 

പ്രോകേണ്ടതിന്നു മീതെ മടുപ്പാ൯ ഇച്ഛ്ി 

ക്കയാല് ഞങ്ങ ഈ ക്രടാരത്തില് ഇരി 

ക്കുന്നേടത്തോളും ഭാരപ്പെട്ടു ഞരങ്ങുന്നു. 

അതിന്നായി ഞങ്ങളെ ഒരുക്കിയതു ആ 

ത്മാവിനെ അച്ചാരമായി തന്നിരിക്കുന്ന 

ദൈവം തന്ന. ആകയാൽ ഞങ്ങ 

എല്ലായയ്ക്യോഴചം ധൈയ്യപ്പെട്ടും ശരീരത്തില് 

വസിക്കുമ്പോഠ ഒക്കെയും കത്താധിനോടു 

അകന്നു പരദേശികര ആയിരിക്കുന്നു 

എന്നു അറിയുന്നു. കാഴ്സയാല് അല്ല വി 

ശ്വാസത്താലത്രേ ഞങ്ങ നടക്കുന്നതു. 

ഇങ്ങനെ ഞങ്ങ ധൈയ്യപ്പെട്ടു ശരീരം 

വിട്ടു കത്താധിനോടുക്രടെ വസിപ്പാ൯ 

അധികം ഇക്ടപ്പെടുന്നും അതുകൊണ്ടു 

ശരീരത്തില് വസിച്ചാലും ശരീരം ധിട്ടാ 

ലും ഞങ്ങ അവനെ പ്രുസാടിപ്പിക്കുന്ന 

വ൪ ആകുവാ൯ അഭിമാനിക്കുന്നു. അവ 

നവ൯ ശരീരത്തില് ഇരിക്കുമ്പോ ചെ 

യൂതു നല്പതാകിലും തീയതാകിലും അതിന്നു 

തക്കവണ്ണം പ്രാപിക്കേണ്ടതിന്നു നാം എല്ലാ 

വരും ക്രിസ്തുവിനെറ ന്യായാസനത്തി 

നെറ മുമ്പാകെ ധെളിപ്പെടേണ്ടതാ 

കുന്നു. 

ആകയാല് കത്താധിനെ ഭയപ്പെടേ 

ണം എന്നു അറിഞ്ഞിട്ടു ഞങ്ങ മന്ദഷ്ച്യരെ 

സമ്മതിപ്പിക്കുന്നു; എന്നാല് ദൈധത്തിന്നു 

ഞങ്ങ ധെളിപ്പെടിരിക്കുന്നു; നിങ്ങളുടെ 

മനസ്സാക്ഷികളിലും ധെളിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു 

എന്നു ഞാന് ആശിക്കുന്നു. ഞങ്ങ പി 

ന്നെയും ഞങ്ങളെത്തന്നേ നിങ്ങളോടു ശ്ര 

ഫ്വിക്കയല്ല, എടദയം നോക്കിട്ടല്ല, മുഖം 

നോക്കീട്ടു പ്രശംസിക്കുന്നവരോടു ഉത്തരം 

പറധഖാ൯ നിങ്ങനക്കു വക ഉണ്ടാകേണ്ടതി 
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നനു ഞങ്ങളെകുടറിച്ചു പ്രശംസിപ്പാ൯ നി 

ങ്ങധകു കാരണം തരികയമത്ര ചെയ്യുന്നതു. 

ഞങ്ങ ധിവധശന്മാർ എന്നു വരികില് 

രഭൈവത്തിന്നും സുബോധമുള്ള വര് എന്നു 

വരികില് നിങ്ങഗക്ും ആകുന്നു. ക്രിസ്റ 

വിനെറ സ്റ്റേഹം ഞങ്ങളെ. നിബ്ബന്ധിക്കു 

ന്ന; എല്ലാവകും ധേണ്ടി ഒരുവ൯ മരിച്ചി 

രിക്കെ ഏല്ലാവരും മരിച്ചു എന്നും ജീവിക്കു 

ന്നവര് ഇനി തങ്ങംക്കായിട്ടല്ല തങ്ങള്ക്കു 

വേണ്ടി മരിച്ചു മുയിത്തവന്നായിട്ടു തന്നേ 

ജീധിക്കേണ്ടതിന്നു അവന് ഏല്ലാവകും 

വേണ്ടി മരിച്ചു ഏന്നും ഞങ്ങഠ നിണ്ണയി 

ച്ചിരിക്കുന്നു. ആകയാല് ഞങ്ങ ഇന്നു 

മുതല് ആരെയും ജഡപ്പകാരം അറിയു 

ന്നില്ല; ക്രിസ്തുവിനെ ജഡപ്രകാരം അറി 

ഞ്ഞു എങ്കിലും ഇനിരമത അക്ങനെ അറി 

യൂന്നില്ലു. ഒരുത്ത൯ ക്രിസൂധിലായാര 

അവന് പുതിയ സൃഷ്ട്രി ആകുന്നു; പഴ 

യതു കഴിഞ്ഞുപോയി, ഇതാ, അതു പുതു 

തായി തീന്നിരിക്കുന്നു. അതിന്നൊക്കെയും 

രഭദൈവം തന്നേ കാരണഭൃത൯; അവന് 

നമ്മെ ക്രിസ്തൂമൂലം തന്നോടു നിരപ്പിച്ചു, 

നിരപ്പിനെറ ശുത്രൂഷ ഞങ്ങമക്കു തന്നി 

രിക്കുന്നു. 

നങ്ങളെ കണക്കിടാതെ ലോകത്തെ മ്രിസ്മൂ 

'ദൈധം ലോകത്തിന്നു ലംഘ 

വില് തന്നോടു നിരപ്പിച്ചുപോന്നു. ഈ 

നിരപ്പിനെറ വചനം ഞങ്ങളൂടെ പക്കത 

ഭരമേപ്പിച്ചുമിരിക്കുന്നു. 

ആകയാല് ഞങ്ങാ ക്രിസ്റ്റുവിന്നു ധേ 

ണ്ടി സ്ഥാനാപതികളായി ദൈവത്തോടു 

നിരന്നുകൊധധി൯ ഏന്നു ക്രിസ്റ്റുധിന്നു പ 

കരം അപേക്ഷിക്കുന്നു; അതു ദൈവം 

ഞങ്ങാഠംമുഖാന്തരം പ്രബോധിപ്പിക്കുന്നതു 

പോലെ ആകുന്നു. പാപം അറിയാത്ത 

വന്നെ നാം അധഖനിരല് ദൈവത്തിന്െറ 

നീതി ആകേണ്ടതിന്നു, അവന് നമുക്കു 

വേണ്ടി പാപം ആക്കി. 
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ന്നും അഡ്യ്യായം. 

നിങ്ങംക്കു ടൈധഖത്തിന്െറ കൃപ ലഭി 

ചതു വ്ൃത്ഥമായിത്തീരരുതു ഏന്നു ഞങ്ങ 

സഹവ്രവ്ൃത്തിക്കാരായി നിങ്ങളെ പ്ര 

ബോധിപ്പിക്കുന്നും 

% പ്രസാടകാലത്തു ഞാന് നിനക്കു 

ഉത്തരം അരുളി; രക്ഷാടിവസത്തില് 

ഞാ൯ നിന്നെ സഹായിച്ചു" 

തേനു അധ൯ അരുളിച്ചെയ്യുന്നുവലല്ലം. 

ഇപ്പോ ആകുന്നു സുപ്രസാദകാലാ; ഇ 

പ്പോ ആകുന്നു രക്ഷഷാടിവസം. ശുത്ത്ത 

ചെക്കു തആആമക്ഷപം വരാതിരിക്കേണ്ടതി 

ന്നു ഞങ്ങ ഒന്നിലും ഇടച്ചെക്കു ഹേതു 

കൊടുക്കാതെ സകലത്തിലും ഞങ്ങളെ. 

തആമന്ന ഭദൈധത്തിനെറ ശുശ്രൂകഷകന്മാ 

രായി കാണിക്കുന്നു; ബഗഡ്ഗുസഹിക്ത്കുതം 

കഷ്ടം, ബുഭ്ധിമുട്ടു, സങ്കടം, തല്ലു, തടവും 

കലഹം, അഭ്ധ്വാനം, ഉറക്കിളെപ്പം പട്ടി 

ണി, 
മ, ദയ, പരിശുഭ്ധാത്മാവു, നിപ്പ ജസ്നേ 

നിമ്മലതം, പരി ജ്ഞാനം, ദീഘ്യക്ഷ 

ഹം, സത്യവചനം, ദൈവശക്തി എന്നി 

വയിലും ഇടത്തും വലത്തും നീതിയുടെ 

ആയ്ുധങ്ങംം ധരിച്ചുകൊണ്ടു മാനാപ 

മാനങ്ങളും മൂഷ്ണ്ണിത്തിസല്ലചീത്തികളും അദ്ദ 

ഭവിച്ചും ചതിയന്മാരെന്നിട്ടും സത്യവാ 

ന്മാര്, 

്രേല്ലാവരും നല്ലവണ്ണം അറിയുന്നവര്, 

മരിക്കുന്നവരെന്നിട്ടും ഇതാ, ഞങ്ങഠ ജീധി 

ആരും അറിയാത്ത വരെന്നിട്ടും 

ക്കുന്ന; ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നവരെന്നിട്ടും കൊ 

ല്പപ്പെടാത്തവര്; ഒൂഃഖിതരെങ്കിലും ഏ 

പ്പോഴ്ചം സന്താഷിക്കുന്നവ൪; ഒരിദരെ 

കിലും പലരെയും സമ്പന്നർ ആക്കുന്ന 

വര്; ഒന്നും ഇല്ലാത്തവര് എങ്കിലും ഏല്ലാം 

കൈ വശമുള്ള വരായിത്തന്നേ. 

അല്ലയോ കൊരിന്ത്യരേ, ഞങ്ങളുടെ 

വായി നിങ്ങളോടു തുറന്നിരിക്കുന്ന; ഞങ്ങ 
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ളുടെ ഹൃദയം ധിശാലമായിരിക്കുന്നു. ഞ 

ങ്ങളുടെ ഉള്ളില് നിങ്ങശക്കു ഇടുക്കമില്ല, 

നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളില് അത്രേ ഇടുക്ക 

മുള്ളതു. ഇതിന്നു പ്രതിഫലമായി നിങ്ങ 

മും വിശാലതയുള്ള വരായിരിപ്പി൯ എന്നു 

ഞാ൯ മക്കളോടു എന്നപോലെ നിങ്ങ 

ളോടു പറയുന്നു. 

നിങ്ങ അധിശ്വാസികളോടു ഇണ 

യല്ലാപ്പിണ ക്രടരുതു; നീതിക്കും അധമ്മ 

ത്തിന്നും തമ്മില് എന്തോരു ചേച്ച? വെ 

ളിച്ചത്തിന്നു ഇരുളോടു എന്തോരു ക്രട്ടായ്ക്? 

ക്രിസ്ത്റവിന്നും ബെലീയാലിന്നും തമ്മില് 

എന്തു പൊരുത്തം? അല്ല, വിശ്വാസിക്കു 

അധിശ്വാസിയുമായി എന്തു ഓഹരി? 

ദൈവാലയത്തിന്നു ധിഗ്രഹങ്ങളോടു എന്തു 

യോജ്യത? നാം ജീവനുള്ള ദൈവത്തി 

നെറ ആലയമല്ലോ. 

ഞാന് അവരില് വസിക്കയും അ 

വരുടെ ഇടയില് നടക്കയും ചെയ്യം; 

ഞാ൯ അവകു ദൈവവും അവര് എനി 

ക്ക ജനവും ആകും? 

എന്നു ദൈവം അരുളിച്ചെയ്യിരിക്കുന്നുവ 

ല്ലോ. അതുകൊണ്ടു 

44% അവരുടെ നടടധില്നിന്നു പൂറ 

പ്പെട്ട ലേപെട്ടിരിപ്പിസ ഏന്നു കത്താ 

വു അരുളിച്ചെയ്യന്നു; അശുഭ്ധമായതു 

ഒന്നും തൊടരുതു; എന്നാല് ഞാന് നി 

ങ്ങളെ കൈക്കൊണ്ടു നിങ്ങഠക്കു പി 

തായും നിങ്ങ എനിക്കു പുത്രന്മാരും 

പുത്രിമാരും ആയിരിക്കും" 

എന്നു സവ്ൃശക്തനായ കത്താധു അരുളി 

ചെയുന്നു. 

൭.൦ അദ്ധ്യായം, 

(്വീഷമുള്ളവരേ, ഈ വാശത്തങ്ങര നമു 

ക്കു ഉള്ളതുകൊണ്ടു നാം ജഡത്തിലെയും 

ആത്ഥാധിലെയും സകലകന്മഷധും നി 

ധാഠാഥദ്ഠിം 
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ക്കി. നമ്മെത്തമന്ന ധെടിപ്പാക്കി ദൈ_ഭ 

യത്തില് വിശുഭ്ധിയെ തികെച്ചുകൊഠംക. 

നിങ്ങളുടെ ഉള്ളില് ഞങ്ങമക്കു ഇടം 

തരുധി൯; ഞങ്ങ ആരോടും അന്യായം 

ചെയ്യിട്ടില്ല, ആരെയും 

ആരോടും ഒന്നും യഞ്ചിച്ചെടുത്തിട്ടുമില്ല. 

കെടുത്തിട്ടില്ല, 

കുററം ധിധിപ്പാനല്ല ഞാ൯ ഇതു പറയു 

ന്നതു; ഒരുമിച്ചു മരിപ്പാനും ഒരുമിച്ചു ജീവി 

പ്പാന്ദം നിങ്ങഠം ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളില് 

ഇരിക്കുന്നു എന്നു ഞാ൯ മുമ്പെ തന്ന പറ 

ഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ. നിങ്ങളോടു എനിക്കുള്ള 

പ്രാഗത്ഭ്യം വലിയതു; നിങ്ങളെക്കുറിച്ചു 

ഒള എനെറ പ്രശംസ വലിയതു; ഞാ൯ 

ആശ്വാസംകൊണ്ടു നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു; ഞ 

ങ്ങളുടെ സകലകക്ഷൃതയിലും സന്തോഷം 

എനിക്കു കവിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 

ഞങ്ങ മക്കെടോന്യയില് എത്തിയ 

ശേഷവും ഞങ്ങളുടെ ജഡത്തിന്നു ഒട്ടം 

സുഖമല്പ എല്ലാധിധത്തിലും കക്ട്ടമത്രേ 

ഉണ്ടായതു ; പുറത്തു യുദ്ധം, അകത്തു ഭയം. 

എങ്കിലും എളിയവരെ ആശ്വസിപ്പ്ിക്കു 

ന്ന ദൈവം തിതൊസിനെറ വരധിനാല് 

ഞങ്ങളെ. ആശ്വസിപ്പിച്ചു. 

വരധഖിനാല് മാത്രമല്പ, അവന്നു നിങ്ങളെ 

അവസെറ 

ക്കൊണ്ടു ലഭിച്ച ആശ്വാസത്താലുംക്രടെ; 

നിങ്ങളുടെ വാഞ്ഞമയും നിങ്ങളുടെ വിലാ 

പവും എനിക്കായുള്ള നിങ്ങളുടെ എരിവും 

ഞങ്ങളോട്ട അറിയിച്ചതിനാല് തടന്ന. 

അതുകൊണ്ടു ഞാ൯ അധികമായി സദന്താ 

ഷിച്ചു. ഞാ൯ ലേഖനത്താല് നിങ്ങളെ. 

ദുഃഖിപ്പിച്ചു എന്നു വരികിലും ഞാന് അനു 

തപിക്കുന്നില്ല; ആ ചലേഖനം നിങ്ങളെ 

കുറയനേരത്തേക്കെങ്കിലും ദൂ ഃ ഖിപ്പിച്ച എ 

ന്നു കാണുന്നതുകൊണ്ടു മുമ്പെ അന്ദതപി 

ചു എങ്കിലും ഇപ്പോ ഞാ൯ സാന്താ 

ഷ്ചിക്കുന്നു; നിങ്ങ ഒ്ൂഃഖിച്ചതിനാലല്ലം 

മാനസാന്തരത്തിന്നായി ട്ട ഖിച്ചതിറാല് 
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അഭൃത്ര. നിങ്ങശക്കു ഞങ്ങളാല് ഒന്നിലും 

ചേതം വരാതവണ്ണം ഭൈവഹിതപ്രകാര 

ദൈവഹിത 

പ്രകാരമുള്ള ട്ഖം അനുതാപം വരാത്ത 

മല്ലോ നിങ്ങ ദൂഃഖിച്ചതു. 

മാനസാന്തരത്തെ രക്ഷെക്കായി തുളവാ 

ക്കുന്നു; ലോകത്തിന്െറ ദൂഃഖമോ മരണ 

ത്തെ മുള വാകുന്നു. ഭദൈവഹിതവ്രുകാരം 

നിങ്ങള്ക്കുണ്ടായ ഈ ദുഃഖം ഏത്ര ഉത്സാ 

ഹം, ഏത്ത പ്രതിവാദം, ഏത നീരസം, 

മേത്ര ഭയം, ഏത വാഞ്മ, ഏത്ര ഏരിധു, 

ഏത്ത പ്രതികാരം നിങ്ങളില് ജനിപ്പിച്ചു; 

ഈ കായ്യത്തില് നിങ്ങ നിമ്മചന്മാര് ഏ 

ന്ന ഏല്ലാധിധത്തിലും കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. 

ഞാ൯ നിങ്ങധാക്കു ഏഴ്ുതിയതു അന്യായം 

ചെയൂധന൯നിമിത്തം അല്ലു, അന്യായം 

അന്മഭധിച്ചവ൯നിമിത്തധുമല്പ, ഞങ്ങ 

ക്ക മുവണ്ടിയയള്ള നിങ്ങമൂടെ തുത്സാഹം 

ഭൈവത്തിന് മുമ്പാകെ നിങ്ങളുടെ ഇട 

യില് ഡവെളിപ്പെടേണ്ടതിന്നു തമന്ന. അ 

തുകൊണ്ടു ഞങ്ങഠാക്കു ആശ്വാസം ധന്നി 

രിക്കുന്നു; ഞങ്ങളുടെ ആശ്വാസമൊഴികെ 

തീതൊസിനെറ മനസ്സിന്നു നിങ്ങളെല്ലാ 

വരാലും തണുപ്പു വന്നതുകെണ്ടേ അവന്നു 

ണ്ടായ സന്തോഷംനിമിത്തം ഞേങ്ങ൦ ഏത്ര 

യും അധികം സമന്താഷിച്ചു. അവമനാടു 

നിങ്ങളെക്കുറിച്ചു വല്ലതും പ്രശംസിച്ച 

ടടുണ്ടെങ്കില് ഞാ൯ ലജ്ല്ലിച്ചുപോയിടില്ല; 

യേങ്ങഠം നിങ്ങളോടു സകലവും സത്യമാ 

യി പറഞ്ഞതുപോലെ തീതൊസിനോടു 

ഞങ്ങ പ്രശംസിച്ചതും സത്യമായി വന്നു. 

അവനെ ഭയത്തോടും വിറയലോടും കൈ 

ക്കൊണ്ടതില് നിങ്ങളെല്ലാവരും കാണിച്ച 

അനുസരണം അവന് ഓാകുമ്പോഠ നി 

ഞങ്ങളോടുള്ള അവനെറ അന്ദരാഗം അത്യ 

ന്തം വഭ്ധിക്കുന്നു. നിങ്ങളെ സംബന്ധി 

ചൂ മ്േല്ലാകായ്യത്തിലും ധൈധയ്യപ്പെടുവാ൯ 

ഇടയുള്ള തിനാല് ഞാ൯ സനന്തോഷികുന്നു. 

ഠിം 

൧൫77 ൨. കൊരിന്ത്യര് ൮ 

൮വം അഡ്ധ്യായം. 

സ്ഹോദരന്മദേര, മക്കെദോയ സഭക൦ 

ക്കു ലഭിച്ച ദൈവകൃപ ഞങ്ങ നിങ്ങ 

കോടു അറിയിക്കുന്നു. കഷ്ടത ഏന്ന ക 

ഠരിനദശാധനയില് ആയിരുന്നിട്ടും അവ 

രുടെ സന്താഷസകമൂദ്ധിയും മഹാദാരിദ) 

ചും ധാരാളും ഒരദായ്യം കാണിപ്പാൻ കാര 

ണമായിത്തീന്നു. വിശൂഭ്ധന്മാരുടെ സഹാ 

യത്തിന്നുള്ള ധമ്മധും ക്രട്ടാസ്തയ്യം സംബ 

ന്ധിച്ചു അവര് വളരെ താപ്പയരത്തോടെ 

പ്രാഫ്്രിപോ 

ലെയും പ്രാഫ്്ിക്കു മീതെയും സ്വരമധയാ 

യി കൊടുത്തു എന്നതിന്നു ഞാന് സാക്ഷി. 

ഞങ്ങളോടു അ3പക്ഷിച്ചു 

അതും ഞങ്ങാം ധിചാരിച്ചിരുന്നതു പോ 

ലെയല്ല; അവര് മുമ്പെ തങ്ങളെത്തന്നേ 

കത്താധിന്നും പിന്നെ ദൈധവേക്ടത്തി 

ന്നൊത്തവണ്ണും അങ്ങമധാക്കും ഏപ്പിച്ചു. 

അങ്ങനെ തീതൊസ്' ആരംഭിച്ചതു പോ 

ലെ നിങ്ങളൂടെ ഇടയില് ഈ ധമ്മരശഖരം 

നിവത്തിമക്കണം എന്നു ഞങ്ങ അധ 

നോടു അപേക്ഷിച്ചു. ഏന്നാല് വിശ്വാ 

സം, വചനം, പരി ജ്ഞാനം, പൂണ്ണജാഗ്രത, 

ഞുങ്ങളോടുദ്ള സ്നേഹം ഇങ്ങനെ ഏല്ലാ 

ററിലും നിങ്ങാഠം മുന്തിയിരിക്ുന്നതു പോ 

ചെ ഈ ധമ്മകായ്യത്തിലും മുന്തിവരുധയി൯. 

ഞാന് കല്പനയായിട്ടല്ല, മററുള്ള വരുടെ 

ജാഗ്രത്വകൊണ്ടു നിങ്ങമൂടെ സ്റ്റേഹത്തി 

നെറ പരമാത്ഥതയും ശോധന ചെയ്യ 

ണ്ടതിന്നരത്രേ പറയുന്നതു. നമുടെ ക 

ത്താവായ യേശുകിസ്മൂ സമ്പന്ന൯ ആ 

യിരുന്നിട്ടും അവന്െറ ടാരിട്യത്താല് നി 

ഞ്ജ സമ്പന്നര് ആകേണ്ടതിന്നു നിങ്ങ 

നിമിത്തം ഒരിഒനായിത്തിന്ന കൃപ നി 

ഞാന് ഇതില് 

എസെറ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞുതരുന്നു; ചെ 

സ്്രാ൯ മാത്രമല്ല, തല്പയ്യപ്പെടടവാനും ക്രടെ 

ങ്ങ അറിയയന്നുവല്ലേ. 
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ലം കൊരിന്ത്യര് ന് 

ഒരു ആണ്ടു മുമ്പെ ആല്യമായി ആരംഭിച്ച 

നിങ്ങമക്കു ഇതു യോഗ്യം. എന്നാല് താ 

പ്യപ്പെടുവാ൯ മനസ്സ്സൊരുക്കം ഉണ്ടായതു 

പോലെ നിങ്ങളുടെ പ്രാവ്യ്ിക്കു ഒത്തവ 

ണ്ണം നിവൃത്തി ഉണ്ടാകേണ്ടതിന്നു ഇപ്പ്യോഠം 

പ്രവൃത്തിയും അനുക്ക്ടിപ്പിന൯. 

മനസ്സ്സൊരുക്കം ഉണ്ടെങ്കില് പ്രാഫ്ട്യിയില്ലാ 

ത്തതു പോലെയല്ല പ്രാപ്ന്ിയുള്ളതു പോലെ 

കൊടുത്താല് അധന്നു ദൈധപ്രസാദം 

ലഭിക്കും. 

ങ്ങഠക്കു ദൂഭിക്ഷധയം വരേണം എന്നല്ല സ 

ഒരുത്തന്നു 

മററുള്ള വകു സുഭിക്ഷധും നി 

മത്വം വേണം എന്നര്ത്രേ. സമത്വം ഉണ്ടാ 

വഡാ൯ തക്കവണ്ണം അവരുടെ സുഭിക്ഷം 

നിങ്ങളുടെ ദൂഭിക്ഷത്തിന്നു ഉതകേണ്ടതിന്നു 

ഇക്കാലം നിങ്ങശക്കുള്ള സുഭിക്ഷം അവ 

രുടെ മൂഭിക്ഷത്തിന്നു ഉതകട്ടെ. 

ഏറെ പെറുക്കിയവന്നു ഏറെയും 

കുറെ പെറുക്കിയവന്നു കുറവും കണ്ടില്ല" 

എന്നു എഴ്ഴതിയിരിക്കുന്നതുപോലെ തന്നേ. 

തീതൊസിസെറ 

ഹൃദയത്തിലും ഈ ജാഗ്രത നല്ല്ലീയ ദൈ 

നിങ്ങഗക്കു വേണ്ടി 

വത്തിന്നു സ്യോത്രം. അവന അപേക്ഷ്ഷ 

കൈക്കൊണ്ടു എന്നു മാത്രമല്ല, അത്യുത്സാ 

ഹിയാകയാല് സ്വമേധയായി നിങ്ങളുടെ 

അടുക്കലേക്കു പുറപ്പെട്ടു. 

നോടുക്രടെ ഒരു സഹോദരനെയും അയ 

ഞങ്ങ അവ 

ച്ചിരിക്കുന്നു; സുധിശേഷസംബന്ധമായു 

ഒള അയനെറ പുകഴ്ച സകലസഭകളിലും 

പരന്നിരിക്കുന്നു. അത്രയുമല്ല, കത്താധി 

നെറ മഹത്വത്തിന്നായും നമ്മുടെ മന 

സ്സ്സൊരുക്കം കാണിപ്പാംനായും ഞങ്ങളുടെ 

ശുത്രൂഷയാല് നടക്കുന്ന ഈ ധമ്മകായ്യ 

ത്തില് അവന് ഞങ്ങമക്കു ക്രട്ടുയാത്രക്കാര 

നായി സഭകളാല് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവ 

ന്ദം ആകുന്നും ഞങ്ങ നടത്തിവരുന്ന 

ഈ ധമ്മശേഖരകായ്യത്തില് ആരും ഞങ്ങ 

ളെ. അപധാദം പറയാതിരിപ്പാ൯ സ്മൂക്ഷ്മി 

ധിം 

2൫൫ 7. നന്്ന്സ്സ്൯ 9 

ച്ചുകൊണ്ടു ഞങ്ങറം കത്താധിനെറ മുമ്പാ 91 

കെ മാത്രമല്ല മനുഷ്യരുടെ മുമ്പാകെയും 

യോഗ്യമായതു മു൯കരുതുന്നു. ഞങ്ങ 

പലതിലും പലപ്പ്യോഴ്ം ശോധനചെയ്യു 

ഉത്സാഹിയായി കണ്ടും ഇപ്പോഴാ തനിക്കു 

നിങ്ങളെക്കറിച്ച ധൈയ്യം പെരുകുക 

യാല് അത്യൃത്സാഹിയായുമിരിക്കുന്ന നമു 

ടെ സഹോദരനെയും അവഖരോടുക്രടെ 

അയച്ചിരിക്കുന്നു. തീതൊസ് എനിക്കു 

ക്രട്ടാളിയും നിങ്ങഥക്കായിട്ടു ക്രട്ടുഖേലക്കാ 

രന്ദം ആകുന്നു; നമുടെ സഹോദരന്മാ൪ 

സഭകളു.ടെ ഒ്ൂതന്മാരും ക്രിസ്റ്കുവിന്നു മഹ 

ത്വവും തന്നേ. ആകയല് നിങ്ങളുടെ 

സ്ന്റേഹത്തിന്നും നിങ്ങളെ.്ചൊല്പി ഞങ്ങ 

പറയുന്ന പ്രുശംസെക്കും ഒത്ത ട്ടഷ്ട്ാന്തം 
$ 

സഭകഠര കാങ്ങകെ അവക്കു കാണിച്ചുകൊ 

ടൂപ്പിന. 

൯. അദ്ധ്യായം. 

വിശുദ്ധന്മാക്ു ധേണ്ടി നടത്തുന്ന ഒ 

ശേഖരത്തെക്കുറിച്ചു നിങ്ങഗക്കു ഏഴ്ചതു 

വാന് ആധശ്യമില്ലല്ലോ. അഖായ കിഴാ 

ണ്ടുമുതല് ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്നു ഞാ൯ 

നിങ്ങളെക്കുറിച്ചു മക്കെഭോന്യരോടു പ്ര 

ശംസിച്ചുവരുന്ന നിങ്ങളുടെ മനസ്സ്സൊരു 

ക്കം ഞാ൯ അറിയുന്നു; നിങ്ങളുടെ എരിവു 

മിക്കപേകും ഉത്സാഹകാരണമായിത്തീ 

ന്നിരിക്കുന്നു. 

പറയുന്ന പ്രശംസ ഈ കായ്യത്തില് യ 

നിങ്ങളെക്കുറിച്ചു ഞങ്ങ 

ത്ഥമാകാതെ ഞാ൯ പറഞ്ഞതു പോലെ നി 

ങ്ങ ഒരുങ്ങിയിരിക്കേണ്ടതിന്ു തന്നേ 

ഞാ൯ സദഹാദരന്മാരെ അയച്ചതു. അ 

ല്ലെങ്കില് പക്ഷേ മക്കെദോന്യ൪ എന്നോടു 

ക്രടെ വരികയും നിങ്ങളെ ഒരുങ്ങാത്തവ 

രായി കാണുകയും ചെയ്യാല് നിങ്ങ എ 

ന്നല്ല ഞങ്ങഠം തന്നേ ഈ അതിധൈധയ്യം 

നിമിത്തം ലങ്്ിച്ചുപോകുമല്ലോ. ആക 
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7. നന്നി 10 

യാല് സഹോഒരന്മാര് ഞങ്ങധകു മുമ്പായി 

അമങ്ങാട്ട വരികയും നിങ്ങ മുമ്പെ വാ 

ശത്തം ചെയൂ അനുഗ്രഹം പിശുക്കായിട്ടല്ല 

അനഃഗ്രഹമായിട്ടു ഒരുത്കിയിരിപ്പാ൯ തക്ക 

വണ്ണം മമ്പുകൂടി ഒരുക്കിധവെക്കുയും ചെ 

യ്യേണ്ടതിന്നു അവരോടു അപപേക്ഷിപ്പാം൯ 

ആധശ്യം ഏന്നു ഞഞ്ങധാക്കു തോന്നി. 

ഏന്നാല് ലോഴമായി ധിതെക്കുന്നവ൯ 

ലോഭമായി കൊയ്യും; ധാരാളമായി വിതെ 

ക്ുകുന്നവന് ധാരോളമായി കൊയ്യും എന്നു 

ഓത്തു കൊഠാധി൯. അവനയ൯ ഫുദയ 

ത്തില് നിശ്ചയിച്ചതു പോലെ കൊടുക്കട്ടെ. 

സങ്കടത്തോടെ അരുതു; നിബ്ബന്ധത്താലു 

മരുതു; സന്തോഷത്തോടെ കൊടുക്കുന്നവ 

നെ ദൈവം സ്നേഹിക്കുന്നു. നിങ്ങ 

സകലത്തിലും എപ്പോഴും പൂണ്ണതൃഖ്്ിയുള്ള 

വരായി സകലസല് പ)വൃത്തിയിലൂം പെ 

രുകിവരുമാവു നിങ്ങളില് സകലകൃപയും 

പെരുകുവാ൯ ഭൈവം ശക്തന് ആകുന്നു. 

& അവന വാരിധിതറി ദരിദന്മാകു 

കൊടുക്കുന്നു; അവനൊ നീതി എന്നേ 

കം നിലനി ല്ലന്നാ 

മുന്നു ഏഴ്ചതിയിരിക്കുന്നുവലല്ലോ.ം ഏ 

ന്നാല് വിതെക്കുന്നവന്നു വിത്തും ഭക്ഷി 

പ്രാ൯ ആഹരേധും നല്ലന്നവ൯ നിങ്ങ 

മൂടെ ധിതയും നല്ധി പൊലിപ്പിക്കയും 

നിങ്ങളൂടെ നീതിയുടെ ധിമൂധു വഭ്ധിപ്പി 

ക്കയും ചയ്യം. 

ഞങ്ങളാത സ്പ്യോതതം വരുവാ൯ കാരണമാ 

യിരിക്കുന്ന ഒരമായ്മം ഒക്കെയും കാണിക്കേ 

ണ്ടതിന്നു നിങ്ങ സകലത്തിലും സമ്പന്ന 

ഇങ്ങനെ ഭൈവത്തിന്നു 

ന്മാര ആകും. ഈ നടത്തുന്ന ധമ്മശേ 

ഖരം വിശുദ്ധന്മാരുടെ ബുദ്ധികുട്ട തീകു 

ന്നതുമല്ലാതെ ഭൈധത്തിന്നു അനവധി 

സ്യോത്രം വരുവാന് കാരണവും ആകു 

൯൯. ഈ സഹായത്താല് തെളിയുന്ന സി 

ഭ്ധത ഹേതുവായി ക്രിസൂവിനെറ സുധി 

ഠിം 

൧89 ൨. കൊരിന്ത്യര് ൧൧ 

ശേഷം നിങ്ങ സ്വീകരിച്ച അനുസര 

ണംനിമിത്തധും അവരോടും എല്ലാവരോ 

ടൂം നിങ്ങ കാണിക്കുന്ന ക്രട്ടായ്്യുടെ ഒര 

ദായ്യംനിമിത്തവും അവര് ഭൈധത്തെ 

മഹത്വപ്പെടുത്തും. നിങ്ങഠക്കു ലഭിച്ച അ 

തിമഹത്തായ ദൈവകൃൂപനിമിത്തം അവര് 

നിങ്ങളെ. കാണ്മാന് വാഞ്ഞിച്ചു നിങ്ങഠാക്കു 

ധേണ്ടി പ്രാത്ഥിക്കും. പറഞ്ഞുതീരാത്ത 

ഓനംനിമിത്തം ഭൈധത്തിന്നു സ്യോത്രം. 

൧0. അദ്ധ്യായം. 

നിങ്ങുടെ സമക്ഷത്തു താഴയുള്ള വ൯ 

എന്നും അകലത്തിരിക്കെ നിങ്ങളോടു 

ധൈയ്യപ്പെടുന്നവ൯ എന്നുമുള്ള പെൌലൊ 

സായ ഞാന് കമ്രിസ്മൂധിനെറ സെരമൃതയും 

ശാന്തതയും ഒപ്പിച്ചു നിങ്ങളെ പ്രബോ 

ധിപ്പിക്കുന്നു. ഞങ്ങഠം ജഡത്തെ അഃ 

സരിച്ചുനടക്കുന്നു ഏന്നു നിരൂപിക്കുന്ന 

ചിലരോടു ധീരത കാണിപ്പാ൯ ഞാന് ഭാ 

ധിക്കുന്നു; ഞോ൯ നിങ്ങളുടെ അടുക്കല് 

വരുമ്പോ അങ്ങനെ ഖണ്ഡിതമായ 

ധൈധയ്യം കാണിപ്പാ൯ ഇടവരരുതു എന്നു 

അപേക്ഷിക്കുന്നു. ഞങ്ങ ജഡാത്തില് 

സഞ്ചരിക്കുന്നവര് ഏങ്കിലും ഭഡപ്രുകാരം 

പോരാടുന്നില്ല. ഞങ്ങളൂടെ പോരിനെറ 

ആയുധങ്ങളോ ജഡികങ്ങഠ അല്ല, കോട്ട 

കളെ ഇടിപ്പാ൯ ഭദൈധസന്നിധിയില് 

ശക്തിയ്യള്ള വ തന്നേ. അധഖയാല് ഞങ്ങ 

സങ്കപ്പങ്ങമൂം ഭൈവത്തിനെറ പരിജ്ഞാ 

നത്തിന്നു ധിരേോധേമായി പൊങ്ങുന്ന ഏല്ലാ 

തുയച്ചയും ഗഇടിച്ചകളുഞ്ഞു, ഏത്തുധിചാര 

ത്തെയും ക്രിസ്മധിനോടുള്ള അനുസരണ 

ത്തിന്നായിട്ട പിടിച്ചടക്കി, 

അനുസരണം തികഞ്ഞൂുവരുമ്പോം എല്ലാ 

നിങ്ങളുടെ 

അനുസരണക്കേടിന്നും പ്രതികാരം ചെ 

യ്കാ൯ ഒരുങ്ങിയുമിരിക്കുന്നു. നിങ്ങ പുറ 

മെയുള്ളതു നോക്കുന്നു. താന് ക്രിസ്തധി 
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൨. കൊരിന്ത്യ൪ ൧൧ 

നുള്ള വന എന്നു ഒരുത്തന ഉറെച്ചിരിക്കു 

ന്നു എങ്കില് അവ൯ ക്രിസ്തരവിന്നുള്ളവ൯ 

എന്നപോലെ ഞങ്ങളും ക്രിസ്പൂധിന്നുള്ള വര് 

എന്നു അവന് പിന്നെയും നിരൂപിക്കട്ടെ. 

നിങ്ങളെ. ഇടിച്ചുകളുവാനല്ല പണിയാ 

നത്രേ കത്താധു ഞങ്ങനക്കു തന്ന അധികാ 

രത്തെക്ുറിച്ചു ഒന്നു അധികം പ്രുശംസി 

ചാലും ഞാ൯ ലങ്ഡ്ലിച്ചുപോകയില്ല. ഞാ൯ 

ലേഖനങ്ങളെ.ക്കൊണ്ടു നിങ്ങളെ പേടിപ്പി 

ക്കുന്നു എന്നു തോന്നരുതു. അവനെറ 

ലേഖനങ്ങ ഘനവധും ഉററധും ഉള്ളവ 

തന്നേ; ശരീരസന്നിധിയോ ബലഹീന 

വും വാക്കു നിന്ദ്യവുമത്രേ എന്നു ചിലര് പ 

റയൂന്നുവല്ലോ. അകലെയിരിക്കുമ്പോഠ 

ഞങ്ങ ലേഖനങ്ങളാല് വാക്കില് എങ്ങ 

അരികത്തിരിക്കുമ്പോ 

പ്രവൃത്തിയിലും അങ്ങനെയുള്ള വ൪ തന്നേ 

നെയുള്ള വരോ 

എന്നു അങ്ങനത്തവ൯ നിരൂപിക്കട്ടെ. 

തങ്ങളെത്തന്നേ റ്രദ്രാഷിക്കുന്ന ചിലരോടു 

ഞങ്ങളെത്തന്നേ ചേത്തൊരുമിപ്പാനോ 

ഉപമിപ്പാനോ തുനിയുന്നില്ല; അവര് തങ്ങ 

കാല് തന്നേ തങ്ങളെ അളക്കുകയും തങ്ങ 

ളോടു തന്നേ തങ്ങളെ ഉപമിക്കയും ചെയ്യ 

ന്നതുകൊണ്ടു തിരിച്ചറിധുള്ളവരല്പ. ഞ 

ങ്ങളോ അള വില്ലാത്തവണ്ണമല്പ, നിങ്ങളു. 

ടെ അടുക്കലോളം എത്തുമാറു ദൈവം 

ഞങ്ങഠക്കു അളന്നുതന്ന അതിരിനെറ 

അള വിന്നു ഒത്തവണ്ണമത്രേ പ്രശംസിക്കു 

ന്നതു. ഞങ്ങഠ നിങ്ങളുടെ അടുക്കലോളം 

എത്താതെ അതിര് കടന്നുപോകുന്നു എ 

ന്നല്ല; ക്രിസ്തുധിനെറ സുധിശേഷം പ്ര 

സംഗിച്ചുകൊണ്ടു ഞങ്ങഠം നിങ്ങളുടെ അടു 

ക്കലോളം വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഞങ്ങഠ മററു 

ളള വരുടെ പ്രുയത്നഫലം കൈവശമാ 

ക്കി അളവില്ലാതെ പ്രശംസിക്കുന്നു എന്നു 

മില്ല. 

ച്ചാല് ഞങ്ങളുടെ അതിരിന്നകതുൃതു നി 

നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം വര്ധി 

ഠിം 

290) 1, ന്ന് 11 

ങ്ങളുടെ ഇടയില് അത്യന്തം വലുതായ 

ഫലം പ്രാപിപ്പാനും മറെറാരുത്തന്െറ 

അതിരിന്നകത്ുതു സാധിച്ചതില് പ്ര 

ശംസിക്കാതെ നിങ്ങ്രക്കു അപ്പൂറതുതുള്ള. 

ദിക്കുകളോരോളം സുധിശേഷം പ്രസംഗി 

പ്രാനും ആശിക്കയത്രേ ചെയുന്നു. പ്ര) 

ശംസിക്കുന്നവന് കത്താധില് പ്രശംസി 

ക്കട്ടെ. തന്നെത്താ൯ പുകട്ത്തന്നവനല്ല 

കത്താവു ലുകഴ്സുതന്നവനത്രേ കൊള്ളാക 

ന്നവന. 

൧൧൦ അപായം, 

നിങ്ങംം എനെറ പക്കല് അസാരം ബു 

ഭ്ധിഹിനത പൊരുത്തുകൊണ്ടാല് കൊള്ളാ 

യിരുന്നു; അതേ, നിങ്ങ ഏന്നെ പൊവു 

ത്തുകൊള്ളു നനുവല്ലോ. 

ക്കുറിച്ചു ദൈവത്തിസെറ എരിവോടെ എ 

ഞാന നിങ്ങളെ 

രിയുന്നു; ഞാന് ക്രിസ്പ എന്ന ഏകപുരു 

ഷന്നു നിങ്ങളെ. നിമ്മലകന്യകയായി ഏ 

പ്പിപ്പാ൯ ധിഖാഹനിശ്ചയം ചെയ്യിരി 

ക്കുന്നു. എന്നാല് സ്പ്പും ഹവ്വയെ മുപാ 

യത്താല് ചതിച്ചതുപോലെ നിങ്ങളുടെ 

മനസ്സു ക്രിസ്ത്റവിനോടുള്ള ഏകാഗ്രതയും 

നിമ്മലതയും ധിട്ടു വഷളായിപ്പോകമോ 

എന്നു ഞാ൯ ഭയപ്പെടുന്നു. ഒരുത്ത൯ 

വന്നു ഞങ്ങഠ പ്രസംഗിക്കാത്ത മറെറാരു 

യേശുധിനെ പ്രുസംഗിക്കയോ നിങ്ങധക്കു 

ലഭിക്കാത്ത വേറൊരു ആത്മാധവെങ്കിലും 

നിങ്ങ കൈക്കൊള്ളാത്ത വേറൊരു സു 

ലഭിക്കയോ 

ബ്പോഠം നിങ്ങ പൊറുക്കുന്നതു ആശ്ചയ്യം. 

ഞാ൯ അതി ശ്രേക്തയുള്ള അപ്പൊസ്പുല 

ന്മാരെക്കാഠം ഒട്ടും കുറഞവനല്ല എന്നു 

ധിശേഷമെങ്കിലും ചെയ്യു 

നിരൂപിക്കുന്നു. ഞാ൯ വക്സോമത്ഥ്യമില്ലാ 

ത്തവ൯ എങ്കിലും പരി ് തോനമില്ലാത്തവ 

നല്ല; ഞങ്ങ അതു നിങ്ങഠക്കു ഏല്ലാ 

യ്ക്ക്യോഴചം എല്ലാവിധത്തിലും ധെളിപ്പേടു 

10 

18 
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ത്തിയിരിക്കുന്നു വല്ലോ. അല്ലെങ്കില് ധൊ൯ 

ഭൈവത്തിനെറ സുധിമശകംം നിങ്ങശക്കു 

സൌജന്യമായി പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടു നി 

ങ്ങ തയരേണ്ടതന്നു എന്നെതാുമന്ന താ 

ട്ര യാല് പാപം ചെയ്യുവാ? നിങ്ങ 

മൂടെ ഇടയില് ശുദ്ര്ഷ ചെയ്യാസ ഞാസ 

മററു സട്കളെ കവന്നു അവരരാടു ചെല 

വിന്നു വാങ്ങി. നിങ്ങളുടെ ഇടയില് ഇ 

രുന്നപ്പോഠം മുടടണ്ടായാറെ ഞാ൯ ഒരുത്ത 

നെയും ഭാരപ്പെടുത്തിയില്ല. മക്കെഭൊവ്യ 

യില്നിന്നു വന്ന സദഹോദരന്മാർ അ 

നെറ മുട്ട്യിഅ തു. ഞാന് ഒരു യിരധ 

നയഷ്യം നിങ്ങധക്കു ഭ്രാരമായിത്ത്രാതവ ഇ്ണം 

എന്നി 

ലൂള്ള ക്രിസൂധിനൊൌൊ സയ്യത്മാണ അഖാ 

സൂക്ഷിച്ചു, മേലാലും സൂക്ഷം. 

യപ്രമടശങ്ങളില് ഈ പ്രശംസ എനിക്കു 

ആരും ഇല്ലാതാക്കുകയിച്പ. അതു എന്തുകൊ 

ണ്ടു? ഞാന് നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കായ്ക്യകൊ 

ണ്ടോ? ദൈവം അറിയുന്നു. ഏഎന്നെനി 

വിപ്പം൯ കാരണം അന്വേഷിക്കുന്നവക്കു 

കാരണം അറുത്തുകളുമയണ്ടതിന്നു ഞാ൯ 

ചെയ്യുന്നതു മമലാലും ചെയ്യും; അവര് പ്രഗം 

സിക്കുന്ന കായ്യത്തില് ഞങ്ങളെ പ്പോലെ അ 

൨.രെ കാണട്ടെ. ഇങ്ങനെയുദ്ള വര് കള്ള 

യപ്പപൊസ്മൂലന്മാർ, കപട മവലക്കാ൪, ക്രി 

സ്റ്ൂഡിനെറ അപ്പെസ്ടേലന്മാരുടെ മവകം.ം 

അതു ആശ്ചയ്യായ 
മല്ല; സാത്താ൯താനും ഖെളിച്ചട്ടുതനെറ 

ധരിക്കുന്ന രതേ; 

വേക.ം ധരിക്കുന്നുവരല്ലാ. ആകയാല് 

അവനെറ ശുധഷക്കാർ നീതിയുടെ 

ശുത്തൂക.ക്കാരുടെ ധവേഷ.ം ധരിച്ചാല് 

അതിശയമല്ല; അധരുടെ അ൨.സാനം 

അധരുടെ പ്രവൃത്തികഠക്കു ഒത്തതായി 

രിക്കും. 

ആരും എന്നെ ബുഭ്ധിഹിന൯ എന്നു 

ധിചാരിക്കുരുതു ഏന്നു ഞാന് പിന്നെയും 

പറയുന്നു; വിചാരിച്ചാമലാ ത്താന്ദം അപ്പം 
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പ്രശംസികക്കേണ്ടതിന്നു ബുഭ്ധിഹീനനെ 

൨. കൊരിന്ത്യര് 7) 

പ്പോലെയെങ്കിലും ഏന്നെ കൈക്കൊഠ 

യി൯. 

കത്താധിനെറ ഹിതപ്രകരേമല്ലം, പ്രശം 

ഞാ൯ ഈ സംസാരിക്കുന്നതു 

സിക്കുന്ന ഈ അതിധൈധയ്യത്തോടെ ബു 

ദ്ധിഹിനനെപ്പോലെ അത്ര സംസാരി 

ക്കുന്നതു. പലരും ജഡപ്രകാരം പ്രശം 

സിക്കയാല് ഞാനും പ്രശംസിക്കും. നി 

ങ്ങ ബുദ്ധിമാന്മാര് ആകയാല് ബുദ്ധി 

ഹിനരെ സഃടന്താഷത്തോടെ പൊമറുക്കു 

നനുഖല്ലോ. നിങ്ങളെ ഒരുവന് അടിമ 

പ്പെടുത്തിയാലും ഒരുവ൯ തിന്നുകളഞ്ഞാ 

ലൂം ഒരുവന് പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോയാലും 

ഒരുവ൯ അഹംകരിച്ചാലും ഒരുവന് നി 

ങ്ങളെ മുഖത്തു അടിച്ചാലും നിങ്ങ പൊ 

റുക്കുന്നുവല്ലോ. അതില് ഞങ്ങ ബ 

ലഹിനരായിരുന്നു എന്നു ഞാന് മാനം 

കെട്ടു പറയുന്നു. എന്നാല് ആരെങ്കി 

ലും ധ്ധൈയ്യപ്പെടുന്ന കായ്യത്തില് __ ഞാ൯ 

ബുദ്ധിഹിനനായി പറയുന്ത --- ഞാന്മം 

ധൈധയ്യപ്പെടുന്നു. അവര് എബ്രബായരോ? 

ഞാനും അഭേത; അവര് യിസ്പ്ാരയല്യരോ? 

ഞാനം അത; അവര് അബ്രഹോമിനെറ 

ക്രിസ്മൂവി 

നെറ ശുദ്രൂകാക്കാരോ? _ ഞാ൯ ബുദ്ധിഭ്ര 

സന്തതിമയാ? ഞാനും അതേ 

മമായി സംസാരിക്കുന്നു. ഞാ൯ അധികം; 

ഞാ൯ ഏററവും അധികം അദ്ധ്വാനിച്ചു 

അധികം പ്രാവശ്യം തടയധിലായി, അന 

വധി അടികൊണ്ടു, പലപ്പോഴ്ചം പ്രാണഭ 

യത്തിലായി; 

കുറയ നാല്പതു അടി അഞ്ചു വട്ടം കൊണ്ടു; 

യ്യെഹ്രുദരാത ഞാന് ഒന്൯ു 

മൂന്നു വട്ടം കോലിനാല് അടി കൊണ്ടു; ഒ 

രിക്കല് കല്ലേറു കൊണ്ടു, മൂന്നു വട്ടം കപ്പല് 

ച്ചേതത്തില് അകല്പെട്ടു, ഒരു രാപ്പകത 

വെള്ള ത്തില് കഴിച്ചു. ഞാന് പലപ്പ്പോഴ്ചം 

യാതചെയ്യൂ; നടികളിലെ ആപത്തും, കള്ള 

ന്മാരാമുള്ള ആപത്തു, സ്വജനത്താലുള്ള 
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ആപത്തു, ജാതികളാലുള്ള ആപത്തു, പട്ട 

ണത്തിലെ ആപത്തു. കാട്ടിലെ ആപത്തും 

ക്ടലിലെ ആപത്തു, കള്ള സ്പഹോദരന്മാ 

രാലുള്ള ആപത്തു; അഭ്ധവാനം, പ്രയാസം, 

പലവട്ടം ഉറക്കിളപ്പും ചൈദാഹം, പലവ 

ട്ടം പടിണി, ശിതംം, നഗ്നത എന്നി അസാ 

ധാരണസംഗതികഠം ഭധിച്ചതു ക്രടാതെ 

എനിക്കു ദിപസേന സപവ്വസ്ഭകളെയും 

കുറിച്ചുള്ള ചിന്താഭാരം എന്ന തിരക്കും ഉണ്ടു. 

ആര് ബലഹിീിനനായിട്ടു ഞാ൯ ബലഹി 

നനാകാതെ ഇരിക്കുന്നു? ആര് ഇടറിപ്പോ 

പ്രശം 

സിക്കേണമെങ്കില് എനെറ ബലഹീനത 

യിട്ടു ഞാന് അഗലാതിരിക്കുന്നു 2 

സംബന്ധിച്ചു ഞാ൯ പ്രശംസിക്കും. നമ്മു 

ടെ കത്താധായ യേശുക്രിസ്തറുധിനെറ ദൈ 

വധം പിതാധൃയമായി എടന്നക്കും വാഴ്സ 

പ്പെട്ടവ൯ ഞാ൯ ഭോഷ്ഘ്ല്പ പറയുന്നതു 

എന്നറിയുന്നു. ഭമസ്സൊസിലെ അരേതാ 

രാജായിസനെറ നാട്ടവാഥി എന്നെ പിടി 

പ്രാ൯ന ഇ ചച്ച ഒമസ്തപട്ടണത്തെ കാവല് 

വെച്ചു കാതൃു. എന്നാല് അവര് എന്നെ 

മതിലിലുള്ള ഒരു കിളിലാതില് വഴിയായി 

ഒരു കൊട്ടയില് ഇറക്കിപിട്ടു, അങ്ങനെ 

ഞാ൯ അയവനെറ കയ്യില്നിന്നു തെററി 

ഓടിപ്പോയി. 

൧൨. അഷഡ്ധ്യായാ. 

(പ്പശംസിക്കുന്നതിനാല് പ്രയോജനമില്ല 

എങ്കിലും 

ഞാ൯ കത്താധിനെറ ദശനങ്ങളെയും 

അതു ആധശ്യമായിരിക്കുന്നു. 

ധെളിപ്പാടുകളെയും കുറിച്ചുപറവാ൯ പോ 

കുന്നു. ക്രിസ്റ്റുവിലുള്ള ഒരു മനുഷ്യനെ 

ഞാ൯ അറിയുന്നു: അവന് പതിന്നാലു 

സംവത്സരം മുമ്പെ മൂന്നാം സ്വഗ്ലത്തോളം 

എടുക്കപ്പെട്ടു; 

ഞാന് അറിയുന്നില്ല, ശരീരം ക്രടാതെയോ 

ശരീരത്തോടെയോ എന്നു 

എന്നുമറിയുന്നില്ല; ദൈവം അറിയുന്നു. 
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ആ മനുഷ്യ൯ പരദിസയോളം എട്ടുക്ക 

പ്പെട്ടു; ശരീരത്തോടെയോ ശരീരം ക്രടാ 

തെയോ എന്നു ഞാന് അറിയുന്നില്ല; ദൈ 

മന്ദഷ്യയന്നു ഉചരിപ്പാ൯ 

പാടില്ലാത്തതും പറഞ്ഞുക്രടാത്തതുമായ വാ 

വം അറിയുന്നു. 

ക്കുകളെ. അവന കേട്ടു എന്നു ഞാ൯ അറി 

യ്യുന്നു. 

സികും; എന്നെക്കുറിച്ചോ എനെറ ബല 

അധയനെക്റിച്ചു ഞാ൯ പ്രശം 

ഹീനതകളില് അല്ലാതെ ഞാന് പ്രശംസി 

ക്കയില്ല. ഞാ൯ പ്രുശംസിപ്പാ൯ വിചാ 

രിച്ചാലും മൂഡനാകയില്ല; സത്യ മല്ലോ പറ 

യൂന്നതു ; എങ്കിലും എന്നെ കാണുന്നതിന്നും 

എനെറ വായില്നിന്നു കേശക്കുന്നതിന്നും 

മീതെ ആരും എന്നെകുറിച്ചു നിരൂപിക്കരു 

തു എന്നുവെച്ചു ഞാ൯ അടങ്ങുന്ന. ഖെളിി 

പ്പാടുകളടടെ ആധിക്യത്താല് ഞാ൯ അതി 

യായി നിഗളിച്ചുപോകാതിരിപ്പാ൯ എനി 

ക്കു ജഡത്തില് ഒരു ശ്രുലം തന്നിരിക്കുന്നു; 

ഞാ൯ നിഗളിച്ചുപോകാതിരിക്കേണ്ടതി 

ന്നു എന്നെ കുത്തുവാന് സാത്താനെറ ഒ്ടൂത 

നെതന്നേ. അതു എന്നെ ധിട്ടുനിങ്ങേണ്ട 

തിന്നു ഞാ൯ മൂന്നു വട്ടം കുത്താധിനോടു 

അപേക്ഷിച്ചു. അവഖ൯ ഏ൪ന്നാടു: ഏ 

നെറ കൃപ നിനക്കു മതി; ഏനെറ ശക്തി 

ബലഹീനതയില് തികഞ്ഞുവരുന്നു എന്നു 

പറഞ്ഞു. ആകയാര് ക്രിസ്മുധവിനെറ ശ 

ക്തി എനെറമേല് ആധസിക്കേണ്ടതിന്നു 

ഞാ൯ അതിസന്തോഷത്തോടെ എനെറ 

ബലഹിനതകളില്ൽ പ്രശംസിക്കും. അതു 

കൊണ്ടു ഞാ൯ ക്രിസ്തുവിന്നു വേണ്ടി ബല 

ഹീനത, കയ്യേററം, ബുഭ്ധിമുട്ടു, ഉപടധം, 

ഞെരുക്കം എന്നിവ സഹി പ്പാ൯ ഇക്ഷുപ്പെ 

ടുന്നു; ബലഹിനനായിരിക്കുമ്പോഠ തന്നേ 

ഞാന് ശക്തനാകുന്നു. 

ഞാ൯ മൂഡനായി പ്പോയി; നിങ്ങ എ 

ന്നെ നിബ്ബന്ധിച്ചു; നിങ്ങാം എന്നെ ശ്ര 

ഫവിമൃക്കണ്ട തായിരുന്നു; ഞാന് ഏതുമിപ്പ 
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മ്േ്കിലും അതി ത്രെക്ടതയുള്ള അപ്പൊന്പു 

ലന്മാരില് ഒട്ടം കുറഞവനല്ല. അപ്പൊ 

സ്മൂലനെെറ ലക്ഷണങ്ങാഠം പൂണ്ണസഹിക്ക്കു 

തയിലും അടയാമളങ്ങളാലും അത്ഭൃതങ്ങളാ 

ലൂം ലീയ്യപ്പവ്ൃത്തികളാലും നിങ്ങളൂടെ ഇട 

ഞാന 

നിങ്ങഠക്കു ഭാരമായിത്തീന്നില്ല ഏന്നുള്ള 

യില് ധെളിപ്പെട്ട വന്നുവല്ലോ. 

തല്ലാതെ ശേഷം സക്കളെക്കാഠ നിങ്ങ 

ക്കു ഏതൊന്നിത കുറാ വന്നു? ഈ അന്യാ 

യം ക്ഷമിച്ചുകൊഠധി൯. 

ഈ മൂന്നാം പ്രാധശ്യം നിങ്ങളൂടെ അടു 

ക്കു വരുവാ൯ ഞാന ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നു; 

നിങ്ങഗക്കു ഭാരമായിത്തിരുകയയമില്ല; നി 

ങ്ങഗക്കുള്ളതിനെയല്ല നിങ്ങളെത്തന്നേ 

ഞാന് അന്വേഷിക്കുന്നു; മക്കം അമ്മയ 

പ്ന്മാക്കല്ല അമ്മയപ്പന്മാർ മക്കശക്കായിട്ട 

ല്ലോ ചരതിക്കേണ്ടതും ഞാന് അതിസ 

ന്തോഷത്തോടെ നിങ്ങളൂടെ ജീവന്നു വേ 

ണ്ടി) ചെലവിട്ടകയും ചെലധായയ്ക്കാകയും 

ചെയ്യും. ഞാന് നിങ്ങളെ. അധികമായി 

സ്ന്റേഹിച്ചാരു നിങ്ങ ഏന്നെ അല്പമായി 

ഞാ൯ നിങ്ങരക്കു 

ഭാരമായിത്തീന്നില്ല മ്രേ്കിലും ഉപായിയാക 

സ്നേഹിക്കുന്നു ലോ? 

യാല് കൌശലംകൊണ്ടു നിങ്ങളെ കൈ 

വശമാക്കി ഏന്നു നിങ്ങ പറയ്യമായിരി 

ക്കും. ഞാ൯ നിങ്ങളൂടെ അടുക്കരു അയ 

കുവരിതു വല്പവനെക്കൊണ്ടും നിങ്ങളോടു 

വല്ലതും വഞ്ചിച്ചെടുത്തുമധവാ? ഞാ൯ തി 

തൊസിനെ പ്രമബാധിപ്പിച്ചു, ആ സ 

ഹോദരനെയുംക്രടെ അയച്ചിരുന്നു; തി 

തൊസ് നിങ്ങളോടു വല്ലതും വഞ്ചിച്ചെടു 

ത്തുവോ? ഞങ്ങഠ നടന്നതു അതേ ആത്മാ 

വിരു അല്ലയോ? അത കാല്ചുഖടുകളില് 

അല്ലയോ? 

ഇത്രനേരം ഞങ്ങ൦ നിങ്ങളോടു പ്രതി 

വാദിക്കുന്നു ഏന്നു നിങ്ങഠക്കു തോന്നുന്നു 

ധോ? ഭൈധത്തിന്യുമ്പാകെ ക്രിസ്റ്റുവില് 

293 ൨. കൊരിന്ത്യര് ൧൩ 

ആകുന്നു ഞങ്ങഠ സംസാരിക്കുന്നതു; പ്രി 

യമുള്ള വരേ, സകലവും നിങ്ങളുടെ ആ 

ത്മിക വഭ്ധനെക്കായിട്ടത്രേ. ഞാന് വരു 

മ്പോര ഞാന ഇ ച്ല്ിക്കാത്തവിധത്തില് നി 

ങ്ങളെ കാണുകയും നിങ്ങ ഇ ച്ച്രിക്കാത്ത 

വിധത്തില് ഏന്നെ കാണുകയും ചെയ്യുമോ 

എന്നും പിണക്കം, ഈഷ്യം, ക്രോധം, 

ശാഠ്യം ഭേഷണി, കശുകശുപ്പം നിഗളം, 

കലഹം എന്നിവ ഉണ്ടാകു മോ എന്നും ഞാ൯ 

വീണ്ടും വരുമ്പോ എനെറ ദൈവം 

എന്നെ നിങ്ങളുടെ ഇടയില് താഴ്സവാനും 

പാപംചെയ്യിട്ട തങ്ങഠം പ്രവത്തിച്ച അ 

ശുഭ്ധി, ടന്നടച്ചു, ടൂഷ്ട്രാമം എന്നിവയെ 

ക്കുറിച്ചു മാനസാന്തരപ്പെടാത്ത പലരെയും 

ചൊല്ലി ഖേടിപ്പാനും സംഗതിവരുമോ 

എന്നും ഞാന് ഭയപ്പെടുന്നു. 

൧൩. അഡ്യധ്യായംം 

ഇ മൂന്നാം പ്രാവശ്യം ഞാ൯ നിങ്ങളൂടെ 

അടുക്കത വരുന്നുണ്ടു : 

% രണ്ടു മൂന്നു സാക്ഷികളുടെ വാമൊ 

ഗിയാല് ഏതു കായ്യധും ഉറപ്പാകും." 

ഞാന രണ്ടാം പ്രാവശ്യം നിങ്ങളുടെ ഇട 

യില് ഇരുന്നപ്പോ: ഞാന് വീണ്ടും 

വന്നാല് ക്ഷമിക്കയില്ല എന്നു പറഞ്ഞ 

തുമപാലെ ഞാ൯ ഇപ്പോഠം ട്രൂരത്തിരുന്നു 

കൊണ്ടു ആ പാപം ചെയൂവരോടും മറെറ 

ല്ലാവരോടും മു൯ക്ൂട്ടി പറയുന്നു. ക്രി 

സ്കൂ എന്നില് സംസാരിക്കുന്നു എന്നതിന്നു 

നിങ്ങ തുമ്പു അന്വേഷിക്കുന്നുവല്ലോ. 

അയന് നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചു ബലഹി 

നനല്ല, നിങ്ങളില് ശക്ത൯ തന്നേ. 

ബലഹിനതയാല് അവധവ൯ ക്രൂശിക്കപ്പെ 

ട്ടിട്ടും ദൈവശക്തിയാല് ജീവിക്കുന്നു; 

ഞങ്ങദ്ടും അവനില് ബലഹിീന൪ ഏങ്കിലും 

അവനോടുക്രടെ ദൈവശക്തിയാല് നി 

ഞജമക്കു വേണ്ടി ജീവിക്കുന്നു. നിങ്ങഗാ 

ളാ 
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വിശ്വാസത്തില് ഇരിക്കുന്നുവോ എന്നു 
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ത്ഥിക്കുന്നു. 

നിങ്ങളെത്തന്നേ പരിക്ഷിപ്പി൯; നിങ്ങ | ന്നെത്തിയാത ഇടിച്ചുകളു വാനല്ല പണി 

ളെത്തന്നേ ശോധനചെയ്ത്തിനു. നിങ്ങ 

കൊള്ളരുതാത്തവര് അല്ല എന്നുവരികില് 

യേശുക്രിസ്റ്റു നിങ്ങളില് ഉണ്ടു എന്നു നിങ്ങ 

ളെത്തന്നേ അറിയുന്നില്ലയോ? ഞങ്ങ 

കൊള്ള രുതാത്തവര് അല്ല എന്നു നിങ്ങ 

അറിയും എന്നു ഞാ൯ ആശിക്കുന്നു. നി 

ങ്ങ ഒരു ദോഷധ്യം ചെയ്യാതിരിക്കേണ്ട 

തിന്നു ഞങ്ങ. ദൈവത്തോടു പ്രാത്ഥിക്കു 

ന്നു; ഞങ്ങ കൊള്ളാകുന്നവരായി തോ 

ന്നേണ്ടതിന്നല്ല, ഞങ്ങ കൊള്ളരുതാത്ത 

വർ എന്നപോലെ ഇരുന്നാലും നിങ്ങ 

നന്മ ചെയ്യേണ്ടതിന്നത്തേ. സത്ൃത്തിന്നു 

അരുക്രലമല്ലാതെ സത്യത്തിന്നു പ്രതി 

ക്രലമായി ഞങ്ങഥക്കു ഒന്നും കഴിധി 

ല്ലല്ലോ. 

ശക്തരും 

ഞങ്ങ ബലഹീനരും നിങ്ങ 

ആയിരിക്കുമ്പോര ഞങ്ങ 

സന്തോഷിക്കുന്നു; നിങ്ങളുടെ യഥാസ്ഥാ 

നത്വത്തിന്നായി തന്നേ ഞങ്ങ പ്രാ 

വാനത്രേ കത്താധുയ തന്ന അധികാരത്തി 

നനു തക്കവണ്ണം ഖണ്ഡിതം പ്രയോഗിക്കാ 

തിരിക്കേണ്ടതിന്നു മൂരതുതുനിന്നു ഇതു എഴ 

തുന്നു. 

തീച്െക്കു, സഭഹാദരന്മാരേ, സന്തോ 

ഷ്ിപ്പി൯; യഥാസ്ഥാനപ്പെടുധി൯; ആ 

ശ്വസിച്ചുകൊരലി൯; ഏകമനസ്സുള്ള വരാ 

കയി൯; സമാധാനത്തോടെ ഇരിപ്പി൯ ; 

എന്നാല് സ്ന്റേഹത്തിനെറയും സമാധാന 

ത്തിനെറയും ദൈവം നിങ്ങളോടുകൂടെ 

ഇരിക്കും. 

ന്വോന്യം വന്ദനം ചെയ്തി൯. 

ധിശുഭ്ധചുംബനംകൊണ്ടു അ 

വിശുദ്ധന്മാർ എല്ലാവരും നിങ്ങമശക്കു 

വന്ദനം ചൊല്ലുന്നു. 

കത്താവായ യേശുക്രിസ്ത്ുവിനെറ കൂപ 

യും ദൈയത്തിനെറ സ്നോഹധും പരിശു 

ഭ്ധാത്മാധിസെറ ക്രട്ടായ്ക്യും നിങ്ങളെല്ലാ 

വരോടുംക്രടെ ഇരിക്കുമാറാകട്ടെ. 
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അപ്പൊസ്തലനായ ചൌലൊസ് 

ഗലാത്ൃക്കു എഴുതിയ ലേഖനം 
ലി 

ഹം അദ്ധ്യായം. 

കകീനഷ്യരില്നിന്നല്ല മന്ദഷ്യയനാലുമല്ല 

യേശുക്രിസ്പൂധിനാലും അവനെ മരിച്ചവ 

രുടെ ഇടയില്നിന്നു മഉയിപ്പ്ിച്ച പിതാ 

വായ ദൈയത്താലുമര്ത്രേ അപ്പ്പൊസ്യൂുല 

ധിം 

നായ പൌലൊസും ക്രടെയുള്ള സകല 

സഹോടരന്മാരും ഗലാത്യസഭകശക്കു എഴ” 

തുന്നതു: 

നിന്നും നമുടെ ദൈവധും പിതാവുമായ 

പിതാവായ ദൈധവത്തിങ്കരു 

അതുനിമിത്തം ഞാ൯ വ 1 

0 
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ദ്രപ്ലിമ്ട 1 

വനെറ ഇഷ്യപ്ൃകാരം ഇപ്പോഴത്തെ ദുഷ്ട 

ലോകത്തിതനിന്നു നമ്മെ വിടു ധികക്കേണ്ട 

തിന്നു നജുടെ പാപങ്ങരനിമിത്തം തന്നെ 

തആഅാ൯ ഏറപ്പിച്ചുകൊടുത്തവനായി നമുടെ 

കത്താവായ യേ കിസൂധിങ്കല്നിന്നും 

നിങ്ങധക്കു കൃപയും സമാധാനവും തുണ്ടാ 

കട്ടെ. അവന്നു എന്നെന്നേക്കും മഹത്വം. 

ത്ആമേ൯. 

ക്രിസ്മൂധവിനെറ കൃപയാല് നിങ്ങളെ 

വിളിച്ചവനെ വിട്ടു നിങ്ങ ഇത്ര വേഗ 

ത്തില് വേറൊരു സുധിശേകത്തിരലക്കു 

മറിയുന്നതുകൊണ്ടു ഞാ൯ ആശ്ചഷ്യപ്പെ 

ടുന്നു. അത്തു 

തേന്നല്ല, ചിലര് നിങ്ങളെ. കലക്കി കരിസ്മ 

വേറൊരു സുധിശേഷം 

വിനെറ സുധിശേഷം മറിച്ചുകളുവാ൯ ഇ 

ഛ്ടിക്കുന്നു ൫൬൬൭൭൫. എന്നാൽ ഞങ്ങ 

നിങ്ങളോടു അറിയിച്ചതിന്നു വിപരീത 

മായി ഞങ്ങ ആകട്ടെ സ്വഗ്ശത്തിതനിന്നു 

ഒരു ദൂൂതനാകട്ടെ നിങ്ങളോടു സുധിശേഷം 

അറിയിച്ചാല് അവന ശപിക്കപ്പെട്ടവന്. 

യേങ്ങഠ മുനപറഞ്ഞതു പോലെ ഞാന് ഇ 

പ്പോ പിന്നെയും പറയുന്നു: നിങ്ങഠം 

കൈക്കൊണ്ട സുധിശേഷത്തിന്നു വിപ 

രീതമായി ആരെങ്കിലും നിങ്ങളോടു സുധി 

ശേഷം അറിയിച്ചാല് അവന ശപി 

ക്ഷപ്പെടവ൯. ഇപ്പോ ഞാ൯ മന്ദ 

്യേരെയോ ഭദൈവത്തെയാ സന്തോ 

കിപ്പിക്കുന്നതു? അല്ലു, ഞാ൯ മനുഷ്യരെ 

പ്രസാടിപ്പിപ്പാ൯ നോക്കുന്നുവോ? ഇ 

ന്നും ഞാന് മനുഷ്യരെ പ്രസാടിപ്പിക്കുന്നു 

്ര്കില് ക്രിസ്റത്ുധിനെറ ഭഓാസനായിരി 

ക്കയില്ല. 

സഹോദരന്മാരേ. ഞാന് അറിയിച്ച 

സുധിശേകം മാന്ദഷമല്പ എന്നു നങ്ങ 

ളെ ഒപ്പിക്കുന്നു. 

രോടു പ്രാപിച്ചിട്ടില്ല പഠിച്ചിട്ടുമില്ല, യേശു 

ക്രിസ്ത്ുവിനന്െറ ധെളിപ്പടടിനാല് അത്ര 

അതു ഞാ൯ മന്മഷ്യ 

ഠിം 
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പ്രാപിച്ചതു. യ്യെഫ്രുഭമതത്തിലെ ഏനെറ 

മുമ്പേത്ത നടപ്പു നിങ്ങ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ. 

ഞാ൯ ദൈധത്തിനെറ സഭയെ അത്യന്തം 

തുപദധിച്ചു മുടിക്കയും ഏനെറ പിതൃപാ 

രമ്പയ്യത്തെക്കുറിച്ച അതൃന്തം എരിധേറി, 

എനെറ സ്വജനത്തില് സമപ്പായക്കാ 

രായ പലരെക്കാള്ടും യ്യെഫ്രടമതത്തിരു 

അധികം മുതിരുകയും ചെയ്തുപോന്നു. 

മ്രേങ്കിലും എനെറ ജനനംമുതല് എന്നെ 

ധേരുതിരിച്ചു തനെറ കൃപയാല് ധികിച്ചി 

രിക്കുന്ന ദൈവം തസനൊ പുതതനെകുറി 

ചുള സുധിശേഷം ഞാ൯ ജാതികളുടെ 

ഇടയില് അറിയികക്കേണ്ടതിന്നു അവനെ 

ഏന്നിരു ധെളിപ്പെടുത്തുവാന് പ്രസാടിച്ച 

പ്പ്ോഠം ഞാന് മാംസരക്തങ്ങളോടു ആലോ 

ചിക്കയോ എനിക്കു മുമ്പെ അപ്പൊസ്മൂല 

ന്മാരായവരുടെ അടുക്കല് യെരൂശമലമി 

ലേക്കു പോകയോ ചെയ്യാതെ നേരെ അറ 

ബിയി ലേക്കു പോകയും ഒമസ്സൊസിലേക്കു 

മടങ്ങി പ്പോരുകയും ചെയ്തൂ. 

മൂഡാണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ടു കേഫാധുമായി മുഖ 

പരിചയമാകേണ്ടതിന്നു യെരുശമലമി ലേ 

ക്കു പോയി പതിനഞ്ചു ദിവസം അധ 

നോടുക്രടെ പാത്തു. എന്നാല് കത്താഠധാി 

നെറ സഹോദരനായ യാകക്കോബിനെ 

അല്ലാതെ അപ്പയൊസ്മൂലന്മാരില് വേറൊരു 

ഞാന് നിങ്ങമക്കു 

എഴുതുന്നതു ഭോഷ്ട്ലു എന്നതിന്നു ദൈവം 

ത്തനെയ്യും കണ്ടില്ല. 

സാക്ഷി. പിന്നെ ഞാന് സുറിയ കിലി 

യ്യെഫ്ര്ട 
യിലെ ക്രിസ്തൂസഭകഠക്കോ ഞാന് മുഖപ 

ക ദിക്കകളിലേക്കു പോയി. 

രിചയമില്ലാത്തവന് ആയിരുന്നു; മുമ്പെ 

നമ്മെ ഉപടവിച്ചവ൯ താന് മുമ്പെ 

മുടിച്ച വിശ്വാസത്തെ ഇപ്പോഠം പ്രസം 

ഗിക്കുന്നു ഏന്നു മാതൃം അവര് കേട്ട 

ഏന്നെച്ചൊല്ലി ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെ 

ടുത്തി. 
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൨. അഷ്ധ്യായം. 

വിതിന്നാലു ആണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ടു ഞാ൯ ബ 

ന്നബാസുമായി തീതൊസിനെയും ക്രട്ടി 

ക്കൊണ്ടു വീണ്ടും യെരൂശലേമിലേക്കു 

പോയി. ഞാ൯ ഒരു ധെളിപ്പാടു അന്ദ 

സരിച്ചത്രേ പോയതു; ഞാ൯ ഓടുന്നതോ 

ഓടിയതോ ധെറുതെ എന്നു വരാതിരി 

പ്രാസ ഞാ൯ ജാതികളുടെ ഇടയില് പ്ര 

സംഗിക്കുന്ന സുവിശേഷം അധഖരോടു, 

വിശേഷാല് പ്രമാണികളോടു വിഖരിച്ചു. 

എനെറ ക്രടെയുള്ള തിതൊസ് യവനസ൯ 

എങ്ങിലും പരിച്ഛേദന ഏപ്പാ൯ അവനെ 

ആരും നിബ്ബന്ധിച്ചില്ല. അതോ, നുഴഞ്ഞു 

വന്ന കള്ളസ്സഹോദരന്മാ൪നിമിത്തമായി 

രുന്നു; അവർ നമ്മെ അടിമപ്പെടുത്തേണ്ട 

തിന്നു ക്രിസ്ത്രയേശുധില് നമുക്കുള്ള സ്വാത 

നത്്ം ഒററുനോക്കുവാ൯ ന്ദഴഞ്ഞുവന്നിരു 

നനു. സുധിശേഷത്തിനെറ സത്യം നിങ്ങ 

ളോട്ടക്രടെ നിലനില്ലേണ്ടതിന്നു ഞങ്ങ 

അവക്ു ഒരു നാഥികപോലും വഴങ്ങിക്കൊ 

ടുത്തില്ല. പ്രമാണികളായവരോ അവര് 

പണ്ടു എങ്ങനെയുള്ള വർ ആയിരുന്നാലും 

എനിക്കു ഏതുമില്ല; ദൈവം മനുഷ്യന്െറ 

മുഖം നോക്കുന്നില്ല; പ്രമാണികഠം എനിക്കു 

ഒന്നും ഗ്രഹിപ്പിച്ചുതന്നിട്ടില്ല. നേരെ 

മറിച്ചു പരിച്ച്ലനേദനയുടെ അപ്പൊസ്മല 

ത്വത്തിന്നായി പത്രൊസിനോടുക്രടെ ധ്യാ 

പരിച്ചവ൯ ജാതികരക്കായി എന്നോട്ട 

ക്രടെയും വ്യാപരിച്ചതു കൊണ്ടു പത്രൊ 

സിന്നു പരിഭച്ചയേദനക്കാരുടെ ഇടയിലെ 

സുധിശേഷഘോഷണം എന്നപോലെ 

എനിക്കു അഗ്രചമ്മക്കാരുടെ ഇടയിലെ 

സുധിശേഷഘഷോഷാണം ഭരമേച്പിച്ചിരി 

ക്കുന്നു എന്നു കണ്ടും എനിക്കു ലഭിച്ച കൂപ 

അറിഞ്ഞുംകൊണ്ടു തൂണുകളായി എണ്ണപ്പെ 

യോ ട്ടിരുന്ന യാക്കോബും കേഫാധും 
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ഫന്നാനും ഞങ്ങ ജാതികളുടെ ഇടയിലും 

അവര് പരിച്ഛ്േദനക്കാരുടെ ഇടയിലും 

സുലധിശേഷം അറിയിപ്പാന്തക്കവണ്ണം എ 

കൂട്ടായ്കയുടെ 

ദരിദ്രരെ ഞങ്ങ ഓത്തു 

നിക്കം ബന്നബാസിന്നും 

വലങ്മൈ തന്നു. 

കൊള്ളേണം എന്നുമാത്രം അവര് പറഞ്ഞു; 

അങ്ങനെ ചെയ്ത്താ൯ ഞാ൯ ഉത്സഹിക്ചുമി 

രിക്കുന്നു. 

എന്നാല് കേഫായു അന്ത്തുക്കയയില് 

വന്നാറെ അവനില് കുററം കാണുകയാല് 

ഞാ൯ അഭിമുഖമായി അവനോടു എതി 

തുതുനിനു. യാക്കോബിനെറ അടുക്കല് 

നിന്നു ചിലര് വരുംമുമ്പെ അവന് ജാതി 

കളോടുക്രടെ തിന്നുപോന്നു; അവർ വന്ന 

പ്രോഥോ അവ൯ പരികച്ഛേദനക്കാരെ 

ഭയപ്പെട്ടു പി൯ധാങ്ങി പിരിഞ്ഞുനിന്നു. 

ശേഷം യ്യെഫ്രദന്മാരും അവനോടുകൂടെ 

കപടം കാണിച്ചതുകൊണ്ടു ബന്നബാസും 

അവരുടെ കപടത്താല് തെററിപ്പ്രോവഡാ൯ 

ഇടവന്നു. അധഖര് സുധിശേഷത്തിനെറ 

സത്യം അനുസരിച്ചു ചൊപവ്വായി നടക്കു 

ന്നില്ല എന്നു കണ്ടിട്ടു ഞാ൯ എല്ലാവരും 

കേരക്കെ കേഫാധിനോടുട പറഞ്ഞതു: 

യ്യെഹ്രദനായ നീ യെഫ്രുദമയ്യാദപ്രുകമര 

മല്ല ജാതികളുടെ മയയാദവ്രുകാരം ജീധി 

ക്കുന്നു എങ്കില് നി ജാതികളെ യെഫ്രുദമ 

യ്യാട അനുസരിപ്പാ൯ നിബ്ബന്ധിക്കുന്നതു 

എന്തു? 

ളില്നിന്നുള്ള പാപികളല്ലം, യ്രഹ്രുദന്മാ 

രത്രേ; എന്നാല് യേശുക്രിസ്റ്ുവിലുള്ള 

വിശ്വാസത്താലല്ലാതെ 

നാം സ്വഭാവത്താല് ജാതിക 

ന്യായപ്രമാണ 

ത്തിനെറ പ്രവൃത്തികളാല് മന്ദഷ്യന് നീ 

തീകരിക്കല്ലെടുന്നില്ല എന്നു അറിഞ്ഞിരി 

ക്കൊണ്ടു നാമും ന്യായപ്രമാണത്തിനെറ 

പ്രവൃത്തികളാലല്ല ക്രിസ്റ്കുവിലുള്ള വിശ്വാ 

സത്താല് തന്നേ നിതികരിക്കപ്പെടണ്ട 

തിന്നു ക്രിസ്റ്റുയേശുധില് ധിശ്വസിച്ചു; 
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ന്യായപ്രമാണത്തിനെറ പ്രവൃത്തികളാല് 

ഒരു ജഡവും നിതികരിക്കപ്പെടുകയില്ല 

17 ല്ലോ. ഏന്നാത യിസ്റ്ുധില് നിതികരണം 

അടയന്വകിക്കയില് നാമും പാപികഠ 

എന്നു വരുന്നു എങ്കില് ക്രിസ്മൂ പാപത്തി 

നെറ ശുശ്രൂകക്കാര൯ തന്നോ? ഒരുനാളൂൂം 

18 അല്ലും ഞാന് പൊളിച്ചതു യിണ്ടും പണി 

താല് ഞോ൯'ലംഘനക്കാരന് ഏന്നു എന്നെ 

19 

ക കുന്നു? 

ഞാന് ദൈധഖ 

ത്തിന്നായി ജിധിക്കേണ്ടതിന്നു ന്യായവ്ര 

മാണത്താല് 

ത്തന്നേ തെളിയിക്കുന്നു. 

ന്യായപ്രമാണസംബന്ധമാ 

യി മരിച്ചും ഞാ൯ കിസ്മൂധിനോേഴുക്രടെ 

ശ്രൂശികുപ്പെടിരിക്ുന്നു; ഇനി ജീധിക്കു 

ന്നതു ഞാനല്ല കിസ്മൂവത്രേ എന്നില് ജീധി 

ടന്നു; ഇപ്പോ ഞാന് ജഡത്തില് ജീവി 

കുുന്നതോ എന്നെ സ്നേഹിച്ച നികു 

ധേണ്ടി തന്നെത്താന് ഏപ്പിച്ചുകൊടുത്ത 

ഭൈവപൂത്തങ്കമൂുള്ള ധിശ്വാസത്താലത്രേ 

ജിധിക്ുന്നതു. 

കൃപ വൃഥാധാക്കുന്നില്ല 

ഞാ൯ ദൈവത്തിന്െറ 

ന്യായപ്രമാണ 

ത്താല് നീതി വരുന്നു ഏങ്കില് ക്രിസ്തു മരി 

ചതു വെറുതെയല്ലോ. 

൩. അദഡ്ധ്യായം., 

ഫാ ബുഭ്ധിയില്ലാത്ത ഗലാത്യരേ, യേശു 

ക്രിസ്റ്റ ക്രൂശിക്കുപ്പെടുവനായി നിങ്ങളൂടെ 

കണ്ണിന്നു മുമ്പിത വരെച്ചുകിട്ടിയിരിക്കെ 

നിങ്ങളെ. ക്മൂടംചെയ്യു മയക്കിയതു ആര്? 

ഞാന് ഇതൊന്നുമാത്രം നിങ്ങളോടു ഗ്രഹി 

പ്പാന് ഇച്ഛിക്കുന്നു; നിങ്ങഠംക്കു ആത്മാവു 

ലഭിച്ചതു ന്യായപ്രമാണത്തിനെറ പ്രവൃ 

തആഅിയാലോ യിശ്വാസത്തിനെറ പ്രസംഗം 

നിങ്ങര ഇത്ര ബുഭ്ധി 

കെളവരോ? ആത്മാധൂകൊണ്ടു ആരംഭി 

കേളതിനാലോ? 

കിട്ടു പ്പോ ജഡംകൊണ്ടോ സമാപി 

ഇത്ര ഏല്ലാം വെറുതെ അനുഭ 

വിച്ചുവോ? വെറുതെ അതത്രേ എന്നു വരി 

ഠിം 

കിരു. മ്േേന്നാൽ നിങ്ങനക്കു ആത്മാധി 

നെ നല്ലി നിങ്ങളൂടെ ഇടയില് ലീയ്യപ്ര 

വൃത്തികളെ ചെയ്യുന്നവ൯ ന്യായപ്രമാണ 

ത്തിസെറ പ്രവൃത്തിയാലോ ധിശ്വാസത്തി 

നെറ പ്രസംഗത്താലോ അങ്ങനെ ചെയ്യു 

ന്നതു? അബ്രാഹാം ദൈവത്തില് വിശ്വ 

സിച്ചു; അതു അവന്നു നീതിയായി കണ 

ക്കിട്ടു ഏന്നുണ്ടല്ലോ. അതുകൊണ്ടു വിശ്വാ 

സികഠ അത്രേ അബ്രാഹാമിനെറ മക്കഗം 

ഏന്നു അറിധി൯. ഏന്നാല് ദൈവം വി 

ശ്വാസംമൂലം ജാതികളെ നീതീകരിക്കുന്നു 

മ്േന്നു തിരുധെഴ്ത്തു മു൯കങണ്ടിട്ടു: :4നി 

ന്നില് സകലജാതികളും അനുഗഹിക്ക 

പ്പേടും"” എന്നുള്ള സുവിശേഷം അബ്രാഹാ 

മി നോടു മുമ്പുക്രട്ടി അറിയിച്ചും അങ്ങനെ 

വിശ്വാസികഠം ധിശ്വാസിയായ അബ്ബാ 

ഹാമിനോടുക്രടെ അയഗ്രഹിക്കപ്പെടുന്നു. 

മ്േന്നാൽ ന്യായപ്രമാണത്തിസെറ പ്രവൃ 

തആ്ിയില് ആശ്രയിക്കുന്ന ഏവരും ശാപ 

ത്തി൯ കിഴാകുന്നു; ന്യായപ്രമാണചുസ്മ 

കത്തില് ഏഴ്ഴതിയിരിക്ുന്നതു ഒക്കെയും 

ചെയ്ത്ത൯േ തക്കവണ്ണം അതില് നിലനില്ലംാ 

ത്തവ൯ ഏല്ലാം ശപിക്കപ്പെട്ടവ൯ ഏന്നു 

ക്േഴഴതിയി രിക്കുന്നുവല്ലോ. എന്നാൽ ന്യാ 

യപ്രമാണത്താല് ആരും ഭൈവസന്നി 

ധിയില് നീതീികരികുപ്പെടുന്നില്ല എന്നതു 

സസുക്ടം; “:നിതിമാ൯ വിശ്വാസത്താല് 

ജീവിക്കും” ഏന്നല്ലേ ഉള്ളതു. ന്യായപ്ര 

മാണത്തി ന്നോ വിശ്വാസമല്ല ആധാരമാ 

യിരികുന്നതു; ::അതു ചെയ്യുന്നവ൯ അ 

തിനാല് ജീധികും"' എന്നുണ്ടല്ലോ. 

ത്തിന്മേത തുഞ്ങുന്നവ൯ എല്ലാം ശപിക്കു 

മുര 

പ്പേട്ടവ൯്' ഏന്നു ഏഴ്ചതിയിരിക്കുന്നതു 

പോലെ ക്രിസ്റ്റ നമുക്കുവേണ്ടി ശപേമായി 

ത്തിന്നു, ന്യായപ്രമംണത്തിനെറ ശാപ 

ത്അിതുനിന്നു നമ്മെ വിലെക്കു വങ്ങി. 

അബ്രാഹാമിനെറ അയഗ്രഹം ക്രിസ്മൂര്യ 

98 



16 

1; 

18 

19 

20 

21 

ഉമ 

ഗലാത്യ൪ രപ 

ശുധില്ത ജാതികമശക്കെ വരേണ്ടതിന്നു 

നാം ആത്മാധെന്ന വാശത്തധിഷയം വി 

ശ്വാസത്താല് പ്രരാപിപ്പാ൯ തന്നേ. 

സഹോദരന്മാദര, ഞാ൯ മന്ദഷ്യരുടെ 

ഇടയില് നടപ്പുള്ള ഒരു ദൂഷ്ടാന്തം പറ 

യാം: ഒരു മനുഷ്യനെറ നിയമം ആയാലും 

അതിന്നു മറപ്പു വന്നശേഷം ആരും ടൂബ്ബ 

ലമാക്കുകയോ അതിനോടു വല്ലതും ക്രടി 

ക്കല്പിക്കയോ ചെയുന്നില്ല. എന്നാല് അ 

ബ്രാഹാമിന്നും അവനെറ സന്തതിക്കും വാ 

ശത്തങ്ങഠ ലഭിച്ചു; സന്തതിക്കും എന്നു 

അനേകരെക്റിച്ചല്പ, നിനെറ സന്തതി 

ക്കും എന്നു ഏകനെക്ുറിച്ചമത്രേ പറയു 

ന്നതു; അതു ക്രിസ്റ്റ തന്നേ. ഞാ൯ പറ 

യുന്നതിനെര താല്പയ്യമോ: നാന്ൂററിമുപ്പ 

തു ആണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ടു ഉണ്ടായ ന്യായപ്രുമാ 

ണം വശേത്തത്തെ നീക്കുവാ൯ തക്കവണ്ണം 

അതു ദൈവം മുമ്പു ഉറപ്പാക്കിയ നിയമ 

ത്തെ ഒുബ്ബുലമാക്കുന്നില്ല. അധകാശം 

ന്യായപ്രമാണത്താല് എങ്കില് വാശത്ത 

ത്താലല്ല വരുന്നതു; അബ്ബാഹാമിന്നോ 

ദൈവം അതിനെ ധാശത്തംമുലം നല്ലി. 

എന്നാല് ന്യായപ്രമാണം എന്തിന്നു? വാ 

ശത്തം ലഭിച്ച സന്തതി വരുഖോളം അതു 

ലംഘനങ്ങഥനിമിത്തം ക്രട്ടിച്ചേത്തതും 

ടൂതന്മാ൪മുഖാന്തരം മഭ്ധ്യസ്ഥനെറ ക 

യ്യില് ഏപ്പിച്ചതു മത്രേ. ഒരുത്തന് മാ 

ത്രം എങ്കില് മഭ്ധ്യസ്ഥ൯ ധേണ്ടിലരിക 

ി 

ദൈവധഖാശത്ത 

യില്ല; ദൈവമോ ഒരുത്ത൯ മാത്രം. 

ന്നാല് ന്യായപ്രമാണം 

ങ്ങധാക്കു വിരോധമോ? ഒരുനാളും അല്ല; 

ജിധിപ്പിപ്പാ൯ കഴിയുന്നോരു ന്യായപ്രുമാ 

ണം നല്ചിയിരുന്നു എങ്കില് ന്യായപ്രമാ 

ണം ധാസ്പ്വമായി നീതിക്കു ആധാരമാകു 

മായിരുന്നു. എങ്കിലും വിശ്വസിക്കുന്നവ 

ക്കു വാശത്തം യേശുക്രിസ്മൂധവിലെ വിശ്വാ 

സത്താല് ലഭിക്കേണ്ടതിന്നു തിരുവെഴുത്തു 

298 ദ്രദ്ഥിന്ന 3: 

എല്ലാവറെറയും പാപത്തി൯ കീഴടെച്ച 

കളഞ്ഞു. 

വിശ്വാസം വരും മുമ്പെ നമ്മെ വെളി 

പ്പെടുവാനിരുന്ന വിശ്വാസത്തിന്നായി 

ക്കൊണ്ടു ന്യായപ്രമാണത്തിങ്കിഗ് അടെ 

ച സ്മൂക്ഷിച്ചിരുന്നു. അങ്ങനെ നാം ധി 

ശ്വാസത്താല് നിതീകരിക്കപ്പെടേണ്ടതി 

ന്നു ന്യായപ്രമാണം ക്രിസ്ത്റുവിനെറ അടുക്ക 

ലേക്കു നടത്തുവാൻ നമുക്കു ശിശുപാലകനാ 

യമി ഭവിച്ചു. വിശ്വാസം വന്ന ശേഷമോ 

നാം ഇനി ശിശുപാലകനെറ കീഴില് അല്ല. 

ക്രിസ്റുയേശുധിലെ വിശ്വാസത്താല് നി 

ങ്ങ എല്ലാവരും ദൈവഖത്തിനെറ മക്ക 

ആകുന്നു. 

സ്താനം ഏററിരിക്കുന്ന നിങ്ങ എല്ലാവ 

ക്രിസ്റ്റധിനോടു ചേരുവാ൯ 

രും ക്രിസ്തുവിനെ ധരിച്ചിരിക്കുന്ന. അ 

തില് യ്യെഹ്രദനും യവനരനം എന്നിച്ച, ദാ 

സനം സ്വതന്ത്രനും എന്നില്ല, ആണും 

പെണ്ണും എന്നുമില്ല; നിങ്ങ എല്ലാവരും 

ക്രീസ്തുയേശുധില് ഒന്നത്രേ. ക്രിസ്തുയി 

ന്നുള്ള വര് എങ്കിലോ നിങ്ങ അബ്ാഹാ 

മിനെറ സന്തതിയും വാശത്തപ്രുകാരം അ 

വകാശികളും ആകുന്നു. 

രം അഷഘ്യ്യായം. 

അധഖകാള്ി സ്വ്ൃത്തിന്നും യജമാന൯ 

എങ്കിലും ശിശുവായിരിക്കുന്നേടത്തോളം 

ദസനെക്കാഠ കൂട്ടും വിദശഷതയുള്ളവ 

നല്ല; പിതാവു നിശ്ചയിച്ച അവധി 

യോളം രക്ഷകന്മാക്കും ഗൃഹധിചാരകന്മാ 

ക്കും കീഴ്ണെട്ടവനത്ര എന്നു ഞാന് പറ 

യുന്നു. 

ആയിരുന്നപ്പോ ലോകത്തിനെറ ആടി 

അതുപോലെ നാമും ശിശുക്കഥ 

പാഠങ്ങളി൯ കീഴ് അടിരപ്പെട്ടിരുന്നു. 

എന്നാല് കാലസംപൂണ്ണത വന്നപ്പോ 

ദൈവം തെറ പുത്രനെ സ്ത്്രീയില്നിന്നു 

ജുനിച്ചവനായി ന്യായപ്രമാണത്തി൯ 
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കീഴ് ജനിച്ചവനായി നിമയാഗിച്ചയ 

ച്ചതു അവ൯ 

കിഴ്ഴള്ളവരെ ധിലെക്കു വാങ്ങീട്ടു നാം 

ന്യയപ്പമാണത്തി൯ 

പുത്രത്വം പ്രാപിക്കേണ്ടതിന്നു തന്നേ. 

നിങ്ങ മക്കാം ആകകൊണ്ടു അബ്ബാ 

പിതാമവ ഏന്നു ധികിക്കുന്ന സ്വപുത 

ന്െറ ആത്ഥാധിനെ ഭൈവം നമുടെ 

ഹൃദയങ്ങളില് അയച്ചു. അങ്ങനെ നീ 

ഇനി ദാസനല്പ പുതനഃത:; പുതനെങ്കി 

ലോ 

ആകുന്നു. 

ഏന്നാല് അന്നു നിങ്ങ ദൈവത്തെ 

ദൈവഹിതത്താല് അധഖകാഥിയ്യം 

അറിയാത്തെ സ്വഭാവഖത്താല് ദൈവങ്ങള 

ല്ലാത്തവകു അടിമപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇപ്പോ 

ഗോ ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞും വിശേഷാല് 

ടദൈധം നിശ്ങളെ അറിഞ്ഞുമിരിക്കെ നി 

ഞങ പിന്നെയും ബലഹിീനധും ഒരിദധു 

മായ ആകദിപാഠങ്ങളി ലേക്കു തരിഞ്ഞു അ 

ഖെകു പുതുതായി അടിമപ്പെടുവാ൯ ഇച്ഛ 

നിങ്ങ ദിവസങ്ങ 

ടം മാസങ്ങള്ൂം കാലങ്ങ ളു 

ക്കുന്നതു എങ്ങനെ? 

ആണ്ടുകളൂും 

പ്രമാണിക്കുന്നു. ഞാ൯ നിക്ങഠക്കു വേ 

ണ്ടി അഭ്ധ്വാനിച്ചതു ഖെറുതെയായി എ 

ന്നു ഞാന് ഭയപ്പെടുന്നു. 

സഹോദരന്മാമര, ഞാ൯ നിങ്ങളെ പ്പോ 

ലെ ആകയാല് നിങ്ങളും ഏന്നെപ്പാലെ 

ആകുവാന് ഞാന് നിങ്ങമമാടു അപേക്ഷി 

ക്കുന്നു. നിങ്ങ ഏടുന്നാടു ഒരു അന്യായ 

വും ചെയ്യിട്ടില്ല. യോന ശരിരത്തിമലെ 

ബലഹീനതനിമിതആം ഒന്നാമതു നിങ്ങ 

മോടു സുധിമശഷം അറിയിപ്പാ൯ സംഗ 

തിയന്നു എന്നു നിങ്ങ അറിയുന്നുവല്ലോ. 

നെറ ശരീിരസംബന്ധമായി നിങ്ങഠക്കു 

ണ്ടായ പരിക്ഷനിമിത്തം നിങ്ങ നിന്ദ 

യോ ധെറുഃപ്പാ കാണിക്കാതെ ഭദൈധ്ളൂത 

നെപ്പോലെ. ക്രിസ്റ്റയേശുധിനെഃപ്പാലെ 

ഏന്നെ കൈക്കൊഠകയ൭ത ചെയ്യതു. 
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നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യപ്രശംസ എധിടെ? കഴി 

യും ഏങ്കില് നിങ്ങളുടെ കണ്ണു ചൂന്നെടുത്തു 

എ;നിക്ുു തരുമായിരുന്നു എന്നതിന്നു ഞാന 

സാക്ഷി. അങ്ങനെയിരിക്കെ നിങ്ങ 

ളോടു സത്യം പാകകൊണ്ടു ഞാ൯ നി 

ഞ്ങഠാക്കു ശത്രുവായിപ്പോയോ? അവര് 

നിങ്ങളെക്കുറിച്ചു ഏരിഖു കാണിക്കുന്നതു 

ഗുണത്തിന്നായിട്ടല്ല; നിങ്ങളും അവരെ 

കുറിച്ചു ഏരിവു കാണി മക്കണ്ടതിന്നു അ 

വര് നിങ്ങളെ പുറത്തിട്ടു അടെച്ചുകളു വാ൯ 

ഇച്ഛ്രിക്കയത്രേ ചെയ്യുന്നതു . ഞാ൯ നിങ്ങ 

ളോടുക്രടെ ഇരിക്ുമ്പോഠ മാതമല്ല എല്ലാ 

യ്ക്യോഴ്ചം നല്ല കായ്യത്തില് ഏരിധു കാണി 

ക്കുന്നതു നന്നു. ക്രിസ്മൂ നിങ്ങളില് മരു 

വാകുഖോമം ഞാന പിന്നെയും പ്രസവ 

ധേദനപ്പെടുന്നവരായ എനെറ കുഞ്ഞുഞ്ങ 

ക്ലേ, ഇന്നു നിങ്ങദുൂടെ അടുക്കല് ഇരുന്നു 

എമനാ ശബ്ദം മാറു വന്ദേ കഴിഞ്ഞിരുന്നു 

എങ്കില് കൊള്ളായിരുന്നു; ഞാന് നിങ്ങ 

മെകുറിച്ചു വിഷമിക്കുന്നു. 

ന്യായപ്പമാണത്തി൯ കിഴിരിപ്പാ൯ ഇ 

ച്ട്രിക്കുന്നവരേ, നിങ്ങ ന്യായ പ്പമാണം 

കേരഠാക്കുന്നിപ്പയോ? എരന്നാടു പറധി൯. 

അബ്രാഹാമിന്നു രണ്ടു പുത്തന്മാര് ഉണ്ടായി 

രുന്നു; ഒരുവ൯ ഭാസി പ്രസധിച്ചവ൯ 

ഒരുവന് സ്വതന്ത്ര പ്രസധിച്ചവ൯ എന്നു 

എഴ്ചതിയിരിക്കുന്നു വല്ലോ. ഓസിയുടെ 

മക൯ ജഡപപപകാരധും സ്വതന്ത്രയുടെ 

മകനോ ധാശത്തത്താലും ജനിച്ചിരുന്നു. 

ഇതു സാദുശ്യമാകുന്നു. ഈ സ്ത്യികഠര രണ്ടു 

നിയമങ്ങ അത്തെ; ഒന്നു സീനായ്ക്കല 

യില്നിന്നു ഉണ്ടായി അടിമകളെ പ്രസ 

വിക്കുന്നു; അതു ഹാഗര്. ഫാഗര് എന്നതു 

അറബി രദശത്തു സീനായ്യലയെ കുറിക്കുന്നു. 

അതു ഇരപ്പാഴത്തെ യെരൂശലേമിനോടു 

ഒക്കുന്നു; അതു തന്െറ മക്ക ളോടുക്ൂടെ അ 

ടിമയിലല്ലോ ഇരിക്കുന്നതു. മീതെയുള്ള 
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യെരൂശ ദലമോ 

വഠ തന്നേ നമ്മുടെ അമ്മ, 

ധപ്രസവിക്കാത്ത മച്ചിയേ, ആനന്ദിക്ക; 

നോധുകിട്ടാത്തവളേ, പൊട്ടി ആക്കുക; 

ഏകാകിനിയുടെ മക്കാം ഭത്താധുള്ള വ 

ളുടെ മക്കളെക്കാഠ അധികം?" 

എന്നു എഴുതിയിരിക്കുന്നുവല്ലോ. നാമോ 

സഹോദരന്മാരേ, യിസ്റ്റാക്കിനെപ്പോലെ 

വാശത്തത്താല് ജനിച്ച മക്കര ആകുന്നു. 

എന്നാല് അന്നു ജഡപ്രകാരം ജനിച്ചവ൯ 

ആത്മപ്രുകാരം ജനിച്ചവനെ ഉപടധി 

ചതു പോലെ ഇന്നും കാണുന്നു. തിരുലെ 

ഗൃത്തോ എന്തു പറയുന്നു? ദാസിയെയും 

മകനെയും പുറത്താക്കിക്കളക; ദാസിയുടെ 

മകന് സ്വതന്ത്രയുടെ മകനോടടക്രടെ അ 

വകാശി ആകയില്ല. അങ്ങനെ സഹോ 

ഒരന്മാരേ, നാം ദാസിയുടെ മക്കളല്ല സ്വ 

തന്ത്രയുടെ മക്കളത്രേ. 

൫, അദ്ധ്യായം. 

സ്വവാതന്ത്ത്തിന്നായിട്ടു ക്രിസ്തു നമ്മെ 

സ്വതന്ത്രരാക്കി; ആകയാല് അതില് 

മറെച്ചുനില്പി൯; അടിമനുകത്തില് പി 

ന്നെയും കടുങ്ങിപ്പ്ോകരുതു . 

നിങ്ങശ പരി ചയൂദന ഏററാല് ക്രിസ്തു 

വിനെക്കൊണ്ടു നിങ്ങനക്കു ഒരു പ്രയോജ 

നധുമില്പല എന്നു പൌലൊസായ ഞാ൯ 

നിങ്ങളോടു പറയുന്നു. പരിച്ഛേദന 

ഏല്ലന്ന ഏതുമന്ഷ്യനോടും: അവ൯ ന്യാ 

യപ്രുമാണം മുഴ്വന്ദം നിവത്തിപ്പാ൯ കട 

പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നു ഞാന് പിന്നെയും 

സാക്ഷികരിക്കുന്നു. ന്യായപ്രമാണത്താല് 

നീതീകരിക്കപ്പെടുവാ൯ ഇച്ഛിക്കുന്ന നി 

ങ്ങ ക്രിസ്മൂധിനോടു വേറുപെട്ടുപോയി; 

നിങ്ങ കൂൃപയിതനിന്നു ധിണുപോയി. 

ഞങ്ങളോ വിശ്വാസത്താല് നിതി ലഭിക്കും 

എന്നുള്ള പ്രുത്യാശാനിപ്ൃത്തിയെ ആത്മാ 

ധിം 

900 

സ്വതന്ത്രയാകുന്നു; അ | വിനാല് കാത്തിരിക്കുന്നു. 

ദവ്ന്ഥ്ണട ൭ 

ക്രിസ്തൂടയേശു 

വില് പരിക്ഛേദനയല്ല അഗ്രചമ്മധുമല്ല 

സ്നേഹത്താല് ധ്യ്യാപരിക്കുന്ന വിശ്വാസ 

മത്രേ കായ്യം. നിങ്ങ നന്നായി ഓടി 

യിരുന്നു; സത്യം അന്ദസരിക്കാതിരിപ്പാ൯ 

നിങ്ങളെ ആര് തടുത്തുകളുഞ്ഞു? ഇങ്ങ 

നെ നിങ്ങളെ അന്സരിപ്പിച്ചതു നിങ്ങ 

ളെ വിളിച്ചവസെറ പ്രവൃത്തിയല്ല. അ 

സാരം പുളിമാവു പിണ്ഡത്തെ മുഴുവനും 

പുളിപ്പിക്കുന്നു. നിങ്ങമക്കു ഭിന്നാഭിപ്രാ 

യമുണ്ടാകയില്ല എന്നു ഞാന് കത്താധില് 

ഉറെച്ചിരിക്കുന്നു; എന്നാല് നിങ്ങളെ. കല 

ക്കുന്നവ൯ ആരായാലും ശിക്ഷാധിധി ചുമ 

ഇ 

പരി്ക്ലേദന പ്രസംഗിക്കുന്നു 

ക്ക. 

പ്പോഴ്ഴം 

എന്നുവരികില് ഇനിയും ഉപദവം സഹി 

ഞാനോ, സഹോദരന്മാരേ, 

ക്കുന്നതു എന്തു? അങ്ങനെ എങ്കില് ക്രൂശി 

നിങ്ങ 

ളെ കലഹിപ്പ്ിക്കുന്നവ൪ അംഗച്ഛേദം 

നെറ ഇടച്ച നിങ്ങിപ്പോയല്ലോ. 

ചെയ്തുകൊണ്ടോത കൊള്ളായിരുന്നു. 

സഹോദരന്മാരേ, നിങ്ങ സ്വാതന്ത്ര്യ 

ത്തിന്നായി വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു; ഈ 

സ്വാതന്ത്ര്യം ജഡത്തിന്നു അവസരമാ 

ക്കുക മാത്രം ചെയ്യാതെ സ്നേഹത്താല് അ 

ന്വോന്യം സേധിപ്പിി൯. കൂട്ടുകാരനെ 

നിന്നെപ്പോലെ തന്നേ സ്നേഹിക്കേണം 

എന്നുള്ള ഏകവാക്യ ത്തതില് ന്യായപ്രമാണം 

മുഴുവന്ദം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. നിങ്ങ 

അന്വ്യോന്യം കടിക്കയും തിന്നുകളുകയും 

ചെയ്യാലോ ഒരുവനാല് ഒരുവന് ഒടുങ്ങി 

പ്പോകാതിരിപ്പാ൯ സൂക്ഷിച്ചുകൊധി൯. 

ആത്മാവിനെ അനുസരിച്ചു നടപ്പി൯; 

എന്നാല് നിങ്ങ ജഡത്തിനെറ മോഹം 

നിവത്തിക്കയില്ല എന്നു ഞാ൯ പറയുന്നു. 

ജഡാഭിലാഷം ആത്മാധിന്നും ആത്മാഭി 

വിരോധമായിരി ലാഷം ജഡത്തിന്നും 

ക്കുന്നു. നിങ്ങ ഇച്ഛിക്കുന്നതു ചെയ്യാത 
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വണ്ണം അവ തമ്മില് പ്രുതിക്രലമല്ലോ. 

ആത്മാധിനെ അമ്ഃസരിച്ചുനടക്കുന്നു 

ന്രേ്കില് നിങ്ങ ന്യയേ'പ്പുമാണത്തി൯ 

കിഴ്ഴദ്ള വരല്ല. ജഡത്തിനെറ പ്പവൃത്തി 

കടമോ ടന്നടപ്ും അശുദ്ധി, ദൂഷ്ട്യാമം, ധി 

ഗ്രഹാരാധന, ആകിചാരം, പക, പിണ 

ക്ഷം, ജാരശങ്ക, കോധം, ശാം. ഒവന്ദ്വ 

പക്ഷം, ഭിന്നത, അസൂയ, മദ്യപാനം, 

വെറിക്കുത്തു മുതലായവ എന്നു ധഖെളിവാ 

കുന്നു; ഈ വക പ്ധത്തിക്കുന്നവർ ലൈ 

വരാജ്യം അവധകാശമാക്കുകയിപ്പ എന്നു 

ഞാന് മുമ്പെ പറഞ്ഞതു പാലെ ഇപ്പോഴ്ം 

നിങ്ങളോടു മു൯കൂട്ടി പറയുന്നു. ആത്മാ 

വിനെറ ഫലമോ: സ്നേഹം, സന്തോഷം, 

സമാധാനം, ടിഷൃക്ഷമ, ഒയ, പരരാപ 

സ്വെമ്യത. ഇ ന്മിയ 

ഈ വകെക്കു വിമുരോധമായി ഒരു 

ക്രിസ്മൂരയശുധി 

ന്നുള്ള വര് ജഡത്തെ അതിനെറ രാഗമോ 

കാരം. വിശ്വസ്മ്തം, 

ജയം; 

ന്യായ പ്പമാണവമില്ല. 

ഹങ്ങമോടുംക്രടെ ക്രൂശിച്ചിരിക്കുന്നു. 

ആത്മാധിനാല് നാം ജീവിക്കുന്നു ഏ 

ങ്കില് ആത്മാധിനെ അനുസരിച്ചു നടക്കു 

കയും ചെയ്തു. നാം അമന്യാനയം പോരി 

ന്നു വിളിച്ചും അമന്യാനയം അസൂയപ്പെട്ടം 

കൊണ്ടു വൃഥാഭിമംനിക൦ ആകരുതു. 

ന്൬നം അദ്ധ്യായം. 

സ്സഹോടദരന്മാരേ, ഒരു മനുഷ്യന് വല്ല 

തെററിലും അകപ്പെട്ടുപോംയെങ്കില് ആ 

ത്മികരായ നിങ്ങ അങ്ങനെയുള്ള വനെ 

സെമരമൃതയുടെ ആത്മാധില്, യഥാസ്ഥാന 

പ്പേടുത്തുവി൯; നീയും പരീക്ഷയില് അ 

കപ്പെടാതിരിപ്പാ൯ സൂക്ഷിച്ചുകൊഠക. 

$ തമ്മില് തമ്മില് ഭാരങ്ങളെ ചുമപ്പി൯; 

ഇങ്ങനെ ക്രിസ്തുവിനന്െറ ന്യായപ്പമാണം 

നിവത്തിപ്പി൯. താ൯ അപ്പനായിരിക്കെ 

മഹാ൯ ആകുന്നു ഏന്നു ഒരുത്തന് നിരൂ 

ധാഠാഥദ്ലിം 

വിച്ചാല് തന്നെത്താന് വഞ്ചിക്കുന്നു. ഓ 4 

രോരുത്തന് താന്താനെറ പ്രവൃത്തി ശോ 

ധന ചെയ്യട്ടെ; എന്നാല് അവന് തനെറ 

പ്രശംസ മറൊറരുത്തനെ കാണിക്കാതെ 

തന്നില് തന്നേ അടക്കിഖെക്കും. ഓരോ 

രുത്ത൯ താന്താന്െറ ചുമടു ചുമക്കു 

മല്ലോ. 

വചനം പഠിക്കുന്നവ൯ പഠിപ്പിക്കുന്ന 

വന്നു എച്ലാനന്മയിലും ഓഹരി കൊടു 

ക്കേണം. വഞ്ചനപ്പെടാതിരിപ്പിന്൯; ദൈ 

വത്തെ പരിഹസിച്ചുക്ൂടാ; മന്മഷ്യന് വി 

തെകുന്നതു തന്നേ കൊയ്യും. ജഡത്തില് 

വിതെക്കുന്ന വ൯ ജഡത്തില്നിന്നു നാശം 

കൊയ്യും; 

ആത്മാവിതനിന്നു നിത്യജീവനെ കൊ 

ആത്മാധില് ധിതെക്കുന്നവ൯ 

യം. നന്ദ ചെയ്യുയില് നാം മടുത്തു പോ 

കരുതു ; തളുന്നുപോകാഞ്ഞാല് തക്കസമ 

യത്തു നാം കൊയ്യും. ആകയാത അധ 

സരം കിട്ടുംപോലെ നാം ഏഎല്ലാവകും, വി 

ശേഷാല് സഹവധിശ്വാസികമക്കും നന്മ 

ചെയ്യു. 

നോക്കുവിന്: ഏത്ര വലിയ അക്ഷരമാ 

യി ഞാന് നിങ്ങമക്കു സ്വന്തകൈകൊ 

ണ്ടു തന്ന ഏഴതിയിരിക്കുന്നു. ജഡ 

ത്തില് സുമുഖം കാണിപ്പം൯ ഇച്ച്റിക്കുന്ന 

൮൪ ഒക്കെയും ക്രിസ്ത്ുവിനെറ ക്രൂശൂനിമി 

അം ഉപദവം സഫിക്കാതിരിക്കേണ്ടതിന്നു 

മാത്രം നിങ്ങളെ പരി ച്യൂടന ഏപ്പാ൯ നി 

ബന്ധിക്കുന്നു. പരിച്ചേടനക്ക൪ തന്നേ 

യും ന്യായപ്രമാണം ആചരിക്കുന്നില്ലല്ലോ; 

നിങ്ങളൂടെ ജഡത്തില് പ്രശംസിമക്കണം 

ഏന്നുഖെച്ചു നിങ്ങ പരിര ചയദന ഏ 

പ്രാ൯ അവര് ഇച്ച്യിക്കുന്നതേയുള്ള. എനി 

ക്കോ നമ്മുടെ കത്താഖായ യേശുകിസ്പൂ 

വിനെറ ക്രൂശില് അല്ലാതെ പ്രുശംസി 

പ്രാ൯ ഇടവരരുതു; അവനാല് ലോകം എ 

നിക്കും യോ൯ ലോകത്തിന്നും ക്രൂശിക്കപ്പെ 
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16 

17 

വുമല്ല പുതിയ സൃഷ്ടിയത്രേ കായ്യം. 

പ്രമാണം അനുസരിച്ചുനടക്കുന്ന ഏവക്ും 

ദൈവത്തിന്െറ യിസ്രായേലിന്ുും സമാ | യേശുക്രിസ്മുവിനെറ 

ധാനധും കരുണയും ഉണ്ടാകട്ടെ. 

ഇനി ആരും എനിക്കു പ്രയാസം വരു 

ഈ | എനെറ ശരീരത്തില് വഹിക്കുന്നു. 

സഹോദരന്മാരേ, നമ്മുടെ കത്താവായ 18 

കൂപ നിങ്ങളുടെ 

ആത്മാധിനോടുക്രടെ ഇരിക്കുമാറാകട്ടെ. 

ആമേന. 

1111. 101511. വ 041 11112. ചാറട11 1ഠ 1111 

2111 ടിഥ്പ്പ്ട 

അപ്പൊസ്തലനായ പൌലൊസ് 

എഫെസ്ൃൃക്കു എഴുതിയ ലേഖനം 

ഹം അദ്ധ്യായം. 

ീഠീദിംചക്ടകംല് ക്രിസ്തയേശുധി 

നെറ അപ്പൊസ്മുലനായ പൌലൊസ് 

[എഫെസോസിൽല് ഒള്ള] വിശുദ്ധന്മാരും 

ക്രിസ്തുയേശുവില് വിശ്വാസികളുമായവക്ു 

എക്ചതുന്നതു : 

വത്തിങ്കല്നിന്നും കത്താവായ യേശുക്രി 

നമുടെ പിതാവായ ദൈ 

സ്മൂവിങ്കല്നിന്നും നിങ്ങഠക്കു കൂപയും 

സമാധാനവും ഉണ്ടാകട്ടെ. 

സ്വശ്ശത്തിലെ സകലആത്മികായഗ്ര 

'ഹത്താലും നമ്മെ ക്രിസ്തുവില് അനുഗ്രഹി 

ച്ചിരിക്കുന്ന നമുടെ കത്താവായ യശുക്രി 

സ്മൂധിനെറ ദൈവവും പിതാവുമായവ൯ 

വാഗ്ണപ്പെടടുവ൯. നാം തനെറ സന്നിധി 

യില് വിശുഭ്ധരും നിഷ്കളങ്കരും ആകണ്ട 

തിന്നു അവ൯ ലോകസ്ഥാപനത്തിന്നു 

മുമ്പെ നമ്മെ അവനില് തിരഞ്ഞെടുക്കയും 

തിരുഹിതത്തിനെറ പ്രസാദപ്രകാരം യ 

ശുക്രിസ്ത്ു മുഖാന്തരം നമ്മെ രടു മക്കണ്ട 

ഠിം 

തിന്നു അവന് പ്രിയനായവധനില് നമുക്കു 6, 

സൌജന്യ മായി നല്ല്ിയ തനെറ കൃൂപാമഹ 

ത്വത്തിനെറ പുകക്കലറക്കായി സ്നേഹത്തില് 

നമ്മെ മുന്നിയമിക്കയും ചെയ്തുവല്ലോ. 

അയനില് നമുക്കു അവനെറ രക്തത്താല് 7 

അതിക്രമങ്ങളുടെ മോചനമെന്ന ലീണ്ടെ 

ടുപ്പു ഉണ്ടു. അതു അവന നമുക്കു താ൯ ധാ 8 

രാളുമായി കാണിച്ച കപാധനപ്രുകാരം 

സകലങമ്ഞാനവും ധിധവേകവുമായി നല്ലി 

യിരിക്കുന്നു. അവനില് താ൯ മുന്നിണ്ണയി 9 

ച്ച തനെറ പ്രസാടത്തിന്നു തക്കവണ്ണം ത 

സെറ ഹിതത്തിനെറ മമ്മം അവ൯ നദമ്മാ 

ടട അറിയിച്ചു. അതു സ്വശ്ശത്തിലും ഭൂമി 10 

യിലുമുള്ളതു എല്ലാം പിന്നെയും ക്രിസ്മൂവില് 

ഒന്നായി ഭച്ചക്ക എന്നിങ്ങനെ കാലസമ്പൂ 

ണ്ണതയിലെ ധ്യവസ്വെക്കായിക്കൊണ്ടു ത 

മന്ന. അലനില് നാം അവകാശവും പ്രാ 

പിച്ചു, തനെറ ഹിതത്തിനെറ ആലോചന 
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േന്നടിമ്ന ഉ 

പോലെ സകലവും പ്രവത്തിക്കുന്നവനെറ 

നിണ്ണയപ്രുകാരം മുന്നിയമിക്കപ്പെട്ടതു മു 

മ്പിതക്രട്ടി കിന്മൂവില് ആശധെച്ചവരായ 

ഞങ്ങ അവനെറ മഹത്വത്തിനെറ പു 

കഴ്ൈക്കാമകണ്ടതിന്നു തമന്ന. അവനില് 

നിങ്ങധക്കും നിങ്ങളൂടെ രക്ഷയെക്കറിച്ചുള്ള 

സുധിമശകഷം എന്ന സത്യവചനം നിങ്ങഠം 

കേശാക്കയയം അവനില് ധിശ്വസധിക്കയും 

ചെയ്യിട്ടം തനെ സ്വന്തജനത്തിനെറ വി 

ണ്ടെടുപ്പിന്നു വേണ്ടി തന്മൊ മഹത്വത്തി 

നെറ പുകക്കഐെക്കായിട്ടു നക്മുടെ അവകാ 

ശത്ത്തിനെറ അച്ചാരമായ വാശത്തത്തി൯ 

പരിശുദ്ധാത്മാധിനാത മുടയിട്ടിരിക്കുന്നു. 

അതുനിമിത്തം ഞാം നിങ്ങള്ക്കു 

കത്താവായ ൪യശൂ ധിലുട്ള ധിശ്വാസത്തെ 

യ്യം സകലധിഗ്രഭദ്ധന്മാരോടുമുള്ള സ്നേഹ 

ത്തെയും കുറിച്ചു കേട്ടിട്ടു, നിങ്ങള്ക്കു വേ 

ണ്ടി ഇടവിടാതെ സ്യോത്രംചെയ്യൂ എ നെറ 

പ്രാത്ഥനയില് നിങ്ങളെ ഓാത്തുംകൊണ്ടു 

നമ്മുടെ കത്താധായ യ്േശുഷിസൂവിനെറ 

ഭൈവധ്യം മഹത്വമുള്ള പിതാധുമായവ൯ 

നിങ്ങധക്ു തന്നെകുറിച്ചുള്ള ചരി ജ്ഞാന 

ത്തില്. ജ്താനത്തിസെറയും ധെളിപ്പാടി 

നെറയുയം ആത്മാധിനെ തരേണ്ടതിന്നും 

നിങ്ങളൂടെ ഫൃദയട്ടഷ്കി പ്രകാശിപ്പിച്ചിട്ട 

അവനെറ ധിളിയാലൂള്ള ആശ ഇന്നതെ 

അം ധിശുഭ്ധന്മാരില് അവന്െറ അവ 

കാശത്തിനെറ മഹിമാധനം ഇന്നതെന്നും 

അവനെറ ബലത്തി൯ വല്പഭത്വത്തി 

നെറ ധ്യാപാരത്താരു ധിശ്വസിക്കുന്ന ന 

മുക്കു വണ്ടി വ്യാപരിക്കുന്ന അവസെറ ശ 

ക്തിയുടെ അള വററ വലിപ്പം ഇന്നതെന്നും 

നിങ്ങ അറിരയണ്ടതിന്നും പ്രംത്ഥിക്കുന്നു. 

അങ്ങനെ അവന് ക്രിസ്റ്റുവിലും ധ്യാപരി 

ചു അവനെ മരിച്ചവരുടെ ഇടയിരനിന്നു 

തുയിപ്പ്യിക്കയും സ്വഗ്ലത്തില് തന്െറ വല 

തൃതുഭാഗത്തു എല്ലാധാഴ്ടെക്കും അധികാര 

903 എഫെസ്യ൪ ൨ 

ത്തിന്നും ശക്തിക്കും കത്തൃത്വത്തിന്നും ഈ 

ലോകത്തിത മാത്രമല്ല വരുധാരയുള്ളതിലും 

വിളിക്കപ്പെടുന്ന സകലനാമത്തിന്നും അ 

സ്വ്വധ്യം 

അവനെറ കാല്ലചിഴാക്കിലെച്ചു അവനെ 

ത്യന്തം മീതെ ഇരുത്തുകയും 

സവ്വത്തിന്നും മീതെ തലയാക്കി ഏല്ലാ 

ററിലും ഏല്ലാം നിറെക്കുന്നവനെറ നിറവാ 

യിരിക്കുന്ന അവനെറ ശരീരമായ സഭെ 

ക്കു കൊടുക്കയും ചെയ്യിരിക്കുന്നു. 

൨. അഡ്ധ്യായം. 

അതിക്രമങ്ങളാലും പാപങ്ങളാലും മരിച്ച 

വരായിരുന്ന നിങ്ങളെയും അവന് മയി 

പ്പിച്ചു. അവയിൽ, നിങ്ങ മുമ്പെ ഈ 

ലോകത്തിനെറ കാലഗതിയെയും ആകാ 

ശത്തിലെ അധികാരത്തിന്നും അനുസര 

ണക്കേടിനെറ മക്കളില് ഇദപ്പാഠം വ്യാപ 

രിക്കുന്ന ആത്മാവിന്നും അധിപതിയായ 

വനെയും അനുസരിച്ചുനടനു. അധ 

രുടെ ഇടയില് നാം എല്ലാവരും മുമ്പെ 

നമുടെ ജഡമോഹങ്ങളിത നടന്നു ജഡ 

ത്തിന്നും മ൭3നാധികാരങ്ങശക്കും ഇക്ഷൃമാ 

യതു ചെയ്യുംകൊണ്ടു മററുള്ള വരെപ്പോലെ 

പ്രകൃതിയാല് കോപത്തിനെറ മക്കഗഥ ആ 

യിരുന്നു. 

വമോ നമ്മെ സ്നേഹിച്ച മഹാദസ്ത്റഹംനി 

കരുണാസമ്പന്നനായ ദൈ 

മിത്തം അതികമങ്ങളാല് മരിച്ചവരായി 

രുന്ന നമ്മെ കിസ്മൂധിനോടുക്ൂടെ ജീചി 

പ്പിക്കയും -- കൂപയാലത്രേ നിങ്ങഠ രക്ഷ്ധി 

ക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു -- ക്രിസ്റ മയശുധില് ന 

മ്മെക്കുറിച്ചുള്ള യാത്സല്യത്തിത തനെറ 

കൃപയുടെ അത്വന്തധനത്തെ വരും കാല 

ങ്ങളിത കാണി ക്കേണ്ടതിന്നു ക്രിസ്തുയേശു 

യില് അവനോടുകൂടെ ഉയിത്തെഴ്ുന്നേ 

പ്പിച്ചു സ്വശ്ശൂത്തിരു ഇരുത്തുകയും ചെയ്യൂ. 

കൃപയാലഭല്ലാ നിങ്ങഠം വിശ്വാസംമൂലം 

രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതു ; അതിന്നും നി 
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ങ്ങാം കാരണമല്ല; ദൈധഖത്തിസെറ ദാന 

മത്രേയാകുന്നു. ആരും പ്രുശംസിക്കാതി 

രിപ്പാ൯ പ്രവൃത്തികളും കാരണമല്ല. നാം 

അവനെറ കൈപ്പണിയായി സല്പ്രവൃവ 

ത്തികരക്കായിട്ടു ക്രിസ്മയേശുവില് സൃഷ്ട്ടി 

ക്കപ്പെടടവരാകുന്നു; നാം ചെയ്യുപോരേണ്ട 

തിന്നു ദൈവം അധ മുന്നൊരുക്കിയിരി 

ക്കുന്നു. 

ആകയാല് നിങ്ങഠം മുമ്പെ പ്രകൃതി 

യാല് ജാതികളായിരുന്നു; ജഡത്തില് ക 

യ്ക്രാലുള്ള പരി ചുദന ഏററു പരി ചയദന 

ക്കാര എന്നു പേരുള്ള വരാൽ അഗ്രചമ്മ 

ക്കാര് എന്നു ധിളിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു; അക്കാ 

ലത്തു നിങ്ങ ക്രിസ്റ്ുവിനെ ക്രടാതെയുള്ള 

വരും യിസ്രാടയല്പെൌരതയോട്ട സംബ 

ന്ധമില്ലാത്തവരും വാശത്തത്തിനെറ നിയ 

മങ്ങഠക്കു അന്ൃരും പ്രുത്യാശയില്ലാത്തവ 

രും ലോകത്തില് ദൈധമില്ലാത്തവരും ആ 

യിരുന്നു എന്നു ഓത്തു കൊഠംധി൯. മുമ്പെ 

ട്ൂരസ്ഥരായിരുന്ന നിങ്ങ ഇപ്പോ ക്രി 

സൂയേശുധില് ക്രിസ്തുവിനെറ രക്തത്താല് 

സമീപസ്ഥരായിത്തീന്നു. അയ൯ നമ്മു 

ടെ സമാധാനം; അവന ഇരുപക്ഷത്തെ 

യും ഒന്നാക്കി, ചട്ടങ്ങളും കല്പനകളുമായ 

ന്യായപ്രമാണം എന്ന ശത്രുത്വം തന്െറ 

ജഡത്താല് നീക്കി വേപ്പാടിനെറ നടുച്ച 

വര് ഇടിച്ചുകളുഞ്ഞതു സമാധാനം ഉണ്ടാ 

ക്കിക്കൊണ്ടു ഇരുപക്ഷത്തെയും തന്നില് 

ഒരേ പുതുമനുഷ്യനാക്കി സ്ൃഷ്കിപ്പാനും 

ക്രൂശിന്മേല്വെച്ചു ശത്രുത്വം ഇല്ലാതാക്കി 

അതിനാല് ഇരുപക്ഷത്തെയും ഏകശരീ 

രത്തില് ദൈവത്തോടു നിരപ്പിപ്പാന്ും 

തന്നേ. അവന വന്നു ട്ടൂരത്തായിരുന്ന 

നിങ്ങക്കു സമാധാനവും സമീപത്തുള്ള 

വക്കു സമാംധാനമധും സുധിശേഷിച്ചു. അ 

വ൯മുഖാന്തരം നമുക്കു ഇരുപക്ഷക്കാകും 

ഏകാത്മാധവിനാല് പിതാധിങ്കലേക്കു പ്ര 

04 നേടി 3 

ലവേശനം ഉണ്ടും ആകയാല് നിങ്ങ 19 

ഇനി അന്യന്മാരും പരദേശികളുമല്പ വി 

ശുഭ്ധന്മാരുടെ സഹപെൌരരന്മാരും ദൈവഖ 

ത്തിസെറ ഭവനക്കാരുമത്രേ. ക്രിസ്തുയേശു 

തന്നേ മൂലക്കല്ലായിരിക്കെ നിങ്ങളെ അ 

പ്പൊസ്മുലന്മാരും പ്രവാചകന്മാരും എന്ന 

അടിസ്ഥാനത്തിന്മേല് പണിതിരിക്കുന്നു. 

അധനില് കെട്ടിടം മുഴുവനും യുക്തമായി 

ചേന്നു കത്താധില് വിശുഭ്ധമന്മിരമായി 

വളരുന്നു. അവനില് നിങ്ങളെയും ദൈ 

വത്തിനെറ നിഖവാസമാകേണ്ടതിന്നു ആ 

ത്മാവിനാല് ഒന്നിച്ചു പണിതു വരുന്നു. 

൩. അദ്ധ്യായം. 

അതുനിമിത്തം പൌലൊസ് ഏന്ന ഞാ൯ 

ജാതികളായ നിങ്ങധക്കു ധേണ്ടി ക്രിസ്തു 

യേശുധിനെറ ബദഭ്ധനായി രിക്കുന്നു. നി 

ങ്ങധക്കായി എനിക്കു ലഭിച്ച ദൈവകൃൂപയു 

ടെ വൃ വസ്ഥയെക്കറിച്ചു ഞാ൯ മീതെ ചുരു 

ക്കത്തില് എഴുതിയതു പോലെ വെളി പ്പാടി 

നാത ഏനിക്കു ഒരു മമ്മം അറിയായ്്ുന്നു 

നിങ്ങ 

അതു വായിച്ചാല് ക്രിസ്റ്റുവിനെ സംബ 

എന്നു നിങ്ങ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലേം. 

ന്ധിച്ചള്ള മമ്മത്തില് എനിക്കുള്ള ബോധം 

നിങ്ങഠരക്കു ഗ്രഹിക്കാം. ആമമ്മം ഇപ്പ്യോഠം 

അവധനെറ വിശുഭധ അപ്പൊസ്പുലന്മാകും 

പ്രവാചകന്മാകും ആത്മാധിനാത ധഖെളി 

പ്പെടതു പോലെ പ്ൃൂവ്യകാലങ്ങളില് മനു 

ഷൃക്കു അറിയായ്ക്കുന്നിരുന്നില്ല. അതോ 

ജാതികഠം സുധിശേകഷ്ചത്തല് ക്രിസ്മൂയേശു 

വില് ക്രട്ടവകാശികള്ും ഏകശരീരസ്ഥരും 

വാശത്തത്തില് പങ്കാളികളും ആകേണം 

എന്നുള്ളതു തന്നേ. ആ സുഖിശേഷ 

ത്തിന്നു ഞാ൯ അവനെറ ശക്തിയുടെ 

വ്യാപാരപ്രുകാരം എനിക്കു ലഭിച്ച ദൈധ 

ത്തിനെറ കൃപാദാനത്താല് ശുത്രരൂഷക്കാര 

നായിത്തീന്നു. സകലധിശുഭ്ധന്മാരിലും 
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ക്ദേററധും ചെറിയവനായ എനിക്കു ജാതി 

കമമാടു ധിസൂവ!ന൯െറ അപ്പദമയധന 

തെൊമകുറിച്ചു പ്രസംഗി പ്പാനും സകഥ്വും 

സൃഷ്ടിച്ച മദൈെവതാ ല് അനാടികാലംമു 

തല് മറഞ്ഞൂക് ടന്ന മമ്മത്തവനന്െറ വ്യവസ്ഥ 

ഇന്നതെന്നു ഏച്ലാവകും പുകാശിപ്പിപ്പാ 

നുമായി ഈ കൃപ നല്ല്പയിരാക്കുന്നു. അ 

ങ്ങനെ ഇഃപ്പാഠ സ്വഗ്ഗത്തിര വാഴ്ക 

ക്കും അധി കാരക്ങാാടം മെദധതാനെറ 

ബഥഷുധിധമായ ജ്ഞാനം, അവന് നമ: 

ടെ കുത്താധായ യേ കി സ്ൂധില് നിപ 

ത്തിച്ച അനാടിന്ണ്രയപ്പകാരം സഭ 

മുഖാന്തരം അറിയാസ്മുരുന്നു. അയനില് 

ആശൂയിച്ചിട്ടു അഖങ്കലുദ്ള വിശ്വാസ 

തമാത നമുക ധൈധ്യധും 'പുവശനവും 

മുണ്ടു. ത്മതൃകൊണ്ടു ബാന് നങ്ങമാക്കു 

വേണ്ടി സഹ ക്കുന്ന കഷ്ടക്ങന നിങ്ങുടെ 

മഹത്വ മാകയാത അയവനഥ്തമം അധൈ 

യ്യപ്പെടുപോകരുതു മ്ലേന്നു ഞാ൯ അമ്പ 

ക്ഷമിക്കുന്നു. 

അതുനിമിത്തം ഞാന് സ്വറ്റത്മവലും 

ഭൂമിയിലൂമുക്ള സകലകടുംബതാ ന്നും പേര് 

വരുവാന് കാരണമായ പിതാധിനെറ 

സന്നിധിയില് കുട്ടുകുത്തുന്നു. അവന് 

തന്െറ 

ഒത്തഖണ്ണം അയധനൊ തീഉത്മാധിനാല് 

മഹത്വത്തിനെറ ധനത്താന്നു 

നിങ്ങ അകത്തെ മനുഷ്യനെ സംബ 

ന്ധിച്ചു ശക്തിമയാടെ ബലപ്പെദടണ്ടതി 

ന്നും ക്രിസ്മൂ ധിശ്വാസത്മാല് നിങ്ങളൂടെ 

ഹൃദയങ്ങളില് വസി കക്കണ്ട തിന്നും വരം 

നാല്ലണം ഏന്നും നിങ്ങാഠം സ്നേഹത്ാിര 

വേരൂന്നി അടിസ്ഥാനപ്പേട്ുവരായി ലി 

തിയും നീളവും ഉയരും ആഥവും എന്തു 

ഏന്നു സകലധിശുദ്ധന്മാരരാടുംകൂടെ ഗ്ര 

ഹിപ്പാന്ം 

ന്ന മ്രിസ്റ്കുവി൯ സ്നേഹത്തെ അറിയാനും 

പരിജ്താനത്തെ കധിയു 

പ്യാപൃരാകയും ഭദൈവയതാിനെറ എല്ലാനി 

ധിം 
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റഖിനോളും നിറഞ്ഞജുവരികയും ധേണം 

എന്നും പ്രാത്ഥിക്കുന്നു. 

എന്നാല് നാം ചോടിക്കുന്നതിലൂും നി 

നെക്കുന്ന തിലും അത്യന്തം പരമായി ചെ 

യക്ാ൯ നക്മില് വ്യാപര ക്കുന്ന ശക്തിയാല് 

കഴിയുന്നവന്നു സഭയിലും യിസൂമയരമു 

വിലൂം ഏരന്നക്കും തലമുറതലമുായായും 

മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ. ആ3മന്. 

൪. അദ്ധ്യായം, 

കത്തുമസവനിമിത്തം ബഭ്ധനായിരിക്കു 

ന്ന ഞാ൯ പ്ുടബാധിപ്പിക്കുന്നതു: നി 

ങ്ങതള വിക്ളിച്ചിരികടന്ന ധിക്ളിക്കു യോഗ്യ 

മാംവണ്ണം പ്്റ്റവിനയ ത്തോടും സ്വെമ്യ 

തയോടും ടീഘ ക്ഷമ മയാടുംക്രടെ നടക്കയും 

സ്നേഹത്തില് അന്വോന്യം പൊറുക്കയ്യം 

ആത്ഥാധിനെൊ ഐക്യത സമാധാനബ 

ന്ധത്തില് കാപ്പാ൯ ശ്രമിക്കയും ചെയ്ത്ി൯. 

നിങ്ങളെ ധിക്ളിച്ചടപ്പാഠ ഏകപ്പത്യാശെ 

ക്കായി നിങ്ങമള ധിള്ളിച്ചതുമപാലെ ശരി 

രം ഒന്നു, ആത്മാവു ഒന്നു, കത്താധു ഒരു 

വ൯, ധിശ്വാസം ഒന്നു, സ്താനം ഒന്നു, 

എല്ലാവകും ഗീതെയ്യള്ള വനും എല്ലാവരി 

ലും ക്രടി ധ്യാപരിക്കുന്നവന്ും ഏല്ലാവരി 

ലൂം ഇരിക്കുന്നവനുമായി എല്ലാവകും ദൈ 

വധും പിതാധുമായവ൯ ഒരുവ൯. എ 

ന്നാല് നമ്മില് ഓരരാരുത്തന്നു മ്രിസൂഖി 

നെറ ദാനത്തിനൊ അളധിന്നു ഒത്തവ 

ണ്ണം കൂപ ലടിച്ചിരിക്കുന്നു. അതു കൊണ്ടു: 

അവന് ബദ്ധന്മാരെ പിടിച്ചു കൊ 

ണ്ടുമപായി 

തുയരത്തില് കയറി മനുഷൃക്കു ദാനങ്ങ 

മെ കൊടുത്തു" 

എന്നു പറയുന്നു. കയാ! എന്നതിനാല് 

അയന് ഭൂഥിയുടെ അ ധാഭാഗങ്ങളിലേക്കു 

ഇഈാങ്ങി 

യവ൯ സകലത്തെയും നിറെക്കേണ്ടതിന്നു 

ഇറങ്ങി എന്നു വരുന്നിച്ചമയാ? 

99 

20 

21 



1 1 

13 

14 

[9 

16 

17 

18 

19 

എഫെസ്യ൪ രഃ 

സ്വശ്ലാധിസ്വശഗ്ഗത്തിന്നു മീതെ കയറിയവ 

നും ആകുന്നു. അവ൯ ചിലരെ അപ്പൊ 

സ്മൂലന്മാരായും ചിലരെ പ്രവാചകന്മാരാ 

യും ചിലരെ സുധിശേഷകന്മാരായും ചില 

രെ ഇടയന്മാരായും ഉപദേഷ്യാക്കന്മാരായും 

നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു; അതു നാം എല്ലാവ 

രും വിശ്വാസത്തിലും ദൈവഖപൃത്രനെക്കുറി 

ലുള്ള പരിജ്ഞാനത്തിലുമുള്ള ഐകൃതയും 

തികഞ പുരുഷത്വവും ക്രിസ്തറവിനെറ 

സന്മൂണ്ണൃതയായ പ്രായത്തിനെറ അളവും 

പ്രാപിക്കുലോളം വിശുദ്ധന്മാരുടെ യ 

ഥാസ്ഥാനത്വത്തിന്നായുള്ള. ശുശ്രൂഷയുടെ 

വേലെകും ക്രിസ്ററുധിനെറ ശരീരത്തിനെറ 

ആത്മികവഭ്ധനെക്കും ആകുന്നു. അങ്ങ 

നെ നാം ഇനി മനുഷ്യരുടെ ചതിയാലും 

ഉപായത്താലും തെററിച്ചുകളുയുന്ന തന്ത്ര 

ങ്ങളില് കുടുങ്ങിപ്പോകുവാ൯ തക്കവണ്ണം 

ഉപദേശത്തിനെറ ഓരോ കാററിനാല് അ 

ലഞ്ഞുഴലുന്ന ശിശുക്ക ആയിരിക്കാതെ 

സ്നേഹത്തില് സത്യം സംസാരിച്ചുകൊണ്ടു 

ക്രിസ്തു എന്ന തലയോളം സകലത്തിലും 

വളരുവാ൯ ഇടയാകും. ശരിരം മുഴവന്ദം 

യുക്തമായി ചേന്നും ഏകിഭവിച്ചം ഓരോ 

അംഗത്തിനെറ അതതു വ്യാപാരത്തിനു 

ഒത്തവണ്ണം തവി ലഭിപ്പാന്ദള്ള ഏതു സ 

ന്ധിയാലും സ്നേഹത്തിലുള്ള വഭ്ധനെക്കാ 

യി അയനിതനിന്നു വള.ല പ്രാപിക്കുന്നു. 

ആകയാല് ഞാ൯ കത്താധവില് സാക്ഷീ 

കരിച്ചു പറയുന്നതു എന്തെന്നാല്: ജാതി 

കര തങ്ങളൂടെ വൃത്ഥബുഭ്ധി അനുസരിച്ചു 

നടക്കുന്നതുപോലെ നിങ്ങ ഇനി നട 

ക്കരുതു. അവര് അനസ്ധബുദ്ധികളായി 

അങ്ഞാനംനിമിത്തം, ഹൃദയകാഠിന്യം 

നിമിത്തം തന്നേ, ദൈവത്തിനെറ ജീവ 

നില്നിന്നു അകന്നു മനം തഴമ്പിച്ച 

പോയവര് ആകയാത അത്യാഗ്രഹത്തോ 

ടെ സകലഅശുഭ്ധിയും പ്രവത്തിപ്പാ൯ 
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ദുഷ്ണ്ലാമത്തിന്നു തങ്ങളെത്തന്നേ ഏപ്പിച്ചി 

രിക്കുന്നു. നിങ്ങളോ യേശുയില് സത്യം 

മുള്ളതു പോലെ അവനെക്റിച്ചു കേട്ടു 

അവനില് ഉപദേശം ലഭിച്ചു എങ്കില് 

ക്രിസ്തുവിനെക്കുറിച്ചു ഇങ്ങനെയല്ല പഠി 

ചതു. 

ചതിമോഹങ്ങളാല് വകഷളായിപ്പ്യോകുന്ന 

മുമ്പിലത്തെ നടപ്പു സംബന്ധിച്ചു 

പഥയമരുഷ്യനെ ഉപേക്ഷിച്ചു 

ടെ ഉള്ളിലെ ആത്മാധുസംബന്ധമായി 

പുതുക്കം പ്രാപിച്ചു സതൃത്തിനെറ ഫല 

മായ നിതിയിലും വിശുഭ്ധിയിലും ദൈധാ 

രൂപമായി സ്തൃഷ്ട്രിക്കപ്പെട്ട പുതുമനുഷ 

നെ ധരിച്ചുകൊരധി൯. 

ആകയാല് ഭോഷ്കു ഉപേക്ഷിച്ചു ഓരോ 

രുത്ത൯ താന്താനെറ ക്രട്ടുകാരനോടു സ 

ത്യം സംസാരിപ്പി൯; നാം തമ്മില് അവ 

യവങ്ങള ല്ലോ. കോപിച്ചാല് പാപം 

ചെയയാതിരിപ്പി൯. സൂയ്യ൯ അസ്യമിക്ു 

ധോളം നിങ്ങ കോപാധഖെച്ചുകൊണ്ടി 

രിക്കരുതു. പിശാചിന്നു ഇടം കൊടുക്ക 

രുതു. കള്ള൯ ഇനി കക്കാതെ മുട്ടുള്ളവന്നു 

ദനം ചെയ്ത്ാ൯ ഉണ്ടാകേണ്ടതിന്നു കൈ 

കൊണ്ടു നല്ലതു പ്രവത്തിച്ചു അഭ്ധ്വാനി 

ക്കയത്രേ വേണ്ടതു. കേരക്കുന്നവക്കു 

കൂപ ലഭിക്കേണ്ടതിന്നു ആവശ്യംപോലെ 

ആത്മികവഭ്ധനെക്കായി നല്ല വാക്കല്ലാ 

തെ ആകാത്തതു ഒന്നും നിങ്ങളുടെ വാ 

യില്നിന്നു പുറപ്പെടരുതു. ദൈവത്തി 

നെറ പരിശുഭ്ധാത്മാധിനെ ടുഃഖിപ്പ്യിക്ക 

രുതു; അവനാലല്ലോ നിങ്ങഠക്കു വീണ്ടെടു 

പ്യനാളിന്നായി മുദരയിട്ടിരിക്കുന്നതു. ഏല്ലാ 

കൈപ്പും കോപം ക്രോധവും ക്രററാരധും 

ദൂഷണവും സകലദുഗ്ശൂണപുമായി നിങ്ങ 

ളെ വിട്ടു ഒഴിഞ്ഞു പോകട്ടെ. നിങ്ങ 

തമ്മില് ദയയും മനസ്സലിധുമുദ്ള വരായി 

ദൈവം ക്രിസ്റ്ുധില് നിങ്ങളോടു ക്ഷമിച്ച 

തുഭപാലെ അദന്യാന്യം ക്ഷമിപ്പിന്. 

നിങ്ങ ; 
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3 
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൫. അദ്ധ്യായം. 
൨ 

ആകയാ: 

മെദവമത്മ അാംകര 1൯. 

പിയ മകനെ എന്ന3പാലെ 

൧ സാര 
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താ൯ മമെദവതം ന്നു സൌരഭധാസന 

യായ വഗപാടും യായി ആ മ 

ട്ടൂനറ 

ടപ്പം യാമതാരു അ, ല്യം അമ്യാറാ 

പോമല സ്നേഹത്തില് നട: ൯. 

ഹരം നഷ്ങജമുമടെ ഇടയ പര് പറക 

മവാധു അരുതു; അദ നെ തൃകുന്നു 

വിവൃദ്ധന്മാക്കു തുചിതം. ചിീതാത്റരം, 

പൊട്ടമച്ചാതം കു ൨2 ഇംമന ചച്ച 

യപ്പാത്റവ ഒന്നും അരംതു; സ്മോതത 

മൃധണ്ടത്ു. ടന്നടൂകാരന്, ആ ൭ ന്നും 

൨. ഗാഹാരാധ യായ ധ്യാ ഇവക്കു 

ആക്കും 2 സൂവിനൊയയം മൈ വത്മിന്നെൌ 

യം രാജ്യത്തില് അധ.കാഠാഥില്ല എന്നു 

ന്ങ്ങന അ ധയ്യ്നു൨രല്പഃ. വ്യത്ഥയാക്കെ 

കാല് ഈാരും നിങ്ങകെ ചയക്കരുതു; ഈ 

വകനിം താ മമപ്പോ ദൈധകാപം അനു 

സവണംകെട്ടാ രെമ വരുന്നു. ന്പ 

അന അവരുടെ മുട: 1ക്ര ൪൭ കരുതു. 

മുമ്പേ നിമ ഇരുമായ രുന്നു; ഇത്വ്യാ 

മൃഗാ കത്താധില് വെളിച്ചം ആകുന്നു. 

കുത്താ ന്നു ൨:സാദമായതു എന്തെന്നു പ 

രിദശോധി കൊഴു വെളിചചത്ത്ലുക്ഷ ൨. 

രായി! ന- നനുകൊദരവിന൯. സ്കലസ്പ്പ 

ണവും നീയിയും സയൃയവുമമപ്പോ വെളിച്ച 

താിന്ൌൊഫലം. ഇരുടിനൊ നിക്ക്ല മി 

വൃത്തികളില് ക്ൂട്ടാളികസ ആകരുതു; അ 

വയെ ശാസിക്ക അത 8൨ണ്൭തു. അവര് 

ഗ്രഡമായി ചെയ്യന്നതു പാവാ൯മപാധ്ും 

ലംപപൂയാകുന്നു. അധയെ ശാസ് ൭8 മ്പാ 

ഗോ സകലതെ?യയംകു റി] വെളിച്ചതാാല് 

ബോോ.ംവരും; 3ബാ.ം വരുന്നതെല്ലാം 

ധഖെകിച്ചംപോലെ തെകിവരപ്പലാ. അതു 

ധിം 

പ. 107. എതഥഫ. സ്വ൪ ര] 

കൊണ്ടു: ::മറങ്ങുന്നവനം മുണന്നു മരി 

ച്ച൨രുടെ ഇടയില്നിന്നു എഴ്ചമന്നല്ലം; 

എന്നാല് യിസൂ നിനെറരമര പൃകാശി 

൭9" എന്നു ചൊല്ലുന്നു . 

ആകയാല് സൂകുത്്ത്തോടെ, അത്തോനി 

കകായടപ്പു ഞ്താനികളായിടട തു നടപ്പാ൯ 

നോക്കുവ൯. ഇതു ദുഡ്യാലമാകയാല് സമ 

യം ത്തെ ല് ഉപർയാള്ഥ ചയകൊവി൯. 

ബുദ്ധിഹിനരാകാതെ കത്താധിനെറ 

ഇനും ഇന്നതെന്നു ധഹിച്ചകൊധിന൯. 

വിഞ്ഞു കുടിച്ചു ഗത്മരാകരുതു; അതിനാല് 

ടുന്നടപ്പുണ്ടാകുമപ്പാ. തആൃത്മാധുയ ന്റ 

ഞ൨.രായ। സകങ്കിത്തന-ങ്ങമാലും സതി 

കമാലും ആായികഗിതങ്ങമാലും തമ്മില് 

സംസാരിച്ചും നങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തില് 

കത്തായിന്നു പാടിയ്യം കീത്തനം ചെയ്യും 

ന. കത്തായായ മയ്യ മസൃവിനെറ 

നാംത്മിത ദൈവ ധും ൨ മാവുമായ വന്നു 

എപ്പാവ്യ്യോഴചം എല്ലാററിന്നുരവണ്ടിയും സ്യാ 

മം ചെയ്യുംകൊവ ൯. സു നെറ 

ഭയ താത അഭന്യാന,ം കിഴ്ലെടരിപ്പി൯. 

ഭാഷ്യമാമരം കത്തായാന്നു എന്നരപാലെ 

സ്വന്ത.ടത്താക്കന്മാക്കു കിഴങ്ങു വിന. 2, 

സമൂ ശരീരത്തിന്ദൌൊ രക്ഷി മാവായി സഭെ 

ക്കു ലേയാകുന്നതു പാലെ ട്ത്താധു ഭായ്ലെ 

ധി ത ലയാകുന്നു. എന്നാല് സക സു 

വിന്നു കിഴടക്കിയ രിക്കന തു പോലെ 

ഭായ്ക്യമാരും ടത്താക്ക്മാക്കു സകലത്തിലും 

ക്ഥട.ആ്യിരിഭക്കണം. ഭത്തോക്കന്മാരര, 

കിസ്ും സംയെ സ്നേഹിച്ചതുപോലെ 

നിംളുടെ ഭാഷ്യമാരെ സ്നേഹി൯. അ 

൨൯ അവക്കെ ൨ചനരത്തോടുകൂട!യ ജല 

സ്താനത്താല് ഖെട പ്യാക്കി വ്ൃഭ്ധികരി 

തൂക്കണ്ട മിന്നും കാ, ചുൂള്ുക്കം മുതലായതു 

ഒന്നും ഇല്ലാതെ സഭയെ ദര്രഭ്ധയയം നിഷ്ക്ു 

കുങ്കയയമായി തനക്കു തന്ന തേജസ്സോടെ 

മന്നിറു ഉത്മണ്ടതിന്നും തന്നെതാാ൯ അ 

൭റ$ 

19 

16 

17 

18 

19 

20 
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വക്കു വേണ്ടി ഏപ്പിച്ചുകൊടുത്തു. അവ്വ 

ണ്ണം ഭത്താക്കന്മാരും തങ്ങളലടെ ഭായ്യമാരെ 

സ്വന്തശരീരങ്ങളെ.പ്പോലെ സ്നറേഹിക്കേ 

ഭായ്യയെ സ്നേഹിക്കുന്നവന് 

ആരും 

തനെറ ജഡത്തെ ഒരുനാളും പകെച്ചിടില്ല 

ണ്ടതാകുന്നു, 

തന്നെത്താ൯ സ്നേഹിക്കുന്നു. 

ല്ലോ; ക്രിസ്തുവും സഭയെ ചെയ്യുന്നതുപോ 

ലെ അതിനെ പോററി പുലത്തുകയത്രേ 

ചെയ്യുന്നതു. നാം അവനെറ ശരീരത്തി 

നെറ അവയവങ്ങളല്ലോം അതുനിഥി 

ത്തം ഒരു മന്ദഷ്യ൯ അപ്പനെയും അമ്മ 

യെയും വിട്ടു ഭായ്യമയാടു പററിച്ചേരും; 

ഇരുവരും ഒരു ദേഹമായിത്തീരും. ഈ 

മമ്മം വലിയതു; ഞാ൯ ക്രിസ്തുവിനെയും 

സഭയെയും ഉമദടശിച്ചത്രേ പറയുന്നതു. 

എന്നാല് നിങ്ങളും അങ്ങനെ തന്നേ ഓ 

രോരുത്ത൯ താന്താനെറ ഭായ്യയെ തന്നെ 

ഭായ്യ 

യോ ഭത്താധിനെ ഭയപ്പെടേണ്ടതാകുന്നു. 

പ്പോലെ തന്നേ സ്നേഹിക്കേണം. 

നം അദ്ധ്യായം. 

മക്കളേ, നിങ്ങളൂടെ അമ്മയപ്പന്മാരെ ക 

ത്താവില് അന്ദസരിപ്പി൯; അതു ന്യായ 

മല്പാ. “നിനക്കു നന്മ ഉണ്ടാകുവാന്ദം 

നീ ഭൂമിയില് ദീഫായുമസ്സാടിരിപ്പാനും 

നിനെറ അപ്പനെയും അമ്മയെയും ബഹു 

മാനിക്ക്? എന്നതു വാശത്തത്തോടുക്രടിയ 

ആദ്യകല്പന ആകുന്നു. 

നിങ്ങളുടെ മക്കളെ കോപിപ്പ്ിക്കാതെ ക 

പിതാക്കന്മാ3ര, 

ത്താധിനെറ ബാലശിക്ഷയിലും പതയോ 

പദശത്തിലും പോററിവളത്ുതു ധി൯. 

ദഭാസന്മാദര, ജഡപ്രകാരം യജമാന 

ന്മാരായവരെ ക്രിസൂവിനെപ്പാലെ തന്നേ 

ഹൃദയത്തിനെറ ഏകാഗ്രതയില് ഭയഭത്തോ 

ടം വിറയരലാടും ക്രടെ അന്ുസരിപ്പി൯. 

മനുഷ്യരെ പ്രസാടിപ്പിക്കുന്നവരെല്ലോ 

ലെ ടദൂഷ്ട്രിഭസവയാല് അല്ല, ക്രിസ്മുയി 

ധിം 
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നെറ ദാസന്മാരെപ്പപോൊലെ ഭൈഃവഖകഷ്കം 

മനസ്സോടെ ചെയ്യും മരുഷ്യരെയല്ല ക 

ത്തായിനെ തന്നേ പ്രിതിയോടെ സേധി 

ച്ചും കൊണ്ടു അന്ദസരിപ്പി൯. ഓസനോ 

സ്വതന്ത്രനോ ഓരദരാരുത്ത൯ ചെയ്യുന്ന 

നയ്യെക്കു കത്താധിങ്കല്നിന്നു പ്രതിഫലം 

പ്രാപിക്കും എന്നു നിങ്ങ അറിയുന്നുവ 

ല്ലോ. 

നിങ്ങളുടെയും യജമാന൯ സ്വശ്ശത്തില് 

യജമാനന്മാദര, അവരുടെയും 

ഉണ്ടെന്നും അവനെറ പക്കല് മുഖപക്ഷം 

ഇല്ലെന്നും അറിഞ്ഞുകൊണ്ടു അങ്ങനെ 

തന്നേ അഖരോടു പെരുമാറുകയും ഭിഷ 

ണിധാക്കു ഒഴിക്കയും ചെയ്ത്ി൯. 

ഒടുവില് കത്താധിലും അവന്െറ അ 

മിതബലത്തിലും ശക്തിപ്പെടുധി൯. പി 
ശാചിനെറ തന്ത്രങ്ങളോടു എതിത്തുനി 

ല്രാ൯ കഥിയേണ്ടതിന്നു ദൈവത്തിനെറ 

സവ്വായുധധഗ്ലം ധരിച്ചുകൊഠധി൯. 

നമുക്ക പോരാട്ടം ഉള്ളതു രജഡ്ധരക്തങ്ങ 

ളോടല്ല, അധികാരങ്ങ 

ളോടും ഈ അന്ധകാരത്തിനെറ ലോകാ 

വാഴ്ക 3ളോടും 

ധിപതികഃളാടും സ്വഃല്ലാകങ്ങളിലെ 

ദുഷ്മാത്മസേനര്യാടും അതര. അതു 

കൊണ്ടു നിങ്ങ ദൂദ്ദിവസത്തില് എതി 

പ്യാന്ദം സകലവും സമാപിച്ചിട്ടു ഉറെച്ചു 

നില്പാനദും കഴിയേണ്ടതിന്നു ദൈധത്തി 

നെറ സവ്യായുധവഗ്ഗം എടുത്തുകൊഠ 

വി൯. നിങ്ങളുടെ അരെക്കു സത്യം കെ 

ട്ടിയയം നീതി എന്ന കവചം ധരിച്ചും 

സമാധാനസുധിശേഷത്തിന്നായുള്ള ഒരു 

എല്ലാറാഠി 

ന്നും മീതെ ടൂക്നെറ തീയമ്പുകളെ ഒക്കെ 

യ്യും 

എന്ന പരിച എടുത്തുകൊണ്ടും നില്പി൯. 

ക്കം കാലിന്നു ചെരിപ്പാക്കിയും 

കെടുക്കു വാന്തക്കതായ ധിശ്വാസം 

രക്ഷ എന്ന ശിരസ്രൂവും ദൈവവചനം 

എന്ന ആത്മാധിസെറ വാമൂം കൈക്കൊഠം 

വി൯. സ:ലപ്പാത്ഥനയാലും യാചന 9 
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യാലും ഏത്ുതുരനരത്തുപ ആത്മാധില് പാ 

ത്ഥിച്ചും അതിന്നായി ജാഗരിച്ചുംകൊണ്ടു 

സകലധി ദ്വ ന്മാക്കം എനിക്കും മവണ്ടി 

പ്പാത്ഥനയില് പുന്റ്റസ്ഥിരത കാണി 

19 പ്പി൯. ഞാന ചക്ങല ധരിച്ചു സ്ഥാനാ 

പതിയായി സധിക്കുന്ന സുഖ്ശരഷത്മി 

നൊ മക്കം പാഗത്മയര്ത്തോടെ അറ്യി 

പ്രാ൯ എന്റെറ ധായ തുറക്കു മമ്പാഠ എനി 

90 ക്കു വചനം നല്പ,പ്പെമ-ണ്ടതാന്നും ഞാന 

സംസാരി ക്കണ്ടും൨ണ്ണ്ും അതില് പപാഗ 

ത്തോടെ സംസാരി മക്കുണ്ടതിന്നും പാ 

ത്ഥിപ്പ്ി൯. 

91 ഞാന എങ്ങനെ ഇരികുന്നു എന്നു എ 

സെറ അധസ്ഥ നിങ്ങളും അറിയേണ്ടത് 

309 ഫിലിപ്പിയ൪ ൧ 

ന്നു പിയസഃഹാഭദരനും കത്താവില് വി 

ശ്വസ്്ൂ ശ്രൂഷകനുമായ തിഹിക്കൊസ് 

നിങ്ങ 3ളാടു സകലം അറിയിക്കും. നി 89 

ങ്ങ ഞങ്ങടെ വസൂത അറിധാന്ദം അ 

൨൯ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെ ആശ്വസി 

ദു പ്പരാനുമായി ഞാന അവനെ നിങ്ങമു 

ടെ അടുക്കമലക്കു അയച്ചിരിക്കുന്നു. 

പിതാവായ ദൈവത്തിങ്കല്നിന്നും ക 93 

ത്താവായ ഭയശൂ യിസുമിങ്കല്നിന്നും സ 

ഹോദരന്മാക്കു സമാധാനവും വിശ്വാസ 

സ്ലേഹവും 

ന.ജുടെ കത്താവായ യ്യ മിസൂധിനെ 54 

ത്തോടു മൂടിയ തുണ്ടാകട്ടെ. 

അക്ഷയമായി മസ്തഹ ക്കുന്ന എപ്പാവമരോടും 

കൂടെ കൃപ ഇരികുമാറാകട്ടെ. 

1116 601511 ൮ 0൧ 111 ചാ 1ഠ 1111 

1100 1൧ച്പട 

അപ്പൊസ്തലനായ പൌലൊസ 

ഫിലിപ്പിയക്കു എഴതിയ ലേഖനം 
ടോം 

ലിം അദ്ധ്യായം. 
6 

രിം: ദാസന്മാരായ 

പൌലൊസും തിമൊഥെയൊസും ഫിലി 

പ്പിയില് ക്രിസ്തൂരയശുധിലുള്ള സകലവയി 

ശുഭ്ധന്മാക്കും അഭ്ധയക്ഷന്മാകും ദ്രശ്രൂകക 

9 ന്മാകും ക്രടെ എഴുതുന്നതു: നമുടെ പി 

താധായ ഭൈവത്ാിങ്കല്നിന്നും കത്താവാ 

യ യിസൂരയശുധിങ്കതനിന്നും നിങ്ങഗമക്കു 

കൃപയും സമാധാനവും ഉണ്ടാകട്ടെ. 

3 തഞഞാന് നിങ്ങഠാക്ു എല്ലാവക്കും വേണ്ടി 

കഥിക്കുന്ന സകലപ്പാത്ഥനയിലും ഏഭപ്പ്യാ 

(ഠി 

ഴം സമന്താഷത്മോടെ പ്രാത്ഥിച്ചം നി 4 

ങ്ങളില് നല്ല പ്രവൃത്തിയെ ആരംഭിച്ച 

വന രയദ്രൂ മിസ്മൂധിനെ നാദളോാളം അ 

തിനെ തികെകും ഏന്നു ഉറപ്പായി വിശ്വ 

സിച്ചുമിരിക്കുന്നു. ഒന്നാം നാ൯മൃതല് 

ഇതുവരെയും സുവിശേഷഘോഷണ 

ത്തില് നിം്ടഠാകുള്ള ക്രട്ടായ്കനിമിതാം 

ഞാ൯ നിങ്ങളെ ഓാകുമ്പോന ഒക്കെയും 6 

ത്രേസെറ ഭദൈവത്താന്നു സ്പോത്രം ചെയ്യന്നു. 

കൃപയില് എനിക്കു കൂട്ടാളികളായ നിങ്ങ 7 
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മെ ഒക്കെയും എന്െറ ബന്ധനങ്ങളിലും | നിമ്മലതയാടെയല്ല ശാഠൃത്താല് അതത്ര 

സുവിശേഷത്തിനെറ പ്രുതിഖാടത്തിലും 

സ്ഥിരീകരണത്തിലും ഞാ൯ എനെറ ഹൃദ 

യത്തില് വഹിച്ചിരിക്കകൊണ്ടു അങ്ങനെ 

നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും കുറിച്ചു വിചാരി 

ക്രിസ്തു 

യേശുവിനെറ ആദ്രത3യാടെ ഞാ൯ നി 

ക്കുന്നതു എനിക്കു ന്യായമല്ലോ. 

ങ്ങളെ എല്ലാവരെയും കാണ്മാ൯ എത്ര വാ 

ഞരിക്കുന്നു എന്നതിന്നു ദൈവം സാക്ഷി. 

നിങ്ങളുടെ സ്ന്റേഹം മേല്ലതൂദമല് പരി ജ്ഞാ 

നത്തിലും സകലധിദവകത്തിലും വഭ്ധിച്ച 

വന്നിട്ടു നിങ്ങ ഭേദാഭേദങ്ങളെ വി 

ക്രിസ്തുവി 

നെറ നാളിലേക്കു നിമ്മലന്മാരും ഇട. 

വേചിപ്പാറാമകണം എന്നും 

യില്ലാത്തവരും ദൈവത്തിനെറ മഹ 

ത്വത്തിന്നും പുകകഴ്കസെക്കുമായിട്ടു യേശുക്രി 

സ്മൂവിനാര നീതിഫലം നിറഞ്ഞവരുമായി 

തീരേണം എന്നും ഞാന് പ്രാത്ഥിക്കുന്നു. 

സഹോദരന്മാദര, എനിക്കു ഭധിച്ചതു 

സുവിദശഷത്തിനെറ അഭിവ്ൃഭ്ധിക്കു കാര 

ണമായിത്തിന്നു എന്നു നിങ്ങ അറിവാ൯ 

ഞാ൯ ഇച്ഛിക്കുന്നു. എനെറ ബന്ധന 

ങ്ങ ക്രിസ്മൂനിമിത്തമാകുന്നു എന്നു അക 

മ്പടിപ്പടരാളത്തില് ഒക്കെയും ശേഷം എല്ലാ 

വകും തെളിവായി വരികയും സഹോ 

ദരന്മാർ മിക്കപേരും എനെെറ ബന്ധന 

ങ്ങളാല് കത്താധില് ധൈധയ്യം പൂണ്ടു ദൈ 

വത്തിനെറ വചനം ഭയംക്രടാതെ പ്രസ്മാ 

വിപ്പാ൯ അധികം തുനിയുകയും ചെയ്യിരി 

ക്കുന്ന. ചിലര് മ്രിസ്മുവിനെ അസൂയയും 

പിണക്കധുംനിമിത്തം പ്രസംഗിക്കുന്നു; 

ചിലഃരാ നല്ല മനസ്സോടെ തന്നേ. അ 

വർ സുധിശേഷത്തിനെറ പ്രുതിഖാടത്തി 

ന്നായിട്ടു ഞാ൯ ഇധിടെ കിടക്കുന്നു ഏന്നു 

അറിഞ്ഞിട്ടു അതു സ്നേഹത്താല് ചെയ്യന്നു. 

മററവരോ എനെറ ബന്ധനങ്ങളില് എ 

നിക്കു ക്ലേശം വരുതൃതുവാ൯ ഭാവിച്ചുകൊണ്ടു 

ധിം 

ക്രിസ്റ്റവിനെ പ്രസംഗിക്കുന്നതു. പിന്നെ 

എന്തു? നാട്ടമായിടട്ടാ പരമാത്ഥമായിടട്ടാ 

ഏതുധിധമായാലും ക്രിസ്പൂധിനെ അഭല്ലാ 

പ്രസംഗിക്കുന്നതു. ഇതില് ഞാ൯ സ 

ന്തോഷിക്കുന്നു; ഇനിയും സന്തോഷിക്കും. 

നിങ്ങളു.ടെ പ്രാത്ഥനയാലും യേശുക്രിസ്തു 

വിനെറ ആത്മാധിനെറ സഹായത്താലും 

അതു എനിക്ു രക്ഷാകാരണമായിത്തിരും 

എന്നു ഞാ൯ അറിയുന്നു. അങ്ങനെ 

ഞാന് ഒന്നിലും ലജഷ്ിച്ചുമപോകാതെ പൂണ്ണ 

ധൈധയ്യം പൂണ്ടു ക്രിസ്മ എനെറ ശരീര 

ത്തിങ്കല് ജിവനാത ആകടട്ട മരണത്താല് 

ആകട്ടെ എപപ്പോഴ്ചം എന്നപോലെ ഇപ്പോ 

ഴും മഹിമപ്പെടുകേയുള്ളു എന്നു പ്രതീ 

ക്ഷിക്കയും പ്രുത്യാശിക്കയും 

എനിക്കു ജീവിക്കുന്നതു ക്രിസ്മുധും മരിക്കു 

ചെയു ന്ന. 

ന്നതു ലാഭധും ആകുന്നു. എന്നാല് ജഡ 

ത്തില് ജിവിക്കുന്നതിനാല് എനെറ വേലെ 

ക്ക ഫലം വരുമെങ്കില് ഏതു തിരഞ്ഞെടു 

ക്കേണ്ടു എന്നു ഞാന് അറിയുന്നില്ല. ഇവ 

രണ്ടിനാലും ഞാ൯ ഞെരുങ്ങുന്നു; വിട്ടുപി 

രിഞ്ഞ ക്രിസ്മൂധിനോടുക്ൂടെ ഇരിപ്പാന് 

എനിക്കു കാംക്ഷയുണ്ടു; അതു അത്യുത്തമ 

മല്ലോ. എന്നാല് ഞാ൯ ജഡത്തില് ഇരി 

ക്കുന്നതു നിങ്ങശനിമി അം ഏറെ ആഖ 

ശ്യം. ഇങ്ങനെ ഉറെച്ചുകൊണ്ടു നിങ്ങ 

ളുടെ ധിശ്വാസത്തിനെറ അഭി വ്ൃഭ്ധിക്ും 

സടന്താഷത്തിന്നുമായി തന്നേ ഞാന് ജീവ 

നോടിരിക്കും എന്നും നിങ്ങളോടു എല്ലാവ 

രോടുംക്രടെ ഇരിക്കും എന്നും അറിയുന്നു. 

അങ്ങനെ ഞാ൯ നിങ്ങളുടെ അടുക്കല് 

മടങ്ങിവരുന്നതിനാല് എന്നെക്കുറിച്ചു നി 

ങ്ങഗക്കുമ്ളു പ്രശംസ ക്രിസ്പുയേശുധില് 

വഭ്ധിപ്പാ൯ ഇടയാകും. ഞാന് നിങ്ങളെ 

വന്നു കണ്ടിട്ടോ ട്രൂരത്തിരുന്നു നിങ്ങളുടെ 

അധഖസ്ഥ കേട്ടിട്ടോ നിങ്ങ ഏകാത്മാ 
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ചി 

സുത 5 
വിര നിലനിന്നു എഏയ്ധരാഉ കളാല് ഒന്നി 

ലും കുലുത്ങി മപ്പാകാമത ഏകമനസ്സാടെ സു 

വിശേഷത്ാഥിനൊ ധിശ്വാസത്തിന്നായി 

പോരാടം കഴിക്കുന്നു എന്നു ാഹിരക്കണ്ട 

തിന്നു മിസുധിനെറ സുധിദശ കഷത്തിന്നു 

ഇതു 

അവരുടെ നാരത്വാന്നും മ്പങ്ങളുടെ ര 

യോഗ്യമാംവണ്ണം മാതൃം നടപ്പി൯. 

ക്ഷെകും ഒരു അടയാകഥാകുന്നു; അതു 

യിസ്പൂ 

വില് വാശ്വസിപ്പാ൯ മാതൃമച്ച അധഖന്നു 

ദൈവം തടന്ന വെച്ചതാകന്നു, 

ധേണ്ടി കഷ്ടം അനുഭധിപ്പാനും കൂടെ നി 

ങ്ങനുക്കു വരം നല്ല;യിരിക്കുന്നു. നിങ്ങ 

എങ്കത കണ്ടതും ഇപ്പ എന്നെക്കുറിച്ചു 

കേഷക്കുന്നതുമായ അത പോരാടും നി 

ങ്ങഗകും ഉണ്ട പ്പാ. 

൨. അഡ്ധ്യായം. 
ര 

ര്രിസുചിര വപ്പ പരബാധനവും ഉണ്ടെ 

കിത, സ്നേഹത്മിനെൌ വല്പ ആശ്വാസ 

വും ഉണ്ടെങ്കില്, ആത്മാധിനെ വല്ല 

കരട്ടായുയും മുണ്ടെ്കര, വല്ല ആദ്രതയം 

മനസ്സലിവും മുണ്ടെങ്കില്, നിങ്ങര ഏക 

മനസ്സു്ള വരായി ഏകസ്സേഹം പൂന്ടെ ഐ 

കമത്ൃപ്പെടു ഏകഴാവമുള്ള വരായി ഇങ്ങ 

നെ എനെ സന്താഷം പൂന്റ്റമാക്കു ധി൯. 

ശാഠ്ൃയത്താലാ ടൂരടികമാനത്താമലാ ഒന്നും 

ചെയ്യാതെ തുഴ്ലമയാടെ ഓരരാരുത്തന 

മററുള്ള വനെ തന്നെക്കാഠ 3 മൃഷ്ട൯ എന്നു 

എണ്ണി ക്കൊനഖി൯. ഓടരാരുത്തന സ്വ 

ന്ത്റാണമപ്പ മാറുള്ളവനൊ റ്റാണവധും 

കരുടെ കിസ്മൂദയുയി 

ലുള്ള ഭാവം തന്ന നിങ്ങളിലും മുണ്ടായി 

രിക്കട്ടെ. 

ഇരിക്കെ ദൈഖ$ത്തോടുള്ള സമത്വം മുറു 

നോ ക്കണം. 

അവന ദൈവരുപത്തിര 

കെ പിടിച്ചുകൊള്ളണം ഏന്നു വിചാരി 

ക്കാതെ ദാസരൂപം ഏടുത്തു മനുഷ്യസാ 

ദൃശ്യത്തിലായി തന്നെത്താന് ഒഴിച്ച 

11 ഫിലിപ്പിയ൪ ൨ 

വേഷത്ഥ് ല് മനുഷ്യനായി വിളങ്ങി ത 

ന്നെത്താ൯ താലി മരണര്ഭത്താളും ക്രൂശി 

ലെ മരണടത്താളം തന്ന, അമസരണ 

മുള്ള വനായിത്തീന്നു. അതുകൊണ്ടു ദൈ 

വവും അയനെ ഏറാവധും മുയത്തി സകല 

നാമത്തിന്നും മേലായ നാമം നല്ലി; അ 

ങ്ങനെ യേുധിനൊ നാമത്തി ക്കല് സ്വ 

ല്ലോകരുടെയയം 8മലാകരുടെയും അരധാ 

ലോകരുടെയും മുഗങ്കാതു ഒക്കെയും മടങ്ങു 

കാവ്യം 

ചു"? എന്നു പിതാധായ ദൈഖത്തിനൊൌൊ 

എപ്പാനാവും & മയശു കിസ്സ കത്താ 

മഹത്വത്തിന്നായി ഏറവുപറകയ്യം ചെ 

മൃസ്ലൃണ്ടി വരും. 

അതു കൊണ്ടു, പ്രിയമുദ്ള വ3ര, നിങ്ങ 

എപ്പാമദ്യ്യാഴം 

ഞാ൯ അരികത്തിരിക്കു മമ്പോാഠര മാതമല്ല 

അന്ദസരിച്ചതു മപാലെ 

ഇന്നു ട്ടൂരത്തിരിക്കു മമ്പാഠ ഏറാധും ആ 

ധികമായി ഭയത്തോടും ധിറയഃലാടും ക്ര 

ടെ നിക്ങമുടെ രക്ഷെക്കായി പ്രവഖത്തി 

പ്പി൯. 

എന്നതും നിക്ങക്ളിത ടദൈധമല്ലാ തിരു 

ഇച്ച്റിക്ക എന്നതും പ്രവത്തിക്ക 

വുള്ളം ഉണ്ടായിട്ടു പൃഖത്തിക്കുന്നതു. വ൭ 

തയും കോട്ടധുമുദ്മ തലമുറയുടെ നടുധില് 

നിങ്ങ അനിന്ദ്യരും പരമാത്ഥികളൂം 

ടൈധത്തിനെറ നിഷ്ക്കുമ ഭംമക്കട്ടൂം ആകേ 

ണ്ചതിന്നു എല്ലാം പിറുപിറുപ്പും വാദവും 

കൂടാതെ ചെയ്യി൯. അധരുടെ ഇടയില് 

നിങ്ങാം ഒടിവനെെ വചനം പ്രമാണിച്ചു 

കൊണ്ടു ലോകത്തില് ജ്യയോയിസ്സുകമെ 

പ്പോലെ പ്രകാശിക്കുന്നു. അങ്ങനെ 

ഞാ൯ ഓടിയതും അഭ്ധ്വാനിച്ചതും വെറു 

തെയായില്ല ഏന്നു യിസ്പുധിനൊ നാളില് 

എനിക്കു പ്രശംസ ഉണ്ടാകും. എന്നാല് 

നിങ്ങദുടെ വിശ്വാസം എന്ന യാഗം അ 

പ്പിക്കുന്ന ശുൂൂഷയില് എനെ രക്തം 

ഒഴി മൃക്കണ്ടിവന്നാലും ഞാ൯ സന്തോഷി 

ക്കും; നിങ്ങതമാടു എല്ലാവരരാടും കരടെ 

8 

10 

17 

ധാഠാഥ്ലിം 
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18 സന്തോഷിക്കും. അങ്ങനെ തന്നേ നിങ്ങ 

മൂം സന്തോഷിപ്പി൯; എന്നോടുകൂടെ സ 

ന്തോഷിപ്പി൯. 

19 എന്നാല് നിങ്ങളുടെ വസ്തുത അറിഞ്ഞി 

ട്ടു എനിക്കും മനം തണുക്കേണ്ടതിന്നു തി 

മൊഥെയൊസിനെ വേഗത്തില് അങ്ങോ 

ട്ടു അയക്കാം എന്നു കത്താവായ യേശു 

80 വില് ഞാ൯ ആശിക്കുന്നു. നിങ്ങളെ 

സംബന്ധിച്ചു പരമാത്ഥമായി കരുതുവാ൯ 

പുത്തനായി എനിക്കു മററാരുമില്ല. 

വിനെറ കായ്യയമല്ല സ്വന്തകാ 

വരും നോക്കുന്നു. അവ 

ന ചെയ്യുന്നതുപോലെ 

1നഗ്ാഘോഷണ 

ജവനെറ 

ഗി 

വിരിക്കുന്നു. അവനെ കത്തായില് പൂ 

്ണ്ൂസമന്താഷത്തോടെ കൈക്കൊരവി൯; 

ഇങ്ങനെയുള്ളവരെ ബ്ഹ്ുമാനിപ്പി൯. 

എനിക്കു വേണ്ടിയുള്ള നിങ്ങളുടെ ശുത്രൂഷ 

യൂടെ കുറവു തീപ്പാനല്ലോ അവ൯ തന്െറ 

പ്രാണനെപ്പോലും കരുതാതെ ക്രിസ്റ്റ ലി 

നെറ 

ആയ്യ്യോയതു. 

വേലനിമിത്തം മരണത്തോളം 

൩. അഡ്യ്യായം. 

ഒടുപില് എനെറ സഹോദരന്മാദര, ക 

ത്താവില് സന്തോഷിപ്പി൯. അതേകാ 

യ്യം നിങ്ങള്ക്കു പിന്നെയും എഴുതുന്നതില് 

എനിക്കു മടുപ്പില്ല; നിങ്ങറാക്കു അതു മറപ്പു 

നായ്കളെ. സൂക്ഷിപ്പി൯; ആ 

കാത്ത വേലക്കാരെ സൂക്ഷിപ്പി൯; ക്ലേ 

മാകുന്നു. 

ഗുഠൊരെ സൂക്ഷിപ്പി൯, നാമല്ലോ പരി 

൪; ദൈവത്തിനെറ ആത്മാധയ 

റാധിക്കയയം ക്രിസ്റ്റ യേശുവില് 

ജഡത്തില് ആതശ്രരയിക്കാ 

റ നാം തര്ന്ന. വ 

യം ആശ്രയിപ്പം൯ 

ജഡത്തില് ആ 

ാല് എനിക്കു 

പരിച്ഛേദന 

ിക്കാര൯ു 

യരില് 

പ്രമാ 

്ാന്തി 

പു 

ഡി 

(ടു 

യ] 
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ക്രി സൂയിനെ മനടേണ്ടതിന്നും ന്യായ പ്രമാ 

ണത്തില്നി ന്നുള്ള എനെ സ്വന്തനിതിയ 

ല്പം യിസ്പൂധിങകലുള്ള ധിശ്വാസംമൂലം ദൈ 

വം ധിശ്വസികുന്നവക്കു നല്ലന്ന നീതി 

തമന്ന ലഭിച്ചു അവനില് ഇരിക്കേണ്ടതി 

ന്നും അവനെറ മരണത്തോടു അനുരൂപ 

പ്പേട്ടിടു അവനെയും അവനെറ പുനരു 

ത്ഥാനത്തിനെറ ശക്ത്യെയയം അവനെറ 

കഷ്യാനഭ വങ്ങളുടെ കരട്ടായ യെയയം അന്ദഭ 

വിച്ചറിരയേണ്ടതിന്നും ഇങ്ങനെ വപ്പധി 

൭൧ നജ്യം മരിച്ചവരുടെ ഇ-യിതനിന്നുള്ള 

പുനരുത്ഥാനം 'പ്പാപിക്കേണം എന്നുധവെ 

ചും ഞാന് അയനെറനിഥിത്തം ഏപ്പാം 

ഉപേക്ഷിച്ചു ചവറു ഏന്നു എണ്ണുന്നു. ലഭി 

ചൂക.ഴിഞ്ഞു എന്നാ 

എന്നാ അല്പ, ഞാന് കി സുദയ്ധിനാല് 

തികഞഞവനായി 

പിടിക്കുപ്പെടിരിക്കുന്നതു കൊണ്ടു എനികും 

അതു പിടിക്കാമോ ഏന്നാഖെചചു പിനത്തുട 

രുന്നതേയുള്ള. സദൃഹാദരന്മാരേ, ഞാ൯ 

പിടിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു ന് രൂപിക്ുന്നിപ്പ. 

ഒന്നു ഞോന് ചെയ്യുന്നു: പിമ്പിലുമ്തു മറ 

നാം മുമ്പിലുള്ളതിന്നു അഞ്ങുംകൊണ്ടു 

കിസ്ത്ുരയശുഖില് ടൈധത്തിനെറ പരമ 

വിളിയുടെ വിരുതിന്നായി ലാക്കിമലക്കു 

ഓടുന്നു. നമ്മില് തികഞ്ഞ൨൪ ഒക്കെയും 

ഇങ്ങനെ തടന്ന ചിന്തിച്ചുകൊള്ളു ക; വല്ല 

തിലും നിങ്ങ മവറെ വിധമായി ചിന്തി 

ച്ലാല് ദൈവം അത്തും നിങ്ങഠക്ു ധെളി 

പ്പെടുത്തിത്തരും. എന്നാൽ നാം പ്രാപി 

ച്ചിരികുന്ന പരിജ്ഞാനം തന്ന അനുസ 

രിച്ചുനടക്കുക. 

സദമൃഹാദരന്മാമര, നിങ്ങ എല്ലാവരും 

എന്നെ അന്ദകരിപ്പി൯; ഞങ്ങ നിങ്ങ 

ക്കു കാണിച്ച മാതൃക 'പുകാരം നടക്കുന്നവ 

കുറിക്കൊഠവി൯. രെയ്യം ഞാന പല 

പ്പോഴ്ചം നിങ്ങളോടു പറഞ്ഞതുപോലെ 

(ഠി 
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൦ ഏല്ലാം മചതം ഏന്നു എന്ത്സുന്നു. ഞാ൯ അനേകര് യിസധിനെറ ക്രൂശിന്നു ശത 

ക്കളായി നടക്കുന്നു എന്നു ഇപ്പോ കര 

ഞ്ജുംകൊണ്ടു പറയുന്നു. അവരുടെ അ 

വസാനം നാശം; അവരുടെ ദൈവം 

വയറു; ലഡ്പുയായതില് അവക്കു മാനം 

തോന്നുന്നു; അവര് ഭഉമിയിലുള്ളതു ചിന്തി 

ക്കുന്നു. നമ്മുടെ പെരരത്വമോ സ്വഗ്ഗ 

ത്തില് ആകുന്നു; അവധിടെനിന്നു കത്താ 

ലായ യേശുമിസ്സു രക്ഷിതാവായി വരും 

എന്നു നാം കാത്തിരിക്കുന്നു. അധ൯സ 

കലധും തനിക്കു കിറ്ലെടുത്തുവാ൯ കഴിയു 

ന്ന തനെറ വ്യാപാരശക്തികൊണ്ടു നമ്മു 

ടെ താഗ്ണയയള്ള ശരിരത്തെ തെറ മഹ 

ത്വമുള്ള ശരിരരത്താടു അനുരൂപമായി 

രൂപാന്തരപ്പെടുത്തും. 

ര. അഘ്ധ്യായം. 

അതുകൊണ്ട എനെറ പ്രിയരും വാഞ്ചി 

തരുമായ സദഹാദരന്മാമര, എനെറ സ 

ന്തോഷവും കിരിടധുമായയമള്ളാരേ, ഇങ്ങ 

നെ കത്താധില് നിലനിപ്പി൯, പ്രിയമു 

ള്ള വരേ. 

കത്താധില് ഏകചിന്തയോടിരിപ്പാ൯ 

ഞാ൯ യുലൊട്ട യെയും സുത്തുകയെയും (പ) 

ബോധിപ്പിക്കുന്നു. സാക്ഷാല് ഇണയാ 

മിയായയര്ളാമവ, അവക്ു തുണ നില്ല 

ണം എന്നു ഞാന് നിന്നോടും അഃപക്ഷി 

കുന്നു; ജീവപുസുകത്തില് പേരുള്ള ശ്ശേ 

മന്ത്' മുതലായ എന്െറ ക്രട്ടുരവലക്കാരു 

മായി ആ സ്ത്്രികഠ എരന്നാടുക്ൂടെ സുധി 

ശേഷ.ഘോഷ.ണത്മില് പോരാടിയിരി 

കുന്നു. 

കത്താവില് എപ്പോഴും സന്തോഷി 

പ്പി; സന്തോഷിപ്പി൯ ഏന്നു ഞാന് പി 

ന്നെയും പറയുന്നു. നിങ്ങളുടെ സ്വെമ്യ 

ത സകലമനുഷ്യരും അറിയട്ടെ ; കത്താവു 

വരുവാ൯ അടുത്തിരികുന്നു. ഒന്നിനെ 
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ഫിലിപ്പ്യിയ൪ രഃ 

ക്കുറിച്ചും വിചാരപ്പെടരുതു; എല്ലാറിലും 

പ്രാത്ഥനയാലും അഭപേക്ഷയാലും നിങ്ങളു. 

സ്ോത്രത്തോടുക്രടെ 

ദൈവത്തോടു അറിയിക്കയത്രേ വേണ്ടതു. 

ടെ ആധശ്യങ്ങഗ 

എന്നാല് സകലബ്ുഭ്ധിയെയും കധിയു 

ന്ന ദൈധസമാധാനം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയ 

ങ്ങമളയും നിനവുകളെയും ക്രിസ്മൂദയശു 

വിമല് കാക്കും. 

ഒടുവില് സഹോദരന്മാരേ, സത്യമാ 

യതു ഒക്കെയും ഘനമായതു ഒക്കെയും നീ 

തിയായതു ഒക്കെയും നിമ്മലമായതു ഒക്കെ 

യും രമ്യമായതു ഒക്കെയും സല്ലിത്തിയാ 

യതു ഒക്കെയും സല്ഗുണഭമാ പുകഴ്ചുയോ 

അതു ഒക്കെയും ചിന്തിച്ചുകൊരവിന൯ു. 

എര്ന്നാടു പഠിച്ചും ഗ്രഹിച്ചും കേട്ടും കണ്ടുമു 

ഒളതു പ്രവത്തിപ്പി൯; എന്നാല് സമാധാ 

നത്മിനെറ ദൈവം നിങ്ങളോടുകൂടെ 

ഇരിക്കും. 

നിങ്ങ പിന്നെയും എനിക്കു വേണ്ടി 

വിചാരിപ്പാ൯ തുടങ്ങിയതിനാല് ഞാന് 

കത്താവില് വളരെ സഭന്താഷിച്ചു; മുമ്പെ 

തന്നേ നിങ്ങരക്കു വിചാരമുണ്ടായിരുന്നു 

എങ്കിലും അവസരം കിട്ടിയില്ല. ബുദ്ധി 

മുട്ടുനിമിത്തമല്ല ഞാ൯ പറയുന്നതു; മുള്ള 

അവസ്ഥയിൽ അലംഭാവരത്തേടോിരിപ്പാ൯ 

ഞാ൯ പഠികച്ചിട്ടുണ്ടു. താഴ്ചയില് ഇരി 

പ്്രാനും സളുഭ്ധിയില് ഇരിപ്പാനും എനിക്കു 

അറിയാം; തൃഹൃനായിരിപ്പാനും വിശന്നി 

രിച്ാനും സമൂഭ്ധിയില് ഇരിപ്പാനും ബു 

ദ്ധിമുട്ടു അന്ദഭവിപ്പാന്ദം എല്ലാം ഞാ൯ 

ശീലിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്നെ ശക്തനാക്കു 

ന്നവ൯മുഖാന്തരം ഞാന് സകലത്തിന്നും 

മതിയാകുന്നു. എങ്കിലും എന്െറ കക്ഷൃത 

ി 
തത്തി സു 

14 

വാം 

റന്ന്ണ്ടു 4 

യില് നിങ്ങ ക്രട്ടായ്ക കാണിച്ചതു നന്നാ 

യി. ഫിലിപ്പ്യരേ, സുധിശേഷഘോഷ 

ണത്തിനെറ ആരംഭത്തില് ഞാന് മക്കെ 

ഭൊന്യയി.നിന്നു പുറല്പെട്ടാറെ നിങ്ങ 

മാത്രമല്ലാതെ ഒരു സഭയും വരവൃചെലധു 

കായ്യ തമില് എർന്നാടു കൂട്ടായ കാണിച്ചില്ല 

എന്നു നിങ്ങളും അറിയുന്നു. തെസ്സലൊ 

നീക്ക്യയിലും എനെറ ബുദഭ്ധിമുട്ടു തീപ്പാ൯ 

നിങ്ങ ഒന്നു രണ്ടു വട്ടം അയച്ചുതന്നു 

വല്ലോ. ഞാ൯ ദാനം ആഗ്രഹിക്കുന്നു 

എന്നല്ല, നിങ്ങളുടെ കണക്കിലേക്കു ഏറു 

ന്ന ഫലം അതര ആഗ്രഹിക്കുന്നതു. ഇ 

പ്പോ എനിക്ു ധേണ്ടുന്നതു എല്ലാം ഉണ്ടു; 

സകൂദ്ധിയായുമിരിക്കുന്നു; നിങ്ങ അയച്ചു 

തന്നതു സെരരഭ്യവാംസനയായി ദൈധഖ 

ത്തിന്നു പ്രസാദവും സുഗ്രാഫഹ്ൃധയമായ യാ 

ഗമായി എപ്പഫ്ഥെ ദിത്തൊസിനെറ ക 

യ്യാല് ഞാ൯ പ്രുതിഗ്രഹിച്ചു തൃപൃനായിരി 

ക്കുന്ന. എനെറ ദൈവമോ നിങ്ങളുടെ 

ബുഭ്ധികുട്ു 
തനറെറ ധനത്തിന്നൊത്തവണ്ണം ക്രിസ്പു 

ഒക്കെയും മഹത്വത്തോടെ 

യേശുയില് പൂണ്ണമായി തീതൃതുതരും. നമ്മു 

ടെ ദൈവവും പിതാധ്യമായവന്നു എന്നെ 

ര്ന്നേക്കം മഹത്വം. ആമേ൯. 

ക്രിസ്റ്റ യേശുധില് ഓരാ വിശുദ്ധനെ 

യും വന്ദനം ചെയ്ത്രി൯. ഏര്ന്നാടുകൂടെ 

യുള്ള സഹോദരന്മാര് നിങ്ങളെ വന്ദനം 

ചെയ്യുന്നു. വിശുദ്ധന്മാര് എല്ലാവരും ധി 

ശേഷാല് കൈസരുടെ അരമനയിലുള്ള 

വരും നിങ്ങളെ വന്ദനം ചെയ്യന്നു. 

കത്താവായ യേശു മിസ്മുധിനെറ കൃപ 

നിങ്ങളൂടെ ആത്മാവി നോടുക്രടെ ഇരി 

ക്കമാഠാകട്ടെ. 

ടോ. 
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അദ്റയൊസ്തുലനായ ചൌലൊസ് 

കൊലൊസ്സക്കു എഴുതിയ ലേഖനം 
ക 

൦ ഫെ പമ കട. 

ഹം അഷ്ധ്യായം. 
6 

റീം ത്താ ് ന; 1൨ യ ൭ റി 

൭൯൨ 

സ ഹാ3രനാജയ. തിമമാഥെമയാസും മകാ 

അമച്ചാസ, പനായ. 

ലൊ സ്യ ധൃത ൭൨. ര്ധന്മാരും 

വിരു യിം്വ സ്സ ംാദര ഗാരുായ വക്കു 

എഴ്ചതുന്നതു: ന.മ പ്യാധായ മൈ 

വത. മന ന്നു ന.ങ്ങനക്കു പയം സ 

മാഥാനവ്ം ഉണ്ടാ മട. 

സുധി ശേക.ത്മിനെര സ്ത്യവചന 

ത്ര നങ്ങ മുമ്പു കേടായി സ്വ. 

ര്: നിദ സ൩൦൦.ഫിചിരികടന്നെ 

യന ത്ത; സ്യാല് 

നി്ങദുമടെ ൨ ര്വാസ്ധത്െൊെഡും സ്ക 

മൃ ൦്ന്മാമരാടും ന.്ങനാംച മസ്തഹതെം 

യം കുറിച്ചു ബെഞ്ങന കേടിട്ട നിങ്ങനുകടംെ 

വേണ്ടി പാര്ധ്ക്കയില് ഹര്്യാഴ്ം ന.ു 

ടെ കത്താധായ 3യ൭2.സ്വെറ പി 

താവായ മെദവത്താന്നു സ്മോതൃം മചയ്യുന്നു. 

ആ സുധി ശേഷം സവയ പോകത്മിലും ഏന്ന 

പോലെ നിങ്ങുടെ അടുക്കലും എതി; 

നങ്ങ ദൈവയയപമയെ യഥാതഥമായി 

കേട്ടറിഞ്ഞ നാഠാമുതല് നിങ്ങുടെ ഇട 

യില് എന്നാപാലെ സ്വൃവപാക്തമിപും 

ഥലം കായിച്യും ൨ഭധിച്ചും വരു ന്നു. 

ഇങ്ങനെ നി. ഞങ്ങളൂടെ പിയ സഹ 

ഉത്യനായ എച്ചുഫ, സി നോടട പഠി ടു 

ണ്ടല്ലോ; അയന നിശ്ങരക്കു വണ്ട് 

ധിം 

ട്പൌമപാസ്ും 

ചി യൂ [ 

1 ര ച റൂ ൩൭൯൪൯ വാശരവസു വവൃഷകാംം നി 

മദേനക്ക മാത്ഥാധിനാപ്ുമ്ള സ്നേഹം ഞങ്ങ 

ക്രോടു അദിയിച്ചവന്ദം അതാകുന്നു. 

ത്അതു കൊണ്ടു ഞെങ്ങന ത്തതു കേട്ട നാനു 

മാത നി ത്സ ധവേണ്ടി। ഇടധിടാതെ 

പയാത്ഥക്കുന്നു. ന്ദ പുനപസാദ 
മന) ..7 

ത്മിന്നായി കത്താചിന്നു മയാഗ്യദാകും 

വന്തം നടന്നു, അ കായ സകല ത്ഞാ 

നത്ഥാലും വാരവകത്ത്ംലും അധ 

ഇ ധൃത്ത..മ൯റ പരി ജ്താനംമകാണ്ടു നിറ 

ഞഞവരണം എനും സ്്കലസ്രപവ്ൃ 

ത യിപും ഫലം കായിച്ചു ദൈവഖത്തെക്കു 

റിച്ചുള്ള പരര്ജ്താന:. ല് വമുദരണമെ 

നാം സകപസഫി്റൃതെക്കും ട് ഹക്ഷമെ 

കമായി അധമന് മഹത്വത്മിനൌ ഖപ്പ 

ഭത്വത്റിന്നു ഒത്ത ണ്ണം പു ശക്യോ 

ടെ ബല്ല ദ-ണമെന്നും വ (൭ ദ ന്മാക്കു 

വെളിച്ചത്തിപുക്ക അധഖകാശത്താന്നായി 

ന ൭: പാപ്ൃരാക്കുകയ്യം നക ഇരുട്ടി 

നൌ അധികാരത്മിതനിന്നു യിടുയിച്ചു 

തനൌ സ്നേഹസ്വരൂപനായ പുതൃന്നെറ 

രാജ്യത്മിചാക്കിവെക്കുകയും ചെയു പതാ 

യിന്നു സമന്താോഷത്തോമട സ്പോൃം ചെ 

ഷ്യന്നവരാമകണം എന്നും അഃപക്ഷിക്ു 

ന്നു. അവന് നമുക്കു പാപര്മാചന 

മെന്ന ചിമണ്ടെടുച്ചു ഉണ്ടു, അവന അട്ട 

രനായ ദൈധത്സിനൊ പ്ത്വയ്യം സവ 
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കൊലൊസ്സു ര ൨ 
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സ്തൃഷ്ജിക്കും ആദ്യ ജാതന്ദം ആകുന്നു. സ്വ 

ശുത്തിലുള്ളതും ഭൂമിയിലുള്ളതും ദൃശ്യമായതും 

അദൃശ്യമായതും സിംഹാസനങ്ങ൦ം ആക 

ട്ടെ കത്തൃത്വങ്ങശ ആകട്ടെ വാഴ്ക ആ 

കട്ടെ അധികാരങ്ങശ ആകട്ടെ സകലവും 

അയവ൯മുഖാന്തരം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട; അ 

വനമുഖാന്തരധും അഡന്നായിട്ടും സകല 

വും സ്തൃഷ്ടിക്കപ്പെടിരിക്കുനു. അവ൯ 

സവ്ൃത്തിന്നും മുമ്പെയുദ്ളവ൯; അവന് 

സകലത്തിന്നും ആധാരമായിരി ക്കുന്നു. 

അവ൯ സഭ എന്ന ശരിരത്തിനെറ തല 

യും ആകുന്നു; സകലത്തിലും താ൯ മുമ്പ 

നാകേണ്ടതിന്നു അവ൯ ആരംഭവും മരി 

ച്വരുടെ ഇടയില്നിന്നു ആദ്യനായി ഗ്ഗ 

ന്നേററവനും ആകുന്നു. അവനില് സ 

വൃസസ്പൂണ്ണുതയും വസിപ്പാന്ും 

ക്രൂശില് ചൊരിഞ്ഞ രക്തംകൊണ്ടു അവ൯ 

അവ൯ 

മുഖാന്തരം സമാധാനം ഉണ്ടാക്കി, ഭൂമിയിലു 

ളള തേ സ്വശ്ശത്തിലുള്ളതോ സകലത്തെയും 

അവനെക്കൊണ്ടു തന്നോടു നിരപ്പിപ്പാനും 

പിതാധിന്നു പ്രസാദം തോന്നി. മുമ്പെ 

ടജൂവൃത്തികളാല് മനസ്സുകൊണ്ടു അകന്ന 

വരും ശത്രുക്കളൂ മായിരുന്ന നിങ്ങളെ. 

അവനെറ മുമ്പില് വിശുദ്ധരും നിഷ്കള 

അരും കുററമില്ലാത്തവരുമായി നിറുത്തേ 

ണ്ടതിനു അവ൯ ഇപ്പോ തെറ ജഡ 

ശരീരത്തില് തനെറ മരണത്താല് നിര 

പ്പിച്ച. ആകാശത്തി൯കിഴെ സകലസ്ത 

്ജ്ികളുടെയും ഇടയില് ഘോഷിച്ചും പൌ 

, ലൊസ്' എന്ന ഞാ൯ ശുശ്രൂഷകനായിത്തി 

24 

ന്നും നിങ്ങ കേട്ടുമിരിക്കുന്ന സുധിദശ 

ഷാത്തിനെറ പ്രത്യാശയില്നിന്നു നിങ്ങഠം 

ഇളകാതെ അടിസ്ഥാനപ്പെടട൨രും സ്ഥി 

രതയുള്ള വരുമായി വിശ്വാസത്തില് നില 

നിന്നുകൊണ്ടാല് അങ്ങനെ അധവനെറ 

മുമ്പില് നില്ല. 

ഇപ്പ്പോഠ ഞാ൯ നിങ്ങശക്കു വേണ്ടിയു 

ധിം 

310 റ്ന്ഥടിന്നു; ഉ 

ഒള്ള കഷ്യാന്ദഭവങ്ങളില് സന്താഷിച്ചു 

ക്രിസ്ത്റുധിനെറ കഷ്ടങ്ങളില് കുറവായുള്ളതു 

എസെറ ജഡത്തില് സഭയായ അവനെറ 

ശരിരത്തിന്നു വേണ്ടി പൃൂരിപ്പിക്കുന്നു. 

എനിക്കു 

നല്ലിയിരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗപ്പുകാരം ദൈവ 

നിങ്ങരക്കു ധേണ്ടി ദൈവം 

വചനദഘാഷണം നിധത്തിമക്കണ്ടതിന്നു 

ഞാന് സഭയുടെ ശുദ്രൂഷകനായിരിക്കുന്നു. 

അതു പൂവ്വകാലങ്ങധക്കും തലമുറകശക്കും 

മറഞ്ഞുകിടന്ന മമ്മം എങ്കിലും ഇപ്പ്പോഠം 

അവസെറ വിശുഭ്ധന്മാക്കു ധെളിപ്പെട്ടിരി 

ക്കുന്നു. അവരരോടു ജാതികളുടെ ഇട 

യില് ഈ മമ്മത്തിസെറ മഹിമാധനം എ 

ത്തെന്നു അറിയി പ്പാ൯ ദൈവത്തിന്നു ഇക്ക 

മായി; ആ മമ്മം മഹത്വത്തിനെറ പ്രത്യാ 

ശയായ ക്രിസ്മ നിങ്ങളില് ഇരിക്കുന്നു 

എന്നുള്ളതു തന്നേ. അവനെ ഞങ്ങ 

അറിയിക്കുന്നതില് ഏതു മന്ദഷ്യനെയും 

ക്രിസ്തുവില് തികഞ്ഞവനായി നിറുത്തേ 

ണ്ടതിന്നു ഏതു മനുഷ്യനെയും പ്രബോധി 

പ്പിക്കയും ഏതു മനുഷ്യനോടും സകല 

ജ്ഞാന മത്രാടുംക്രടെ ഉപദേശിക്കയും ചെ 

യ്യുന്നു. അതിന്നായി ഞാന് എന്നില് ബ 

ലത്തോടെ വ്യാപരിക്കുന്ന അവനെറ ധ്യാ 

പാരശക്തിക്കു ഒത്തവണ്ണം പോരാടിക്കൊ 

ണ്ടു അഭ്ധ്വാനിക്കുന്നു. 

൨. അദ്ധ്യായം. 

നിങ്ങംംകും ലവുദിക്യയിലുള്ള വക്കും ജഡ 

ത്തില് എനെറ മുഖം കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത എല്ലാ 

വകും വേണ്ടി, അവര് ക്രിസ്മുവെന്ന 

ദൈവമമ്മത്തിനെറ പരിജ്ഞാനവും വി 

ധവേകഫൂണ്ണുതയുടെ സമ്പത്തും പ്രാപിപ്പാ 

ന്തക്കവണ്ണം സ്നേഹത്തില് ഏകിഭവിച്ചിട്ട 

ഹൃദയങ്ങരക്കു ആശ്വ:സം ലഭിക്കണം 

എന്നുധെച്ചു ഞാ൯ എത്ര വലിയ പോ 

രാട്ടം കഗഴ്രികുടുന്നു എന്നു നിങ്ങ അറി 
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ഥി 2 

വാ൯ ഞാ൯ ഇ ച്ചക്കുന്നു. അവനില് 

ഇഞ്താന തമി ൯റജ്യം പരിജ്ഞാനതാ;ിനെവ 

യ്യും നിക്ഷേപങ്ങര ഒക്കെയും ഗ്ൃവ്യമാ 

യിട്ടു ഇരിക്കുന്നു. വശികരണവാക്കുമകൊ 

ണ്ടു ആരും നിംങമള ചതിക്കാ തിരിപ്പാ൯ 

ഞാന് ഇതു പറയുന്നു. ഞാന് ശരിരം 

കൊണ്ടു ദ്രൂരസ്വനെദ്ധിപും ആത്ഥാവുമകൊ 

ണ്ട നിങ്ങ മാടു കൂടെയയള്ള വനായി നിങ്ങ 

മൂടെ ക്രമചും കിസ്പൂധിരു ന്,ങ്ങഠക്കുള്ള 

വിശ്വാസത്മിനെ സ്വഥിരതയ്യം കണ്ടു 

സന്തോഷിക്കുന്നു. 

ആകയാല് നിങ്ങ കത്താവായ കിസ്സ 

യേശുധിനെ കൈക്കൊണ്ടതു പോലെ അ 

വനെറ ക്രടായ്യയില് നടപ്പി൯; അധ 

നില് വേത്രന്നിയ്യം ആത്മികവഭ്ധന പ്പാ 

പിച്ചും നിങ്ങക്കു ഉപടേശി ച്ചു തന്നതിന്ന 

ഒത്തവണ്ണം വിശ്വാസത്അാല് തുറെച്ചും 

സ്നോതത്തില് കവിഞ്ഞും ഇരിപ്പി൯. 

തത്വ ക്തോന്യം ഖെറും വഞ്ചനയും 

കൊണ്ടു ആരും നിങ്ങള കവന്നുകളുയാ 

തിരിപ്പാ൯ സൂക്ഷ് പ്പി൯; അതു മനുഷ്യരു 

ടെ സ്മ്ൃദായത്തിന്നു ഒത്മവണ്ണം, ലോക 

ത്ിമ൯റ ആട്ടപാഠങ്ങക്കു ഒത്തവണ്ണം 

അല്ലാതെ ൭ സൂധിന്നു ഒതാവണ്ണമുള്ള തല്ല. 

അധഖനിലഭജല്ലാ മെൈദവതമിനെറ സവ്വസ 

സ്ൃണ്ണുതയും 
ന്നതു. എപ്പാവഴ്ലേക്കും അധികാരത്മി 

ദേഹരൂപമായി വസികു 

ന്നും തലയായ അവനിൽ, നിങ്ങ പരി 

പ്ടൂന്ണുരായിരിക്കുന്നു. അവനില് നിങ്ങ 

കു ക്രിസ്മുധിനൌ പരിരച്ഛദനയാല് ജഡ 

ശരിരം ഉരിഞ്ഞുകളുഞ്ഞതിനാല് തന്നേ 

കൈകൊണ്ടല്ലത്തേ പരിത ് യരദനയും ലഭി 

ചയ. 

കൂടെ അടക്ക പ്പെടുകയും അവനെ മരിച്ച 

സ്താനത്തില് നിങ്ങ അധഖനോടു 

വരുടെ ഇടയില്നിന്നു ഉയിത്തെഴന്നേ 

പ്പിച്ച മെ വത്മിനെറ വ്യാപാരശക്തിയി 

ലുള്ള ധിശ്വാസത്താല് അധഖഭനാടുകൂടെ 

ധിം 

317 കെലൊസ്ററര൪ ൨ 

നിങ്ങദൂം ഉയിത്തെഴുന്നേല്ലയും ചെയ്യും 

അതി ഉൃമങ്ങളിലും നിങ്ങുടെ ജഡത്മി 

നെ 

രുന്ന നിങ്ങളെജയും അവന്, അവനോടു 

അഗ്രചക്മതഠിലും മരിച്ചവരായി 

ക്രടെ ജീധിപ്പിച്ചു; അതി കൃമക്ങഠം ഒക്കെ 

യം നമമ്മാടു ക്ഷമിച്ചു ചടു്ങകാല് നമുക 

വിരോധവും പുതിക്രലധുമായിരുന്ന കയ്യെ 

ത്തു മായിച്ചു ക്രൂശിത തറെച്ചു നടുവില് 

നിന്നു നിക്കിക്കതുഞ്ഞൂ; വാഗ്ഗകകെയും 

അധികാരങ്ങമെയ്യം ആയ്യധധഗ്ഗം ലെ 

പ്പിചു ക്രൂശില് അവരുടെമല് ജയോ 

ത്സവം കൊണ്ടാടി അവരെ പരസ്യമായ 

കാഥ്ഗയാക്കി. 

അതു കൊണ്ടു ഭക്ഷണപാനങക്ങര സം 

ബന്ധിച്ചാ പെരുനാഠം വാധു ശബ്ബത്ത് 

എന്നി കായ്ത്തിലോ ആരും നിക്ങകെ 

വിധി കക്കരുതു . 

യ്യുടെ നിഴലഃത; ദേഹം എന്നതോ മി 

ഇവ വരുവാനിരുന്നവ 

സ്മൂയിന്നുമ്ളതു. താഴ്ചയിലും ഭൂതന്മാമരെ 

ആരാധിക്കുന്നതിലും രസിച്ചു സ്വന്തഭശ 

നങ്ങളിരു പ്രലേശിക്കയും തന്െറ ജുഡമ 

നസ്സിനാല് ഖെറുതെ ചീക്കയും തലയെ 

മുറുകെ പിടിക്കാതിരിക്കയും ചെയ്യുന്നവ൯ 

ആരും നിങ്ങളെ വിരുതു തെററിക്കരുതു . 

തലയായവനിതല്നിന്നല്ലോ ശരിരം മുഴ 

വ൯ സന്ധികളാലും ഞരമ്പുകളാലും ചൈ 

തന്യം ലടിച്ചും ഏകിഭവിച്ചും ഭൈധിക 

മായ വളച്ച പ്രാപിക്കുന്നു. 

നിങ്ങ ക്രിസൂധിനോടുക്രടെ ലോക 

ത്തിനെറ ആദ്മപാഠങ്ങഠം സംബന്ധി ച്ചു 

മരിച്ചു ഏഷിരു ലോകത്തില് ജീധിക്കുന്ന 

വരെഃപ്പാലെ മാന്ദഷകപ്പനകശക്കും മപ 

ദേശങ്ങഠകും അനുസരണയായി: പിടി 

ക്കരുതു, രുചിക്കുരുതു, തൊടരുതു എനുള്ള 

ചട്ടങ്ങഠക്കു കിറ്ലെടുന്നതു ഏന്തു? ഇതെ 

ല്ലാം ഉപരയാഗത്താല് നശിച്ചുപോകുന്ന 

ത്രേ. അതു ഒക്കെയും സ്വേച്ചാരാധ 
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10 

11 

വ ൩ 418 ദന്ന്തി്്ഭ 3 ജോ 

നയിലും താശ്മൃയിലും ശരീരത്തിനെറ ഉപ | തന്ത്ര൯ എന്നുമില്ല; ക്രിസ്തുവത്രേ എല്ലാവ 

ക്ഷയിലും രസിക്കുന്നവക്കു ജ്തോനത്തി 

നെറ പേരു മാത്രമുഭ്ഭതു; ജഡാഭിലാഷം 

അടക്കുവാനോ പ്രയോജനമുള്ള തല്ല. 

൩. അദ്ധ്യായം. 

തആആആകയാൽ നിങ്ങ ക്രിസ്തറവിനോടുക്രടെ 

ഉയിത്തെഴഴന്നേററിരിക്കുന്നു എങ്കില് ക്രിസ്റ 

ദൈവത്തിനെറ വലത്തുഭാഗത്തു ഇരിക്കു 

ന്നിടമായ ഉയരത്തിലുള്ളതു അന്വേഷി 

ഭൂമിയിലുള്ള തല്ല മുയരത്തിലുള്ളതു 

നിങ്ങ മരിച്ചു 

പ്പി൯. 

തന്നേ ചിന്തിപ്പി൯. 

നിങ്ങളുടെ ജിവ൯ ക്രിസ്തവിനോടുക്ൂടെ 

ദൈവത്തില് മറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ 

ജീവനായ ക്രിസ്റ്റ ലെളിപ്പെടുമ്പോഠം 

നിങ്ങളും അധനോടുക്രടെ തേജസ്സില് 

വെളിപ്പെടും. 

ആകയാല് ടന്നടച്പു, അശുദ്ധി, അതി 

രാഗം, ഒൂമ്മോഹം, വിഗ്രഹാരാധനയായ 

അത്യാഗ്രഹം ഇങ്ങനെ ഭൂമിയിലുള്ള നിങ്ങ 

ടെ അവയവങ്ങളെ. മരിപ്പിപ്പി൯. ഈ 

ദൈധഖകോപം വകനിമിത്തം അന്ദസ 

രണം കെട്ടവരുടെ ടമല് വരുന്നു. അ 

വയില് ജിവിച്ചിരുന്ന കാലം നിങ്ങളും 

മുമ്പെ അവയില് നടന്നുപോന്നു. ഇപ്പോ 

ഗോ നിങ്ങളും കോപം, ക്രോധം, ഈയഷ്യം 

വായില്നിന്നു വരുന്ന ദ്രൂഷ്ഷണം, ടൂഭാഷാ 

ണം ഇവ ഒക്കെയും വിട്ടുകളധി൯. അ 

ന്വയ്യോന്യം ഭോഷ്കു പറയരുതു; നിങ്ങ 

പഴയമന്ദഷ്യനെ അധഖനെറ പ്രവൃത്തി 

കമളാടുക്രടെ ഉരിഞ്ങുകളുഞ്ഞു, തന്നെ 

സൃഷ്ക്ിച്ചവനെറ 

ജ്തോനത്തിന്നായി പുൂതുക്കം പ്രാപിക്കുന്ന 

പ്രതിമപ്രകാരം പര 

പൂതിയ മന്ദഷ്യനെ ധരിച്ചിരിക്കുന്നുവ 

മുല്ലാ. 

ന്നില്ല, പരിതച്ഛദനയും അഗ്രചമ്മധും എ 

അതില് യവനനും യെഫ്രുദനും എ 

ന്നില്ല, ബബ്ബര൯, ശക൯, ദാസ, സ്വ 

ധിം 

രിലും എല്ലാം ആകുന്നു. 

അതുകൊണ്ടു ദൈവത്തിന്െറ വൃതന്മാ 

രും വിശുഭ്ധന്മാരും പ്രിയരുമായി മനസ്സ 

ലിലു, ദയ, താഴ്ച, സ്വെമ്ൃയത, ടീഘക്ഷമ 

എന്നിവ ധരിച്ചുകൊണ്ടു അന്യോന്യം 

പൊറുക്കയും ഒരുവനോടു ഒരുവന്നു വഴക്കു 

ണ്ടായാല് തമ്മില് ക്ഷമിക്കയും ചെയ്ത്തി൯; 

കത്താവു നിങ്ങളോടു ക്ഷമിച്ചതുപോലെ 

നിങ്ങളും ചെയ്ത്ി൯. എല്ലാററിന്നും മീതെ 

സമ്പൂണ്ണതയുടെ ബന്ധമായ സ്നേഹം ധരി 

പ്പി൯. ക്രിസ്പുവിസെറ സമാധാനം നി 

ങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളില് വാഴട്ടെ; അതിന്ന 

ല്ലോ നിങ്ങ ഏകശരീരമായി വിളിക്ക 

പ്പേട്ടുമിരിക്കുന്നതു; നന്ദിയുള്ള വരായും ഇ 

രിപ്പി൯. 

കാലും 

പഠിപ്പിച്ചും ബുഭ്ധിയുപദദശിച്ചും “നന്ദി 

സങ്കീത്തനങ്ങളാലും സ്കൂുതിക 

ആത്ഥികഗീതങ്ങളാലും തമ്മില് 

യോടെ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളില് ദൈധ 

ത്തിന്നു പാടിയും ഇങ്ങനെ ക്രിസ്റ്റവിനെറ 

വചനം എഐഐശ്വയ്യമായി സകലങ്തഞാന 

ത്തോടും കൂടെ നിങ്ങളില് വസിക്കട്ടെ. 

വാക്കിനാലോ ക്രിീയയാലോ എന്തു ചെയ്യാ 

ലും സകലവും കത്താവായ യേശുധിനെറ 

നാമത്തില് ചെയ്യും അയവ൯മുഖാന്തരം 

പിതാവായ ദൈധത്തിന്നു സ്ോത്രം പാ 

ഞുംകൊണ്ടിരിപ്പി൯. 

ഭായ്യമാരേ, നിങ്ങളുടെ ഭത്താക്കന്മാകു 

കത്താവില് ഉചിതമാകും വണ്ണം കിഴടങ്ങു 

വി൯. 

മാരെ സ്നേഹിപ്പി൯; അവരോടു കൈപ്പ 

ഭത്താക്കന്മാരരേ, നിങ്ങളുടെ ഭായ്യ 

യിരിക്കയുമരുതു. മക്കളേ, നിങ്ങളുടെ 

അമ്മയപ്പുന്മാരെ സകലത്തിലും അന്ദസ 

രിപ്പി൯. ഇതു കത്തായിനെറ ശിഷ്യയന്മാ 

രില് കണ്ടാല് പ്രസാദകരമല്ലോ. പിതാ 

ക്കന്മാരേ, നിങ്ങളുടെ മക്കഠം അധൈധയ്യ 

പ്പെടാതിരിക്കേണ്ടതിന്നു അവരെ കോപി 
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൦) 
കമി 

ഥടട്ഷട __ 910 - കൊലൊസ്സ്റ൪ ര: 

ി്രെതു. ദാസഡാര, ജഡ പകാര 

൧൧ യ.ടഹാനറഡാഥവ സ്വകലത്ത ധൂ രതാ 

സവ്ു (11; മാംഷ്യരെ പുസാട [ക്കുന്ന 

൨ രെര്്യാമല ഠാ ധ്ലരസവക.കാലപ്പ കത്താ 

വനെ ജയദ്ദൊു- കൊണ്ടു ഫയ ത്പന്നെൌെ 

ഏകാഠാഠ:ദയാടെ അ താവസര,ഷ 

ണ്൭തു. നിം ചെപ്ലുന്നതു ഒമക്കയയം 

മനമഷ്യമക്കുന്നച്ചു കം തനായന്നു എന്നര്പാ 

വെ 2൩൭൬൨2൭൦ ചയ്ത. അവകാ 

൭൦ ന്൩ പൃഠിഫ.ചം കുത്താവു രും എന്ന 

റിഞ്ജു കത്താധായ ൧സ്വാവനെ സേധി 

പ്പ൯. അന്യാവം ചെഴ്യുന്ന൨ന൯ താന 

ചെയ്യൂ അന്യായത്മിന്നു ഒത്തതു പാപ.ക്കും; 
7 

൧൧.൮൦ മാച്ും 

൭. അപ്യധ്യായം. 

യഒങമാനയാദര.ന.ംങനകം സ്വഥ്ഗത്തില് 

യ. ജുമാനന മുഴു എന്നാ ഞ്ഞു മാസമ: രാടു 

നീമിയും ന്യായവും ഓ ചര പ്പി. 

പയാത്ഥനയ്വല് ഉ ധരി ്റിയ; സ്മോത 

ത്തോടെ അയല് ജാര൪1൯൩. എനി 

ക്കു ൨ ന്ധനകാരണമായ കാസയിന്നെറ 

മഗാ പസ്മായ്ച്ചാ൯ ക്കവസ്റ്ും മൈവം 

മെന വചനത്താനെറ വാമി തുാ 

നനുയരികജ്യം ഞാ൯ സംസാരാ3ക്കണ്ടും 

വണ്ണം രരതയിനെ വെക്.മ്യടുമുമുകവും 

ചെരുവ്ൃണ്ടെ വന്നു ഞങ്ങറഡക്ു 3൨ണ്ടയം വാ 

രഥ് ച്്യി൯. സമയാ തഖത്തെ।! ൪ ചപര്യാഗ। 

ചുമകാണ്ടു പ്യാത്ുള്ള ൨ രോടു ഞ്ഞാനരത്തോ 

ടെ പെരുമാറുധി൯. ഓരരാരുത്ത നോടു 

ന്പഛ്ങര എ.ങനെ ഉത്തരം പാരയണം 

എന്നു അറിമയണ്ടയിന്നു നിങ്ങമുടെ വാം 

എരപ്പാഴചം കപരയാടു കൂടിയതും ഉപ്പി 

നാല് രുചിവരുത്തിയ തും ആയിരിക്കട്ടെ. 

എനൌൊ അവസ്ഥ ഒക്കെയയം കത്താ 

വില് പ്്രയസമഹാദരനും൦ ധിശ്വസ്മ്രു 

രൂ കനും ൩.ഹട്ടമ്യറാമായ തീഹിക്കൊ 

ധിം 

൫. 

സ് നാങ്ങരമാടു അറിയിക്കും. നിശ്ങന 8 

മൊംദദൂമട അവസ്ഥ അറിയാനും അവന 

നിംമദൂമടെ ഹൃദയങ്ങളെ ആശ്വസിപ്ി 

മ്യാനാമായ। ഞൊ൯ അധനെ നിങ്ങക്ളില് 9 

ഒരു തനായ ഒമനസ്മൊസ് എന്ന യി 

ധ്വസ്മാംം പിയന്ുമായ സഹോദരരനാട 

മുടെ നിങ്ങദുടെ അടുക്ക അയച്ച. 

ക്കുന്നു; ഇധി-മത്തെ അവസന്ധ എപ്പാം തര 

വര് നാംംദ3ക്ടാടു അയക്കും. 

എന്നെ സഹബദധനായ അരസ്തൂ 10 

ചെൊൌസും ബനാബാസിനെൌ മച്യനനായ 

മക്കൊസും ടം. അവനെക്കുറിച്ചു നിങ്ങനുക്കു 

കംപ്പന കുടടട്ടണ്ടമച്ചാ: അധ നി ദു 

ഉട അടുക്ക ന്നാല് അധവനെ മമക 

ക്കൊനുധി൯ു -- യ്യസ്ടമൊസ് എന്നു പായ വ 

ന്ന യ്യും നിങ്ങളെ വാദനം ചെയ്യ 

ന്നു; പരമ പ്ഛദനക്കാരിര ഇ൨ര് മാത 

മമെട വരാജ്യ ത്തന്നു ക്രട്ടു3൨ലക്കാരായ ടു 

എനക്കു ഴോ ശ്വാസമായിത്തിന്നു. നിദ 19 

കൂര ഒരുത്തനായി! കിസുരയുയിന്നെ 

ദാസനായ എച്ചുഫു സ് നികങ്ങമെ ൨3 

നം ചെയ്യുന്നു; ന്ഛ്ങന തികഞ്ഞ വരും ദൈ 

 വഹിതം സംഹബാന്ധിച്ചൊക്കെയും പുറ 

നിശ്ചയമുള്ള വരുഗായി നില്ലേണ്ടയിന്നു 

അ൪൨ന് പാത്ഥനയില് നിംക്ദഗക്കു മവണ്ടി 

എരച്പ്യാഴം തപാരാടുന്നു. നിങ്ങരക്കും 13 

ലവുട് കൃക്കാക്കും ഹിയരപൊലിക്കാക്കും 

വണ്ടി അവന് വമരെ പ്യാസ്പ്പെടുന്നു 

എന്നുള്ള തിനാ ഞാന സാക്ഷി. ധൈ 14 

നായ പ്ിയലൃക്കൊസും ടേമാസും നിം 

ളെ. വന്ടനം ചെയ്യുന്നു. ലധുടിക്യയിലെ 15 

വിട്ടരലെ സകെക്ും വറാനം ചൊല്ലൂയിനു. 

സുഹാടരവറയാക്കും ന്്ഠാഫ്ഥക്കും അധഖക്റമടെ 

നങ്ങളുടെ ഇടയില് ഇര ദലഖനം ധായിച്ചു 16 

യിന്നശേഷംം ലവയുട കൃസഷ്യില്ക്രടെ വാ 

യ പ്പ്യിക്കയ്യം ലധുട്ക്യയി തനിന്നുള്ളതു ന്। 

ങ്ങും വായക്കയും ചെയ്യി൯. അഷിപ്പൊ 17 
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സി നോടു കത്താധില് ലഭിച്ച ശുത്രൂഷ നി | ലെ വന്ദനം; എനെറ ബന്ധനങ്ങളെ. 

വത്തിപ്പം൯ നോഭക്കണം എന്നു പറധി൯. | ഓതുതുകൊരുധി൯. 

പൌലൊസായ എനെറ സ്വന്തകയ്യാ 
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ക്രടെ ഇരിക്കുമാറാകട്ടെ. 

' 111ടട൧ഠി്ടിഷ്പട 

അഖബപ്പ്യാസ്തുലനായ പൌലൊസ് 

തെസ്സുലൊനിക്ൃക്കു എഴുതിയ ഒന്നാം ലേഖനം 

ഹം അഡഘ്ധ്യായം. 

വെ! ൨), ചംസും സിച്വാനൊസും 

തിമൊഥെയൊസും പിതാവായ ദൈ 

വത്തിലും കത്താവായ യേശുക്രിസ്റ്റവിലും 

തുള്ള തെസ്സലൊനിക്യസഭെക്കു എഴ്ചതുന്ന 

തു: നിങ്ങഥക്കു കൃപയും സമാധാനവും 

ഉണ്ടാകട്ടെ. 

ഞങ്ങളുടെ പ്രാത്ഥനയില് നിങ്ങളെ. 

സ്തരിച്ചുകൊണ്ടു നിങ്ങളുടെ ധിശ്വാസത്തി 

നമ്മു 
ടെ. കത്താവായ യേശുക്രിസ്തവിനെക്കുറി 

നെറ വേലയും സ്നേഹപ്രയത്തലും 

ചുള്ള പ്രത്യാശയുടെ സ്ഥിരതയും ഇടയി 

ടാതെ നമ്മുടെ ദൈധവും പിതാധുമായഖ 

സെറ സന്നിധിയില് ഓത്തു ഞങ്ങ 

നിങ്ങശക്കെല്ലാവക്കും ധേണ്ടി എപ്പോഴ്ചം 

ദൈവത്തിന്നു സ്യോത്രം ചെയ്യുന്നു, ടെടവ 

ത്താല് സ്നേഹിക്കപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരേ, 

നിങ്ങമൂടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ അറിയുന്നു 

വല്ലോ. ഞങ്ങളുടെ സുധിരശഷം വച 

നമായി മാത്രമല്ല, ശക്തിയോടും പരി 

ശുദ്ധാത്മാമവാടും ബഹഫ്ുനിശ്ചയത്തോടും 

ക്രടെ ആയിരുന്നു നിങ്ങളുടെ അടുക്കല് 

ഞങ്ങ വന്നതു; നിങ്ങൂടെനിമിത്തം 

ധിം 

നിങ്ങളുടെ ഇടയില് എങ്ങനെ പെരുമാ 

റിയിരുന്നു എനു അറിയുന്നുവല്ലോ. 

ബഹ്ുകഷ്ടം സഹിക്കേണ്ടിവന്നിട്ടും നി 

ങ്ങ പരിശുഭ്ധാത്മായിനെറ സന്തോഷ 

ത്തോടെ വചനം കൈക്കൊണ്ടു ഞങ്ങ 

ക്കും കത്താധിന്നും അന്ദകാരികളായിത്തീ 

൯. അങ്ങനെ നിങ്ങ മക്കെടൊനൃയയി 

ലും അഖായയിലും ധിശ്വസിക്കുന്നവക്കു ഏ 

ല്ലാവക്ും മാതൃകയായിത്തീന്നു. നിങ്ങളുടെ 

അടുക്കല്നിന്നു കത്താധിനെറ വചനം 

മുഗങ്ങിച്ചെന്നതു മക്കെദടൊന്യയിലും അഖാ 

യയിലും മാത്രമല്ല, എല്ലാടവും നിങ്ങ 

ക്ക ദൈവത്തിലുള്ള വിശ്വാസം പ്രസിദ്ധ 

മായിരിക്കുന്നു; അതുകൊണ്ടു ഞങ്ങ 

ഒന്നും പറവാ൯ ആധശ്യമില്ല., ഞങ്ങാം 

ക്കു നിങ്ങളുടെ അടുക്കല് എങ്ങനെയുള്ള 

പ്രലേശനം സാധിച്ച എന്നും ജീവനുള്ള 

സത്യദൈവത്തെ സേവിപ്പാനും അവന് 

മരിച്ചവരുടെ ഇടയില്നിന്നു ഉയിപ്പിച്ച 

തനെറ പുത്രനും വരുവാനുള്ള കോപ 

ത്തിതനിന്നു നമ്മെ ധിടുവിക്കന്നവനുമായ 

യേശു സ്വശ്ലത്തില്നിന്നു വരുന്നതു കാ 

കൃപ നിങ്ങളോടു 



2. 1099൨ ഉ 

ത്തിരിപ്പാനും നിങ്ങ വിഗ്രഹങ്ങളെ വി 

ട് ദൈവത്തിങ്കലേക്കു എങ്ങനെ തിരിഞ്ഞു 

വന്നു ഏന്നും അവര് തന്നേ പായുന്നു. 

൨. അഡ്ധ്യായം, 

സ്സഹോദരന്മാരര, ഞെഛ്ങറം നിംങളുടെ 

അടുക്കല്, വന്നതു വ്ൃത്ഥമായിപ്പ എന്നു 

നിങ്ങഗ തന്നേ അറിയുന്നുവഃല്ലാ. നി 

ഞ്ജ അറിയുംപോലെ ഞത്ങാ ഫിലിപ്പി 

യില്വഖെച്ചു കഷ്ടവും അപമാനധും അനു 

ഭവിച്ചിട്ടും വലിയ പോരാട്ടമത്മോടെ മെ 

വത്തിനെറ സുധിരശഷം ന് ്ങമമൂടു പ 

സംഗിപ്പാ൯ ഞങ്ങദുമട ദൈധത്തിത 

ധൈധയ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ഞങ്ങളൂമട പുമബാ 

ധനം അബര്ദ്ധത്തില്നിന്നോ അദഭ്ധി 

യിതനി ന്നോ വ്യാജത്തോടെമയാ വന്നത 

ല്ല. ഞങ്ങളെ സുധിമശഷം ട്രഃമപ്പിക്കേ 

ണഞ്ടതിന്നു ഞത്ങസ ദൈവത്തിന്നു കൊള്ളാകു 

ന്നവരായി തെമളിഞ്ഞതു പോലെ ഞങ്ങ 

മന്മഷ്യരെയല്ല ഞങ്ങുമട പ്രദയം ശോ 

ധന ചെയ്യന്ന ഭൈധത്തെ അമതൂ പ്രസാ 

ദിപ്പിച്ചുകൊണ്ടു സംസാരിക്കുന്നതു. നി 

ങ്ങ അറിയും പാലെ ഞമക്ങഠം ഒരിക്കലും 

മുഖസ്മൂയിമയാ ഒധ്യാഗഹത്തിനെറ മുപാ 

യമാ പ്രമയാഗിച്ചിടിപ്പ; ദൈവം സാ 

ക്ഷി. കിസൂധിനറെറ അപ്പപൊസുലന്മാര് 

രേന്ന അവഗ്ധ്െക്കു ഘനടത്താടെയിരി 

പ്രാ൯ കഴിവുണ്ടായിട്ടും ഞത്ങഠ മന്ഷ്യ 

രരോടും, നിങ്ങമളാടകേട്ടെ മാറുള്ള വ3രാടാ 

കളെ മാനം അദന്വകിച്ചില്ല; ഒരു അ 

മ്മ തനെറ കുഞ്ആങ്ങളെ പോററും പോലെ 

ഞങ്ങ നിങ്ങളുടെ ഇടയില് ആകഭ്രതയു 

ളള വരായിരുന്നു. ഇംദനെ ഞം നി 

ങ്ങളെ ഓാമനിച്ചുകൊണ്ടു നിങ്ങഠക്ു ദൈ 

വത്തിനെറ സുധിരശഷം പ്സംഗിപ്പം൯ 

മാത്രമപ്പ, നിങ്ങ ബങ്ങഗക്ു പ്രിയരാക 

യരേ ഞങ്ങളുടെ പ്രാണന്ദംക്രടെ ധഖെച്ചു 

ധിം 
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തരുവാന് ഒരുക്കമായിരുന്നു. സദ3ഹാദ 

രന്മാരര, ഞങ്ങളുടെ അഭ്ധ്വാനധും പ്രയാ 

സവും നിങ്ങാം ഓകുന്നുവലല്ലാ; നിങ്ങ 

മില് ആക്കും ഭാരമായിത്തിരരുതു എന്നു 

ഖെച്ചു ഞംദഠ രാധും പകലും വേല ചെ 

യ്യൂകൊണ്ടു നിം മളാടു ദൈവത്തിന്െറ 

വിശ്വസി 

ക്കുന്ന നിങ്ങകുടെ ഇടയില് ഞങ്ങ എത 

സുധിശഷം പുസംഗിച്ചു. 

പധി തൃമായും നിതിയായും അനിന്ദ്യമായും 

നടന്നു എന്നതിന്നു നിങ്ങളും ടൈവഖും 

സാക്ഷി. തനെറ രാജ്ൃത്തിന്നും മഹത്വ 

ത്തിന്നും നിങ്ങളെ വിളിക്കുന്ന ദൈവത്തി 

ന്നു മയാഗ്യമായി നടപ്പാ൯ തക്കവണ്ണം 

ഞശ്ങഥ നിങ്ങളില് ഓരരാരുത്തനെ അ 

പ്ര൯ മക്കളെ എന്നട3പാലെ പ്രമബാധി 

പ്പിച്ചം ഉത്സാഹ പ്പിച്ചും സാക്ഷ്യം പറ 

ഞ്ഞു പോന്നു എന്നു നിങ്ങഠക്കു അറി 

യാമരപ്പോ. 

ഞങ്ങ പ്രസംഗിച്ച ദൈവവചനം 

നിങ്ങ കേട്ടു, മനുഷ്യന്െറ വചനമായി 

ട്ടപ്പ സാക്ഷാത ആകുന്നതുപോലെ ദൈ 

വവചനമായിട്ട തമന്ന കൈക്കൊണ്ടതി 

നാല് ഞങ്ങാര ദൈവത്തെ ഇടവിടാതെ 

സൂതിക്കുന്നു ; വിശ്വസിക്കുന്ന നിങ്ങമില് 

അതു വ്യാപരിച്ചുകൊണ്ടുമിരിക്കുന്നു. സ 

ഹോടരന്മാരര, യ്യെഫ്രട്യയിരു ക്രിസൂദയ 

ശുഖിലുള്ള ഭൈധസ കരക്കു നിങ്ങ അ 

നുകാരികമായാത്തിന്നു. അവര് യ്യെഹ്ര 

ഭഒരാത അനുഭവിച്ചതു തന്നേ നിങ്ങദും 

സ്വജാതി ക്കാരാല് അന്ദഭധിച്ചുവലല്ലാ. 

യ്െഫ്രുദ൪ കത്താധായ യയ്രമുധിനെയും 

സ്വന്ത 'പുവാചകന്മാരെയും കൊന്നവരും 

ഞങ്ങളെ ഓാടിച്ചുകമു ഞഞവരും ടൈധഖ 

ത്തെ പ്രുസാടിപ്പ്ിക്കാത്തവരും സകലമനു 

ഷ്ൃയക്ും വിരോധികളും ജാതികഠ രക്ഷി 

ക്കപ്പെടേണ്ടതിന്നായി ഞങ്ങ അവരോടു 

പ്രസംഗിക്കുന്നതു വിലക്കുന്നവരും ആകു 
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ന്നു; അങ്ങനെ അവര് തങ്ങളുടെ പാപ 

ങ്ങളെ ഏപ്പോഴ്ം പൂരിക്കുന്നു. എന്നാല് 

ദൈവക്രോധം അവരുടെ3മര മുഴുത്തു 

വന്നിരിക്കുന്നു. 

സ3ഹാദരന്മാദര, ഞങ്ങ അപ്പദനേര 

ത്തേക്കു ഹ്ൃദയംകൊണ്ടല്ല, മുഖംകൊണ്ടു 

നിങ്ങളെ. വിട്ടുപിരിഞ്ഞിട്ടു ബഹ്ുകാംക്ഷ 

യോടെ നിങ്ങളുടെ മുഖം കാണ്മാ൯ ഏററ 

വും അധികം ശ്രമിച്ചു. അതുകൊണ്ടു 

നിങ്ങളുടെ അടുക്കല് വരുവാ൯ ഞങ്ങ, 

വിശേഷാല് പൌലൊസായ ഞാ൯, ഒന്നു 

രണ്ടു പ്രാവശ്യം വിചാരിച്ചു; എന്നാല് 

സാത്താ൯ ഞങ്ങളെ. തടുത്തു. നമുടെ 

കത്താഖായ യേശുയിനെറ മുമ്പാകെ അ 

വനെറ പ്രതൃക്ഷതയില് ഞങ്ങളുടെ ആ 

ശയാ സന്താഷമോ പ്രശംസാകിരീട 

ഉമാ ആര് ആകുന്നു? നിങ്ങളും അല്പമയാ? 

ഞങ്ങളുടെ മഹത്വധല്യം സന്തോഷവ്യം 

നിങ്ങ തന്നേ. 

ലി... അബഡ്ധ്യായാം. 

ത്ആകയാല് സഹിച്ചുക്രടാഞ്ഞിട്ടു ഞങ്ങറം 

അദഥനയിത തനിച്ചു ഇരിക്കേണ്ടി 

ന്നാലും വേണ്ടതില്ല എന്നുവെച്ചു ഈ 

കഷ്ടൃങ്ങളില് ആരും കുലുങ്ങിപ്പോകാതിരി 

ക്കേണ്ടതിന്നു നിങ്ങളെ സ്ഥിരപ്പെടുത്തുവാ 

നും നിങ്ങളുടെ വിശവാസം സംബന്ധിച്ചു 

നിങ്ങളെ. പ്രദബാധിപ്പിപ്പാന്നമായിട്ടു ന 

മ്മുടെ സഹോദരനും ക്രിസ്മുവിനെറ സുധി 

ശേഷഘോഷണത്തില് ദൈധവത്തിനെറ 

ശുശ്രൂഷകനുമായ തിമൊഥെയൊസിനെ 

അയച്ചു. കഷ്ടം അനുഭധിപ്പാ൯ നാം നി 

യമിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നു നിങ്ങഠം ത 

ന്നേ അറിയുന്നുവല്ലോ. നാം കഷ്ടമന്ദഭ 

വിമക്കണ്ടിവരും എന്നു ഞങ്ങ നിങ്ങളോ 

ടൂക്രടെ ഇരുന്നപ്പോ മുമ്പുകൂട്ടി പറഞ്ഞി 

ടൂമുണ്ട; അവ്വണ്ണം തന്നേ സംഭവിച്ച എ 

ധിം 
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ന്നു നിങ്ങ അറിയുന്നു. ഇതുനിമിത്തം 

എനിക്കു ഒട്ടും സഹിച്ചുക്രടാഞ്ഞിട്ടു പരീ 

ക്ഷക൯ നിങ്ങളെ. പരീക്ഷിച്ചുഖോ ഞങ്ങ 

ഒൂടെ പ്രയത്നം വെറുതെയായിപ്പോടയാ 

എന്നു ഭയപ്പെട്ട ഞാ൯ നിങ്ങളുടെ വിശ്വാ 

സത്തിനെറ വസ്മുത അറിയേണ്ടതിന്നു 

ആളയച്ചു. ഇപ്പോഥോം, തിമൊഥെയൊ 

സ് നിങ്ങളൂടെ അടുക്കല്നിന്നു വന്നു നി 

ങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തെയും സ്നേഹത്തെ 

യും പററിയും ഞങ്ങഠ നിങ്ങളെ കാണ്മാ൯ 

വാഞ്ചിക്കുന്നതു പോലെ നിങ്ങ ഞങ്ങ 

ളെയും കാണ്മാന് ലാഞ്ഞമി ച്ചുകൊണ്ടു ഞങ്ങ 

ളെക്കുറിച്ചു നിങ്ങഠക്കു എഃപ്പാഴ്ചം നല്ല 

ഓാമ്മ ഉണ്ടു എന്നും ഞങ്ങളോടു സദ്വത്തമാ 

നം അറിയിച്ച കാരണത്താല്, സദഹാ 

ദരന്മാദര, ഞങ്ങളുടെ സകലകക്ടൃത്തിലും 

സങ്കടത്തിലും നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസംഹേ 

തുവായി ഞങ്ങ നിങ്ങളെക്കുറിച്ചു ആ 

ശ്വാസം പ്രാപിച്ചു. നിങ്ങ കത്താവിത 

നിലനില്ലുന്നു എന്നു അറിഞ്ഞു ഞങ്ങ 

ജിലിക്കുന്നു. 

ത്തിനെറ സന്നിധിയില് നിങ്ങളെ ച്ചൊ 

വിണ്ടും നമുടെ ഭദൈധഖ 

ല്ലി ഞങ്ങ. സന്തോഷിക്കുന്ന സകലസ 

ന്തോഷത്തിന്നും തക്കതായി ദൈവത്തിന്നു 

എന്തൊരു സ്ോത്രം ചെയ്ത്രാ൯ ഞങ്ങളാല് 

കഥിയും9 ഇനി നിങ്ങളുടെ മുഖം കണ്ടോ 

നം നിങ്ങളുടെ ധിശ്വാസത്തിസെറ കുറവു 

തീപ്പാന്ദമായി ഞങ്ങ രാവും പകലും ൨൭ 

രെ താല്പയയരത്താടെ പ്രാത്ഥിച്ചുപോരുന്നു. 

നമ്മുടെ മെദവധും പിതാവുമായവന്ദം 

നമ്മുടെ കത്താവായ യ്യേശുധും ഞങ്ങഠ 

നിങ്ങളുടെ അടുക്ക വരുധവാ൯ വഴി 

നിരത്തിത്തരുമറോകട്ടെ. എന്നാല് ഞ 

ങ്ങമാക്കു നിങ്ങ മളാടുള്ള സ്നേഹം വഭ്ധികു 

ന്നതു പാലെ കആഠു നിങ്ങമശക്കു തമ്മി 

ലും എല്ലാവരോടുമുള്ള സ്നേഹം വദ്ധിപ്പിച്ച 

കവിയയമാറാക്കുകയും ഇങ്ങനെ നമുടെ 

$ 
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കത്താവായ യ്രേേ തനെറ സകലധിര( 

ഭ്ധന്മാരുമായി വരുന്ന പ്രത്യ ക്ഷതയിത 

നമയുടെ ദൈവം പിതാധുമായവനെറ 

മുമ്പാകെ ധിദ്ധികരണത്മിത അനിവ്ടയ 

രായി വെമിപ്പെടുംവ്ണും നിങ്ങളൂടെ ഫു 

ഒയങ്ങളെ സ്വാരപ്പെടുത്തുകയയം ചെയ്യ 

മാറാകട്ടെ. 

൪.൦ അഗ്ധ്യായം. 

ഒടുപിത സഹോദരന്മാദര, മെദഖപ്പ 

സാം ലടിപ്പന്തേക്കവ്ല്്റം നിങ്ങ എ 

ങ്ങനെ നടക്കണം എന്നു മെങ്ങമളാടു 

ഗ്രഹിച്ചതു പോലെ -- നിംങേ നടകുന്നതു 

പോലെ തന്നേ-- ഇനിയം അധികം വ 

ഭ്ധിച്ഛുവരേണ്ടതിന്നു ഞങ്ങഥം കത്താവായ 

യേശുധിന്െറ നാമഅില് നിങ്ങ മോടു 

അദപക്ഷിച്ചു പ്രബോധി പ്പിക്കുന്നു. ഖെ 

ങ്ങാ കത്താവായ യേശുധിനെറ ആജ്ത്ത 

യാല് ഇന്ന കപ്പനകക്കെ തന്നു എന്നു 

നിങ്ങ അറിയുന്നുവചച്ചോ. ടൈധത്തി 

നെറ ഇഷ്ടമാ നിങ്ങളുടെ രൃട്ധികരണം 

തമന്ന. നിങ്ങ ടുന്നടപ്പു വിട്ടൊഴിഞ്ഞു 

ഓഭരാരുത്ത൯ ദൈവത്തെ അറിയാത്ത 

ജുതികളെ പ്പോലെ കാമധികാരത്തിലല്ലം 

ധിപൃഭ്ധീകരണത്തിലൂം മാനത്തിലും താ 

ന്താന്െറ പാതൃത്തെ നേടിക്കൊള്ളട്ടെ. 

ഈ കായ്യത്തില് ആരും അതി ധൃമിക്കയ്യം 

സദഹാദരനെ ചരതിക്കയും അതുതു; ഞ 

ഞ്ജാം നിങ്ങമളാട്ട മുമ്പെ പറഞ്ഞതു 

പോലെ ഈ വകെക്കു ഒക്കെയ്യം പുതി. 

കാരം ചെയ്യുന്നവന് കത്താവ്പോ. ദൈ 

പം നമ്മെ അരഭ്ധിക്കല്പ വിരുഭ്ധിക 

രണത്തിന്നത്രേ വിളിച്ചതു. ആകയാല് 

തു ഛ്്ികരിക്കുന്നവ൯ മന്ദഷ്യനെ അല്പം 

തന്െറ പരിശുഭ്ധാത്മാധിനെ നിങ്ങനക്കു 

തരുന്ന ദൈധത്തെ തന്നേ തുച്ത്ലികരി 

ക്കുന്ന. 

ഠിം 

ഥം രെ സ്സലൊനീക്യ൪ ര? 

സമഹാദരപ്രീതിയെക്ുറിച്ചു നിങ്ങ 

ക്കു എഴചതുധവാ൯ ആധശ്യമില്; അമന്യാ 

നം സ്സേഹിപ്പം൯ നിങ്ങ ദൈവത്താല് 

ഉപര്ദശം പ്പാപിച്ചതപ്പുതെ മക്കെദൊ 

നൃയില് എമങ്ങുമുള്ള സരഹാടരന്മാമരാടു 

കക്കയും അങ്ങനെ ആചരിച്ചും പോരുന്ന 

വരല്ലാ. എന്നാരു സഃഹാടഭരന്മാര, അ 

തില് നിങ്ങ അധികമായി ഭ്ധിച്ചുവരേ 

ണം ഏന്നും പുറത്തൃമ്ള വമരാടു മയ്യാദയാ 

യി നടപ്പാന്ും ഒന്നിന്നും മുട്ടില്ലാതിരിപ്പാ 

നും വേണ്ടി ഞങ്ങ നിങ്ങളോടു ആ 

ഇ്താവിച്ചതു പോലെ അടങ്ങിപ്പാപ്പാനും 

സ്വന്തകായ്യം നോക്കുവാനും സ്വന്തമെക 

കൊണ്ടു വേല ചെയ്ലാന്ദം അഭിമാനം തോ 

ന്നേണം എന്നും നിങ്ങളെ പ്രബോധി 

പ്പിക്കുന്നു. 

സഹോദരന്മാരേ, നിങ്ങ പ്രത്യാശ 

യിപ്ലാത്ത മററുള്ള വരെപ്പോലെ ടുഃഖിക്കാ 

തിരിക്കേണ്ട തിന്നു നിടകൊള്ള ന്നവരെ 

കുറിച്ചു അറിധിപ്പാതിരിക്കരുതു ഏന്നു ഞ 

ങ്ങ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. യേശു മരിക്കയും 

ല്വീയിച്ചെഴുന്നേല്ലയും ചെയ്യൂ എന്നു നാം 

വിശ്വസിക്കുന്നു ഏങ്കില് അങ്ങനെ തന്നേ 

ദൈവം നിദകൊണ്ടവരെയ്യം യേശുമുഖാ 

ന്തരം അവനോടുക്രടെ വരുത്തും. കത്താ 

വിനെറ പ്രത്യക്ഷതവരെ ജീവനോടെ 

ശേഷിക്കുന്നവരായ നാം നിദകൊണ്ട വകു 

മുമ്പാകയില്പ ഏന്നു ഞങ്ങ കത്താധിനെറ 

വചനത്താല് നിങ്ങളോടു പറയുന്നു. 

കുത്താവു താന് ഗംഭീിരനാദത്തോടും പ്ര 

ധാനദ്ടമനെറെറ ശബ്ദത്തോടും ദൈവത്തി 

നെറ കാഹള മത്താടുംക്രടെ സ്വഗ്ലത്തില് 

നിന്നു ഇറങ്ങിലരികയും ക്രിസ്തുവില് മരി 

ചുവര് മുമ്പെ ഉയിത്തെഴുമന്നേല്ലയും ചെ 

യ്ക്ക 

നാം അവരരോടു ഒരുമിച്ചു ആകാശത്തില് 

പിന്നെ ജീവനോടെ ശേഷിക്കുന്ന 

കത്താധിനെ ഏതി രരപ്പാ൯ മേഘങ്ങളില് 
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൧. തെസ്സലൊനിക്യ൪ ൫ 

എടുക്കപ്പെടും; ഇങ്ങനെ നാം എപ്ലപോഴ്ം 

കത്താധിനോടുക്രടെ ഇരിക്കും. ഈ വച 

നങ്ങളെ ക്കൊണ്ടു അന്യോന്യം ആശ്വസി 

പ്പിച്ചുകൊഠംലി൯. 

൫൭൦ അദ്ധ്യായം. 

സ്ധഹോദരനാരേ, കാലങ്ങളെയും സമയ 

ങ്ങളെയും കുറിച്ചു നിങ്ങളെ. എഴ്ുതിയറിയി 

പ്രാ൯ ആധശ്യമില്ല. കള്ള൯ രാത്രിയില് 

വരുമ്പോലെ കത്താധിനെറ നാഠ വരുന്നു 

എന്നു നിങ്ങ തന്നേ നന്നായി അറിയു 

നനുവല്ലോ. അവര് സമാധാനമെന്നും നി 

ഭയമെന്നും പറയുമ്പോ ഗഭിണിക്കു പ്ര 

സവധവേദന വരുംപോലെ അയക്കു പെ 

ട്ടെന്നു നാശം വന്നുഭധിക്കും; അവക്കു 

തെററിയൊഴിയായതുമല്ല. എന്നാല് സ 

ഹോദരന്മാരേ, ആ നാഥ കള്ള൯ എന്ന 

പോലെ നിങ്ങളെ പിടിപ്പം൯ നിങ്ങ 

ഇരുട്ടിലുള്ള വരല്ല; നിങ്ങ എല്ലാവരും 

ധെളിച്ചത്തിനെറ മക്കളും പകലിനെറ 

മക്കളും ആകുന്നു; നാം രാത്രിക്കും ഇരുളി 

നനുമുള്ള വരല്പ. ആകയാല് നാം ശേഷു 

ഒുള വരെപ്പ്ോലെ മറങ്ങാതെ തുണന്നും 

സുബോധമായയമിരിക്ക. ഉറങ്ങുന്നവര് 

രാത്രിയില് ഉറങ്ങുന്നു; മദ്യപിക്കുന്നവര് 

രാത്രിയില് മദ്യപിക്കുന്ന. നാമോ പ 

കലിന്നുള്ള വരാകയാല് വിശ്വാസവും 

സ്നേഹവും എന്ന കവചവും ശിരസു 

മായി രക്ഷയുടെ പ്രത്യാശയും ധരിച്ചു 

കൊണ്ടു സുബോധമായിരിക്ക. ദൈധഖം 

നമ്മെ കോപത്തിന്നല്ല, നാം ഉണന്നി 

രുന്നാലും ഉറങ്ങിയാലും താന്നോടുക്രടെ 

ജീവിക്കേണ്ടതിന്നു നമുക്കു വേണ്ടി മരിച്ച 

നമുടെ കത്താവായ യേശുക്രിസ്ത്കമൂലം 

രക്ഷയെ പ്രാപിപ്പാന൭ത്ര നിയമിച്ചിരി 

ക്കുന്നതു. ആകയാല് നിങ്ങ ചെയ്യൂ 

വരുന്നതു പോലെ അന്ന്യോനയം പ്പബോ 

324. 1. ൫നഈട്ടറ്ഥസ്സ്ട് 5 

ധിപ്പിച്ചം തമ്മില് ആത്മികവഭ്ധന വരു 

ത്തിയും പോരുധി൯. 

സഹോദരന്മാരേ, നിങ്ങളുടെ ഇടയില് 

അഭ്ധ്വാനിക്കയും കത്താവില് നിങ്ങളെ. 

ഭരിക്കയും പ്രമബാധിപ്പിക്കയും ചെയുന്ന 

വരെ അറിഞ്ഞ അവരുടെ വേലനി 

മിത്തം ഏററവും സ്നേഹത്തോടെ വിചാരി 

ക്കേണം എന്നു നിങ്ങളോടു അപേക്ഷിക്ക 

ന്നു. തമ്മില് സമാധാനമായിരിപ്പി൯. 

സഹോദരന്മാരേ, ഞങ്ങഠം നിങ്ങളെ പ്ര 

ബോധിപ്പിക്കുന്നതു : ക്രമം കെട്ടവരെ ബു 

ഭ്ധിയുപദേശിപ്പി൯; ഉദഷക്കരുത്തില്ലാത്ത 

വരെ ധൈധയ്യപ്പെടുതുുധി൯; ബലഹീന 

രെ താങ്ങുധവി൯; എല്ലാവരോട്ടും ടീഘൃക്ഷമ 

കാണിപ്പി൯. ആരും തിന്നെക്കു പകരം 

തിന്മ ചെയ്യാതിരിപ്പാ൯ നോക്കുവി൯; 

തമ്മിലും എല്ലാവരോടും എല്പ്പോഴം നന്മ 

എല്പോഴ്ചം സ 

ഇടവധിടാതെ പ്രാത്ഥി 

ചെയ്തുകൊണ്ടിരിപ്പി൯; 

ന്തോഷിപ്പി൯; 

പ്പി൯; എല്ലാററിന്നും സ്യോത്രം ചെയ്ത്തി൯; 

ഇതല്ലോ നിങ്ങളെക്കുറിച്ചു ക്രിസ്മൂര്യശു 

വില് ദൈവേഷ്ടം. ആത്മാധിനെ കെടു 

ക്കരുതു. പ്രവചനം തുച്ഛ്ികരിക്കരുതു. 

സകലവും ശോധന ചെയ്യൂ നല്ലതു മുറുകെ 

പിടിപ്പ്റി൯. 

ടടുകലുധിന. 

സകലധിധഭോകഷ്ചധും ഖി 

സമാധാനത്തിനെറ ദൈവം തന്നേനി 

ങ്ങളെ മുഴുവനും ശുഭ്ധീികരിക്കുമാറാകട്ടെ ; 

നിങ്ങുടെ ആത്മാവും പ്രാണനും ദേഹവും 

അശേഷം നമുടെ കത്താവായ യേശുക്രിസ്ററു 

വിനെറ പ്രത്യക്ഷതയില് അനിന്ദ്യമായി 

ധെളിപ്പെടുംവണ്ണം കാക്കപ്പെടുമാറാകട്ടെ. 

നിങ്ങളെ വിളിക്കുന്നവന് ധിശ്വസ്മസ ആ : 

കുന്നു; അവന് അതു നിവത്തിക്കും. 

സഹോദരന്മാരേ, ഞങ്ങനുക്കു വേണ്ടി 

പ്രാത്ഥിപ്പി൯. 

സകലസഹോദരന്മാരെയും വഡിശുഭ്ധ 

13 

13 

15 
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87 ചുംബനത്താല്, വന്ദനം ചെയ്തി൯. കത്താ നമ്മുടെ കത്താവായ യേശുകിസ്റ്റവി 98 

വംണ, സഹോടരന്മാരെ ഒക്കെയും ഈ | നെറ കൃപ നിങ്ങമളാടുക്രടെ ഇരിക്കുമാ 

ലേഖനം ഖായി ച്ചു കോപ്പി ക്കണം. റാകട്ടെ. 

111 ൭0൧ 1015-11 0 02 1116 2൧൧0-11 10 1111 

1] 11൦൦൧ ഠ്പ്യച്പ്പ്ട 

അപ്പൊസ്തലനായ പൌലൊസ് 

തെസ്സലൊനികുക്കു എഴുതിയ രണ്ടാം ലേഖനം 

ഥം അംഡ്ധ്യായം. 

ദീവ്നംചം൩ം സില്വാനൊസും തി | അങനെ ദൈധത്തിനെറ നീതിയുള്ള വി 

മൊഥെയൊസും പിതാവായ ഭൈധത്തി | ധിക്ു അടയാളം ആകുന്നു. കത്താവായ 6 

ലൂം കുത്താവായ യ്യേരമിസൂധിലുമുള്ള | മയ്യ തന്െറ ശക്തിയുള്ള ട്രൂതന്മാരുമായി 

തെസ്സലൊനിക്യസഭെക്കു എഴ്ചതുന്നതു : | സ്വഗ്ലത്തിതനിന്നു അന്നിജ്വാലയില് പ്ര 

8 പിതാവായ ദൈധത്തിങ്കല്നിന്നും കത്താ | തൃക്ഷനായി ദൈവത്തെ അറിയാത്ത ? 

വയേ യ്യരേരമിസൂധിജകല്നിന്നും നി വക്കും നമ്മുടെ കത്തായായ യേശുധിനെറ 

ങ്ങഠക്കു കൃപയും സമാധാനവും ഉണ്ടാ സുവിശേഷം അനുസരിക്കാത്തവക്ും പ്ര 

കട്ടെ. തികാരം കൊടുക്കുരമ്പോര നിങ്ങളെ പീ 8 

8 സഹോദരന്മാരര, നിങ്ങളുടെ വിശ്വാ  ഡിപ്പിക്കുന്നവക്കു പീഡയും പീഡ അന്ദഭ 

സം ഏററവും വഭ്ധി ചും ആളാംപ്രതി നി വിക്കുന്ന നിങ്ങരക്കു ഞങ്ങ മളോടുക്രടെ ആ 

ങ്ങമകു എല്ലാവകും അന്യായ സ്ററേഹം | ശ്വാസവും പകരം നല്ലന്നതു ഭൈവസ 

പെരുകിയും വരികയാല് ഞങ്ങ യോഗ | ന്നിധിയില് നീതിയല്ല. ആ നാളില് 9 

അവന് തന്െറ ധിശുഭ്ധന്മാരില് മഹത്വ 

പ്പെടേണ്ടതിന്നും ഞങ്ങളടെ സാക്ഷ്യം നി 

മാകുംവണ്ണം ഭൈവത്തിന്നു എപപ്പാഴ്ചം നി 

ഞ്ജകെക്കുറിച്ചു മസ്മാതം ചെയ്താ൯ കടമ്പെ 

4 ട്ടിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടു നിങ്ങ സഹി | ് ങമ വിശ്വസിച്ചതു പാലെ വിശ്വസിച്ച 

ക്കുന്ന സകലമുപദധങ്ങളിലൂം കകടുങ്ങളി എല്ലാവരിലും താ൯ അതിശയധികഷയം 

ലൂമുള്ള നിങ്ങളുടെ സഹി സഗ്ണ്റുതയ്യം വിശ്വാ | ആതുകണ്ടതിന്നും വരുമമ്പോശ സുധിദശ 10 

സധുംനിമിത്തം ഞങ്ങ ഭദൈഖത്തിനന്െറ | ഷം അനുസരിക്കാത്തവർ കത്താധിന്െറ 

സഭകളില് നിങ്ങമെച്ചൊല്ലി പ്രശംസി | സന്നിധാനധും അവന്െറ വഖല്പഭത്വ ത്തോ 

5 ക്കുന്നു. അതു നിങ്ങാം കക്യപ്പെടുവാ൯ | ടൂക്രടിയ മഹത്വധും ധിടുകന്നു നിത്യനാശം 

ഹേതു വായിരികുന്ന ഭൈവരാങ്യത്തിന്നു എന്ന ശിക്ഷാധിധി അനുഭധിക്ും. അതു 11 

നി ന 
നിങ്ങളെ യോഗ്യന്മാരായി എണ്ണം ന്നി | കൊണ്ടു ഞങ്ങഠം നമ്മുടെ ദൈവത്തിന്െറ 

ഠിം 
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൨. തെസ്സലൊനീകൃ൪ ൨ 

യും കത്താവായ യേശുക്രിസ്റ്റുധിനൊയും 

കൃപയാല് നമ്മുടെ കത്താവായ യേശുധി 

സൊ നാമം നിങ്ങളിലും നിങ്ങ അവ 

നിലും മഹത്വപ്പെടേണ്ടതിന്നു നമുടെ 

ദൈവം നിങ്ങളെ തനെറ വിളിക്കു യോ 

ഗൃരായി എണ്ണി സത്ഗുണത്തിലുള്ള സക 

ലതാല്പയയവും വിശ്വാസത്തിന്െറ പ്രവൃ 

ത്തിയും ശക്തിയോടെ ഫൂണ്ണമാക്കിത്ത3ര 

ണം എന്നു നിങ്ങള്ക്കു വേണ്ടി എരപ്പോഴ്ചം 

പ്രാത്ഥിക്കുന്നു. 

൨. അഡ്ധ്യായം. 

ഇ നി സഹോടരന്മാര, നമുടെ കത്താ 

വായ യേശുകിസ്മുധിനെറ പ്രത്യക്ഷതയും 

അവനെറ അടുക്കലുള്ള നമുടെ സമാഗമ 

നവും സംബന്ധിച്ച ഞങ്ങ നിങ്ങളോടു 

അപേക്ഷിക്കുന്നതു : കത്താധിനെറ നാഠര 

അടുത്തിരിക്കുന്ന എന്നുധഖെച്ച നിങ്ങഠം 

വല്ല ആത്മാധിനാലോ വചനത്താര്ലാ 

തെങ്ങ എഴുതി എന്ന ഭാവത്തിലുള്ള ലേഖ 

നത്താലോ സുബോധം വിട്ടു വേഗത്തില് 

ഇ ഉ കുകയും ഞെട്ടി പ്പോകയുമരുതു. ആരും 

ഏതുധിരധനയും നിങ്ങളെ ചതിക്കരുതു ; 

ആളല്യമേ ധിശ്വാസത്യാഗം സംഭവിക്കയും 

നാശയോഗ്യന്ദം അധമ്മമൂത്തിയുമായവ൯ 

വെളിപ്പെടുകയും വേണം. അവന് ദൈ 

വാലയത്തവല് ഇരുന്നുകൊണ്ടു ദൈവം 

എന്നു നടിച്ചു, ദൈവം എന്നോ പൂജാവി 

ഷയം എന്നാ പേരുള്ള സകലത്തിന്നും 

മീതെ തന്നെത്താന് ഉയത്തുന്ന എതിരാളി 

അത്രേ. നിങ്ങ മമോടടക്രടെ ഇരിക്കുമ്പോറ 

തന്നേ ഞാ൯ ഇതു നിങ്ങളോടു പറഞ്ഞു 

എന്നു ഓക്ുന്നില്ലയോ? അവന് സമയ 

ത്തിന്നു മുമ്പെ ഡെളിപ്പെടാതിരിഭക്കണ്ട 

തിന്നു ഇപ്പോ തടുക്കുന്നതു എന്തു എന്നു 

നിങ്ങ അറിയുന്നു. അധമ്മത്തിനെറ 

മമ്മം ഇപ്പോഗ വ്യാപരിക്കുന്നുണ്ട; ഇതു 

320 11. 0110 ടടേന്ഥ്്സ്൯ 2 

വരെ തടുക്കുന്നവ൯ വഴിയില്നിന്നു നീ 

ങ്ങിപ്പോക മാതൃം വേണം. അപ്പോം 

അധമ്മമൂത്തി വെളിപ്പെട്ടുവരും; അധ 

നെ കത്താവായ യേശു തനെറ വായിലെ 

ശ്വാസത്താല് ഒടുക്കി തന്െറ പ്രത്യക്ഷത 

യൂടെ പ്രഭാവത്താല് നശിപ്പിക്കും. അധ 

മ്മമൂത്തിയുടെ പ്രത്യക്ഷത നശിച്ചുപോ 

കുന്നവക്കു സാത്താനെറ വ്യാപാരശക്തിക്കു 

ഒത്തവണ്ണം വ്യജേമായ സകലരക്തിയോ 

ടും അടയാളങ്ങളോടും അആ്ഭതങ്ങളോടും 

അനിതിയുടെ സകലധവഞ്ചനഃയാടുംക്രമടെ 

ആയിരിക്കും; അവര് രക്ഷിക്കപല്പേടുവാ 

ന്തക്കവണ്ണം സത്യത്തെ സ്നേഹിച്ചു കൈ 

ക്കൊള്ളായ്ക്കയാല് തന്ന അങ്ങനെ ഭവി 

ക്കും. സത്യത്തെ വിശ്വസിക്കാതെ അനീ 

തിയിൽ രസിക്കുന്ന ഏവകും ന്യായധിധി 

വരേണ്ടതിന്നു ഭടൈധം അവക്ു ഭോഷ്ടരു 

വിശ്വസിക്കുമാറു ്യാജത്തിനെറ വ്യാപാ 

രശക്തി അയക്കുന്നു. 

ഞങ്ങളോ, കുത്താധിന്നു പ്രിയരായ 

സഹോദരന്മാര, ദൈവം നിങ്ങളെ ആ 

ദിമുതല് ആത്മാധി നെറ ധിശുഭ്ധിീകരണ 

ത്തിലും സത്ൃത്തിനെറ വിശ്വാസത്തിലും 

രക്ഷെക്കായി തിരഞ്ഞെടുത്തതു കൊണ്ടു നി 

ങ്ങനിമിത്തം ദൈയത്തെ എപ്പോഴും സ്റ 

തിപ്പാ൯ കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ 

കത്താവായ യേശുക്രിസ്റ്റുവിനെറ മഹത്വം 

പ്രാപിപ്പാനല്ലോ 

സുധിശേഷഘഫോഷണത്താല് നിങ്ങളെ 

അവധവ൯ ഞങ്ങളൂടെ 

രക്ഷക്കു വിളിച്ചതു. ആകയാല് സഹോ 

ദരന്മാരേ, നിങ്ങമം മൂറെച്ചുനിന്നു ഞങ്ങറം 

വാക്കിനാലാ ലേഖനത്താലോ ഉപദ3ദശി 

ച്ചതന്ന പ്രമാണങ്ങളെ. മുറുകെ പിടിച്ച 

കൊധി൯. 

നമുടെ കത്താവായ യ്േശുക്രിസ്റ്ൂത്താനും 

നമ്മെ സ്നേഹിച്ചു നിത്യാശ്വാസധും നല്ല 

പ്രത്യാശയും കൃപയാലെ നല്ലിയി രിക്കുന്ന 

ധിം 
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നജുടെ പിതാവായ ദൈവവും 

കു൭ടെ ഹൃദയങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിച്ചു എച്ചാ 

നല്ല പ്രവ്ൃത്തിയിചും വാക്കിലും സ്ഥിരപ്പെ 

ടൂതുതുമാറാകട്ടെ. 

൩. അഡ്ധ്യായം, 

ഒടടുചിത സദഹാടരന്മാദര, കത്താധ്, 

നെറ വചനം നിങ്ങളൂടെ അടുക്കത ഏ 

ത്തിയതു പോലെ ധേഗം വ്യാപിച്ചു മഹ 

ത്വല്പെടുവന്ദേം വപ്പാത്തവരും ടൂഷ്ടനനാ 

രമായ മനുഷ്യരുടെ കയ്യില്നിന്നു ഞ 

ഞ്ജ ധിടുവിക്കപ്പെടുവാനും ഞം്ങധക്കു 

ധേണ്ടി പ്രാത്ഥിപ്പി൯; വിശ്വാസം ഏച്പാ 

വകും ഇല്ലല്ലാ. കത്താധാ ധിശ്വസ്മൂ൯; 

അധ൯ നിങ്ങളെ ഉറപ്പിച്ചു ടൂഷ്്സെറ 

കയ്യില് അകപ്പെടാതവണ്ണം കാതൃുമകൊ 

ള്ളം. 

ങ്ങ ചെയ്യുന്നു എന്നും മേലാലും ചെയ്യം 

ഞങ്ങ ആജ്താപിക്ുന്നതു നി 

ഏന്നും ഞെങ്ങറ നിങ്ങളെക്കുറിച്ചു കത്താ 

വില് ഉറെച്ഛിരിക്കുന്നു. കത്തായു താ൯ 

നിങ്ങലുടെ ഫൃദയങ്ങളെ ദൈവത്തിന്െറ 

സ്നേഹത്തി തലേകും ക്രിസ്പൂധിനെറ സഹി 

ക്കൂതയിമലകും തിരികുമാറാകട്ടെ. 

സദഹോടരന്മാരേ, ഞങ്ങമൂടു പ്രാപി 

ച്ച പ്രമാണം വിട്ടു കമംകെട്ട നടക്കുന്ന 

ഏതു സഃ3ഹാടദരനോടും അകന്നുകെരേമ്ള 

ണം എന്നു ന.ജുടെ കത്താവായ യേശൂ 

യരിസ്ററവിനെറ നാമത്തില് ഞങ്ങംം നിങ്ങ 

മോട്ട ആജ്ഞാപിക്കുന്നു. ബഞങ്ങമളെ അനു 

കരിക്കേണ്ടിയതു ഏങ്ങനെ എന്നു നിങ്ങ 

തന്നേ അറിയുന്നുവച്ചോ; ഞങ്ങറാ നിങ്ങ 

മൂടെ ഇടയിരു ക്രമംകെട്ട നടന്നിട്ടിച്ച, 

ആരുടെയും ആഹാരം ധെറുതെ അന്ദഭഭ 

വിച്ചിട്ടുമില്ല; നിങ്ങളില് ആകും ഭാരമായി 
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൨. തെസ്സലൊനിക്യ൪ ൩ 

നിങ്ങ | ത്തിരരുതു എന്നുലെച്ചു ഞങ്ങ അഭ്ധവാന 

ത്തോടും പ്രയാസ മത്താടും കൂടെ രാപ്പകല് 

മവലചെയ്തുപോന്നതു അധികാരമിച്ലാ 

ഞ്ഞിട്ടപ്പു, അരനുകരിപ്പാ൯ നിങ്ങഷക്കു 

ഞങ്ങമള മാതൃകയാക്കി 5.രേണ്ടതിന്ന തേ. 

വേല ചെയ്ത്യാ൯ മനസ്സില്ലാത്തവ൯ തിന്നുക 

യ്യുമരുതു എന്നു ഞങ്ങ നിങ്ങളോടു കൂമടെ 

ഇരിക്കുമ്പോ തമന്ന ആ ജ്തോപിച്ചിടടണ്ട 

മല്ലോ. 

യ്്യാമത പരകാഷ്യം നോക്കി ക്രമംകെട്ടു നട 

നിത്ങമിര ചിലര ഒട്ടം വേലചെ 

കുന്നു ഏന്നു കേശക്കുന്നു. ഇങ്ങ നെഷുള്ള വ 

രോടു : സാധഖധാനത്തോടെ ഖല ചെയു 

അദഹാവൃത്തി കഴിക്കണം ഏന്നു കത്താ 

വായ യേ മിസ്പധില് ബഞങ്ങാം ആങ്തോ 

പിച്ചു പുമബാധിപ്പിക്കുന്നു. നിങ്ങളാ, 

സഹാദരന്മാഃര, നന്മ ചെയ്യുന്നതില് തള. 

നുമപാകരുതു . ഈ ലേഖനത്തിലുദ്ള 

ഞങ്ങളൂടെ വാക്കു അനുസരിക്കാത്തവ൯ 

നാണിട്ടക്കണ്ടതിന്നു അധഖനോടുള്ള സം 

സ്ഗ്ലം വിട്ടു അവനെ വേവുൃതിരിപ്പി൯. 

എങ്കിലും ശതു ഏന്നു വിചാരിക്കാതെ സ 

ഹോദരന് എന്നുവെച്ചു അവനെ ബുദ്ധി 

യഷ്യപദേശിക്കയത വേണ്ടതു. 

സമാധാനത്തിനെറ കത്താധായവ൯ 

താ൯ നിങ്ങശക്കു എല്ലാര്യോഴും സകലധി 

ധതഠിലും 

കത്താധു നിങ്ങളെ ല്ലാവരാടുംക്രടെ ഇരി 

സമാധാനം നല്ലമാറാകുട്ടെ ; 

ക്കുമാറാകുട്ടെ. 

പൌലൊസായ എനെറ കയ്യാല് വഖന്ദ 

നം; സകല പഖനത്ധിലൂും ഇതു തന്നേ 

അടയാളം; ഇങ്ങനെ ഞാന് ഏഴ്ചതുന്നു. 

നമ്മുടെ കത്താധായ യേശു കിസ്മൂധിനെറ 

കൃപ നിങ്ങളെ ല്ലാവരോടുംക്രടെ ഇരിക്കു 

മാറാകട്ടെം 
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അപ്പ്പൊസ്പലനായ പൌലൊസ് 

തി മൊഥെയൊസിന്നു എഴുതിയ ഒന്നാം ലേഖനം 
) 

രം അഡ്ഡ്യായാം, 

നംംം രക്ഷിതാവായ ദൈവത്തി 

നെറയും നമുടെ പ്രത്യാശയായ ക്രിസ്റ്റ 

മയശുധിനെറയും കല്പനപ്രകാരം ക്രിസ്റ്റ 

മയശുയിനെറ അലപ്പൊസ്മലനായ പൌ 

ലൊസ് ധിശ്വാസത്തില് നിജപുത്രനായ 

തിമൊഥെയൊസിന്നു എഴുതുന്നതു: പിതാ 

വായ ദൈവത്തിങ്കല്നിന്നും നമ്മുടെ ക 

ത്താവായ ക്രിസ്റ്റുയേശുധിങ്കല്നിന്നും നി 

നക്കു കൃപയും കനിവും സമാധാനവും 

ഉണ്ടാകട്ടെ. 

അന്യഥാ ഉപദേശിക്കരുതെന്നും വി 

ശ്വാസം എന്ന ദൈവധ്യയധസ്വ്െക്കല്ല തക്ക 

ങ്ങധക്ു മാത്രം മൃതകുന്ന കെട്ടുകഥകളെയും 

അന്തമില്ലാത്ത വംശാവലികളെയും ശ്രഭ്ധി 

ക്കരുതെന്നും ചിലരോടു ആ ജ്തോപിക്കേ 

ണ്ടതിന്നു നി എഫെസൊസിതല് താമസി 

ക്കണം എന്നു ഞാ൯ മക്കെദോന്നെക്കു 

ഉപാകുമ്പോഠ അപേക്ഷിച്ചതുപോലെ ഇ 

മപ്പാഴ്ചം ചെയ്യുന്നു. 

ശമോ: ശുഭ്ധഹ്ൃടയം, നല്ല മനസ്സാക്ഷി, 

ആജ്ഞയുടെ ഉദ്ദേ 

നിവ്യ്യാജവിശ്വാസം എന്നിവയാല് കള 

വാകുന്ന സ്ത്റേഹം തന്നേ. ചില ഇവ 

വിട്ടുമാറി വൃഥാവാടത്തിലേക്കു തിരിഞ്ഞു 

ധമ്മോപദേഷ്മാക്കന്മാരായിരിപ്പാന് ഇ ചി 

ക്കുന്നു; തങ്ങ പറയ്യന്നതു ഇന്നതു എന്നും 

സ്ഥാപിക്കുന്നതു ഇന്നതു എന്നും ഗ്രഹിക്കു 

മാന്നല്പ, അധമ്മികഠം, അഭക്തര്, അന്ദ 

സരണംകെട്ടവ൪, പാപികം, അശുഭ്ധര്൪, 

ബാഹ്യൃന്മാ൪, പിതൃഹന്താക്കമ, മാതൃഹന്താ 

ക്ക, കുലപാതകര്, ടന്നടപ്പുകാ൪, പൂരു 

ഷമൈമെഥുനക്കാര, നരമോഷ്യാക്കഠം, ഭോ 

സ്റ പറയുന്നവര്, കള്ള സ്സൂത്യം ചെയ്യുന്നവർ 

എന്നിവകക്കാക്കും പത്മഥ്യോപദേശത്തിന്നു 

വിചരിതമായ മററു ഏതിന്നും അരത്രേ 

ഖെച്ചിരിക്കുന്നതു എന്നു ഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടു 

അതിനെ ന്യാദയാചിതമായി ഉപയോ 

ഗിച്ചാല് ന്യായപ്രമാണം നല്ലതു തന്നേ 

എന്നു നാം അറിയുന്നു. ഈ പരിജ്താ 

നം, എങ്കല് ഭരമേപല്പിച്ചിരിക്കുന്നതായി 

ധന്യനായ ദൈവത്തിനെറ മഹത്വമുള്ള 

സുധിശേഷത്തിന്നു അനുസാരമായതു 

തന്നേ. 

എനിക്കു ശക്തി നല്ല്ലിയ ക്രിസ്തുയേശു 

എന്ന നമുടെ കത്തായു എന്നെ ധിശ്വ 

സ്മൂസന എന്നു എണ്ണി ശുശ്രൂഷൌക്കു ആക്കി 

യതു കൊണ്ടു ഞാന് അവനെ സ്തൂതിക്കുന്നു. 

മുമ്പെ ഞാ൯ ഒ്രൂഷകനും ഉപദവധിയും നിക്ട 

രന്ദം ആയിരുന്നു; എങ്കിലും അധിശ്വാസ 

ത്തില് അറിയാതെ ചെയുതാകകൊണ്ടു 

എനിക്കു കരുണ ലഭിച്ചു; നമ്മടെ കത്താ 

വിനെറ കൃൂപക്രിസ്മൂമയശുധിലുള്ള വിശ്വാ 

സമത്താടും സ്നേഹർത്തോടുംക്രടെ അത്യന്തം 

9 

10 | 

11 

12 ' 
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. കളെ രക്ഷധിപ്പാ൯ ലോകത്തില് വന്നു ഏന്നു 

്ളതു വിശ്വാസ്യധും ഏല്ലാവരും അംഗീക 

ര്പ്പം൯ന യോഗ്യധുമായ വചനം തമന്ന; 

ആ പാപികളില് ഞാന് ഒന്നാമ൯. 

തന്നിട്ടും യേശുകിസൂ നിത്യഖിവന്നായി 

ക്കൊണ്ടു തന്നില് വിശ്വസിപ്പാനുള്ള വക്കു 

ടഷ്യാന്തത്തിന്നായി സകലടിഛൃക്ഷമയും 

ഒന്നാമനായ എന്നില് കാണി മക്കണ്ടതിന്നു 

ഏനിക്കു കരുണ ലഭിച്ചും നിത്യരാജാധാ 

യി അക്ഷയന്ദം അട്ടശ്യറാമായ ഏകൈ 

വത്തിന്നു എന്നെന്നേക്കും ബഫ്ുമാനവും 

മഹത്വധും. ആ൭മന്൯. 

മകനേ, തിമൊഥെയൊസേ, നിന്നെ 

ക്കുറിച്ചു മുമ്പുണ്ടായ 

ഒത്തവണ്ണം ഞാ൯ ഈ ആഞ്ഞ നിനക്കു 

പൃവചനങ്ങശക്കു 

ഏപ്പിക്കുന്നു; നീ ധിശ്വസേധും നല്പ മന 

സ്സാക്ഷിയും ഉള്ള വനായി അവയെ അനു 

സരിച്ചു നല്ല യൃഭ്ധസേഖ ചെയ്തു. ചി 

ലര് നല്ലു മനസ്സാക്ഷി തള്ളിക്കള ഞ്ഞിട്ടു അ 

വരുടെ ധിശ്വാസക്കപ്പത തകന്നുമുപായി; 

ഹുമനയൊസും അലെക്സന്തരും ഈ ക്രട്ട 

ത്തില് മുള്ളവര് ആകുന്നു; അവര് ടരൂഷ 

ണം പറയുതിരിപ്പാ൯ പഠിക്കേണ്ടതിന്നു 

ഞാ൯ അവരെ സാത്താനെ ഏല്പിച്ചി 

രിക്കുന്നു. 

൨. അദ്ധ്യായം. 

മന്നാൽ സകലമന്ഷ്യക്കും നാം സ്വ 

ഭക്തിയോടും ഘനർത്തോടുംക്രടെ സാവ 

ധാനതയും സ്വസ്ഥതയുമുള്ള ജിവനം 

കഴിക്കേണ്ടതിന്നു വിശേഷാല് രാജാക്ക 

ന്മാക്ും സകലഅധികാരദ്ഡന്മാകും വേ 

ണ്ടി യചനയും പ്രാത്ഥനയ്യം പക്ഷ വാദ 

വും സ്യോത്രധും ചെയ്യണം എന്നു ഞാ൯ 

സകലത്തിന്നും മുമ്പേ പ്ര3ബാധിപ്പിക്ു 

ന്ന. അതു നമുടെ രക്ഷിതാവായ ദൈ 

വത്തിനെറ സന്നിധിയില് നല്ലതും (൮) 

ധിം 

329 ൧. തിമൊഥെയൊസ് ൨ 

സാദകരധും ആകുന്നു. അവന് സകല 

മന്മഷ്യരും രക്ഷ പ്രാപിപ്പാനും സത്ൃത്തി 

നെറ 

ഇ ച്ട്രിക്കുന്നു. ദൈവം ഒരുവനഃല്പോ; ടൈ 

പരിമ്തോനത്തിത എത്തുവാനും 

വത്തിന്നും മന്മഷ്യക്കും മഭ്ധ്യസ്ഥനും ഒരു 

വ൯: ഏപ്പാധകും ധേണ്ടി മറുവിലയായി 

തന്നെത്താന് കൊടു മന്ദഷ്യനായ ക്രി 

സ്മൂമയശു തന്നേ. തക്കസമയത്തു അറി 

യിക്കേണ്ടിയ ഈ സാക്ഷ്യത്തിന്നായി 

ഞാ൯ പ്രസംഗിയും അപ്പൊസ്പൂലനുമാ 

യി -- ഭോഷ്ഡുല്പം പരമാത്ഥം തന്നേ പറ 

യുന്നു -- ജാതികളെ വിശ്വാസവും സ 

ത്യം തവരദശിപ്പാ൯ നിയമിക്കപ്പെടി 

രിക്കുന്നു. 

ആകയാര പുരുഷന്മാര് ല്ലാടത്തും 

കോപവും വാഗ്വാദവും വിട്ടകന്നു വിശു 

ഭധകൈകളെ. മുയത്തി പ്രാത്ഥി ക്കണം ഏ 

ന്നു ഞാന് ആഗ്രഹിക്ുന്നു. അവ്വണ്ണം സ്ര്രി 

കള്ടൂം തയാഗ്യമായ വന്്ര്രം ധരിച്ചു ലജ്പ്പാശി 

ലത്തോടും സുബോധത്തോടുംക്രടെ തങ്ങ 

മെ അലങ്കരിക്കണം. പിന്നിയ തലമു 

ടി, പൊന്നു, മുത്തും വിലയേറിയ വസ്ത്രം 

ഏന്നിവകൊണ്ടപ്പം, ദൈധഖഭക്തിമയ സ്വീ 

കരിക്കുന്ന സ്ഷ്രികഠക്കു തുചിതമാകുധേണ്ണം 

സല്പ്രവൃത്തികളെ ക്കൊണ്ട മത്ര അലങ്കരി 

മക്കണ്ടതു. സ്ത്രി മൌനമായിരുന്നു പൂണ്ണ്ാ 

നുസരണത്തോടുംക്രടെ പഠിക്കളെ. മൌ 

നമായിരിപ്പാ൯ അല്ലാതെ ഉപദദശിപ്പാ 

നോ പുരുഷനെറ3മേല് അധികാരം നട 

തുവാമനാ ഞാ൯ സ്ത്രിയെ അനുധടിക്കു 

ന്നില്ല. ആദാം അളട്യം നിമ്മിക്കപ്പെും 

പിന്നെ ഹു; ആദാം അല്പം സ്രറ്റി അത 

വഞ്ചിക്കപ്പെട്ട ലംഘനത്തില്ു അകപ്പെ 

ടതു. ന്നാൽ ധിശ്വാസത്തിലും സ്നേഹ 

ത്തിലും യിശുഭ്ധികരണത്തിലും സുമബാ 

ധര്അോടെ പാകുന്നു ഏങ്കില് അവഠധ മക്ക 

ളെ പ്രസവിച്ചു രക്ഷ പ്രാപിക്കും. 

ട്ടു 
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13 ന്നവരും ആയിരിക്കേണം. 

൧. തിമൊഥെയൊസ് ൩, ൪: 

രം 

൩. അദ്ധ്യായാ. 
൦ 

ഒരുവന് അദ്ധ്യക്ഷ സ്ഥാനം കാംക്ഷിക്കു 

നനു എങ്കില് നല്ല വേല ആഗ്രഹിക്കുന്നു 

എന്നുള്ളതു വിശ്വാസരയാഗ്യം ആകുന്നു. 

എന്നാല് അഭ്ധ്യക്ഷ൯ നിരപധാദ്യനായി 

ഏകദായ്യയുടെ ഭത്താധും നിമ്മദന്ം ജിതേ 

ന്മിയന്ദം സുശീലനും അതിഥിപ്രിയന്ും 

ഉപദേശിപ്പാ൯ സമത്ഥന്ദം ആയിരിക്കേ 

ണം; മമ്യപ്രിയനും തല്ലുകാരന്ം അരു 

തു; ശാന്തനും കലഹി'ക്കാത്തവനും 8വ്യാ 

ഗ്രഹമില്ലാത്തവനും സ്വന്തകുടുംബത്തെ 

നന്നായി ഭരികുന്നവനും മക്കളെ പൂണ്ണ 

ഗൌരവര്ത്താടെ അന്ദസരണത്തില് പാ 

ലിക്ുന്നവന്ും ആയിരിക്കേണം. സ്വന്ത 

കുടുംബത്തെ ഭരിപ്പാ൯ അറിയാത്തവ൯ 

ദൈവസഭയെ എങ്ങനെ പരിപാലികും? 

നിഗളിച്ചിട്ട പിശാചിന്നു വന്ന ശിക്ഷാ 

വിധിയില് അകപ്പെടാതിരിപ്പാ൯ പുതി 

യ ശിഷ്യനും അരുതു. നിന്ദയിലും പി 

ശാചിനെറ കണിയിലും കുടുങ്ങാതിരി 

പ്രാ൯ പുറമെയുള്ള വരരോടു നല്ല സാഷ്യം 

പ്രാപിച്ചവന്ദം ആയിരിക്കണം. അവ്വ 

ണ്ണം ശുശ്രൂ.ഷകന്മാര ഘനശാലികളായിരി 

ക്കേണം; ഇരുധാക്കുകാരും മദ്യപന്മാരും 

ടു ല്ലാഭമോഹികളും അരുതു. അവര് വി 

ശ്വാസത്തിമെറ മമ്മം ശുഭ്ധമനസ്സാക്ഷി 

യില് വെച്ചുകൊള്ളു ന്നവ൪ ആയിരിക്കേ 

പരീക്ഷിക്കേ ണം. അവരെ ആദ്യം 

ണം; അനിന്ദ്യരായി കണ്ടാല് അവര് ശു 

ത്രുഷ ഏല്ലട്ടെ. അവ്വണ്ണം സ്ത്രികളും 

ഘനശാലികളായി ഏഷണി പറയാതെ 

നിമ്മദമാരും എല്ലാററിലും വിശ്വ സ്മുമാരു 

ശുശ്രൂഷകന്മാര ഏക 

ഭായ്യയൂള്ള ഭത്താക്കന്മാരും മക്കളെയും സ്വ 

മായിരിക്കേണം. 

ന്തകുടുംബങ്ങളെയും നന്നായി ഭരിക്കു 

നന്നായി 
ടം 

ധിം 

390 1. 711117 3, 4 

ശുശ്രൂഷ ചെയ്യിട്ടുള്ള വര് തങ്ങശക്കു നല്ല 

നിലയും ക്രിസ്തൂയേശുധിങ്കലുള്ള വിശ്വാ 

സത്തില് വളരെ പ്രാഗത്ഭ്യവും സമ്പാ 

ിക്കുന്നു. 

ഞാ൯ വേഗത്തില് നിനെറ അടുക്കല് 

വരും ഏന്നു ആശിക്കുന്നു; താമസിച്ചു 

പോയാലോ സത്യത്തിനെറ തൂണും അടി 

സ്ഥാനധുമായി ജീവനുള്ള ദൈവത്തി 

നെറ സഭയാകുന്ന ദൈവാലയത്തില് നട 

ക്കേണ്ടതു എങ്ങനെയെന്നു നീ അറിയ 

ണ്ടതിന്നു ഇതു എഴ്തുന്നു. 

അവ൯ ജഡത്തില് വെളിപ്പെട്ടു; 

ആത്മാധില് നീതികരിക്കപ്പെട്ടു; 

ടൂതന്മാക്കു പ്രത്യക്ഷനായി; 

ജാതികളുടെ ഇടയില് പ്രുസംഗിക്കു 

പ്പെടു? 

ലോകത്തില് വിശ്വസിക്കപ്പെട്ടു; 

തേജസ്സില് എടുക്കപ്പെട്ടു 

എന്നിങ്ങനെ ദൈവഭക്തിയുടെ മമ്മം സ 

മ്മതമാംവണം വലിയതാകുന്നു. ണ്ണ 

ര. അദ്ധ്യായം. 

എന്നാല് ഭാവികാലത്തു ചിലർ പ്യ്യാജം 

ത്മാക്കളെയും ഭൂതങ്ങളുടെ ഉപദേശങ്ങളെ 

യൂം ആശ്രയിച്ചു ഭോഷ്കു പറയുന്നവരുടെ 

കപടത്താല് വിശ്വസം ത്ൃജിക്കും ഏന്നു 

ആത്മാവു തെളിവായി പറയുന്നു. അ 

വ൪ സ്വന്തമനസ്സംക്ഷിയില് ചൂടുലെച്ചവ 

രായി വിവാഹം വിലക്കുകയും സത്യത്തെ 

ഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്ന ധിശ്വാസികഠം സ്നോത്ത 

ത്തോടെ അന്ദഭധിപ്പാ൯ ദൈവം സൃഷ്ടി 

ചു ഭോജ്യങ്ങളെ. വജ്്തിക്കേണം ഏന്നു ക 

പ്പിക്കയും ചെയ്യം. ഏന്നാല് ദൈവത്തി 

സെറ സൃഷ്ട്ടി എല്ലാം നല്പതു; സ്ോത്രമത്തോ 

ടെ അന്ദഭധിക്കുന്നു ഏങ്കില് ഒന്നും വജ്യ്ി 

ക്കേണ്ടതല്ല; ദൈവഖചനത്താലും പ്രാത്ഥ 

നയാലും വിശുഭ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നുവപ്പോ. 
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ഇതു സദഹാദരന്മാരെ ഗഹിപല്പ്ിച്ചാത 

നീ അനുസരിച്ച ലിശ്വാസത്മിമ൯റയും 

സടടുപദേശത്തിനെറയും വചനത്തരേ 

പോഷണം ലഴിച്ചു യിസ്ററൂരയശുധിന്നു 

ഭക്തിധിരു 

ഭുധമായ കിഗവധിക്കഥകളെ ഒഴി ചു ഭദൈഖ 

നല്ല ശരധൂഷകന൯ന ആകും. 

ഭക്തിക്കു തക്കവണ്ണം അട്യാസം ചെയ്തു. 

ശരീരാദ്യസേം അല്പപുരയാജനമുള്ളത 

ത്ര; ദൈധഭഷതിരയാ ഇപ്പോഴത്തെ ജീവ 

നെറയ്യം വരുവാനിരിക്കുന്ന തിനൊറവയ്യം 

വശേത്തമുള്ളതാകയാല് സകലത്തിന്നും 

പ്ൃമയാജനകരമാകുനു. ഇതു ധിശ്വാ 

സ്യധും എലപ്പാവരും അംഗികരിപല്പാ൯ 

യോഗ്യമായ വചനം. അതിന്നായിട്ട 

തന്നേ നാം സകലമനുഷ്കരുടെയും പ 

ത്േകം ധിശ്വാസികളുടെയും രക്ഷിതാ 

വായ ജീയധനുള്ള ദൈധത്തിരു ആശ 

ഖെച്ചു അഭ്ധ്വാനിച്ചും പോരാടിയും വ 

രുന്നു. ഇതു നീ ആജ്ഞാപിക്കയും മുപ 

ദേശിക്കയും ചെയ്യു. ആരും നിസെറ 

യൌവനം തു ച്ടികരിക്കരുതു; വാക്കിലും 

നടപ്പിലും സ്നേഹത്തിലും വിശ്വാസത്തിലും 

നിമ്മലതയിലും വിശ്വാസികമക്കു മാതൃ 

കയായിരിക്ക. ഞാ൯ വരുരവാമും വായ 

ന, പ്രമബാധനം, ഉപഃരദശം എന്നിഖ 

യില് ശ്രഭ്ധിച്ചിരിക്ക. മൂപ്പന്മാരുടെ കൈ 

ഖെല്ലോടുകൂടെ പ്രവചനത്താല് നിന 

ക്കു ലടിച്ചതായി നിന്നിലുള്ള കൃപാഖ 

രം ഉപേക്ഷയായി ധിചാരിക്കാതെ നി 

നെറ അടിവൃഭ്ധി ഏല്ലാവകും പ്രസി 

ഭ്ധമായിത്തിരണ്ടതിന്നു ഇതു കരുതുക, 

നി 

സ്ത 

ക്ഷിച്ചുകൊഠക; ഇതില് തുറചുനില്ലം; 

ഇതിത തന്നേ ഇരുന്നുകൊരക. 

ന്നെത്തന്നേയും മുപദേശത്തെയും 

അങ്ങനെ ചെയ്യാൽ നി നിന്നെയും നി 

നൊ പ്രസംഗം കേശക്കുന്നവരെയ്യം 

രക്ഷിക്കും. 

ധാഠാഥ്ലിം 

931 ൧. തിമൊഥെയൊസ് ൫ 

൫, അദ്ധ്യായം, 
[ എ 

മൂത്തവനെ ഭത്ധിക്കാതെ അപ്പനെടപ്പാ 

ലെയഷ്യം മാമുയവരെ സദഹാദരനമാരെപ്പോ 

ലെയും മൂത്ത സ്ര്തികക്കെ അമ്മമാരെ 

പ്രോലെയും ഇമകയ സ്മ്രീകളെ പൂ്റ്റനിമ്മ 

ലതരയാമടെ സദഹാദരികളെപ്പപോമലജ്യം 

പ്രദബാധിപ്പ്ിക്ക. സാക്ഷാത ധിധ.ഖ 

മാരായിരിക്കുന്ന വിധവമാരെ മാനിക്ക. 

വപ്പ ധയിധധഖെക്കും പു തപൌ തന്മാര് മുണ്ടെ 

ങ്കില് അവര് മുമ്പെ സ്വന്തകുടുംബത്തിര 

ഭക്തി കാണിച്ചു അമ്മയപ്പന്മാക്കു പ്രതൃപ 

കാരം ചെയ്യാ൯ പഠിക്കടെ; ഇതു ടൈധ 

സന്നിധിയിര പ്രസാടകരമാകുന്നു. സാ 

ക്ഷാല് ധിധവയും ഏകാകിയുമായവധ 

ദലൈധഖത്തില്ു ആശവെച്ചു രാച്ചകുത യാച 

നയിലും പ്രാത്ഥനയിലും ഉറവുപാക്കുന്നു. 

ജടിധിച്ചിരിക്കയില് 

തന്നേ ചത്തവര. അധഖധവ൪ നിരപവാട്യ 

കാമുകിയായ വളമോ 

മാരായിരിമക്കണ്ടതിന്നു നീ ഇതു ആക്തോ 

പിക്കു. തനിക്കുള്ള വക്കും പ്രമത്ൃകം സ്വ 

ന്തകുടുംബക്കാക്കും ധേണ്ടി കരുതാത്ത 

വ൯ ധിശ്വാസം തള്ളിക്കളഞ്ഞ അധിശ്വാ 

സിയെക്കാഠ അധമനായി രിക്കുന്നു. സല് 

പ്രവൃത്തികളാല് ്ര്ൂതിപ്പെട്ടു ഏകടത്തോ 

വിനെറ ഭായ്യയായിരുന്നു അറുപതു വയ 

സ്സ്ീന്നു താഥെയല്ലാത്ത വിധവ മക്കമകെ 

വള രുമുകയോ അരിഥികളെ സ്ല്ലരിക്ക 

യോ ധാശുദ്ധന്മാരുടെ കാലുകളെ. കഴക 

കയോ ഞെരുക്കമുദ്ള വക്കു മുട്ടു യിക്കുകയോ 

സവ്വസതപ്പവൃത്തിയും ചെയ്യുരപാരുക 

യോ ചെയ്യൂ എങ്കില് അധളെ. തിരെ 

ടുക്കാഠ. 

വര് ക്രിസ്ററുധിന്നു ധിദരാധമായി പുളെച്ചു 

ഇളയ ധിധവമാരെ ഒഴിക്കു; അ 

മദിക്കുമ്പോര വിവാഹം ചെയ്ക്ാ൯ ഇ ക്ഷി 

ക്കും. ആട്യധിശ്വാസം തള്ള.കയാര അ 12 

വകു ശിക്ഷാധിധി ഉണ്ടു. അത്രയയമപ്പ 13 

൫9 * 



൧. തിമൊഥെയൊസ് ൬ 

അവര് ലീട്ടതോറും നടന്നു മിനക്കെടുവാ 

നം ശീലിക്ും; മിനക്കെടുകമാത്രമല്പ വായാ 

ട്രികളും പരകായ്യത്തില് ഇടപെടുന്നവരു 

ആ 

കയാല് ഇളയവര് ധിധാഹം ചെയ്യതുയും 

മായി അരുതാത്തതു സംസാരിക്കും. 

പുത്രസമ്പതുതുണ്ടാക്കുകയും ഭവനം രക്ഷ്മി 

ക്കയും വിരോധിക്കു അപധാദത്തിന്നു അ 

വസരം ഒന്നും കൊടുക്കാതിരിക്കയും ലേ 

ണം എന്നു ഞാ൯ ഇച്ഛിക്കുന്നു. ഇപ്പോഗ 

തന്നേ ചിലര് സാത്താനെറ പിന്നാലെ 

പോയല്ലോ. ഒരു വിശ്വാസിനിക്കു വിധ 

വമാര് ഉണ്ടെങ്കില് അവഠ തന്നേ അവക്കു 

മുട്ടുതീക്കട്ടെ ; സഭെക്കു ഭാരം വരരുതു; 

സാക്ഷാല് വിധധമാരായവക്കു മുട്ടുതീപ്പം 

നുണ്ടല്ലോ. 

നന്നായി ഭരിക്കുന്ന മൂപ്പന്മാരെ, പ്ര 

ത്യേകം വചനത്തിലും ഉപദേശത്തിലും 

അഭ്ധ്വാനിക്കുന്നവരെ തന്നേ, ഇരട്ടി മാന 

ത്തിന്നു യോഗ്യരായി എണ്ണുക. മെതി 

മ്മേന്ന കാളെക്കു മുഖക്കൊട്ട കെട്ടരുതു എന്നു 

തിരുധെഴുത്തു പറയുന്നു; ധവേലക്കാര൯ 

തസെറ ക്രലിക്കു യോഗ്യന് എന്നും ഉണ്ടല്ലോ. 

രണ്ടു മൂന്നു സാക്ഷികഠ മുഖേനയല്ലാതെ 

ഒരു മൂപ്പനെറ നേരെ അന്യായം എടുക്ക 

രുതൂ. 

വകും ഭയത്തിന്നായി എല്ലാവരും കേഠം 

പാപം ചെയ്യുന്നവരെ ശേഷമുള്ള 

ക്കെ ശാസിക്ക. നീ പക്ഷമായി ഒന്നും 

ചെയ്യാതെകങണ്ടു സിദ്ധാന്തം ക്രടാതെ ഇവ 

പ്രമാണിച്ചുകൊടള്ളണം എന്നു ഞാ൯ 

ക്രിസ്തയേശുധിനെയും 

ക്രേഷ്ടട്ടുതന്മാരെയും സാക്ഷിയാക്കി നി 

ദൈവത്തെയും 

ന്നോട്ട കല്പിക്കുന്നു. യാതൊരുത്തനെറ 

മേലും വേഗത്തില് കൈവെക്കരുതു; അ 

ന്യന്മാരുടെ പാപങ്ങളില് ഓഹരിക്കാര 

നാകയുമരുതു. നിന്നെത്തന്നേ നിമ്മല 

നായി കാതൃതുകൊശരക. മേലാല് ധെള്ളം 

മാത്രം കുടിക്കാതെ നിന്െറ അജീണ്ണതയും 

ധിം 
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ക്രട്ടെക്കുടെയുള്ള ക്ഷിണതയും നിമിത്തം 

അല്പം വിഞ്ഞും സേധിച്ചുകൊഠക. ചില 

മനുഷ്യരുടെ പാപങ്ങ ധിസ്മാരത്തിന്നു 

മുമ്പെ തന്നേ ധെളിവായിരിക്കുന്നു; ചില 

രുടെ പാപങ്ങളേ: ക്രമേണയത്രേ. സര 

പ്രവൃത്തികളും അങ്ങനെ തന്നേ വെളിധാ 

കുന്നു; ധെളിവാകാത്തവയും മറഞ്ഞിരി 

ക്കയില്ല, 

നം അഷ്യ്യായം. 

നൂകത്തി൯കിഴില് ഭാസന്മാരായിരിക്കുന്ന 

൮൪ ഒക്കെയും ദൈവനാമവധും ഉപദേശവും 

ടൂഷിക്കപ്പെടാതിരിപ്പാ൯ തങ്ങളുടെ യജ 

മാനന്മാരെ സകലമാനത്തിന്നും യോഗ്യ 

ന്മാ൪ എന്നു എണ്ണ്നേണ്ടതാകുന്നു. വിശ്വാ 

സികളായ യജമാനന്മാരുള്ള വര അവരെ 

സഹോദരന്മാ൪ എന്നുഖെച്ചു അലക്ഷ്യമാ 

ക്കരുതു; തങ്ങളെ .ക്കൊണ്ടുള്ള ഉപകാരം 

അന്ദഭവിക്കുന്നവ൪ വിശ്വാസികളും പ്രി 

യരും ആകകൊണ്ടു അവരെ ധിശേഷാല് 

സേധിക്കയത്രേ വേണ്ടതു; ഇതു നി ഉപ 

ദേശിക്കയും പ്രർബാധിപ്പ്റിക്കയും ചെയ്തു. 

നമ്മുടെ കത്താവായ യേശുക്രിസ്മുവി 

നെറ പത്ഥ്യ വചനവും ഭക്തിക്കൊത്ത ഉപ 

ദേശവും അനുസരിക്കാതെ അന്യഥാ മുപ 

ദേശിക്കുന്നവ൯ ഒന്നും തിരിച്ചറിയാതെ 

തക്കത്രിനെറയും വാഗ്വാഭത്തിനെറയും 

ഭാനു പിടിച്ചു ചീത്തിരിക്കുന്നു; അവയാല് 

ദുസ്സുംശയം, 

ടുബ്ബഭ്ധികളും സത്യത്യഗികളൂ.മായ മനുഷ്യ 

അസൂയ, ശെ, ട്മൂഷണം, 

രുടെ വൃത്ഥവാദം എന്നിവ ഉളവാകുന്നു; 

അവര് ദൈവഭക്തി ആദായസൂത്രം എന്നു 

വിചാരിക്കുന്നു. അലംഭാവത്തോടു ക്രടിയ 

ദൈവഭക്തി വലുതായ ആദായം ആകുന്നു 

താന്ദം. ഇഹടലാകത്തിലേക്കു നാം ഒന്നും 

കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല; ഇധിടെനിന്നു യാ 

തൊന്നും കൊണ്ടു3പാകുവാ൯ കഴിയുന്നതു 
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മല്ല. ഉണാനും ഉടുപ്പാനും ഉണ്ടെങ്കില് മതി 

എന്നു നാം ധിചാരിക്ക. ഡനികന്മാരാ 

കുവാ൯ ആഈ ഗഹിക്ുന്ന വര് പരിക്ഷയിലും 

കണിയിലും കുടുങ്ങുകയും മനുഷ്യര് സം 

ഹാരനാശങ്ങളില് മുങ്ങിപ്പോകുവാ൯ ഇട 

വരുന്ന മെഡ്യ്യവും ദോഷകരധുമായ പല 

മോഹങ്ങരക്കും ഇ രയായിത്തിരുകയുയം ചെ 

യുന്നു. 

ഷാത്തിന്നും മൂലമഃല്പാ. 

ദധ്യാഗഹം സകലധിധടോ 

ക്ഷിച്ചിട്ട വിശ്വാസം വിട്ടുഴന്നു ബു 

ടൂ? ഖങ്ങഗകു അധിനരായിത്തീന്നിരി 

കുന്ന. 

നീമയാ ഭൈധഖത്തിനെറ മന്ഷ്യനഃയു 

ള്ളോവ, അതു ധിടടാടി നീതി, ഭക്തി, 

വിശ്വാസം, സ്നേഹം, ക്ഷമ, സ്വെൌമ്യത 

എന്നിവയെ പിനത്തുടരുക. വിശ്വാസ 

ത്തിനറെറ നല്ല പോര് പൊരുതുക; നിത്യ 

ജീവനെ പിടിച്ചുകൊക; അതിന്നായി 

നി ധിളിക്കപ്പെടു അനേകം സാക്ഷിക 

മൂടെ മുമ്പാകെ നല്പ സ്വികാരം കഴിച്ചു 

വല്ലോ. നി നിഫ്ലുളങ്കനും നിരപധാട്യ 

നുമായി ഈ കപ്പന നമുടെ കത്താധായ 

യ്േശധിനെറ പ്രത്വക്ഷതവരെ പ്രമാണി 

൧ുകൊള്ളേണം നേന്നിങ്ങമന സകല 

ത്തെയും ജീവിപ്പിക്കുന്ന ദൈവത്തെയും 

പൊന്തിയൊസ്സ് പീലാത്തൊസിനെറ 

മുമ്പില് നല്ല സ്വീകാരം കഴിച്ച ൭ിസ്മയ 

ശുധിനെയും സാക്ഷിവെച്ചു ഞാന് നിന്നോ 

333 ൧. തിമൊഥെയൊസ് ൬ 

ടു ആ ഞ്ഞോപികുന്നു, ധന്യനായ ഏകാധി 15 

പതിയും രാജാധിരാജാധും കത്താധിക 

ത്താവും താന് മാത്രം അമത്യതയുള്ള വനും 

അടുതൃതുക്ൂടാത്ത ധെളിച്ചത്തില് വസിക്ക 

ന്നവരും മനുഷ്യര് ആരും കാണാത്തവനും 

കാണ്മാന് കഥഴിയാത്തവന്ദമായവന് തക്ക 

സമയത്തു ആ പത്യക്ഷത വരുത്തും. അ 

വന്നു ബഹുമാനവും നിത്യബലധും മണ്ടാ 

ഇതു ചിലര് കാം കട്ടെ. ആമന. 

ഈ ലോകത്തിലെ ധനധഖാഷാരരാടു 

ഉന്നതഭാവം ക്രടാമതയിരിപ്പാന്ും നിശ്ചയ 

മില്ലാത്ത ധനത്തിലല്പ, നമുക്കു സകലധും 

ധാരാളമായി അന്ദഭവിപ്പഃ൯ തരുന്ന ദൈ 

വത്തില് ആശവെപ്പാനും നന്മചെയ്ലാനും 

സരതപപവ്ൃത്തികളിര സമ്പന്നരായി ദാന 

ശീലരും ഓദായ്യമുള്ള വരുമായി സാക്ഷാ 

ലുള്ള ജിവനെ പിടിച്ചുകൊടള്ളണ്ടതിന്നു 

വരുംകാലത്തേക്കു നല്ലോരു അടിസ്ഥാനം 

നിക്ഷേപിച്ചു ഉകാരവഖാനും തഅ ഞ്താപിക്ക . 

അല്പയോ തിമൊഥെമയാർസ, നിന്െറ 

പക്കത ഏപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഉപനിധി കാത്തു 

കൊണ്ടു ജ്ഞാനം എന്നു വ്യാജമായി ചേര് 

പറയുന്നതിനൊ ഭ കതിവിരുഭ്ധമായ വൃഥാ 

ലാപങ്ങളെയും തക്കസൂതൃങ്ങളെയും ഒഴി 

ഞ്ഞുനില്ല,. ആ ജ്ഞാനം ചിലര് സ്വിക 

രിച്ചു ധിശ്വാസം ധിട്ടു തെറഠിപ്പയിരി 

കുന്നു. കൃപ നിങ്ങളോടുക്രടെ ഇരിക്കു 

മാറാകട്ടെ. 
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അപ്പൊസ്തലനായ പൌലൊസ് 

തിമൊഥൈയൊസിന്നു എഴുതിയ രണ്ടാം ലേഖനം 
ത്ത 

൧. അദഷ്ധ്യായം. 

ല്ല ജീവനെറ വാഗ അതുകൊണ്ടു നമുടെ കത്താധിനെറ സാ 

ത്തപ്ൃുകാരം ദൈേഷ്ടത്താല് ക്രീസ്തുമയ 

ശുധിനെറ അപ്പൊസ്മലനായ പൌലൊ 

സ് പ്രിയമകനായ തിമൊഥെയൊസി 

ന്നു എഴുതുന്നതു: പിതാവായ ദൈധ 

ത്തിങ്കല്നിന്നും നമുടെ കത്താവായ യശു 

ക് സ്റൂഡിങ്കല്നിന്നും നിനക്കു കൃപയും 

കനിവും സമാധാനവും ഉണ്ടാകട്ടെ. 

എന്െറ പ്രാത്ഥനയില് രാവും പകലും 

ഇടധിടാതെ നിന്നെ സ്മരിച്ചു നിനെറ 

കണ്ണുനീര് ഓത്തും നിന്നെ കണ്ടു സന്തോ 

ഷാവ്ൂണ്ണനാകുവാ൯ വാഞ്ഞിച്ചും കൊണ്ടു 

ഞാന് പൂവ്ൃന്മാരുടെ ദ്ടഷ്ടാന്തം അന്ദസരി 

ലു നിമ്മലമനസ്സാക്ഷിയോടെ ആരാധി 

ക്കുന്ന ദൈവത്തിന്നു നിന്െറ നീവ്യാജ 

വിശ്വാസത്തിനെറ ഓാമ്മനിമിത്തം സ്പ്ോ 

തരം ചെയ്യുന്ു. ആ ധിശ്വാസം ആളല്യം 

നിസെറ വലിയമ്മ ലോധീസിലും അമ്മ 

. യ്മൂനിക്കയിലും ഉണ്ടായിരുന്നു; നിന്നിലും 

ഉണ്ടെന്നു ഞാന് ഉറെച്ചിരിക്കുന്ുനു. അ 

തുകൊണ്ടു എന്റെറ കൈവെപ്പ്ിനാല് 

നിന്നിലുള്ള ദൈവത്തിന്െറ കൃപാവരം 

ജ്വലിപ്പിക്കേണം എന്നു നിന്നെ ഓാമ്മ 

പ്പെടുതുന്നു. ഭീരുത്വത്തിനെറ ആത്മാ 

ധിനെ അല്ല, ശക്തിയുടെയും സ്നേഹത്തി 

നെറയും സു3ബാധത്തിനെറയും ആത്മാ 

വിനെയ ദൈവം നമുക്കു തന്നതു. 

ഠിം 

ക്ഷ്യത്തെയും അവന്െറ ബഭ്ധനായ എ 

ന്നെയും കുറിച്ചു ലജ്്യിക്കാതെ സുധിശേ 

കാത്തിന്നായി ദൈവശക്കതിക്കു ഒത്തവണ്ണം 

നീയും എനന്നോടുക്രടെ കഷ്ട്ടം സഹിക്ക. 

അവന നമ്മെ രക്ഷിക്കയും വിശുഭ്ധഖിളി 

കൊണ്ടു വിളിക്കയും ചെയുതു നമുടെ 

പ്രവൃത്തികമനിമിത്തമല്ല, സകലകാല 

ത്ത്ിന്നും മുമ്പെ ക്രിസ്തയേശുധിരു നമുക്കു 

നല്ല്തിയിരിക്കുന്നതും ഇപ്പോ മരണം 

നീക്കുകയും സുധിശേഷംകൊണ്ടു ജീവനും 

അക്ഷയതയും വെളിപ്പെടുതുതുകയും ചെ 

യൂ നമമുടെ രക്ഷിതാവായ ക്രിസ്മൂയേശുവി 

സെറ പ്രത്യക്ഷതയാല് ധെളിപ്പെട്ടിരിക്കു 

ന്നതുമായ തനെറ സ്വന്തനിണ്ണയത്തിന്നും 

കൂപെക്കും ഒത്തവണ്ണമത്രേം ആ സുധി 

ശേഷത്തിന്നു ഞാന് പ്രുസംഗിയും അപ്പൊ 

സ്മൂലന്ദം 

പ്പേട്ടിരിക്കുന്നു. 

ഞാ൯ ഇതൊക്കെയും സഹിക്കുന്നു; എങ്കി 

ഉപദേഷ്ഠാധുമായി നിയമിക്കു 

അതുനിമിത്തം തന്നേ 

ലും ലങജ്ഹ്ലിക്കുന്നില്ല; ഞാ൯ ആരെ ധിശ്വ 

സിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നറിയുന്നു; അവ൯ എ 

നെറമുപനിധി ആദിലസംവരെ സൂക്ഷി 

പ്പാസ ശക്ത൯ എന്നു ഉറെച്ചമിരിക്കുന്നു. 

ഏന്നാടു കേട്ട പത്ഥ്യവചനം നി ക്രിസ്റ 

യേശുവിലുള്ള വിശ്വാസത്തിലും സ്നേഹ 

ത്തിലും മാതൃകയാക്കിക്കൊശക. ആനല്ല 
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ഉപനിധി നമക്മിത അധിവസിക്കുന്ന പ 

രിരരഭ്ധാത്മാവിനതരേ സൂക്ഷി ച്ചുകൊഠക. 

ആസ്ൃക്കാര് എപ്പാവരും എന്നെ വിട്ട 

പൊയ്യ ളഞ്ഞു എന്നു നി അ ിയ്യന്നു വാപ്പാ; 

ഫൂുഗലൊസും ഹെമ്മൊഗമനസും ആ ക്രടട 

ത്തില് ഉള്ള വര് ആകുന്നു. പലപ്പാഴം എ 

ന്നെ തണ്ടപ്പിച്ച_ നായ ഒമനസിഡൊരൊ 

സിനെറ കുടുംബത്തിന്നു കത്താധു കരുണ 

നച്മാറാകട്ടെ. അധ൯ എസനെറ ചങ്ങല 

യെകുടറിച്ചു ലഡ്പു'ക്കാതെ താ൯ റോമയില് 

ഏത്തിയ തുടനെ താപ്പയ്യമ ത്താടെ എന്നെ 

തിരഞ്ഞു കണ്ടെത്്തുകവയം ചെയ്യു. ആടിവ 

സത്തില് കത്താവ'നെറ പക്കല് കരുണ 

കണ്ടെത്തുവാ൯ ൭.ത്താധയ അവന്നു സംഗ 

തി൨രുതാട്ടെ. എഫെസൊസി ല്ഖെച്ചു 

അധ൯ ഏനിക്കു എന്തെല്ലാം ശരധ്ൂഷ ചെ 

യൂ ഏന്നു നി നല്പയന്ല്സും അറയ്യന്നു വല്ലം. 

൨. അദ്ധ്യായം, 

൭46)നെറ മകന, കരിസമയശുധിലുള്ള 

കൃപയാല് ശക്തിമല്പടുക. നി!പലസാ 

ക്ഷികളൂടെ മുമ്പാകെ ഏന്നാടു കേട്ടതെ 

ല്ലാം ഒററുള്കുവരെ ഉപദേശിപ്പാന്൯ സമ 

ത്ഥരായ ധിശ്വസ്മമനുഷ്യരെ ഭരദമേപ്പിക്കു. 

കിപ്ത്രരയശൂധിനെറ നല്ല നായി നീയം 

എതന്നാടുക്രടെ കക്ൃം സിക്കു. പട 

മുചത്തവനെ പ്രസംടിപ്പിക്കേണ്ടതിന്നു 

യാതൊരു പടയാളിയ്യം ജീിവനകായ്യങ്ങ 

ളില് ഇടപെടാതിര കുന്നു. ഒരുത്ത൯ 

മല്ലുകെട്ടിയാലും ചട ൨)കാരം പൊരോയ്ക്കരിത 

കിരീടം പ്രാപിക്കുയില്ല. അഭ്ധ്വാനിക്കു 

ന്ന കൃഷിക്കാരന് ആകുന്നു ഭം ഫലം 

അനുഭഠിക്കേണ്ടതു. ഞോന൯ പായ്യന്നതു 

ചിന്തിച്ചുകൊഠംക. കത്താവയു സകലത്തി 

ലൂം നിനക്കു ബുഭ്ധി നച്ലുമമപ്പാ; ഭായി 

ഭിനെറ സന്തതിയായി ജനിച്ചു മരിച്ചിട്ടു 

മുയിത്തെഴഴമന്നററിരിക്കുന്ന യേശുകിസ്ടൂ 

ധാഠാഥറ്ഠിം 

൨, തിമ്മൊഥെയൊസ് ൨ 

ധിനെ ഓത്തതുകൊഠക. അത്തു ആകുന്നു 

എന്റെറ സുധിശേഷംം അത്തു അറിയി 

ക്കുന്നതില് ഞാ൯ ടതുവൃത്തിക്കാര൯ എന്ന 

പോലെ ചങ്ങല ധരിച്ചു കഷ്ടം സ 

ഹിക്കുന്നു; ദൈവധധവചനത്തിന്നോ ബ 

ന്ധനം ഇല്ല. അതുകൊണ്ടു ൧ സ്പൂയേശു 

വിലുള്ള രക്ഷ നിത്യതേജസ്സോടുക്രടെ 

വൃതന്മാക്കു കിട്ടേണ്ടതിന്നു ഞാ൯ അധക്കാ 

യി സകലവും സഹിക്ുന്നു. നാം അധ 

നോടു കൂടെ മരിച്ചു എങ്കില് ക്രടെ ജീധി 

കും; സഹിക്കുന്നു ഏദ്മിത ക്രടെ വാഴ്ച; 

നാം തള്ളിപ്പറയയം എമില് അവ൯ നക്കെ 

യ്യും തള്ളിപ്പറയും. 

യിത്തിന്നാലും അവന് ധിശ്വസ്മനായി 

നാം അധിശ്വമ്ധൂരാ 

പാകുന്നു; തനെറ സ്വഭാധം തൃജിപ്പാ൯ 

അവന്നു കഴികയിപ്പ3ല്ലോ; ഈ വചനം 

വിശ്വാസയേ ഗ്യമാകുന്നു. 

കേധക്കുന്നവരെ മറിച്ചുകളയുന്നതിന്ന 

ല്ലാതെ ഒന്നിന്നും കൊള്ളാത്ത വാഗ്വാദം 

ചെയ്യാതിരിക്കണമെന്നു കത്താധിനെ 

സാക്ഷിയാക്കി അവരെ ഓാക്മപ്പെടുത്തുക. 

സത്യവചനത്തെ യഥാത്ഥമായി പ്രസം 

ഗിച്ചുകൊണ്ടു ലഡ്്ിപ്പാ൯ സംഗതിയി 

ല്ലാത്ത വേലക്കാരനായി ദൈവത്തിന്നു 

കൊള്ളാകുന്നവനായി നിപ്പാ൯ ത്രുമിക്കു. 

ഭ ഒതിധിരുഭ്ധമായ വൃഥാലാപങ്ങളെ. ഒഴ 

ഞ്ജിരിക്ക; ആ വകക്കാകു അഭക്തി അധി 

കം മുതിന്നു വരും; അധ്വരുടെ വാക്കു 

അബ്ദുദധ്യാധി പോലെ തിന്നുകൊണ്ടിരി 

ക്കും. ഫ്ുമനയൊസും ഫിലേത്തൊസും 

അധഖരുടെ ക്രട ത്തില് ഉള്ള വരാകുന്നു; അ 

൮൪ സത്യം വിട്ടു തെററി: പുനരുത്ഥാനം 

കഴിഞ്ഞു ഏന്നു പറഞ്ഞു ചിലരുടെ ധിധ്വാ 

സം മഠിച്ചുകളുയയന്നു. എട്മഃലും ദൈധ 

തആ്തിനെറ സ്ഥിരമായ അടിസ്ഥാനം നില 

നില്ലയന്നു; കത്താധയ തനിക്ുള്ളവരെ അ 

റിയുന്നു എന്നും കത്താധിനെറ നാമം തുച്ഛ 
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യയ യും ചം ജം 

൨. തിമൊഥെയൊസ് ൩ മാം 

രിക്കുന്നവ൯ എല്ലാം അനിതി ധിട്ടകനു 

കൊള്ളട്ടെ എന്നും ആകുന്നു അതിന്െറ 

മു. 

പൊന്നും ധവെള്ളിയുംകൊണ്ടുള്ള സാമാന 

എന്നാല് ഒരു വലിയ ധിട്ടിത 

ങ്ങറ മാത്രമല്ല, മരവും മണ്ണും കൊണ്ടുള്ള വ 

യും ഉണ്ടു; ചിലതു മാന്യ കായ്യത്തിന്നും ചി 

ലതു ഹീനകായ്യത്തിന്നും ഉപയോഗിക്കുന്നു . 

ഇവയെ ിട്ടകന്നു തന്നെത്താന് ധെടി 

പ്പാക്കുന്നവ൯. ധിശുഭ്ധവും ഉടമസ്ഥന്നു 

ഉപദയാഗധുമായി നല്പധേഖലെക്കു ഒക്കെ 

യും ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്ന മാനപാതൃം ആ 

യൌവനമോഹങ്ങളെ ധിട്ടോ 

സ്ന്റേഹധും 

ശുഭ്ധഹ്ൃദയത്തോടെ കത്അവിനെ വിളി 

യിരികും. 

ലി നിതിയും വിശ്വാസവും 

ച്ചപേക്ഷിക്കുന്ന എല്ലാവരോടും സമാധാന 

വും ആചരിക്ക. ബുദ്ധിയില്ലാത്ത മെൌഡ്യയ 

തക്കം ശണ്ണ ജനിപ്പിക്കുന്നു എന്നറിഞ്ഞു അ 

തു ഒഴിഞ്ഞിരിക്ക. കത്താവിനെറ ദാസ൯ 

ശണ ഇടാമത എല്ലാവരോടും ശാന്തന്ദം 

ുപദേശിപ്പാ൯ സമത്ഥന്ദം ദോഷം സഹി 

ക്കുന്നവദ്ദമായി അത്ര ഇരിക്കേണ്ടതു. 

വിരോധികമശക്കു ദൈവം സത്യത്തിനെറ 

പരി ജ്തോനത്തിന്നായി മാനസാന്തരം നല്ല, 

മോ എന്നും പിശാചിനാല് പിടിപെട്ടു 

കുടടുങ്ങിയവരാകയാല് അവര് സുബോധം 

പ്രാപിച്ചു അവന്െറ കണിയില്നിന്നു 

ഒഗിഞ്ഞു ദൈവേക്കും ചെയ്യുമോ എന്നും 

ഖെച്ചു അവരെ സ്ധൈമ്യതയോടെ പഠി 

പ്പിക്കേണ്ടതും ആകുന്നു. 

൩. അദ്ധ്യായം 

അന്ത്യകാലത്തു ദുഘൃടസമയങ്ങഠ വരും 

എന്നറിക. മന്ദഷ്യ൪ സ്വരസ്പഹികളം 8 

ധ്യാഗ്രഹികളു.ം വമ്പു പറയുന്നവരും അഹ 

കാരികളും ഒ്രൂഷകന്മാരും അമ്മയപ്പന്മാരെ 

അന്ദസരിക്കാത്തവരും നന്ദികെട്ടുവരും 

3 അശുഭ്ധരും വാത്സല്യമില്ലാത്തവരും ഇ 
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ണങ്ങാത്തവരും ഏഷാണിക്കാരും അജി 

ത്തേന്രിയന്മാരും മൃഗ്രന്മാരും സല്ഗുണദ്വേ 

ഷ്ികളും ദോഹികളും ധാഷ്ൃക്കാരും 

നിഗളികളു മായി ദൈധ്പ്രിയമില്ലാതെ 

ഭോഗപ്രിയരായി ഭക്തിയുടെ വേഷം 

ധരിച്ചു അതിന്െറ ശക്തി ത്ൃജിക്കുന്നവ 

രുമായിരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള വരെ ലി 

ട്ടൊഗിയുക. പിടടകളില് നൂണുകടക്കയും 

പാപങ്ങളെ ചുമന്നുകൊണ്ടു നാനാമാഹ 

ഞ്ങഗമക്കു അധീനരായി എഃപ്പാഴ്ചം പഠി 

ചവിട്ടും ഒരിക്കലും സത്യത്തിനെറ പരി 

ഇ്ഞാനം പ്രരാപിപ്പാ൯ എ; പെണ്ണ 

ങ്ങളെ സ്വാധീനമാക്കുകയ്യാ ചെയ്യുന്നവര് 

ഈ ക്രട്ടത്തിലുമ്ള വര ആകുന്നു. യന്നേ 

സും യാംദബ്രസും മോശെയോടു ഏതിത്തു 

നിന്നതു പോലെ തര്ന്ന ഇവരും സത്യ 

ത്തോടു മറുത്തുനില്ലയന്നു; ടുബൃഭ്ധികളും വി 

ശ്വാസം സംബന്ധിച്ചു കൊള്ളരുതാത്തവ 

രുമർത്ര. അവഖവര് അധികം മുഴ്ംക്കയില്ല; 

മേല്പറഞവരുടെ ബുഭ്ധികേടു എല്ലാവ 

ക്കും ധെളി പ്പെട്ടതുപോമല ഇവരുടെ 

ബുഭ്ധികേടും വെളിപ്പെടും. നീയാ എ 

നെറ ഉപദേശം, നടപ്പു, മട്ടേശം, വിശ്വാ 

സാം, ടീഘക്ഷമ, സ്നേഹം, സഹിക്ണ്കുത എ 

ന്നിവയും അന്ത്യൊക്ക്യയിലും ഇക്കൊ൬) 

യിലും ലുസ്്രയിലും എനിക്ക സംഭവിച്ച 

ഉപദവവും കഷ്ടാന്ദഭവയും കണ്ടറിഞ്ഞി 

രിക്കുന്നു; ഞാ൯ എന്തെല്ലാം ഉപദ്രവം സ 

ഹിച്ചു; അതിലെല്ലാററില്നിന്നും കത്താവു 

എന്നെ വിടുവിച്ചു. എന്നാല് ക്രിസ്റ്റുയേശു 

വില് ഭക്തിയോടെ ജീധിപ്പാ൯ മനസ്സുള്ള 

വക്കു എല്ലാം മപദവം ഉണ്ടാകും. ദൂഷ്കമനു 

ഷ്യരും മായാധികളും വഞ്ചിച്ചും വഞ്ചിക്ക 

പ്പേട്ടും കൊണ്ടു മേല്ക്കുമേര ദോഷത്തില് 

മുതിന്നുവരും. നീയോ ഇന്നവരോടു 

പഠിച്ച എന്നു ഓക്കുകയും ക്രിസ്ൂയേശുധി 

കകലുള്ള വിശ്വാസത്താല് നിന്നെ രക്ഷ 

ഠിം 



11. ൫1 3. 

മള ജ്ഞാനിയാക്കുുവാ൯ മതിയായ തിരു 

ഖെഴ്ചത്തുകുളെ ബാല്യംമു തരു അറികയും 

ചെയ്യുന്നതു കൊണ്ടു നീ പഠിച്ചും നിശ്ച 

യാ പ്രാപിച്ചും ഇരിക്കുന്നതില് നിലനി 

ല്ല. 

സിയമാകയാത 

എപ്പാ തിരുധെഴ്ചത്തും ദൈധശ്വാ 

ഉദെഖത്തിനെറ മനു 

കഷ്യ൯ സകലസരല്.പുവൃത്മിക്കും വകപ്പാ 

പ്പിച്ചു തികഞവ൯ ആരകണ്ടതിന്നു 

തുപദേശത്തിന്നും ശാസനത്തിന്നും ഗ്ൃണി 

കരണത്തിന്നും നീതിയിലെ അഭ്യാസത്തി 

ന്നും പുമയാജനമുള്ളതു ആകുന്നു. 

ര. അഡ്ധ്യായം. 

ഞാന് ദൈവത്തെയും ജീധികശകും 

മരിച്ച വകും ന്യായധിസ്മാരം നടത്തുവാ 

നമമള ക്രിസൂരയശൂവിനെയഷ്യം സാക്ഷിധെ 

ച്ച അധനെൊ പ്പത്യക്ഷതയ്ും രാജ്യവും 

ചെല്ലി സത്യം ചെയ്യൂ കപ്പിക്കുന്നതു: വച 

നം 'പുസംഗിക്ക; സമയത്തിലും അസമ 

യ. ൦ ഒരുങ്ങിനില്ല,; സകലദിഫക്ഷ 

മമയാടും തുപരദശ മത്താടും കൂടെ ശാസിക്ക; 

തജ്യൂനം ചെയ്യു; പ്രമബാധിപ്പിക്ക. അ 

വര് പത്േഥ്യോപദേശം പൊറുക്കാതെ കണ്ണ 

രസമാകുമാറു സ്വന്ത3മാഹത്ങരക്കൊത്ത 

൨ ണ്ണം മപരദഷ്യാക്കന്മാരെ പെരുകുകയും 

സത്യത്തിന്നു ചെധികൊടുക്കാതെ കെട്ട 

കഥ കോപ്പാ൯ തിരികയും ചെയ്യുന്ന കാലം 

വരും. നീയാ സകലത്തിലും നിഗ്മദന് 

. ആയിരിക്കു; കക്ടം സഹിക്ക; സുധിമശ 

മകന്െറ പപവൃത്തി ചെയ്യു; നിന്െറ ശര 

ര്രൂഷ നിറപടിയായി നിഖത്തിക്കു. ഞാ 

നോ ഇദപ്പാഠം തന്നേ പാനീയയാഗമായി 

ഒഴിക്കപ്പെടുന്നു; ഏനെറ നിയ്യാണകാല 

വും അടുത്തിരി ക്കുന്നു. ഞാന് നല്പ പോര് 

പൊരുതു, ഓട്ടം തികെച്ചും വിശ്വാസം 

കാത്തു. 

ക്കായി ധഖെച്ചിരികുന്നു; അതു നിയിയുള്ള 

ഇനി നിതിയയടെ കിരിടം ഏനി 

ഠിം 

3൭1 ൨. തിമൊഥെയൊസ് ൪ 

ന്യായാധിപതിയായ കത്താധു ആ ടിഖ 

സത്തില് എനിക്കു നല്ലം; ഏനികു മാത 

മല്ല, അവന്െറ പ്രത്യക്ഷതയില് പ്രിയം 

ഖെച്ച ഏധകുംക്രടെ. 

വേഗത്തില് ഏനെറ അടുക്കല് വരു 

വാന് തത്സാഹിക്ക. ദേമാസ് ഈ ലോക 

ത്തെ സ്നേഹിച്ചിട്ടു ഏന്നെ വിട്ടു തെസ്സലൊ 

നിക്കയിലേക്കു പോയി. കേസ്സ് 

ഗലാമത്യക്കും തീതൊസ് ഒല്ലാമത്യെക്കും 

പോയി; ലൂക്കൊസ് മാതൃമമ ഏരന്നാടു 

കൂടെ ഉള്ള; മക്കൊസ് ഏനിക്ു ശരദ്രൂഷെ 

ക്കായി ഉപരയാഗമള്ളവ൯ ആകയാരു 

അധനെ ക്രട്ടിക്കൊണ്ടുവരിക. തിഹി 

ക്കൊസിനെ ഞാന് ഏഫെസൊസിലലേക്കു 

ഞാ൯ തോധഖാസിര 

കപ്പ്പൊസിനെറ പക്കല് ധെച്ചച്ചുരപാന്ന 

പുല്ലും പുസ്മകങ്ങളും ധിശേഷാല് ചഷ്മ 

അയച്ചിരിക്ുന്നു. 

ലിചി മങ്ങലും നീ ധരുഭമ്പാര കൊണ്ടുവ 

രിക. 

ന്തര് ഏഎനികു വമുരെ ദോഷം ചെയ്യൂ; 

ചെമ്പുപണിക്കാര൯ അലെക്സ 

അധവനെറ പപവൃത്തികഠക്കു തക്കവണ്ണം 

കത്താധു അവന്നു പകരം ചെയ്യും. അ 

വന് നമുടെ പ്രസംഗഅാടു അത്യന്തം 

ഏതിത്തുനിന്നതു കൊണ്ടു നിയും അവനെ 

സൂക്ഷിച്ചുകൊഠക. എനെറ ഒന്നാം 

പുതിവാദത്തില് ആരും എനിക തുണ 

നിന്നില്ല; എല്ലാവരും ഏന്നെ കൈധിട്ട; 

അതു അധക്ു കണക്കിടാതിരിക്കട്ടെ. 

കത്താമവാ ഏനിക്ു തുണനിന്നു പ്രസംഗം 

ഏന്നെക്കൊണ്ടു നിധത്തിപ്പം നും സകല 

ജാതികളും കേധപ്പാനും എന്നെ ശക്തി 

കരിച്ചു; അങ്ങനെ ഞാ൯ സിംഹത്തിനന്െറ 

വായിരനിന്നു രക്ഷ പ്രാപിച്ചു. കത്താധു 

എ മന്ന സകലടു സ്യൂവൃത്തിയില്നിന്നും വി 

ടടയിച്ചു തന്റെറ സ്വഗ്ലിയരാജ്യ ത്തിന്നായി 

രക്ഷികും. അധയന്നു എന്നെന്നക്കും മഹ 

ആമന്. ത്വം. 

ന, 
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ര 

തീത്തൊസ് ൧ 

പ്രിസ്ററെക്കും അക്വിലാവിന്നും ഒനേസി 

ഫൊരൊസിനെറ കുടുംബത്തിന്നും വന്ദ 

90 നം ചൊല്ക. എരസ്പൊസ് കൊരിന്തില് ല്ല സ്യ 

। 

താമസിച്ചു ത്രൊഫിമൊസിനെ ഞാ൯ 

മിലേത്തില് രോഗിയായി വിട്ടേച്ചുപോ 

ന്നു. ശിതകാലത്തിന്നു മുമ്പെ വരുവാ൯ 

436 തസ 1 

ശ്രമിക്ക. യ്യൂബൃലൊസും പൂദെസും ലീനൊ 

സും ശൌടിയയും സഹോദരന്മാര് ഏല്ലാ 

വരും നിനക്കു വന്ദനം ചൊല്ലുന്നു. 

യേശുക്രിസ്മ നിന്െറ ആത്മാധലോടു 

ക്രടെ ഇരിക്കട്ടെ. കപ നിങ്ങളോടുക്രടെ 

ഇരിക്കുമാറാകട്ടെ. 

1110 61511. വ 0൧൨ 1൮ ചാറട11£ 10 

111ഡ്ട 

അപ്പ്പൊസ്മുലനായ പൌലൊസ് 

തിത്തൊസിന്നു എഴുതിയ ലേഖനം 

ഹ; അദ്ധ്യായം. 

നം;ംം രക്ഷിതാവായ ദൈവത്തി 

സെറ കല്പനപ്രകാരം എന്നെ ഭരമേപ്പിച്ച 

പ്രസംഗത്താല് തക്കസമയത്തു തനെറ 

വചനം വെളിപ്പെടുത്തിയ ഭോഷ്ക്്ില്ലാത്ത 

ദൈധഖം സകലകാലത്തിന്നും മുമ്പെ 

വാശത്ം ചെയു നിത്യജീവനെറ പ്രത്യാ 

ശ3ഹതുവായി തനെറ വൃതന്മാരുടെ 

വിശ്വാസത്തിന്നും ഭക്തിക്കനുസാരമായ 

സത്യത്തിന്െറ പരിജ്താനത്തിന്നുമായി 

ദൈവത്തിന്െറ ദാസനും യേശുക്രിസ്റ്കവി 

സെറ അപ്പൊസ്മുലന്ദമായ പൌലൊസ് 

പൊതു വിശ്വാസത്തില് നിജപൃത്തരനായ 

തീത്തൊസി ന്നു എഴുതുന്നതു: പിതാവായ 

ദൈവത്തിങ്കല്നിന്നും നമുടെ രക്ഷിതാ 

വായ ക്രിസ്റ്ുയേശുധിങ്കല്നിന്ും നിനക്കു 

കൃപയും സമാധാനവും ഉണ്ടാകട്ടെ. 

ഞാ൯ ക്രേത്തയില് നിന്നെ വിട്ടേച്ചു 

പോന്നതു: ശേഷിച്ച കായ്യങ്ങളെ ക്രമ 

ത്തിലാഭക്കണ്ടതിന്നും ഞാ൯ നിന്നാടു 

ആത്ഞാപിച്ചതുപോലെ പട്ടണംതോറും 

മൂപ്പന്മാരെ ആക്കിധെക്കേണ്ടതിന്നും ത 

ന്നേ. മൂപ്പ൯ കുററമില്ലാത്തവനും ഏക 

ഭായ്യയയള്ള വന്ദം ടൂന്നടപ്പിന്െറ ശ്രുതിയോ 

അന്ദശസരണക്കേടോ ഇല്ലാത്ത വിശ്വാസി 

കളായ മക്കളുള്ള വന്ദം ആയിരിക്കേണം. 

അഭ്ധ്യക്ഷ൯ ദൈവത്തിനെറ ഗൃഹധിചാ 

രകനാകയാല് അനിന്ദ്യനായിരിക്കേണം; 

തന്നിക്ടക്കാരന്ദം കോപിയും മട്യ പ്രിയ 

നും തല്ലൂകാരന്ും ദുല്ാഭമോഹിയും അരു 

തു. അതിഥിപ്രിയനും സല്ഗുണപ്ര്പിയ 

നും സുബോധശിീലനും നീതിമാനും ഡിമ്മ 

ലന്ദം ജിത്തേന്രിയന്ദം 

ശത്തല് പ്ര ബോധിപ്പിപ്പാന്ദം പ്രോ 

ധികരക്കു ബോധം വരുത്തുവാനും ധാക്ത 

പരേമ്യ പദേ 

നാകേണ്ടതിന്നു ഉപദേശപ്രകാരമുള്ള ധി 

ശ്വാസ്യവചനം മുവുകെപ്പിടിക്കുന്നവഠാം 

ആയിരിക്കേണം. 

മാനാധഞ്ചംംഡ്മാ വൃഥാംവാചാലന്മാരും 
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രുമായി വഴങ്ങാത്തവരായ പലരും മുണ്ട 

ല്ലോ; വിശേഷാല് പരിര്ഛദനക്കർ ത 

ന്നേ. അവരുടെ വായ് അടെക്കേണ്ടതാ 

കുന്നു. അവർ ടൂരാദായം വിചാരിച്ചു അ 

രുതത്തതു മുപദേശിച്ചുകൊണ്ടു കുടുംബ 

കേ 

ത്ത൪ സവ്വദാ അസത്യ ധാടികളൂം ടൂഷ്ടജ 

ങ്ങളെ മുഴുവനും മറിച്ചുകളയുന്നു. 

ത്ുക്കളും മടിയന്മാരായ പെരു വയറന്മാരും 

അ ഏന്നു അവരില് ഒരുവ൯, അവ 

രുടെ ഒരു ഠിദ്ബാന് തന്ന, പാഞ്ഞിരി 

ക്കുന്നു. ഈ സാക്ഷ്യം നേര് തന്നേ; അ 

തുനിമിത്തം അവര് വിശ്വാസത്തില് ആ 

രോഗ്യമുള്ള വരായിതഠിരേണ്ടതിന്നും യെ 

ഫ്രദകഥകളെയും സത്യം ധിട്ടകലുന്ന മന്ദ 

ഷൃരുടെ കപ്പനകള്ളെയും ശ്രഭ്ധിക്കാതിരി 

ക്കേണ്ടതിന്നും അവരെ കഠിനമായി ശാ 

സിക്കു. ശുദ്ധിയുള്ള വകു ഏല്ലാം ശുദ്ധം 
തന്നേ; ഏന്നാല് മലിനന്മാകും അധിശ്വാ 

സികഠകും ഒന്നും ശുഭ്ധമല്ല; അവരുടെ 

ചിത്തധും മനസ്സാക്ഷിയും മലിനമായി തി 

ന്നിരിക്കുന്നു. അവര് ദൈവത്തെ അറി 

യുന്നു ഏന്നു പറയുന്നുധെങ്കിലും പ്രവൃത്തി 

കളാല് അവനെ നിമൃകധിക്കുന്നു. അ 

വര് അറെക്കത്തക്കവരും അനുസരണം 

കെട്ടവരും യാതൊരു നല്ലകായ്യത്തിന്നും 

കൊള്ള രുതാതാവരുമാകന്നു. 

൨. അഡ്ധ്യായം. 

നിംചം പരർത്ഥ്യോപദേശത്തിന്നു ചേരു 

ന്നതു പ്രസ്മാധിക്ക. വൃദ്ധന്മാര് നിമ്മദ 

വും ഗൌരധധ്യം സുബോധും ഉള്ള വരും 

വിശ്വാസത്തിലും സ്റ്റേഹത്തിലും സഹിശ്ക്കു 

തയിലും ആരോഗുമുള്ള വരും ആയിരി 

ക്കേണം എന്നും വൃഭ്ധമാരും അങ്ങനെ 

തന്നേ നടപ്പില് പധിതരമയാഗ്യമാരും ഏ 

കാണി പറയാത്തവരും വിഞ്ഞിന്നു അടി 

മല്പടാത്തവരുമായിരിക്കേണം എന്നും 

ഠിം 

19) തീത്തൊസ് ൨ 

ദൈവവചനം ദുഷിക്കപ്പെടാതിരിക്കേണ്ട 

തിന്നു യെൌവനക്കാരത്തികളെ ഭത്തൃപ്രി 

യമാരും പുത്രപ്പിയമാരും സുഃ3ബാധധും 

പാതിവ്രതയവുമുള്ള വരും വിട്ടുകായ്യം നോ 

ക്കുന്നവരും ദയയുള്ള വരും ഭത്താക്കന്മാക്കു 

കിഴ്ലെടുന്നവരും ആയിരിപ്പാ൯ ശീലിപ്പി 

ക്കേണ്ടതിന്നു നന്മ ഉപദദശിക്കുന്നവരായി 

രിക്കേണം ഏന്നും പ്രബോധിപ്പിക്കു. അ 

വണ്ണം യൌവനക്കാരെയും സുബോധമു 

ഒള വരായി രിപ്പാ൯ പ്രുബോധിപ്പിക്ക. വി 

രോധി നമ്മെക്കൊണ്ടു ഒരു തിന്മയും പറ 

വാന് വകയില്ലാതെ ലജ്ഷ്മിക്കേണ്ടതിന്നു 

സകലത്തിലും നിന്നെത്തന്നേ സല്പ്രവൃ 

ത്തികഠക്കു മാതൃകയക്കി കാണിക്ക. ഉപ 

ദേശത്തില് നിമ്മലതയും ഗൌരവധും ആ 

ക്ഷേപിച്ചുക്രടാത്ത പത്ഥയവചനവധും മുള്ള. 

വ൯ ആയിരിക്ക. 

രക്ഷിതാവായ ഭൈധവത്തിനെറ ഉപദേശ 

ഒംസന്മാർ നമുടെ 

ത്തെ സകലത്തിലും അലങ്കരിക്കേണ്ടതി 

ന്നു യജമാംനന്മാക്ു കീഴടങ്ങി സകലധിധ 

ത്തിലും പ്രസാടം വരുത്തുന്നവരും എ 

തിർ പറകയോ വങഞ്ചിച്ചെടുക്കയോ ചെ 

യ്യാതെ സകലത്തിലും നല്ല വിശ്വസ്ത കാ 

ണിക്കുന്നവരുമായി ഇരിപ്പാന് (കപ്പിക്ക) . 

സകലമനുഷ്യയകും രക്ഷാകരമായ ദൈവ 

കൃപ ഉടിച്ചുവല്ല; 

പ്രത്യാശെക്കായിട്ടും മഹാഭൈവധധും നമ്മു 

നും ഭാ ഗ്യ കരമായ 

ടെ രക്ഷിതാധുമായ യേശുക്രിസ്പവിസെറ 

തേജസ്സിനെറ പ്രത്യ ക്ഷതെക്കായിട്ടും കാ 

ത്തുകൊണ്ടു ഭക്തികേടും പ്രപഞ്ചമോഹ 

ങ്ങളും വജ്ഡ്യിചിട്ടു ഇട ലോകത്തില് സു 

ബോധത്തോടും നീതിയോടും ദൈവഭക്തി 

യോടുംക്രടെ ജീധിച്ചുപോരേണ്ടതിന്നു അ 

തു നമ്മെ ശിക്ഷിച്ചുവളത്തുന്നു. അവ൯ 

നമ്മെ സകലഅധമക്മത്തില്നിന്നും ധി 

ണ്ടെടുത്തു സല്പപ്പവൃത്തികളില് ശുഷ്ക്റാന്തി 

യൃള്ളേരേ സ്വന്തജനമായി തനിക്ക ശുദ്ധി 
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വേണ്ടി കൊടുത്തു. 

ഇതു പൂണ്ണഗൌരവത്തോടെ പ്രസംഗി 

ക്കയും പ്രബാധിപ്പിക്കയും ശാസിക്കയയം 

ചെയ്തു. ആരും നിന്നെതു ചികരിക്കരുതു. 

൩. അദ്ധ്യായ. 

വാഗ്ഗകംക്കും അധികാരങ്ങശക്കും കീഗ 

ടങ്ങി അനുസരിപ്പാനും സകലസല്പ്രവൃ 

ത്ത്തിക്കും ആരെ 

ക്കൊണ്ടും ദൂഷണം പറയാതെയും കലഹി 

ഒരുങ്ങിയിരിപ്പാനും 

ക്കാതെയും ശാന്തന്മാരായി സകലമനുഷ്ചയ 

രോടും പൂണ്ണസ്യൈമ്ൃത കാണിപ്പാനും അ 

വരെ ഓമ്മപ്പലെടുത്തുക. മുമ്പെ നാമും 

ബുഭ്ധികെട്ടവരും അന്ദസരണമില്ലാത്ത 

വരും വഴിതെററി നടക്കുന്നവരും നാനാ 

മോഹങ്ങനക്കും ഭോഗാമ്മനക്കും അധിന 

.രും ഈകഷ്യയിലും അസ്ൂയയിലും കാലം 

കഴിക്കുന്നവരും ദ്വേഷിതരും അദന്യാന്യം 

പകെക്കുന്നവരും ആയിരുന്നുവല്ലോ. എ 

ന്നാല് നമ്മടെ രക്ഷിതാവായ ദൈവത്തി 

നെറ ദയയും മനുഷ്യപ്രീതിയും ഉദിച്ച 

പ്പോശ അധഖന് നമ്മെ നാം ചെയു 

നീതിപ്രവൃത്തികളാലല്ല, തന്െറ കരുണ 

പ്രകാരമത്തേ രക്ഷിച്ചതു. നാം അവനെറ 

കൃപയാല് നീതീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടു പ്രത്യാശ 

പ്രകാരം നിതൃജിവനന്െറ അവക്ഷശിക 

ായിത്തീമരണ്ടതിന്നു പുനജ്ധയനനസ്താനം 

കൊണ്ടും നമുടെ രക്ഷിതാവായ യേശു 

ക്രിസ്ൂമ്ൂലം നമ്മുടെമേല് ധാരാളമായി പ 

കന്ന പരിശുഭ്ധാത്മാവിനെറ നധീകര 

ണംകൊണ്ടും തന്നേ. ഈ വചനം വി 

ചുവർ സരപ്രവ്ൃത്തികളില് ഉത്സാഹിക 

ളായിരിപ്പാ൯ കരുതേണ്ടതിന്നു നീ ഇതു 

ഉറപ്പിച്ചപറയേണം എന്നു ഞാ൯ ഇച്ചി 

ക്കുന്നു. ഇതു ശുഭവും മന്ദഷ്യക്കു ഉപകാ 

രധും 

വലികളും കലഹവും ന്യായപ്രമാണത്തെ 

ആകുന്നു. മമഡ്യൃതക്കയും വംശാ 

ക്കുറിച്ചുഭ്ള വാദവും ഒഗിഞ്ഞുനില്ല. ഇവ 

നിജ്ക്ൂമയാജനവും ൃത്ഥവുമ്യോ. സഭ 

യില് ഭിന്നത വരുതൃതുന്ന മന്ദഷ്യനോടു 

ഒന്തരണ്ടു വട്ടം ബുഭ്ധിപറഞ്ഞ ശേഷം 

അവനെ ഒഴിക്കു; ഇങ്ങനെയുള്ള വ൯ 

വക്രബുഭ്ധിയായി പാപം ചെയ്തു തന്നെ 

ത്താന് കുററം ലിധിച്ചിരിക്കുന്ന എന്നു 

നിനക്കു അറിയാമല്ലോ. 

ഞാന് അത്തെമാസിനെര്യാ തിഹി 

ക്കൊസിനെമയാ അങ്ങോട്ടു അയക്കു 

മ്പോഠ നിക്കൊപ്പൊലിസില് വന്നു എ 

ന്നോടു ചേരുവാ൯ ശ്രമിക്ക. അധിടെ 

ഞാ൯ ശീതകാലം കഴിപ്പാ൯ നിശ്ചയിച്ചി 

രിക്കുന്നു. ന്യായശാസ്സ്ര്രിയായ സേനാസി 

ന്നും അപ്പല്ൊല്ലോസിന്നും ഒരു മുട്ടും വരാ 

തവണ്ണം ഉത്സാഹിച്ചു വഴിയാത്ര അയക്ക. 

നമുക്കുള്ള വരും ഫലമില്ലാത്തവര് ആകാ 

തെഅത്യാവശ്യസംഗതികളില് സല്പ്രവ൮ൃ 

തആ്രികശക്ു മുമ്പരായിരിപ്പാ൯ പഠിക്കട്ടെ. 

എന്നാടുക്രടെയുള്ള വര് എല്ലാരും നി 

നക്കു വന്ദനം ചൊല്ലുന്നു. ഞങ്ങളെ വി 

ശ്വാസത്തില് സ്നേഹിക്ുന്നവക്കു വന്ദനം 

ചൊല്ലുക. 

കൂപ നിങ്ങ ളോടെല്ലാവരരോടുംക്രടെ ഇ 

രിക്കുമാറാകട്ടെ. 
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അപ്പൊസ്തലനായ പൌലൊസ് 

ഫിലേമോന്നു എഴതിയ ലേഖനം 

കന്ത ൧-ട 

ശിം ബദ്ധനായ പൌ | തടവില് ഇരിക്കുമമ്പോഠം ഞാ൯ ജനിപ്പിച്ച 10 

ലൊസും സദഹടദരനായ തിമൊഥെമയാ | ഏനന്െെറ മകനായ ഒനേസിമൊസിന്ു 

സും ഞങ്ങളൂടെ പ്രിയനും ക്രട്ടുമവലക്കാര | വേണ്ടി ആകുനാ നിന്നോടു അപക്ഷി 

ന്ദമായ ഫിരലമാന് ഏന്ന നിന്ക്ം | കുന്നതു. അവന് മുമ്പെ നിനക്കു പ്രമയാ 11 

8 സഹോദരിയായ അപ്പ്ിയെകും മെങ്ങളൂടെ | ജനമില്ലാത്തവ൯ ആയിരുന്നു; ഇപ്പോഠം 

സഹടടനായ അക്കിപ്പൊസിന്നും നിന്െറ | നിനക്കും ഏനിക്കും നല്ല പ്രയോജനമുള്ള 

ശ വീട്ടിലെ സകെക്കും ഏഴതുന്നതു: നമുടെ | വന് തന്നേ. എനിക്കു പ്രാണപ്രിയനായ 1 

പിതാവായ ഭൈധഖത്തിമ.തനിന്നും കത്താ | അവനെ ഞാന് മടക്കി അയച്ചിരിക്കുന്നു. 

വായ മയശുത്രിസൂഠിഭ്കല്നിന്നും നിങ്ങാം | സുവിശേഷംനിമിത്തമുള്ള തടധില് എ 18 

ക്കു കൃപയും സമാധാനധും ഉണ്ടാകട്ടെ. | ന്നെ ശുദ്രൂഷിക്കേണ്ടതിന്നു അവനെ 

4 കത്താവായ യേദ്രുധിനോടും സകലധി | നിനക്കു പകരം ശ്രേന്െറ അടുക്കല് തടന്ന 

ശുഭ്ധന്മരേരാടും നിനകുകള്ള സ്നേഹത്തെയും | നിത്ത്ിക്കൊവാ൯ എനിക്കു ആഗ്രഹമു 

വിശ്വാസത്തെയും കുറിച്ചു ഞാന് കേടിട്ട | ണ്ടായിരുന്നു. ഏങ്കിലും നിന്െറ ഗുണം 14 

8 നമ്മിലുള്ള എല്ലാനന്മയയടെയും പരിജ്താ | നിബന്ധത്താല് എന്നപോലെ അല്ല, മന 

നത്താല് നിനെറ ധിശ്വാസത്തിനെറ ക്ര | സ്റസ്റോടെ ആരകണ്ടതിന്നു നിന്െറ സമ്മതം 

ട്ടായ്ക്ക ക്രിസ്ൂധിന്നായി സഫലമാമകണ്ട | കരടാതെ ഒന്നും ചെയ്താന് ഏനിക്കു മനസ്സി 

6 തിന്നു ഏനെറ പ്രാത്ഥനയില് നിന്നെ | ല്ലായിരുന്നു. അവന് അപ്പകാലം വേറുധി 15 

ഓത്തു ഏരപ്പാഴും ഏനെറ ദൈവത്തിന്നു | ട്ടുപേോയതു അവനെ സദാകാലര്അക്കും 

7 സ്പോത്രം ചെയ്യുന്നു. സദഹാദരം, വിശു |! നിനക്കു ലഭിക്കേണ്ടതിന്നു ആയിരികും; 

ഭ്ധന്മാരുടെ ഫ്ൃദയം നി തഞണ്ജപ്പിചതുനി | അവന് ഇനി ഓസനല്ലം ദാസന്നു മീതെ 16 

മിത്തം നിന്െറ മസ്പഹത്തില് എനിക്കു വള | പ്രിയസമഹാദര൯ തന്നേ; അവന് ധി 

രെ സന്തോഷവും ആശ്വാസവും ഉണ്ടായി.  ശേഷാല് എനിക്കു പ്രിയ൯ ഏങ്ജിര 

8 ആകയാല്  യുക്തമായതു നിന്നാടു | നിനക്കു ജഡസംബന്ധമായ്യം കത്തൃസംബ 

കപ്പിപ്പാ൯ ക്രിസ്പൂയിര എനിക്കു വളരെ ! ന്ധമായ്യം ഏത്ര അധികം? ആകയാല് 17 

9 ധൈധയ്യം ഉണ്ടെങ്കിലും പൌലൊസ് ഏന്ന | നി ഏന്നെ ക്രടാളി ഏന്നു കരുതുന്നു ഏങ്കില് 

വയസ്സും ഇപ്പോഠം ക്രിസ്ത്ുയേശുധിനെറ | അവനെ ഏന്നെപ്പാലെ ചേത്തു കൊഠാക. 

ബഭ്ധനുമായിരിക്കുന്ന ഈ ഞാന് സ്നേഹം | അധ൯ നിമന്നാടു വല്ലതും അന്യായം ചെ 18 

നിമിത്തം അപേക്ഷിക്കയമത്ര ചെയ്യുന്നതു. | യ്യിട്ടോ കടംപെട്ടിട്രോ ഉണ്ടെങ്കില് അതു 

ഠിം 
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എനെെറ പേരില് കണക്കിട്ടുകൊഠക. 

പൌലൊസ് എന്ന ഞാന് സ്വന്തകയ്യാല്൯ 

എഴുതിയിരിക്കുന്നു; ഞാ൯ തന്നു തീക്കാം. 

നീ നിന്നെത്തന്നേ എനിക്കു തരുവാ൯ കടം 

പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നു ഞാന് പറയേണം 

എന്നില്ലല്ലോ. അതേ സഹോദരാ, നി 

ന്നെക്കൊണ്ടു എനിക്കു കത്തായില് ഒരന്ദ 

വേണ്ടിയിരിക്കുന്നു; 

എനെറ ഹൃദയം തഞണ്ജപ്പ്ിക്ക. 

ഭവം ക്രിസ്തുവില് 

നിന്െറ 

അനുസരണഅപ്പുററി എനിക്കു നിശ്ച 

യം ഉണ്ടു; ഞാ൯ പറയുന്നതിലുമധികം നി 

ചെയ്യും എന്നറിഞ്ഞിട്ടാകുന്നു ഞാന് എഴുതു 

342 10000യട 1 

ന്നതു. ഇതല്ലാതെ നിങ്ങളുടെ പ്രാത്ഥന 

യാല് ഞാ൯ നിങ്ങശക്കു നല്ലപ്പെടും എന്നു 

പ്രത്യാശ മുണ്ടാകകൊണ്ടു എനിക്കു പാപ്പിടം 

ഒരുക്കിക്കൊഗക. 

ക്രിസ്തുയേശുധില് എനെറ സഹബഭ്ധ 

നായ എപ്പഫവാസും എനെറ ക്രൂട്ടവേല 

ക്കാരനായ മക്കൊസും അരിസ്മുക്കൊസും 

ദേമാസും ലൃക്കൊസും നിനക്കു വന്ദനം 

ചൊല്ലുന്നു. 

നമ്മുടെ കത്താവായ യ്േശുക്രിസ്റ്ററവി 

നെറ കൃപ നിങ്ങളുടെ ആത്മാദവാടുക്രടെ 

ഇരിക്കുമാറാകട്ടെ. ആമേന്. 

111 111511 1ഠ 11112 

18 [1/5 

എബ്രായക്കു എഴുതിയ ലേഖനം 

ടം അദ്ധ്യായം. 

െദംം പണ്ടു ഭാഗം ഭാഗമായിട്ടും | ഭാഗത്തു ഇരിക്കയും അവ൯ ദൈവള്ടത 

വിധിധമായിട്ടും പ്രവാചകന്മാർമുഖാ 

ന്തരം പിതാക്കന്മാരോടു അരുളിച്ചെയ്യിട്ടു 

ഇര 

നമമ്മാടു അരുളിച്ചെഷ്യിരിക്കുന്നു. അധ 

അന്ത്യകാലത്തു പൃത്ര൯മുഖാന്തരം 

നെ താ൯ സകലത്തിന്നും അവകാശിയാ 

ക്കിവെച്ചു; അവ൯മുഖാന്തരം ലോകത്തെ 

യും ഉണ്ടാക്കി. അവ൯ അവനെറ തേജ 

സ്സിനെറ പ്രഭയും തത്വത്തിനെറ മുദയും 

സകലത്തെയും തനെറ ശക്തിയുള്ള വച 

നത്താല് വഹിക്കുന്നവനും ആകകൊണ്ടു 

വാപങ്ങമക്കു പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കിയ 

ശേഷം മുയരത്തില് മഹിമയുടെ വലത്തു 

ധിം 

ന്മാരെക്കാഠ വിശിഷ്ടമായ നാമത്തിന്നു 

അവകാശിയായതിന്നു ഒത്തവണ്ണം അവ 

രെക്കാഠം ത്രേക്ടനായിത്തിരുകയും ചെയ്യൂ. 

നി എനെറ പുത൯; ഞാ൯ ഇന്നു നിന്നെ 

ജനിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു'" എന്നും %ഞാ൯ അ 

വന്നു പിതാവും അവന് എനികു പുത്രനും 

ആയിരിക്കും" എന്നും ട്ൂതന്മാരില് ആരോ 

ടെങ്കിലും വല്ലപ്പോഴും അരുളിച്ചെയ്യിട്ടു 

ണ്ടോ? ആദ്യജാതനെ പിന്നെയും ഭൂതല 

ത്തിലേക്കു പ്രവേശിപ്പിക്കുമ്പോര: ദൈ 

വത്തിനെറ സകലള്ടതന്മാരും അവനെ 

നമസ്കരിക്കണം?” എന്നു താ൯ അരുളി 

23 



10 

11 

18 

13 

പപ യില മം കം പപ. ജം ച ്... പും, ൨. പങ്ക. ൭... 

18005 2 

ച്ചെയ്യുന്നു. €അവ൯ കാററുകളെ. തനെറ 

ദൂതന്മാരും അഗ്നിജ്വാലയെ തന്െറ ദ്ര 

മോകന്മാരും ആക്കുന്നു" ഏന്നു ട്ടുതന്മാരെ 

ക്കുറിച്ചു പായുന്നു. പുതനോടോ: “ദൈ 

വമ, നിന്െറ സിംഹാസനം ഏന്നും 

മ്േമന്നക്കുമുള്ളതു; നിനെറ രാജത്വത്തി 

നെറ ചെടങ്കാല് 3നരുള്ള ചെങ്കോല്. 

നി നിതിയെ ഇഷ്ടപ്പെടുകയയം ടൂഷ്്തയെ 

ദ്വേഷിക്കയും ചെയഷ്യിരിക്കയാല് ഭദൈധ 

മേ, നിനൊ ദൈവധം നിന്െറ ക്രട്ടുകാ 

രില് പരമായി നിന്നെ ആനറാാതെൈെലം 

കൊണ്ടു അടഭികഷകം ചെയ്യിരിക്ുന്നു* 

എന്നം :കത്താ3വ. നി പൂവ്വകാലത്തു 

ഭൂമിക അടിസ്ഥാനം ഇട്ടും ആകാശവും 

നിനെറ കൈകളുടെ പ്രവൃത്തി ആകുന്നു. 

അവ നശിക്കും; നിമയാ നിലനില്ലും; 

അവ ഏല്ലാം വന്ധ്യം പോലെ പഴകി പ്പാ 

കും; മുടുപ്പുപേംലെ നീ അവയെ ചുരുട്ടും; 

വന്ത്രൂുംപോലെ അധ മാറിവപ്പാകും; നീ 

യോ അനന്യ൯; നിന്െറ സംവത്സര 

ഞ്ജ അധസാനിക്കയ്യമില്ല'" എന്നും പറ 

യയന്നു. 

നിനക്കു പാദപിഠമാകു മവോളം നി എനെറ 

ഞാന് നിനവൊ ശത്ക്കളെ 

വലത്തുഭാഗത്തിരിക്ക്" ഏന്നു ട്മൂതന്മാ 

രില് ആരരാടെങ്കിലും വല്ലപ്പോഴ്ചം അ 

രുളിച്ചെയ്യിട്ടു ണ്ടോ? അധര് ഒക്കെയും 

രക്ഷ പ്രാപിപ്പാനുള്ളവരുടെ ശുത്തൂഷചെ 

ക്ട അയക്കല്പടുന്ന സേവകാത്താക്കളു. 

ല്ലയോ? 

൨. അദ്ധ്യായം. 

അതുകൊണ്ട നാം വല്പഃപ്പാഴ്ചം ഒഴുകി 

പ്പേകാതിരിക്കേണ്ടതിന്നു കേട്ടതു അധി 

കം ശ്രദ്ധയോടെ കരുതിക്കൊഠവാ൯ ആ 

വശ്യ മകന്നു. ഭൂതന്മാരമുഖാന്തരം അരു 

ളിച്ചെയുയ വചനം സ്ഥിരമായിരിക്കയും 

ഓരോരോ ലംഘനത്തിന്നും അനുസരണ 

ഠിം 
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ക്കേടിന്നും ന്യായമായ പ്രതിഫലം ലി 

ക്കയ്യം ചെയ്യൂ ഏങ്കില് കത്താധു താ൯ 

പറഞ്ഞുതുടങ്ങിയതും ഭൈധ്ം അടയാള. 

ഞ്ങതാലും അത്ഭുതങ്ങളാലും വിധിധവധീയ്യ 

'പുവ്ൃത്തികളാലും തണെറ ജഇഷ്ടപ്പകാരം 

പരിരുഭദ്ധാത്മാധിനെ നല്ലി ക്കൊണ്ടും 

സാക്ഷി നിന്നതും കേട്ടവര് നമുക 

മുറപ്പിച്ചുതന്നതു മായ ഇത്ത വലിയ രക്ഷ 

നാം ഗണ്യമാക്കാതെ ,പേയോത ഏങ്ങ 

നെ തെററി ഒഴിയും? 

നാം പ്രസ്മാഖിക്കുന്ന ഭാധിദലാകതെരു, 

അവ൯ ടൂതന്മാക്കല്ലമല്പാ കിഴ്രെടുത്തിയതു. 

ഏന്നാല് മനുഷ്യനെ നീ ഓടക്കണ്ടതിന്നു 

അവന് ഏന്തു? മനുഷ്യപുത്രനെ സന്ദശി 

ക്കേണ്ടതിന്നു അവന് എന്തുമാത്രം? നി 

അവനെ ട്ടതന്മാരെക്കാഠ അപ്പംമാതൃം താ 

ഴി? തേജസ്സും ബഫ്ുമാനധും അവനെ 

അണിയിച്ചിരിക്കുന്നു; നിനെറ കൈക 

ടെ പപവൃത്തികംക്ക നി അവനെ അ 

ധിചതി ആക്കി, 

കാക്ല്ിഗാക്കിയിരിക്കു ന്നു" ഏന്നു ഒരുവ൯ 

സകലധും അവന്െറ 

ഒരരടത്തു സക്ഷ്യം പറയുന്നു. സകലവ്യം 

അധന്നു കിഴാക്കിയതില് ഒന്നിനെയും 

കിഴ്ലെടുത്താതെ ലിട്ടിട്ടില്ല; ഏന്നാല് ഇ 

പ്പോ ഠം സകലവും അവന്നു കിഴ്രെടടതായി 

കാണുന്നില്ല. ഏങ്കിലും ദൈവകൃപയാല് 

ഏല്ലാവക്കും ധേണ്ടി മരണം ആസ്വടി 

പ്രാ൯ ദൂതന്മാരിലും അല്പം ഒരു താഴ്വന്ന 

വനായ യ്യേശു മരണം അന്ദഭധിച്ചതുകൊ 

ണ്ടു അവനെ മഹത്വധും ബഹുമാനവും അ 

ണിഞ്ഞവനായി നാം കാണുന്നു. സകല 

ത്തിന്നും ലാക്കം സകലത്തിന്നും കാരണഭൂത 

നമായവ൯ അ3നകം പൃതന്മാരെ തേജ 

സ്റ്ിചേക്കു നടത്തുമമ്പാമ അധരുടെ രക്ഷാ 

നായകനെ കഷ്യ്യാന൯ാഭവങ്ങളുാല് തികഞ്ഞ 

വനാക്കുന്നതു യൃക്തം ആയിരുന്നു, ധി 

ഭ്ധീകരിക്കുന്നവന്നും വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെ 
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ടടന്നവക്കും എല്ലാം ഒരുവനല്ലോ പിതാധു; | ന്നു. 

അതു ഹതു വായി അവ൯ അവധവരെസഹോ 

ദരന്മാര് എന്നു ധിളിപ്പാ൯ ലങജ്്ിക്കാതെ : 

മൊ൯ നിനെറ നാമത്തെ എന്െറ സ 

ഹോദരന്മാഭരാടു കിത്തിക്കും; സഭാമഭ്ധ്ധ്േ 

ഞാന് നിന്നെ സ്മൂതിക്കും"” എന്നും ഞാ൯ 

അവനില് ആശ്രയിക്കും” എന്നും ഇതാ, 

ഞാന്ദം ദൈവം എനിക്കു തന്ന മക്കളും" 

എന്നും പറയുന്നും മക്കം ജഡരക്തങ്ങ 

ളോടു ക്രടിയവ൪ര് ആകകൊണ്ടു അവനും 

അവരെപ്പോലെ ജഡരക്തങ്ങ ളോടു ക്രടി 

യയനാഷയി മരണത്തിനെറ അധികാരിയാ 

യ പിശാചിനെ തെറ മരണത്താല് 

നീക്കി 

അടിമകളായിരുന്നവരെ ഒക്കെയും വിട്ട 

ജീചപയ്യന്തം മരണഭീതിയാല് 

വിച്ചു. ട്ുതന്മാരെ സംരക്ഷണചെയ്ത്കാന 

ല്ല അബ്രാഹാമിനെറ സന്തതിയെ സംര 

ക്ഷണചെയ്ത്കാനത്രേ അവ൯ വന്നതു. അ 

തു കൊണ്ടു ജനത്തിനെറ പാപങ്ങശക്കു പ്രാ 

യശ്ച്വിത്തം വരുത്തുവാ൯ അവന് കരുണ 

യുള്ള വന്ദം ദൈധകായ്യത്തില് വിശ്വസ്മൃ 

മഹാപുരോഹിതനും ആകേണ്ടതിന്നു സക 

ലത്തിലും തന്െറ സഹോദരന്മാമരാടുട സ 

ദൃശനായിത്തീരുവാന് ആധശ്യമഃയിരുന്നു. 

താൻ തന്നേ പരിക്ഷിതനായി കഷ്ടമനു 

ഭവിച്ചിരിക്കയാല് പരിീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നവ 

ക്കു സഹായില്പ്ാ൯ കഴിവുള്ള വ൯ ആകുന്നു. 

൩൨. അദ്ധ്യായം. 

അതുകൊണ്ടു വിശുഭ്ധസഹോദരന്മാരേ, 

സ്വഗ്ലീയലിളിക്കു ഓഹരിക്കാരായുള്ളോ 

രേ, നാം സ്വികരിച്ചുപറയുന്ന അപ്പൊ 

സ്മൂലനും മഹാഖൃു3രാഹിതന്ദമായ യേശു 

വിനെ ശ്രഭ്ധിച്ചുനോക്കുവി൯. മോശെ 

മെദവപഭവനത്തില് ഒക്കെയും ധിശ്വസ്മ 

നായിരുന്നതു പാലെ യ്യേശുധും തന്നെ 

നിയമിച്ചാക്കിയവന്നു വിശ്വസ്മ൯ ആക 

്വിഠ 
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ഭവനത്തെക്കാളും ഭവനം ചമെച്ച 

വന്നു അധികം മാനമുള്ള തൂ പോലെ ധേശു 

വും മോശെയെക്കാഠം അധികം മഹത്വ 

ത്തിന്നു യോഗ്യ൯ എന്നു എണ്ണ്ിയിരിക്കുന്നു. 

ഏതു ഭവനും ചമെപ്പ്രാ൯ ഒരാഠം വേണം; 

സവ്വധും ചമെച്ചവനോ ദൈവം തര്ന്ന. 

അവനെറ ഭവനത്തില് ഒക്കെയും മോശെ 

വിശ്വസ്മനായിരുന്നതു അരുളിച്ചെയ്ത്കാനി 

രുന്നതിന്നു സാക്ഷ്യം പറയുന്ന ഭൂത്യനായി 

ട്ടത്രേ. ക്രിസ്തറുഖോ അവനെറ ഭവനത്തി 

ന്നു അധികാരിയായ പുത്രനായിട്ടു തന്നേ; 

പ്രത്യാശയുടെ ധൈയ്യധും പ്രശംസയും 

നാം അവസാനത്തോളം മുറുകെപ്പിടിച്ചു 

കൊണ്ടാല് നാം തന്ന അവനെറ ഭവനം 

ആകുന്നു. അതുകൊണ്ടു പരിശുഭ്ധാത്മാ 

വു അരുളിച്ചെയുന്നതു പോലെ: 

ഇന്നു നിങ്ങ അവനെറ ശബ്ദും 

കേശക്കുന്നുഖെങ്കില് മരുഭൂമിയില്ലെ 

ചു പരീക്ഷാദടിവസത്തിലെ മത്സര 

ത്തില് എന്നപോലെ നിങ്ങളുടെ ഫദ 

യം കഠിനമാക്കരുതു. അവധിടെഖെച്ചു 

നിങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാർ എന്നെ പരി 

ക്ഷിച്ചു നാല്പതു ആണ്ടു എനെറ പ്രവൃ 

ത്തികളെ. കണ്ടിട്ടും എന്നെ ശോധന 

ചെയ്യു 

തലമുറയോടു നീരസം ഉണ്ടായി. 

അതുകൊണ്ടു എനിക്കു ആ 

അ 

വര് എപ്പാഴ്ചം തെററില്പോകുന്ന ഹൃദ 

യമുള്ള വര് എന്നും എനെറ വഴികളെ. 

അറിയാത്തവര് എന്നും ഞാ൯ പറഞ്ചു : 

അവര് എനെറ സ്വസ്ഥതയിർ പ്ര 

ധേശിക്കയില്ല എന്നു ഞാന് എനെറ 

ക്രോധത്തിൽ സത്യം ചെയ്യൂ.” 

സ ഹാദരന്മാദര, ശീവയനുള്ള ദൈവത്തെ 

ത്ൃജിച്ചുകള യാതിരിക്കേണ്ടതിന്നു അധി 

ശ്വാസമുള്ള ടൂകടഫ്ൃദയം നിങ്ങളില് ആ 

നോക്കുധവിന. കും ഉണ്ടാകാതിരില്പാ൯ 

നിങ്ങ ആരും പാപത്തിനെറ ചതി 
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യാല് കറഠിനപ്പ്െടാ തിരി മക്കണ്ടതിന്നു ഇ 

ന്നു” ഏന്നു പറജ്യരന്നടമത്താളം നാ 

അനന്വാന്യം പുരബാധിപ്പിച്ചു 

കൊഠാധി൯. ആദ്യധിശ്വാസം അധ 

തോറും 

സാനരത്താളം മുറുകെപ്പിടിച്ചു കൊണ്ടാല് 

നാം ക്രിസൂധിരു പങ്കാളികളായിത്തിന്നി 

രിക്ുന്നുവരലല്ലാം 

കുന്നു നിങ്ങ അവധവനെറ ശബ്ദം 

കേശധക്കുന്നുവെങ്കിത മത്സരത്മില് ഏ 

ന്നമപോലെ നിങ്ങളൂടെ ഫൃുദയങ്ങള്കെ 

കഠിനമാക്കുരുതു"" 

എന്നു പറയുന്നതില് ആരാകുന്നു കേടിടട 

മിസ്യിമിരുനിന്നു മോ 

ഒശമുഖാന്തരം പൂപ്പെട്ടുധന്നവര ഏപ്പാ 

മത്സരിച്ചവര്? 

വരുമമല്ലാ. നാപ്പതു ആണ്ടു ആരരാടു 

ട്രൂഭ്ധിച്ചു? പാപം ചെയ്യ൨രോടല്പമയാ? 

അപദ്ധരുടെ ശവങക്ങര മരുഭൂമിയില് വിണു 

പോയി. ഏനെറ സ്വസ്ഥ.തയില് പ്ര 

മവശിക്കയില്ല ഏന്നു തതണയിട്ടതു അനു 

സരണം കെട്ടവമരാടല്ലാതെ പിന്നെ ൭൭ 

രോടാകുന്നു? ഇങ്ങനെ അധിശ്വാസം 

നിഥിഅം അധകു പ്രമചശ്പ്പാ൯ കഴി 

ഞ്ചില്ല എന്നു നാം കാണുന്നു. 

ര.., അദ്ധ്യായം. 
൫ 

അധഖനൊറ സ്വസ്ഥതയില് പ്രവേശി 

പ്പാനമള്ള വാശത്തം ശേഷിച്ചിരിക്കയാത 

നിങ്ങളില് ആക്കെങ്കിലും അതു ലഭിക്കാ 

തെ പോയി ഏന്നു വരാതിരിപ്പാ൯ നാം 

ഭയപ്പെടുക. അധരെപ്പാലെ നാമും 

ഒരു സല്വത്തമാനം കേട്ടവർ അകന്നു; 

എങ്കിലും കേട്ടവരിത വിശ്വാസമായി പ 

രിണമിക്കായ്കു കൊണ്ടു കേട്ട വചനം അവ 

കടു തുപകാരമായി ധന്നില്ല. വിശ്വസി 

ച്ചവരായ നാമല്ലോ സ്വസ്ഥതയില് ടി 

വശ ക്കുന്നു; ലോകസ്ഥാപനത്തിജല് പ്ര 

വ്വത്തികഠം തിന്നു പോയദശഷധും: & അ | വേറുധിടുധിക്കുംവരെ തുളെച്ചുചെല്ലുന്ന 

4: എബ്രായര് ൭: 

വര് ഏനെറ സ്വാഡ്ധതയിൽ പ്രരധഥി 

ക്കയില്പ ഏന്നു ഞാന് ഏഎനെറ കോപ 

ത്തില് സത്യചൈയ്ക്ക്" എന്നു അരുളിച്ചെഷ്യി 

രിക്കുന്നു മല്ലോ. “ഏഴാം നാളില് ദൈ 

വം തനെറ സകല പവൃത്തികളിലുംനിന്നു 

നിവ്ൃഅഅ നായി” എന്നു ഏഴാം നാളിനെക്കു 

എ 
നെറ സ്വസ്ഥതയില് അവര് പ്രവേശി 

റിച്ചു ഒരരടതൃതു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 

ക്കയില്ലു" ഏന്നു ഇധിടെ പിന്നെയും അരു 

ളിച്ചെഡുന്നു. അത്തുകൊണ്ടു ചില൪ അതില് 

പ്രമവശിപ്പാ൯ ഇട മരകിച്ചിരിക്കയാലും 

മുമ്പെ സദ്വത്മാനം കേട്ടവര് അന്ദസ 

രണമക്കടുനിമിത്തം പ്രഭവശിക്കാതെ 

പോകയാലും ഇത കാലത്മഥിനൊ ൭ൃശ 

മോം ഓവിട് മുഖാന്തരം: ഇന്നു അവനെറ 

ശബ്ദം കേശക്കുന്നു ഏങ്കില് നിങ്ങളുടെ 

ഫ്ൃദയം കഠിനമാക്കരുതു" എന്നു മുമ്പെ 

പറഞ്ഞതുപോലെ “ഇന്നു” എന്നൊരു 

ടിവസം പിന്നെയും നിശ്ചയിക്ുന്നു. 

യോയവ അയക്കു സ്വസ്ഥത വരുതി 

എങ്കില് മറെറാരു ദിവസത്രെക്കുറിച്ചു 

പിന്നതത്തതില് കപ്പിക്കയില്ലായിരുന്നു. 

ആകയാല് ദൈഖത്തിനൊ ജനത്തിന്നു 

ഒരു ശബ്ബഅഡകഖം ശേക്കിച്ചിരിക്ുന്നു. 

ദൈവം തെറ പ്രവൃത്മികളില്നിന്നു 

എന്നപോലെ അധഖനെറ സ്വസ്ഥതയില് 

പ്രുമവശിച്ചവ൯ താരം തനെറ പ്രവൃത്തി 

കളി. നിന്നു നിവ്ൃത്തനായിഅിന്നു. 

അതുകൊണ്ടു അരും അന്സരണകമക്കടി 

നെറ സമടുഷ്യാന്തത്തിന്നൊത്തവ ണ്ണം വി 

ഗാരി മക്കണ്ടതിന്നു നാം ആ സ്വസ്ഥത 

യില് പ്രമവശിപ്പാ൯ മുത്സാഹിക്ക. 

വത്തിനെറ വചനം ജീവനം ചൈതന്യ 

ടെട 

മുദ്ളതായി ഇരുവയ്ക് ലയുള്ള ഏതു വാളി 

നെക്കാള്ടം മൂച്ചമയറിയത്ും പ്രാണനെയും 

ആത്മാധിനെയും സന്ധിമങജ്യുകളെയ്യം 
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തും ഹൃദയത്തിലെ ചിന്തനങ്ങളെയും ഭാവ 

ങ്ങളെയും വിവേചിക്കുന്നതും ആകുന്നു. 

അവന്നു മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു സൃഷ്ടിയു 

മില്ല; സകലവും അയസെറ കണ്ണിന്നു 

നഗ്നവും മലന്നതുമായി കിടക്കുന്നു; അവ 

നുമായിട്ടാകുന്നു നമുക്കു കായ്യമുള്ളതു . 

ആകയാല് ദൈവപൃത്തരനായ യേശു 

ആകാശത്തില്ക്രടി കടന്ുുപോടയാരു 

രശ്രഷ്ടുമഹാപു മരാഹിതനായി നമുക്കു ഉള്ള 

തുകൊണ്ടു നാം നമുടെ സ്വീകാരം മുറുകെ 

പ്പിടിച്ചുകൊഠക. നമുക്കുള്ള 

രോഹിതന്൯ നമുടെ ബലഹീനതകളില് 

മഹാച്ച] 

സഹതാപം കാണിപ്പാ൯ കഴിയാത്തവ 

നല്ല; പാപം ഒഥികെ സവ്വത്തിലും നമു 

ക്കു തുല്യമായി പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടവനത്രേ 

നമുക്കുള്ളതു. അതുകൊണ്ടു കരുണ ലഭി 

പ്രാന്ദം തത്സമയത്തു സഹായത്തിന്നുള്ള 

കൂവ പ്രാപിപ്പാനുമായി നാം ധൈധ്യ 

ത്തോടെ കൂപാസനത്തിന്നു അടുത്തു 

ചെല്ലുക. 

രം അഡ്ധ്യായം. 

മന്ഷ്യരുടെ ഇടയില്നിന്നു എടുക്കുന്ന 

ഏതു മഹാച്യ3രാഹിതനും പാപങ്ങധക്കാ 

യി വഴിപാടും യാഗവും അപ്പ്ിപ്പാ൯ ദൈ 

ധകായ്യത്തില് മന്ഷ്യക്കു വേണ്ടി നിയമി 

ക്കപ്പെടുന്നു. താനും ബലഹീനത പൂണ്ട 

വനാകയാല് അറി വില്ലാത്തവരോടും വഴി 

തെററിപ്പോകുന്നവരോടും സഹതാപം കാ 

ണിപ്പാ൯ കഴിയുന്നവന്ദം ബലഹീനത 

നിമിത്തം ജനത്തിന്നു വേണ്ടി എന്നപോ 

ലെ തനിക്കു വേണ്ടിയും പാപയാഗം അപ്പി 

ക്കേണ്ടിയവനും ആകുന്നു. എന്നാല് അ 

ഫഹരോനെപ്പോലെ ദൈവം ധിളിക്കുന്നവ 

നല്ലാതെ ആരും ആ സ്ഥാനം സ്വതലെ 

എടുക്കുന്നില്ല. അവ്വണ്ണം ക്രിസ്തുവും മഹാ 

വുരോാഹിത൯ ആക്വാനുള്ള മഹത്വം 

ധിം 

__ 940 മുന്ന: 5൭ 

സ്വതധെ എടുത്തിട്ടില്ല: :4:നീി എനെെറ 

പുത്ൂ൯; ഇന്നു ഞാന് നിന്നെ ജനിപ്പ്പിച്ചി 

രിക്കുന്നു” എന്നു അവനോടു അരുളിച്ചെ 

യയുവ൯ അവന്നു കൊടുത്തതത്രേ. അങ്ങ 

നെ മറെറാരേടത്തും: നി മല്ലലിസേദെ 

ക്കിനെറ ക്രമപ്രകാരം എന്നേക്കും ഒരു വു 

രോഹിതനന്്" കരിസ്മ 

തന്െറ ഐഹികജിവകാലത്തു തന്നെ 

എന്നു പറയുന്നു. 

മരണത്തില്നിന്നു രക്ഷ്മിപ്പാ൯ കഴിയുന്ന 

വനോടു ഉറെച്ച നിലധിളിയോടും കണ്ണു 

നിരോടുംക്രടെ അഃ3പക്ഷയും അഭയയാച 

നയും കഴിക്കയും ഭയഭക്തിനിമിത്തം ഉത്ത 

രം ലഭിക്കയും ചെയ്യൂ. പുത്രന എങ്കിലും 

താ൯ അന്ദഭവധിച്ച കഷ്കങ്ങളാല് അനുസ 

രണം പഠിച്ചു തികഞ്ഞവനായി തന്നെ 

അന്ദസരിക്കുന്ന ഏവകും നിത്യരക്ഷയു 

ടെ കാരണഭൂതനായിത്തീന്നു. മല്ല്രീസേ 

ദെക്കിനെറ ക്രമപ്രകാരം മഹാപൃമരാഹി 

ത൯ എന്നുള്ള നാമം ദൈവത്താല് ലഭി 

ച്ചമിരിക്കുന്നു. 

ഇതിനെക്കുറിച്ചു ഞങ്ങഠക്കു വളരെ 

പറവാ൯ുണ്ടു; എങ്കിലും നിങ്ങ കേസ 

പ്രാ൯ മാന്ദ്യമുള്ള വരായി തീന്നതു കൊണ്ടു 

തെളിയിച്ചതരുവാ൯ വിഷമം. കാലം 

നോക്കിയാല് ഇപ്പോ ഉപദേക്യാക്കന്മാ൪ 

ആയിരിക്കേണ്ടുന്ന നിങ്ങനക്കു ദൈവത്തി 

നെറ അരുളപ്പാടുകളുടെ ആദ്യപാഠങ്ങളെ 

തന്നേ വീണ്ടും ഉപദേശിച്ചുതരുവാ൯ ആ 

വശ്യ മായിരിക്കുന്നു; കട്ടിയായുള്ള ആഹാ 

രമല്ല, പാലർത്ര നിങ്ങള്ക്കു ആവശ്യമെ 

പാല് കുടിക്കുന്നവ൯ 

എല്ലാം നീതിയുടെ വചനത്തില് പരിച 

ന്നു വന്നിരിക്കുന്നു. 

യമില്ലാത്തവനത്രേ; അവന് ശിശുവല്ലോ. 

കട്ടിയായുള്ള ആഹാരം നന്മതിന്മകളെ 

തിരിച്ചറിവാ൯ തഗക്കത്താല് അഭ്യസിച്ച 

ഇനന്ദ്രിയങ്ങളു ഒള വരായി പ്രായം തികഞ്ഞ 

വക്കേ പററുകയുള്ള . 
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൬൩. അഡ്ധ്യായം, 

അതുകൊണ്ടു നിജ്ഡ്ീവപ്രവൃത്തികളെക്കു 

റിച്ചുള്ള മാനസാന്തരം, ഭൈധത്തിങ്കലെ 

വിശ്വാസം, സ്ത്റാനങ്ങളെക്കുറിച്ചുക്ള ഉപ 

ദേശം കൈധെച്ചും മരിച്ചവരുടെ പുന 

രുത്ഥാനം, നിത്യശിക്ഷാധിധി എന്നി 

ങ്ങനെയ്യള്ള അടിസ്ഥാനം പിന്നെയും ഇ 

ടാതെ നാം കിസൃധിനെക്കറിച്ചുള്ള ആ 

ഒയവചനം വിട്ടു പരിജ്താനപൂത്തി പ്രാ 

പിപ്പാ൯ ശ്രമിക്കുക. 

ക്കുന്ന പക്ഷം നാം അതു ചെയ്യം. 

ദൈവം അനുവദി 

രി 

ക്കല് പ്രകാശനം ലഭിച്ചിട്ടു സ്വഗ്ഗീയമഓനം 

ആസ്വടിക്കയും പരിസ്ൃദ്ധാത്മവിനെ 

പ്പാപിക്കയും ദൈധത്തിനൊ നല്ലവ 

ചനധ്ും വരുധാനുള്ള ലോകത്തിനെറ 

ശക്തിയും ആസ്വടിക്കയും ചെയയൂവ൪ 

പിന്മാറിപ്പപോയാല് തങ്ങഗകുു തന്നേ 

ഭൈവചുത്തനെ വിണ്ടും ക്രൂശിക്കുന്നവരും 

അധന്നു ലോകാപധാഭം വരുത്തുന്നവരും 

ആകകൊണ്ടു അവരെ പിന്നെയും മാന 

സംന്തരത്തിലേക്കു പുതുക്ുുവാ൯ കഴിവു 

ള്ളതല്ല. 

ചിട്ട ഭൂമി കൃഷി ചെയ്യന്നവക്ു ഹിതമായ 

പലപ്പോഴ്ഴം പെയുൂ മഴ കുടി 

സസ്യാദികളെ. വിളയിക്കുന്നു ഏങ്കില് 

ദൈവത്തിന്െറ അനുഗ്രഹം പ്പപിക്കു 

ന്നു. മുള്ളും ഞ്ഞെരിഞ്ഞിലും മുളെപ്പിച്ചാ 

ലോ അതു കൊള്ളരുതാത്തതും ശാപത്തി 

ന്നു അടുത്തതും ആകുന്നു; ചൂട്ടകളുക അത്രേ 

അതിനെറ അലഖസാനം. 

ത്രേന്നാല് പപപിയമുട്ളവരേ, യെങ്ങ 

ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നു എങ്കിലും നിങ്ങ 

െകുറിച്ചു ശരരജമേറിയതും രക്ഷെക്കു ഉതകു 

ന്നതും വിശ്വസിക്കുന്നു. ദൈവം നിങ്ങളു. 

ടെ പ്രവൃത്തിയും വിശുദ്ധന്മാരെ ശുശ്രരൂഷി 

ചുതിനാലും ശൂശ്രൂഷിന്നേതിനാലും തന്െറ 

നാമമത്താ$$ കാണിച്ച സ്നേഹവും മറന്നു 

ധാഠാഥദ്ഠിം 
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കതു വനേ തക്കവണ്ണം അനിതിയുള്ളവ 

നല്ല. എന്നാല് നിങ്ങ ഓരോരുത്തന് 

പ്രത്യാശയുടെ പൂണ്ണനിശ്ചയം പ്രാപി 

പ്രാ൯ അധഖസാനഭത്താളം ഒരുപോലെ 

തുത്സാഹം കാണി കക്കേണമെന്നു ഞങ്ങ 

ആഗഹിക്ുന്നു. അങ്ങനെ നിങ്ങ 

മറടതയ്യള്ള വരാകാതെ വിശ്വാസത്താലും 

ദിഹൃക്ഷമയാലും വാശത്അങ്ങളെ അവ 

കാശമാക്കുന്നവരുടെ അനുകാരികളായി 

ത്തിരും. 

ദൈവം അബ്ബഹോകി നാടു വരശേത്തം 

ചെയ്യുമമ്പാര തന്നെക്കാശ വലിയവനെ 

ക്കൊണ്ടു സത്യം ചെയ്യാ൯ ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടു 

തന്നെക്കൊണ്ടു തന്നേ സത്യം ചെയ്യ: 

ഞാന് നിന്നെ അനഗ്രഹിക്കയയം നിന്നെ 

വഭ്ധപ്പിക്കയും ചെയ്യം" എന്നു അരുളി 

ച്ചെയയൂ. അങ്ങനെ അവന് ടീഫ്ൃക്ഷമ 

യോടിരുന്നു വാശത്തധിഷ്ചയം പ്രാപിച്ചു. 

തങ്ങളെക്കാഗ വലിയവനെക്കൊണ്ടല്ലോ 

മനുഷ്യ൪ സത്യം ചെയ്യുന്നതു ; ആണ അധവ 

കമ മുറപ്പിന്നായി സകലധാടത്തിനെറയും 

തീച്ചയാകുന്നു. അതുകൊണ്ടു ദൈവം 

വാശത്തത്തിനെറ അവകാശികമക്കു ത 

നെറ ആലോചന മാറാത്തതു എന്നു അ 

ധികം പ്ുക്ടൂമായി കാണ് പ്പാ൯ ഇരി 

ഒരു ആണയാലും മറപ്പുകൊടുത്തു. അങ്ങ 

നെ നം.ടുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചിട്ടു പ്രത്യാശ 

പിടിച്ചുകൊഠവാ൯ ശരണത്തിന്നായി 

ഓടിയധന്ന നാം മാറി ദപ്പാകാത്തതും ദൈ 

വത്തിന്നു ഭോഷ്ടപറവാ൯ കഴിയാത്തതു 

മായ രണ്ടു കായ്യങ്ങളാല് ശക്തിയുള്ള (പ) 

ബോധനം പ്രാപിപ്പാ൯ ഇടവരുന്നു. 

ആ പ്രത്യാശ നമുക്കു ആത്മാധിനെറ ഒരു 

നമ്കരം തന്നേ; അതു നിശ്ചയം സ്ഥിര 

വും തിരശ്ശീലെക്കുകത്തേക്കു കടക്കുന്നത്മുമാ 

കുന്നു. അവധിടടക്ുകു യേശു മല്ലി മസേടെ 

ക്കിനെറ ക്രമപ്രകാരം എന്നേക്കും മഹാ] 

19 
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മഉരാഹിതനായി മുമ്പുക്രട്ടി നമുക്കു വേണ്ടി 

പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്നു. 

൭. അഡ്ധ്യായാ. 

ശ്രാലേംരാജാധും അത്ൃന്നതനായ ദൈ 

വത്തിനെറ പുദരാഹിതന്ദമായ ഈ മല്ലി 

സേദെക് രാജാക്കന്മാരെ ജയിച്ചു മടങ്ങി 

വരുന്ന അബ്രാഹാമിനെ എതി3രററു അ 

ഗ്രഹിച്ചു; അബ്രാഹാം അവന്നു സകല 

ത്തിലും പത്തിലൊന്നു കൊടുത്തു. അവ 

നെറ പേരിന്നു ആല്യം നീതിയുടെ രാജാ 

ധെന്നും പിന്നെ ശാഭ3ലംരാജാധ്യ എന്നു 

വെച്ചാല് സമാധാനത്തിനെറ രാജാധു 

എന്നും അത്ഥം. അവന്നു പിതാധില്ല, 

മാതാവില്ല, വംശാവലിയില്ല, ജീയാരംഭധും 

ജീവാധവസാനവധും ഇല്ല; അധവ൯ ദൈഖ 

പുതരന്നു തുല്യനായി എന്നേക്കും പുദരാഹി 

തനായിരിക്കുന്നു. 

ഇവ൯ എത്ര മഹാന് എന്നു നോക്കു 

വി൯; 

ക്രടെയും അധന്നു കൊള്ളയുടെ വിശേഷ 

ഗോത്രപിതാവായ അബ്ാഹാം 

സാധനങ്ങളില് പത്തിലൊന്നു കൊടുത്തു 

വരല്ലം. ലേധിചുതൃന്മാരില് പൌദ3രാ 

ഹിത്യം ലഭിക്കുന്നവക്കു ന്യായപ്രമാണപ്ര 

കാരം ജനമതഅോടു ദശാംശം വാങ്ങുവാ൯ 

കല്പന ഉണ്ടു; അതു അബ്രാഹാമിനൊ 

കടിപ്രമദേശത്തില്നിന്നു ഉത്ഭധിച്ച സ 

ഹാദരന്മാരരാടു ആകുന്നു വാങ്ങുന്നതു. 

എന്നാല് അവരുടെ വംശാവലിയില് 

ഉഠല്പുടാത്തവ൯ അബ്രാഹാമി നാടു ത 

മുന്ന ദശാംശം ഖാങ്ങിയും വാശത്തങ്ങം 

പ്രാപിച്ചവനെ അനുഗ്രഹിച്ചുമിരിക്കുന്നു. 

മയന്നവ൯ താണധഖനെ അന്ധഗ്രഹിക്കുന്നു 

എന്നതിന്നു തക്കം ഏതുമില്ലരല്ലോ. ഇധി 

ടെ മരിക്കുന്ന മനുഷ്യര് ദശാംശം വാങ്ങുന്നു ; 

അധിടെഃയാ ജീവിക്കുന്നു എന്ന സാക്ഷ്യം 

പ്രാപിച്ചവ൯ തന്ന. ദശാംശം വാങ്ങുന്ന 

ഠിം 
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ലേധിയും അബ്രാഹാംമുഖാന്തരം ദശാംശം 

കൊടുത്തിരിക്കുന്നു എന്നു ഒരു ധിധത്തില് 

പറയാം. അയനെറ പിതാധിനെ മല്ലി 

സേദെക് എതി രററപ്പോഠം ലേധി അഖ 

നെറ 

വഭല്ലാ. 

കടിപ്ര ദേശത്തു ഉണ്ടായിരുന്നു 

ലേവ്യപെരദരാഹിതൃത്താല് സമ്പൂണ്ണുത 

വന്നെങ്കില് -- അ തി൯കിഴരല്ലാ ജനം ന്യാ 

യപ്രുമാണം പ്രാപിച്ചതു -- അഹരോനെറ 

ക്രമപ്രകാരം എന്നു പറയാതെ മല്ല്തിസേ 

ദെക്കിനെറ ക്രമപ്രകാരം വേറൊരു പു 

രോഹിത൯ന വരുവാന എന്തൊരാവശ്യം? 

പൌരാഹിത്യം മാറിപ്പോകുന്ന പക്ഷം 

ന്യായപ്രുമാണത്തിന്നുംക്രടെ മാററം വരു 

എന്നാല് ഇതു ആരെ 

കുറിച്ചു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നുലോ അ൨൯ വേ 

വാ൯ ആവശ്യം. 

റൊരു ഗോത്രത്തിലുള്ള വസ; ആ ഗോത്ര 

തആ്ില് ആരും യാഗപിഠത്തിങ്കല് ശുശ്രൂഷ 

ചെയ്യിട്ടില്ല. യെഹ്രുടയില്നിന്നു നമമുടെ 

കത്തായു മടിച്ചു എന്നു സ്ൂഷ്ടരമരല്ലാ; ആ 

ഗോത്രര്ത്തോടു മോശെ പെൌരോഹിത്യം 

സംബന്ധിച്ചു ഒന്നും കല്പിച്ചിട്ടില്ല. ജഡ 

സംബന്ധമായ കല്പനയുടെ പ്രമാണ 

ത്താല് അല്ല, അഴിഞങു.പോകാത്ത ജീവ 

നെറ ശക്തിയാല് ഉളവായ വേറെ ഒരു 

പുമരാഹിത൯ മല്ലലിമസദെക്കിന്നു സള 

ശനായി ഉടിക്കുന്നു എങ്കില് അതു ഏററവും 

അധികം തെളിയുന്നു. നി മല്ലി മസദെ 

ക്കിനെറ ക്രമപ്രകാരം ഏന്നക്കും പുരോ 

ഫിത൯ എന്നല്ലോ സാക്ഷികരിച്ചിരിക്കു 

ന്നതു. മുമ്പിലത്തെ കപ്പനെക്കു അതി 

നെറ ബലഹിനതയും നി്്രഭയാജനവും 

നിമിഅം നീക്കും -- ന്യായപ്രമാണ 

ത്താല് ഒന്നും പൂത്തിപ്രാപിച്ചിട്ടില്ലടല്ല -- 

നാം ദൈവത്തോടു അടുക്കുന്നതിന്നുള്ള 

ഏറെ നല്ല പ്രത്യശേക്കു സ്വാപനവും 

10 

11 

വന്നിരിക്കുന്നു. അവര് ആണ ക്രടാതെ 20 
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പുതരാഹി ന്മോരായി തിന്നു. ഇവനോ: 

ധനീ എന്നക്കും പുദരാഹിത൯ ഏന്നു ക 

ത്തായ സത്യം ചെയ്തൂ, അന് തപിക്കയയമില്ല 

ഏന്നു തന്നോടു അരുമ്ളിച്ചെയുവന്൯ ഇടു 

ആണരയോാടുക്ൂടെ തമന്ന. ആണ കൂടാ 

തെയല്ല എന്നതിന്നു ഒത്തവണ്ണം ധിദശഷ 

മേറിയ നിയമത്തിന്നു യേശൂ ഉത്തരധാടി 

യായി തീ നിരിക്കുന്നു. മരണംനിമിത്തം 

അവക്ു നിലനിപ്പാ൯ മുടക്കം വരികകൊ 

ണ്ടു പുരരാഹിതന്മാര് അയിത്തീന്നവര് അ 

നേകര്ർ ആകുന്നു. ഇ൨നോം, എന്നേക്കം 

ഇരിക്കുന്നതു കൊണ്ടു മാറാത്ത പെൌദരാഹി 

ത്യം ആകുന്നു പ്രാപിച്ചിരികടെന്നതു. അ 

തു മകാണ്ടു താ൯മുഖാന്തരമായി ദൈധ 

ത്രേട്ടേ അടുക്കുന്നവകു വണ്ടി പക്ഷവാദം 

ചെയ്താന് സദാ ജിചിക്കുന്നവനാകയാല് 

അധഖരെ പൂണ്ണമായി രക്ഷിപ്പാ൯ അവ൯ 

പാവൃന്മകുന്നു. 

ഇങ്ങനെയുള്ള മഹാപുരരോഹിതനരല്പാ 

നമുടെ വേണ്ടിയതു : പഠാിത൯, നിട്ടോ 

ഷന്, നിക്ഥലന്, വാപികമളോടു വേറുധിട 

൨൯, സ്വഗ്ഗതെക്കാഠം ഉ ന്നതനായിത്തിന്ന 

വ൯; ആ മഹാപുരരാഹി തന്മാമരര്പ്യാ 

ലെ ആദ്യം സ്വന്തപാപങ്ങക്കായും പി 

ന്നെ ജനത്മിനന്െറ പാപങ്ങമക്കായും 

ദിനം:പുതി യാഗം കഴിപ്പാന് ആധശ്യമി 

ല്ലാത്തവ൯ തന്നേ. അതു അവ൯ തന്നെ 

ത്താ൯ അപ്പിച്ചുകൊണ്ടു ഒരിക്കലായിട്ടു 

ചെയയവരല്ലാ. ന്യായപ്പമാണം ബലഹിീ 

നമന്ദ ഷ്യ രെ മഹാപൂരരാഹിതന്മാരാക്കുന്നു ; 

ന്യായപ്രുമാണത്തമിന്നു പിമ്പുള്ള ആണയ്യ 

ടെ വചനരമം ഏന്നകും തികെഞവനാ 

യിത്തീന്ന പുതനെ പുദരാഹിതനാക്കുന്നു. 

൮ം അദ്ധ്യായം. 

നാം ഈ പറയുന്നതിന്െറ സാരം 

ന്തെന്നാല് : സ്വഗ്ലുത്തിരു മഹിമാസനത്തി 

ധാഠാഥ്ലിം 
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നെറ വലത്തുഭാഗത്തു ഇരുന്നവനായി, 

വി ശുഭ്ധസ്ഥലത്തിനെറയ്ും മനുഷ്യനല്ല 

കത്താധു സ്ഥാപിച്ച സത്യ കൂടരേത്തിന്െറ 

യും ശുശ്രൂഷകനായ മഹാപുരരാഹിത൯ 

നമുക്കുണ്ടു. ഏതു 
വഴിപാടും യാഗവും അച്പിപ്പാ൯ നിയമി 

മഹാ പുരോഹിതനും 

ക്കപ്പെടുന്നു; ആകയാല് അപ്പിപ്പാ൯ 

ഇയന്നും വലതും വേണം. അയവ൯ ഭൂമി 

യില് ആയിരുന്നെങ്കില് പുരരാഹിത൯ 

ആകയില്ലായിരുന്നു; ന്യായപ്രമാണപ്ര 

കാരം വഴിപാടു അപ്പ്ിക്കുന്നവര് മുണ്ട 

ല്ലോ. ക്രടാരം തീപ്പാ൯ മോമശ ആരം 

ട്രിച്ഛരപ്പോ ::പവ്ൃതത്തില് നിനക്കു കാ 

ണിച്ച മാതൃകവഡ്വകാരം നീ സകലവും ചെ 

യ്യാ൯ നോക്കുക?" എന്നു അവനോടു അരു 

ളിച്ചെയൂതു പാലെ അച സ്വഥ്ലിയത്മി 

നെറ ടൃഷ്ടാന്തവും നിഴലുമായതില് ശുദ്ര 

വധ ചെയ്യുന്നു. അധമനാ ധിമശഷത 

യേറിയ വാശത്തങ്ങളി മന്മല് സ്ഥാപിക്ക 

പ്പെട്ട നിയമത്തിന്െറ മഭ്ധ്യസ്ഥനാക 

യാല് അതിനൊൌൊ വിമശേഷതെക്കു ഒത്ത 

വണ്ണം വിദശേഷതയേറിയ ശ്രയ്ര്തൂഷയും 

'വ്രപിച്ചിരിക്കുന്നു. ഒന്നാമത്തെ നിയമം 

കുറയിപ്പാത്തതായിരുന്നു എങ്കില് രണ്ടാമ 

ത്തേതിന്നു ഇടം അന്വ ഷിക്കയില്ലായി 

രുന്നു. എന്നാല് അവന് അവരെ ത൭ 

ക്ഷേപിച്ചുകൊണ്ടു അരുളിച്ചെയ്യുന്നതു : 

ഞ്ഞാൻ യിസ്പാരയല്റഗൃഹതത്തോടും 

യെഹ്രുദാധൃഹത്തോടും പുതിരയാരു ന। 

യമം ചെയ്യുന്ന കാലം വരും എന്നു 

കത്താധിനെറ അരുളപ്പാടു. ഞാന് 

അവരുടെ: പിതുക്കന്മാരെ കൈക്കു 

പിടിച്ചു മിസയീം ദേശത്തുനിന്നു കൊ 

ണ്ടുധന്ന നാളിത ഞാന് അവരോടു 

ചെയു നിയഥം3പോലെ അല്പ; അവര് 

എന്െറ നിയമത്തില് ന്ലനിന്നിപ്പ; 

ഞാന് അവരെ ആടദരിച്ചതുമില്ല എന്നു 
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കത്താവിസെറ അരുളപ്പാടു. ഈകാ 

ലം കഥിആശേഷം ഞാന് യിസ്രാമയല് 

ഗൃഹര്ത്തോടു ചെയ്ത്ാനിരിക്കുന്ന നിയമം 

ഇങ്ങനെ ആകുന്നു: ഞാ൯ എനെറ ന്യാ 

യപ്രുമാണം അവരുടെ ഉള്ളിലാക്കി അ 

വരുടെ ഹൃടയങ്ങളില് എഴുതും; ഞാ൯ 

അധക്കു ദൈവമായും അവര് എനിക്കു 

ജനമായും ഇരിക്ും. ഇനി അവരില് 

ആരും തനെറ ക്രട്ടുകാരനെയും തന്െറ 

സഹോജരനെയും കത്താധിനെ അറി 

ക എന്നു ഉപദദേശിക്കയില്ല; അവര് 

ആബാലവൃഭ്ധം എല്ലാവരും എന്നെ 

അറിയും. ഞാന് അവരുടെ അകൃത്യ 

ങ്ങളെക്കുറിച്ചു കരുണയുള്ള വ൯ ആകും; 

അവരുടെ പാപങ്ങളെ ഇനി ഓക്കയു 

മില്ല എന്നു കത്താധിനെറ അരുമ. 

പ്പാടു.” 

പുതിയതു എന്നു പറയുന്നതിനാല് ആള്യ 

ത്തേതിനെ പഴയതാക്കിയിരിക്കുന്നു; എ 

ന്നാല് പഴയതാകുന്നതും ജീണ്ണിക്കുന്നതും എ 

ല്ലാം നീങ്ങിപ്പോകവാ൯ അടുത്തിരിക്കുന്ന. 

൯. അദ്ധ്യായം. 

എന്നാൽ ആള്യനിയമത്തിന്നും ആരാധ 

നെക്ുള്ള ചട്ടങ്ങളും ലൌകികമായ വിശു 

ഭ്ധമന്ടിരധും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരു ക്രടാരം 

ചമെച്ചു; അതിന്െറ ആളല്ലഭാഗത്തു നില 

കാഗ്ഗയപ്പധും 

യിരുന്നു. അതിന്നു ധിശുഭ്ധസ്ധലം എ 

വിളക്കും മേശയും തുണ്ടാ 

നു പേര്. രണ്ടാം തിരശ്ശീലെക്കു പിന്നി 

ലോ അതിധിശുഭ്ധം എന്ന ക്രടാരം മണ്ടാ 

യിരുന്നു. അതില് പൊന്നുകൊണ്ടുള്ള 

ധൂപകലശധും മുഴ്ണവന്ദം പൊന്ന പൊതി 

ഞു നിയമപെട്ടകലും അതന്നകത്തു മന്ന 

ഇട്ടുവെച്ച പൊ൯പാത്രവും അഹരോനെറ 

തളിത്ത വടിയും നിയമത്തിനെറ കല്പല 

കകളും അതിന്നു മീതെ കൃപാസനത്തെ 

ധാം 
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മൂടുന്ന തേജസ്സിനെറ കെരൂബുകള്ും ഉണ്ടാ 

യിരുന്നു. അതു ഇപ്പോ ഓരോന്നായി 

വിവരിപ്പാ൯ കഴിവില്ല. ഇവ ഇണങ്ങ 

നെ തീന്ന ശേഷം പുദരാഹിതന്മാര് നി 

തൃം മുങ്കൂടാരത്തില് ചെന്നു ശുശ്രൂഷ കഴി 

ക്കം. രണ്ടാമത്തതിലോ ആണ്ടില് ഒരി 

ക്കല് മഹാപു3രാഹിതന് മാത്രം ചെല്ലം; 

രക്തം ക്രടാതെ അല്ല; അതു അവ൯ 

തനെറയും ജനത്തിസെറയും അബഭ്ധ 

ങ്ങധക്കു ധേണ്ടി അപ്പിക്കും. മുജ്കടാരം 

നില്ല്യന്നേടത്തോളും യിശുഭ്ധമന്ദിരത്തി 

ലേക്കുള്ള വഴി ധെളിപ്പെട്ടില്ല എന്നു പരി 

ശുഭ്ധാത്മാവയ ഇതിനാല് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. 

ആ ക്രടാരം ഈ കാലത്തേക്കു ഒരു സാദ്ട 

ശ്യമത്രേ. അതിന്നു ഒത്തവണ്ണം ആരാ 

ധനക്കാരന്നു മനസ്സാക്ഷിയില് പൂണ്ണസമാ 

ധാനം വരുതൃതുവാ൯ കഥിയാത്ത വഴിപാ 

ടും യാഗധും അപ്പ്രിച്ചുപോരുന്നു. അധ 

ഭക്ഷ്യങ്ങശ, പാനീയങ്ങംം, ധിധിധസ്ത്ാ 

നങ്ങ ഏന്നിഖവയോടുക്രടെ ഗുണീകര 

ണകാലത്തോളം ചുമത്തിയിരുന്ന ജഡിക 

നിയമങ്ങളത്രേ. 

ക്രിസ്മവോ വരുവാനുള്ള നന്മകളുടെ 

മഹാപുരോഹിതനായി വന്നിട്ടു: കൈപ്പ 

ണിയല്ലാത്തതായി, എന്നുലെച്ചാല് ഈ 

സ്തൃക്ട്ടിയില് ഉധംപ്പെടാത്തതായി വലിപ്പ 

വും തികധുമേറിയ ഒരു ക്രടാരത്തില്ക്രടി 

ആട്ടുകൊററന്മാരുടെയും പശുക്കിടാക്കളു 

ടെയും രക്തത്താലല്ല, സ്വന്തരക്തത്താല് 

തന്നേ ഒരിക്കലായിട്ടു വിശുഭ്ധമന്ടിര 

ത്തില് പ്രുരവശിച്ചു എന്നേക്കുമുള്ളോരു 

ലീണ്ടെടുപ്പു സാധിപ്പിച്ചു. ആട്ടുകൊററ 

ന്മാരുടെയും കാള കളുടെയും രക്തധും മലി 

നപ്പെട്ടവരുടെമേല് തളിക്കുന്ന പശുഭസ്ത 

വും ജഡികശുഭ്ധി വരുതൃതുന്നു എങ്കില് 

നിത്യാത്മാവിനാല് ദൈവത്തിന്നു തന്നെ 

ത്താന് നിഷ്കള കനായി അപ്പ്ിച്ച ക്രിസ്റ 
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വിനെറ രക്തം ജീവനുള്ള ഭൈവത്തെ 

ആരാധിപ്പം൯ നിങ്ങളുടെ മനസ്സാക്ഷി 

യെ നിജ്യിവപ്പവൃത്മികളെ പോക്കി 

എത്ര അധികം ശ്രഭ്ധീകരിക്കും? അത്തു 

നിമിത്തം അട്യനിയമത്മിലെ ലംഘന 

ഞ്ങളില്നിന്നുള്ള വിണ്ടെടുപ്പിന്നായി ഒരു 

മരണം ഉണ്ടായിട്ടു നിത്യാവകാശത്തിനെറ 

വാശത്സ.ം വിളിക്കപ്പെടുടവക്ു ലഭിക്കേണ്ട 

തിന്നു അവന് പുതിയനിയമത്തിനെറ 

മര്ധ്യസ്ഥ൯ ആകുന്നു. നിയമം ഉള്ളട 

ഞു നിയമകത്താധിനെറ മരണം തെളി 

വഡാ൯ ആധ.ശ്യം. മരിച്ചരശകാമല്ലാ നി 

യമം സ്ഥിരമാകുന്നതു; നിയമകത്തായി 

നെറ ജീവകാലരഅാമും അതിന്നു മുറപ്പി 

ലു. അതുകൊണ്ടു ആദ്യനിയമാും രക്തം 

മോശെ ന്യ 

യപ്രമാണ പ)കാരം കല്പന ഒക്കെയയം സ 

ക്രടാതെ പ)യി്യിച്ചതല്ല. 

കലജനദത്താടും പൃസ്മായിച്ച മശരഷം പശു 

ക്കിടാക്കളൂടെയും ആട്ടകൊററന്മാരുടെയും 

രക്തത്തെ വെദ്ലവ്യം ചുവന്ന ഒട്ട മരാമധും 

ഇഈസോപ്പൂമായി എടുത്തു പുസ്മൂകത്തിന്മേ 

ലും സകലജനത്തിടന്മലും തളിച്ചു: ഭഹുതു 

ഭൈവം നിങ്ങളോടു കപ്പിച്ച നിയമത്തി 

ന്െറ രക്താ" എന്നു പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ 

തന്നേ അവന് ക്രടാര.്മിമന്മലും ആരാ 

ധനെക്ള്ള ഉപകരണങ്ങളിന്മലും ഏ 

ല്ലാം രക്തം തളിച്ചു. ന്യായപപമാണപ്രപ 

കാരം ഏകദേശം സകലവും രക്തത്താല് 

ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നു : 

ഞ്ഞിടടല്ലാതെ ധിദമാചനമില്ലു. 

രക്തം ചൊരി 

ആക 

യാല് സ്വഗ്ൂത്തിലുള്ള വയുടെ പ്രതിബിം 

ബങ്ങളെ. ഈ വകയാരത ദ്രദ്ധമാക്ുന്നതു 

ആവശ്യം. സ്വഗ്ലീയമായധെക്കോ ഇവ 

യെക്കാഠ നല്ല യാഗങ്ങമ ആവശ്യം. 

ക്രിസ്തൂ വാസ്മൂവമായതിനെറ പ്രതിബിംബ 

മായി കൈപ്പണിയായ വിശുഭ്ധമന്ടിര 

ത്തിലേക്കല്ലം ഇരപ്പാഠ നമുക്കു ധേണ്ടി 

ഠിം 

എബ്യായര് ൧൧ 

ദൈവസന്നിധിയില് പ്രത്യക്ഷനാധാ൯ 

സ്വഗ്ലത്തിമലക്കുമ ത പ്രദവശിച്ചതു. മഹാ 

പുമരോഹിത൯ ആണ്ടുതോറും അനൃരക്രത 

ത്രോടുക്രടെ ധിശുഭ്ധമന്ദിരത്തിരു പ്രവേ 

ശിക്കുന്നതു പോലെ അവന് തന്നെത്താ൯ 

ക്രടക്കുടെ അപ്പിപ്പാ൯ 

അങ്ങനെയായാത ലോകസ്ഥാപനംമുത 

ഭ൭യശ്യമില്ല. 

ല്ല, അവന് പലപ്പോഴ്ചം കഷ്ടൃമന്ദഭവി 

ക്കേണ്ടിയിരുന്നു. എന്നാല് അവന് ലോ 

കാവസാനതാിങ്കത സ്വന്തയാഗംകൊണ്ടു 

പാപപരിഹാരം വരുത്തുധാ൯ ഒരിക്കല് 

ഒരിക്കല് മരിക്കയ്യം 

പിന്നെ ന്യയധിധിയും മദ്മഷ്യക്കു നിയ 

മിച്ചിരിക്കയാല് 

തന്നേ അനേകരുടെ പാപങ്ങളെ. ചൂ 

പ്രാന് ഒരിക്കല് അചപ്പ്പിക്കപ്പെടടു തനിക്കാ 

യി കുത്തുനില്ലയന്നവരുടെ രക്ഷെക്കായി 

പ്രത്യക്ഷനായി. 

ക്രിസ്റ്ററവും അങ്ങനെ 

അവന പാപം ക്രടാതെ രണ്ടാമതു (൨) 

൧൦. അദ്ധ്യായം. 

ന്യായപ്രമാണം വരുവാനുള്ള നന്മകളു 

ടെ നിഴലല്ലാതെ കായ്യങ്ങളൂടെ സാക്ഷാല് 

സ്വരൂപഠല്ലായ്ക്ര കൊണ്ടു ആണ്ടു തോറും ഇട 

വിടാതെ കഴിച്ചുവരുന്ന അതേ യാഗക്ങ 

ത അടുത്തുവരുന്നവക്കു സല്ഗുണപൂ 

ത്തി വരുത്തുവാന് ഒരുനാളും കഗിധുള്ള 

തലു. അല്ലൈക്ില് ആരാധനക്കാകു ഒരി 

ക്ഷത ശ്ൂഭ്ധിവന്നതിനെറ ശേഷം പാപ 

ങ്ങളെകുറിച്ചുള്ള മദനാദബാധം പിന്നെ 

ഇുല്ലായ്ക്കുകെണ്ടു യാഗം കഴിക്കുന്നതു നിന്നു 

പോകയില്ലുയോ? ഇപ്പോഴോ ആണ്ടു 

മൃതാരും അവയാല് പാപങ്ങളുടെ ഓക്മ 

തുണ്ടാകുന്നു. കാകളുകളൂടെയും ആട്ടുകൊ 

ററന്മാരുടെയും രക്മത്തിന്നു പാപങ്ങളെ. 

നീക്കവാ൯ കഴിയുന്നതല്ല. 

ലേകേത്തില് വരുദമ്പാഠ : 

ആകയാല് 

[ 

26 

ളു? 

28൫ 



എബ്രായര് ൧൧ 

ഹനനയാഗവധുയം വഥഗിപാടും നീ ഇ 

ക്ടരിചില്ല; എന്നാല് ഒരു ശരീരം നി 

എനിക്കു ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു. സവ്യാംംഗ 

ഹോമങ്ങളിലും പാപയാഗങ്ങളിലും നി 

പ്രസാദിച്ചില്ല. അലപ്പോ ഞാ൯ു പറ 

ഞു: ഇതും, ഞാ൯ വരുന്നു; പുസൂകച്ചു 

രുളില് എന്നെക്കുറിച്ചു എഴചതിയിരിക്കു 

നു; ദൈവമേ, നിനെറ ഇക്ടും ചെ 

സ്്രാ൯ ഞാ൯ വരുന്നു" 

എന്നു അവന് പറയുന്നു. 

ന്യായപ്പമാണപ്രുകാരം കഴിച്ചുവരുന്ന 

യാഗങ്ങളും വഴിപാടും സവ്യാംഗ3ഹാമ 

ങ്ങമൂം പാപയാഗങ്ങളും നി ഇച്ണ്റിച്ചില്ല 

അവയില് പ്രസാടിച്ചതുമില്ല എന്നിങ്ങ 

നെ പറഞശേഷാം; ഇതാ, ഞാ൯ 

നിന്െറ ഇഷ്ടം ചെയ്താ൯ വരുന്നു എന്നു 

പറഞ്ഞുകൊണ്ടു അവന രണ്ടാമർത്തതി 

നെ സ്ഥാപിപ്പാന് ഒന്നാമർത്തേതിനെ നീ 

ക്കിക്കളുയുന്നു. ആ ഇഷ്ടത്തില് നാം. 

യേശുക്രിസ്തു ഒരിക്കലായി കഴിച്ച ശരീര 

യാഗത്താല് ധിശുഭദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കു 

ന്നു. ഏതു പുദരാഹിതനും ദിവസേന 

ശുശ്രൂഷിച്ചും പാപങ്ങളെ പരിഹരിപ്പാ൯ 

ഒരുനാളും കഴിയാത്ത അതേ യാഗങ്ങളെ 

കൂടക്കൂടെ 

യേശുരവാ പാപങ്ങരക്കു വേണ്ടി ഏക 

കഴിച്ചം കൊണ്ടു നില്ലുന്നു. 

യാഗം കഴിച്ചിട്ടു എന്നേക്കും ദൈവത്തി 

നെറ 

തെറ ശത്രുക്ക തനറെറ പാദപീഠം ആ 

വലത്തുഭാഗത്തു ഇരുന്നുകൊണ്ടു 

കുര വാളം കാത്തിരിക്കുന്നു. ഏകയാഗ 

ത്താല് അവന് വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്ന 

വക്കു സഭാകാലതത്തേക്കും സല്ഗുണപൂത്തി 

വരുത്തിയിരിക്കുന്നു. അതു പരിശുദ്ധാ 

4 ഈ 

കാലം കഴിഞ്ഞ3ശഷം ഞാ൯ അവരേട്ട 

ത്മാധും നമുക്കു സാക്ഷീകരിക്കുന്നു. 

ചെയ്ത്ാനിരിക്കുന്ന നിയമം ഇങ്ങനെയാ 

കുന്നു; എനെറ ന്യായപ്രമാണം അവരുടെ 

ഠിം 

1310സഭ 10 

ഉള്ളിലാക്കി അവരുടെ ഹ്ൃദയങ്ങള് ല് 

എഴുതും എന്നു കത്താധിനെറ അരുളപ്പാടു” 

എന്നു അരുളിച്ചെയുദശേഷം: 4“അവരു 

ടെ പാപങ്ങളെയും അകൃത്യങ്ങളെയും 

ഞാന് ഇനി ഓാക്കയുമിപ്ല'” എന്നു അരുളി 

ച്ചെയ്യന്നു. എന്നാല് ഇവയുടെ മോചനം 

ഉമ്ളടത്തു ഇനി 3മല് പാപങ്ങശക്കു വേ 

ണ്ടി ഒരു യാഗധും ആധഖശ്യമില്ല. 

അതുകൊണ്ടു സദഹാദരന്മാദര, യേശു 

തന്െറ ദേഹം എന്ന തിരശ്ശീലയില്ക്ൂടി 

നമുക്കു പ്രതിഷ്ടിച്ച ജീവനുള്ള പുതു വഴി 

യായി, തനെറ രക്തത്താല് ധിശുഭ്ധമ 

റടിരത്തി ലേക്കുള്ള പ്ര രവശനത്തിന്നു ധൈ 

യ്യും 
പു രരാഹിതനും നമുക്കുള്ളതു കൊണ്ടു നാം 

മലൈ വാലയത്തിര്3ന്മേല് ഒരു മഹാ 

ടുമ്മനസ്സാക്ഷി നീങ്ങുമാഠു ഹൃദയങ്ങളില് 

തളിക്കപ്പെട്ടവരും ശുഭ്ധവെള്ളത്താല് ശ 

രീരം കഴ്യകല്പെടടുവരുമായി വിശ്വാസ 

ത്തിനെറ പൂണ്ണനിത്ചയം പൂണ്ടു പരമാത്ഥ 

യ്യ 
ശയയടെ സ്വീകാരം നാം മുറുകെ പിടിച്ചു 

ഹൃദയത്തോടെ അടുത്തു ചെല്ലുക. 

കൊരക; വാശത്തം ചെയുവ൯ വിശ്വ 

സൂനലല്ലോ. 

നമുടെ സഭായോഗങ്ങളെ ഉഃപക്ഷിക്കാ 

ചിലര് ചെയുന്നതു പോലെ 

തെ തമ്മില് പ്രജബാധിപ്പിച്ചുകൊണ്ടു 

സ്നറേഹത്തിന്നും സരപ്രവൃത്തികശക്കും 

ഉത്സാഹം വഭ്ധിപ്പിപ്പം൯ അമന്യാന്യം സൂ 

ക്ഷിച്ചുകൊശക. നാര സമീപിക്കുന്നു 

എന്നു കാണുമന്താറും അതു അധികമധി 

കമായി ചെടയ്യണ്ടതാകുന്നു. 

സത്യത്തിന്നെറ പരിക്ഞോനം ലഭിച്ച 

ശേഷം നാം മനഃ പൂവം പാവം ചെയ്യാല് 

വാപങ്ങമക്കു വേണ്ടി ഇനി ഒരു യാഗധും 

ശേഷിക്കാതെ ന്യായധിധിക്കായി ഭയ 

കരമായാരു പ്രതീക്ഷയും എതിരികളെ 

ഒഹിപ്പിപ്പാനുള്ള ക്ലോധാഗ്നിയുമേയുള്ള . 

മോശെയുടെ ന്യായപ്രമാണം അന്ദസരി 
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ക്കാത്ത വന്നു കരുണ ക്രടാതെ രണ്ടു മൂന്നു 

സാക്ഷികളുടെ ധാമൊഴി കേട്ടു മരണ 

ശിക്ഷ കപ്പിക്ുന്നുവല്ലപോ. ദൈധഖപുത 

നെ ചവിട്ടിക്കളകയും തന്നെ ധിദുദ്ധീക 

രിച്ച നിയമരക്തത്തെ മലിനം എന്നു നി 

രൂപിക്കയും ക്ൂപയുടെ ആത്മാവിനെ 

നിന്ദിക്കയും ചെയൂവ൯ ഏത്ര കഠിനമമ 

റിയ ശിക്ഷെകു പാത്രമാകും ഏന്നു വിചാ 

രിപ്പി൯. 

ഞോന് പകരം വിട്ടം'” എന്നും ::കത്തായു 

% പ്രതികരേം ഏനിക്കുള്ളതു, 

തന്റെറ ജനത്തെ ന്യായം ധിധിക്കും"” ഏ 

നും അരുളിച്ചെയുധനെ നാം അറിയുന്നു 

വല്ലോ. ജിവന്മമ്ള ദൈവത്തിന്െറ 

കയ്ക്കില് വീഴ്ന്നതു ഭയങ്കരം. 

എന്നാരു നിങ്ങഠ പ്രകാശനം ലഭിച്ച 

ശേഷം നിന്ദുകളാലും പീഡകളാലും ക്രതു 

കാഴ്ഗയായി ഭധിച്ചും ആ വക അന്ഭ 

വിക്ുന്നവകു ക്രട്ടാളികളായിത്തിന്നും ഇ 

ങ്ങനെ കക്ടങ്ങളാത വളരെ പോരാട്ടം 

കഴിച്ച പവൂവ്വകാലം ഓത്തു കൊധധി൯. 

തടവുകാമരാടു നിങ്ങ സഹതാപം കാ 

ണിച്ചതല്ലാതെ സ്വഥ്ഗത്തില് നിലനില്ല, 

ന്ന ഉത്തമസമ്പത്തു നിങ്ങധാക്ു ഉണ്ടു എന്ന 

റിഞ്ട സമ്പത്തുകളുടെ അപഹാരധും സ 

ന്തോഷത്തോടെ സഹിച്ചുവഃപ്ലാ. അതു 

കൊണ്ടു മഹാപ്രതിഫലമുള്ള നിങ്ങളൂടെ 

ധൈധയ്യം തള്ളിക്കള യരുതു. ദൈധേഷ്ടം 

ചെയ്യൂ വാംശത്തം പ്രാപിപ്പം൯ സഹിന്ത്റുത 

നിങ്ങരക്കു ആവശ്യം. ഇനി ഏത്തയും 

അപ്പകാലം കഗിഞ്ഞിട്ടു വരുവാന്നേള്ള വ൯ 

വരും താമസിക്കയയമില്ല;'” ഏന്നാല് ::ഏ 

ന്െറ നീതിമാന് വിശ്വാസത്താല് ജീവി 

ക്കും; പിന്മാറുന്നു ഏങ്കില് എനെറകമ്കള്ള 

ത്തിന്നു അവനില് പ്രസാദമില്ല."' 

മോ നാശത്തിലേക്കു പി൯മാറുന്നവരുടെ 

ന്നാ 

ക്രട്ടത്തിലല്ലം വിശ്വസിച്ചു ജീവരക്ഷപ്രാ 

പിക്ുന്നവരുടെ ക്രട്ടത്തിലത്രേ ആകുന്നു. 

ധിം 

എബ്രായര ൧.൧ 

൧ഫഹം അദ്ധ്യായം. 

വിശ്ധംസം എന്നതോ, ആശികുന്നതി 

ന്െറ ഉറപ്പും കാണാത്ത കായ്യങ്ങളൂടെ നി 

ത്വയവും ആകുന്നു. അതിനാലഭരല്ലാ വൂ 

വ്വന്മാകു സാക്ഷ്യം ലഭിച്ചതു. ഈ കാണ 

ന്ന ലോകത്തിന്നു ദൃശ്യമായതല്ല കാരണം 

എന്നു വരുമാറു ലോകം ദൈവത്തിന്െറ 

വചനത്താല് നിമ്മികുപ്പെട്ടു എന്നു നാം 

വിശ്വാസത്താല് അറിയുന്നു. ധിശ്വാസ 

ത്താല് ഹാബേൽ ദൈവത്തിന്നു കായി 

നേറതിലും മുത്തമമായ യാഗം കഴിച്ചു; 

അതിനാല് അവന്നു നിതിമാന് എന്ന 

സാക്ഷ്യം ലഴിച്ചു; ദൈവം അവനൊ 

വഴിപാടിന്നു സാക്ഷ്യം കുപ്പിച്ചു. മരിച്ച 

ശേഷവും അവന് വിശ്വാസത്താല് സം 

സാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. വിശ്വാസ 

തആതാത ഹ3നാഷ മരണം കാണാതെ ഏഴു 

ക്കല്പേട്ട; ദൈവം അവനെ ഏടുത്തുതകാ 

അവന് 

ദൈവത്തെ പ്രസാടിപ്പിച്ചു എന്നു അവന് 

മ്രേടൂക്കപ്പെടുതിന്നു മുമ്പെ സാക്ഷ്യം പ്പാ 

പിച്ചു. എന്നാല് ധിശ്വാസം ക്രടാതെ 

ദൈവത്തെ 'പുസാടിപ്പിപ്പം൯ കഴിയുന്ന 

തലു; ദൈവത്തിന്െറ , അടുക്കല് വരുന്ന 

ണ്ടതിനാര കാണാതെയായി. 

വന് ദൈവം മുണ്ടു എന്നും തന്നെ അന്വ 

ഷികുന്നവക്ു പ്രുതിഫലം കൊടുക്കുന്നു 

എന്നും വിശ്വസി മുക്കണ്ടതല്ലോ. വിശ്വാ 

സത്താല്ത നോഹ അതുവരെ കാണാത്തവ 

യെക്കുറിച്ചു അരുളപ്പാടുണ്ടായിട്ടു ഭയഭക്തി 

പൂണ്ടു തന്െറ കുടുംബത്തിന്െറ രക്ഷ 

ക്മായിട്ടു ഒരു പെട്ടകം തീത്തു ; അതിനാല് 

അവ൯ ലോകത്തെ കുറാം ധിധിച്ചു വി 

ശ്വാസത്താലുള്ള നിതി അവകാശിയാ 

യിത്തീന്നു. വിശ്വാസത്താല് അബ്രാഹാം 

തനിക്കു അവകാശമായി കിട്ടുവാനിരുന്ന 

ദേശത്തേക്കു യാതൃയാവാന് പലിളിക്കപ്പെ 
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എബ്രായര ൧൧ 

ട്ടാറെ അനുസരിച്ചു എവിടേക്കു പോകുന്നു 

എന്നറിയാതെ പ്ഠപ്പെട്ടു. വിശ്വാസ 

ത്താല് അവ൯ ധാശത്തദേശത്തു ഒരു അന്യ 

ഉദശത്തു എന്നപോലെ ചെന്നു വാശത്ത 

ത്തിന്നു കരട്ടവകാശികളായ യിസ്റ്റാക്കിനോ 

ട്ടം യാദക്കോബിനോടുംക്രടെ ക്രടാരങ്ങളില് 

പാത്തു കൊണ്ടു ദൈവം ശില്പിയായി നി 

മ്മിച്ചതും അടിസ്ഥാനങ്ങളു ഒളതുമായ നഗ 

രത്തിന്നായി കാത്തിരുന്നു. ധിശ്വാസ 

ത്താല് സാറയും വാശത്തം ചെയുവനെ വി 

ശ്വസ്മ൯ എന്നു ഏണ്ണുകയാല് പ്രായം കഴി 

ഞ്ഞിട്ടും പുർത്രാല്പാദനത്തിന്നു ശക്തി പ്രാ 

പിച്ചു. അതുകൊണ്ട ഒരുവന്നു, മുതപ്രാ 

യനായവഖന്നു തന്നേ, പെരുപ്പത്തില് ആ 

കാശത്തിലെ നക്ഷത്രങ്ങരപോലെയും ക 

ടല്ലറത്തെ എണ്ണ്ണിക്രൂടാത്ത മണല്3പാലെ 

യ്യും സന്തതി ജനിച്ചു. 

ഇവര് എല്ലാവരും വാശത്തനിവ്ൃത്തി 

പ്രാപിക്കാതെ ഒ്ൂരതുതുനിന്നു അതു കണ്ടു 

അഭിവഡന്ദിച്ചും ഭൂമിയില് തങ്ങ അന്യരും 

പരദേശികളും എന്നു ഏററുപറഞ്ഞുംകൊ 

ണ്ടു യിശ്വാസത്തില് മരിച്ചു. ഇങ്ങനെ 

പറയുന്നവര് ഒരു പിതൃദേശം അന്വേ 

ഷ്ചിക്കുന്നു എന്നു കാണിക്കുന്നു. അവ൪ 

വിട്ടുപോന്നതിനെ ഓാതൃതു എങ്കില് മടങ്ങി 

പ്പോകുവാ൯ ഇട ഉണ്ടായിരുന്നുവല്ലോ. 

അവരോ അധികം നല്ലതിനെ, സ്വഗ്ലി 

യമായതിനെ തന്നേ, കാംകക്ഷിച്ചിരുന്നു; 

ആകയാല് ദൈവം അവരുടെ ദൈവം 

എന്നു വിളിക്കപ്പെടുവാ൯ ലജങ്്ലിക്കുന്നില്ല; 

അവന അവക്കായി ഒരു നഗരം ഒരുക്കി 

യിരിക്കുന്നു വല്ലോ. 

വിശ്വാസത്താല് അബ്രാഹാം താ൯ 

പരിക്ഷമിക്കപ്പെട്ടപ്പോഠം യിസ്ത്റാക്കിനെ 

യാഗം അപ്പിച്ചു. യിസ്്ാക്കില്നിന്നു 

ജനിക്കുന്നവര് നിസെറ സന്തതി എന്നു 

വിളിക്കപ്പെടും എന്നു അരുളപ്പാടു ലഭിച്ചു 

ഠിം 

324 9120൬൭ 11 

വാശ്ദത്തങ്ങളെ കൈക്കൊണ്ടവ൯ തനെറ 

ഏകജാതനെ അപ്പിച്ചു; മരിച്ചവരുടെ 

ഇടയില്നിന്നു ഉയിപ്പിപ്പാ൯ ദൈവം 

ശക്ത൯ എന്നു എണ്ണുകയും അവരുടെ ഇട 

യില്നിന്നു എഴ്ചന്നേററവനെപ്പോലെ അ 

വനെ തിരികെ പ്രാപിക്കയും ചെയ്യൂ. വി 

ശ്വാസത്താല് യിസ്റ്റാക യാക്കോബിനെ 

യും ഏശാധിനെയും ഭാധികാലം സംബ 

ന്ധിച്ച അനുഗ്രഹിച്ചു. ധിശ്വാസത്താല് 

യാക്കോബ് മരണകാലത്തിജംത യോസേ 

ഫിനെറ മക്കളെ ഇരുവരെയും അന്ദഗ്രഹി 

ക്കയും തനെെറ വടിയുടെ അററത്തു ചാരി 

ക്കൊണ്ടു നമസ്കരിക്കയും ചെയ്യൂ. വിശ്വാ 

സത്താല് യോസേഫ്' താ൯ മരിപ്പാറായ 

പ്പോ യിസ്രായേല്മക്കളുടെ പുറപ്പാടി 

നെറ കായ്യം ഓപ്പ്ിച്ചു, തനെറ അസ്ഥിക 

ളെക്കുറിച്ചു കല്പന കൊടുത്തു. വിശ്വാ 

സത്താല് മോശെയുടെ ജനനത്തിങ്കല് 

ശിശു സുന്ദര൯ ഏന്നു അമ്മയപ്പ്യന്മാ൪ 

കണ്ടു: രാജാധിസെറ കല്പന ഭയപ്പെടാ 

തെ അവനെ മൂന്നു മാസം ഒളിച്ചുവെച്ചു. 

വിശ്വാസത്താല് മോശെ താ൯ യളന്ന 

പ്പോ പാപത്തിനെറ തല്ല്ഛാലഭോഗ 

ത്തെക്കാളും ദൈധജനത്തോടുക്രടെ കഷ്ട 

പ്രതി 

ഫലം നോക്കിയതു കൊണ്ടു ഫറധോനെറ 

മന്ദഭവിക്കുന്നതു തിരഞ്ഞെടുത്തു, 

പുത്രിയുടെ മക൯ ഏന്നു വിളിക്കപ്പെടു 

മിസ്രയീമിലെ നി 

ക്ഷേപങ്ങളെക്കാഠര ക്രിസ്തൂധിനെറ നിന്ദ 

ന്നതു നിരസിക്കയും 

വലിയ ധനം എന്നു എണ്ണുകയും ചെയ്യൂ. 

വിശ്വസേത്താല് അവന് അദൂശ്യദൈധ 

ത്തെ കണ്ടതു പാലെ മറെച്ചുനില്ല്യാല് 

രാജാധയിനെറ കോപം ഭയപ്പെടാതെ മിസ്് 

യീം വിട്ടുപോന്നു. വിശ്വാസത്താല് അ 

വന് കടിഞ്ഞൂലുകളുടെ സംഹാരക൯ അവ 

രെ തൊടാതിരിപ്പാ൯ പെസഹയും ചോ 

രത്തളിയും ആചരിച്ചു. വിശ്വാസത്താല് 
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അവര് കരയില് ഏന്ന3പാലെ ചെങ്കട 

ലില്ക്രടി കടന്നു; അതു മിഷ്്യിമ്യ൪ ചെ 

യ്യാ൯ നോക്കീട്ടു മുങ്ങിപ്പോയി. ധിശ്വാ 

സത്താല് അവര് എഴു ദിവസം ചൂററിനട 

ന്നമപ്പാഠം 

വിണ്ട. വിശ്വാസത്താല് റാഹാബ് ഏന്ന 

യെരിഹോമതില് ഇടിഞ്ഞു 

വേശ്യ ഒററുകാരെ സമാധനേത്തോടെ 

കൈക്കൊണ്ടു അധിശ്വാസിക3ളാടുക്രടെ 

നശിക്കാതിരുന്ന. ഇനി എന്തു പറയ 

ണ്ടു? ഗിദ്ദോ൯. ബാരാക്ക്, ശിംശോ൯, 

യിപ്യാഹ് , ഭഓാവീദ് ഏന്നവരെയും ശമൂ 

വേത.4ൃതലായ പ്രവാചകന്മാരെയും കുറി 

ചു യിപരിപ്പാ൯ സമയം പോരാ. ധിശ്വാ 

സത്താല് അവര് രാജ്യങ്ങളെ. അടക്കി, 

നീതി നടത്തി, വാഗഅം പ്രാപിച്ചു, 

സിംഹങ്ങളൂടെ വായ് അടെച്ചു, തീയുടെ 

ബലം കെടുത്തു, വാളിനെറ വായ്ര് തെ 

ററി, ബലഹീനതയില് ശക്തി പ്രാപിച്ചു. 

യ്യ ദധത്തില് വിരന്മാരയ്യീന്നു, അന്യന്മാ 

രുടെ സൈന്യങ്ങളെ. കാടിച്ചു. സ്ത്രീക 

ക്കു തങ്ങളൂടെ മരിച്ചവരെ മയിത്തെഴുഴ 

ന്നേപ്പിനാരു തിരികെ കിടി; മറവു ചിലര് 

ഏററവും നല്ലോരു കൂയിത്തെഴുന്നേല്ല ലഭി 

ക്കേണ്ടതിന്നു തുദധാരണം കൈക്കൊള്ളാ 

രെ ഭേല്യം ൫േറവു. 

ഹാസം, ചമ്മട്ടി, ചങ്ങല, തടവു ഇവയാ 

കാല്ലറു ഏ 
റു, ഈച്ചധവാളല് അറുക്കപ്പെട്ടും പരീ 

ക്ഷിക്കപ്പെടട, ഡാളാത കൊല്ലപ്പെട്ടു, ജട 

ലേറെ ചിലര് പരി 

ലുള്ള പരിക്ഷ അന്മഭധിച്ചു. 

യാടുകളൂടെയും കോലാടുകളു ടെയും തോല് 

ധരിച്ചു, ബുദ്ധിമുട്ടും ഉപടധധും കഷ്ടവും 

സഹിച്ചു. കാടുകളിലും മലകളിലും ഗുഹ 

കളിലും ഭൂമിയുടെ പിളച്ുകളിലും തുഴന്നു 

വലഞ്ഞു; ലോകം അവകു യോഗ്യമായി 

രുന്നില്ല. 

ത്താല് സാക്ഷ്യം ലഭിച്ചിട്ടം വഡാശത്തനിവ്ൃ 

ത്തി പ്രാപിച്ചില്ല. അവര് നമ്മെ ക്രടാ 

അവര് ഏല്ലാവരും വിശ്വാസ 

ധിം 

തെ രക്ഷ്മാവൂത്തി പ്രാപിക്കാതിരിക്കേണ്ട 

തിന്നു ദൈവം നമുക്കു വേണ്ടി ഏററവും 

നല്ലതൊന്നു മു൯കരുതിയിരുന്നും 

൧൩.. അഷഘ്ധ്യായം. 

ആകയാൽ നാമും സാക്ഷികളുടെ ഇത്ര 

വലിയോരു സമൂഹം നമുക്കു ചുററും നി 

ല്ലുന്നതു കൊണ്ടു സകലഭാരധും മുറുകെ 

പററുന്ന പാപവും വിട്ടു നമുക്കു മുമ്പില് 

ഖെച്ചിരിക്കുന്ന ഓട്ടം സ്ഥിരതയോടെ ഓ 

ടൂകം വിശ്വാസത്മിനന്െറ നായകനും 

വൂത്തി വരുത്തുന്നവന്ദമായ യേശുധിനെ 

നോക്കുക; തനെറ മുമ്പില് ധെച്ഛിരുന്ന 

സന്തോഷം മാത്തു അവ൯ അപമാനം 

അലക്ഷ്യമാക്കി ക്രൂശിനെ സഹിക്കുയ്യം 

ഭൈധസിംഹാസനത്തിനെറ വലത്തുഭാ 

ഗതു്തു ഇരിക്കയും ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ 

മുള്ളില് ക്ഷീണിച്ചു മടുക്കാതിരിപ്പാന് പാ 

പികളാല് തനിക്കു നേരിട്ട ഇങ്ങനെയുള്ള 

വിരോധം സഹിച്ചവനെ ധ്യനിച്ചു 

കൊഠാധി൯. പാപത്തോടു പോരാടുന്ന 

തില് നിങ്ങ ഇതുവരെ പ്രാണത്യഗേ 

ത്തോളം എതിത്ൃതുനിന്നിട്ടില്ല. “മകനേ, 

കത്താധിനെറ ശിക്ഷ നിരസിക്കരുതു ; 

അവ൯ ശാസിക്കുമ്പോഠം മുക്കികയയമ 

രുതു. കത്താവു താന് സ്നേഹിക്കുന്നവനെ 

ശിക്ഷിക്കുന്നു; താ൯ കൈക്കൊള്ളുന്ന ഏതു 

മകനെയും തല്ലുന്നു" ഏന്നിങ്ങിനെ മക്ക 

ക്ലോഴു എന്നപോലെ നിങ്ങളോട്ട സംവഡാ 

ഭിക്കുന്ന പ്രബോധനം നിങ്ങ മറന്നു 

കുഞ്ഞോ. നിങ്ങ ബാലശിക്ഷ സ 

ഹിച്ചാല് ഭൈവം മക്കളൊടു എന്നപോലെ 

നിങ്ങളോടു പെരുമാഠുന്നു; അപ്പ൯ ശി 

എല്ലാ 

വരും പ്രാപിക്കുന്ന ബാലശിക്ഷ ക്രടാതി 

രിക്കുന്നു ഏങ്കില് നിങ്ങ മക്കളല്ല കൌ 

ലടേയന്മരത്രേ. നമുടെ ജഡസംബന്ധ 

ക്ഷിക്കാത്ത മകന് ഏവധിടെയുള്ളു 7 
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മായ പിതാക്കന്മാര് നമ്മെ ശിക്ഷിച്ച 

പ്രോ നാം അവരെ വണങ്ങി പപ്പോന്നു 

വല്ലോ; ആത്മാക്കളുടെ പിതാധിന്നു ഏ 

ററധുയം അധികമായി കീഗടങ്ങി ജീലിക്കേ 

ണ്ടതല്ലയോ? അവര് ശിക്ഷിച്ചതു കുറെക്കാ 

ലവും തങ്ങക്കു ബോധിച്ചപ്രകാരധുമത്രേ; 

അവനോ, നാം അവനെറ ലിശുഭ്ധി പ്രാ 

പിഭക്കണ്ടതിന്നു നമുടെ ഗ്ുണത്തിന്നായി 

തന്നേ ശിക്ഷിക്കുന്നതു. ഏതു ശിക്ഷയും 

തല്ല്ലാലം സന്തോഷകരമല്ല ദുഃ ഖകരമരത്ര 

എന്നു തോന്നും; പിന്നത്തേതിലോ അതി 

നാല് അഭ്യാസം വന്നവക്കു നീതി എന്ന 

സമാധാനഫലം ലഭിക്കും. ആകയാല് 

തളന്ന കയ്യും കുഴഞ്ഞ മുഗങ്കാലും നിവിത്തു 

വി൯. മുടന്തുള്ളതു മഉക്കിപ്പോകാതെ 

ഭേദമാകേണ്ടതിന്നു നിങ്ങളുടെ കാലിന്നു 

പാത നിരത്തുധി൯. 

എല്ലാവരോടും സമാധാനം ആചരിച്ചു 

ശുദ്ധീകരണം പ്രാപിപ്പാ൯ ഉത്സാഹി 

പ്പി൯. ശുദ്ധീകരണം ക്രടാതെ ആരും 

ആരും 

ദൈവകൂപ ധിട്ടു പി൯മഃറുകയും വല്ല 

കത്താധിനെ കാണുകയില്ല. 

കൈപ്പുള്ള വേരും മുളെച്ചു കലക്കമുണ്ടാക്കി 

അനേകര് അതിനാല് മലിനപ്പെടുകയയം 

ആരും ടന്നടപ്പുകാരനോ, ഒരു ഈണിന്നു 

ജ്യേഷ്മാവകാശം വിററുകളുഞ ഏശാധി 

നെപ്പോലെ അഭക്തനോ ആയിത്തിരു 

കയും ചെയ്യാതിരിപ്പാ൯ കരുതിക്കൊഠ 

വി൯. 

ഗ്രഹം ലഭിപ്പാ൯ ആഗ്രഹിച്ചു കണ്ണനീ 

രോടുക്രടെ അപേക്ഷിച്ചിട്ടും തള്ളപ്പെട്ടു 

അവന് പിന്നത്തേതില് അന്ന 

മാനസാന്തരത്തിന്നു ഇട കണ്ടില്ല എന്നു 

നിങ്ങ അറിയുന്നുവല്ലോം 

സ്ഥൂലമായതും തീ കതുതുന്നതുമായ പവ്വ 

തത്തിന്നും മേഷഘതമസ്സ്', ക്രരിരുട്ടു, കൊടു 

അകാററു, കാഹളനാദം, വാക്കുകളുടെ ശബ്ദും 

എന്നിവെക്കും അടുക്കല് അല്ലല്ലോ നിങ്ങ 

0 ലവം 
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വന്നിരിക്കുന്നതു. ആ ശബ്ദം കേട്ടവര് 

ഇനി ഒരു വചനം തങ്ങളോടു പറയരു 

തേ എന്നു അപേക്ഷിച്ചു. ഒരു ശൂഗം 

എങ്കിലും പവ്യുതം തൊട്ടാല് അതിനെ 

കല്ലെറിഞ്ഞു കൊല്ലേണം എന്നുള്ള കല്പന 

അവക്കു സഹിച്ചുക്രടാഞ്ഞു. ഞാ൯ അതൃ 

ന്തം പേടിച്ചു വിറെക്കുന്നു എന്നു മോശെയും 

പറയത്തക്കവണ്ണം ആ കാഴ്സ ഭയങ്കരമാ 

യിരുന്നു. പിന്നെയാ സിടയാ൯പവ്വ 

തത്തിന്നും ജീവനുള്ള ദൈവത്തിന്െറ 

നഗരമായ സ്വഗ്ലീയയെരൂശലേമിന്നും 

അനകായിരം ഒ്രൃതന്മാരുടെ സവ്വസംഘ 

ത്തിന്നും 

ക്കുന്ന ആല്യജാതന്മാരുടെ സഭെക്കും എല്ലാ 

സ്വശശത്തില് പേരെഴ്തിയിരി 

വരുടെയും ദൈവമായ ന്യായാധിപതിക്കും 

സിഭ്ധന്മാരായ നീതിമാന്മാരുടെ ആത്മാ 

ക്കഠംക്കും പുതുനിയമത്തിനെറ മഭ്ധ്യസ്ഥ 

നായ യശുധിന്നും ഹാബ്ങെലിനെറ രക്ത 

ത്തെക്കാ. ഗുണകരമായി സംസാരിക്കുന്ന 

പുണ്യാഹരക്തത്തിന്നും അടുക്കലത്രേ നി 

ങ്ങ ഡന്നിരിക്കുന്നതു . 

ന്നവനെ നിരസിക്കാതിരിപ്പാ൯ നോക്കു 

ധി൯. 

നിരസിച്ചവര് തെററി ഒഗിയാതിരുന്നു എ 

അരുളിച്ചെയു 

ഭൂമിയില് അരുളിച്ചെയുവനെ 

കില് സ്വഗ്ലത്തില്നിന്നു അരുളിച്ചെയ്യുന്ന 

വനെ നാ ിട്ടുമാറിയാല് എത്ര അധികം. 

അവനെറ ശബ്ദം അന്നു ഭൂമിയെ ഇളക്കി; 

ഇപ്പോഴാ, “4 ഞാ൯ ഇനി ഒരിക്കല് ഭൂമി 

യെ മാത്രമല്ല, ആകാശത്തെയും ഇളകും? 

എന്നു അവന് വാശത്മം ചെയ്യൂ. ഇനി 

ഒരിക്കല്” എന്നതു, ഇ ഒക്കമില്ലാത്തതു നില 

നില്ലേഹണ്ടതിന്നു നിമ്മിതമായ ഇളക്കമുള്ള 

തിന്നു മാററം വരും എന്നു സൂചിപ്പിക്കുന്നു . 

ആകയാല് ഇളകാത്ത രാജ്യം പ്രാപിക്കു 

ന്നതുകൊണ്ടു നാം നന്ദിയുള്ള വരായി ദൈ 

ഭക്തി വത്തിന്നു പ്രസാദം വരുമാറു 

യോടും ഭയടത്തോടുംക്ൂരടെ സേവചെയ്യു. 
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നമുടെ ദൈവം ദഹിപ്പികുന്ന അഗ്നി 

യാല്ലാ. 

൧൩൨. അഡ്ധ്യായം. 

അ സഹോടദരപ്രിതി നിലന് ല്ലുട്ടെ. 

തിഥിസച്ല്ലാരം മറക്കരുതു. അതിനാല് 

ചിലര അറിയാതെ 

സല്ലരിച്ചിട്ടുണ്ട ല്ലാ. 

കാര് എന്നപോലെ തടധുകാരെയും നിങ്ങ 

ഭൈ വട്ൂതന്മാരെ 

നിത്മ്ടും തടവു 

മൂം ശരിരത്തിരു ഇരിക്കുന്നവരാകയാര 

കക്ടൂമനദഭവിക്കുന്നവരെയും ഓത്തു കൊഠം 

ധി൯. വിവാഹം ഏല്ലാവകും മാന്യവും 

കിടക്ക നിമ്മലധും ആയിരിക്കട്ടെ; എ 

ന്നല് ഒുന്നടു ദൂകാരെയും വ്യഭിചാരികളെ. 

യൂം ദൈവം ധിധിക്കും. നിങ്ങളൂടെ 

നടപ്പു ദവ്യാഗ്രഹമിച്ചാത്തതായിരിക്കട്ടെ; 

ഉള്ള തു തകാണ്ടു തൃം്ിപ്പെടുധി൯: :: ഞാ൯ 

നിന്നെ ഒരുനാളും കൈവിടുകയില്ല 

ഉപേക്ഷിക്കയുമില്ല'" ഏന്നു അവന് തന്നേ 

അരുളിച്ചെഷ്യിരിക്കുന്നുവല്ലോ. ആക 

യാല് 4 കത്താധു എനിക്കു തുണ; ഞാ൯ 

പേടിക്കയില്ല; മനുഷ്യ൯ ഏന്നോടു ഏന്തു 

ചെയ്യും" എന്നു നമുക്കു ധൈയ്യമത്താടെ 

പറയാം. 

നിങ്ങളോടു ദൈവവചനം പ്രസംഗി 

ച്ചു നിങ്ങളെ. നടത്തിയവരെ ഓത്തു കൊഠം 

വി൯; അവരുടെ ജീധാവസാനം ഓത്തു 

അവരുടെ വിശ്വാസം അനുകരിപ്പി൯. 

യേശുകിസ്റ്ക ഇന്നലെയും ഇന്നും എന്നെ 

ന്നേക്കും അന്യന് തന്നേ. വിഖിധവും 

അന്യ ധൃയമായ ഉപദേശങ്ങളാല് ആരും 

നിങ്ങളെ. വലിച്ചുകൊണ്ടുപോകരുതു; ആ 

ചരിച്ചുപോന്നവക്കു പ്രയോജനമില്ലാത്ത 

കോജനനിയമങ്ങളാലല്ലം 

ന്നേ ഫൃദയം ുപ്പിക്കുന്നതു നല്ലതു. ക്രടാ 

രത്തില് ശുത്രൂഷിക്കുന്നവക്ു അഹോവ്വ 

ത്തികഴിപ്പാ൯ അയവകശേമില്ലാത്ത ഒരു 

കൃപയാല് ത 

ഠിം 

327 ള്ബ്രായര ൧൩. 

യാഗപീഠം നരമുക്കുണ്ടു. മഹാപൂ3രാഹി 

ത൯ പാപചരിഹാരമായി രക്തം വിശുദ്ധ 

മന്ദിരത്തിലേക്കു കൊണ്ടുരപാകുന്ന മൃഗങ്ങ 

മൂടെ മുടല് പാളയത്തിന്നു പുറത്തുധെച്ചു 

ചൂട്ടകളയുന്നു. അങ്ങനെ യേശുവും സ്വ 

ന്തരക്തത്താല് ജനത്തെ ധിശുഭ്ധീകരി 

ക്കേണ്ടതിനു നഗരവാതിലിന്നു പുറത്തു 

ഖെച്ചു കഷ്ടം അന്ഭധിച്ചു. ആകയാല് 

നാം അവനെറ നിന്ദ ചുമന്നുകൊണ്ടു പാ 

ഉയത്തിന്നു പുറത്തു അവനെറ അടുക്കത 

ചെല്ലുക. ഇയിടെ നമുക്കു നിലനില്ലന്ന 

നഗരമിലുല്ലോം വരുവാനയുള്ളതു അതത്ര 

നാം അന്വേഷിക്കുന്നതു. അവ൯മുഖാ 

ന്തരം നാം ദൈവത്തിന്നു അവനെറ നാമ 

ത്തെ ഏററുപറയുന്ന അധരഫലം ഏന്ന 

സ്യോത്ൂയാഗം ഇടവിടാതെ അപ്പിക്കുക. 

നന്മ ചെയ്തന്ും ക്രട്ടായ്ക് കാണിപ്പാന്മം മറ 

ക്കരുതു. ഈവക യാഗത്തിലഃല്ലാ ദൈവം 

പൃസാടിക്കുന്നതു. നിങ്ങളെ നടത്തുന്ന 

വരെ അനുസരിച്ചു കീഗടങ്ങിയിരിപ്പി൯; 

അവര് കണക്കു ബോധിപ്പിക്കേണ്ടുന്നവ 

രാകയാല് നിങ്ങളുടെ ആത്മാക്കമക്കു 

വേണ്ടി ജാഗരിച്ചിരിക്കുന്നു; ഇതു അവര് 

ഞരങ്ങിക്കൊണ്ടല്പ സന്തേകേത്തോടെ 

ചെയ്ത്രാ൯ ഇടധരുത്തുധി൯; അല്ലാഞ്ഞാല് 

നിങ്ങഠക്കു നന്നല്ലം 

ഞഞ്ങമധക്കു ധേണ്ടി പ്രാത്ഥിപ്പി൯. സക 

ലത്തിലും നല്ലവരായി നടപ്പാ൯ ഇച്ഛിക്ക 

കൊണ്ടു ഞങ്ങാംട നല്പമനസ്സ്ാക്ഷി മുണ്ടെ 

ന്നു ഞങ്ങ മഉറെച്ചിരിക്കുന്നു. 

നിങ്ങസക്ുകു വേഗത്തില് വിണ്ടും കിട്ടേണ്ട 

തിന്നു നിങ്ങഠം പ്രാത്ഥിക്കേണം ഏന്നു 

ഏന്നെ 

ഞാന് വിശേഷാല് അഃപക്ഷികുന്നു. 

നിത്യനിയമത്തിന്െറ യ ആ 

ടൂകളുടെ വലിയ ഇടയനായ നമുടെ 

കത്താവായ യേശുധിനെ മരിച്ചവരുടെ 

ഇടയില്നിന്നു മടക്കിവരുത്തിയ സമാധാ 
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യാര്ക്കാബ് ൧ 

നത്തിനെറ ദൈവം നിങ്ങളെ അധ 

സെറ ഇക്ടം ചെയ്ത്ാ൯തക്കവണ്ണം എല്ലാ 

നന്മയിലും യഥാസ്ഥാനപ്പലേടുത്തി തനിക്കു 

പ്രസാദമുള്ളതു യേശുഴ്രിസ്റ്റുമുഖാന്തരം ന 

മ്മില് നിവത്തിക്കുമാറാകട്ടെ; അവന്നു 

എന്നെടന്നക്ും മഹത്വം. ആമന. 

സഹോദരന്മാരേ, ഈ പ്രുമബാധന 

വാക്യം പൊറുത്തുകൊഠംധി൯ എന്നു അ 

പേക്ഷിക്കുന്നു; ചുരുക്കമായിട്ടല്പോ ഞാ൯ 

എഴ്തിയിരിക്കുന്നതു . സഹോദരനായ 

1111 01511 0 

൧൧5 

യാക്കോബ് എഴുതിയ ലേഖനം 

396 ണണ 1 

തിമൊഥെയൊസ് തടധില്നിന്നു ഇറത്കി 

എന്നു അറിധി൯. അവന വേഗത്തില് 

വന്നാല് ഞാ൯ അവധന്ദമായി നിങ്ങള 

വന്നുകാണും. 

നിങ്ങളെ നടതുതുന്നവക്കു എല്ലാവദ്മം 94 

സകലധിശുദ്ധന്മാക്കും വന്ദനം ചൊല്ലു 

വി൯. ഇതല്യക്കാര് നിങ്ങമക്കു വന്ദനം 

ചൊല്ലുന്നു . 

കൂപ നിങ്ങളോടെല്ലാവരോടുംക്രടെ ഇ 95, 

രിക്കുമാറാകട്ടെ. ആർമ൯. 

ട് അദ്ധ്യായം. 

ദീദ്ചക്കിനെംജഘും 

യേശുക്രിസ്മുവിനെറയും ദാസനായ യാ 

കത്താവായ 

ക്കോബ് എഴുതുന്നതു : ചിതറിപ്പാക്കുന്ന പ 

നൂണ്ടു ഗോത്രങ്ങള്ക്കും വന്ദനം. എനെറ 

സഹോദരന്മാരര, നിങ്ങ വിവിധചരി 

ക്ഷകളില് അകപ്പെടു3മ്പാഠം നിങ്ങളുടെ 

വിശ്വാസത്തിസെറ പരിശോധന സ്ഥിര 

ത തുള വാക്കുന്നു എന്നു അറിഞ്ഞു അതു അശ 

ഷം സന്തോഷം എന്നു എണ്ണുവിന൯. എ 

ന്നാല് നിങ്ങ ഒന്നിലും കുറവില്ലാതെ തി 

കുഞ്ഞവരും സംപ്പൂണ്ണരും ആകേണ്ടതിന്നു 

സ്ഥിരതെക്കു തികഞഞപ്രവൃത്തി ഉണ്ടാകട്ടെ. 

നിങ്ങളില് ഒരുത്തന്നു ക്തോനം കുറവാ 

കുന്നു എങ്കില് ഭത്സിക്കാതെ എല്ലാ 
വക്കും ഒടായ്യമായി കൊടുക്കുന്നവനായ 

ദൈവത്തോടു യാചിക്കട്ടെ; അപ്പ്യോഠ 

അവന്നു ലഭികും. എന്നാല് അവ൯ 8 
| 

ഒന്നും സംശയിക്കാതെ വിശ്വാസത്തോടെ 

യാചിക്കേണം; സംശയിക്കുന്നവന് കാററ 

ടിച്ചു അലയുന്ന കടല്ത്തിരെക്കു സമന്. 

രം ഇങ്ങനെയുള്ള മനുഷ്യ൯ കത്താധിങ്കല്നി 

ന്നു വല്ലതും ലഭിക്കും എന്നു നിരൂപിക്കരുതു. 

ഇരുമനസ്സുള്ള മന്ഷ്യ൯ തനെറ വഴിക 8 

ളില് ഒക്കെയും അസ്ഥിര൯ ആകുന്നു. 

എന്നാല് എളിയസഹോദര൯ തനെറ 

ഉയച്ചയിലും ധനവാഃനാ പുല്പിനെറ 10 

വൃ3പാലെ ഒഴിഞ്ജുപോകുന്നവനാകയാത 

തന്െറ എളിമയിലും പ്രശംസിക്കട്ടെ. 

സൂയ൯ ൂ്ളുക്കാമററാടെ ഉടിച്ചിട്ടു പുല്ലു മ 11 

ണങ്ങി പൂവുതിന്നു അതിനെറ രൂപഭംഗി 

കെട്ടുപോകുന്നു. അതുപോലെ ധനവാ 

നം തനെറ പ്രയത്നങ്ങളില് വാടി പ്പ്യോകും. 

ഠിം 
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വാന്; അവന് കൊള്ളാകുന്നവനായി തെ 

ളിഞഞശേഷാം കത്താധു തന്നെ സ്നേഹികു 

ന്നവകു വശേത്തം ചെയൂ ജീധഖകിരീടം 

'പുപോിക്കും. 

ഞാന് ദൈധത്മാല് പരിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു 

പരിക്ഷിക്കപ്പെടുമ്പോഠം 

എന്നു അരും പറയരുതു. ദൈവം ദോഷ 

ഞ്ങളാല് പരിക്ഷിക്കപ്പെടാത്തവ൯ ആകു 

ന്നു; താന് ആരെയും പരിക്ഷികുന്നതു 

മില്ല. 

ന്നതു സ്വന്തമോഹത്താല് ആകക്കിച്ചു 

ഓരോരുത്തന് പരിക്ഷിക്കപ്പെടു 

വശികരിക്കപ്പെടുകയാല് ആകുന്നു. മോ 

ഹം ഗഭം ധരിച്ചു പാപത്തെ പ്രസധി 

ക്കുന്നു; പാപം മഗ്രത്തിട്ട മരണത്തെ പെ 

റുന്നു. എന്െറ പ്രിയസദഹാദരന്മാരര, 

വഞ്ചിക്കപ്പെടരുതു. ഏച്ലാനല്പദാനവും 

തികഞ്ഞ വരം ഒക്കെയും ഉയരത്തില് 

നിന്നു, ധെളിച്ചങ്ങളുടെ പിതാധിങ്കല് 

നിന്നു ഇറങ്ങിവരുന്നു. അധന്നു ധികാ 

രമമാ ഗതികേദത്താലുള്ള ആ ഛാദനഃമാ 

ഇല്ല. നാം അവനെറ സൃഷ്ടികളില് ഒരു 

വിധം ആമല്പഫലമാരകണ്ചഞതിന്നു അവ൯ 

തന്െറ ഇക്യും ഹേതു വായി സത്വത്തിനെറ 

വചനത്താല് നമ്മെ ജനിപ്പിച്ചിരിടന്നു. 

പ്രിയസ മഹാദരന്മാര, നിങ്ങ അതു 

അറിയുന്നുവല്ലോ. എന്നാല് തു മഠ 

ൃനും കേറ്സ്ാ൯ ധേഗതയും പറവാന് 

താമസവഖും കോപത്തിന്നു താമസ്വുമുദ്ള 

വ൯ ആയിരിക്കട്ടെ. 

പം ദൈവത്തിന്െറ നീതിയെ പ്രവത്തി 

മനുഷ്യന്െറ കോ 

ക്ടന്ന ല്ല. ആകയാല് എല്ലാഅഴ്ചക്കും ദുഷ്ട 

തയൂടെ ആധിക്യധും വിട്ടു നിങ്ങളൂടെ 

ആത്മാക്കളെ രക്ഷിപ്പാ൯ ശക്തിയുള്ള തും 

ഉ 0൦നടതുമായ വചനം സ്വെമൃതയാടെ 

കൈക്കൊരധിന. എങ്കിലും വചനം 

മുകരക്കു മാത്രം ചെയഷ്യൂകൊണ്ടു തങ്ങളെ 

തന്നേ ചതിക്കാതെ അതിനെ ചെയ്യുന്നവ 

കം 

ധാരം 

കേശക്കുന്നവന് എങ്കിലും ചെയ്യാത്തവനാ 

യിരുന്നാല് അവന് തനെറ സ്വാഭാധിക 

മുഖം കണ്ണാടിയില് നോക്കുന്ന ആമമാടു 

ഒകുന്നു. അധവന് തന്നെത്താന് കണ്ടു 

പുറപ്പെട്ടു താന് ഇന്ന രൂപം ആയിരുന്നു 

എന്നു ഉടനെ മാന്നമപാകുന്നു. സ്വാത 

നത്ൃത്തിനെറ തികഞ്ഞ ന്യായപ്രമാണം 

ഉററു നാക്കി അതില് നിലനില്ലന്നവ 

നോ കേട്ട മാകുന്നവനല്ല. പ്രവൃത്തി ചെ 

യ്യന്നവനായി താ൯ ചെയ്യുന്നതില് ഭാഗ്യ 

വാ൯ ൭കും. നിങ്ങളില് ഒരുവ൯ 

തന്െറ നാധിനു കടിഞ്ഞാണിടാതെ 

തെറ ഹൃദയത്തെ വഞ്ചിച്ചുകൊണ്ടു താ൯ 

ഭക്തന് എന്നു നിരൂപിച്ചാൽ അവന്െറ 

ക്തി വൃത്ഥം അത. പിതാധായദൈ 

വത്തിനെറ മുമ്പാകെ ശുദ്ധവും നിമ്മലധു 

മായ്യ്ള ഭ ദ്തിയോ: അനാഥമരയും വിധ 

വമാരെയും അവരുടെ സക്കടത്തില് ചെ 

ന്നു കാണുന്നതും ദലാകത്താചുള്ള കളങ്കം 

പററാതയവളൂ്റും തന്നെത്താന് കാത്തുകൊ 

കളു ന്നതും ആകുന്നു. 

൨.൦ അദ്ധ്യായം. 
൨ 

സംഹാദരന്മാരരം, തേജസ്സുള്ള വനംയി 

നമ്മുടെ കത്താവായ യേശു കിസ്പുവില് വി 

ശ്വസിക്കുന്ന നിങ്ങ മുഖപക്ഷം കാണി 

ക്കരുതു. നിങ്ങളുടെ പള്ളിയില് മോടി 

യുള്ള വസും ധരിച്ചും പൊമനമാതിരം ഇട്ടും 

കൊണ്ടു ഒരുത്തനും മു ഷിഞആ വന്്രം ധരി 

ച്ചോരു ദരിദനും വന്നാല് നിങ്ങര മോ 

ടിയയള്ള വസ്ത്രും ധരിച്ചവനെ നോക്കി: 

ഇയിടെ സുമഖന ഇരുന്നാലും ഏന്നും ഒരി 

ദനോടു: നീ അധിടെ നില്ല; അല്ലെങ്കില് 

എനെറ പാടപീഠത്തിങ്കത ഇരിക്ക ഏന്നും 

നിങ്ങ മൃ്ളില് ബ്ര) 

മാണമില്ലാതെ ന്യായരഹി.തമായി ധിധി 

പറയുന്നു എങ്കില് 

മ? 

പ ക 
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യാമക്കാബ് ൨ 

ക്കുന്നവരായില്ലയോ? പ്രിയസഹോദരന്മാ 

രേ, കേഠപ്പി൯: ദൈവം ലോകത്തില് ദരി 

ദ്രരായവരെ ധിശ്വാസത്തില് സമ്പന്നരും 

തന്നെ സ്നറേഹിക്കുന്നവക്കു വാശത്തം ചെയ്യു 

രാജ്യത്തിനെറ അവകാശികളുമാകേണ്ട 

തിന്നു തിരഞ്ഞെടുത്തില്ലയോ? നിങ്ങളോ 

ദരിദനെ അപമാനിച്ചിരിക്കുന്നു. ധന 

വാന്മാർ അല്ലയോ നിങ്ങളെ പീഡിപ്പി 

ക്കുന്നതു? അവ൪ അല്ലയോ നിങ്ങളെ ന്യാ 

യസ്ഥാനങ്ങളി ലേക്കു ഇഴെച്ചു കൊണ്ടു 

പോകുന്നതു? നിങ്ങളുടെമേല് വിളിച്ചി 

രിക്കുന്ന നല്ല നാമത്തെ അവര് അല്ലയോ 

ടൂഷ്കിക്കുന്നതു? എന്നാല് €ക്രൂട്ടുകാരനെ 

നിന്നെപ്പോലെ തന്നേ സ്നേഹിക്കേണം? 

എന്ന തിരുധെഴ്െത്തിന്നു ഒത്തവണ്ണം രാജ 

കീയന്യായപ്രമാണം നിങ്ങ നിവത്തി 

ക്കുന്നു എങ്കില് നന്നു. മുഖപക്ഷം കാണി 

ച്ചാ ലോ പാപം ചെയ്യന്നു; നിങ്ങ ലംഘ 

നക്കാര എന്നു ന്യായപ്രമാണത്താല് തെ 

ളിയ്യന്നു. 

വന്ദം അനുസരിച്ചു നടന്നിട്ടും ഒന്നില് 

ഒരുത്ത൯ ന്യായപ്രമാണം മുഴ 

തെററിയാല് അവന് സകലത്തിന്നും കുററ 

ക്കാരനായിത്തീന്നു. വ്യഭിചാരം ചെയ്യ 

രുതു എന്നു കല്പ്ച്യവ൯ കുല ചെയ്യരുതു 

എന്നും കല്പിച്ചിരിക്കുന്നു. നീ വൃഭിചാരം 

ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിലും കുല ചെയ്യന്നു എങ്കില് 

ന്യായപ്രമാണം ലംഘിക്കുന്നവനായിത്തി 

ന്നു. സ്വാതന്ത്ര ത്തിനെറ ന്യായപ്രുമാ 

ണത്താല് പിധിക്കപ്പെടുവാനുള്ള വരെ 

പ്പോലെ സംസാരിക്കയും പ്രവത്തിക്കയും 

ചെയ്ത്രി൯. കരുണ കാണിക്കാത്തവന്നു 

കരുണയില്ലാത്ത സ്യായധിധി ഉണ്ടാകും; 

കരുണ ന്യായധിധിയെ ജയിച്ചു പ്രശം 

സിക്കുന്നു. 

സഹോദരന്മാരേ, ഒരുത്തന് തനിക്കു 

വിശ്വാസം ഉണ്ടു എന്നു പറകയും പ്രവൃ 

ത്തിക ഇല്ലാതിരിക്കയും ചെയ്യാല് തുപ 

ധാഠാഥദ്ഠിം 
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കാരം ഏന്തു? ആ വിശ്വാസത്താല് അ 

വ൯ രക്ഷപ്രാപിക്കുമോ? ഒരു സഹോ 

ദരനോ, സഹോദരിയോ നഗ്നരും അഹാ 

വൃത്തിക്കു വക ഇല്ലാത്തവരുമായിരിക്കെ 

നിങ്ങള് ത ഒരുത്ത൯ അവരോടു: സമാ 

ധാനത്തോടെ പോയി തി കായുയകയും വി 

ശപ്പടക്കുകയും ചെയ്ത്രി൯ എന്നു പറയുന്നത 

ല്ലാതെ ദേഹരക്കഷെക്കു ആധശ്യമുള്ളതു 

അവക്കു കൊട്ടുക്കാതിരുന്നാല് ഉപകാരം 

എന്തു? അങ്ങനെ ധിശ്വാസവും ഡ്രവൃ 

ത്തികളില്ലാത്തതായാല് സ്വതധെ ന്ജ്ഷ്ീ 

വമാകുന്നു. എന്നാല് ഒരുത്ത൯: നിനക്കു 

വിശ്വാസം ഉണ്ടു; എനിക്കു പ്രപൃത്തികഠ 

നിനെറ 

വിശ്വാസം പ്രവ്ൃത്തികഠ ക്രടാതെ കാണി 

ഉണ്ടു എന്നു പറയുമായിരിക്കും. 

ച്ചതരിക; ഞാനും ഏനെറ ധിശ്വാസം 

പ്രവൃത്തികളാല് കാണിച്ചുതരാം. ദൈവം 

ഏകന് എന്നു നി വിശ്വസിക്കുന്നുധോ; 

കൊള്ളാം; പിശാചുകളും അങ്ങനെ ധി 

ശ്വസിക്കയും വിറെക്കയും ചെയ്യുന്നു. ൮ 

ത്ഥമനുഷ്യാം പ്രവൃത്തിയില്ലത്തേ വിശ്വാ 

സം നിക്കുലമെന്നു ഗ്രഹിപ്പാ൯ നിനക്കു മന 

സ്സണ്ടോ? നമുടെ പിതാവായ അബ്ര 

ഹാം തന്െറ മകനായ യിസ്റ്റാക്കിനെ യാ 

ഗപീഠത്തിന്മേത അപ്പിച്ചിട്ട പ്രവൃത്തി 

യാല് അല്ലയോ നിതികരിക്കപ്പെടടതു? അ 

വനെറ പ്രവ്ൃത്തിയോടുക്രടെ വിശ്വാസം 

വ്യാപരിച്ചു എന്നും പ്രവൃത്തിയാല് വിശ്വാ 

സം പൂണ്ണമായി എന്നും നീ കാണുന്നുവല്ലോ. 

അബ്രാഹാം ദൈവത്തെ വിശ്വസിക്കയും 

അതു അവന്നു നിതിയായി കണക്കിടുക 

യും ചെയ്യു എന്നുള്ള തിരുധവെഴ്ുത്തു നിവൃ 

ത്തിയായി അവ൯ ദൈധവത്തിനെറ സ്നേ 

ഹിതന് എന്നു പേര് പ്രാപിച്ചു. അങ്ങ 

നെ മന്ദഷ്യ൯ വെറും വിശ്വസേത്താലല്ല 

പ്രവൃത്തികളാല് തന്നേ നീതികരിക്കപ്പെ 

ടന്നു എന്നു നിങ്ങ കാണുന്നു. അവ്വണ്ണം 95 
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വേശ്യയ്യം 

കൈക്കൊഠാകയ്യം വേറൊരു വഴിയായി 

രാഹാബ് ന്മേന്ന ദൂതരെ 

പറഞ്ഞയക്കയും ചെയൂതില് പ്രവൃത്തിക 

കാല് അല്ലയോ നിതികരിക്കപ്പെടതു ? 

ഇങ്ങനെ ആത്മാവില്ലാത്ത ശരിരം നിജി 

വമായിരിക്കുന്നതു പോലെ പ്രവ്ൃത്തിയി 

ല്ലാത്ത ധിശ്വാസ്വധും നിജ്യിഖമാകുന്നു. 

൩. അദ്യായം. 

സംഹാദരന്മാദര, അധികം ശിക്ഷാധി 

ധി വരും എന്നു അറിഞ്ഞു നിങ്ങളില് അ 

നേകർ മപദേശ്യാക്കന്മാര ആകരുതു. 

നാം ഏല്ലാവരും പലതിലും തെററിപ്പോ 

കുന്നു; ഒരുത്തന് വാക്കില് തെററാതിരു 

ന്നാല് അവന് ശരിരത്തെ മുഴുവനും കടി 

ഞഞാണിട്ട നടത്തുവാ൯ ശക്തനായി സല് 

ഹുണപൂത്തിയുള്ള പൂരുഷ൯ ആകുന്ഃ. 

കുതിരയെ അധിനമാക്കുവം൯ വായില് 

കടിഞ്ഞാണ ഇട്ട അതിനെറ ശരിരം മുഴ 

കപ്പലും ഏത 
വലിയതു ആയാലും കൊടുങ്കാററടിച്ചു ഓടു 

വരും തിരിക്കുന്നുവഃല്പാ. 

ന്നതായാലും അമരക്കാരന് ഏററവും ചെ 

റിയ ചുൂക്കാ൯ കൊണ്ടു തനിക്കു ബോധിച്ച 

ദിക്കിലേക്കു തിരികുന്നു. അങ്ങനെ തന്നേ 

നാധും ചെറിയ അവയവം എങ്കിലും വള. 

രെ യനമ്പു പറയുന്നു. കുറഞ തി എത 

വലിയ കാടു കത്തിക്കുന്നു; നാധും ഒരു 

തി തന്നേ; അതു നമുടെ അംഗങ്ങളുടെ 

ക്രട്ടത്തിരു അനിതി ലോകമായി ദേഹത്തെ 

മുഴുവ൯ 

തീ കെമ്ആത്തുകയും നരകത്താല് അതിന്നു 

മലിനമാക്കി ങിവചക്രത്തിനു 

തീ പിടിക്കയും ചെയ്യുന്നു. മൃഗം. പക്ഷി, 

ഇഴജാതി, ജചജന്തതു ഈ വക ഏല്ലാം മന 

ഷ്യ ജാതി മുയാടു ഒരുങ്ങുന്നു, മരുങ്ങിയുമിരി 

കുന്ന. നാധിനെടയാ മന്മഷ്യൃക്കാക്കും 

മരുക്ഷവതലു; അതു അടങ്ങാത്ത ദോഷം; 

മരണകരമായ ധികം നിറഞ്ഞതു. അതി 

(0 റ്റം 

101 യാദക്കാബ് ൩, ൪൭: 

നാല് നാം കത്താധും പിതാധുമായവനെ 

സ്തൂതിക്കുന്നു; ദഭൈധത്തിനെറ സാദട്ടശ്യ 

ത്തില് തുണ്ടായ മന്മഷ്ച്യരെ അതിനാല് 

ശപിക്കുന്നു. ഒരു വായിരതുനിന്നു തന്നേ 

സ്യോത്രധും ശാപധും പുറപ്പെടുന്നു. 

ഹോദരന്മാമര, ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കുന്നതു 

സ 

യോഗ്യമല്ല. ഉറധിനെറ ഒരര ദ്വാര 

ത്തില്നിന്നു മധുരവും കൈപ്പൂമു്ള ഖെ 

ള്ളം പുറപ്പെട്ടുവരുമമോ? 

ന്മാരര, അത്തിവ്ൃക്ഷം ഒലിധുപഴധും മുന്തി 

സഭഹാദര 

രിധള്ളി അത്തിപ്പഴവും കായിക്കുമമോ? 

മപ്പുറധില്.നിന്നു മധുരമുമ്ള വെള്ളം പുറ 

പ്പെടുകയയമില്ലം 
നിങ്ങളില് ജ്ഞാനിയും ധിവേകിയുഥാ 

യവ൯ ആര്? അയധവന് ജ്ഞാനലക്ഷണ 

മായ 

തന്െറ 

എന്നാല് നിങ്ങഠകു ഹൃദയത്തില് കൈ 

സ്വെമ്യതയോടെ നല്ലനടപ്പിര 

പ്രവൃത്തികളെ കാണിക്കട്ടെ. 

ക്ൂള്ള ഈഷ്യയും ശാഠ്യധും മുണ്ടെങ്കിര 

സത്യത്തിന്നു ധിദരാധമായി പ്രശംസി 

ക്കയും കോഷ്ട്ു പറകയുമരുതു. ജ്ഇത്ു ഉയ 

രത്തില്നിന്നു വരുന്ന ജ്ഞാനമല്ലു, ടൌ 

മികയും പ്രാകൃതവും പൈശാചികവും ആ 

യതത്രേ. ഈഷ്യയുയം ശാഠ്യവും ഉള്ളട 

ത്തു കലക്കും സകലടുസ്്രവൃത്തിയും ഉണ്ടു. 

ഉുയരത്തിതല്നിന്നുള്ള ജ്ഞാനമോ ഒന്നാ 

മതു നിമ്മലധും പിന്നെ സമാധാനവും 

ശാന്തതയും അന്ുസരണവുമുള്ളതും കരു 

ണയം സതഫലവും നിറഞ്ഞതും പക്ധ 

പാതധും കപടവും ഇല്ലാത്തതുമാകന്നു. 

ഏന്നാല് സമാധാനം ഉണ്ടാക്കുന്നവ൪ 

സമാധാനത്തില് ധിതെച്ചു നീതി ഏന്ന 

ഫലം കൊയ്യും. 

൪. ത്ത ച്യായം. 

നിങ്ങളിരു ശണ്ണയ്യം കലഹവും ഏധിടെ 

നിന്നു? നിങ്ങളുടെ അവയവങ്ങളില് പോ 
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യാ3ക്കാബ് ൫ 

രാടടന്ന ഭോഗച്ഛയകളില് നിന്നല്പയോ? 

നിങ്ങ മോഹിച്ചിട്ടും, പ്രാപിക്കുന്നില്ല ; 

നിങ്ങ കൊല്ലുകയും അസൂയപ്പെടുകയും 

ചെയ്യിട്ടും ഒന്നും സാധിക്കുന്നില്ല; നിങ്ങം 

കലഹിക്കയും ശണ്ണയിടുകയും ചെയ്യിട്ടും 

യാചിക്കായ്ക്കുകൊണ്ടെ കിട്ടുന്നില്ല. നി 

ങ്ങ യാചിക്കുന്നു എങ്കിലും നിങ്ങളുടെ 

ഭോഗങ്ങള്ി ല് ചെലധിടടേണ്ടതിന്നു വല്ലാ 

തെ യാചിക്കകൊണ്ടു ഒന്നും ലഭിക്കുന്നില്ല. 

വ്യഭിചാരിണികളായുള്ളോര, ലോകസ്സറേ 

ആകുനു 

എന്നു നിങ്ങ അറിയുന്നില്ലയോ? ആക 

ഹം ദൈവത്തോടു ശത്രുത്വം 

യാല് ലോകത്തിനെറ സ്നറേഹിത൯ ആകു 

വാ൯ ഇച്ച്റിക്കുന്നവനെല്ലാം ദൈവത്തി 

നെറ ശത്രുഖായിത്തീരുന്നു. അല്ലെങ്കില് 

തിരുലെഴുത്തു വെറുതെ സംസാരിക്കുന്നു 

എന്നു തോന്നുന്നു3വാ? അവന നമ്മില് 

വസിക്കുമാറാക്കിയ ആത്മാവു അസ്മൂയെ 

ക്കായി കാഠക്ഷിക്കന്നു3൨ാ2 എന്നാല് അ 

വ൯ അധികം കൂപ നല്ലുന്നു; അതുകൊ 

ണ്ടു ദൈവം നിഗളികളോടു എതിത്തു 

നില്ലൃയും താ്മൃയുള്ള വക്കു കൂപ നല്ലൃകയും 

ചെയ്യുന്നു” എന്നു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ആക 

യാല് നിങ്ങ ദൈവത്തിന്നു കിഴടങ്ങു 

വി൯; പിശാചി നാട്ട എതിത്തുനിപ്പി൯; 

എന്നാല് അവന് നിങ്ങളെ വിട്ടു ഓടി 

പ്പോകും. ദൈവര്ത്താടു അടുതുതുചെല്ല 

വി൯; എന്നാല് അവന് നിങ്ങളോടു അടു 

ത്തുവരും. പാപികളേ, കൈകളെ ലെ 

ടിപ്പാക്കുവി൯; ഇരുമനസ്സള്ളോമര, ഹൃദ 

യങ്ങളെ ശുഭ്ധീകരിപ്പി൯; സങ്കടപ്പെട്ടു 

ടുഃഖിച്ചു കരധി൯; നിങ്ങളൂടെചിരി ടൂഃഖ 

മായും സന്തോഷം ധികഷ്കാദമായജും തീരട്ടെ. 

കത്താവി നെറ സന്നിധിയി മ താഴ്ഴയി൯; 

എന്നാല് അവന് നിങ്ങളെ ഉയത്ത്ുും. 

സഹോദരന്മാരര, അദന്യോന്യം ഒൂക്കി 

ക്കരുതു; തനെറ സദഹാദരനെ ദുഷിക്ക 

ന്ന 5 
ത്തു 

യും യിധിക്കയും ചെയ്യുന്നവന് ന്യായ പ്ര 

മാണത്തെ ഒുഷിക്കയും ന്യായപ്രമാണ 

ത്തെ ലിധിക്കയും ചെയ്യുന്നു. ന്യായപ്ര 

മാണത്തെ വിധിക്കുന്നു എങ്കില് നി ന്യായ 

പ്രമാണത്തെ അനുഷ്ടിക്കുന്നവനല്ല, ധി 

ധിക്കുന്നവനത്രേ. ന്യായപ്രമാണകത്താ 

വും ന്യായാധിപതിയും ഒരുവനേയുള്ളൂ : 

രക്ഷിപ്പാനും നശിപ്പിപ്പാനും ശക്തനായ 

വസ തന്നേ; ക്രട്ടുകാരനെ വിധിപ്പാ൯ 

നി ആര്? 

ഇ മന്നാ നാളെയോ ഞങ്ങ ഇന്ന പട്ട 

ണത്തില് പോയി അധിടെ ഒരാണ്ടു കഴി 

ചയ വ്യാപാരം ചെയ്യൂ ലാഭം ഉണ്ടാക്കും എ 

നു പറയുന്നവരേ, കോപ്പി൯: നാള. 

ത്തേതു നിങ്ങഠം അറിയുന്നില്ലല്ലോ; നിങ്ങ 

മൂടെ ജീവ൯ എങ്ങനെയുള്ളതു? അല്പടന 

രമത്തക്കു കാണുന്നതും പിന്നെ മറഞ്ഞുപോ 

കുന്നതുമായ ആധിയടല്ലാ. കത്താധിന്നു 

ഇഷ്ടം ഉണ്ടെങ്കില് ഞങ്ങ ജീവിച്ചിരുന്നു 

ഇന്നിന്നതു ചെയ്യും എന്നല്ലമയാ പറയേ 

ണ്ടതു. നിങ്ങളാ വമ്പു പറഞ്ഞു പ്രശം 

സിക്കുന്നു; ഈവക പ്രശംസ എല്ലാം 

ദോഷം ആകുന്നു. നന്മ ചെയ്ത്താ൯ അ 

റിഞ്ഞിട്ടും ചെയ്യാത്തവന്നു അതു പാപം 

തന്ന. 

൫. അദ്ധ്യായം. 

അല്ലയോ ധനവാന്മാരര, നിങ്ങളുടെ 

മേല് വരുന്ന ദൂരിതങ്ങനിമിത്തം കര 

ഞ്ഞ മുറയിടുയി൯. 

ദരവിച്ചും മടുപ്പു പുഴ്ചവരിച്ചും പോയി. 

നിങ്ങളുടെ പൊന്നും ധെള്ളിയും കറപിടി 

നിങ്ങളുടെ ധനം 

ചൂ; ആ കറ നിങ്ങളുടെ നേരെ സാക്ഷി 

യാകും; അതു തീപോലെ നിങ്ങളൂടെ 

ജഡത്തെ തിന്നുകളയും. അന്ത്യകാല 

തു നിങ്ങ നിമക്ഷപങ്ങളെ ശേഖരി 

ച്ചിരിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ നിലങ്ങളെ 
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കൊയുൂ ലവേലക്കാരുടെ ക്രലി നിങ്ങര പി 

ടിച്ചുവല്ലോ; അതു നിങ്ങളൂടെ അടുക്കത 

നിന്നു നിലധിക്ളിക്കുന്നു. 

മുറഖിളി സൈവ്ൃയങ്ങളുടെ കത്താധിന്െറ 

കൊയഷ്യവരുടെ 

ചെവിയില് ഏത്തിയിരിക്കുന്നു. നിങ്ങ 

ഭൂമിയില് ആഡംബരത്തോടെ സുഖിച്ചു 

പുളെച്ചു കുലദിവസത്മില് എന്നപോലെ 

നിങ്ങളുടെ ഫൃുദയത്തെ പോഷഷിപ്പിച്ചിരി 

കുന്നു. നിങ്ങ നീതിമാനെ കുറാം ധി 

ധിച്ച കൊന്നു; അവന് നിങ്ങളോടു മറു 

തുതുനില്ലന്നതുമില്ല. 

ഏന്നാല് സദഹോദരനാദര, കത്താധി 

ന്െറ പ്രത്വക്ഷതവരെ ദിഘക്ഷമമയാടി 

രിപ്പി൯; കൃഷിക്കാരന് ഭൂമിയുടെ വില 

യേറിയ ഫലത്തിന്നു കാത്ത്തുകൊണ്ടു മുറ്മഴ 

യും പിന്മഴയും അതിന്നു കിട്ടു മവാളം ടിഘ 

നിങ്ങളും ദീ! 

ഘൃക്ഷമരമയാടിരിപ്പി൯; നിംങളൂടെ ഹൃദ 

ക്ഷമ യാടി രിക്കുന്നുവാ്ലാ. 

യം സ്ഥ്രമാക്കധി൯; കത്താധിന്െറ പപ) 

ത്യക്ഷത സമീപി ച്ചിരിക്കുന്നു. സമഹാദ 

രന്മരേര, ധിധിക്കപ്പെടാതിരിപ്പാ൯ ഒരു 

വന്റെറ നേരെ ഒരുവന് ഞരങ്ങി പ്പോക 

രുതു; ഇതാ, ന്യായാധിപതി വാതില്ലൂല് 

നില്ലുന്നു. സരഹാദരന്മാരര, കത്താധി 

നെറ നാമത്തിരു സംസാരിച്ച 'പുവാചക 

ന്മാരെ കഷ്യാശഭവത്തിന്നും ടിഏക്ഷമെ 

ക്കും ദൂഷ്യാന്തമായി ധിചാരിച്ചുകൊഠധി൯. 

സഹ് ്ലൂത കാണിച്ചവരെ നാം ടാഗ്യവം 

ന്മാര് എന്ന പുക 

സഹി സബ്ണ്ത നിങ്ങഠം കേട്ടും കത്താവു വരു 

യോബിനെറ 

ത്തിയ അധസാനം കഞണ്ടുമിരിക്ുന്നു. 

കത്താധു മഹകേരുണയും മനസ്സലിധുമു 

ഒുള വനദല്ലാ. 

വിമശകാത സദഹാദരന്മാരര, സ്വഗ്ഗ 

ത്തെരയാ ടരൂഥിയെയാ മററു യാതൊന്നി 

03 യാടൃക്കാബ് ൫ 

നെയയമോ ചൊല്ലി സത്യം ചെയ്യരുതു; ശി 

ക്ഷാധിധിയില് അകപ്പെടാതിരിപ്പാന് നി 

ഞങ്ങ ഉപ്പൂ എന്നു പറഞ്ഞാല് മു ഏന്നും 

ലു ഏന്നു പറഞ്ഞാൽ ഇല്ല ഏന്നും ഇരി 

ക്കട്ടെ. 

നിങ്ങളില് കഷ്യമനുഭവിക്കുന്നവ൯ പ്പാ 

ത്ഥിക്കട്ടെ; സുഖം അദ്ഭഭധിക്കുന്നവ൯ 

പാട്ടു പടേട്ടെ. നിങ്ങളില് ദീനമായി കി 

ടക്കുന്നവ൯ സഭയിലെ മൂപ്പന്മാരെ വരു 

ത്തട്ടെ. അവര് കത്താവിനെറ നാമത്തില് 

അവനെ എണ്ണ പൂശി അവന്നു വേണ്ടി 

പ്വാത്ഥിക്കട്ടെ. ഏന്നാല് ധിശ്വാസമത്താ 

ടൂക്രടിയ പ്രാത്ഥന ദീനക്കാരനെ രക്ഷി 

ക്കും; കത്താവു അധനെ ഏഴ്ചന്നേപ്പിക്കും; 

അവന് പപപേം ചെയ്യിട്ടുണ്ടെങ്കിര അവ 

നോടു ക്ഷമിക്കും. എന്നാല് നിങ്ങശക്കു 

രോഗശാന്തി വഖരരഞണ്ടതിന്നു തമ്മില് പാ 

വങ്ങളെ ഏററുപറഞ്ഞു ഒരുവന്നു വേണ്ടി 

ഒരുവന് പ്രാത്ഥിപ്പി൯. 

ത്ൂദ്ധയോടുക്രടിയ പ്രാത്ഥന വമുരെഫലി 

നിതിമാനെറ 

ക്കുന്നു. ഏലീിയാധയു നമുക്കു സമസ്വഭാവ 

മുകള മനുഷ്യ൯ ആയിരുന്നു; മഴ പെയ്യാ 

തിരിമക്കുണ്ടതിന്നു അവന് പ്രാത്ഥനയില് 

അപേക്ഷിച്ചു; മൂന്നു സംവത്സരധും ആവു 

മാസവും ദേശത്തു മഥ പെയ്യില്ല. അവ൯ 

വീണ്ടും പ്രാത്ഥിച്ചർപ്പ്രാഠഠ ആകാശേതൃമൃനി 

ന്നു മഴ പെയ്യു, ഭൂമിയില് ധാന്യം വിളഞ്ഞു. 

സദഹാോദരദ്മാദര, നിങ്ങളിരു ഒരുവ൯ 

സത്യം ധിട്ടു തെററിച്ചോകയും അവനെ 

ഒരുവ൯ തിരിച്ചുവരുതൃതുകയും ചെയ്യാ 

വാപിയെ നേലൃഗഴിക്കു ആഅക്കുന്നവ൯ അ 

വെറ പ്രാണനെ മരണത്തിരുനിനു 

രക്ഷിക്കയും പാപങ്ങളുടെ ബഗഫ്ുത്വം 

മറെക്കയും ചെയ്യും എന്നു അധവന്൯ അറി 

ഞ്ഞുകൊക്കേട്ടെ. 
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പത്രൊസ് എഴതിയ ഒന്നാം ലേഖനം 

യയ ൧൦ 

൧. അദ്ധ്യായം. 

(യേ.ക്രംഡ്വെലിറെം അപ്പൊസ്ൂലനാ 

യ പത്രെസ്' പൊന്തൊസിലും ഗലാത്യ 

യിലും കപ്പദൊക്യയിലും ആസ്യയിലും ബി 

ഥുന്യയിലും ചിതറിപ്പാക്കുന്ന പരദേശിക 

. ളം 

വിന്നു ഒത്തവണ്ണം ആത്മാധിനെറ ധിശു 

പിതാവായ ദൈധത്തിനെറ മുന്നറി 

ഭ്ധീകരണം പ്രാപിച്ചു അനുസരണം കാ 

ണിപ്പംനും യേശുക്രിസ്തുവിനെറ രക്ത 

ത്താല് തളിക്കപ്പെടുവാന്ുമായി വൃതന്മാരു 

മായവക്കു എഴുതുന്നതു : നിങ്ങഥക്കു കുപ 

യും സമാധാനവും വഭ്ധിക്കമാറാകട്ടെ. 

നമുടെ കത്താവായ യേശുക്രിസ്റ്റുവി 

നെറ പിതാവായ ദൈവത്തിന്നു സ്ോത്രം. 

അവന് മരിച്ചവരുടെ ഇടയിതനിന്നുള്ള 

യേശുക്രിസ്തുധിനെറ പുനരുത്ഥാനത്താല് 

തന്െറ കരുണാധിക്യ പ്രകാരം നമ്മെ 

ജീവനുള്ള പ്രത്യാശെക്കായി, അന്ത്യകാല 

ആവിൽ ധെളിപ്പെടുവാ൯ ഒരുങ്ങിയിരിക്കു 

ന്ന രക്ഷക്കു വിശ്വാസത്താല് ദൈധശ 

ക്തിയില് കാക്കപ്പെടുന്ന നിങ്ങള്ക്കു വേ 

ണ്ടി സ്വശ്ശത്തില് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നതും 

ക്ഷയം, മാലിന്യം, വാട്ടം എന്നിവ ഇല്ലാ 

ത്തതുമായ അവകാശത്തിന്നായി തന്നേ 

അതില് 

നിങ്ങ ഇപ്പോ അപ്പനേരതേക്കു നാ 

വീണ്ടും ജനിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. 

നാപരിക്ഷകളാല് ഒ്ദൂഃഖിച്ചിരിക്കേണ്ടിവ 

ന്നാലും ആനന്ദിക്കുന്നു. അഴിഞ്ഞജുപോകു 

ന്നതും തീയില് ശോധന കഴിക്കുന്നതുമായ 

ധാഠാഥറ്ഠിം 

പൊന്നിനെക്കാഠം നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസ 

ത്തിനെറ പരിശോധന ധി ലയേറിയതു 

എന്നു യേശുക്രിസ്റ്റവിനെറ പ്രത്യക്ഷത 

യില് പൃകഴ്ടെക്കും തേജസ്സിന്നും മാനത്തി 

ന്നുമായി കാണ്മാ൯ അങ്ങനെ ഇടവരും. 

അയനെ നിങ്ങ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിലും സ്നേ 

ഹിക്കുന്നു; ഇപ്പോ കാണാതെ ധിശ്വ 

സിച്ചുംകൊണ്ടു നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തി 

നെറ അന്തമായ ആത്മരക്ഷ പ്രരാപിക്ക 

യും പറഞ്ഞു തിരാഅതും മഹിമയ്യള്ളതു 

മായ സന്തോഷത്തോടെ ആനന്ദിക്കയും 

ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങശക്കു വരുവാനിരുന്ന 

കൂപയെക്കുറിച്ചു പ്രവചിച്ച പ്രവാചക 

ന്മാർ ഈ രക്ഷയെ ആരാഞ്ഞു അന്വേഷി 

ച്ചിരുന്നു. അവരിലുള്ള ക്രിസ്മൂധി൯ ആ 

ത്ഥാധു ക്രിസ്തുവിന്നു വരേണ്ടിയ കുക്ടങ്ങ 

ളെയും പി൯ വരുന്ന മഹിമയെയ്യം മുമ്പില് 

കരട്ടി സാക്ഷീകരിച്ചപ്പോശ സൂചിപ്പിച്ച 

സമയം ഏതോ എങ്ങിനെയുള്ളതോ എ 

ന്നു പ്രവാചകന്മാർ ആരാഞ്ഞുമനാക്കി, 

തങ്ങശക്കായിട്ടല്ല നിങ്ങംക്കായിട്ടത്രേ ത 

ങ്ങഗ ആ ശുത്ര്രൂഷ ചെയ്യുന്നു എന്നു അവ 

കു വെളിപ്പെട്ടു; സ്വശ്ശത്തില്നിന്നു അയ 

ച പരിശുഭ്ധാത്മാവിനാൽ നിങ്ങളോടു സു 

വിശേഷം അറിയിച്ചവ൪ അതു ഇപ്പോ 

നിങ്ങളെ ഗ്രഹിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. 

ലേക്കു ദൈവട്ടുതന്മാരും കുനിഞ്ഞുനോക്കു 

അതി 

വാസ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. 
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ആകയാല് നിങ്ങുടെ മനസ്സു ഉറപ്പി 

യൂ നിമ്മദരായി യേരേകിസ്മധിനെറ പ്ര 

തൃക്ഷതയിങ്കത നിങ്ങക്കു വരുവാനുള്ള 

കൂപയില് പൂണ്റ്റ'പുത്യാശ ഖെച്ചുകൊസ 

വിന്. 

തൃതു മുണ്ടായിരുന്ന മോഹങ്ങളെ മാതൃകയാ 

നിങ്ങളെ വിമിച്ച ഖിദരദ്ധ 

പണ്ടു നിങ്ങളു ടെ അജ്താനകാല 

ക്കാതെ 

ന്നു ഒത്തവണ്ണം അനുസരണമുള്ള. മക്ക 

മായി ഏപ്പാന-പ്പിലും വിരരഭ്ധരാകുധി൯. 

ഞാ൯ ധിഭ്ധ൯ ആകയാത നിങ്ങളും 

വിശുദ്ധരായിരിപ്പി൯” ഏന്നു ഏഴ്ചതിയി 

രിക്കുന്നുവലല്ലോ. ശഖപക്ഷം ക്രടാതെ 

ഓരാരുത്തനെറ പ്രവൃത്തിക്കു തക്കവണ്ണം 

ന്യായം ധിധികുന്നവനെ നിങ്ങറം പിതാ 

വു എന്നു വിളിക്കുന്നു ഏങ്കില് നിങ്ങളുടെ 

പൃവാസകാലം ഭയത്തോടെ കഥിപ്പി൯. 

വൃത്ഥധും പിതൃപാരമ്പയ്യധുമായയള്ള നിങ്ങ 

മൂടെ നടപ്പില്നിന്നു നിങ്ങമെ ധിണ്ടെടു 

ത്തിരിക്കുന്നതു പൊന്നു, ധെള്ളി മുതലായ 

അഗിഞ്ഞജുപേകേന്ന വസൂക്കളെ ക്കൊണ്ടല്ലം 

കിസ്സ ഏന്ന നിദ്ദോഷധും നിഷ്കള വു 

മായ കുഞ്ഞാടിനെറ ധിലദമയറിയ രക്തം 

കൊണ്ടത്രേ ഏന്നു നിങ്ങ അറിയ്യന്നുവ 

ല്ലോ. 

മുമ്പെ മുന്നറിയപ്പെടുവന്ദം അവ൯ശുഖാ 

ന്തരം ദൈവത്തില് ധിശ്വസിക്കുന്ന നി 

ങ്ങനിമിത്തം ഈ അന്ത്യകാലത്തു വെളി 

അവന് ലോകസ്ഥാപനത്തിന്നു 

പ്പെട്ടവനും ആകുന്നു. നിങ്ങലുടെ ധി 

ശ്വാസവും പ്രത്യാശയും ഭൈവത്തില് വെ 

൧ുകൊള്ളണ്ടതിന്നു ദൈവം അധഖവനെ 

മരിച്ചവരുടെ ഇടയില്നിന്നു എഴ്മന്ന 

പ്പിച്ചു, അവന്നു തേജസ്സു കൊടുത്തുമിരിക്കു 

നനു. എന്നാല് സത്യം അന്ദസരിക്കയാല് 

നിങ്ങളുടെ ആത്മാക്കളെ നിവ്യ ജേമായ 

സഹോദരപ്രീതിക്കായി നിമ്മലീകരിച്ചി 

രിക്കകൊണ്ടു ഫുദയപൂവ്വം അന്വേന്വം 

മുറു സ്നേഹിപ്പി൯. കെട്ടുന്ന ബിഒത്താ 

ഠിം 

305 ൧. പത്തൊസ് ൨ 

ലല്ല കെടാത്തതിനാല്ം, ജീവനുള്ളതും 

നിലനിച്ലന്നതുമായ ഭദൈഖവചനത്താല് 

തന്നേ, നിങ്ങ വിണ്ടും ജനിച്ചിരിക്കുന്നു. 

€ സകലജഡധും പുല്ലൂുപോലെയും അതി 

നെറ ഭംഗി എല്ലാം വുല്പിന്െറ പൂപോ 

ലെയും ആകുന്നു; പുല്ലു വാടി, പൂധുതിന്നു 

പോയി; കത്താധിന്െറ വചനമ3മാ എ 

ന്നേക്ുും നിലനില്ലുന്നു." അതു ആകുന്നു 

നിങ്ങമളാടു പ്രസംഗിച്ച വചനം. 

൨. അദ്ധ്യായം. 

ആകയംത സകലടുസതയും ഏല്ലാചതി 

വും വ്യാജഭാവധും അസൂയയും എല്ലാനു 

ണയും നിക്കിക്കളുഞ്ഞ ഇരപ്പാഠം ജനിച്ച 

ശിശുക്കളെ പ്പോലെ രക്ഷെക്കായി വളരു 

വാന് വചനം എന്ന മായമില്ലാത്ത പാല് 

കടിപ്പാ൯ വാഞ്ഞിപ്പി൯. 

ലൂ എന്നു നിങ്ങ ആസ്ധടിച്ചിടടണ്ടല്ലോ. 

കത്താവു ദയാ 

മനുഷ്യര് തള്ളിയതെങ്കിലും ഭൈഖസന്നി 

ധിയില്. ത്രേഷ്വും മാ൬ധുമായ ജീവന്മ 

ള്ള കല്ലായ അവന്െറ അടുക്കൽ വന്നിട്ടു 

നിങ്ങമൂം ജീവനുള്ള കല്ലുക എന്നപോ 

ലെ ആത്മികഠൃഹമായി യേശുകിസൂ മുഖാ 

ന്തരം ദൈവത്തിന്നു പ്രസാദമുള്ള ആത്മി 

കയാഗം കഴി പ്പാന്തക്ക വിശുദ്ധപയമരാഹി 

തവഗ്ഗമാമകണ്ടതിന്ു പണിയപ്പെടുന്നു . 

& ഞാ൯ തശ്രസ്യധും ഗാന്യധുമാരയാരു മൂല 

ക്കല്ലൂ സീരയാനില് ഇടുന്നു; അവനില് 

വിശ്വസിക്കുന്നവന് ലമുപ്പിച്ചുപോകയി 

ല്ല!" ഏന്നു തിരുഖെഴ്െത്തില് കാണുന്നുവ 

ല്ലോ. വിശ്വസിക്കുന്ന നിങ്ങഗക്കു ആ 

മാനയതയുണ്ടു; വിശ്വസിക്കാത്തവക്കോ 

4 വീടു പണിയുന്നവര് തള്ളിക്കളഞ്ഞ 

കല്ലു തന്നേ മൂലക്കല്ലും ഇടച്ചക്കല്ലും തട 

ങ്ജല്.പാറയുമായിത്തീന്നു."” അവര് വ 

ചനം അന്ദസരിക്കായ്ക്കുയല് ഇടറിപല്പോക 

ന്നു; അതിന്നു അവരെ ഖെച്ചുമിരിക്കുന്നു. 

24 
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18 

അങ്ജൃതപ്രുകാശത്തി ലേക്കു നിങ്ങളെ വിളി 

ചവനെറ സല്ഗുണങ്ങളെ ഘോഷിപ്പാ 

ത്തക്കവണ്ണം തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഒരു ജാ 

തിയും രാജകീയപുമരാഹിതവഗ്ഗവും വിശു 

ഭധവംശവും സ്വന്തജനധ്ം ആകുന്നു. 

മുമ്പെ നിങ്ങ ജനമല്ലാത്ത൨൪; ഇടപ്പാ 

ഥോ ദൈധഖത്തിനെറ ജനം; കരുണ ലഭി 

ക്കാത്തവ൪; ഇദപ്പോഗേോം കരുണ ലഭിച്ച 

വര് തന്നേ. 

പ്രിയമുള്ള വര, പ്രവാസികളും പര 

ദേശികളു മായ നിങ്ങളെ ആത്മാധിനോടു 

പോരാടുന്ന ജഡ മോഹങ്ങളെ വിട്ടകന്നു 

ജാതികര നിങ്ങളെ. ടൃക്രവൃത്തിക്കാര് എ 

ന്നു ഒൂഷിക്കുന്തോറും നിങ്ങളൂടെ നല്ലപ്ര 

വൃത്തികളെ കണ്ടറിഞ്ഞിട്ടു സന്ദശനടിവഖ 

സത്തില് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തേ 

ണ്ടതിന്നു അവരുടെ ഇടയില് നിങ്ങളുടെ 

നടപ്പു നന്നായിരിക്കേണം എന്നു ഞാ൯ 

പ്രഖോധിപ്പിക്കുന്നു. 

സകലമാന്ഷനിയമത്തിന്നും കത്താ 

വി൯നിമിത്തം കീഗടങ്ങുവി൯. ശ്രേക്മാ 

ധികാരി എന്നുഖെച്ചു രാജാധിന്നും ടു 

വൃത്തിക്കാരുടെ ദണ്ഡനത്തിന്നും സല്പ്ര 

വൃത്തിക്കാരുടെ മാനത്തിന്നുമായി അധ 

നാല് അയക്കപ്പെടടവര് എന്നുഖെച്ചു നാടു 

വാഥികരക്കും കിഗടങ്ങുവി൯. 

നന്മചെയ്യുകൊണ്ടു ബുഭ്ധിയില്ലാത്ത മനു 

നിങ്ങ 

ഷ്യരുടെ ഭോഷത്വം മിണ്ടാതാക്കേണം 

എന്നുള്ളതു ദൈവേഷ്ടം ആകുന്നു. സ്വ 

തന്ത്രരായും സ്വാതന്ത്ര്യം ഭൂഷ്ടതെക്കു മറയാ 

ക്കാതെ ഭദൈവത്തിസെറ ഭാസന്മാരായും 

നടപ്പി൯. എല്ലാവരെയും ബ്ഫ്രമാനി 

പ്പി൯; സഃഹാദരധഗ്ത്തെ സ്നേഹിപ്പി൯; 

ദൈവത്തെ ഭയല്പലെടുധി൯; രാജാധിനെ 

ബഗ്ുമാനിപല്പി൯. 

വേലക്കാരേ, പൂണ്ണടഭയത്തോടെ യജ 

ധിം 

മല്ല, മൂഖന്മാക്കും ക്രടെ കിഗടങ്ങിയിരി 

പ്പി൯. 

മനോ ബോധംനിമിത്തം 

ഒരുത്ത൯ ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള 

അന്യായമായി 

കഷ്ടവും ടൂഃഖധും സഹിച്ചാല് അതു പ്ര 

സാദം ആകുന്നു. നിങ്ങഠ കുററം ചെയ്യിട്ടു 

അടി കൊള്ളു ന്നതു സഹിച്ചാല് എന്തു യശ 

സ്സൂള്ളൂ.? അല്ല, നന്മ ചെയ്യിട്ടു കഷ്ടം സഹി 

ച്ലാല് അതു ദൈവത്തിന്നു പ്രസാദം. 

അതിന്നായിട്ടല്ലോ നിങ്ങളെ ഖിളിച്ചിരി 

ക്കുന്നതു. ക്രിസ്റ്റുധും നിങ്ങശക്കു വേണ്ടി 

കഷ്ടം അനുഭവിച്ചു, നിങ്ങ അവന്െറ 

കാല്ച്ചുവടു പിന്തുടരുവാ൯ ഒരു മാതൃ 

ക വെച്ചേച്ചുപോയിരിക്കുന്നു. അവ൯ 

പാപം ചെയ്യിടില്ല; അധവനെറ വായില് 

വഞ്ചന ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. തന്നെ 

ശകാരിച്ചിട്ടു പകരം ശകാരിക്കാതെയും 

കഷ്ടം അന്ദഭധിച്ചിട്ട ഭീഷണം പറയാ 

തെയും ന്യായമായി ധിധിക്കുന്നഖങ്കല് 

കായ്യം ഭരദമപ്പിക്കയത്രേ ചെയുതു. നാം 

പാപം സംബന്ധിച്ചു മരിച്ച നീതിക്കു ജീ 

വിക്കേണ്ടതിനനു അവ൯ തനെറ ശരീര 

ത്തില് നമുടെ പാപങ്ങളെ ചുമന്നുകൊണ്ടു 

ക്രൂശിന്മേല് കയറി; അവന്െറ അടിപ്പി 

ണരാൽ നിങ്ങമക്കു സ്വെഖ്യം വന്നിരിക്കു 

ന്നു. നിങ്ങഠ തെററി ഉഴലുന്ന ആടുകളെ. 

പ്പോലെ ആയിരുന്നു; ഇപ്പോഴോ നിങ്ങ 

ളുടെ ആത്മാക്കളുടെ ഇടയനും അഭ്ധ്യക്ഷ 

നുമായവങ്കലേക്കു മടങ്ങിവന്നിരിക്കുന്നു. 

വം അഡ്ധയഠയം. 

ഭായ്യമാരേ, നിങ്ങളുടെ ഭത്തക്കേന്മാക്കു 

കിഗ്രടങ്ങിയിരിപ്പി൯; അവരില് വലുവ 

രും വചനം അന്ദസരിക്കാത്തപക്ഷം ഭയ 

ത്തോടുക്രടിയ നിങ്ങളുടെ നിമ്മലമായ 

നടപ്പ കണ്ടറിഞ്ഞു വചനം ക്രടാതെ ഭാ 

യ്യമാരുടെ നടപ്പിനാല് ചേന്നുവരുവാ൯ 
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ഇടയാകും. നിങ്ങളൂടെ അലങ്കാരം തല 

മുടി പിന്നുന്നതും പൊന്നണിയുന്നതും 

വ്രും ധരിക്കുന്നതും ഇങ്ങനെ പുറമേയു 

ള്ളതല്ലം 

ഒുള ഥനസ്സു ഏന്ന അക്ഷയ ഭഷണമായ ഹൃദ 

സ്വൊെമ്ൃതയ്യം സാവധാനതയുമു 

യത്തിനെറ ഗഥ്രഡമനുഷ്യ൯ തന്നേ ആയി 

രിക്കണം; അതു ദൈവസന്നിധിയില് 

ധിലരയറിയതാകുന്നു. ഇങ്ങനെയല്ലോ 

പണ്ടു ദൈവത്തില് പ്രത്യാശധെച്ചിരുന്ന 

വിശുഭ്ധ്്രീക തങ്ങളെത്തന്നേ അലം 

രിച്ചു ഭത്താക്കുന്മാക്കു കീഴടക്ങിയിരുന്നതു. 

അങ്ങനെ സാറാ അബ്രാഹാമിനെ യജമാ 

ന൯ ഏന്നു വിക്ലിച്ചു അറാസരിച്ചിരുന്നു; 

നന്മ ചെയ്യൂ യാതൊരു ഭീകാണിയ്യം ചേടി 

ക്മാതിരുന്നാല് നിങ്ങഗം അവളൂടെ മക്കം 

ആയിത്തിന്നു. 

അങ്ങനെ തന്നേ ടത്താക്കന്മാരേ, നി 

ങ്ങടെ പ്രാത്ഥനെക്കു മുടക്കം വരാതിരി 

ക്കേണ്ടതിന്നു വിവേകത്തോടെ ഭായ്യമാടരോ 

ടുക്രടെ വസിച്ചു, സ്്ത്രിജനം ബലഹീന 

പാത്രം എന്നും അവര് ജീവന്െറ കലപെക്കു 

ക്രട്ടവകാശികഠം എന്നും ഓത്തു അവക്കു 

ബഫ്ുമാനം കൊടുപ്പി൯. 

രീച്ചെക്കു ഏപ്പാവരും ഐകമത്യധും 

സഹതാപധും സ3ഹാദരപ്രിതിയും മന 

സ്സൂലിചും വിനയബുഭധിയുമുള്ള വരായിരി 

ല്രി൯. ദോഷത്തിന്നു ദോഷവും ശകാര 

തമിന്നു ശകാരധും പകരം ചെയ്യാതെ നി 

ത്ജോഠ അനുഗ്രഹം അറഠാടവിടക്കണ്ടതിന്നു 

ധിളിക്കപ്പെട്ടതു കൊണ്ടു അനുഗ്രഹിക്കുന്ന 

വരായിരിപ്പി൯. 

ജീവനെ ആഗ്രഹിക്കും ശുടകാ 

ലം കാണമാ൯ ഇ ച്ച്രിക്കയും ചെയ്യുന്നവന് 

രദോകം ചെയ്യാതെ തനെറ നാധിനെ 

യൂം വ്യാജം പറയാതെ അധരത്തെയ്യം 

അടക്കിക്കൊള്ളട്ടെ. അവന് 3ദാഷം 

വിടുകന്നു ഗുണം ചെയ്തുയും സമാധാനം 

307 

അദന്വകിച്ചു പിന്തുടരുകയും ചെയ്യ 

ട്ടെ. 

ന്മാരുടെ മേലും അവനെറ ചെധി അ 

കത്താധിനെറ കണ്ണ നീതിമാ 

വരുടെ പ്രാത്ഥനെക്കും തുറന്നിരിക്കു 

ന്നു; ഏന്നാല് കത്താവിനെറ മുഖം 

ട്രവൃത്തിക്കാകു 

ക്കുന്നു." 

പ്രതിക്രലമായിരി 

നിങ്ങ നന്മ ചെയ്യുന്നതില് ശുഷ്്യാന്തിയു 

ള്ള വര താകുന്നു ഏങ്കില് നിങ്ങശക്കു ദോ 

നിതിനിമി 

ആം കഷ്ടം സഹി മക്കണ്ടി വന്നാലും നി 

കാം ചെയ്യന്നവ൯ ആര്? 

മദ ഭാഗ്യ യാന്മാർ. അവരുടെ ഭീഷ 

ണത്തിക്കല് ഭയപ്പെടുകയും കലങ്ങുകയ്യമ 

രുതു; എന്നാല് ക്രിസ്തരവിനെ നിങ്ങളൂടെ 

ഫലദയങ്ങളില് കത്താധായി വിശുഭ്ധീകരി 

ല്പി൯. 

ചു ന്യായം ചോടിക്കുന്ന ഏവനോടും സൌ 

മൃതയും ഭയഭക്തിയുംവ്യൂണ്ടു പ്രതിവാദം 

പറവറ൯ എപ്പം ഒരുങ്ങിയിരിപ്പി൯. 

നിങ്ങളിചുള്ള പത്യ ശയെക്കുറി 

ക്രിസ്തുവില് നിങ്ങാക്കുള്ള നല്ല നടപ്പിനെ 

ടൂഷിക്കുന്നവര് നിങ്ങളെ പഴിച്ചുപറയു 

ന്നതില് ലങ്പ്നിക്കേണ്ടതിന്നു നല്പമനസ്സാ 

ക്ഷിയ്യള്ള വരായിരിപ്പി൯. നിങ്ങ ക 

ക്കം സഹിക്കേണം ഏന്നു ദൈവഹിതമെ 

അകില് തിന്മ ചെയ്യിട്ടല്ു, നന്മ ചെയ്യിട്ടു 

സഹിക്കുന്നതു ഏററവും നന്നു. ക്രിസ്റ്റും 

നമ്മെ ദൈവത്തോടു അടുപ്പിക്കേണ്ടതിന്നു 

നീതിമാനായി നീതികെട്ടവകു വേണ്ടി 

പാപംനിമിത്തം ഒരിക്കല് കഷ്ടം അ൯ 

ഭവിച്ചു, ജഡത്തില് മരണശിക്ഷ ഏല്ലയ്യം 

ആത്മാധില് ജിീധിപ്പിക്കപ്പെടുകയും ചെ 

യ്ര്ൂ. 

നോഹയുടെ കാലത്തു പെട്ടകം ഒരുക്കുന്ന 

ആത്മായില് അവന് ചെന്നു. പണ്ടു 

സമയം ഒഭൈവം ഭീഘക്ഷമയോടെ കാത്തി 

രിക്കുമ്പോര അന്മസരിക്കാത്തവരായി ത 

ട്ട വിലുള്ള ആത്മാക്കളോടു പ്രസംഗിച്ചു. 

ആ പെട്ടകത്തില് അപ്പഒനം, എന്നുലെ 
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ച്ചാല് എട്ടുപേര, ധെള്ളത്തില്ക്രടി രക്ഷ 

പ്രാപിച്ചു. അതു സ്ക്ാനത്തിന്നു ഒരു മു൯ 

കുറി. സ്ത്റാനമോ ഇപ്പോഠം ജഡത്തിനെറ 

അശ്ക്കു കള യുന്നതായിട്ടല്ല, ദൈവത്തോടു 

നല്ല മനസ്സാക്ഷിക്കായുള്ള അഭ3പേക്ഷയാ 

യിട്ടത്രേ യേശുക്രിസ്സുവിനെറ പുനരുത്ഥാ 

നത്താല് നമ്മെയും രക്ഷിക്കുന്നു. അവ൯ 

സ്വഗ്ലത്തിലേക്കു പോയി ഭദൈവത്തിനെറ 

വലത്തുഭാഗത്തു ഇരിക്കുന്നു. ്ൂതന്മാരും 

അധികാരങ്ങളും ശക്തികളും അധന്നു കി 

്ലെട്ടുമിരിക്കുന്നു. 

രം അദ്ധ്യായം. 

ര്രിസ്മ ജഡത്തില് കകഷ്ടമന്ദഭ വിച്ചതു 

കൊണ്ടു നിങ്ങളും ആ ഭാവം തന്നേ ആയു 

ധമായി ധരിപ്പി൯. ജഡത്തില് കക്കുമ 

നഭധിച്ചവ൯ ജഡത്തില് ശേഷിച്ചിരിക്കും 

കാലം ഇനി മനുഷ്യരുടെ മോഹങ്ങഠക്കല്ല, 

ദൈവത്തിന്െറ ഇക്കൃത്തിന്നത്രേ ജീപചി 

ക്കേണ്ടതിന്നു പാപം വിട്ടൊഗിഞ്ഞിരി 

ക്കുന്നു. കാമാത്തികളിലും മോഹങ്ങളിലും 

വിഞ്ഞുകുടിയിലും ധെറിക്രകുത്തുകളിലും മദ്യ 

പാനത്തിലും ധമ്മധിരുഭ്ധമായ ധിഗ്ര 

ഹാരാധനയിലും നടന്നു ജാതികളുടെ 

ഇഷ്ടം പ്രവത്തിച്ചുകൊണ്ടു കാലം പോക്കി 

യ്തു മതി. ടുന്നടപ്പിനെറ അതേ കധി 

ച്ുലില് നിങ്ങ അവരോടു ചേന്നു നട 

ക്കാതിരിക്കുന്നതു അഫഹ്വ്വം എന്നുഖെച്ചു 

അവര് ദുഷിക്കുന്നു. ജിധികളെയും മരി 

ച്ചവരെയും ന്യായം വിധിപ്പം൯ ഒരുങ്ങി 

യിരിക്കുന്നവന്നു അവര് കണക്കു ബോധി 

പ്രിക്കേണ്ടിവരും. ഇതിന്നായിട്ടല്ലോ മരി 

ച്ചവരോടും സുവിശേഷം അറിയിച്ചതു അ 

വ൪ ജഡസംബന്ധമായി മനുഷ്യരെപ്പേം 

ലെ ധിധിക്കപ്പെടുകയും ആത്മാവുസംബ 

ന്ധമായി ദൈധത്തിന്നൊത്തവണ്ണം ജീവി 

ക്കയും ചെയ്യേണ്ടതിന്നു തന്നേ. 
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എന്നാല് എല്ലാററിനെറയും അവസാ 

നം സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു; ആകയാല് പ്രാ 

ത്ഥനെക്കു സുബോധമുള്ള വരും നിമ്മദരു 

മായിരിപ്പി൯. സകലത്തിന്നും മുമ്പെ 

തമ്മില് മററസ്ന്റേഹമുള്ള വരായിരിപ്പി൯. 

സ്ന്റേഹം പാപങ്ങളുടെ ബഫ്ുത്വത്തെ മറെ 

ക്കുന്നു. പിറുപിറുപ്പു ക്രടാതെ തമ്മില് 

അതിഥിസച്ല്ലാരം ആചരിപ്പി൯. ഓദരാ 

രുത്തന്നു വരം ലഭിച്ചതുപോലെ ധിധിധ 

മായുള്ള ദൈവകൃപയുടെ നല്ലഗൃഹധി 

ചാരകന്മാരായി അതിനെക്കൊണ്ടു അ 

ന്വ്യോന്യം ശുശ്രൂ ഷിപ്പി൯. 

സംഗിക്കുന്നു എങ്കില് ദൈധവത്തിനെറ 

ഒരുത്ത൯ പ്ര 

അരുളപ്പാടു പ്രസ്മാധിക്കുന്നു ഏന്നപോ 

ലെയും ഒരുത്തന് ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന എങ്കില് 

ദൈവം നല്ലുന്ന പ്രാധ്്ിക്കു ഒത്തവണ്ണം 

ആകട്ടെ. 

ക്രിസ്മൂമൂലം മഹത്വപ്പെടടുവാ൯ ഇടവര 

എല്ലാററിലും ദൈവം യേശു 

ട്ടെ. മഹത്വവും ബലവും എന്നെന്നേകും 

അവന്നുള്ളതു. ആമേന്. 

പ്രിയമുള്ള വരര, നിങ്ങശക്കു പരിക്ഷെ 

ക്കായി സംഭധിച്ചിരിക്കുന്ന അഗ്നിരശോധ 

നയിങ്കല് ഒരു അപൂവ്വകായ്യം നിങ്ങശക്കു 

വന്നുക്രടി എന്നുഖെച്ചു അതിശയിച്ചുടപാ 

കരുതു. ക്രിസ്തുവിനെറ കഷ്ടങ്ങള്ംക്കു പ 

അള്ള വരാകുന്തോറും സഭന്താഷിച്ചുകൊ 

വി൯. 

തേജസ്സിനെറ പ്രത്യക്ഷതയില് ഉല്ലസി 

അങ്ങനെ നിങ്ങ അവനെറ 

ച്ചാനന്ദിപ്പാ൯ ഇടവരും. ക്രിസ്മുവിനൊ 

നാമം ഹേതുവായി നിന്ദ സഹിക്കേണ്ടി 

വന്നാല് നിങ്ങ ഭാഗ്യവാന്മാര്; മഹത്വ 

ത്തിനെറ ആത്മാവായ ഭദൈധാത്മായു നി 

നി 

ങ്ങളില് ആരും കുലപാതകടനോ കള്ളനോ 

ങ്ങളുടെമേല് ആധസിക്കുന്നു വല്ലോ. 

ടുത്ഭുവ്ൃത്തിക്കാരനോ ആയിട്ടല്ല കഷ്ടം 

സഹികക്കേണ്ടതു; പരകായ്യത്തില് ഇടപെ 

ടുന്നവനായിട്ടുമല്ല; ക്രിസ്ക്യാനിയായിട്ടു 16 

് 

4 ക 
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കഷ്ടം സഹിരക്കണ്ടിവന്നാലോ ലജ്പ്യിക്ക 

രുതു; ഈ നാമം ധരിച്ചിട്ട ദൈവത്തെ 

മഹത്വപ്പെടുത്തുകയമതര വേണ്ടതു. ന്യാ 

യധിധി ദൈവഗൃഹത്തില് ആരംഭിപ്പാ൯ 

സമയ മായ രപ്പാ. അതു നമ്മില് തുടങ്ങി 

യാല് ദൈധവത്തിനെറ സുധിശേഷം അ 

ന്സരിക്കാത്തവരുടെ അവസാനം എന്താ 

നീതിമാ൯ 

പ്രാപിക്കുന്നു എങ്കില് അഭക്തനെറയും 

കം? പ്രയാസേന രക്ഷ 

പാപിയുടെയും ഗതി എന്താകും? അ 

തുകൊണ്ടു ടൈരവഷ്യപ)ുകാരം കഷണ്തം 

സഹിക്കുന്നവര് നനു ചെയ്യുകൊണ്ടു തങ്ങ 

മൂടെ 'പ്പാണനെ ധിശ്ചസ്മൂനായ സ്ൃസ്യാ 

വിങ്കല് ഭരമമപ്പിക്കടെ. 

൫൭, അയഘ്ധ്യായാ. 

നിങ്ങളിലും മൂപ്പന്മാരെ ഒരു ക്രടുമൂച്ച 

നും ക്രിസ്റ്റുധിന്െറ ക നമാനുഭവത്തിന്നു 

സാക്ഷിവ്യം വെമിപ്പെടുവാനുക്ഷ തേജസ്സി 

ന്നു ക്രട്ടാളിയയമായ ഞാന് പ്രുമബാധിപ്പി 

ക്കുന്നതു: നിങ്ങുടെ വിചാരണയി ലുള്ള 

ദൈവത്തിനെറ ആട്ടി൯കുട്ടത്തെ മേയി 

ചൂകൊറ്റ്യി൯. നിബ്ബന്ധത്താലല്പ, ഭൈ 

വത്തിന്നു ഹിതമാംവള്ല്റം മനഃ: പൂവ്വമായയം 

ടുരാഗ്രഹരമത്താടെയല്ല, 

യം 

ത്ുതുന്നവരായിട്ടപ്പു, ആടി൯കൂടടത്തിന്നു മാ 

ഉമന്മഷത്തോടെ 

ഇട വകകളുടെമേല് കത്തൃത്വം നട 

തൃകകമായിത്തിന്നുകൊണ്ടും അഭ്ധ്യക്ഷത 

ഏന്നാല് ഇടയശ്രശേഷ്ട൯ 

പ്രത്യക്ഷനാകുമ്പോം നിങ്ങ തേജസ്സി 

നെറ ധാടാത്ത കിരീടം 'പ്പാപിക്കും. അ 

വണ്ണം ഇളുയവരര, മൂപ്പന്മാകു കീഗടങ്ങു 

വിന്. ഏല്ലാവരും തമ്മില് തമ്മില് കീഴ 

ചെയ്ത്ി൯. 

ടങ്ങി താഴ്ച ധരിച്ചുകൊഠംവി൯; ദൈവം 

നിഗളികളോടു ഏതിനത്തുനില്ല്യനാ; താഴ്ച 

യുള്ള വർക്കോ കൃപ നല്ലുന്നു. അതുകൊ 

ണ്ടു അവന് തക്കസമയത്തു നിങ്ങളെ ഉയ 

തതൃുവാ൯ ദൈവത്തിന്െറ ബലമുള്ള കൈ 

ക്കിഴ്ഴ താണിരിപ്പി൯. അധ൯ നിങ്ങറം . 

ക്കായി കരുതു ന്നതാകയാരത നങ്ങദൂടെ സ 

കലചിന്താകുലവും അഖവനെറമേല് ഇട്ട 

കൊധധിന്. നിക്മദരായിരിപ്പി൯; മുണ 

ന്നിരിപ്പി൯; നിങ്ങദുടെ പ്രതിയോഗി 

യായ പിശാചൂ അലറുന്ന സിംഹം എന്ന 

പോലെ ആരെ ധിഴ്ചങ്ങേണ്ടു എന്നു തിര 

ഞു ചൂററിനടക്കുന്നു. ലോകത്തില് നി 

ഞങ്ങധക്കുള്ള സഹോദരവശ്ശത്തിന്നു ആ 

വക കഡുപ്പാടുക തന്ന പൂത്തിയായി 

വരുന്നു എന്നറിഞ്ഞു ധിശ്വാസത്തില് സ്ഥി 

രമുള്ള വരായി അവനോടു എഏതിത്തുനി 

പ്പി൯. ഏന്നാത അപ്പകാലത്തേക്കു കഷ്ടം 

സഹിക്കുന്ന നിങ്ങളെ ക്രിസ്മവില് തസെറ 

വിളിച്ചിരിക്കുന്ന 

സവ കൃപാലുവായ ദൈവം തന്നേ യഥാ 

നിത്യ തേജ സ്സിന്നായി 

്ഥാനപ്പെടുത്തി മുറപ്പിച്ചു ശകതികരിക്ും. 

ബലം എന്നെന്നേക്കും അവന്നുള്ളതു. 

ആമേന്. 

നിങ്ങളെ പപുബോധിപ്പിച്ചം നിങ്ങ 

ഈ നില്ലഛന്നതു ഭൈവത്തിനെറ സത്ചകൂ 

പയില് ആകുന്നു ഏന്നു സാക്ഷികരിച്ചും 

കൊണ്ടു ഞാന് നിങ്ങഠക്കു. വിശ്വസ്മൂസ 

ഹോദരന് എന്നു നിരൂപിക്കുന്ന സില്വാ 

നൊസ് മുഖാന്തരം ചുരുക്കത്തില്. എഴുതി 

യിരിക്കുന്നു. നിങ്ങദൂടെ സഹവ്ൃതയായ 

ബാബി മലോനിലെ സഭയും എനിക്കു മക 

നായ മക്കൊസും നിങ്ങള്ക്കു വന്ദനം ചൊ 

ലുന്നു. 

വന്ദനം ചെയ്തി. 

സ്ന്റേഹചുംബനത്താല് തമ്മില് 

ക്രിസ്റ വിലുള്ള നിങ്ങശക്ു എല്ലാവകും 

സമാധാനം ഉണ്ടാകട്ടെ. 

ധിം 
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പത്രൊസ് എഴുതിയ രണ്ടാം ലേഖനം 
അ അപ് ക്കാത്ത 

ഥം അധഡ്ധ്യായം. 

(ഡേചഡചിനെം ഓസനും അ 

പ്പൊസ്മൂലനുമായ ശിമോ൯ പത്രൊസ്, 

നമുടെ ദൈധവത്തിനെറയും രക്ഷിതാവാ 

യ യേശുക്രിസ്റ്റുധവിനെറയും നീതിയാൽ ഞ 

ങ്ങഠക്കു ലഭിച്ചതു പോലെ അതേ ധിലയേ 

റിയ വിശ്വാസം ലഭിച്ചവക്കു എഴ്തുന്നതു : 

ദൈവത്തിനെറയും നമ്മുടെ കത്താവായ 

യേശുധിനെറയും പരി ജ്ഞാനത്തില് നി 

ങ്ജഗക്കു കൃപയും സമാധാനവും വഭ്ധിക്കു 

മാറാകട്ടെ. തനെറ മഹത്വത്താലും വിയ്യ 

ത്താലും നമ്മെ വിളിച്ചവനെറ പരിയ്ഞാ 

നത്താല് അവനെറ ദിധ്യശക്തി ജീവന്നും 

ഭക്തിക്കും ധേണ്ടിയതു ഒക്കെയും നമുക്കു 

ദാനം ചെയ്യിരിക്കുന്നുവല്ലോ. അവയാല് 

അവന നമുക്കു വിലയേറിയതും അഅതിമ 

ഹത്തുമായ വാശത്തങ്ങളും നല്ലിയിരിക്കു 

നനു. ഇവയാല് നിങ്ങ ലോകത്തില് 

മോഹത്താലുള്ള നാശം ധിട്ടൊഴിഞ്ഞിട്ടു 

ദിവ്ൃയസ്വഭാവത്തിന്ന ക്രട്ടാളികളായിത്തി 

രുവാ൯ ഇടവരുന്നു. അതുനിമിത്തം 

തന്നേ നിങ്ങ സകലമത്സാഹവധും കഴി 

ചു, നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തോടു വിയ്യ 

പരി 

ജ്തോനത്തോടു ഇന്ര്രിയജയധും ഇന്ദ്രിയജ 

വും വീയ്യത്തോടു പരി ജ്ഞാനവും 

യത്തോടു സ്ഥിരതയും സ്ഥിരതയോട്ട 

ഭക്തിയും ഭക്തിയോടു സഹോദരപ്രീതി 

യും സദഹാദരപ്രീതിയോടു സ്ന്റേഹധും ക്ര 

ടിക്കൊരയി൯. ഇവ നിങ്ങശക്കുണ്ടായി 

ഠിം 

വഭ്ധിക്കുന്നു എങ്കില് നിങ്ങംം നമുടെ 

കത്താവായ യ്േശുക്രിസ്തറവിനെറ പരി 

ജ്ഞാനം സംബന്ധിച്ചു ഉത്സാഹമില്ലാത്ത 

ആയിരിക്കയില്ല. വരും നിക്കു ലന്മാരും 

അവഖയില്ലാത്തവനോ കുരുട൯ അരത്രേ; 

അവന് ഫ്രുസ്വട്ുക്ക്ിയുള്ള വനും തെറ 

മുമ്പിലത്തെ പാപങ്ങളുടെ ശുദ്ധീകരണം 

മറന്നവന്ുദം തന്നേ. അതുകൊണ്ടു സ 

ഹോടരന്മാരേ, നിങ്ങളുടെ വിളിയും തി 

രഞ്ഞെടുപ്പും മുറപ്പാക്കുവാ൯ അധികം ശ്ര 

മിപ്പി൯. ഇങ്ങനെ ചെയ്യാല് നിങ്ങ 

ഒരുനാളും ഇടറി ഃപ്പോകാതെ നമ്മുടെ 

കത്താധും രക്ഷിതാധുമായ യേശുക്രിസ്റ്റു 

ധിനെറ നിത്ൃരാജ്യൃത്തിലേക്കുള്ള പ്രവ 

ശനം ധാരാളമായി പ്രാപിക്കും. 

അതുകൊണ്ടു നിങ്ങ അറിഞആവരും 

ലഭിച്ച സത്യത്തില് തുറെച്ചു നില്ല്യന്നവരും 

എന്നുവരികിലും ഇതു നിങ്ങളെ എപല്പോഴ്ം 

ഓപ്പിപ്പാ൯ ഞാ൯ ഒരുങ്ങിയിരിക്കും. 

നമ്മുടെ കത്താവായ യേശുക്രിസ്തു എനിക്കു 

അറിയു തന്നതു പോലെ എനെറ ക്രടാരം 

പൊളി ഞ്ഞുപോക്യാ൯ അടുത്തിരിക്കുന്നു 

എന്നു അറിഞ്ഞിരിക്കയാല് ഞാ൯ ഈ 

ക്രടാരത്തില് ഇരിക്കുന്നേടത്തോളം നിങ്ങ 

ളെ ഓപ്പിച്ചുണത്തുക യൃക്തം എന്നു വിചാ 

രിക്കുന്നു. നിങ്ങശ അതു എനെറ നിയ്യാ 

എല്പോഴ്ചം ഓത്തു 

കൊഠവാന്തക്കവണ്ണം ഞാന് ഉത്സാഹിക്കും. 

ണത്തിനെറശേഷം 
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ഞങ്ങ നമ്മടെ കത്താവായ മയമിസ്പമൂ 

വിനെറ ശക്തിയും പ്രത്യക്ഷതയ്യം നിങ്ങ 

ളോടു അറിയി ചൂതു നികമ്മിതകഥകളെ പ്ര 

മാണിച്ചിടല്പ,; അധവനെറ മഹിമ കണ്ട 

സാക്ഷിക ഉായിത്തിന്നിട്ടമത്ര. ഭാവ൯ 

മേണ്ന്െറ പ്രിയപുത൯; ഇവഡങ്കത ഞാ൯ 

പ്രസാടിച്ച് രിക്കുന്നു" എന്നുള്ള ശബ്ദം അ 

തിരശ്രകൂതേലസ്സിങ്കതനിന്നു വന്നപ്പോ 

പിതാവയേ ദൈവത്താല് അവന്നു മാന 

വും തേജസ്സും ലഭിച്ചു. ഞങ്ങ അധ 

നോടുക്രടെ ധിദൃദ്ധപവ്വതത്തിരല്ു ഇരിക്കു 

മ്പോന സ്വഗ്ലത്മില്ുനിന്നു ഇട ബ്ദം 

മുണ്ടായതു കേട്ട. പ്രധാചകവാക്യവും 

അധികം സ്ഥിരമായിട്ടു നമുക്കുണ്ടു. നേ 

രം വ്വെളടുക്ുകയ്യം നിങ്ങളൂടെ ഫ്ലദയങ്ങ 

മിര ഉദയനക്ഷത്രം ഉടിക്കയയം ചെമ്ക്കാളം 

ഇരുണ്ട സ്ഥലത്തു പ്രകാശിക്കുന്ന വിളക്കു 

പോലെ അതിനെ കരുതിക്കൊണ്ടാല്൯ 

നന്ന. തിരുവ്െവെഴ്ഴത്തിലെ പ്രവചനം 

ഒന്നും സ്വയമായ വ്യാഖ്യാനത്താല് ഉമുവാ 

കുന്നരല്ല ഏന്നു യാല്യം തമന്ന അറിഞ്ഞു 

ഒരിക്കലും 

മന്മഷ്യനെറ ഇകൃത്താല് വന്നതല്ല, ഭൈ 

കൊടമള്ളണം. പ്രവചനം 

വകപ്പനയാൽ മനുഷ്യര് പരിരഭ്ധാത്മനി 

യ്ഖേഗം പ്രാപിച്ചിട്ടു സംസാരിച്ചതർ ത. 

൨.൦ അബഡ്ധ്യായം. 

എന്നാല് കള്ള പ്രധാചകന്മരും ജനത്തി 

നെറ ഇടയില് ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങ 

നെ നിങ്ങളുടെ ഇടയിലും ദുരുപദേഷ്യാക്ക 

ന്മാര് ഉണ്ടാകും; അവര് നാശകരമായ മത 

മൃക്രഒങ്ങളെ ന്മഴയിച്ചു തങ്ങളെ വിലെക്കു 

വാങ്ങിയ നാഥനെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞു തങ്ങ 

ക്കു തന്നേ ശിഷ്ട്രനാശം വരുത്തും. അവരു 

ടെ മൂഷ്ണ്ലാമവൃത്തികമെ പലരും അന്മക൪ി 

31 ൨. പത്രൊസ് ൨ 

ശലധാക്കു പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ വാണികം 

ആക്കും. അവകു പയൂവ്ൃകാലംമുതരു ന്യായ 

വിധി താമസിയാതെ വരുന്നു; അവരുടെ 

നാശം മുറഞ്ുന്നതുമില്ലു. പാപം ചെയൂ 

ദൂതന്മാരെ ദൈവം ആദരിക്കാതെ അന്ധ 

തമസ്സിനെറ ചങ്ങലയിട്ടു നരകത്തിലക്കി 

ന്യായധിധിക്കായി കാപ്പാ൯ ഏആപ്പിക്കയും 

പൂരാതനലോകത്തെയും ആദരിക്കാതെ & 

ക്മികെട്ട_രുടെ ലോകത്തില് ജലപ്രള. 

യം വരുത്തിയ പ്പോ നിതിപ്രസംഗിയാ 

യ നോഹയെ ഏഴ്ചമപരരാടൂക്രടെ പാലിക്ക 

യമം 

ങ്ങ. കസ്തീകരിച്ചു മുന്ലൂലനാശത്താത ന്യാ 

സൌൊദേദാം ഗൊര്മാറ ഏന്ന വട്ടണ 

യം വിധിച്ചു മമലാല് ഭക്തികെട്ട നടക്കു 

ന്നവക്ു ദൂഷ്ടാന്തമാക്കി വെക്കയും അധ 

മ്മികളൂടെ ഇടയില് വസിച്ചിരിക്കുയ്ചോഗ 

നാഠതോറും അധഗ7പ്രുവ്ൃത്തി കണ്ടും കേ 

ടം തനെറ നീതിയുള്ള മനസ്സില് നെന്തേ 

അധരുടെ ടുഷ്യ്യാമവൃത്തിയാല് വലഞ്ഞു 

പോയ നിതിമാനായ ലോത്തിനെ വിടു 

വിക്കയ്യം ചെയ്യൂ. കത്താധു ഭക്തന്മാരെ 

പരീക്ഷയിതിനിന്നു ധിടുധിപ്പാനും നീതി 

കെട്ടവരെ, ധിരശഷാല് മലിനമോഹം 

കൊണ്ടു ജഡത്തെ അന്മസരിച്ചുനടക്കയും 

കത്തൃത്വത്തെ നിന്ദിക്കയും ചെയ്യുന്നവ 

രെ തന്ന, ന്യായധിധിദിചസത്തിലെ 

ദണ്ഡനത്തിന്നായി കാപ്പാന്ദം അറിയുന്നു 

വരല്ലാ. ബലവും ശക്തിയും ഏറിയ ട്ടൂത 

ന്മാര് കത്താധിനെറ സന്നിധിയില് അധ 

ത്ടെ നേരെ ദ്ൂഷണവധിധി ഉച്ചരിക്കാതി 

രിക്കെ, ആ ധാഷ്യമുള്ള തന്നികൃക്കാർ 

മഹിമകളെ. ദുൂകഷ്കിപ്പാ൯ ശങ്ജിക്കുന്നില്ല. 

ജാത്വാ പിടിപെട്ട നശിപ്പാന് പിറന്ന 

ബുദ്ധിയില്ലാത്ത ജന്തുക്കളെ പ്പോലെ അ 

വര് അറിയാത്തതിനെ ദൂക്ിക്കയാല് അ 

ക്കും; അവര്നിമിത്തം സത്യമാഗ്ഗം ദുഷി | നീതിയുടെ ക്രലി അന്മഭധിച്ചുകൊണ്ടു 

ക്ഷ്പൈടും. അവര് ഒധ്യാഗ്രഹത്തില് കൌ 

ധിം 

സ്വന്ത വകാളത്വത്താല് നശിച്ചപോകും. 
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അവര് താല്ല്രാലികഭോഗതൃപ്യ്രി സുഖം എ | ന്നതു അവക്കു നന്നായിരുന്നു. എന്നാല് 

നുവെച്ചു നിങ്ങളുടെ സ്നേഹസല്യകളില് 

നിങ്ങളോടുക്രടെ വിരുന്നുകഴിഞ്ഞു പുളെ 

ക്കുന്ന കറകളും കളങ്കങ്ങളും ആകുന്നു. 

അവർ ല്ൃഭിചാരിണിയെ കണ്ടു രസിക്ക 

യും പാപം കണ്ടു തൃഹ്ലിപ്പെടാതിരിക്കയും 

ചെയ്യുന്ന കണ്ണുള്ള വരും സ്ഥിരമില്ലാത്ത 

ദേഹികളെ വശീകരിക്കുന്നവരും ദധ്യാഗ്ര 

ഹത്തില് അഭ്യാസം തികഞ്ഞ ഹൃദയമുള്ള വ 

രുമായ ശാപരയോഗ്യന്മാര്. അവര് നേര് 

വഴി വിട്ട തെററി ബെയോരിനെറ മക 

നായ ബിലെയാമിനെറ വഴിയില് നടന്നു. 

അവ൯ അനീതിയുടെ ക്രലി കൊതിച്ചു 

എങ്കിലും തന്െറ അകൂൃത്ൃത്തിന്നു ശാസ 

ന കിട്ടി; ഉരിയാടാക്കഴ്ണത മന്ദഷ്യ്യ വാക്കാ 

യി ഉരിയാടി പ്രവാചകന്െറ ബുഭ്ധിഭൂമ 

ത്തെ തടുതതുവല്ലോ. അവര് വെള്ളമി 

ല്ലാത്ത കിണറുകളും കൊടുങ്കാററു കൊണ്ടു 

ഓടുന്ന മഞ്ഞു മഫങ്ങളും ആകുന്നു; അവ 

ക്കു കൂരിരുട്ടു സംഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നു. വഴി 

തെററി നടക്കുന്നവരോടു ഇപ്പോ അക 

നുുവന്നവരെ ഇവര് ഖെറും വമ്പുപറ 

ഞ്ഞു ദുഷ്ണ്ാമവൃത്തികളുാല് കാമഭോഗങ്ങ 

ളിത കുടുക്കുന്നു. തങ്ങറതര്ന്ന നാശത്തി 

നെറ അടിമകളായിരിക്കെ മററവക്കു സ്വാ 

തന്ത്രത്തെ വാശത്തം ചെയ്യുന്നു. ഒരു 

തആ൯ ഏതി നോടു തോല്ലയന്നു വാ അതി 

ന്നു അടിമപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. കത്താവും 

രക്ഷിതാവുമായ യേശുക്രിസ്തറവിനെറ പ 

രിജ്ഞാനത്താല് ലോകത്തിനെറ മാലിന്യം 

വിട്ടോടിയവര് അതില് വിണ്ടും കുടുങ്ങി 

തോററപോയാല് അവരുടെ ഒടുധില 

ത്തെ സ്ഥിതി ആളല്യത്തേതിനെക്കാഠം അ 

തങ്ങഠക്കു 

ഏല്പിച്ചകിട്ടിയ വിശുഭ്ധകല്പനയെ നിതി 

ധികം വഷളായില്ല്പോയി. 

യുടെ വഴി അറിഞ്ഞശേഷം ധിട്ടുകളുയു 

ന്നതിനെക്കാഠ അതു അറിയാതിരിക്കു 

ധിം 

സ്വന്ത ഛട്ടിക്കു തിരിഞ്ഞ നായെന്നും കളി 

ച്ചിട്ടു ചളിയില് ഉരുളൂവാ൯ തിരിഞഞ 

പന്നിയെന്നും ഉള്ള സത്യമായ പഴഞ്ചൊ 

ലുപോലെ അവക്കു സംഭവിച്ചു. 

൩. അദ്ധ്യായം. 

(പ്പിയമുഭ്ളവരേ, ഞാന് ഇപ്പോഠ്ം നി 

ങ്ങശക്കു എഴുതുന്നതു രണ്ടാം ലേഖനമല്ലോ. 

വിശുദ്ധപ്രവാചകന്മാർ മു൯പറഞഞ വച 

നങ്ങളും നിങ്ങളുടെ അപ്പൊസ്പുലന്മാര് 

മുഖാന്തരം കത്താവും രക്ഷിതാധുമായവ൯ 

തന്ന കല്പനയും ഓത്തു കൊള്ളേ ണമെന്നു 

ഈ ലേഖനം രണ്ടിനാലും ഞാന് നിങ്ങളെ 

ഓമ്മപ്പെടുത്തി നിങ്ങളുടെ പരമാത്ഥമന 

സ്സ ഉണത്തതുന്നു. അവനെറ പ്രത്യക്ഷത 

യുടെ വാശത്തം എധിടെ? പിതാക്ക 

ന്മാർ നിദകൊണ്ടശേഷം സകലവും ൩ 

ക്ക്രിയ്യടെ ആരംഭത്തില് ഉരുന്നതുപോ 

ലെ തന്നേ ഇരിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു 

സ്വന്തമോഹങ്ങളെ അന്സരിച്ചുനടക്കു 

ന്ന പരിഹാസികര പരിഹാസത്തോടെ 

അന്ത്യകാലത്തു വരുമെന്നു വിശേഷാല് 

അറിഞ്ഞുകൊഠധി൯. ആകാശും ഖെ 

ള്ള ത്തില്നിന്നും വെള്ളത്താലും ഉളവായ 

ഭൂമിയും പണ്ടു ദൈവത്തിനെറ വചന 

ത്താല് ഉണ്ടായി എന്നും അതിനാല് അ 

ന്നുള്ള ലോകം ജലപ്രുളയത്തില് മുങ്ങി 

നശിച്ചു എന്നും ഇപ്പോഴത്തെ ആകാ 

ശധും ഭൂമിയും അതേ വചനത്താല് 

തീക്കായി സൂക്ഷിച്ചും ന്യായധിധിയുയം 

ഭക്തികെട്ട മന്ദഷ്യരുടെ നാശവും സംഭ 

വിപ്പാന്ുള്ള ദിവസത്തേക്കു കാത്തുമിരി 

ക്കുന്നു എന്നും അവ൪ മനസ്സോടെ മറന്നു 

കളയുന്നു. 

എന്നാല് പ്രിയമുള്ള വരേ, കത്താധിന്നു 

ഒരു ദിവസം ആയിരം സംവത്സരംപോ 
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ലെയും ആയിരം സംവത്സരം ഒരു ദിവ । അതുകൊണ്ടു പ്രിയമുള്ള വരേ, നിങ്ങ 

സംപോലെയും ഇരിക്കുന്നു എന്നി ക ഇവെക്കായി കാത്തിരിക്കയാല് അവ൯ 

നിങ്ങ മറക്കരുതു. ചിലര് താമസം | നിങ്ങളെ കറയും കളങ്കവും ഇല്ലാത്തവരാ 

എന്നു വിചാരിക്കുന്നതു പോലെ കുത്താധു | യി സമാധാനത്തോടെ കാണാന് ഉത്സാ 

തനെറ വാശആം നിധത്തിപ്പാ൯ താമസി | ഹിച്ചുകൊണ്ടു നമുടെ കത്തായിനെറ 

ക്കുന്നില്ല. ആരും നശിച്ചുപോകാതെ | ദിഘക്ഷമയെ രക്ഷ ഏന്നു ധിചാരിപ്പി൯. 

എല്ലാവരും മാനസാന്തരപ്പെടുധാ൯ അ | അങ്ങനെ തന്നേ നമ്മടെ പ്രിയസഹോട 

വ൯ ഇ ച്ച്ിചു നിങ്ങളോടു ദിഎക്ഷമ കാ! രനായ പൌലൊസും തനിക്കു ലഭിച്ച 

ണിക്കുന്നതതയുള്ള. കത്താധിനെറ ദിവ , ജ്താനത്തിന്നു തക്കവണ്ണം നിങ്ങശക്കും 

സമോ കള്ളനെപ്പോലെ വരും. അന്നു | ഇതിനെക്റിച്ചു സംസാരിക്കുന്ന സകല 

ആകാശം കൊടുകുഴക്ക മത്താടെ ഒഴിഞ്ഞു ' ലേഖനങ്ങളിലും എഴ്ചതിട്ടുണ്ടല്ലോ. അവ 

പോകും; മൂലപഷാത്ഥ ങ്ങാ കത്തിയഴിക യില് ഗ്രഹിപ്പംന് പ്രയംസമുള്ളതു ചിലതു 

യൂം ഭൂമിയും അതിലുള്ള പണികളും ഖെന്തു ഞ്ജ. അറിവില്ലാത്തവരും അസ്ഥിരന്മാ 

പോകയ്യം ചെയ്യും. ഇങ്ങനെ ഇവ | രുമായവര് ശേഷം തിരുധഖെഴ്ഴത്തുകളെ 

ഒക്കെയ്യം ഭരഗ് വാനുള്ള തായിരിക്കയാല്. പ്പോലെ അതും തങ്ങളൂടെ നാരത്തിന്നായി 

ആകാശം ചുട്ടഴിലാനും മൂലപദാതഥങ്ങാം കോട്ടിക്കളുയുന്നു. ഏന്നാല് പ്രിയമുള്ള 

ധെന്തുരുക വാനും ഉള്ള ദൈഖദിഖവസത്തി , വരേ, നിങ്ങഠം മുമ്പുക്ൂടി അറിഞ്ഞിരിക്ക 

നെറ വരവു കാത്തിരുന്നും ബഭ്ധപ്പെടു | കൊണ്ടു അധമ്മികളൂു ടെ വഞ്ചനയില് കുടു 

ത്തിയയംകൊണ്ടു നിങ്ങാം ഏത്ര വിശുദ്ധ | ങ്ങി സ്വന്തസ്ഥിരത വിട്ടു വീണ്ടപോകാ 

ജ്രീവനധും ഭക്തിയും തുള്ളവര് ആയിരി | തിരിപ്പാ൯ സൂക്ഷിച്ചുകൊഠവി൯. കൃപ 

ക്കണം. എന്നാല് നാം അവനെറ വാ | യിലും നമമുടെ കത്താധും രക്ഷിതാവുമായ 

ശഅ പകാരം നീതി വസിക്കുന്ന പൂതിയ യേശുക്രിസ്ത്കുവിന്െറ പരി ജ്ഞാനത്തിലും 

കാത്തിരിക്കുന്നു. | ന്നേക്കും മഹത്വം. ആമേന്. 

ആകാശത്തിന്നും പൂതിയ ഭ്ൂമിക്കുമായിട്ടു വള.രുധി൯. അവന്നു ഇപപ്പോഴ്ചം എന്നെ 
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യോഹന്നാന് എഴുതിയ ഒന്നാം ലേഖനം 

൧൦ അഡ്ധ്യായാ. 

൫൫൭൮൦൦ലെലമും ഞങ്ങഠം കേട്ടതും 

സ്വന്തകണ്ണുകൊണ്ടു കണ്ടതും ഞങ്ങറം നോ 

ക്കിയതും ഞങ്ങളുടെ കൈ തൊട്ടതും ആയ 

ജിവനെറ വചനം സംബന്ധിച്ചു -- ജി 

വ൯ പ്രത്യക്ഷമായി, ഞങ്ങ കണ്ടു സാ 

ക്ഷീകരിക്കയും പിതാധിനോടുക്രടെയി 

രുന്നു ഞങ്ങമാക്കു പ്രത്യക്ഷമായ നിത്യജി 

വനെ നിങ്ങളോടു അറിയിക്കയും ചെ 

യ്യുന്നു -- ഞങ്ങറം കണ്ടും കേട്ടുമുള്ളതു നി 

ങ്ങശക്കു ഞങ്ങളോടു ക്രട്ടായ്ക്ു ഉണ്ടാകേണ്ട 

തിന്നു നിങ്ങളോടും അറിയിക്കുന്നു. ഞ 

ങ്ങളുടെ ക്ൂട്ടായ്കമയാ പിതാവിനോടും അവ 

നെറ പുത്തനായ യേശുക്രിസ്തുവിനോടും 

ആകുന്നു. 

മാകുവാ൯ ഞങ്ങ ഇതു നിങ്ങനക്കു ഏഴ 

തുന്നു. 

ദൈവം ഖെളിച്ചം ആകുന്ന; അധ 

നമ്മുടെ സന്തോഷം റൂണ്ണ 

നില് ഇരുട്ടു ഒട്ടും ഇല്ല എന്നുള്ളതു ഞങ്ങ 

അവനോടു കേട്ടു നിങ്ങളോടു അറിയി 

ക്കുന്ന ഭ്രൃതാകുന്നു. അധഖനോടു ക്രട്ടായ്കു 

ഉണ്ടു എന്നു പറകയും ഇരുട്ടില് നടക്കയും 

ചെയ്യാല് നാം ഭോഗ്ക്ു പറയുന്നു; സത്യം 

പ്രവത്തിക്കുന്നതുമില്ല. അവന് ധെളിച്ച 

ത്തില് ഇരിക്കുന്നതു പോലെ നാം ധെളിച്ച 

ത്തില് നടക്കുന്നു വെങ്കില് നമുക്കു തമ്മില് 

ക്രട്ടായ്ക ഉണ്ടു ; അയവനെറ പുത്തനായ യേശു 

വിനെറ രക്തം സകലപാപഖും പോക്കി 

നമ്മെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു. നമുക്കു പാപം 

ഠിം 

ഇല്ല എന്നു നാം പായുന്നു എങ്കില് നമ്മെ 

ത്തന്നേ വഞ്ചിക്കുന്നു; സത്യം നമ്മില് 

ഇല്ലാതെയായി. നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ 

ഏ്ററുപറയുന്നു എങ്കില് അവന് നമമ്മാടു 

പാപങ്ങളെ. ക്ഷമിച്ചു സകലഅനീതിയും 

പോക്കി നമ്മെ ശുഭ്ധീകരിപ്പാ൯ തക്കവ 

ണ്ണം വിശ്വസ്മനും നീതിമാന്ദം ആകുന്നു. 

നാം പാപം ചഫഷെയഷ്യിട്ടില്ല എന്നു പറയുന്നു 

വെങ്കില് അവനെ അസത്യ വാടിയാക്കു 

നനു; അവസനെറ വചനം നമ്മില് ഇല്ലാ 

തെയായി. 

൨.൦ അദ്ധ്യായം. 

നെറ കുഞ്ളങ്ങ3ള., നിങ്ങ പാപം 

ചെയ്യാതിരിപ്പാ൯ ഞാ൯ ഇതു നിങ്ങശക്കു 

എഴുതുന്നു. ഒരുത്തന് പാപം ചെയ്യൂ എ 

ജ്കിലോ, നീതിമാനായ യേശുക്രിസ്റ്ു ഏന്ന 

കായ്യസ്ഥ൯ നമുക്കു പിതാധിനെറ അട്ട 

ക്കല് ഉണ്ടു. അവന് നമുടെ പാപങ്ങ൦ 

ക്കു പ്രായശ്ചിത്തം ആകുന്നു; നമ്മുമടേതിന്നു 

മാത്രം അല്ല, സവ്വലോകത്തിനൊ പാപ 

ത്തിന്നും തമന്ന. അവനെറ കല്പനകളെ 

പ്രമാണിക്കുന്ന എങ്കില് നാം അവനെ 

അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നു അതിനാല് അറി 

യുന്നു. അധനെ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നു 

പറകയും അവനെറ കല്പനകളെ. പ്രമാ 

ണിക്കാതിരിക്കയും ചെയ്യുന്നവന് കള്ള൯ 

ആകുന്നു; സത്യം അവനില് ഇല്ല. ഏ 
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ന്നാല് ആരെങ്കിലും അവനൊ വചനം 

പുമണിക്കുന്നു എങ്കില് അധനിത ദൈ 

വസ്ന്റേഹം വാസ്മൂവമായി തികഞ്ഞിരിക്കു 

ന്നു. നാം അവനില് ഇരിക്കുന്നു എന്നു 

ഇതിനാല് നമുക്കു അറിയാം. അധനിരു 

വസിക്കുന്നു ഏന്നു പായുന്നവ൯ അവന് 

നടന്നതു പോലെ നടരക്കണ്ടതാകുന്നു. 

പിയമുള്ളഒ വരേ, പുതിയോരു കപ്പന 

യല്ല ആടിമുതല് നിങ്ങനക്ുള്ള പഴയ 

കപ്പനയമത ഞാ൯ നിങ്ങധാക്കു എഴുതു 

ന്നതു. ആ പഴയ കപ്പന നിങ്ങ കേട്ട 

വചനം തന്ന. പുതിയോരു കപ്പന 

ഞാന് നിങ്ങനകു എഴുതുന്നു എന്നും പറ 

യാം. അതു അധനിലും നിങ്ങളിലും സ 

ത്ൃമായിരിക്കുന്നു; അരുടൂ നിങ്ങിപ്പോകു 

ത്തു സത്യധെളിച്ചം ഇതാ പ്രകാശിക്കുന്നു. 

വെളിച്ചത്തില് ഇരിക്കുന്നു എന്നു പറകയും 

സഹോദരനെ പകെക്കുയും ചെയ്യുന്ന 

വ൯ ഇന്നെയോമും ഇരുട്ടിരു ഇരിക്കുന്നു. 

സഹോദരനെ സ്ന്റേഹിക്കുന്നവ൯ ധെളി 

ച്ചത്തില് വസ്ക്കുന്നു; ഇടച്ചെക്കു അവ 

നില് കാരണമില്ല. സഃഹാദരനെ പ 

ഇരുട്ടില് ഇരിക്കുന്നു; 

ഇരുട്ടില് നടക്കയും ചെയ്യുന്നു. ഇരുട്ടു അ 

കെകുന്നവടനോ 

വനെറ കണ്ണ കുരുടാക്കുകയാല്. കവഖിടേക്ക 

പേോകോന്നു എന്നു അവന് അദിയുന്നില്ല. 

കുഞ്ങുങ്ങമള, നിങ്ങഠക്കു അവന്െറ 

നാമംനിമിത്തം പാപങ്ങര മോചിച്ചിരി 

ക്കയാല് ഞാന് നിങ്ങാകു ഏഴ്ചതുന്നു. 

പിതാക്കന്മാരേ, ആടദിമുതലുള്ളവനെ നി 

ങ്ങ അറിഞ്ഞിരിക്കയാല് നിങ്ങശക്കു 

ഏഴ്ചതുന്നു. 

നെ ജയിച്ചിരിക്കയാത നിങ്ങഠക്കു ഏഴു 

കുഞ്ഞുങ്ങള, നിങ്ങ പിതാധി 

ബാല്യക്കാമര, നിങ്ങാം ടുക 

തുന്നു. 

നെ അഠിഞ്ഞിരിക്കയാല് ഞാന് നിങ്ങശക്കു 

ദുമൃഴഴതിയിരിക്കുന്നു. പിതക്കേന്മാരേ, ആ 

ടിമുതലൂള്ള വനെ നിങ്ങംം അറിഞ്ഞിരിക്ക 
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യാല് ഞാ൯ നിങ്ങഠാകു ഏഴ്ഴതിയിരിക്കുന്നു. 

൧. യോഹന്നാന് ൨ 

ബാല്യക്കാരര, നിങ്ങ ശകതരാകയാലും 

ദൈവവചനം നിങ്ങളില് വസിക്കയാലും 

നിങ്ങ ദൂഷ്യനെ ജയിച്ചിരിക്കയാലും 

ഞാന് നിങ്ങശകു എളഴുതിയിരികുന്നു. 

ലോകത്തെയും ലോകത്തിലുള്ള തിനെയും 

സ്നേഹിക്കരുതു. ഒരുവന് ലോകത്തെ 

സ്നേഹിക്കുന്നുവെങ്കില് അവനില് പിതാ 

ധിനെെറ സ്നേഹം ഇല്ല. ജഡ്ധമോഹം, 

കമണ്ടാഹം, ജീവനത്തിനെറ പ്ൃതാപം 

ഇങ്ങമനെ ലോകത്തിലുള്ളതു ഏല്ലാം പിതാ 

വിത്നിന്നല്പ, ചോകത്തില്നിന്നമത്രേ ആ 

കുന്നു. ദലോകവും അതിനെറ മോഹവും 

ഒഗിഞ്ഞു പോകുന്നു; ഭൈദഖഷ്ടം ചെയ്യു 

ന്നവനോ ഏടന്നകും ഇരിക്കുന്നു. 

കുഞ്ങുങ്ങള., ഇതു അന്ത്യനാഴിക ആകു 

ന്നു; ഏതി൪ക്രിസ്മൂ വരുന്നു എന്നു നിങ്ങ 

കേടിട്ടുണ്ട ല്ലോ. ഇപ്പോഠം അനേകം എ 

തി൪ ക്രിസ്തൂക്കം ഏഴ്ചമന്നററിരിക്കയാല് 

അന്ത്യനാഴിക ആകുന്നു ഏന്നു നമുക്കു അ 

റിയാംം അവർ നമുടെ ഇടയില്നിന്നു 

പുറപ്പെട്ടു എങ്കിലും നമുകുള്ള വർ ആയിരു 

ന്നിച്ച; അവര് നമുക്കുള്ള വര് ആയിരുന്നു 

ഏങ്കില് നമമ്മാടുക്രടെ പാക്കുമായിരുന്നു; 

എന്നാല് എപ്പാവരും നമുക്കുള്ള വരല്പ ഏന്നു 

വ്വസിദ്ധമാമകണ്ടതലല്ലാ. നിങ്ങളോ പ 

രിശുഭ്ധനാല് അഭികകം പ്രാപിച്ചു 

സകലവും അറിയുന്നു. നിങ്ങ സത്യം 

അറിയായ്ക്കുകൊണ്ടേല്ല, നിങ്ങഠം അതു അറി 

കയാലും ടോഷ്ട്റു ഒന്നും സത്യത്തില്നിന്നു 

വരായ്മ്ുയാലൂമത്൫ ഞാ൯ നിങ്ങമക്കു ഏഴ 

തിയിരിക്ുന്നതു . 

യല്ല ഏന്നു നിഷേധിക്കുന്നവന് അല്ലാതെ 

യേശുധിനെ ക്രിസ്റ 

കള്ളന് ആര് ആകുന്നു? പിതാധിനെയും 

പുതനെയും നി മഛധിക്കുന്നവന് തന്നേ 

ഏതി൪കിസ്ടമ ആകുന്നു. പുതുനെനികഷേ 

ധിക്കുന്നവന്നു പിതാധുമില്ല; പുത്ൃനെ 
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൧. യോഹന്നാ൯ ൩ 

സ്വികരിക്കുന്നവന്നു പിതാവും ഉണ്ടു. നി 

ങ്ങ ആദിമുതല് കേട്ടതു നിങ്ങളില് 

വസിക്കട്ടെ. ആദിമുതല് കേട്ടതു നിങ്ങ 

ളില് വസിക്കുന്നു എങ്കില് നിങ്ങ പുത്ര 

നിലും പിതാധിലും വസിക്കും. ഇതാകു 

ന്ന അവന് നമുക്കു തന്ന വാശത്തം : നിത്യ 

ജിവ൯ തന്നേ. നിങ്ങളെ തെററിക്കുന്ന 

വരെ ഓത്തു ഞാന് ഇതു നിങ്ങഠക്കു എഴു 

തിയിരിക്കുന്നു. 

അഭിഷേകം 

അവനാല് പ്രാപിച്ച 

നിങ്ങളിത വസിക്കുന്നു; 

ആരും നിങ്ങളെ ഉപദേശിപ്പാ൯ ആവ 

ശ്യമില്ല;; അവനെറ അഭികേകം തന്നേ 

നിങ്ങക്കു സകലവും മുപദേശിച്ചുതരിക 

യാലും അതു ഭോഷ്ക്റല്ല സത്യം തന്നേ ആയി 

രിക്കയാലും അതു നിങ്ങളെ. ഉപദേശിച്ചതു 

പോലെ നിങ്ങ അവനില് വസിപ്പി൯. 

ഇനിയും കുഞ്ഞുങ്ങളേ, അവന പ്രത്യക്ഷ 

നാകുമ്പോഠര നാം അവനെറ സന്നിധി 

യില് ലജ്ുപ്നിച്ചുപോകാതെ അവനെറ പ്ര 

തൃക്ഷതയില് നമുക്കു ധൈധയ്യം ഉണ്ടാകേ 

ണ്ടതിന്നു അവനില് വസിപ്പി൯. അവ൯ 

നീതിമാ൯ എന്നു നിങ്ങ ഗ്രഹിച്ചിരി 

ക്കുന്നു എങ്കില് നിതി ചെയ്യുന്ന൨൯ ഒക്കെ 

യ്യും 

എന്നു നിങ്ങ അറിയുന്നു. 

അവനില്നിന്നു ജനിച്ചിരിക്കുന്നു 

൩, അഷഡ്ഡ്യായം. 

കാണിന൯, നാം ദൈധമക്കാം എന്നു ധി 

ളിക്കപ്പെടുവാ൯ പിതാവു നമുക്കു ഏത്ര 

വലിയ സ്ന്റേഹം നല്കിയിരിക്കുന്ന; അങ്ങ 

നെ തന്നേ നാം ആകുന്നു. ലോകം അ 

വനെ അറിഞ്ഞിട്ടില്ലായ്ക്കുകൊണ്ടു നമ്മെയും 

അറിയുന്നില്ല. പ്രിയമുള്ളവരേ, നാം 

ഇപ്പോ ദൈവമക്കര ആകുന്നു. നാം 

ഇന്നതു ആകും എന്നു ഇതുവരെ പ്രത്യക്ഷ 

മായില്ല. അയന൯ പ്രത്യക്ഷനാകുമ്പോഠം 

നാം അവനെ താ൯ ഇരികും പോലെ 

370 1. 32111 3 

തന്നേ കാണുന്നതാകകൊണ്ടു അവഭനാട്ട 

സദ്ൃശന്മാർ ആകം എന്നു നാം അറിയുന്നു. 

അവനില് ഈര പ്രത്യാശയുള്ള വ൯ എല്ലാം 

അവ൯ നിമ്മലനായിരിക്കുന്നതുപോലെ 

തന്നെത്തന്നേ നിമ്മലീകരിക്കുന്നു. പാപം 

ചെയ്യുന്നവന് എല്ലാം അധമ്മധും ചെയ്യന്നു; 

പാപം അധമ്മം തന്നേ. പാപങ്ങളെ 

നിീക്കവാ൯ അവന് പ്രത്യക്ഷനായി എന്നു 

നിങ്ങ. അറിയുന്നു; ഭരവനില് പാപം 

ഇല്ല. അവനില് വസിക്കുന്നവന് ആരും 

പാപം ചെയ്യുന്നില്ല. പാപം ചെയ്യന്ന 

വസ ആരും അയനെ കണ്ടിട്ടില്ല, അറി 

ഞ്ഞിട്ടുമില്ല. കുഞ്ഞുങ്ങളേ, ആരും നിങ്ങ 

ളെ തെററിക്കരുതു; അയന് നിതിമാനാ 

യിരിക്കുന്നതുപോലെ നീതി ചെയ്യന്നവ൯ 

നിതിമാ൯ ആകുന്നു. 

വ൯ 

പിശാചു ആദിമുതല് പാപം ചെയ്യുന്നു 

പാപം ചെയുന്ന 

വിശാചിനെറ മക൯ ആകുന്നു. 

വല്ലോ. പിശാചിനെറ പ്രവൃത്തികളെ 

അഴിപ്പാ൯ തന്നേ ദൈവപുത്ര൯ പ്രത്യ 

ക്ഷനായി. ദൈവത്തില്നിന്നു ജനിച്ച 

വ൯ ആരും പാപം ചെയ്യുന്നില്ല; അവ 

നെറ വിത്തു അവനില് വസിക്കുന്നു; ദൈ 

വത്തില്നിന്നു ജനിച്ചതിനാല് അവനു 

പാപം ചെയ്ത്രാ൯ കഴികയുമില്ല. ദൈധഖ 

തആതിനെറ മക്കം ആരെന്നും പിശാചി 

സെറ മക്ക ആരെനും ഇതിനാല് തെളി 

യൂന്നു: നീതി പ്രവത്തിക്കാത്തവ൯ ആരും 

സദഹാദരനെ സ്നറേഹിക്കാത്തവനും ദൈ 

വത്തില്നിന്നുള്ള വനല്ല. നിങ്ങര ആടി 

മുതല് കേട്ട ട്ടതു: നാം അന്വ്യോന്യം സ്ക 

ഫി ക്കണം എന്നല്ലോ ആകുന്നു. കയി൯ 

ടുഷ്ടൂനിതനിന്നുള്ള വനായി സഹോദര 

നെ കൊന്നതുപോലെ അല്ല; അവനെ 

കൊല്ലൂവാ൯ സംഗതി എന്തു? തനെറ പ്രവ 

ത്തി ദോഷവും സഹോദരനേറതു നീതിയു 

മുള്ള താകകൊണ്ടരത്രേ. 
പ. 

ഠിം 
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പമകകുന്നു ഏങ്കിത ആശ്ചയ്യപ്പെടരുതു. 

നാം മരണം ധിട്ടു ജീവനില് കടന്നിരി 

ക്കുന്നു എന്നു സഃഹാദരന്മാരെ സ്നേഹിക്കു 

സ്നേഹി 

ക്കാത്തവ൯ മരണത്തില് വസിക്കുന്നു. 

ന്നതിനാൽ നമുക്ക അറിയാം. 

സഹോദരനെ പകെക്കുന്നവന൯ എപ്പാം 

കപപാതകന ആകുന്നു. യാതൊരു കുല 

പാതകന്നും നിത്യജിവ൯ ഉള്ളില് വസി 

ച്ചിരിപ്പില്ലു ഏന്നു നിങ്ങാം അറിയുന്നു. 

അവന് നമുക്കു മണ്ടി തനെറ പ്രാണ 

നെ ഖെച്ചുകൊടുത്തതിനാല് നാം സ്നേഹം 

എന്തു ഏന്നു അറിഞ്ഞിരിക്കഴന്നു; നാക്ടം സ 

ൃഹാദരന്മാകു ധേണ്ടി പ്രാണനെ ഖെച്ചു 

കൊടുക്കേണ്ടതാകന്നു. ഏഎന്നാത ചലോ 

കത്തിലെ വസ്തൂ൨കയുള്ളവ൯ തരെങ്കി 

ലൂം തന്െറ സമഹാദരന്നു കുടുള്ള തു കണ്ടിട്ടു 

അധനാടു മനസ്സലിവു കാണിക്കാഞ്ഞാല് 

ടൈധത്തിനെറ സ്നേഹം അധനില് എ 

ങ്ങനെ വസിക്കും” കുഞ്ഞൂുശ്ദമഉ, നാം 

പ്ര 

ത്തിയിലും സത്ൃത്മിലൂം തമന്ന സ്ന്റേഹി 

വാക്കിനാലൂം നാധിനാധും അല്ല, 

ക്കുക. നാം സത്യത്മിനെറ പക്ഷത്തു നി 

ല്ല്യന്നവര് എന്നു ഇതിനാല് അറിയും; ല്ല) 

ഭയം നമ്മെ കുററം ധിധിക്കുന്നു ഏങ്കില് 

ദൈവം നമജുടെ ഫ്ലടയത്തെക്കാഗ വലി 

യവനും ഏപ്ലാം അറിയ്യന്നവനും ഏന്നു 

നം;ജുടെ ചൂദടയത്തെ അവന്െറ സ 

ന്നധിയില്ു ഉറപ്പിക്കാം. പ്രിയമുള്ള 

വരേ, ഫൃുദയം നമ്മെ കുററം ധിധിക്കുന്നി 

ല്ലെ്കില് നമുക്കു ദൈവത്തോടു പ്രാഗത്മ്ൃം 

തുണ്ടു. അധനെറ കല്പനകളെ നാം പ്ര 

മാണിച്ചു അവന്നു പ്രസാദുള്ളതു ചെയ്യ 

ന്നതുകൊണ്ടു ഏന്തു യാഛിച്ചാലും അവങ്കല് 

നിന്നു ലഭികും. 

അയനെറ പുത്രനായ യ്യരക്രിസ്റ്കവിനെറ 

അവനെറ കപ്പനഃയാ, 

നാമത്തില് നാം വിശ്വസിക്കയും അവ൯ 

ഠിം 

7 ൧. യോഹന്നാന് ൪: 

സദഹാദരന്മാമര, ലോകം നിശ്ങളെ | നമുക്കു കപ്പന തന്നതുമപാലെ അമന്യാ 

ന്യം സ്നേഹിക്കയും വേണം എന്നുള്ളതു 

തന്നേ. 

ണിക്കുന്നവ൯ അവനിലും അവന് ഇവ 

വസിക്കുന്നു. അവന് നമ്മില് 

വസിക്കുന്നു ഏന്നു അവന് നമുക്കു തന്ന 

നിലും 

ആത്മാധിനാത നാം അറിയുന്നു. 

൪..ം അഡ്ധ്യായം. 

പ്പരിഷുക്ഷവരര, കള്ള പ്രവാചകന്മാര് 

പലരും ലോകത്തി ലേകു പുറപ്പെടടിരിക്ക 

യാല് ഏതു ആത്മാധിനെയുയം വിശ്വസി 

ക്കാതെ ത്ആൃരഴാക്കര ദൈവത്തില്നിന്നു 

വയോ എന്നു ഒ ശോധന ചെയ്ത്ി.൯. 

ദൈധാത്മാധിനെ ഇതിനാല് അറിയാം: 

യേശു കിസ്മൂ ജഡത്തില് വന്നു എന്നു സ്വ 

കരികുന്ന ആര്മാലൊക്കെയും ദൈധ 

ത്തില്നിന്നുള്ളതു. യ്യേശുധിനെ സ്വീ 

കരിക്കാത്ത യാതൊരു ആത്മാവും ദൈവ 

ത്തിരുനിന്നുള്ളതല്ല. അതു എതിര്്രി 

സ്മൂവിനെറ ആത്മാധു തമന്ന; അത്തു വരും 

എന്നു നിങ്ങഠം കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ; അതു ഇ 

പ്പോ തന്നേ ലോകത്തില് ഉണ്ടു. കുഞ്ഞു 

ശമു, നിങ്ങര ദൈധഖത്തില്നിന്നുള്ള 

വര് ആകുന്നു; അവരെ ജയിച്ചുമിരിക്കുന്നു. 

നിങ്ങമുലുള്ള വ൯ ലോകത്തില് ഉള്ള വനെ 

ക്കാശ വപിയവനല്ലോം അവര് ലെരകി 

കന്മാർ ആകയാല് ലെരകികമായത്ു സം 

സാരിക്കുന്നു; ലോകം അധരുടെ വാക്കു 

കേരക്കുന്നു. 

ന്നുള്ള വരാകുന്നു; 

ഞങ്ങ ദൈധവത്തില്നി 

ദൈവത്തെ അറിയു 

ന്നവ൯ ഞങ്ങളൂടെ വാക്കു കേശാക്കുന്നു. 

ഭൈധത്തില്നിന്നല്ലാത്തവ൯ ഞങ്ങളൂടെ 

വാക്കു മകേശകുന്നില്ല. 

ആത്മാവു ഏതു ഏന്നും വഞ്ചനയുടെ ആ 

ത്മായു ഏതു ഏന്നും നമുക്കു ഇതിനാല് അ 

സത്യ ത്മിനെറ 

റിയാം. 

അധനെറ കപ്പനകളെ. പ്രഥമാ 24 
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൧. യോഹന്നാന് ൫ 

പ്രിയമുദ്ളവരേ, നാം 

സ്നേഹിക്ക; സ്നേഹം ദൈവത്തില്നിന്നു 

അന്യോന്യം 

വരുന്നു. സ്നേഹിക്കുന്നവനെല്ലാം ദൈവ 

ത്തില്നിന്നു ജനിച്ചിരിക്കുന്നു 

സ്നറേഹിക്കാ 

.ദൈവ 

ത്തെ അറികയും ചെയ്യുന്നു. 

ത്തവ൯ ദൈവത്തെ അറഞ്ഞിട്ടില്ല; ദൈ 

വം സ്നേഹം തന്ന. ദൈവം തനെറ 

ഏകജാതനായ; പൃത്ൂനെ നാം അവനാല് 

ജീയിക്കേണ്ടതിന്നു ലോകത്തിലേക്കു അയ 

ചു എന്നുള്ള തിനാല് ഭൈവത്തിന്നു നമ്മോ 

ടൂട്ള സ്നേഹം പ്രത്യക്ഷമായി. നാം ദൈ 

. വത്തെ സ്നേഹിച്ചതല്ല, അവ൯ നമ്മെ 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

സ്നേഹിച്ചു തനെറ പുത്രനെ നമുടെ പാ 

പങ്ങനക്കു പ്രായശ്ചിത്തം ആകുവാ൯ അ 

യച്ചതു തന്നേ സാക്ഷാല് സ്നേഹം ആ 

കുന്നു. പ്രിയമുള്ള വരേ, ഭൈവധം നമ്മെ 

ഇത്ങനെ സ്നേഹിച്ചു എങ്കില് നാമും അ 

ന്വോന്യം സ്നറേഹിക്കേണ്ടതാകുന്നു. ദൈ 

വത്തെ ആരും ഒരുനാളും കണ്ടിട്ടില്ല. 

നാം അന്വോന്യം സ്നേഹിക്കുന്നുവെങ്കില് 

ദൈവം നമ്മില് വസിക്കുന്നു; അവന്െറ 

സ്നേഹം നമ്മില് തികഞ്ഞുമിരിക്കുന്നു. നാം 

അവനിലും അവന് നമ്മിലും വസിക്കുന്നു 

എന്നു അവന തനെറ ആത്മാധിനെ തന്ന 

തിനാല് നാം അറിയുന്നു. പിതാവു പു 

തനെ ലോകരക്ഷിതാവായിട്ടു അയച്ചിരി 

ക്മന്നു എന്നു ഞങ്ങ കണ്ടെ സാക്ഷ്യം പറ 

യ്യുന്നു. 

കരിക്കുന്നവനില് ദൈവധും അവ൯ ദൈ 

യേശു ദൈവപുത൯ എന്നു സ്വി 

വത്തിലും വസിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ ദൈധഖ 

ത്തിന്നു നമമ്മോടുള്ള സ്നേഹത്തെ നാം അ 

റിഞ്ഞും വിശ്വസിച്ചുമിരിക്കുന്നു. ദൈവം 

സ്നേഹം തന്നേ; സ്നേഹത്തില് വസിക്കു 

ന്നവ൯ ദൈധഖത്തില് വസിക്കുന്നു; ദൈ 

വം അവനിലും വസിക്കുന്നു. ന്യായയി 

ധിടിവപസത്തില് നമുക്കു ധൈധയ്യം ഉണ്ടാ 

വാന തക്കവണ്ണം ഇതിനാല് സ്നേഹം ന 

മ്മോട്ട തികഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അവന് ഇരി 

ക്കുന്നതു പാലെ ഈ ലോകത്തില് നാമും 

ഇരിക്കുന്നു. സ്നേഹത്തില് ഭയമില്ല; ഭയ 

ത്തിന്നു ദണ്ഡനം മമ്ളതിനാൽത തികഞ്ഞു 

സ്നേഹം ഭയത്തെ പൃറത്താക്കിക്കളുയുന്നു ; 

ഭയപ്പെടുന്നവ൯ സ്നേഹത്തില് തികഞഞവ 

നല്ല. അവന് ആല്യം നമ്മെ സ്നേഹിച്ച 

ഞാന് 

ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്നു പറകയും 

തുകെണ്ടെ നാം സ്നേഹിക്കുന്നു. 

തനെറ സഹോദരനെ പകെക്കയും ചെ 

യ്യുന്നവ൯ കള്ള നാകുന്നു. താ൯ കണ്ടിട്ടുള്ള 

സഹോദരനെ സ്നറേഹിക്കാത്തവന്നു കണ്ടി 

ട്ടില്ലാത്ത ദൈവത്തെ സ്ന്റേഹിപ്പാ൯ കഴി 

യൂന്നതല്പ. ദൈവത്തെ സ്ന്റേഹിക്കുന്നവ൯ 

സഹോദരനെയും സ്നേഹിക്കേണം എന്നീ 

കല്പന നമുക്കു അഖങ്കല്നിന്നു ലഭിച്ചി 

രിക്കുന്നു. 

൫, അദ്ധ്യായം. 

യ്യേശുധിനെ ക്രിസ്മൂ എന്നു വിശ്വസിക്കു 

ന്നവന്൯ എല്ലാം ദൈവത്തില്നിന്നു ജനി 

ച്ചിരിക്കുന്നു. 

ക്കുന്നവന എല്ലാം അവനില്നിന്നു ജനി 

ഒനിപ്പിച്ചവനെ സ്നേഹി 

ചുവനെയും സ്നേഹിക്കുന്നു. നാം ദൈഖ 

ത്തെ സ്നേഹിച്ചു അവന്െറ കല്പനകളെ 

അനുസരിച്ചുനടക്കുമ്പോഠ ദൈധമക്ക 

ളെ. സ്നേഹിക്കുന്നു എന്നു അതിനാല് അറി 

യാം. അവനെറ കല്പനകളെ പ്രമാണി 

ക്കുന്നതല്ലേ: ദൈവത്തോടുള്ള സ്നേഹം; 

അവനെറ കല്പനകഠ ഭാരമുള്ള വയല്ല. 

ദൈവത്തില്നിന്നു ജനിച്ചതൊക്കെയും 

ലോകത്തെ ജയിക്കുന്നു: ലോകത്തെ ജയി 

ച്ച ജയമോ നമുടെ വിശ്വാസം തന്നേ. 

യേശു ദൈവപുതതന് ഏന്നു വിശ്വസിക്കു 

ന്നവ൯ന് അല്ലാതെ ആരാകുന്നു ലോകത്തെ 

ജയിക്കുന്നവ൯? 

ലും വന്നവന് ഇവ൯ ആകുന്നു: യ്യേശു 

ജലത്താലും രക്തത്താ 

ധിം 

18 

20 

21 
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ക്രിസ്റ തമന്ന; ജുവത്താല് മാത്രമല്പം | 

ജലത്താലും രക്തതഅാംലും തന്നേ. ആ 

ത്മാവും സാഷഷഡ്യം പറയുന്നു; ആത്മാധു 

സത്യമരല്ലാ. സാക്ഷ്യം 

മൂവര് ഉണ്ടു: തതത്മാവു, ജലം, രക്തം; | 

ഈ മൂന്നിനറെറയും സാക്ഷ്യം ഒന്നു തന്നേ. 

നാം മനുഷ്യരുടെ സാക്ഷ്യം കൈക്കൊഷ്ട. 

ന്നു ഏങ്കില് ദൈവത്തിനെ സാക്ഷ്യം 
4 

അതിലും വലുതാകുന്നു. ദൈവത്തിമ൯റ 

സാക്ഡ്യതമോ അവന് തൊ പുത്തനെക്കു 

റിച്ചു സാക്ഷീകരിച്ചിരിക്കുന്നതു തന്നേ. 

ദൈഖചപുൂത്തരനില് ധിശ്വസ്ധിക്കുന്നവന്നു 

മുള്ളില് ആ സാക്ഷ്യം ഉണ്ടു. ദൈധത്തെ 

വിശ്വസിക്കാത്തവന് ദൈവം തനന്൯ൌ 

പുത്രനെക്ുറിച്ചു പറഞ്ഞ സാകഷ്യം വിശ്വ 

സിക്കായ്ക്കയാല് അവനെ അസത്യ ധാദി 

യാക്കുന്നു. ആ സാഷഷ്യമമാ ദൈവം നമു 

ക്കു നിത്യജീവന് തന്നു; ആ ജീവന് അധ 

നെ പുതതനിത ഉണ്ടു എന്നു്ൂതു തന്നേ. 

പുത്തനുള്ള വന്നു ജീവന് മുണ്ടു; മെദവപു | 

ത്രനില്ലാത്തവന്നു ജീവന് ഇല്ല. 

ദൈഖപുത്തനൊ നാമത്തില് വിശ്വ 

സിക്കുന്ന നിങ്ങഗക്കു ഞാന് ഇതു എഴുതി 

യിരിക്കുന്നതു നിങ്ങനക്കു നിത്യജീവന് 

379 

പറയുന്നവര് 

൧. യോഹന്നാന് ൫ 

നാം എത്തു അപേക്ഷിച്ചാലും അവന് ന 

മുടെ അപേക്ഷ കേരക്കുന്നു എന്നറിയു 

ന്നുവെങ്കിരു അവനോടു കഴിച്ച അപേ 

ക്ഷ നമുക്കു ലഭിച്ചു ഏന്നും അറിയുന്നു. 

സമഹാദരന് മരണത്തിന്നല്ലാത്ത പാപം 

ചെയ്യുന്നതു ആരെങ്കിലും കണ്ടാല് അപ 

ക്ഷ്ധിക്കാം; 

കകാടുക്കും; 

ചെയ്യുന്നവക്ു തന്നേ. 

ദൈഖം അധന്നു ജിവനെ 

മരണത്തിന്നല്ലാത്ത പാവം 

മരണത്തിന്നള്ള 

പാപം ഉണ്ടു; അതിനെക്റിച്ചു അ 

പേക്ഷിമൃക്കണം എന്നു ഞാന് പറയഷ്യ 

ന്നില്ല. ഏതു അനീതിയും പാവം ആകു 

നനു; മരണത്തിന്നല്ലാത്ത പാപം മുണ്ടു 

താനും. 

ദൈവത്തില്നിന്നു ജനി ച്ചിരിക്കുന്ന 

വ൯ ആരും പാപം ചെയ്യുന്നില്ല എന്നു നാം 

അറിയുന്നു; ദൈധഖത്തില്നിന്നു ജനിച്ച 

വ൯ തന്നെത്താന് സൂക്ഷിക്കുന്നു; ദുഷ്ടന് 

അവനെ തൊടുന്നതുമില്ല. നാം ദൈഖ 

ത്തി ല്നിന്നുള്ള വര് എന്നു നാം അറിയുന്നു. 

! സവൃയദലാകവും ടുക്ചനെറ അധീനതയില് 

കിടക്കുന്ന. ദൈഖപുതന്൯ വന്നു എന്നും 

സത്യദൈവത്തെ അറിവാന് നമുക്കു യി 

വേകം തന്നു എന്നും നാം അറിയുന്നു; നാം 

ഉണ്ടെന്നു നിങ്ങാം അറിരയണ്ടതിന്നു | സത്യഭദൈധത്തില് അവന്െറ പുത്തനായ 

തമന്ന. അവനെറ ഇകഷ്ടപകാരം നാം യ്യേരക്ിസ്റ്കുവിത തന്നേ ആകുന്നു. അ 

എന്തെങ്കിലും അമപക്ഷിച്ചാത അവന് 

ന്ടെ അഭപക്ഷ കേനക്കന്നു എന്നുള്ളതു 

നമുക്ക അവനോടുള്ള ധൈധയ്യം ആകുന്നു. 

വന് സത്യദൈവധും നിത്യജീവനും ആ 

കുന്നു. കുഞ്ഞുങ്ങളേ, ധിഗ്രഹങ്ങ കൂടു 

അകന്നു സൂഷിച്ചു കൊഠലി൯. 
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യോഹന്നാന് എഴതിയ രണ്ടാം ലേഖനം 

റംശഷെ വസിക്കുന്നതും നമ്മോടുക്രടെ 

എന്നേക്കും ഇരിക്കുന്നതു മായ സത്യംനി 

മിത്തം ഞാന് മാത്രമല്ല, സത്യത്തെ അറി 

ഞ്ഞിരിക്കുന്നവര് എല്ലാവരും സത്യത്തില് 

സ്നേഹിക്കുന്ന മാന്യനായകിയാക്കും മക്കഠ 

ക്കും മൂപ്പനായ ഞാ൯ എഴുതുന്നതു: പിതാ 

വായ ദൈധത്തിങ്കല്നിന്നും പിതാധി 

സെറ പുത്രനായ യ്േശുക്രിസ്റ്റുവിങ്കല്നി 

ന്നും സ്നേഹത്തിലും സത്യത്തിലും കൃപയും 

കനിധും സമാധാനവും നമ്മോട്ടക്രടെ 

ഇരിക്കുമാറാകട്ടെ. 

നമുക്കു പിതായിങ്കല്നിന്നു കല്പന ലഭി 

ചതു പോലെ അധിടത്തെ മക്കളില് ചില൪ 

സത്ൃത്തില് നടക്കുന്നതു ഞാ൯ കണ്ടു അ 

തൃന്തം സന്തോഷിച്ചു. ഇനി നായകി 

യാരേ, നാം അന്യോന്യം സ്നേഹിക്കേണം 

എന്നു പുതിയ കല്പനയായിട്ടല്ല, ആദിമു 

തല് നമുക്കു തുള്ള തായിട്ടു തന്നേ ഞാ൯ 

അധിടത്തേക്ുകു എഴുതി അപേക്ഷിക്കുന്നു. 

നാം അവനെറ കല്പനകളെ അന്ദസരി 

ചൂനടക്കുന്നതു തന്നേ സ്നേഹം ആകുന്നു. 

നിങ്ങ ആദിമുതല് കേട്ടതുപോലെ അ 

ന൯ുസരിച്ചുനടപ്പാനുള്ള കല്പന ഇതത്രേ. 

യേശുക്രിസ്തുവിനെ ജഡത്തില് വന്നവന് 

എന്നു സ്വികരിക്കാത്ത വഞ്ചകന്മാർ പല 

രും ലോകത്തിലേക്കു പുറപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവ 

ല്ലോ. 

നെയുള്ളവ൯ ആകുന്നു, 

വഞ്ചകനും എതിര്ക്രിസ്റ്കുവും ഇങ്ങ 

ഞങ്ങളുടെ 

പ്രയത്നഫലം കളയാതെ പൂണ്ണപ്രതിഫ 

ലം പ്രാപിക്കേണ്ടതിന്നു സൂക്ഷിച്ചുകൊഠം 

വി൯. 

നിലനില്ല്ലാതെ അതിര് കടന്നുപോകുന്ന 

ക്രിസ്തറവിനെറ ഉപദേശത്തില് 

ഒരുത്തന്നും ദൈവം ഇല്ല; ഉപദേശത്തില് 

നിലനില്ലൂന്നവന്നോ പിതാവും പുത്രനും 

ഉണ്ടു. ഒരുത്ത൯ ഈ ഉപദേശവുംകൊ 

ണ്ടു അല്ലാതെ നിങ്ങളുടെ അടുക്കല് വരു 

നുുവെങ്കില് അവനെ വിട്ടില് കൈക്കൊ 

ള്ളരുതു; അവന്നു കുശലം പറകയും അ 

രുതു. അവന്നു കുശലം പറയുന്നവ൯ അ 

വനെറ ടര്വൃത്തികശക്കു ക്രട്ടാളിയല്ലോ. 

നിങ്ങഥക്കു എഴുതുവാ൯ പലതും ഉണ്ടു; 

എങ്കിലും കടലാസ്സ്റിലും മഷികൊണ്ടും എഴ 

തുവാ൯ എനിക്കു മനസ്സില്ല. നിങ്ങളുടെ 

സന്തോഷം പൂണ്ണമാകേണ്ടതിന്നു നിങ്ങ 

ളൂടെ അടുക്കല് വന്നു മുഖാമുഖമായി സം 

സാരിപ്പാ൯ ആശിക്കുന്നു. അവിടത്തെ 

മാനസഹോദരിയുടെ മക്കാ വന്ദനം 

ചൊല്ലുന്നു. 

ഠിം 
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യോഹന്നാന് എഴുതിയ മൂന്നാം ലേഖനം 
ക ആഞ്യ ക. 

കൂപ്പസായ ബാ൯ സത്യത്തില് സ്നേഹിക്കു 

ന്ന പ്പിയഗായൊസിന്നു എഴുതുന്നതു : 

പ്രിയനേ, നിനെറ ആത്മാവു ുഭമായി 

രിക്കുന്നതുപോലെ നി സകലത്തിലും (൭ 

മായം സുഖമായയം കഇരിരക്കണം എന്നു 

ഞോന് പ്രാത്ഥിക്കുന്നു. സഹോദരന്മാര് 

വന്നു, നീ സത്യത്തില് നടക്കുന്നു എന്നു 

നിന്െറ സത്യത്തിന്നു സാക്ഷ്യം പറക 

യാല് ഞാന് അത്യനും സന്തോഷിച്ചു. 

എന്റെറ മക്ക സത്ൃത്മില് നടക്കുന്നു 

എന്നു കേശാക്കുന്നതിനെക്കാര വലിയ 

സമന്താഷം എനിക്കില്ല. 

പ്രിയനേ, നീ സഹോദരന്മാകും വി 

ശേകഷ്ഷാല് അതിഥികറഠാക്കും വേണ്ടി അ 

ദ്ധവാനിക്കുന്നതി തല് ഒക്കെയ്യം വിശ്വസ്യൂത 

കാണിക്കുന്നു. അവര് സയുടെ മുമ്പാ 

കെ നിന്െറ സ്നേഹത്തിന്നു സക്ഷ്യം പറ 

ഞ്ഞിരിക്കുന്നു; നീ അധഖരെ ദൈവത്തിന്നു 

യോഗ്യമാകുംവണ്ണം യാത അയച്ചാല് 

നന്നായിരിക്കും. തിരുനാമംനിമിത്തമ 

ല്ലോ അവര് ജാതികമോടു ഒന്നും വാങ്ങാ 

തെ പുറപ്പെട്ടതു . 

ത്തിന്നു ക്രട്ടുവേലക്കാര ആകേണ്ടതിന്നു 

ആകയാല് നാം സത്യ 

ഇങ്ങനെയുള്ളവരെ സല്ലരിമക്കണ്ടതാ 

൭൯൬൬, 

സെക ഞാന് ഒന്നെഴ്ഴതിയിരുന്നു; 

ആഗ്രഹിക്കുന്ന ടിയൊത്തെഫേസ് ഞങ്ങ 

ളെ. ക്രട്ടാകുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടു ഞാ൯ 

വന്നാല് അവ൯ ഞങ്ങളെ ഭൂവ്വാക്കു പറഞ്ഞൂ 

ശകാരിച്ചുകൊണ്ടു ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി അ 

വന്നു ഓമ്മവരുത്തും. അവന് അങ്ങനെ 

ചെയ്യുന്നതു പോരാ ഏന്നുധെച്ചു താ൯ 

സദഹോദരന്മാരെ കൈക്കൊള്ളാതിരിക്കു 

ന്നതു മാത്ൃമല്ു, അതിന്നു മനസ്സുള്ള വരെ 

ധിരോധിക്കഷയും സഭയില്നിന്നു പുറത്താ 

ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പ്രിയനേ, നന്മയല്ലാ 

തെ തിന്മ അന്ദകരിക്കരുതു; നന്ദ ചെയ്യ 

ന്നവ൯ ദൈവഖത്തിതനിന്നുള്ളവന൯ അകു 

ന്നു; തിനു ചെയ്യുന്നവന് ദൈവത്തെ കണ്ടി 

ട്ടില്ും ഭെമമേത്രിയൊസിന്നു എല്ലാവരാലും 

സത്യത്താല് തന്നേയും സക്ഷ്യേം ലഭിച്ചി 

ടടണ്ടു;ു ഞെക്കളും സാക്ഷ്യം പറയുന്നു; ഞങ്ങ 

മൂടെ സാക്ഷ്യം സത്യം എന്നു നീ അറി 

യ്യുന്നു. 

ഐഴ്ചതി അയപ്പ്ാ൯ പലതും ഉണ്ടായി 

രുന്നു എങ്കിലും മഷിയും തൂവലുംകൊണ്ടു 

നേഴ്തുവാ൯ എനിക്ു മനസ്സില്ല; ലേഗ 

ത്തില് നിന്നെ കാണ്മാന് ആശിക്കുന്നു. 

അദപ്പാഠം നമുക്കു മുഖാമുഖമായി സംസാ 

രിക്കാം. 

തന്മാർ നിനക്കു വന്ദനം ചൊല്ലുന്നു. സ്നേ 

നിനക്കു സമാധാനം. സ്നേഹി 

ഹിതന്മാക്കു പേരുപേരായി വന്ദനം ചൊ 

മ്ലേങ്കിലും അധഖരില് പ്രധാനിയാകുവാ൯ | ല്ലൂക. 
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യദാ എഴുതിയ ലേഖനം 
തു 

(ഡേച്ചകവഡയചിനെം ദാസനും യാ 

ക്കോബിനെറ സഹോദരനുമായ യ്മൂദാ, 

പിതാവായ ദൈവത്തില് സ്നേഹിക്കപ്പെട്ടും 

സൂക്ഷിക്കപ്പെട്ടും 

ഇരിക്കുന്നവരായ പിളിക്കപ്പെട്ടവക്കു എഴു 

യശുക്രിസ്ത്വിന്നായി 

തന്നതു: നിങ്ങമക്കു കരുണയും സമാധാ 

നധും സ്ന്റേഹധും വഭ്ധിക്കുമാറാകട്ടെ. 

പ്രിയരേ, നമുക്കു പൊതു വിലുള്ള രക്ഷ 

യെക്കുറിച്ചു നിങ്ങക്കു എഴ്തുധാ൯ സക 

പ്രയത്നവും ചെയ്തുയില് വിശുഭ്ധന്മാക്കു 

ഒരിക്കലായിട്ടു ഭരമേല്പിച്ചിരിക്കുന്ന വി 

ശ്വാസത്തിന്നു വണ്ടി പോരാമടണ്ടതിന്നു 

പ്രബോധിപ്പിചെഴുതുവാ൯ ആവശ്യം 

എന്നു എനിക്കു തോന്നി. നമുടെ ദൈ 

വത്തിനെറ കൃപയെ ദൂഷ്ട്ലാമവൃത്തിക്കു 

ഹേതുവാക്കി ഏകനാഥനും നമുടെ കത്താ 

വുമായ യ്േശുമ്രിസ്പുധിനെ നിഭക്ഷധി 

ക്കുന്ന അഭക്തരായ ചില മന്ദഷ്യ൪ ന്ദഗഞ്ഞു 

വന്നിരിക്കുന്നു; അവരുടെ ഈ ശിക്ഷാ 

വിധി പണ്ടുതന്നേ എഴ്ചതിയിരിക്കുന്നു. 

നിങ്ങളോ സകലവും ഒരിക്കല് അറിഞ്ഞു 

വെങ്കിലും നിങ്ങളെ. ഓപ്പിപ്പാസ ഞാ൯ ഇ 

ച്്രിക്കുന്നതെന്തെന്നാല്: കത്താവു ജന 

ത്തെ മിസ്രയീമില്നിന്നു രക്ഷ്ിച്ചിടടും വി 

ശ്വ സിക്കാത്തവരെ പിന്നത്തേതില് നശി 

പ്പിച്ചു. തങ്ങളുടെ വാഴ്ച കാതുതുകൊള്ളാതെ 

സ്വന്തവാസസ്ഥലം വിട്ടുരുപായ ഒളൂതന്മാ 

രെ മഹാദിധസത്തിനെറ ധലിധിക്കായി എ 

മന്നക്കുമുള്ള ചങ്ങലയിട്ടു അന്ധകാരത്തി൯ 

7 കീഴില് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു. അതുപോലെ 

സൊദോമും ഗൊമോറയും ചുററുമുള്ള പട്ട 

ണങ്ങളും അവക്കു സമമായി ടുന്നടപ്പ ആ 

ചരിച്ചു അനൃജഡം മോഹിച്ചു നടന്നതി 

നാല് നിത്യാഗ്നിയുടെ ശിക്ഷാധിധി സ 

ഹിച്ചുകൊണ്ടു ട്ടഷ്ട്രാന്തമായി കിടക്കുന്നു. 

അങ്ങനെ തന്നേ ഇവരും സ്വപ്പാവസ്ഥ 

യിലായി ജഡത്തെ മലിനമാക്കുകയും കത്തു 

ത്വത്തെ തുച്ഛ്ികരിക്കയും മഹിമകളെ 

ടൂഷ്കിക്കയും ചെയ്യുന്ന. എന്നാല് പ്രധാ 

നട്ടുതനായ മീഖാരയല് മോശെയുടെ ശരീ 

രത്രക്കുറിച്ചു പിശാചിനോടു തക്കിച്ച 

വാദിക്കുമ്പോഠ ഒരു ദ്രൂഷണവിധി ഉച്ചരി 

പ്രാ൯ തുനിയാതെ: കത്തായു നിന്നെ ഭത്സി 

ക്കട്ടെ എന്നു പറഞ്ഞതേ ഉള്ള. ഇവരോ 

തങ്ങ അറിയാത്തതു എല്ലാം ടൂഷ്കിക്കുന്നു; 

ബുദ്ധിയില്ലാത്ത മുഗങ്ങളെ പ്പോലെ സ്വാ 

ഭാവികമായി ഗ്രഹിക്കുന്നവയാല് ഒക്കെയും 

തങ്ങളെത്തന്നേ വഷളാക്കുന്നു. അവക്കു 

അയ്യോ കഷ്ടം! അവര് കയിനെറ വഴി 

യില് നടക്കയും ക്രലി കൊതിച്ചു ബിലെയാ 

മിനെറ വഞ്ചനയില് തങ്ങളെത്തന്നേ ഏ 

പ്പിക്കയും കോരഹിനന്െറ മത്സരത്തില് ന 

ശിച്ചുപോകയും ചെയ്യുന്നു. ഇവര് നിങ്ങളു. 

ടെ സ്നേഹസദ്യകളില് മറഞ്ഞുകിടക്കുന്ന 

പാറകഠ; നിങ്ങളോടുക്രടെ വിരുന്നുകഴി 

ഞ്ഞ ഭയംക്രടാതെ തങ്ങളെത്തന്നേ തീറവു 

ന്നവ൪; കാററു കൊണ്ടു ഓടുന്ന വെള്ള മില്ലാ 

ത്തമേഡങ്ങ൦ ; ഇല കൊഴിഞ്ഞും ഫലമില്ലാ 

തെയും രണ്ടുരു ചത്തും 8വരററുംമപായ വൃ 

ക്ഷങ്ങഗ; തങ്ങളുടെ നാണകക്കടു നദരെച്ച 13 

ഠിം 
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തള്ളുന്ന കൊടിയ കടല്ത്തിരകഠ; സദാ 

കാലത്തക്കും അന്ധതമസ്സു സൂക്ഷിച്ചുവെ 

ച്ചിരിക്കുന്ന വകഗതിയ്യക്ള നക്ഷത്രങ്ങനു 

തമന്ന. ആടദാംമുതത ഏഴാമനായ ഹ 

നോക്കും ഇവരെക്കുറിച്ചു: കുതാം കത്താ 

വു എല്ലാവരെയും ധിധിപ്പാനും അ൨൪ 

അഭക്തിയോടെ ചെയ്യു ട്ക്തിധിരുഭ്ധ 

മായ സകലപ്പ വൃത്തികളൂംനിമിത്തം ഭക്മി 

കെള പാപികര തനെറ നേരെ പറ 

ഞ്ജ സകലനിഷരക്ങളൂംനി മിത്തും ക്ഷമി 

കെട്ടവരെ ഒക്കെഡ്യം 3ബാധം വരുത്തു 

വാനും ആയിരമായിരം ധി ദ്ധന്മാരോടട 

ക്രടെ വന്നിരിക്കുന്നു” ഏന്നു പ്രവചിച്ചു. 

അവര് പിറുപിറുപ്പുകാരും തങ്ങളൂടെ 

ഗതിയെക്കറിച്ചു തആവലാധി പറയ്യ 

ന്നവരുമായി സ്വന്ത മമോഹങ്ങക്കെ അഡസ 

രിച്ചുനടക്കുന്നു. അധരുടെ യായ് വമ്പു 

പറയുന്നു; കായ്യസാഭ്ധയ ത്തിന്നായി അവര് 

മുഖസ്മൂതി പ്രദയാഗിക്കുന്നു. 

നിങ്ങമളാം പ്രിയമര, നക്ടുടെ കത്താ 

വായ യേശുകിസ്പറുവിനെവ അപ്പൊസ്മൂല 

ന്മാർ മു൯പറഞ്ഞ വാക്കുകളെ ഓപ്പി൯. 

അന്ത്യകാലത്തു ജക്ഷമവകെട്ട മോഹങ്ങളെ 

അനുസരിച്ചനടക്കന്ന പരിഹാസികഠ 

ഉണ്ടാകും എന്നു അധഖര് നിങ്ങളോടു പറ 

ഠിം 
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ബ്തൂടാ 

ഞുവഃല്പലാ. അവര് ഭിന്നത ഉണ്ടാക്കുന്ന 

൨൪, പ്രാകൃതന്മാ൪, ആത്മാധില്ലാത്തവ൪. 

നിങ്ങളോ, പ്രിയമുള്ള വരേ, നിങ്ങളുടെ 

അതിധിശുഭ്ധവിശ്വാസത്തെ ആധാരമാ 

ക്കി നിങ്ങരക്കു തമന്ന ആത്മികവഭ്ധന 

വരുത്തിയ പരിശുഭ്ധാത്മാവില് പ്രാത്ഥി 

ചൂം നിത്യജീവന്നായിട്ടു നമ്മുടെ കത്താ 

വായ യശുകിസ്റൂധിനെറ കരുണെക്കു 

യി കാത്തിരുന്നുംകൊണ്ടും ഭദൈവധസ്നേഹ 

ത്തില് നിങ്ങളെത്തന്നേ സൂക്ഷിച്ചുകൊഠ 

ധി൯. സംശയിക്കുന്നവരായ ചിലരരോടു 

ചിലരെ തിയില്നി 

ന്നു വലിച്ചെടുത്തു രക്ഷ്ധിപ്പി൯; ജഡത്താല് 

കരുണ ചെയ്ത്തി൯; 

കറപിടിച്ച അങ്കിപോലും പകെച്ചുകൊ 

ണ്ട ചിലകു ഭയത്തോടെ കരുണ കാണി 

പ്പി൯. 

വിഴാതയണ്ണം നിങ്ങളെ സൂക്ഷിച്ചു, ത 

നെറ മഹിമാസന്നിധിയില് കളങ്കമില്ലാ 

തമവരായി ആനന്ദത്തോടെ നിറുത്തുവാ൯ 

ശക്ഷിയുള്ള വന്നും നംജുടെ കത്താധായ 

യശ കിസ്മൂമുഖാന്തരം നക്കുടെ രക്ഷിതാ 

വായ ഏകദൈധത്തിന്നു തന്നേ, സവ്വകാ 

ലത്തിന്നു മുമ്പും ഇ മപ്പാഴ്ചം സദാകാലര്ത്താ 

മവും തേജസ്സും മഹിമയും ബലധും അധി 

കാരവും ഉണ്ടാകു മാറാകട്ടെ. ആമ൯. 
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യോഹനന്നാന്നു ഉണ്ടായ വെല്ലിപ്പാടു 

ചം അദ്ധ്യായം. 

(യഡ്േച്ംയചിഷെം വെളിപ്പാടു : 

വേഗത്തില് സംഭധിപ്പാനുള്ളതു തനെറ 

ദാസന്മാരെ കാണി ക്കേണ്ടതിന്നു ദൈവം 

അതു അവന്നു കൊടുത്തു. അവന് അതു 

തനൊറ ഭ്ുത൯മുഖാന്തരം അയച്ച തനെറ 

ദാസനായ യോഹന്നാന്നു പ്രദശിപ്പിച്ചു. 

അയ൯ ദൈവത്തിന്െറ വചനം യേശു 

ക്രിസ്മൂധിനെറ സാക്ഷ്യധ്യമായി താ൯ ക 

ണ്ടതു ഒക്കെയും സാക്ഷികരിച്ചു. ഈ പ്ര 

വചനത്തിനെറ വാക്കുകളെ വായിച്ചു 

കേംപ്പിക്കുന്നവനും കേശക്കുന്നവരും അ 

തില് എഴുതിയിരിക്കുന്നതു പ്രമാണിക്കുന്ന 

വരും ഭാഗ്യവാന്മാര; സമയം അടുത്തി 

രിക്കുന്നു. 

യോഹന്നാ൯ ആസ്യയിലെ ഏഴ സഭ 

കഠരക്കും എഴുതുന്നതു: ഇരിക്കുന്നവനും ഇ 

രുന്നവന്ദം 

നും അവനെറ സിംഹാസനത്തിന്മ്മ്പി 

വരുന്നവനുമായവങ്കല്നി , 

ലുള്ള ഏഴര ആത്മാക്കളുടെ പക്കല്നിന്നും 

വിശ്വസ്മസാക്ഷിയും മരിച്ചവരില് ആള്യ 

ജാതനും ഭൂരാജാക്കന്മാക്കു അധിപതിയും 

ആയ യേശുക്രിസ്മുവിങ്കതനിന്നും നിങ്ങ 

ക്യ കൃപയ്യം 

നമ്മെ സ്നേഹിക്കുന്നവനും നമ്മുടെ പാപം 

സമാധാനവും ഉണ്ടാകട്ടെ. 

പോക്കി നമ്മെ തനെറ രക്തത്താല് വിടു 

വിച്ചു തന്െറ പിതാവായ ദൈവത്തിന്നു 

നമെ രാജ്യവും പുരരാഹിതന്മാരും ആക്കി | 

ത്തീത്തവനുമായ വന്നു എന്നെന്നേക്കും മഹ 

ത്വയധും ബലവും; ത൫൭൭മ൯. 

ധാം 

ഇതാ, അ; 

വ൯ മേഘാരൂഡനായി വരുന്നു: ഏതു 

കണ്ണും, അവനെ കുത്തിത്തുളെച്ചവരും 

അവനെ കാണും; ഭൂമിയിലെ ഗോത്ൃതങ്ങഗഥ 

ഒക്കെയും അവനെച്ചൊല്ലി വിലപിക്കും. 

ഉവു, ആമമ൯. 

ഞാ൯ അല്ലയും ഓമേഗയും ആകുന്നു 

എന്നു ഇരിക്കുന്നവനും ഇരുന്നവനും വരു 

ന്നവരുമായി സവ്യശക്തിയുള്ള ദൈവമായ 

കത്തായു അരുളിച്ചെയുന്നു. 

നിങ്ങളുടെ സഹോദരനും യേശുധി 

നെറ കക്ടൃതയിലും രാജ്യത്തിലും സഹിന്ത്കു 

തയിലും ക്രടാളിയുമായ യോഹന്നാന് എന്ന 

ഞാ൯ ദൈവവചനവും യേശുധിനെറ 

സാക്ഷ്യവുംനിമിത്തം പത്തൊസ് എന്ന 

കത്തുദിവസ 

നീ 

കാണുന്നതു ഒരു പുസ്പുകത്തില് എഴുതി 

ദ്വീപില് ആയിരുന്നു. 

ത്തില് ഞാ൯ ആത്മവിവശനായി 

എഫെസൊസ് , സുന്ന, പെഗ്ശമൊസ് , 

തുയഥൈരാം, സദിസ്, ഫിലഭെെച്ഛു ല 

ലൊടിക്ക്യാ എന്ന ഏഴു സഭകനക്കും അയക്ക 

ക എന്നിങ്ങനെ കാഹളത്തിന്നൊത്ത ഒരു 

മഹാനാദം എന്റെറ പുറങ്കില് കേട്ടു. 

എന്നോടു സംസാരിച്ച നാദം എന്തു എനു 

കാണ്മാ൯ ഞാന് തിരിഞ്ഞു. തിരിഞ്ഞ 

പ്പോ ഏഴു പൊ൯നിലധിളക്ുകളെയും 

നിലധിളക്കുകളുടെ നടുധില് നിലയങ്കി 

ധരിച്ച മാറതൃതു പൊ൯കച്ച കെട്ടിയവ 

നായി മന്ഭഷ്യപുത്നോടു സദൃശനായവ 

നെയും കണ്ടു. അധവനെറ തലയും തലമു 14 
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ടിയും വെളുത്ത പഞ്ഞി പോലെ ഹിമമുത്അാ 

ഭൂംവെള്ളയും കത്ണു അഗനിഒവാലെക്കു ഒര; 

തും 

ള്ളോടാന്മ സദശവധും അധനെറ ശബ്ദം 

കാത് മുലയില് ചുട്ടപഴ്ചപ്പിച്ച ലെ 

പെരുധെള്ള ത്തിമനൊ ഇരെച്ചല് പാലെ 

യ്യം ആയിരുന്നു. അധഖനെറ ഖലങ്കയ്യില് 

കേഴ നക്ഷത്രം ഉണ്ടു; അവനെറ വായില് 

നിന്ന മൂച്ചമയറിയ ഇരുധായ്മു ലയുള്ള 

വാഠ പുറപ്പെടുന്നു; അവനെറ മുഖം സ്പൂ 

യ്യ൯ ശക്തിതയാടെ പ്രകാശിഷ്ുന്നതു പോ 

ലെ ആയിരന്നു. അധ്വനെ കണ്ടിട്ട 

ഞാ൯ മരിച്ചവനെലപ്പാമല അധനെറ 

കാല്ല്ല് വിണു. അഖന് വലങ്കൈ എ 

ന്ദെമേല് ഖെച്ചു: ഭയപ്പെടേണ്ടാ, ഞാന് 

ആദ്യനും അന്ത്യനും ജ്ടിവനുമവനും ആ, 

കൂന്നു. ഞാന മരിച്ചവനായിരുന്നു; ഏ 

ന്നാല് ഇതാം എന്നെന്നക്ും ജിധിച്ചിരി 

കന്നു; മരണത്തിന്റെയും പാതാളത്തി 

ന്െറയുയം താക്കോല് ഏന്റെ കൈധശ 

മുണ്ടു. നി കണ്ടതും ഇ പ്പാ തുളെ തും ഇനി 

സംഭ ധിപ്പാനിരിക്കുന്നതും ഏമ൯റ വലങ്ക 

യില് കണ്ട ഏഗഴ്ച നക്ഷ തൃത്തിനറെറ മമ്മയും 

കഴ പൊനനിലധിളക്കിമ൯ാ വിഖരധും 

കഏഴ്തുക. ഏഴു നക്ഷതം ഏഴു സഭകളുടെ 

ടൂതന്മാരാകുന്നു; ഏഴു നിപധിളക്കു ഏഴ്ഗ 

സഭകഠ ആകുന്നു ഏന്നു കപ്പിച്ചു. 

൨. അഡ്ധ്യായ ം 
ര 

എ6ഫെസൊസിചലെ സഭയുടെ ഒൂതന്നു എ 

തുക: ഏഴ നക്ഷതൃം വലങ്മയ്ക്ില് പിടി 

ചും കൊണ്ടു ഏഴ പൊ൯നിലധികുകുക 

മൂടെ നടുധില് നടക്കുന്നവ൯ അരുളിച്ചെ 

യ്യുന്നതു : 

പ്രയത്നവും സഹിഷ്ണുതയും കൊള്ളരുതാ 

തആവരെ നിനക സഹിച്ചുകൂടാത്തതും അ 

ഞാന് നിനെറ പ്പവൃത്തിയയം 

പ്പൊസ്മൂലന്മാരല്ലാതിരിക്കെ തങ്ങഗ അ 

പ്പൊസൂൂലന്മാര് ഏന്നു പറയജ്യന്നവരെ നി 

ഠിം 

വെളിപ്പാടു ൨ 

പരിക്ഷിച്ചു കള്ള ന്മാര് എന്നു കണ്ടതും നി 

നക്കു സഹിസ്റ്റതയുള്ളതും ഏഎനൊ നാമം 

നിമിത്തം നി സഹിച്ചതും തള ന്നുപോകാ 

ഞ്ഞതും ഞാന് അറിയുന്നു. ഏങ്കിലും നി 

നെറ അല്യസ്സേഹം വിട്ടുകളഞ്ഞു എന്നു 

കരു കുറാം നിന്നെക്കുറി ചു പറവാരഞ്ടു. 

നി ഏതില്തനിന്നു ധിണിരിക്കുന്നു എന്നു 

ഓത്തു മാനസാന്തരപ്പെടു ആല്യത്തെ പ്ര 

വൃത്തി ചെയ്യ; അല്ലാഞ്ഞാല് ഞാ൯ വരിക 

യം നി മാനസാന്തരപ്പെടാഞ്ഞാല് നിനെ 

നിലധിമുക്കു അതിനെറ നിലയില്നിന്നു 

നീക്കുകയും ചെയ്യും. എങ്കിലും നിക്കൊ 

ലാധ്യരുടെ നടപ്പു നി പകെക്കുന്നു ഏ 

ന്നൊരു നന്മ നിനക്ുണ്ടു; അതു ഞാനാം 

പക്െകുന്നു. ആത്മാധൃയ സഭകടളാടു 

പറയുന്നതു എന്നതെന്നു ചെധിയുള്ള വ൯ 

മൃകനക്കട്ടെ. ജയിക്കുന്നവന്നു ഞാ൯ ദൈ 

വത്തിനെറ പരദീസയില് മുള്ള ജീവവ്വ 

ക്മത്തിനെറ ഫലം തിന്മാ൯ കൊടുക്ും. 

. ന്നയിലെ സഭയുടെ ട്ൂതന്നു ഏഴു 

തുക: മരിച്ചവനായിരുന്നു വിണ്ടും ജിധി 

ക്കയും ചെയു അട്യനും അന്ത്യനുമായവ൯ 

അരുളിച്ചെയ്യുന്നതു: ഞാ൯ നിനെറ ക 

ശു തയും ഓരിദ്യവും - നി ധനധാനമകേന്നു 

താനും -- തങ്ങ യ്യെഹ്രദ൪ ഏന്നു പറയ്യ 

ന്നെങ്കിലും യെഫ്രുദരല്ല, സാത്താനെറ പ 

ഒളിക്കാരായവരുടെ ടൂഷണവും അറിയുന്നു. 

നീ സഹിപ്പാന്ുള്ളതു പേടിക്കേണ്ടാ; നി 

ങ്ങളെ പരിക്ഷിക്കേണ്ടതിന്നു പിശാചു 

നിങ്ങളില് ചിലരെ തടധില് ആക്കുവാ൯ 

പോകുന്നു ; പത്തു ടിവസം നിങ്ങധക്കു ഉപ 

ദവം ഉണ്ടാകും; മരണപയ്യന്തം ധിശ്വസ്യൂ 

നായിരിക്ക; എന്നാല് ഞാന് ജീവകിരീടം 

നിനക്കു തരും. ആത്മാധു സഭകളോടു 

പറയുന്നതു ഏന്തെന്നു ചെധിയുള്ള വ൯ 

കേഠക്കുട്ടെ. ജയിക്കുന്നവന്നു രണ്ടാംമര 

ണത്താല് ദോഷം വരികയില്ല. 
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പെഗ്ഗമൊസിലെ സഭയുടെ ട്ടൂതന്നു 

എഴുതുക: മൂച്ചയേറിയ ഇരുധായ്കു ലവാഠര 

ഉള്ള വ൯ അരുളിച്ചെയുന്നതു: നീ എധി 

ടെ പാക്കുന്നു എന്നും അതു സാത്താനെറ 

സിംഹാസനം ഉർള്ളേടം എന്നും ഞാ൯ അ 

റിയുന്നു; നീ എനെറ നാമം മുറുക്െല്പിടി 

ച്ചിരിക്കുന്നു; നിങ്ങളുടെ ഇടയില്, സാ 

ത്താ൯ പാക്കുന്നേടതുതു തന്നേ, എനെറ 

സാക്ഷിയും വിശ്വസുനുമായ അന്തിപ്പാ 

സിനെ കൊന്ന കാലത്തുപോലും നി എങ്ക 

ലുള്ള ധിശ്വാസം നിഷേധിച്ചിട്ടില്ല. 

എങ്കിലും 

കുററം പറയാന ഉണ്ടു; യിസ്രായേതമക്കഠ 

നിന്നെക്കുറിച്ചു കുറടഞ്ഞാരു 

വിഗ്രഹാപ്പിതം തിന്നേണ്ടതിന്നും ടുന്നടപ്പ 

ആചരിക്കേണ്ടതിന്നും അവരുടെ മുമ്പില് 

ഇട ച്ചഖെപ്പാ൯ ബാലാക്കിന്നു ഉപദേശി 

ച്ചുകൊടുത്ത ബിലെയാമിനെറ ഉപദേശം 

പിടിച്ചിരിക്കുന്നവര അധിടെ നിനക്കു 

ണ്ടു. അല്വണ്ണം നിക്കൊലാധ്യരുടെ ഉപ 

ദേശം കൈക്കൊള്ള ന്നവര് നിനക്കും ഉണ്ടു. 

ആകയാല് മാനസാന്തരപ്പെടുക; അല്ലാ 

ഞ്ഞാല് ഞാ൯ വേഗത്തില് വന്നു എനെെറ 

വായിലെ വാള കൊണ്ടു അവരോടു പോ 

രാടം. ആത്മാധയ സഭകളോടുട പറയു 

ന്നതു എന്നെന്നു ചെധയിയുള്ള വ൯ കേറ് 

ക്കട്ടെ. ജയിക്കുന്നവന്നു ഞാന് മറഞ്ഞി 

രിക്കുന്ന മന്ന കൊടുക്കും; ഞാ൯ അവന്നു 

വെള്ളക്കല്ലും, ലഭിക്കുന്നവനല്ലാതെ ആരും 

അറിയാത്തതും ആ കല്ലിന്മേല് എഴുതിയി 

രിക്കുന്നതുമായ പുതിയ പേരും കൊടുക്കും. 

തുയഥൈരയിലെ സഭയുടെ ളൃതന്നു 

എഴ്ചതുക: അഗ്നിജ്വാലെക്കു ഒത്ത കണ്ണം 

വെടള്ളാട്ടിന്നു സദൃശമായ കാലും ഉള്ള 

ദൈധപുത്ര൯ അരുളി ച്ചെയ്യന്നതു: ഞാ൯ 

നിനെറ പ്രവൃത്തിയും നിസെറ രസ്തൃഹം, 

വിശ്വാസം, ശത്രൂഷ, സഹിമ്ത്തുത എന്നി 

വയും നിന്െറ ഒടുധിലത്തെ പ്രവൃത്തി 

ധിം 
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ആളല്യത്തേതിലും ഏറെയെന്നും അറിയുന്നു. 

എങ്കിലും താന് പ്രവാചകി എന്നു പറഞഞ 

ടന്നടപ്പു ആചരിപ്പാന്ദം ധിഗ്രഹാപ്പിതം 

തിന്മാനും എനെറ ദാസന്മാരെ ഉപദേശി 

ക്കയും തെററിച്ചുകളുകയും ചെയ്യുന്ന ഈ 

സേബെല് എന്ന സ്ത്രിയെ നീ അനുവദി 

ക്കുന്നു എടന്നോരു കുററം നിന്നെക്കുറിച്ചു വ 

റവാന ഉണ്ടു. ഞാ൯ അവക്കു മാനസാ 

ന്തരപ്പെടുവാ൯ സമയം കൊടുത്തിട്ടും ടന്ന 

ടപ്പു വിട്ടു മാനസന്തരപ്പെടുവാ൯ അ 

വക്കു മനസ്സില്ല. ഞാ൯ അവളെ കിട 

പ്പിലും അവളുമായി വ്ൃഭിചരിക്കുന്നവരെ 

അവള്ടെ നടപ്പു വിട്ടു മാനസാന്തരപ്പെ 

ടാതിരുന്നാല് വലിയ കക്ഷൃതയിലും ആക്കി 

ക്കളുയും. അവ്ളുടെ മക്കളെയും ഞാ൯ 

കൊന്നുകളയും; ഞാന് ഉഗപൂധുകളെയും 

ഫൃദയങ്ങളെയും ആരായുന്നവ൯ എന്നു 

സകലസഭകളും അറിയും; നിങ്ങളുടെ പ്ര 

വൃത്തിക്കു തക്കവണ്ണം ഞാ൯ു നിങ്ങധക്കു ഏ 

വക്ും പകരം ചെയ്യം. എന്നാല് ഈ ഉപ 

ദേശം കൈക്കൊള്ളാതെയും അവര് പറ 

യുംപോലെ സാത്താനെറ ആഴങ്ങാം അ 

റിഞ്ഞിട്ടില്ലാതെയും തുയഥൈരയിലെ ശേ 

ഷാം പേരോട്ടു: വേറൊരു ഭാരം ഞാ൯ നി 

എങ്കിലും 

നിങ്ങശക്കുള്ളതു ഞാ൯ വരുംവരെ പിടിച്ചു 

ങ്ങളുടെമേത ചുമതുതുന്നില്ല ; 

കൊഠധി൯ എന്നു ഞാ൯ കല്പിക്കുന്നു. ജയി 

ക്യെം ഞാ൯ കപ്പിച്ച പ്രവൃത്തികളെ അവ 

സാനത്തോളം അനുക്ട്ിക്കയും ചെയ്യുന്നവ 

ന്൯ എനെറ പിതാവു എനിക്കു തന്നതുപോ 

ലെ ഞാ൯ ജാതികളുടെമേല് അധികാരം 

കൊടുക്കും. 

അവരെ മേയിക്കും; അവര് കുശവനെറ 

അവന് ഇരിമ്പുഃകാല്കൊണ്ടു 

പാത്രങ്ങശ പോലെ നുറുങ്ങിപ്പ്പോകം. 

ഞാ൯ അവന്നു ഉദയനക്ഷത്രധും കൊടുക്കും. 

ആത്മാവു സഭകളോടു പറയുന്നതു എന്തെ 

ന്നു ചെധിയുള്ള വന് കേരക്കട്ടെ. 
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൩. അദ്ധ്യായം. 
രി 

സറ്ടിസിചെ സയുടെ ദ്രൂതന്നു എഴുതുക: 

ദൈധത്മിന്െെറ ഏഥഴാരഥാവും ഏഴ നക്ഷ 

ത: ഠാന 
6. 

തൃവും മുള്ള വനു അരുഭ മ മുഷ്യുന്ന 

നിന്െറ പപവ്ൃത്ത। അറിയുന്നു. ജീവനു 

ഒ വന് എന്നു നിനക്കു പമ ഉണ്ടു എങ്കി 

ലും നി മരച്ച.൨നാകുന്നു. ചണന്നുകൊഠ 

ക; ചാവാറായ ധാ ജപ്പുകമെ ാക്രമികരി 

ക്ക; ഞാന ന൭൯റ പപവ്ൃത്മി എടൊ 

ദൈവത്തിനെറ സന്നിധിയമ പൂട്റ്ുത 

യ്യളു തായി കങണ്ടിപ്പു. അാകയാല് ന് 

'പ്ാപിക്കയ്യം നക്ഷ, ൭വയുതു എ 

നെ എനാ ഓഴ്യുത്തതു കാഴ്ുമകാനകയു.ം 

മാനസാന്തരല്ലെെടു.യു,ം മചയ്ക്കു. ന്। കുണ 

രാതിരുന്നാല് ഞാന കള: നെഃപ്പാമല ൨ 

രും; ഏതു നാഴകെക: നിനൌമേല് 

വരും എനാ നി മാരികയ്യം ഇപ്പ. എദ്ച 

ലും മടുപ്പു മപിനമാക്കാതാ. കുറെ പേര് 

സിസില് ന് നക്കുണ്ടു. അയ യാഗ 

ന്മാരാകയാര ൨.൭൭ ധര പയൂകാണ്ടു എ 

മന്നാടുകൂടെ നടക്കും. ഖയിചംന്നവ൯ 

൭൨ ളു യുട ധരിക്ും; താവന്െറ 3പര് 

ഞാന് ജ് വപുസ്മകതാ നിനം മാച്ചുകകൂ 

യാതെ എന്റെറ പിതാധിനെൌെ സ്ന്ന്വധി 

യിപൂും അവനെ ഭ്ൂതന്മാരുടെ മുമ്പിലും 

രവനെറ പേര് ഏറവുപറഷ്യം. തആത്ഥാ 

കൃ സ.:കര്ചക്രാടു പറയു,ന്നതു എനന്തന്നു ചെ 

൨ യു. ഒള്ള വ൯ ക്കെ. 

ഫിപടെല്ഫ്യയിചെ സംയ്ൃയടെ ദ്ദൂതനം 2 

എഴുതുക: വ്യവ ധാമം സത്യവാനും ദവി 

ദിനെ റ താരക്കാലു്ജ വനും രായ് താരും 

താടെക്കാതവണ്ണം തു ശ്ഷധ.യയം ഒരും താ 

ക്കാതവള്സും അടെക്കുകയ,ം ചെയ്യന്നവ൯ 

അരുളിക്ചെഷ്ണുന്നതു: ഞാ൯നിന്ൊ പ 

ഞാ൯ നി 

നെറ മുമ്പില് ഒരു വാതില് തുറന്നുധെച്ച് 

വൃത്തി അറിയുന്നു. ഞഅതം, 

ടട ടട 

രിക്കനാ; തത്തു ആകും അടെച്ചുഷ്ടടാ. 

നിനക്കു അപ്പമേ ശക്തിയ്യള്ളു എങ്കിലും 

നി എനെറ വചനം കാത്തും എനെറ 

യ്യെഹ്രുദരല്ലാ 

ത്തിരിക്കെ ഖയെഹ്രുദരെന്നു കളവായി പറ 

ന:മം നിരഷധിച്ഛിടില്. 

യന്ന ചിലമര ഞാ൯ സാത്താനെറ പള്ളി 

യ്.ല്നാന്നു വരുത്തും; അവര് നിനെറ 

കാപ്പ വന്നു നണസ്തൂരിപ്പ്ാനും ഞാ൯ 

നിമന്നെ രസ്തഹിച്ചു എന്നു അറി വാഠഠം 

സംഗതി വരാനും. സഹിഗ്റ്ുതയെക്കുറി 

്യ്ള എനെൌ വചനം നി കാആകൊണ്ട 

തിനാല് ഥ് യില് വസിക്കുന്നവരെ പരി! 

കി ക്കേണ്ട നാ തലത്തില് എഷ്ടടം വരു 

വാനാള്ള പരി ക്ഷാകാലത്തു ഞൊനും നിന്നെ 

കാക്കും. ഞാന് 3വധഗം വരുന്നു; നിന്െറ 

എടുക്കാതിരില്പാന്തക്ക 

നിനക്കുള്ള തൂ പിടിച്ചുകൊഗക. 

ക്രിടം ആരും 

൭ മല 

ജുയിക്ുന്നവനെ ഞാ൯ എനെെറ ദൈഖ 

അമിനെ വത്ലയത്തി മു ഒരു തൂണാകും; 

അവന് ഒരിക്കലും അധിടെനിന്നു പോക 

യിപ്പ; എനെ ദൈവത്മിനെറ നാമവും 

എനെറ മൈയത്മിനെറ ചക്കല്നിന്നു, 

സ്വഗ്രത്മി ല്നിന്നു തന്നേ, ഇറങ്ങുന്ന പു 

തിയ യെരൂശ3ലം എന്ന എന്െറ ദൈധ 

തറന നഗരത്മിനെൌ നാമവും എനെെറ 

പൃതിയ നാമധും ഞാ൯ അവസെറമേല് എ 

ഗും. താതഴാധു സക മാടു പായ്യന്നതു 

എന്നെന്നു ചെവാിയുംഇ വന് മകേനക്കട്ടെ. 

ലവൊടിക്ക്യയിലെ സംയ്യടെ ട്ടൂതന്നു യ 

എഴ്ചതുക: വിശ്വസ്മൂഡം സത്യ വാന്ദമായ 

സാക്ഷിയായി ദൈവസ്ഷ്കിയയുടെ ആരം 

കായ അ 32൯ എന്നുള്ള വന അരുളിച്ചെ 

ഷ്യന്നതു: ഞാന് നിനെറ പ്രവൃത്തി അറി 

യൂന; നി ഉ ഗ്ൃയാന്ദമല്പ ശീതവാനുമല്ല; 

ശിതവാദനാ മുസ്റാമനോ ആയിരുന്നു എ 

അകില് കൊള്ളായിരുന്നു. ഇങ്ങനെ ശീത 

വാന്ദമല്ല ഉറ്റുവാഡമപ്പം ശിതോജ്ജുവാനാ 

40%. 

ഗ്മ 

10 

11 

12 

139 

14 

15 

16 

കം പറ്. വെളിപ്പാടു ൩ 

നു ത്തയത്തുത്തുതതതത്തയത്തതതളത്തുരയരതളതതയതതതതളുതളനതയരരയ്യര നിനി തിന്നാത്ത തിനി ്ങത്്നത്തത്തി 
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മു 

ളു കല്പിച്ചു. 

ധെളിപ്പാടു ര: 

കയാല് നിന്നെ എനെറ വായില്നിന്നു 

ഉമിണ്ണുകളുയും. ഞാ൯ ധനവാ൯; സമ്പ 

ന്നനായിരിക്കുന്നു; എനിക്കു ഒന്നിന്നും മുട്ടി 

ല്ല എന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ടു നീ നിഭാഗ്യന്ദം 

അരിക്കൃനും ദരിദന്ദം കുരുടനും നഗ്നന്ദം 

എന്നു അറിയാതിരിക്കയാത നി സമ്പ 

ന്ന൯ ആഴകണ്ടതിന്നു തീയില് മുരതിക്ക 

ഗിച്ച പൊന്നും നിനെറ നഗ്നതയുടെ ലജ 

ധെളിവാകാതവണ്ണം ധരിക്കേണ്ടതിന്നു 

വെള്ളയുടുപ്പയം നിനക്കു കാഴ്സ ലഭിക്കേണ്ട 

തിന്നു കണ്ണില് എഴ്ചതുവാ൯ ലേപധും എ 

ന്നോടു വിലെക്കു വാങ്ങുവാ൯ ഞാന് നി 

ന്നോടു ബുഭ്ധി പറയുന്നു. എനിക്കു പ്രി 

യമുക്ളൂ വരെ ഒക്കെയും ഞാ൯ ശാസിക്കയും 

ശിക്ഷിക്കയും ചെയ്യുന്നു; ആകയാല് നീ 

ജുഗ്ര തയുള്ള വനായിരിക്ക ; മാനസാന്തര 

ല്ലെടുക. 

ന്നു; ആരെങ്ധിലും എനെറ ശബ്ദും കേട്ടു 

ഞാ൯ വാരില്ലത നിന്നു മുട്ടു 

വാതില് തുറന്നാല് ഞാ൯ അവനെറ അടു 

ക്കല് ചെന്നു അവനോടും അവന് എന്നോ 

ജയിക്കുന്ന 

വന്നു ഞാ൯ ഏനന്നാടുക്രടെ എനെറ സിം 

ടു ക്രടെ അത്താഴം കഗഥിക്കും. 

ഫാസനത്തില് ഇരില്പാ൯ വരം നല്ലം; 

ഞൊന്ദം ജയിച്ച എനെറ പിതാധിനോടു 

ക്രടെ അവനെറ സിംഹാസനത്തില് ഇ 

രുന്നതു പാലെ തന്ന. ആത്മാധു സഭ 

ക3ളാടു പറയുന്നതു എന്തെന്നു ചെധിയു 

ള്ള വ൯ കേരക്കട്ടെ. 

൪... അദ്ധ്യായം, 

അനന്തരം സ്വഗ്ലത്തില് ഒരു വാതില് 

തുറന്നിരിക്കുന്നതു ഞാന് കണ്ടു; കാഹളനാ 

ദം പാലെ ഏനന്നാടു സംസാരിച്ചു കേട്ട 

ആളല്യത്തെ ശബ്ദം ഏമന്നോടു : ഇവിടെ കയ 

റിവരിക; മേലാല് സംഭധിപ്പാനുള്ളതു 

ഞാ൯ നിനക്കു കാണിച്ചുതരാം എന്നു 

ഉടനെ ഞാന് ആത്മധിവശ 

0 വിം 

366 22ന് 4 

നായി സ്വശ്ശത്തില് ഒരു സിംഹാസനം 

വെച്ചിരിക്കുന്നതും സിംഹാസനത്തില് ഒരു 

വ൯ ഇരിക്കുന്നതും കണ്ടു. ഇരിക്കുന്ന 

വന കാഗ്ടെക്കു സൂയയകാന്തത്തോടും പത്മ 

രാഗത്തോടും സദ്ടശ൯; സിംഹാസനത്തി 

നെറ ചുററും കാഴ്ലെക്കു മരതകത്തോടു 

സദൃശമാർയാരു പച്ചയില്ല; സിംഹാസ 

ചുററിലൂും ഇരുപത്തുനാലു 

സിംഹാസനം; വെള്ളയുടുപ്പ ധരിച്ചും 

നത്തിനെറ 

കൊണ്ടു സിംഹാസനങ്ങളില് ഇരിക്കുന്ന 

ഇരുപത്തുനാലു മൂപ്പന്മാര്; അവരുടെ തല 

യില് പൊ൯കിരീടം; 

ത്തില്നിന്നു മിന്നലും നാദവും ഇടിമുഗക്ക 

സിംഹാസന 

വും പുറപ്പെടുന്നു; ദൈവത്തിനെറ ഏഴ 

ആത്മാക്കളായ ഏഴു ദിപങ്ങ സിംഹാസ 

നത്തിനെറ മുമ്പില് ജ്വലിച്ചുകൊണ്ടിരി 

ക്കുന്നു; സിംഹാസനത്തിനെറ മുമ്പില് പ 

മൂങ്കിന്നൊത്ത കണ്ണ്ാടിക്കടല്; സിംഹാസ 

നത്തിനെറ നടുവിലും സിംഹാസനത്തി 

സെറ ചുററിലും നാലു ദീധികഠ ; അവെക്കു 

മുമ്പായും പിമ്പുറവും കണ്ണു നിറഞ്ഞിരി 

ജിവി സിംഹത്തിന്നു 

സദ്ദശം; രണ്ടാം ജിയി കാളെക്കു സദൃശം; 

ക്കുന്നു. ഒന്നാം 

മൂന്നാം ജീധി മനുഷ്യനെഃപ്പാലെ മുഖമുള്ള 

തു; നാലാം ജീധി പറക്കുന്ന കഴ്ഴകിന്നു സ 

ദശം. നാലു ജീധികളും ഓരരാന്നിന്നു ആ 

റായ ചിറകുള്ള തായി ചുററിലും അകത്തും ക 

ണ്ണ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇരിക്കുന്നവനും ഇ 

രുന്നവനും വരുന്നവന്ഭമായി സവ്യശക്തി 

യൃള്ള കത്താവായ ദൈവം പരിശുഭ്ധ൯, 

പരിശുഭ്ധ൯, പരിശുഭ്ധ൯ എന്നു അവ൪ 

രാപ്പകല് വിശ്രമം ക്രടാതെ പറഞ്ഞുകൊ 

ണ്ടിരിക്കുന്നു . 

രിക്കുന്നവനായി സിംഹാസനത്തില് ഇരി 

എന്നെന്നേക്കും ജിവിച്ചി 

ക്കുന്ന വന്നു ആ ജീിധികം മഹത്വവും ബ 

ഫുമാനവും സ്യോത്രധും കൊടുക്കു മ്പോൊഴൊ 

ക്കെയും ഇരുപത്തുനാലു മൂപ്പന്മാരും സിം 

രം. 

രി 

നി 
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ഹാസനത്തില് ഇരികുന്നവനെറ മുമ്പിത 

വീണു, എന്നെന്നേകും ജിധിച്ചിരികുന്ന 

വനെ നമസ്ത്റരിച്ചു: കത്താഃവം നീ സവ്യ 

വും സ്തൃഷ്ട്ിച്ച വനും എല്ലാം നിന്െറ ഇകം 

ഹേതുവാത ഉണ്ടായതും സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുതും 

ആകയാൽ മഹത്വധും ബഫ്രമാനവും ശ 

ക്തിയും കൈക്കൊഗധാ൯ യോഗ്യ൯ എന്നു 

പറഞ്ഞുംകൊണ്ടു തങ്ങളൂടെ കിരിടങ്ങളെ 

സിംഹാസനത്തിഷ്യുമ്പില് ഇടും. 

൬, അഡ്ധ്യറയം. 

ഞാ൯ സിംഹാസനത്തില് ഇരിക്ുന്നവ 

നെറ വലങ്കയ്യില് അകത്തും പുറത്തും ഏഴ്ച 

ത്തുള്ളതായി ഏഴു മുദയാല് മദയിമട്ടാരു 

പുസ്പൂകം കണ്ടു. ആ പുസ്തകം തുറപ്പാന്ദം 

അതിന്റെറ മുദ പൊട്ടിപ്പാന്ും യോഗ്യ൯ 

ആരുള്ളു ഏന്നു അതുച്ചതമില് ഘഷഘോക്കി 

ക്കുന്ന ശക്തനാരയാരു ദൂതനെയും കണ്ടു. 

പുസ്പൂകം തുറപ്പാമനാ നോക്കുഖാമനാ സ്വ 

ശ്ൃത്തിചും ഭൂമിയിലും ഭൂമിക്കു കിഴിലും ആ 

കും കഴിഞ്ഞില്ല. പുസ്പുകം തുറന്നു വായി 

പ്രാനെങ്കിലും അതു നോക്കുവാനെങ്കിലും 

യോഗ്യനായി ആരെയും കാണായ്മ്ു കൊണ്ടു 

ഞോന് ഏററം കരഞ്ഞു. അരപ്പാഠം മുപ്പ 

ന്മാരില് ഒരുത്തന് ഏന്നാടു : കരമൃയണ്ടാ; 

യെഹ്രദാമഗാത്രത്തിലെ സിംഹവും ഓധഖ। 

ടിനെറ വേരുമായവന് പുസ്മുകധും അതി 

നെറ ഏഴ മുടയും തുറപ്പാ൯ തക്കവണ്ണം 

ജയം പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. 

ഞാ൯ സിംഹാസനത്തിനെറയ്ുയം നാലു 

ലി ധികളുടെയും നടുധിലും മൂപ്പന്മാരുടെ 

മഭധയത്തിലും ഒരു കുഞ്ഞാടു അറുക്കപ്പെടതു 

പോലെ നില്ലയന്നതു കണ്ടു; അതിന്നു ഏഴ്ഗ 

കൊമ്പാ സവ്വഭമിയി ലക്കും അയച്ചിരി 

ക്കുന്ന ഏഴു ദൈവാത്മാക്കം ആയ ഏഴ 

കണ്ണും മുണ്ടു. അവന് യവന്നു സിംഹാസ 

നത്തില് ഇരികുന്നവനെറ വലങ്കയ്യിരു 

ധിം 

399 ധെളിപ്പാടു ൭,൬ 

നിന്നു പുമ്പൂകം വാങ്ങി. വാങ്ങിയ 3പ്പാഠം 

നാലു ജീധികളും ഇരുപത്തുനാലു മൂപ്പന്മാ 

രും ഓരാരുതന്൯ ധിണയും ധിശുഭ്ധന്മാ 

രുടെ പ്രാത്ഥന ഏന്ന ധൂപവഗ്ഗം നിറഞ്ഞ 

പൊന്കലശവും പിടിച്ചുകൊണ്ടു കുഞ്ഞാ 

ടിനെറ മുമ്പാകെ ധിണു. പുസ്പൂകം വാ 

ഞ്ടുവാനും അതിനെറ മുട പൊട്ടിപ്പാനും 

നീ യോഗ്യന്; നീ അറുക്കപ്പെട്ട നിന്െറ 

രക്തംകൊണ്ടു സവ്വമഗാത്തത്തിലൂും ഭാഷ 

യിലും വംശത്തിലും ജാതിയിലും നിന്നുള്ള 

വരെ ദൈവത്തിന്നായി ധിലെക്കു വാക്കി; 

ഞങ്ങടെ ലദൈധത്തിന്നു അവരെ രാജ്യ 

വും പുതരാഹിതന്മാരും ആക്കിധെച്ചു; അ 

വർ ഭ്ൂമിയില് വാഴ്ചന്നു എന്നൊരു പുതിയ 

പാട്ടു അവര് പാടുന്നു. പിന്നെ ഞാ൯ 

ദശനത്തില് സിംഹാസനത്തിനെറയും ജീ 

വികളൂടെയും മൂപ്പന്മാരുടെയും ചുററിലും 

ഏറിയ ഒൂതന്മാരുടെ ശബ്ദം കേട്ടു; അവ 

രുടെ എണ്ണം പതിനായിരം പതിനായി 

രധും ആയിരം ആയിരവും ആയിരുന്നു. 

അവർ അത്യൃച്ചത്തില് : അറുക്കപ്പെട്ട കു 

ഞ്ഞാടട ശക്തിയും ധനവും ജ്ഞാനവും 

ബലവും ബഫ്രമാനധും മഹത്വവും സ്്ോ 

തൃവും ലഭിപ്പാന് യോഗ്യ൯ എന്നു പറഞ്ഞു. 

സ്വഗ്ലുത്തിലും ഭൂമിയിലും ഭൂമിക്കു കിഴിലും 

സമുദത്തിലും ഉള്ള സകലസ്ഷ്ക്രിയും അവ 

യിലുള്ളതു ഒക്കെയും: സിംഹാസനത്തില് 

ഇരിക്കുന്നവന്നും കഞ്ഞാടിന്നും സ്യോത്രായം 

ബഹ്ഹുമാനധും മഹത്വധയം ബലവും ഏന്നെ 

ന്നേകും ഉണ്ടാകട്ടെ ഏന്നു പറയുന്നതു ഞാ൯ 

കേട്ടു. നാലു ജീവികളും: ആമേന് എന്നു 

പറഞ്ഞു; മൂപ്പാ൪ ധീണ്ട നമസ്കരിച്ചു. 

ന്നം അദ്ധ്യായം. 

കുഞ്ഞാടു മുദകളില് ഒന്നു പൊട്ടിച്ചപ്പോഠ: 

നീ വരിക ഏന്നു നാലു ജീവികളില് ഒന്നു 

ഇടിമുഴക്കം പോലെ പറയുന്നതു ഞാ൯ 

10 

11 

14 
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അപ്പ്പോശ ഞാ൯ ഒരു ധെള്ളക്കു 

തിരയെ കണ്ടു; അതിന്മേല് ഇരിക്കുന്നവ 

ന്െറ കയ്യില് ഒരു വില്ലുണ്ട; അവന്നു ഒരു 

കിരീടവും ലഭിച്ചു; അവന് ജയിക്കുന്നവ 

നായും ജയിപ്പാനായും പുറപ്പെട്ടു. 

അവന രണ്ടാം മു പൊട്ടിച്ചപ്പ്പോഠ: 

വരിക എന്നു രണ്ടാം ജീലി പറയുന്നതു 

മാന കേട്ടു. അപ്പ്പോഗ ചുവന്നതായ 

മറെറാരു കുതിര പുറപ്പെട്ടു; അതിനെറ 

പുറതൃതു ഇരിക്കുന്നവന്നു മനുഷ്യർ അന്വോ 

൬൮൦ കൊല്ലൃവാ൯ തക്കവണ്ണം ഭൂമിയില് 

നിന്നു സമാധാനം എടുത്തുകളയേണ്ടതിന്നു 

അധികാരം ലഭിച്ചു; ഒരു വലിയ വാളും 

അവന്നു കിട്ടി. 

മുന്നാം മുദ പൊട്ടിച്ചപ്പപോശ: വരിക 

എന്നു മൂന്നാം അിയി പറയുന്നതു ഞാ൯ 

കേട്ടു. അല്ല്പോഠം ഞാ൯ ഒരു കറുത്ത 

കുതിരയെ കണ്ടു; അതിന്മേല് ഇരിക്കുന്ന 

വ൯ ഒരു തുലാസു കയ്യില് പിടിച്ചിരുന്നു. 

ഒരു പണത്തിന്നു ഒരിടങ്ങഴി കോതമ്പു; 

ഒരു പണത്തിന്നു മൂന്നിടങ്ങഥി യവം; 

എന്നാല് എണ്ണെക്കും വീഞ്ഞിന്നും കേട്ടു 

വരുത്തരുതൂു എന്നു നാലു ജീവികളുടെയും 

നടുയധില്നിന്നു ഒരു ശബ്ദും ഞാ൯ കേട്ടു. 

നാലാം മുദ പൊട്ടിച്ചപ്പോ: വരിക 

എന്നു നാലാം ജിധി പറയുന്നതു ഞാ൯ 

കേട്ടു. അപ്പാ ഞാന് മഞ്ഞനിറമു 

ളേളോരു കുതിരയെ കണ്ടു; അതിന്മേല് ഇരി 

ക്കുന്നവന്നു മരണം എന്നു പേര്; പാതാളം 

അവനെ പിനത്തുടന്നു; അവക്കു വാളകൊ 

ണ്ടും ക്മാമംകൊണ്ടും മഹാധ്യാധികൊണ്ടും 

ഭൂമിയിലെ കാട്ടുമുഗങ്ങളെ.ക്കൊണ്ടും കൊ 

നുുകളുവാന്൯ ഭൂമിയുടെ കാലംശത്തി3ന്മേല് 

അധികാരം ലഭിച്ചു. 

അവന് അഞ്ചാം മു പൊട്ടിച്ചപ്പോഠ 

ദൈവധവചനംനിമിത്തവും തങ്ങ പറ 

ഞു സാക്ഷ്യം ഹതു വായും അറുക്കല്പെടുവ 

ധിം 
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രുടെ ആത്മാക്കളെ ഞാ൯ യാഗപീഠത്തി 

ങകിഗില് കണ്ടു: വിശുദ്ധനും സത്യവാനും 

ആയ നാഥാ, ഭൂമിയില് വസിക്കുന്നവ 

രോടു ഞങ്ങളുടെ രക്തത്തെക്കുറിച്ചു നീ 

എത്രത്തോളം ന്യായധിധിയും പ്രുതികാ 

രവും നടത്താതെയിരിക്കും എന്നു അവ൪ 

തുറക്കെ നിലധിളിച്ചു. അപ്പ്യോ അധ 

രില് ഓരോരുത്തന്നും വെള്ള നിലയങ്കി 

കൊടുത്തു; അവരെപ്പോലെ കൊല്ലപ്പെടു 

വാനിരിക്കുന്ന സഹഭൃത്യന്മാരും സഹോദ 

രന്മാരും വന്നു തികയുദവാളം അല്പകാലം 

ക്രടെ സ്വസ്ഥമായി പാക്കേണം എന്നു 

അവക്കു അരുളപ്പാടുണ്ടായി. 

ആറാം മുദ പൊട്ടിച്ചപ്പോ: വലി 

യോരു ഭൂകമ്പം ഉണ്ടായി; സൂയ൯ കരിമ്പ 

ടംപോലെ കറുത്തു; ചന്ദ്ര൯ മുഴുവനും 

രക്തതുല്യമായിത്തീന്നു. അത്തിപ്ൃക്ഷം 

പെരുങ്കാററുകൊണ്ടു കലുങ്ങിട്ടു കായി ഉതി 

ക്കുമ്പോലെ ആകാശത്തിലെ നക്ഷ്ത്രങ്ങം 

ഭൂമിയില് വീണു. പുസ്മുകച്ചുരുഠം ചുരുട്ടും 

പോലെ ആകാശം മാറിപ്പ്പോയി; എല്ലാ 

മലയും ദ്വീപും സ്വ സ്ഥാനത്തുനിന്നു ഇള. 

കിപ്പ്പോയി. ഭൂമിയിലെ രാജാക്കന്മാരും 

മഹത്തുക്കളും സഹസ്രാധിപന്മാരും ധന 

വാന്മാരും ബലവാന്മാരും സകലദാസനും 

സ്വതന്ത്രനും ഗുഹകളിലും മലപ്പാറകളിലും 

ഒളിച്ചുകൊണ്ടു മലകളോടും പാറകളോടും: 

ഞങ്ങളുടെമേല് ലിഴ്ചവി൯; സിംഹാസന 

ത്തില് ഇരിക്കുന്നവനെറ മുഖം കാണാത 

വണ്ണും കുഞ്ഞാടിസെറ കോപം തട്ടാതവ 

ണ്ണുവും ഞങ്ങളെ. മറെപ്പ്റിസ. അവരുടെ 

മഹാകോപദിഖസം വന്ന; ആകു നില്പാ൯ 

കഴിയും എന്നു പറഞ്ഞു. 

റും അദ്ധ്യായം. 

അതിനെറശേഷം ഭൂമിമലും കടലിന്മേ 

ലും യാതൊരു വ്ൃക്ഷത്തിന്മേലും കാറു ഈ 
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താതിരിക്കേണ്ടതിന്മ നാലു ട്രൂതന്മാര് ഭൂമി 

യിലെ നാലു കാററും പിടി ചുകൊണ്ടു രമി 

യുടെ നാലു കാണിലും നില്ലന്നതു ഞാ൯ 

$ കണ്ടു. മറററരരു ട്ൂത൯ ജീവനുള്ള ദൈ 

വത്തിനെറ മുദയയമായി കിഴക്കുനിന്നു കയ 

വുന്നതും കണ്ടു. അവന് ദരഥികും സമദ 

ത്തിന്നും കേട്ട വരുതൃുവാ൯ അധികാരം 

3 ലഭിച്ച നാലു ട്ൂതന്മാമരാടു: നഷുടെ ദൈ 

വത്തിനെറ ദാസന്മാരുടെ നെററിയില് 

ഞങ്ങ മുദയിട്ട കഴിയുമവാളം ദമിക്കും 

സമുദത്തിന്നും വൃക്ഷങ്ങഠകും കേടു വരു 

ത്തരുതുു എന്നു മറക്കെ ധിമിച്ചുപറഞ്ഞു. 

4 മുടമയററവരുടെ എണ്ണവും ഞാന് കേട്ട; 

യിസാരയല്മക്കമു ടെ സകലദഗാതൃത്തിലും 

നിന്നു മുദയേറാവര് ന്ടാറിനാപ്പത്തിനാ 

ലായിരം പേര. 

8 യെഫ്രുദാഗോത്രത്തില് മുദയേററവ൪ 

പന്തിരായിരം; 

രുദബ൯3ഗാതത്മില് പന്തിരായിരം; 

ഗാട്' മഗാ തത്തില് പന്തീരായിരം; 

8 ആദമശര്ദഗാതത്തില് പന്തിരായിരം; 

നഫു ലിഗോത്രത്തില് പന്തിരായിരം; 

മനശ്ശെ ഗാ തൃത്തിരു പന്തിരായിരം; 

7 ശിമെമയാ൯മഗാത്രത്മില് പന്തിരാ 

യിരം; 

ലേധിമഗാതൃത്തിത പന്തിരായിരം; 

യിസ്സാഖാർഗോത്തത്തില് പന്തിരാ 

യിരം; 

8 സെബൃരലാ൯ദഗാതൃത്തില് പന്തീരാ 

യിരം; 

യോസഫ് ഗോത്രത്തില് പന്തീരാ 

യിരം; 

ബെന്യാമീന് ദഗാത്തത്തില് മുദദയററ 

വർ പന്തിരായിരം പേര്. 

9 ഇതിന്െറ ശേഷം സകലജങമാതികളിലും 

ഗോത്രങ്ങളിലും വംശങ്ങളിലും ഭാകഷകളി 

ലുംനിന്നുള്ളതായി ആകും ്ലേണ്ണിക്രൂടാത്ത 

റാം റിം 

ഒരു മഹാവപുരുഷാരം വെള്ളനിലയങ്കി 

ധരിച്ചു ക്കില് കുരുമത്തോലയുമായി സിം 

ഹാസനത്തിന്നും കുഞ്ഞാടിന്നും മുമ്പാകെ 

നില്ലയന്നതു ഞാന് കണ്ടു. രക്ഷ എന്നു 

ഒുളതു സിംഹാസനത്തില് ഇരിക്കുന്നവ 

നായ നമുടെ ദൈധവത്തിനെറയും കുഞ്ഞാ 

ടിന്െറയും ദാനം എന്നു അവര് അത്യ. 

ത്തില് ആത്തുകൊണ്ടിരുന്നു. സക്ലട്ടുത 

ന്മാരും സിംഹാസനത്തിനെറയും മൂപ്പന്മാ 

രുടെയും നാലു ജിധികളുടെയും ചുററും 

നിന്നു സിംഹാസനത്തിനെറ മമ്പില് കധി 

സുധിണു: ആഭമ൯; നമ്മുടെ ദൈവ 

ത്തിന്നു എന്നെരന്നക്കും സ്തൂതിയും മഹത്വ 

വും അ്താനവും സ്യാ തവും ബഡ്ൃമാനവധും ശ 

ക്തിയും ബലധും; ആമെന ഏന്നു പറഞ്ഞു 

ദൈവത്തെ നമസ്കരിച്ചു. മൂപ്പന്മാരില് 

ഒരുത്തന് ഏന്നാടു: ധെള്ളനിലയങ്കി 

ധരിച്ചിരിക്കുന്ന ഇവര് ആര? എധിടെ 

നിന്നു വന്നു ഏന്നു ചോടിച്ചു. യജമാനന 

അഠിയുമടല്ലോ എന്നു ഞൊന് പറഞ്ഞതിന്നു 

അവന് ഏ$ന്നാടു പറഞ്ഞതു: ഇവര് മഹാ 

ക്കൂ ത്തില്നിന്നു വന്നവര്; കുഞ്ഞാടി 

നെറ രക്തത്തില് തമ്മമുടെ അങ്കി അല 

ക്കി വെളുപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടു 

അവര് ദൈധഖത്തിനെറ സിംഹാസന 

അി൯മുമ്പിരു ഇരുന്നു അവനെറ ആലയ 

ത്തില് രാപ്പകല് അയനെ ആരാധിക്കുന്നു; 

സിംഹാസനത്തില് ഇരിക്കുന്നവ൯ അവ 

കു ക്രടാരം ആയിരിക്കും. ഇനി അവക്കു 

ധിശക്കയില്ല ദാഹിക്കഷും ഇല്ല; വെയിലും 

യാതൊരു ചൃടും അവരുടെമേത തട്ടുഥയു 

മില്ല. സിംഹാസനത്തിനെറ മദഭ്ധ്യ 

ഉള്ള കുഞ്ഞാടു അവമര മേച്ചു ജിവജല 

ത്തിനെറ മുറവുകളി ലേക്കു നടത്തുകഷ്യം 

ദൈവം താന് അവരുടെ കണ്ണ്ില്നി 

ന്നു കണ്ണുനീര് ഏച്ലാം തുടെച്ചുകളുകയും 

ചെയ്യും. 

10 

11 

19 

14 

15 

16 

17 
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വം അദ്ധ്യായം. 

അലസ ഏഴാം മുദ പൊട്ടിച്ചപ്പാഠം സ്വ 

ഗുത്തില് ഏകദേശം അര മണിക്രുരറാളം 

മൌനത ഉണ്ടായി. അപ്പോ ഭദൈധ 

സന്നിധിയില് ഏഴ ഒ്ലൂതന്മാ൪ നില്ലന്നതു 

ഞാന് കണ്ടെ ; അവക്ു ഏഴു കാഹളം ലഭിച്ചു. 

മറെറാരു ഒ്ൂത൯ ഒരു സ്വണ്ണധ്ധൂപകല 

ശധുമായി വന്നു യാഗപിീഠത്തിന്നരികെ 

നിന്നു. സിംഹാസനത്തി൯ മുമ്പിലുള്ള 

സ്വണ്ണപീഠത്തിന്മേല് സകലധിശുഭ്ധന്മാ 

രുടെയും പ്രാത്ഥനയാടു ചേര്ക്കണ്ടതിന്നു 

വളരെ ധൂപവഗ്ഗം അവന്നു കൊടുത്തു. 

ധൂപധഗ്ശത്തിനെറ പുക വിശുഭ്ധന്മാരുടെ 

പ്രാത്ഥനർയാടുക്രടെ ട്ടൂുതനെറ കയ്യില്നി 

ന്നു ദൈധഖസന്നിധിയിലേക്കു കയറി. 

ട്ൂൂത൯ ധൂപകലശം എടുതുതു യാഗപിഠത്തി 

ലെ കനല് നിറെച്ചു ഭൂമിയിലേക്കു എറി 

ഞ്ഞ; ഉടനെ ഇടിമുഗക്കവും നാദധും മിന്ന 

ലും ഭൂകമ്പധും ഉണ്ടായി. 

ഏഴ കാഹള.മുള്ള. ട്ൂതന്മാര എഴ്ചവരും 

കാഹളം ഈതുവാ൯ ഒരുങ്ങിനിന്നു. 

ഒന്നാമത്തവ൯ മതി; അല്പ്ോഠം രക്തം 

കലന്ന കലൃഗയും തിയും ഭൂമിടമല് ചൊരി 

ഞ്ഞിട്ടു ഭൂമിയില് മൂന്നിലൊന്നു വെന്തു 

പോയി; വൃക്ഷങ്ങളില് മൂന്നിലൊന്നു 

ധവെത്തുഃപായി; എല്ലാ പച്ചപ്പുല്ും വെന്തു 

പോയി. 

രണ്ടാമത്തെ ട്ലുത൯ ഉരതി; അരപ്പ്ാഥം 

തി കുതുതുന്ന വ൯മല3പാലെയൊന്നു സമു 

ദ്രത്തിലേക്കു എറിഞ്ഞിട്ടു കടലില് മൂന്നി 

ലൊന്നു രക്തമായിത്ഭീന്നു. സമുദത്തില് 

പ്രാണന്നള്ള സൃഷ്ടി ളില് മൂന്നിലൊന്നു 

ചത്തു പായി; ശപ്പപുകളിലും മൂന്നിലൊ 

ന്നിന്നു ചേതം വറ. 

മൂന്നാമത്തെ ഒ്ലുത൯ ഈതി; അഭപ്പ്പാഠം 

ടിീപംര്പോലെ ജ്വലിക്കുന്ന ഒരു മഹാനക്ഷ 

302 മ്ധ്നിവ്ഥ്ന 8, 9 

ത്രം ആകാശത്തുനിന്നു ധിണു; നടികളില് 

മൂന്നിലൊന്നിന്മേലും നീരുറധുകളിന്മേലും 

ആയിരുന്നു വീണതു. ആ നക്ഷത്രത്തി 

ന്നു കാഞ്ഞിരം എന്നു പേര്; വെള്ളത്തില് 

മൂന്നിലൊന്നു കാഞ്ഞിരം പോലെ ആയി; 

വെള്ളം കൈപ്പാായതിനാല് മന്ദഷ്യരില് 

പലരും മരിച്ചുപോയി. 

നാലാമത്തെ ട്ലൂത൯ തി; അജ്പാഠം 

സൂയ്യനില് മൂന്നിലൊന്നിന്നും ചന്ദ്രനില് 

മൂന്നിലൊന്നിന്നും നക്ഷത്രങ്ങളില് മൂന്നി 

ലൊന്നിന്നും ബാധ തട്ടി; അവഖയില് 

മൂന്നിലൊന്നു ഇരുണ്ടുപോയി രാധും പക 

ലും മൂന്നിലൊന്നു ധെളിച്ചമില്ലാതെയായി. 

അനന്തരം ഒരു കഴക: ഇനി കാഹളം 

ഈതു വാനുള്ള മൂന്നു ഒ മന്മാരുടെ കാഹള. 

നാദം ഹേതു വായി ഭൂവാസികമശക്കു കഷ്ടം, 

കഷ്ഷടം, കഷ്ടം 

കൊണ്ടു ആകാശമഭദഭ്ധ്യ പറക്കുന്നതു ഞാ൯ 

എന്നു ഉറമക്ക പറഞ്ഞു 

കാങ്കയം കേഷക്കയും ചെയ്യു. 

൯. അദ്ധ്യായം. 

അഞ്ചാമത്തെ ഭ്ൂത൯ന മതി; അഭപ്പ്ാഠം 

ഒരു നക്ഷത്രം ആകാശത്തുനിന്നു ഭൂമിയില് 

വിണുകിടക്കുന്നതു ഞാന് കണ്ടു; അവന്നു 

അഗാധക്രപത്തിനെറ താരക്കാല്. ലഭിച്ചു. 

അയ൯ അഗാധക്രപം തുറന്നു; ഉടനെ പെ 

രുഞ്ചുളുയിലെ പൃക3പാലെ ക്രപത്തില് 

നിം: പൊങ്ങി; ക്രപത്മിനെറ പുക 

യാല് സൂയ്യനും ആകാശം ഇരുണ്ടു 3പോ 

യി. പുകയിതനിന്നു ധെട്ടുക്കിക്ളി ഭൂമി 

യില് പുറല്പെടു. അതിന്നു ഭൂമിയിലെ 

തേളിന്നുക്കൂ ശക്തി ലഭിച്ചു. നെററി 

യില് ദെടവത്തിനെറ മുദയില്ലാത്ത മനു 

ഷൃക്കല്ലാതെ ഭൂമിയിലെ പുൂച്പിന്നും പച്ചയാ 

യതൊന്നിന്നും യാതൊരു വൃക്ഷത്തിന്നും 

കേടു വരുത്തരുതു എന്നു അതിന്നു കല്പന 

ഉണ്ടായി. അവരെ കൊല്ലുധാനല്ല, അ 

ഠിം 

11, 

19 

ടി 
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ഞുമാസം ദണ്ഡിപ്പിപ്പാനമത്ത അതിന്നു 

അധികാരം ലഭിച്ചതു ; അവരുടെ വേദന, 

തേ മനുഷ്യനെ കത്തൃമമ്പാഠം മുള്ള ധേ 

6 ഒനദപാലെ തടന്നം ആ കാലത്തു മന൯ 

ക്്യേൻ മരണം അന്വേഷികും; കാഞങ്ക 

യില്ലതാന്ദം; മരിപ്പാ൯ കൊതിക്ും; മര 

7 ണം അവരെ വിട്ട ഓടിപ്പാകും. ധെട്ടു 

ക്കിളിയുടെ രൂപം യൃദ്ധത്തിന്നു ചമയിച്ച 

കൃതിരെക്കു സ്ഥം; തലയില് പൊ൯കി 

രീടം മൃഭ്ജതു പോപെയ്യം മുഖം മാഠാഷ.മുഖം 

8 പോലെയജ്യം തായിരുന്നു. സ്ര്രീകമുടെ 

മുടിമപോചെ അതിന്ന മുടി ഉണ്ടു; പല്ല 

സ്സിംഹത്തിനെറ പല്പു പോലെ തായിരു 

9 ൬. ഇരിമ്പുകവചം3പാലെ കവചം 

ഉണ്ടു; ചിറകിനൊ ഒച്ച പടെകു ഓടുന്ന 

അനേകം കുതിരമഅരുമളൂടെ ഒച്ച3പാ 

10 ലെ ആയിരുന്നു. തേളിന്നുള്ളതു പോലെ 

വാലും വിഷമുമ്ഠം ഉണ്ടു; മനുഷ്യരെ അഞ്ചു 

മാസം മുപഴടധിപ്പാ൯ അതിന്നുള്ള ശക്തി 

11 വാലില് ആയിരുന്നു. അഗാധദ്ദത൯ അ 

തിന്നു രാജാവായിരുന്നു; അധ.ന്നു എബ്ബാ 

യഭാഷയില് അബട്ടോന് എന്നും യവനഴഭാ 

മക്കയില് അമപ്പ്യാല്ൂരധാ൯ എന്നും പര്. 

19 കഷ്ടം ഒന്നു കഴിഞ്ഞു; ഇനി രണ്ടു 

കഷ്ടം പിന്നാലെ ൨രുന്നു. 

13 ആറാമത്തെ റ്ദൂത൯ മാഠി; അടപ്പാഠം 

ദൈഖസന്നിധിയിലെ സ്വന്റ്റപിഠത്തി 

14 നെറ കൊമ്പുകളിതനിന്നു ഒരു ശബ്ദും കാ 

ഹളമുള്ള ആറാം ടത നാടു: യ്യൂഫ ത്തേസ് 

മേന്ന മഹാനദി തിരത്തൃ ബന്ധിച്ചിരിക്കുന്ന 

നാലു ട്രൂ മന്മാരെയം അഴിച്ചുധിടുക ഏന്നു 

15 പറയജ്യന്നതു ഞാ൯ കേട്ടു. ഉടനെ മനമ 

ഷ്യരിത മൂന്നിലൊന്നിനെ കൊല്ലുവാന് 

ഇന്ന ആണ്ടു. മാസം, ടിധസംം, നാഴികെ 

ക്കു ഒരുങ്ങിയിരുന്ന നാലു ദ്ദൂതന്മാരെജ്യം 

ന് അഴിച്ചിട്ടു. കുതിരപ്പടയുടെ സംഖ്യ 

എന്നു ഞാന് കേട്ടു. ഞാന് കുതിരകളെ. 17 

യും കുതിരപ്പുറത്തു ഇരിക്കുന്നവരെയും ഒശ 

നത്തിത കണ്ടതു ഏങ്ങനെ ഏന്നാല്: അ 

വക്കു തിനിറധും രക്തനീിലധും ഗന്ധക 

വണ്ണുവുമായ കവചം ഉണ്ടായിരുന്നു; കുതി 

രകളൂടെ തല സിംഹങ്ങളുടെ തലര്പാലെ 

ആയിരുന്നു; വായില്നിന്നു തിയും പുക 

യം ഗന്ധകവും പുറപ്പെട്ടു. വായിതനി 18 

ന്നു പുറപ്പെടുന്ന തി, പുക, ഗന്ധകം എന്നി 

മൂന്നു ബാധയാല് മയനഷ്യരിരു മൂന്നിലൊ 

ന്നു മരിച്ചുപോയി. കുതിരകളുടെ ശക്തി 19 

വായിലും വാലിലും ആയിരുന്നു; വാലാ 

സപ്പത്തെപ്പോലെയും തലയുള്ള തും ആയി 

രുന്നു; ഇവയാലത്രേ കേടു ൨രുത്ൃതുന്നതു. 

ഈ ബാധകളാര മരിച്ചു പോകാത്ത ശേ 90 

കാം മറഷ്യയരോടു ടടതങ്ങളെയും, കാണാന്ദും 

തകറഠം്പാനും നടപ്പാന്ദം വഹിയാത്ത പൊ 

ന്ന രി ചെമ്പു, കല്ലൂ; മരം ഇവ 

കൊണ്ടുള്ള ബിംബങ്ങളെയും നമസ്തൂരി 

ക്കാതവണ്ണും തങ്ങളൂടെ കൈപ്പണി ലിട്ട 

മാനസാന്തരപ്പലേട്ടില്ല. തങ്ങളുടെ കുല 91 

വാതകം, ക്ഷയം, ടുന്നടപ്പും ശഥോഷക.ണം 

എന്നിവ ധിട്ടു മാനസാന്തരപ്പെടുതുമില്ല. 

[ 

ബ്വലധംനായ മറെറാരു ട്രൂത൯ സ്വഗ്ശ 

ത്തില്നിന്നിറങ്ങുന്നതു ഞാ൯ കണ്ടു. അ 

വ൯ മേഘം മുടുത്തും തലയില് ആകാശ 

വില്ല ധരിച്ചും മുഖം സൂയ്യമനഃപ്പാലെയും 

കാര രിത്തുണ്ട പോലെയും ഉള്ളവ൯. അ 9 

വനൊ കയ്കില് തുറന്നാരു ചെറുപുസൂകം 

ഉണ്ടായിരുന്നു. അവന് വലങ്കാത സമുദ 

ത്തിമന്മലും ഇടങ്കാല് ഭൂമിമമലും ഖെച്ചും 

സിംഹം അലറുംപോലെ അത്യച്ചത്തില് 3 

ആത്തു; ആത്ത ടപ്പാഠം ഏഴ ഇടിയും നാദം 

മുഗക്കി. ഏഴ ഇടി നാദം മുഴക്കിയ പ്പാ 4 

പതിനായിരം മടങ്ങു ഇരുപതിനായിരം | ഞാന് ഏഴ്ഴതുവാ൯ ഭാധിച്ചു; എന്നാല് ഏഴ 

ധാഠാഥ്ലിം 
൭0 



ല്്രർ 

വെളി പ്പാടു ൧൧ 

ഇടി മുഴക്കിയതു എഴുതാതെ മുദയി 

ട്ട്ടുക്ക എന്നു സ്വഗ്ലത്തില്നിന്നു ഒരു ശബ്ദും 

കേട്ടു. സമുദത്തിമന്മേലും ഭൂമിമലും നി 

ല്ലന്നവനായി ഞാ൯ കണ്ട ളൂത൯ വല 

ങ്കൈ ആകാശരേക്കു മുയത്തി: ഇനി 

കാലം ഉണ്ടാകയില്ല; ഏഴാമത്തെ ഒ്രൂുത൯ 

കാഹളം മതു വാനിരിക്കുന്ന നാടത്തിനെറ 

കാലത്തു ദൈധത്തിനെറ മമ്മം അവ൯ 

തനെറ ദാസന്മാരായ പ്രവാചകനമാക്കു അ 

റിയിച്ചുകൊടുത്തതുപോലെ നിവ്ൃത്തിയാം 

കുമെന്നു ആകാശവും അതിലുള്ളതും ഭൂമി 

യ്യും അതിലുള്ള തും സമുദ്രവും അതിലുടമുതും 

സൃഷ്ടിച്ചവനായി എന്നെന്നേക്കും ജിയി 

ച്ിരിക്കുന്നവനെച്ചൊല്ലി സത്യം ചെയ്തു. 

ഞാ൯ സ്വഗ്ലത്തില്നിന്നു കേട്ട ശബ്ദം 

പിന്നെയും എന്നോടു സംസാരിച്ചു: നി 

ചെന്നു സമുദത്തിന്മേലും ഭൂമിമലും നില്ല, 

ന്ന ദ്ുതനെറ കയ്യില് തുറന്നിരിക്കുന്ന പു 

സ്മൂകം വാങ്ങുക എന്നു കല്പിച്ചു. ഞാ൯ 

ട്ൂതനെറ അടുക്കല് ചെന്നു ആ ചെറുപു 

സ്മകം തരുവാ൯ പാഞ്ഞു. അവന് എ 

ന്നോടട: നീ ഇതു വാങ്ങി തിന്നുക; അതു 

നിനെറ വയററിനെ കൈപ്പിക്കും എങ്കി 

ലും വായില് തേ൯പോലെ മധുരിക്കും 

എന്നു പറഞ്ഞു. ഞാ൯ ട്ൂൂതസെറ കയ്യില് 

നിന്നു ചെറുപുസ്ുകം വാങ്ങി തിന്നു; അതു 

എസെറ വായില് തേ൯പോലെ മധുരമാ 

യിരുന്നു; തിന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ എനെറ 

വയറു കൈച്ചുപോയി. അവന് എന്നാ 

ട്ട: നി ഇനിയും അനേകം വംശങ്ങളെ 

യ്യും ജാതികളെയും ഭാഷകളെയും രാജാ 

ക്കന്മാരെയും കുറിച്ചു പ്രവചിര്ക്കണ്ടിവ 

രും എന്നു പറഞ്ഞു. 

ഹഹം അഡ്ധ്യായം. 

വ്വിന്നെ ദണ്ഡു മപാലെയുള്ള ഒരു കോല് 

എനെറ കയ്യില് കിട്ടി കപ്പന ലഭിച്ചതു : 

904 നല് 11 

നി എഴ്ുമന്നററു ദൈവത്തിസെറ ആലവ 

ത്തെയും യാഗപിഠത്തെയും അതില് നമ 

ആലവ 

ത്തിന്നു പുറത്തുള്ള പ്രാകാരം അളക്കാനെ 

സ്തൂരിക്കുന്നവരെയും അളക്കുക. 

വിട്ടേക്കു; അതു ജാതിക്കു കൊടുഅാി 

രിക്കുന്നു; അവർ ധിശുഭ്ധനഗരത്തെ നാ 

പത്തുരണ്ടു മാസം ചവിട്ടും. അന്നു ഞാറാ 

എനെറ രണ്ടു സാക്ഷിക്കും വരം നല്ലം ; 

അവര് രട്ടു മുടുതുതുംകൊണ്ടു ആയിരത്തി 

രുനൂറററുപതു ദിഖവസം പ്രുവചിക്കും . 

അവര് ഭൂമിയുടെ കത്തായിനെറ സന്നി 

ധിയില് നില്ലന്ന രണ്ടു ഒലീച് വ്ൃക്ഷധും 

രണ്ട നിലവിളക്കും ആകുന്നു. ആരെജി 

ലും അവക്കു ദോഷം ചെയ്ത്രാ൯ ഇച്ചി 

ച്ചാല് അവരുടെ വായില്നിന്നു തി പുര 

്പേട്ട അവരുടെ ദഹി 

പ്പിച്ചുകളയും; 

തുതുവാ൯ ഇ ,്്ിക്കുന്നവ൯ ഇങ്ങനെ 

ശത്രുക്കളെ. 

അവക്കു ദോഷം വരു 

മരിക്കേണ്ടിവരും. അവരുടെ പ്രവചന 

കാലത്തു മഴ പെയാതവണ്ണും ആകാശം 

അടെച്ചുകളു.വാ൯ അവക്കു അധികാരം 

ഉണ്ടു; വെള്ള ത്തെ രകരമാക്കുവാനും ഇച്ചി 

ക്കുമ്പോഥൊക്കെയും സകലബാധകൊ 

ണ്ടും ഭൂമിയെ ദണ്ഡിപ്പിപ്പാനും അധികാ 

രം ഉണ്ടു. അവര് തങ്ങളുടെ സാക്ഷ്യം 

തികെച്ച ശേഷം ആഴത്തിതനിന്നു കയറി 

വരുന്ന മൂഗം അവരോടു പടധെടി അവ 

രെ ജയിച്ചു കൊന്നുകളയും. അവരുടെ 

കത്താധു ക്രൂശിക്കപ്പെടതും ആത്മികമായി 

സൊദദാം എന്നും മിസ്രയിം എന്നും പേര 

ളള തുമായ മഹാനഗരത്തിനെറ വിഥി 

യില് അവരുടെ ശവം കിടക്കും. സകല 

വംശക്കാരും ഗാത്രക്കാരും ഭാഷക്കാരും 

ജാതിക്കാരും അവരുടെ ശവം മൂന്നര ദിവ 

സം കാണും; അവരുടെ ശവം കല്ലറയില് 

വെപ്പാ൯ സമ്മതിക്കയില്ല. ഈ പ്രവാ 

ചകന്മാര് ഇരുവരും ഭൂമിയില് വസിക്കുന്ന 

ഠിം 
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വരെ ദണ്ഡിപ്പിച്ചതു കൊണ്ടു ഭവാസികഠം 

അധര്നിിത്തം സമന്താഷിച്ചു ആനന്ദി 

ക്കയും അമന്യാന്യം സമ്മാനം കൊടുത്മയ 

ക്ഷയും ചെയ്യും. മൂന്നരടിവസം കഴിഞ 

ൃശഷം ഭൈധഖത്തിരുനിന്നു ജിധശ്വാസം 

അധഖരില് വന്നു അവര് കാൽ തന്നിനി 

ന്നു -- അധ്വരെ കണ്ടവര് ട്രയവരവശരാ 

യിത്തീന്നു -- ഇയിടെ കയറിഖരുധി൯ ഏ 

ന്നു സ്വഗ്ലആഅആില്നിന്നു ഒരു മഹാശബ്ദം പറ 

യൂന്നതു കേട്ട, അവര് മമേപത്തിത സ്വഥ്ഗ 

ത്തിലേക്കു കയി; അധരുടെ ശത്രുക്കം 

അവരെ നോക്കിക്കൊണ്ടെരുന്മ. ത്തു 

നാഴികയില് വലി3യാരു കമ്പം ഉണ്ടാ 

യി; നഗരത്തില് പത്മിലൊന്നു ഇടിഞ്ഞു 

വിണഞ്ജ; ഭകമ്പത്തില് ഏഗായിരം പേര് 

മരിച്ചുപോയി; ശേഷിച്ചവര് ഭ്യപരവ 

ശരായ। സ്വ: ത്മിലെ ടൈധത്തിന്നു മഹ 

ത്വം കൊടുത്തു. 

രണ്ടാമത്തെ കക്ടടം കഴിഞ്ഞു; മൂന്നാ 

മത്തെ കഷ്ടം വേഗം വരുന്നു. 

ഏഴാമത്തെ ട്ൂതന മര.മിയഃപ്പോഠം: ലോ 

കരാജത്വം നമ്മുടെ കത്താധിന്നും അഖ 

നെറ ക്രിസ്റൂധിന്നും ആയിത്തിന്തിരിക്കു 

നനു; അവന് എന്നെന്നേക്കും വാഴ്ചം എന്നു 

സ്വഗ്ലത്തില് ഒരു മഹാമഘാഷം ഉണ്ടായി. 

ദൈവസന്നിധിയില് സിംഹാസനങ്ങ 

ളില് ഇരിക്കുന്ന ഇരുപത്തുനാലു മൂപ്പന്മാ 

രും കധിണ്ണധിണ്ട ലൈവത്തെ നമമസ്തൂരി 

൧ൂു പറഞ്ഞതു: സവ്ൃശക്തിയുള്ള കുത്താ 

വായ ഭൈധ3മ., ഇരിക്കുന്നവനും ഇരുന്ന 

വനുമായുതള്ളാമവം നി മഹാശക്തി ധരി 

ചൂ ധാഴ്ചകയാത ഞങ്ങ നിന്നെ സ്തുതിക്കു 

ന്നു. ജാതികര കോപി ചു; നിന്െറ 

കോപഖധും വന്ന; മരിച്ചവരെ ന്യായം 

ധിധിപ്പാനും നിന്െറ ഭഓസന്മാരായ (൨) 

വാചകന്മാകും വിശ്ുഭ്ധന്മാകും ചെറിയവ 

രും വലിയവധരുമായി നിസനെറ ഭക്തന്മാ 

395 ധെളിപ്പാടു ൧൨ 

കും പ്രതിഫലം കൊടുപ്പാന്ും ഭൂമിയെ 

നശിപല്പ്യിക്കുന്നവരെ നശിപ്പിപ്പാഠ്മം ഉള്ള 

കാലവും വന്നു. 

അപ്പ്പോഠം സ്വഗ്ലത്തിലെ ദൈഖാലയം 

തുറന്നു, അവഖനെറ നിയമല്പെട്ടകം അവ 

നെറ ആലയത്തില് പ്രത്യക്ഷമായി ; മിന്ന 

ലും നാദവും ഇടിമുഴക്കവും ഭകമ്പധും വലി 

യ കന്മഗഷ്യം ഉണ്ടായി. 

വിം അഡ്ധ്യായം, 

സ്വ്്ര്രത്ത്വല് ൨ ലിരയോരു അടയാളം 

കാണായി: സൂഷ്യമന അണി ഞ്ഞാരു സ്ത; 

അധക്ടടെ കാല്ലചിഗ് ചന്ദ്രനും അധള്ുടെ 

തലയില് പന൬ണ്ടു നക്ഷത്രംകൊണ്ടുള്ള 

കിരിടധും മുണ്ടായിരുന്നു. അധഠം ഗഭി 

ണിയായി നോഖധുകിട്ടി മവദനപ്പെടു നില 

ധിളിച്ചു. സ്വഥ്ലത്തില് മറെറാരു അട 

യാളം കാണായി: ഏഴു തലജഷ്ും പത്തു 

കൊമ്പും തലയിത ഏഴ രാജമുടിയയമായി 

തിനിവമുമള്ളാരു മഹാസ്പ്പം. അതിന്െറ 

വാത ആകാശത്തിലെ നക്ഷ തങ്ങളിരു 

മൂന്നിലൊന്നിനെ വലിച്ചുക്രടി ഭൂമിയിലേ 

ക്കു എറിഞ്ഞുകതുഞ്ഞു. പ്രസ്വധിപ്പാറായ 

സ്ത്രി പ്രസവിച്ച മുടനെ കുട്ടിയെ തിന്നുക 

മുവാ൯ ഹാസ്പ്പും അവളുടെ മുമ്പില് 

നിന്നു. അവ സകലജാതികളെയും ഇ 

രിമ്പുമകോത കൊണ്ടു മേയ്ക്യാനുമള്ളാരു ആ 

ഞ്ചാട്ടിയെ പ്രസധിച്ചു; കുട്ടി ദൈഖതാര്ി 

സൊ അടുക്കലേക്കും അവനെറ സിംഹാ 

സനത്തിമലക്കും പെട്ടെന്നു എടുക്കല്ലെട്ടു. 

സ്ത്ര! മരു ഭൂമിയി ലക്കു ഓടിപ്പോയി; അ 

ധിടെ അവളെ ആയിരത്താിരുന്യൂറററുപ 

തു ടിധസം പോരാറണ്ടതിന്നു ദൈവം 

ഒരുക്കി മയാരു സ്ഥലം അവ ശക്കുണ്ടു. 

പിന്നെ സ്വഗ്രുത്തിര യൃഭ്ധം ഉണ്ടായി; 

മീഖാമയലും അവന്െറ ട്രൂതന്മാരും മഹാസ 

പ്രത്തോടു പടധെട്ടി; തന്െറ ഒ്രൂതന്മാരു 
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| മായി മഹാസ്പ്പവും പടധെട്ടി ജയിച്ചി 

താനും. സ്വഗ്ലത്തില് അവരുടെ സ്ഥലം 

ി പിന്നെ കണ്ടതുമില്ല. ഭൂതലത്തെ മുഴുവ൯ 

തെററിച്ചുകളയുന്ന പിശാചും സാത്താന്ദം 

എന്ന മഹാസ്പ്പുമായ പഴയപാമ്പിനെ 

ഭൂമിയി ലക്കു തള്ളിക്കളഞ്ഞു; അവധനെറ 

ടൂതന്മാരെയും അവനോടുകൂടെ തമ്ളിക്കള, 

| ഞു. അപ്പാ ഞാന് സ്വശ്ശൃത്തില് ഒരു 

മഹാശബ്ദം പറഞ്ഞു ഭകേട്ടതു: ഇദപ്പാഥ 

നമുടെ ദൈധഖത്തിനെറ രക്ഷയും ശക്തി 

യും രാജ്യവും അവനന്റെറക്രിസ്റുവിനെറ ആ 

ധിപത്യവും തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു; നമ്മുടെ 

സഹാദരന്മാരെ രാപ്പകല് ദൈധസന്നി 

ധിയില് കുറാംചുമതുതുന്ന അപവാദിയെ 

. തള്ളിയിട്ടുകളു ഞആവല്ലോ. അവര് അച 

നെ കുഞ്ഞാടിനെറ രക്തം ഹേതുധായിട്ടും 

തങ്ങളുടെ സാക്ഷ്യ വചനം ഹേതു ധായിട്ടും 

ജയിച്ചു; മരണപയ്യന്തം തങ്ങളുടെ പ്രാണ 

' നെ സ്നേഹിച്ചതുമില്ല. ആകയാല് സ്വഗ്ല 

വും അതില് വസിക്കുന്ന വരുമായയമള്ളാരര, 

ഭൂമിക്കും 

അയ്യാ കക്കും; പിശാചു തനിക്കു അല്പകാ 

ആനറ്ടിപ്പി൯; സമുദത്തിന്നും 

ലരമയുള്ള എന്നു അറിഞ്ഞു മഹാഃക്രാധ 

ത്തോടെ നിങ്ങളുടെ അടുക്കല് ഇറങ്ങി 

ന്നിരിക്കുന്നു. 

തന്നെ ഭൂമിയിലേക്കു തള്ളിക്കള ഞ്ഞു 

എന്നു മഹാസ്പ്പം കണ്ടിട്ടു ആണ്കുട്ടിയെ 

പ്രസവിച്ച സ്ര്രിയെ ഉപദധിച്ചതുടങ്ങി. 

' അപ്പാര സ്ത്രിക്കു മരുഭൂമിയില് തന്െറ 

സ്ഥലരത്തക്കു പറന്നു പോദകണ്ടതിന്നു വ 

ലിയ കഴ്ുകിനെറ രണ്ടു ചിറകു ലഭിച്ചു; 

അധിടെ അവളെ. സ്പ്പരത്താടു അകലെ 

ഒരുകാലവും ഇരുകാലധും അരക്കാലവും 

സപ്പം സ്ൂയെ ഒഴ 

ക്കിക്കള യേോണ്ടതിന്നു അവളുടെ പിന്നാലെ 

പോററിരക്ഷിച്ചു. 

തസെറ വായില്നിന്നു നടി പോലെ വെ 

! ഒളം ചാടിച്ചു. എന്നാല് ഭൂമി സ്ത്രിക്കു 

ധാരം 
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തുണനിന്നു; മഹാസ്പ്പം വായില്നിന്ത 

ചാടിച്ച നദിയെ ഭൂമി വായ്ക്കൂറന്നു വിഴ്ചങ്ങി 

ക്കള ഞ്ഞു. 

പിച്ചു, ദൈവകല്പന പ്രമാണിക്കുന്നവരും 

മഹാസപ്പം സ്്രിയോടു കോ 

യേശുധിനെറ സാക്ഷ്യം ഉള്ള വരുമായി 

അവളുടെ സന്തതിയില് ശേഷിപ്പള്ളവ 

രോടു യൃഭ്ധം ചെയ്താന് പുറപ്പെട്ടു; അവ൯ 

കടല്ലറത്തെ മണലിന്മേല് നിന്നു. 

ഹറാം അബഡ്ധ്യായാം. 

അപ്പോ പത്തു കൊമ്പും ഏഴു തലയും 

കൊമ്പുകളില് പത്തു രാജമുടിയും തലയില് 

ട്ൂഷണനാമങ്ങളും ഉള്ളോരു മുഗം സമു 

ത്തില്നിന്നു കയറുന്നതു ഞാന് കങ്ടു. 

ഞാന് കണ്ട മൃഗം പുള്ളിപ്പുലിക്ു സദ്ൃശധ്യം 

അതിനെറ കാല് കരടിയുടെ കാല്3പോ 

ലെയും വായ് സിംഹത്തിനെറ വായ് 

പോലെയും ആയിരുനു, അതിന്നു മഹാ 

സപ്പം തനെറ ശക്തിയും സിംഹാസനവും 

വലിയ അധികാരവും കൊടുത്തു. അതി 

നെറ തലകളില് ഒന്നു മരണകരമായ 

മുറി മവേററതു പോലെ ഞാന് കണ്ടു; അതി 

മുറിവു പൊറുത്തു 

പോയി; സവ്വഭൂമിയും മൃഗത്തെ കണ്ടു 

വീസ്തയിച്ചു. 

കൊടുത്തതു കൊണ്ടു അവര് മഹാസ്പ്പുത്തെ 

നെറ മരണകരമായ 

മൃഗത്തിന്നു അധികാരം 

നമസ്കരിച്ചു: ഉഗഭത്താടു തൂല്യ൯ ആര്? 

അരി നോട്ട പൊരുവാ൯ ആക്കു കഴിയും 

എന്നു പറഞ്ഞു മൃഗത്തെയും നമസ്കരിച്ചു. 

൨.ന്പം ദ്ൂക്കണവും സംസാരിക്കുന്ന വായ് 

അതിന്നു ലഭിച്ചു; നാല്പത്തിരണ്ടു മാസം 

പ്രവത്തിപ്പാ൯ അധികാരവും ലഭിച്ചു. 

അതു ദൈധഖത്തിനെറ നാമത്തെയും അവ 

നെറ ക്രടാരത്തെയും സ്വഗ്ലത്തില് ൨സി 

ക്കുന്നവരെയും ടൂഷധിപ്പാ൯ ദൈവ ൧ണ 

ത്തിന്നായി വായ്യൂറന്നു. വിശുഭ്ധന്മാരോടു 

യുഭ്ധം ചെയ്യു അവരെ ജയിപ്പാന്ും അതി 
പ് കാ 
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ന്നു അധികാരം ലഭിച്ചു; സകലദഗാത 

ത്തി ന്മേലും വംശത്തിമന്മലും ഭാഷാമലുൂം 

ജാതി മമലും അധികാരവും ലഭിച്ചും ക 

സ്ഥാപനംമുതല് അറുക്കപ്പെട്ട കൂഞ്ഞാടി 

നെറ ജീഖപുസ്മുകത്തില് പേര് എഴ ഠിട്ടി 

ല്ലാത്ത ഭൂവാംസികഠം ഒക്കെജ്യം അതിനെ 

നമസ്തൂരിക്ും. ചെവിയ്യള്ള വ൯ കേഠം 

ക്കട്ടെ. അടിമയാക്കി കൊണ്ടുപോകുന്ന 

വ൯ അടിമയായി പ്പ്പോകും; വാഗകൊണ്ടു 

കൊല്ലുന്നവന് വാളാല് മരിമുക്കണ്ടിയധരും; 

ഇയിടെ വിശുദ്ധന്മാരുടെ സഹിസ്ത്സുതയും 

വിശ്വാസ വും കൊണ്ടു ആവശ്യം. 

മറെറാരു ദൂഗം ഭൂമിയില്നിന്നു കയവ൮ു 

ന്നതു ഞാന് കണ്ടു; അതിന്നു കൂഞ്ഞാടിന്ന 

ഒള തുപോലെ രണ്ടു കൊമ്പുണ്ടായിരുന്നു ; 

അത്തു മഹാസ്പ്പും എന്നപോലെ സംസാ 

രിച്ചു. അതു ഒന്നാമത്തെ കൃഗത്മിനെറ 

മുമ്പാകെ അതിന്െറെറ അധികാരം എല്ലാം 

നടത്തി ഭൂമിയെയും അതില് വസിക്കുന്ന 

വരെയും മരണകരമായ മുറിയു പൊറുത്തു 

പോയ ഒന്നാം ഴഗത്തെ നമസ്തൂരിക്കുമാറാ 

ക്കുന്നു. ത്തതു ഥനുഷ്യ൪ കാഞ്ങെ ആകാ 

ശത്തുനിന്നു മിയി മലക്കു തി ഇറങ്ങുമാവു 

വലിയ അടയാളങ്ങഠ പ്രവത്തിക്കയുയം 

മൃഗത്തിനെ മുമ്പില് പ്രവത്തിച്പാ൯ ത 

നിക്കു ബലം കിട്ടിയ അടയാളങ്ങളെ 

ക്കൊണ്ടു ഭൂവാസികളെ തെററിക്ുകയ്യം 

വാളാല് മുറിധേററിട്ടം ജീവിച്ച മൃഗത്തിന്നു 

(പുതിമ മഉണ്ടാക്കുവാ൯ വാസികളാടു 

പറകയും ചെയ്യുന്നു. മൂഗത്തിനെറ പ്ര 

തിമ സംസാരിക്കേണ്ട യിന്നും ശൂഗത്തി 

നെറ പൃതിമയെ നമയസ്ത്റരിക്കാത്തവരെ 

ഒക്കെയും കൊല്ലിക്കേണ്ടതിന്നും മൂഗത്തി 

നെറ പ്രതിമെക്ക ആത്മാധിനെ കൊടു 

ത്തത്തു 

ചെറിയവരും വലിയവരും സമ്പന്നന്മാ 

പ്രേ അതിന്നു ബലം ലഭിച്ചു. 

രും ദരിദന്മാരും സ്വതന്ത്രന്മാരും ദസന്മാ 

3977 ധെളിപ്പാടു ഛം 

രമായ എലപ്പാവകും വല ങ്കൈടമലോ നെ 

ററിയി മലാ മുദ കിട്ടമാറും ഭൂഗത്തിനെറ 

പേ3രാ പേരിനെറ സംഖ്യ മയാ ആയ 

മുദയ്യള്ള ൨ നല്ലാതെ ധാഞ്ങുകരയാ ധില്ലക 

യോ ചെയ്ത്ാ൯ ൨ഹിയാതെയയം ആക്കുന്നു. 

ഇവിടെ ജ്ഞാനം കൊണ്ടു ആവശ്യം. ബു 

ദ്ധിയയള്ള വ൯ മൂഗത്തിനെറ സാംഖ്യ ഗണി 

ക്കട്ടെ; അതു ഒരു മന്ദഷ്യ നെറ സംഖ 

യ3ത. അതിന്െറ സാഖ്യ അറുന്ൂറാ 

റുവത്അാറു. 

൧൪൦ അദ്ധ്യായം. 

പ്പിന്നെ ഞാ൯ സീ യാ൯മലയില്, കുഞ്ഞാ 

ടും അ നോടുകടെ നെററിയില് അധ 

നെറ നാമധും പിതാധിനെറ നാമധും 

എഴ യിയിരിക്കുന്ന നൂററിനാല്പത്തിനാലാ 

യിരം പേരും നില്ലന്നതു കണ്ടു. പെരു 

വെള്ളത്തിന്െറ ഇരെച്ചല്3പാലെഷ്യം 

വലിയോരു ഇടികൃഗക്കംപോപെയ്ും സ്വ 

ഗ്ശുത്തിരുനിന്നു ഒരു ഘോഷം കേട്ടു; ഞാന 

കേട്ട ഘോഷം ൭൨ണികന്മാര് ധവീണമീ 

ടടുന്നതു പോലെ ആയിരുന്നു. അവ൪സിം 

ഹാസനത്തിന്നും നാലു ജീയധികഠകും മൂപ്പു 

ന്മാകും മുമ്പാകെ ഒരു പുതിയ പാട്ട പാടി; 

രഭൂമിയിരുനിന്നു വിലെക്കു വാങ്ങിയിരുന്ന 

നൂററിനാല്പത്തിനാലായിരം പേക്കല്ല നേത 

ആകും ആ പാട്ട പഠിപ്പാ൯ കഴിഞ്ഞില്ല. 

അവര് കന്യ കമാരാകയാര സ്ത്്രികളോടുക്ൂ 

ടെ മാലിന്പ്പെടാത്ത൨൪. കുഞ്ഞാടു പോ 

ക്രന്നേടത്തൊമക്കയും അവര് അവനെ 

അദഠാഗമികുന്നു; അധ്വരെ ദൈവത്തിന്നും 

കുഞ്ഞാടിന്നും ആദ്ൃഫലമായി മന്ദഷ്യരു 

ടെ ഇടയില്നിന്നു വീണ്ടെടുത്തിരിക്കുന്നു. 

ഭോഷ്കു അവരുടെ വായില് കുണ്ടായിരു 

ന്നില്ല; അവര് കളംമില്ലാത്ത വര് തന്നേ. 

വേറൊരു ടൂത൯ ആകാശമദഭ്ധയ പറ 

ക്കുന്നതു ഞാന കണ്ടു; ഭൂവാസികളായ സക 
ടം ടട ടട ടട 
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ധെളിപ്പാടു ൧൭൫ 

ലജാതിയും ഗോത്രധയം ഭാഷയും വംശധ്ൃം 

ആയവരോടു അറിയിപ്പാ൯ അവനെറ 

പക്കല് ഒരു നിത്യസുധിശേഷം മുണ്ടായി 

രുന്നു. ദൈവത്തെ ഭയപ്പെട്ട അവന്നു 

മഹത്വം കൊടുപ്പി൯; അവയനെറ ന്യായ 

വിധിയുടെ നാഴിക വന്നിരിക്കുന്നു; ആ 

കാശും ഭൂമിയും സമുദ്രവും നീരുറവകളും 

ഉണ്ടാക്കിയവനെ നമയസ്ത്റരിപ്പി൯ എന്നു അ 

വ൯ അതു ചത്തില് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു. 

രണ്ടാമതു ധേറൊരു്ൂത൯ പി൯ചെന്നു : 

വീണുപോയി; തന്െറ ഒൂന്നടപ്പിന്െറ 

ക്രോധമദ്യം സകലജാതികളെയും കുടി 

പ്പിച്ച മഹതിയാം ബാബിലോ൯ വിണു 

പോയി എന്നു പറഞ്ഞു. 

മൂന്നാമതു വേറൊരു ഭ്ൃതസ അവരുടെ 

പിന്നാലെ വന്നു അത്യ ച്ചത്തില് പറഞ്ഞതു : 

മൃഗത്തെയും അതിസെറ പ്രുതിമയെയും 

നമസ്തരിച്ചു നെററിയിലോ കൈമേഃലാ 

മു ഏല്ലയന്നവ൯ ദൈധകോപത്തിനെറ 

പാത്രത്തില് കലപ്പ്ില്ലാതെ പകന്നിരി 

ക്കുന്ന ദൈധക്രോധമദ്യം കുടിക്കേണ്ടി 

വരും; വിശുദ്ധഭൂൃതന്മാക്കും കഞ്ഞാടിനും 

മുമ്പാകെ അഗ്നിഗന്ധകങ്ങളില് ദണ്ഡനം 

അന്ദഭവധിക്കും. അവരുടെ  ദണ്ഡനത്തി 

നെറ പുക എന്നെന്നേക്കും പൊങ്ങും; മൃഗ 

ത്തെയും അതിനെറ പ്രുതിമയെയും നമ 

സ്തൂരിക്കുന്നവക്കും അതിനെറ പേരിനെറ 

മു ഏച്ചൂന്ന ഏവന്നും രാധും പകലും ഒരു 

സ്വസ്ഥതയും തണ്ടാകയില്ല. ദൈധഖ 

കല്പനയും യേശുധിങ്കലുള്ള വിശ്വാസവും 

കാതൃതുകൊള്ളു ന്ന വിശുദ്ധന്മാരുടെ സഹി 

ക്ണ്കൃുതകൊണ്ടു ഇധഖിടെ ആവ്ൃശ്യം. 

ഞാ൯ സ്വഗ്ലത്തില്നിന്നു ഒരു ശബ്ദും 

കേട്ടു; അതു പറഞ്ഞതു: എഴുതുക: ഇന്നു 

മുതല് കത്താധില് മരിക്കുന്ന മൂതന്മാ൪ 

ഭാഗ്യ ഡാന്മാർ൪; അത്തേ, അവര് തങ്ങളുടെ 

പ്രയത്നങ്ങളില്നിന്നു വിശ്രമിക്കേണ്ടതാ 
യം. യ ടി 

ധാഠാഥറ്ഠിം 

99 220 15 

കുന്നു; അവരുടെ പ്രവൃത്തി അവരെ പി 

തുടരുന്നു എന്നു ആത്മാവു പറയുന്നു. 

പിന്നെ ഞാ൯ ധെവെളുത്തോരു മേഘവും 

മേഷത്തിന്മേല് മന്ദഷ്യപൃത്രന്നു സദൃശ 

നായ ഒരുത്ത൯ തലയില് പൊ൯കിരീട 

വും കയ്യില് മൂച്യുള്ള അരിവാളൂമായി ഇ 

രിക്കുന്നതും കണ്ടു. മറെറാരു ടൂത൯ ദൈ 

വാലയത്തില്നിന്നു പുറപ്പെട്ടു, മേഘത്തി 

ന്മേത ഇരിക്കുന്നവനോട്ട : കൊയ്യിന്നു 

സമയം വന്നതുകൊണ്ടു നിന്െറ അരി 

വാഗ അയച്ചു കൊയ്മ; ഭൂമിയിലെ വിള 

വു വിള.ഞ്ഞുണങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്നു മുറ 

ക്കെ വിളിച്ചുപറഞ്ഞു. മേഘത്തിന്മേല് 

ഇരികുന്നവ൯ അരിവഖാര ഭൂമിയിലേക്കു 

എറിഞ്ഞു ഭൂമിയില് കെടു നടന്നു. 

മറെറാരു ടൂത൯ സ്വശ്ശത്തിലെ ആല 

യത്തില്നിന്നു പുറപ്പെട്ടു; അവ൯ മൂ.്ചയു 

ള്ളോരു കോങ്കത്തി പിടിച്ചിരുന്നു. തീയു 

ടെമേല് അധികാരമുള്ള ധലേറൊരു ട്ൂത൯ 

യാഗപിീഠത്തിങ്കല്നിന്നു പുറപ്പെട്ടു, മൂ 

യുള്ള കോങ്കത്തി പിടിച്ചിരുന്നവനോട്ട: ഭൂ 

മിയിലെ മുന്തിരിങ്ങ പഴ്ത്തിരിക്കയാല് നി 

നെറ മുച്ചയുഭ്ള കോങ്മത്തി അയച്ചു മുന്തി 

രിവള്ളിയുടെ കുല അറുക്കുക എന്നു ഉറക്കെ 

വിളിച്ചുപറഞ്ഞു. ട്ൂത൯ കോങ്കത്തി ഭൂമി 

യിലേക്കു എറിഞ്ഞു, ഭൂമിയിലെ മുന്തിരിക്കു 

ല അറുത്തു, ദൈധകോപത്തിനെ വലിയ 

ചക്കില് ഇട്ടു. ചക്കു നഗരത്തിന്നു പ്യാതൃതു 

ഖെച്ചുമെതിച്ചു; ചക്കില്നിന്നു രക്തം കുതി 

രകളുടെ കടിവാളകങ്ങളോളം പൊങ്ങി 

ഇരുനൂറു നാഥിക ദൂരത്തോളം ഒഴകി. 

൧൫. അഷഘ്ധ്യായം. 

ഞാ൯ വലുതും അത്ഭുതവുമായ മറെറാരു 

അടയാളം സ്വഗ്ലത്തില് കണ്ടു; ഒടുക്കത്തെ 

ഏഴ ബാധയുമുള്ള ഏഴ ദൂതന്മാരെ തന്നേ; 

അതോടുക്രടെ ദൈവക്രോധം തീന്നു. 
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തീ കലന്ന പളൂ്കുകടതപോലെ ഒന്നും 

മൃഗമത്താടും അതിനെറ പ്രതിമയോടും 

പേരിനെറ സംഖ്യയോടും ജയിച്ചവര് 

ദൈവത്തിന്െറ ധീണകമ പിടിച്ചുംകൊ 

ണ്ടു പളുങ്കകടലിന്നരികെ നിച്ച,ന്നതും 

ഞാന് കണ്ടു. 

ഓസനായ മോശെയുടെ പാട്ടം കുഞ്ഞാടി 

അവര് ദൈഖധതത്നൊ 

നെറ പാട്ടും പാടി ചൊല്ലിയതു: സവധ്ൃശ 

299 ധെള പ്പാടു ൧൬ 

ശബ്ദം ദൈ വാലയത്തിതുനിന്മു ഏഴ ട്ടുത 

ന്മാദരാടും പറയുന്നതു ഞാന് കേട്ടു. 

ഒന്നാമത്തവ൯ പോയി തസെറ കല 

അപ്പ്പോശ മൂഗ 

ത്മിനെറ മുദയള്ള വരും അതിനെറ പ്പ 

ശം ഭൂദിയില് ഒഴിച്ചു. 

തിമയെ നമസ്തരരിക്കുന്നവരുമായ മനുഷയ 

ക്കു വല്ലാത്ത ഒ വ്യണം ഉണ്ടായി. 

രണ്ടാമത്തവന് തനെറ കലശം സമു. 

ക്ത്രിയുദ്മ ദൈവമായ കത്താഖ, നിന്െറ ത്തില് ഒഴിച്ചു; അപ്പോ അതു മരിച്ചവ 

പ്രപ്ൃത്തികം വലുതും അതഃ തവുമായധ; | ൯െ രക്തംപോലെ ആയിത്തിന്നു; സ 

സവ്വുജങാതികളു ടെയും രാജാമവം, നിനെറ 

വഴികാഠം നീ.തിയയം സമ്യധുമു്ളവ. ക 

ത്താധേ, ആര് നിനെറ നമേത്തെ ടയ 

പ്പെടാതെയും മഹത്വപ്പെടുത്താതെയും 

ഇരിക്കും? നിീയഃപ്പാ ഏകപരിശൂര്ധ൯; 

നിനെറ ന്യായധിധികര വധിമൂങ്ങിയന്ന 

തിനാല് സകലജാതികളും വന്നു തിരു 

സന്നിധിയില് നമസ്തരരിക്കും. 

ഇതിനൊശേകഷകംം സ്വഗ്രത്തിലെ സാ 

കഷ്യക്രടാരമായ ദൈധാലയം തുറന്നതു 

യോന കണ്ടു. ഏഴ ബാധയുള്ള ഏഴ 

ടൂ തന്മാരും ദ്ുര്ധവും (൨ ്വുഴായ്യള്ള ശണ 

വ;സും ധരിച്ചും മാറത്തു പൊ൯കച്ച കെ 

ട്ടിയുംകൊണ്ടു ദൈഖാലയത്തിതനിന്നു പു 

റപ്പെട്ടുവന്നു. അപ്പാ നാലു ജീധിക 

ളില് ഒന്നു എനന്നരന്നക്കും ജിവിച്ചിരികു 

ന്ന ഭൈവത്മിനെറ ക്രോധം നീാഞ്ഞ ഏഴ 

പൊന൯കലശം ആ ഏഴു ടൂതന്മാക്ു കൊട്ട 

ത്തു. 

യ്യും ഹേതുവായിട്ട ദൈവാലയം പുകകൊ 

ദൈ വത്തിസെറ തേജസ്സും ശക്തി 

ണ്ടു നിറഞ്ഞു; ഏഴ ട്ുതന്മാരുടെ ബാധ 

ഏഴ്ം 

കടപ്പാ൯ ആകും കഴിഞ്ഞില്ല. 

കഥിയ്യവോമം ഒഭെവാലയത്തിര 

൧ന്നു. അഡ്ധ്യായം. 

നിങ്ങാംം പോയി കോധകലശം ഏഴ്ം 

ഭൂമിയില് ഒഴിച്ചുകള യിന് ഏന്നു ഒരു മഹാ 
ക യ യ 

ധാഠാഥദ്ഠിം 

മുത്തിലെ ജീധജനത്തു ഒക്കെയും ചത്തു 

പോയി. 

മൂന്നാമത്തെ ല്ലൂത൯ തസെറ കലശം ന 

ടികളിലും നീരുറധുകളിചും ഒഴിച്ചു, അവ 

രകരമായി നീന്നു. അലപ്പോ ജലാധിപ 

തിയായ ദൂതന് ഇവ്വണ്ണം പറയുന്നതു ബാസ 

കേട്ടു: ഇരിക്കുന്നവനും ഇരുന്നവനുമായി 

പരിശുഭ്ധനായയള്ളോധേ, നി ഇങ്ങനെ 

ന്യായം വിധിച്ചതു കൊണ്ടു നിതിമാ൯ ആ 

കനം. വിശുഭ്ധന്മാരുടെയയം പ്രവാചക 

ന്മാരുടെയും രക്തം അവര് ചിന്നിച്ചത 

കൊണ്ടു നീ അവക്ു രക്തം കുടിപ്പാ൯ 

കൊടുത്തു; അതിന്നു അവര് യോഗ്യ൪ 

തന്നേ. അവ്വണ്ണം യാഗപിീഠധും: അമത, 

സവ്വശക്തിയുള്ള ദൈവമായ കത്താ3വ, 

നിനെറ ന്യായധിധികമം സത്യവും നിതി 

യയമുള്ള വ എന്നു പറയുന്നതു ഞാന് കേട്ട. 

നാലാമത്തവന് തനെറ കലശം സപൂയ്യ 

നില് ഒഴിച്ചു; അപപ്പാഠം തീകൊണ്ടു മന 

ഷ്യരെ ചൂടുവാ൯തക്കുവണ്ണം അതിന്നു അ 

ധികാരം ലഭില്ചു. മനുഷ്യര് അത്യ 

ത്താല് ധെത്തുപോയി; ഈ ബാധകളുടെ 

മേല് അധികാരമുള്ള ദൈധഖത്തിനെറ 

നാമത്തെ ദൂഷിച്ചതല്ലാതെ അധന്നു മഹ 

ത്വം കൊടുപ്പാ൯ തക്കവണ്ണം മാനസാന്ത 

രപ്പെടി ല്ല. 

റി 

ച്ചി 

അഞ്ചാമത്തവന് തനെറ കലശം മൃഗ 1( 
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ത്തിനെറ സിംഹാസനത്തിന്മേല് ഒഴിച്ചു; 

അപ്പാ അതിനെറ രാജ്യം ഇരുണ്ടു 

പോയി. അവർ കക്കൂതനിമിത്തം നാവു 

കടിച്ചുംകൊണ്ടു കഷ്ടങ്ങളും വ്രണങ്ങളും 

ഹേതുഖാത സ്വഗ്ലത്തിലെ ദൈവത്തെ 

ടൂക്കിച്ചതല്ലാതെ തങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തികളെ 

വിട്ടു മാനസാന്തരപ്പെടടില്ല. 

ആറാമത്തവ൯ തനെറ കലശം സ്ഫ 2 

ത്തേസ് എന്ന മഹാനദിയില് ഒഴിച്ചു: 

കിഗക്കനിന്നു വരുന്ന രാജാക്കന്മാക്കു വഴി 

ഒരു ങ്ങേണ്ടതിന്നു അതിലെ വെള്ളം വററി 

പ്പോയി. മഹാസപ്പത്തിനെറ വായില് 

നിന്നും മുഗത്തിനെറ വായില്നിന്നും 

കള്ള പ്രവാചകന്െറ വായില്നിന്നും തവ 

ഒയെപ്പോലെ മൂന്നു അശുഭ്ധാത്മാക്കഥ ൨ൃ 

റല്പേടുന്നതു ഞാ൯ കണ്ടു. ഇവ സ്വ്വഭ 

തലത്തിലും ഉള്ള രാജാക്കന്മാരെ സവ്വശ 

ക്തനായ ദൈധവത്തിനെറ മഹാദിച്സ 

ത്തിലെ യുദ്ധത്തിന്നു ക്രടി 3ച്ചപ്പാ൯ അത്ഭു 

തങ്ങ ചെയ്യുകൊണ്ടു അവരുടെ അടുക്ക 

ലേക്കു പുറപ്പെടുന്ന ഭൂതാത്മാക്കും തന്നേ. -- 

ഞാ൯ കള്ള നെഃപ്പാലെ വരും; തനെറ 

ലജ്ചൂ കാണുമാറു നഗ്നനായി നടക്കാതിരി 

പ്രാ൯ തെറ ഉടുപ്പു സൂക്ഷിച്ചം ജാഗരി 

ചുകൊള്ളൂ ന്നവ൯ ഭാഗ്യ വാ൯.--അവ അ 

വരെ എബ്രായഭാഷയില് ഹമ്മഗെദോ൯ 

എന്നു പേരുള്ള സ്ഥലത്തില് ക്രട്ടിച്ചേതുതു. 

ഏഴഗാമത്തവ൯ തനെറ കലശം ആകാ 

ശത്തില് ഒഴിച്ചു; അഃപപ്പാഠം: സംഭവിച്ചു 

തീന്നു എന്നു ഒരു മഹാശബ്ദം ദൈഖാലയ 

ത്തിലെ സിംഹാസനത്തില്നിനാ വന്നു. 

മിന്നലും നാദവും ഇടിമുഗക്കധും വലിയ 

ഭൂകമ്പവും മുണ്ടായി; ഭൂമിയിൽ മന്ദഷ്യ൪ 

ഉണ്ടായതു മുതല് അതുപോലെ അത്ര വലു 

തരേയാരു ഭൂകമ്പം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. മഹാ 

നഗരം മൂൂന്നംശമായി പിരിഞ്ഞു; ജാതിക 

ടെ പട്ടണങ്ങളും വീണുപോയി; ദൈ 

ധഠാറ്റിം 
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വദകാപത്തിനെറ ക്രോധമമ്യമുള്ള പാത്രം 

മഹാബാബിലോന്നു കൊടുമക്കണ്ടതിനു 

അധളെ ദൈവസന്നിധിയില് ഓത്തു. 

സകലടദ്പിപും ഓടിപ്പോയി; മലകമഥ കാ 

ണാനില്ലാതെയായി. താലര്്തോളം ഘന 

മുള്ള കല്ലായി വലിയ കന്മഴ ആകാശത്തു 

നിന്നു മന്ദഷ്യരുടെമേല്ു പെയ്യു; കന്മഴ 

യ്യുടെ ബാധ ഏററവും വലുതാകകൊണ്ടു 

മന്ദഷ്യ൪ ആ ബാധനിമിത്തം ദൈധ 

ത്തെ ദുഷിച്ചു. 

൧൭൦ അഷ്ധ്യായാ. 

വ്വിന്നെ ഏഴ്ഴ കലശമുളൂള ഏഴ്ച ഭ്രൂതന്മാരില് 

ഒരുവന് വന്നു എന്നോടു സംസാരിച്ചു: 

വരിക, ഭൂമിയിലെ രാജാക്കന്മാരരോടു വേ 

ശ്യാവ്ൃത്തി ചെയ്യു തന്െറ ഭവശ്യാവൃത്തി 

യുടെ മദ്ൃത്താല് ഭൂവാസികളെ മത്തരാ 

ക്കിയവളായി പെരുധെള്ള ത്തിന്മിതെ 

ഇരിക്കുന്ന മഹായേശ്യയുടെ ന്യായധിധി 

ഞാ൯ കാണിച്ചുതരാം എന്നു പറഞ്ഞു. 

അധ൯ എന്നെ ആത്മാധില് മരുഭൂമിയി 

ലേക്കു കൊണ്ടുപോയി. അപപ്പാഠം ഏഴു 

തലയും പത്തു കൊമ്പും ഉള്ളതായി ഒ്രൂഷ 

ണനാമങ്ങ൦ നിറഞ്ഞു കടുഞ്ചുവപ്പൂള്ളാരു 

മുഗത്തിന്മേല് ഒരു സ്ത്രി ഇരിക്കുന്നതു 

ആ സ്ത്രി ധൂമവണ്ണുവും 
കടുഞ്ചുവപ്പനിറവും മുള്ള വനം ധരിച്ചു 

പൊന്നും രത്തവും മുത്തും അണിഞ്ഞവളാ 

ഞാ൯ കണ്ടു. 

യി തനെറ വേശ്യാവൃത്തിയുടെ ഒ്േച്ഛത 

യും അശുഭ്ധിയും നിറഞ്ഞ സ്വണ്ണുപാന 

പാത്രം കയ്യില് പിടിച്ചിരുന്നു. മമ്മാ: & ! 

മഹതിയാം ബാബിലോന്; ധേ 
ശൃമാരുടെയും മ്ദേച്ചുതകളുടെ 
യയഠ മാതാവു ഏന്നൊരു പേർ അധഖ 

ളുടെ നെററിയില് എഴ്ുതീട്ടുണ്ടു. വിശു 

ദ്ധന്മാരുടെ രക്തധും യേശുയിനെറ സാ 

ക്ഷികളുടെ രക്തവും കുടിച്ചു സ്്റി മത്തയാ 
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യിരിക്കുന്നതു ഞാ൯ കണ്ടു; അധളെ 

കണ്ടിട്ടു അത്യന്തം ആതശ്ചഷ്യപ്പെട്ടു. ടൂത൯ 

ഏമന്നാടു പറഞ്ഞതു: നി ആശ്ചയ്യപ്പെട 

ന്നതു ഏന്തു? ഈ സ്ത്ത്രിയുടെയയം ഏഴ തല 

യും പത്തു കൊമ്പും തുള്ളതായി അവളെ. 

ചുമക്കുന്ന മൃഗത്തിനൊയ്യം മ7മം ഞാന് 

പറഞ്ഞുതരാം. നി കണ്ട മൃഗമോ ഉണ്ടാ 

യിരുന്നതും ഇര്പ്പ്യാഥ ഇല്ലാത്തതും ഇനി 

അഗാധത്തിതനിന്നു കയറി നാശത്തി 

ലേക്ു പോകുധാന് ഇരിക്കുന്നതും ആകു 

ന്നു; ഉണ്ടായിരുന്നതും ഇപ്പാത്തതും വരു 

യാര്മമുള തുമായ മൂഗത്തെ ലോകസ്ഥാവ 

നംമുതത ജങീവപുസൂകത്തില് പേര് എഴു 

താതിരിക്കുന്ന റ ധാസികഠ കണ്ടു അതി 

ശയിക്കയും. 

തല ഏഴ്ചം സ്ത്രി ഇരിക്കുന്ന ഏഴ മലയാകു 

ഉാധിടെ ജഞ്താനബുഭ്ധി ഉണ്ടു; 

നു. അവ ഏഴു രാജാക്കന്മാരും ആകു 

ന്നു; അഞ്ചുപേര് ധിണ്ട3പായി; ഒരുഅ.൯ 

തുണ്ടു; മാറവ൯ ഇതധഖരെ യന്നിട്ടില്ല; 

വന്നാല് പിന്നെ അവന് കുറ$ണ്ടാന്നു 

മരിമൃക്കണ്ട താകുന്നു. തണ്ടായിരുന്നതും 

ഇപ്പഃത്തതുമായ ശൂഗം എട്ടാമത്തവന്ദം ഏ 

എ വരിരല് ഉധപ്പെട്ടവനും തന്നേ; അവ൯ 

നി കണ്ട 

പത്തു കൊമ്പു പത്തു രാജാക്കയാ൪; അ 

നാശത്തവലേക്കു പോകുന്നു. 

വര് ഇതുവരെ രാജത്വം പ്പാപിച്ചിടില്ല; 

മൂഗത്തോടു ഒന്നിച്ചു ഒരു നാഴികനേര 

ത്തേക്കു രാജാക്കന്മാരെ പ്പോലെ അധികാ 

രം പ്രാപിക്കുംതാും. ഇവര് ഒര അ 

ഭിപ്രായമുള്ളവ൪; തങ്ങളൂടെ ശക്തിയും 

അധികാരവും ഭൂഗത്തിന്നു ഏപ്പിച്ചുകൊടു 

ക്കുന്നു. അവര് കുഞ്ഞാടിമനാടം പോരാ 

ടൂം; താന് കത്താധികത്താധും രാദാധിരാ 

ജാധും ആകകൊണ്ടു കുഞ്ഞാടു തന്നോടു 

ക്രടെയയള്ള ധിളിക്കപ്പെട്ടവരും തിരഞ്ഞെ 

ടുക്കപ്പെട വരും ധിശ്വസ്പൂരുമായി അവരെ 

ജയിക്കും. പിന്നെ അവന് എന്നാടു 

401 വെളിപ്പാടു ൮ 

പറഞ്ഞതു: നീ കണ്ടതും ധേഷ്യ ഇരിക്കു 

ന്നതുമായ വെള്ളം വംശങ്ങളൂം പുരുകാര 

ങ്ങമൂൂം ജാതികളും ഭാഷകളും അതേ. 

നീ കണ്ട പത്തു കൊമ്പും മൃഗവും വേശ്യ 

യെ ദ്വേഷിച്ചു ശ്രന്യധും നഗ്നധുമാക്കി 

അവളൂടെ മാംസം തിന്നുകളുകയ്യം അവളെ 

തീകൊണ്ടു ഒഹിപ്പിക്കഡും ചെയ്യും. ദൈ 

വത്മിനെറ വചനം നിവൃത്തിയാകധോ 

മും തന്െറ ഹിതം ചെയ്യാനും ഒരേ അടി 

പ്രായം നടത്തു വാനും തങ്ങളൂടെ രാജത്വം 

മൂഗത്തിന്നു കൊടുപ്പാനും ദൈവം അധ 

രുടെ ഹൃദയത്തില് തോന്നിച്ചു. നീ കണ്ട 

സ്ര്രിമയാ രാജാക്കന്മാരുടെ 22ല് രാജ.ത്വ 

കള്ള മഹാനഗരം തന്നേ. 

൧വ൮ം അദ്യായം. 

അനന്തരം ഞാന് വലിയ അധി കാരമള്ള 

മറെറാരു ട്രുത൯ സ്വഗ്ഗത്തില്നിന്നു ഇറ 

ഞജന്നതു കണ്ടു; അവനെറ തേജസ്സിനാല് 

കഥ പുകാശിച്ചു. അയന് ഉറക്കെ വിളി 

ചു പറഞ്ഞതു: വിണ്ടപോയി; മഹതിയാം 

ബബിലോന്൯ ധിണുപോയി; ഒുട്ടതങ്ങ 

മൂടെ പാപ്പിടചും സകലഅആശുഭ്ധാത്മാക്ക 

മൂടെയും തടവും അശുദ്ധിയ്യം അറെച്ഛു 

മുള്ള സകലപക്ഷികളു ടെയും തടധുമായി 

തഴീന്മു. അവളുടെ വേശ്യാവൃത്തിയുടെ 

കോധമട്യം സകലജാതികളും കുടിച്ചു; 

ഭൂമിയിലെ രാജാക്കന്മാര് അവളോടു ധേ 

ശ്യാസംഗം ച്ചെയ്രയ്യം ഭൂമിയിലെ ധ്യാപാ 

രിക അധളുടെ പുളെപ്പിനെറ ആധി 

കൃത്താര സമ്പന്നരാകയും ചെയ്തൂ. 

വേറെരു ശബ്ദം സ്വഗ്ഗത്തില്നിന്നു 

പറയുന്നതായി ഞാന് കേട്ടതു: ഏനെറ 

ജനമായയള്ളോര, അവള്ടെ പാപങ്ങ 

ളില് ക്രട്ടാളികളാകാതെയയയം അവ്വളുടെ 

ബാധകളില് ഓഹരിക്കാരാകാതെയുമിരി 

പ്രാ൯ അവളെ. വിട്ടുപോരുവി൯. അധവ 
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വെളിപ്പാടു ൧൮ 

ലൂടെ പാപം ആകാശത്തോളം കുന്നിച്ചിരി 

ക്കുന്നു; അവളുടെ അകൃത്യം ദൈവം ഓ 

ത്തിട്ടുമുണ്ടു. അവ നിങ്ങമശക്കു ചെയു 

തുപോലെ നിങ്ങ അവരശക്കു പകരം 

ചെയ്ത്തി൯; അവളുടെ പ്രവൃത്തികമക്കു 

തക്കവണ്ണം അവരക്കു ഇരട്ടിച്ചു കൊട്ട 

പ്പി൯; അവമ കലക്കിത്തന്ന പാനപാത്ര 

ത്തില് അവരക്കു ഇരട്ടി കലക്കിക്കൊട്ട 

പ്രിസ; അധവ തന്നെത്താന മഹത്വപ്പെ 

ടുത്തി പുളെച്ചേടത്തോളം അധമുക്കു പി 

ഡായ്യം ട്ടൂഃഖധും കൊടുപ്പി൯. രാജ്തിയാ 

യിട്ടു ഞാ൯ ഇരിക്കുന്നു; ഞാ൯ വിധവ 

യല്ല; ടടൂഃഖം കാഞ്കയുമില്ല എന്നു അവ 

ഫൃദയംകൊണ്ടു പറയുന്നു. അതുനിമിത്തം 

മരണം. ഒുൂഃ ഖം, ക്ഷാമം എന്നിങ്ങനെ അവ 

ളുടെ ബാധക ഒരു ദിവസത്തില് തന്നേ 

വരും; അവളെ തീയില് ഇട്ടു ചുട്ടുകളുയും; 

അവളെ ന്യായംധിധിച്ച ദൈവമായ ക 

ത്താധയ ശക്തനല്ലോ. അവളോടുക്രടെ 

വേശ്യംസംഗം ചെയ്യൂ പുളെ.്ചിരിക്കുന്ന 

ഭൂരാജാക്കന്മാർ അവളുടെ പിഡനിമിത്തം 

ഭയപ്പെട്ടു ദ്ൂൂരതുു നിന്നുകൊണ്ടു അവളുടെ 

ദഹനത്തിനെറ പുക കാണഞ്ടഃമ്പാം അവ 

ളെച്ചൊല്പി കരഞ്ഞും മാറത്തടിച്ചംകൊണ്ടു : 

അയ്യോ, അയ്യോ, മഹാനഗരമായ ബാബി 

ലോ3ന., ബലമേറിയ പട്ടണമേ, ഒരു 

മണിക്രൂറു കൊണ്ടു നിസെറ ന്യായധിധി 

വന്നല്ലോ എന്നു പറയും. ഭൂമിയിലെ 

വ്യാപാരികര പൊന്നു, വെള്ളി, രത്നം, 

മുതു, നേരിയ തുണി, ധൂമധ്ര്രും, പട്ടു, 

കടുഞ്മുയപ്പും ചന്ദനത്തരങ്ങം, ആന 

ക്കൊമ്പ്കൊണ്ടുള്ള സകലധിധസാമാന 

ങ്ങ, ധിലയേറിയ മരധും പിച്ചളുയും 

ഇരിമ്പും മമ്മരക്കല്ലും കൊണ്ടുള്ള ഓരോ 

സാമാനം, ലവംഗം, ഏലം, ധൂപവഗ്ഗം, 

മൂറു, കുത്തുരുക്കം, വീഞ്ഞു. എണ്ണ, നേരിയ 

മായു, കോതമ്പു, കന്നുകാലി, ആടു, കുതിര, 
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രഥം, മാന്ദഷദേഹം, മാ൯ഷപ്രാണ൯ 

എന്നി ചരക്കു ഇനി ആരും വാങ്ങായ്ക്കയാല് 

അധഖളെച്ചൊല്പി കരഞ്ഞു ദൂഃഖിക്കുന്നു. 

നീ കൊതിച്ച കായ്ക്രനിയും നിന്നെ ലിട്ടു 

പോയി; സ്വാദും ശോഭയും ഉള്ള തെല്ലാം 

നിനക്കു ഇല്ലാതെയായി; നി ഇനി അധ 

യെ ഒരിക്കലും കാണുകയില്ല. ഈ വക 

കൊണ്ടു വ്യാപാരം ചെയ്യൂ അവളാല് സമ്പ 

ന്നരായവ൪ അവക്കുള്ള പീഡ ഭയപ്പെട്ടു 

ല്ൂരത്തു നിന്നു: അയ്യോ, അയ്യോ; മഹാന 

ഗരമേ, നേരിയ തുണിയും ധൂമൂധണ്ണധും 

കടുഞ്ചുവപ്പും ധരിച്ചു പൊന്നും രത്തധും 

മുത്തും അണിഞ്ഞധളേ., ഇത്ര വലിയ സ 

മ്പത്തു ഒരു മണിക്രൂറുകൊണ്ടു നശിച്ചു 

പോയല്ലോ എന്നു പറഞ്ഞു കരഞ്ഞു ടൂഃഖി 

ക്കം. ഏതു മാലുമിയും ഓരോ ദിക്കിലേക്കു 

കപ്പലേറി പോകുന്ന ഏവരും കപ്പല്ല്താരും 

കടലില് തൊഴിത ചെയ്ുന്നവരൊക്കെയും 

ല്ൂരത്തുനിന്നു അവ്വളൂടെ ദഹനത്തിനെറ 

പുക കണ്ടു: മഹാനഗരത്തോടു തുല്യമായ 

നഗരം ഏതു എന്നു നിലധിളിച്ചുപറഞ്ങു. 

അവര് തലയില് പൂഴി യാരിയിട്ടും കൊണ്ടു: 

അയ്യോ, അയ്യോ, കടലില് കപ്പലുള്ള വകു 

എല്ലാം തന്െറ ഐശ്വയ്യത്താല് സമ്പത്തു 

വഭ്ധിപ്പിച്ച മഹാനഗരം ഒരു മണിക്കൂറു 

കൊണ്ടു നശിച്ചുപോയല്ലോ എന്നു പറഞ്ഞു 

കരഞ്ഞും ഒുഃ ഖിച്ചുംകൊണ്ടു നിലവിളിച്ചു. 

സ്വഗ്ലമേ, വിശുഭ്ധന്മാരും അപ്പൊസ്പൂല 

ന്മാരും പ്രവാചകന്മാരുമായുള്ളോരേ, ദൈ 

വം അവളോടു നിങ്ങഠാക്കു വേണ്ടി പ്രതി 

കാരം നടത്തിയതു കൊണ്ടു അവളെച്ചൊ 

ല്ലി ആനന്ദിപ്പി൯. 

പിന്നെ ശക്തനായോരു ദ്രൂുത൯ തിരിക 

ല്ലോളം വലുതാർയാരു കല്ലൂ എടുത്തു സമു 

ത്തില് എറിഞ്ഞു പറഞ്ഞതു: ഇങ്ങനെ ബാ 

' ബിലോ൯മഫഹാനഗരത്തെ ഹേമത്തോടെ 

എറിഞ്ഞുകളയും; ഇനി അതിനെ കാണു 
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കയില്ലു. ധൈണികന്മാ൪, വാദ്യക്കാ൪, 

കഗഥൂത്തുകാ൪, കാഹളക്കാര് എന്നിവരുടെ 

സ്വരം നിന്നില് ഇനി കേശക്കയില്ലു; യാ 

തൊരു കൌശലപ്പണിയും ചെയ്യുന്ന ഒരു 

ശിപ്പിയെയും നിന്നില് ഇനി കാണുകയി 

ല്ല; തിരികല്ലിനൊ ഒച്ച ഇനി നിന്നില് 

കേശക്കയിപ്പ. വിമകക്കിനെറ ധെളിച്ചം 

ഇനി നിന്നില് പ്രകാശിക്കയില്ല; മണവാം 

കുനൊയും മണ്വാട്ടിയുടെയ്യം 

ഇനി നിന്നില് കേശക്കുയില്ല; നിനൊ 

ധ്യാപാരികഠം ഭൂമിയിലെ മഹത്തുക്കഠഠ ആ 

സ്വരം 

യിരുന്നു; നിനെ? ക്ഷൂദത്താത സകലജാ 

തികം വശികരിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. പ്രധാ 

ചകനാരുടെയ്യം ധിശുഭ്ധന്മാരുടെയും മി 

യില്വെച്ചു കൊന്നുകളുഞ ഏച്ലാവരുടെ 

യം രക്തം അവളില് അലല്ലാ കണ്ടതു. 

൧൯. അദ്ധ്യായം. 

അനന്തരം ഞാന സ്വഥ്ശത്മില് വലി 

യോരു പുരുഷാരത്തിനെറ മഹാഘാകം 

പോലെ കേളുതു: ഹല്ലെലൂയ്യാ: രക്ഷയും 

മഹത്വധും ശക്തിയും നഷുടെ ടൈവത്തി 

ന്നുള്ളത്ു. 

വകളാക്കിയ മഹാരധശ്യയെക്കു അവ൯ ശി 

ധേശ്യാവൃത്തികൊണ്ടു ഭൂമിയെ 

ക്ഷധിധിച്ചു തനറെറ ഭാസന്മാരുടെ രക്തം 

അധളുടെ കയ്യില്നിന്നു ചോടിച്ചു പ്രതി 

കാരം ചെയ്തുകൊണ്ടു അവനെറ ന്യായധി 

ധികം സത്യധും നീതിയുമുള്ളവ. അ 

വര് പിന്നെയും: ഹല്ലെലൂയ്യാ? അധളൂടെ 

പുക ഏന്നെൌന്നക്കും പൊങ്ങുന്നു ഏന്നു പറ 

ഞു. ഇരുപത്തുനാലു മൂപ്പന്മാരും നാലു ജി 

ധികളൂടം: ആമേന്, ഹല്ലെലൂയ്യാ എന്നു പറ 

ഞ്ഞ സിംഹാസനത്തില് ഇരിക്കുന്ന ദൈ 

വത്തെ വിണ്ട നമസ്ത്രരിച്ചു. നമുടെ ഭൈ 

വത്തിനെറ സകലദാസന്മാരും ഭക്തന്മാരു 

മായി ചെറിയവരും വലിയവരും ആയു 

4029 വെളിപ്പാടു ൧൯ 

റയ്ന്നേരേ ശബ്ദും സിംഹാസനത്തില്നി 

ന്നു പുറപ്പെടു. അപ്പോഠം വലിയ പുരു 

മോരത്തിനെറ ഘോഷകംപോലെയ്ും പെ 

രുധെമ്മുത്തിമ൯റ ഇരെച്ചല്തപോലെയും 

തകത്ത ഇടിമുഴക്കം പോലെയും ഞാന് കേ 

ടതു: ഹല്ലെലൂഷ്യാ' സവ്ൃശക്തിയുള്ള നമു 

ടെ ഭൈധമായ കത്താധു രാജത്വം ഏററി 

രിക്കുന്നു. 

അവന്നു മഹത്വം കൊടുക്ുക; കുഞ്ഞാടി 

നാം സന്തോഷിച്ചു തല്ലസിചു 

നെറ കല്യാണം വന്നുവല്ലോ; അവനെറ 

കാന്തയും തന്നെത്താന് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു. 

അവഠാകു ശുഭ്ധധും ശുഭൂപുമായ വിശേഷ 

വ്രും ധരിപ്പാന് കൃപ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു; 

ആ ധിശേഷവഡസ്ത്രും വിശുഭ്ധന്മാരുടെ നീ 

തിപ്പവൃത്തികഠം തന്നേ. പിന്നെ അവ൯ 

മ്ലേമന്നാടു: കുഞ്ഞാട്ടിനെറ കല്യാണസടദ്ടയെ 

കഅ ക്ഷണിക്കപ്പെടടവര് ഭാഗ്യവാന്മാര് ഏന്നു 

എഴ്ഴതുക ഏന്നു പറഞ്ഞു. 

ത്തിനന്െറ സത്യ വചനം ഏന്നും ഏന്നോടു 

ഇതു ദൈവ 

പറഞ്ഞു. ഞാന് അവനെ നമസ്തൂരിക്കേ 

ണ്ടതിന്നു അവന്െറ കാച്ചല് വീണ്ട; അ 

പ്പോ അവന് ഏന്നോടു : അതരുതു ; ഞാ൯ 

നിനക്കും യേശുധിനെറ സാക്ഷ്യം ഉള്ള 

നിന്െറ സഹോദരന്മാകും സഹളത്യന 

ത്ര; ഭൈധഖത്തെ നമസ്ത്ുരിക്ക; യേശുധി 

നെറ സാക്ഷ്യമോ പ്രവചനത്തിനെറ ആ 

ത്മാധയു തന്നേ എന്നു പറഞ്ഞു. 

അനന്തരം സ്വഗ്ഗം തുറന്നിരികുന്നതു 

ഞോന് കണ്ടു; ഒരു ധെള്ളക്കുതിര പ്രത്യക്ഷ 

മായി; അതിമന്മല് ഇരികുന്നവന്ു വി 

ശ്വസം സത്യവാനും ഏന്നു പേരം ആ 

വ൯ നീതിയോടെ പഖിധിക്കുയും പോരാടു 

കയും ചെയ്യുന്ന. അവനെറ കണ്ണ അഗ്നി 

ജ്വാല; തലയില് അനേകം രാജമുടികഠ ; 

കഴ്ചതിട്ടുക്ള ഒരു നാമധ്യം അധന്നണ്ടു; 

അത്ത തഅധന്നല്ലാതെ ആകും അറിഞ്ഞു 

10 

11 

12 

ള്ളോര, അവനെ ലാഴ്്തുധി൯ മേന്ന പ ! ക്രടാ. അധഖന് രകരം തളിച്ച തുടുപ്പു ധരി 18 

ധാഠാഥ്ഠിം 
51$ 



ധെളിപ്പാടു ൨ഠ 

ച്ചിരിക്കുന്നു; അവന്നു ദൈവവചനം എന്നു 

പേര് പറയുന്നു. സ്വഗ്ുത്തിലെ സൈവ്യം 

നിമ്മലധും ശുഭൂവുമായ വിശേഷവധസ്ര്രം 

ധരിച്ചു വെള്ളക്കുതിരപ്പറത്തു കയറി അ 

വനെ അന്ദഗമിച്ചു. ജാതികളെ. വെട്ടു 

വാ൯ അവനെറ വായില്നിന്നു മൂച്ചയുള്ള 

വായ പുറപ്പെടുന്നു; അവ൯ ഇരിമ്യകോല് 

കൊണ്ടു അവരെ മേയ്ക്കും;ു സവ്ൃശക്തി 

യുള്ള ദൈധഖത്തിസെറ കോപവും ക്രോധ 

വുമായ മമ്യത്തിനെറ ചക്കു അവ൯ മെ 

തിക്കുന്നു. 

ത്തായും എന്ന നാമം അവനെറ ഉടുപ്പി 

രാജാധിരാജാവും കത്താധിക 

ന്മേലും തുടമേലും എഴുതിയി രിക്കുന്നു. 

ഒരു ടൂത൯ സൂയ്യനില് നില്ല്യന്നതു ഞാ൯ 

കണ്ടു; അവ൯ ആകാശമദഭഭ്ധ്യ പറക്കുന്ന 

സകലപക്ഷികളോടും: രാങാക്കന്മാരുടെ 

മാംസവും സഹസ്രാധിപന്മാരുടെ മാംസ 

വും വീരന്മാരുടെ മാംസവും കുതിരകളുടെ 

യം കുതിരപ്പുറത്തിരിക്കുന്നവരുടെയും മാം 

സവും സ്വതന്ത്രനമാരും ദാസന്മാരും ചെറി 

യവരും വലിയവരുമായ എല്ലാവരുടെയും 

മാംസവും തിന്മാ൯ മഹാദൈവത്തിനെറ 

അത്താഗത്തിന്നു വന്നുക്രൂടുധി൯ എന്നു 

ഉറക്കെ വിളിച്ചുപറഞ്ഞു. 

കുതിരപ്പുറത്തിരിക്കുന്നവനോടും അലഖ 

സെറ സൈനസ്ത്തോടും യുഭ്ധം ചെയ്ത്യാ൯ 

മുഗധും ഭൂരാജാക്കന്മാരും അവരുടെ സൈ 

നൃങ്ങളും ഒന്നിച്ചു വന്നുക്ൂടിയതു ഞാ൯ 

കണ്ടു. മൂഗത്തെയും അതിനെറ മുമ്പാകെ 

താ൯ ചെയു അടയാളങ്ങളാല് മനുഷ്യരെ 

ചതിച്ചു മൃഗത്തിസെറ മുട ഏല്പിക്കയും 

അതിനെറ പ്രതിമയെ നമസ്ത്രരിപ്പിക്കയും 

ചെയു, കള്ള പ്രവാചകനെയും പിടിച്ചു 

കെട്ടി ഇരുവരെയും ഗന്ധകം കതുൃതുന്ന തീ 

പൊയ്കയില് ജീവനോടെ തള്ളിക്കളഞ്ഞു. 

ശേഷിച്ചവരെ കുതിരപ്പുറത്തിരിക്കുന്നവ 

നെറ വായില്നിന്നു പുറപ്പെടുന്ന വാം 

404 2നന(ബിഥ്സ 90 

കൊണ്ടു കൊന്നു അവരുടെ മാംസം തിന്നു 

സകലപക്ഷികരക്കും തൃഡ്യിവന്നു. 

൨ 0, അദ്ധ്യായം. 

അനന്തരം ഒരു മൂൂത൯ അഗാധത്തിനെറ 

താക്കോലും ഒരു വലിയ ചങ്ങലയും കയ്യില് 

പിടിച്ചകൊണ്ടു സ്വഗ്ലത്തില്നിന്നു ഇറ 

ങ്ങന്നതു ഞാ൯ കണ്ടു. അവന് പിശാചും 

സാത്താന്ദം എന്നുള്ള പഴയ പാമ്പായ 

മഹാസ്പ്പത്തെ പിടിച്ചു ആയിരം ആ 

ആയിരം ആണ്ട 

കഴിയുഖോളം ജാതികളെ. വഞ്ചിക്കാതിരി 

ണ്ടേക്കു ചങ്ങലയിട്ടു. 

പ്രാ൯ അവനെ അഗാധത്തില് തള്ളിയിട്ടു 

അടെച്ചുപൂട്ടുകയും മീതെ മുദയിടുകയും 

ചെയ്യു. അതിസെറ ശേഷം അവനെ 

അല്പകാലത്തേക്കു അജധിച്ചുധിടേണ്ടതാ 

കുന്നു. 

ഞാ൯ ന്യായാസനങ്ങളെ. കണ്ടു; അവ 

യില് ഇരിക്കുന്നവകു ന്യായധിധിയുടെ 

കൊടുത്തു; 

സാക്ഷ്യവും ദൈവവചനവും 

അധികാരം യേശുധിനെറ 

നിമിത്തം 

തല ഛേദിക്കപ്പെട്ടവരും ഉൃഗത്തെരയോ 

അതിനെറ പ്രതിമയെയോ നമമസ്തൂരിക്കാ 

തിരുന്നവരും നെററിയിലും കൈമേലും 

അതിനെറ മുദ കൈക്കൊള്ളാതിരുന്നവ 

രുമായവരുടെ ആത്മാക്കളെയും ഞാ൯ 

കണ്ടു; അവർ ജീവിച്ചു ആയിരമാണ്ടു ക്രി 

സ്മൂധിനോടുക്രടി വാണു. മരിച്ചവരില് 

ശേഷമുള്ള വര് ആയിരം ആണ്ടു കഴിയു 

ധോളം ജീവിച്ചില്ല. ഇതു ഒന്നാമത്തെ 

പുനരുത്ഥാനം. ഒന്നാമത്തെ പുനരുത്ഥാ 

നത്തില് പങ്കുള്ള വസ ഭാഗ്യ യാനം വിശു 

ദ്ധന്ദം ആകുന്നു; അവരുടെമേല് രണ്ടാം 

മരണത്തിന്നു അധികാരം ഇല്ല; അവര് 

ദൈവത്തിന്നും ക്രിസ്റ്റുവിന്നും പുരോഹിത 

ന്മാരായി ക്രിസ്കുവിനോടുക്രടെ ആയിരം 

ആണ്ടു വാഴ്ചം. 

€ 

ഠിം 



7 

10 

11 

19 

14 

15 

0210 21 

ആയിരം ആഞ്ടു കഴിയയമ്പോഗഴോ സാ 

അാനെ തടധില്നിന്നു അഥിച്ചുയിടും. 

അവന് ഭൂമിയുടെ നാലു ടിക്കിചൂമുള്ള ജാതി 

കളായി സംഖ്യയില് കടല്ലറത്തെ മണല് 

പോലെയുള്ള ഗോഗ്, മാഗോഗ് എന്ന 

വരെ യൃഭ്ധത്തിന്നായി ക്രടിച്ചേക്കേണ്ടതി 

ന്നു വശികരിപ്പാ൯ പുറപ്പെടും. അവര് 

ഭൂമിയില് പരക്കെ ചെന്നു ധിശ്രുദ്ധന്മാരു 

ടെ പളയത്തെയും പ്രിയനഗരത്തെയ്യം 

വളയും; എന്നാല് ആകാശത്തുനിന്നു തി 

ദഹിപ്പിച്ചുകളുയും. 

അധരെ വഞ്ചിച്ച പിശാചിനെ മൃഗവും 

ഇറങ്ങി അധരെ 

കള്ള പ)വാചകനും കിടക്കുന്ന ഗന്ധകത്തി 

പ്പൊയ്കുയി ലേക്കു തള്ളിയിടും; അവര് എ 

ന്നെന്നേകും രാപ്പകല് ദണ്ഡനം സഹി 

ക്കേണ്ടിവരും. 

ഞാന് വലിരയാരു ധെള്ള സിംഹാസ 

നവും അതില് ഒരുത്തന് ഇരിക്കുന്നതും 

കണ്ടു; അധനെറ സന്നിധിയില്നിന്നു 

ഭൂമിയും ആകാശവും ഓടിപ്പോയി; അധ 

യെ പിന്നെ കണ്ടില്ല. മരിച്ചവര് ആ 

ബാലവൃദ്ധം സിംഹാസനത്തി൯ മുമ്പില് 

നില്ലന്നതും കണ്ടു; പുസ്പുകങ്ങഠം തുറന്നു; 

ജീവന്െറ പുസ്പൂകം ഏന്ന മറെറാരു പുസ 

കവും തുറന്നു; പുസ്മുകങ്ങളില് ഏഴ്ഴതിയി 

രുന്നതിന്നു ഒത്തവണ്ണം മരിച്ചവക്ു അവ 

രുടെ പ്രവൃത്തികശക്കടുത്ത ന്യായവിധി 

ഉണ്ടായി. സരമ്ദം തന്നിലുള്ള മരിച്ചവ 

രെ ഏഏപ്പിച്ചുകൊടുത്തു ; മരണവും പാതാള. 

വും തങ്ങളിലുള്ള മരിച്ചവരെ ഏപ്പിച്ചു 

കൊടുത്തു; ഓരോരുത്തന്നു അവധവനവധവനെറ 

പ്രവൃത്തികഠക്കുടുത്ത വിധി ഉണ്ടായി. 

മരണത്തെയും പാതാളത്തെയും തിപ്പൊ 

യ്ക്കയിത തള്ളിയിട്ടു; ഈ തിപ്പൊയ്ക്ക രണ്ടാ 

മഞ്ഞെ മരണം. ജിവപുസ്പൂകത്തിരു 

പേരെഴ്ഴതിക്കാണാത്ത ഏവനെയും തി 

പ്പൊയ്ക്കയിരു തള്ളിയിടും. 

ധാഠാഥറ്ഠിം 

405 വെളിപ്പാടു ൨൧ 

൨൧൦ അദ്ധ്യായം, 

ഞാ൯ പുതിയ ആകാശം പുതിയ ഭൂമി 

യം കണ്ടു; ഒന്നാമത്തെ ആകാശം ഒന്നാ 

മത്തെ ഭൂമിയും ഒഴിഞ്ഞുപോയി; സമുദ 

വും ഇനി ജല്ല. പുതിയ യെരൂശലേം 

ഏന്ന ധിശുഭ്ധനഗരം ഭത്താധിന്നായി 

അലങ്കരിച്ചിട്ടള്ള മണവാട്ടിയെപ്പോലെ 

ഒരുങ്ങി സ്വഗ്ശത്തില്നിന്നു, ഭൈധസ 

ന്നിധിയില്നിന്നു തന്നേ, ഇറങ്ങുന്നതും 

ഞാന് കണ്ടു. സിംഹാസനത്തില്നിന്നു 

ഒരു മഹാശബ്ദം പറയുന്നതായി ഞാ൯ 

കേട്ടതു: ഇതം, മനുഷ്ചരോടുക്രടെ ദൈ 

വത്തിനെറ ക്രടാരം; അവന് അവരോടു 

ക്രടെ വസികും; അവർ അവന്െറ ജന 

മായിരിക്കും; ദൈവം താന് അവരുടെ 

ഭൈവമായി അവരോടുക്രടെ ജഇരികും. 

അധന്൯ അവരുടെ കണ്ണില്നിന്നു കണ്ണ 

നീ൪ ഏല്ലാം തുടെച്ചുകളുയും. ജനി മര 

ണം ഉണ്ടാകയില്ല; ദുഃഖവും മുറവിളിയും 

കഷ്ടതയും ഇനി മൂണ്ടാകയില്ല; ഒന്നാമ 

ത്തേതു കഴിഞ്ഞുപോയി; സിംഹാസന 

ത്തില് ഇരിക്കുന്നവ൯: ഇതാ, ഞാന് സ 

കലവും പൂതുതാക്കുന്നു എന്നു അരുളിച്ചെ 

യ്തു. ഏഴുതുക, ഈ വചനം ധിശ്വാസ 

യോഗ്യവും സത്യധും ആകുന്നു എന്നും 

അവന് കപ്പിച്ചു. പിന്നെയും അധവ൯ 

മ്േമന്നോടു അരുളിച്ചെയുതു: സംഭധിച്ചു 

തീന്നു; ഞാ൯ അല്യ, യും ഓമേഗയും ആടി 

യും അന്തവും ആകുന്നു; ഓഹിക്കുന്നവന്നു 

ഞാ൯ ജീവനിരുറധില്നിന്നു സൌജന്യ 

മായി കൊടുക്ും. ജയിക്കുന്നവന്നു ഇതു 

അവകാശമായി ലടിക്ും; ഞാ൯ അവന്നു 

ദൈവധും അവന് ഏനിക്കു മകന്മമായി 

രിക്കും. ഏന്നാല്. ഭീരുക്കുഠ, അവിശ്വാസി 

കഠം, അറെകുപ്പെട്ടവ൪, കലപാതകന്മാ൪, 

മന്നടപ്പുകാ൪, ക്ഷുദക്കാ൪, ബിംബാരാധി 
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കഠം എന്നിവക്കും ഭോഷ്ട്ു ചറയുന്ന ഏവ 

ക്കും ഉള്ള ഓഹരി തീയും ഗന്ധകവും കത്തു 

ന്ന പൊയ്ത്രയിലത്രേ; അതു രണ്ടാമത്തെ 

മരണം. 

അന്ത്യബാധ ഏഴ്ചം നിറഞ്ഞ ഏഴു കല 

ശം ഉണ്ടായിരുന്ന ഏഴ ഭൂൂതന്മാരില് ഒരു 

ത്ത൯ വന്നു എന്നോട്ട: വരിക. കുഞ്ഞാടി 

നെറ കാന്തയായ മണവാട്ടിയെ കാണി 

ചതരാം എന്നു പറഞ്ഞു. അധ൯ എന്നെ 

ആത്മവിവശതയില് ഉയന്നോരു വന്മല 

യില് കൊണ്ടുപോയി, യെരൂശലേമെന്ന 

വിശുഭ്ധനഗരം സ്വശ്ശത്തില്നിന്നു, ദൈ 

വസന്നിധിയില്നിന്നു തന്നേ, ദൈവതേ 

ജസ്സൂള്ള തായി ഇറങ്ങുന്നതു കാണിച്ചതന്നു. 

അതിസെറ ജ്യോതിസ്സ്റു ഏററധുയം വിലയേ 

റിയ രത്തത്തിന്നു തുല്യമായി ബ്ബ്ടികസ്വ 

ചതയുള്ള. സൂയ്യകാന്തംപോലെ ആയിരു 

ന്നു. അതിന്നു പൊക്കമുള്ള വന്മതിലും 

പന്ത്രണ്ടു ഗോപൂരധ്യം ഗോപ്രങ്ങളില് 

പന്ത്രണ്ടു ട്രൂതന്മാരും ഉണ്ടു; യിസ്രായേല് 

മക്കളുടെ പന്ത്രണ്ടു ഗോത്രങ്ങളുടെയും 

പേര് കൊത്തീട്ടും ഉണ്ടു. കിഴക്കു മൂന്നു 

ഗോപുരം, വടക്കു മുന്നു ഗോചരം, തെക്കു 

മൂന്നു ഗോചരം, പടിഞ്ഞാറു മൂന്നു ഗോപു 

രം. നഗരത്തിന്െറ മതിലിന്നു പന്ത്രണ്ടു 

അടിസ്ഥാനധയം അതില് കുഞ്ഞാടിസെറ 

പന്ത്രണ്ട അപ്പൊസ്മുലന്മാരുടെ പന്ത്രണ്ടു 

പേരും ഉണ്ടു. എന്നോടു സംസാരിച്ചവ 

ന്നു നഗരത്തെയും അതിനെറ ഗോച്ച്ര 

ങ്ങളെയും മതിലിനെയും അളക്കേണ്ടതി 

ന്നു പൊന്നുകൊണ്ടുള്ള ഒരു അള വൃകോല്ത 

ഉണ്ടായിരുന്നു. നഗരം സമചതുരമായി 

കിടക്കുന്നു; അതിനെറ ധിതിയും നിളയും 

സമം. അളവുകോല്കൊണ്ടു അവ൯ ന 

ഗരത്തെ അളന്നു, ആയിരത്തിരുന്ദൂറു നാ 

ഗിക കണ്ടു; അതിനെറ നീളവും വീതി 

യ്യും ഉയരവും സമം തന്നേ. അതിന്െറ 
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മതില് അളന്നു; മന്ദഷ്യന്െറ അള വിന്നു 

എന്നുവെച്ചാല് ഭ്രുതനെറ അളവധിന്നു 

തന്നേ, മഒററിനാപ്പത്തിനാലു മുഗം ഉണ്ടാ 

യിരുന്നു. മതിലിന്െറ പണി സൂയ്യകാന്ത 

വും നഗരം സ്വ ച്ഛസ്ത്ുടികത്തിന്നെത്തേ 

തങ്കവും ആയിരുന്നു. നഗരമതിലിനെറ 

അടിസ്ഥാനങ്ങം സകലരത്തധുംകൊണ്ടു 

അലങ്കരിച്ചിരിക്കുന്നു; ഒന്നാം അടിസ്ഥാ 

നം സൂയ്യകാന്തം, രണ്ടാമത്തേതു നീലരത്തം, 

മൂന്നാമരത്തതു മാണിക്യം, നാലാമത്തേതു 

മരതകം, അഞ്ചാമത്തേതു നഖവണ്ണി, 

ആറാമത്തേതു ചുവപ്പുകല്ലു, ഏഴാമത്തേതു 

പീതരത്തം, എട്ടാമത്തേതു ശോമേദകംം 

ഒമ്പതാമത്തേതു പുങ്കൂരാഗം, പത്താമത്തേ 

തു ലൈഡൃയ്യം, പതിനൊന്നാമത്തേതു പ 

ത്മരാഗം, പന്ത്രണ്ടാമത്തേതു സുഗന്ധി 

രത്നം. 

മുത്തു; 

കൊണ്ടുള്ളതും നഗരത്തിനെറ ധീഥി സ്വ 

പന്ത്രണ്ട ഗോപച്രധും പന്ത്രണ്ടു 

ഓരോ ഗോപുരം ഓരോ മുത്തു 

ച്യബ്രടികത്തിന്നു തുല്യമായ തങ്കധും. ആ 

യിരുന്നു. മന്ദിരം അതില് കണ്ടില്ല; സ 

വൃശക്തിയുള്ള ദൈധമായ കത്താധും 

കുഞ്ഞാടും അതിസെറ മറ്ടിരം ആകുന്നു. 

നഗരത്തില് പ്രുകാശിപ്പാ൯ സൂയ്യന്ദം ച് 

നും ആധശ്യമില്ല; ദൈവധതേജസ്സ അതി 

നെ പ്രകാശിപ്പിച്ച; കുഞ്ഞാടു അതിസെറ 

ജാതികര അതിനെറ 

ധെളിച്ചത്തില് നടകും; ഭൂമിയുടെ രാജാ 

വിളക്കു ആകുന്നു. 

ക്കന്മാർ തങ്ങളുടെ മഹത്വം അതിലേക്കു 

കൊണ്ടുവരും. അതിനെറ ഗോചുരങ്ങ൦ം 

പകല്ല്ലാലത്തു അടെക്കുകയില്ല; രാത്രി അ 

ധിടെ ഇല്ലല്ലോ. ജാതികളുടെ മഹത്വ 

വും ബഫഡ്ുമാനധും അതിലേക്കു കൊണ്ടുവ 

രും. കുഞ്ഞാടിനൊ ജിവപൃസ്ൂകത്തില് 

എഴ്ഴതിയിരിക്കുന്നലരല്ലാതെ അശുദ്ധമായ 

തു യാതൊന്നും ഒ്ലേച്ഛുതയും ഭോഷ്്കും പ്രവ 

ത്ആ്ിക്കുന്നവ൯ ആരും അതില് കടക്കയില്ല. 
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൨൨. അഡ്ധ്യായം. 

വിഥിയുടെ നടുവില് ഭൈവത്തിനെറയും 

കഞ്ഞാടിനെറയും സിംഹാസനത്തില്നി 

ന്നു പുറപ്പെടുന്നതായി പളൂ.ങ്കപോലെ ശുഭ്ര 

മായ ജീവജലനദിയും അവന് എന്നെ 

കാണിച്ചു. നടിക്കു ഇക്കരെയും അക്കരെ 

യും ജീവവൃക്ഷം ഉണ്ടു; അത്തു പന്്ണ്ടു 

വിധം ഫലം കായിച്ചു മാസംതോവും അ 

തതു ഫലം കൊടുക്കുന്നു; വൃക്ഷത്തിന്െറ 

ഇല ജാതികളുടെ രോഗരാന്തിക്കു ഉുതക 

നു. യാതൊരു ശാപധും ഇനി ഉണ്ടാക 

യില്ല: ദൈധത്തിനെറയും കുഞ്ഞാടിനെറ 

യ്യും സിംഹാസനം അതില് ഇരിക്കും; അ 

വനെറ ദാസന്മാർ അധഖനെ ആരാധികും. 

അവര് അധവനെറ മുഖം കാണും; അവ 

നെറ നാമം അവരുടെ നെററിയില് 

ഇരിക്കും. ഇനി രാത്രി ഉണ്ടാകയില്ല; 

ദൈവമായ കത്തായു അവരുടെമേല് പ്ര 

കാശികുന്നതു കൊണ്ടു വിളക്കിനെറ ലെ 

ളിച്ചമോ സൂയ്യനെറ ഖെളിച്ചമോ അവകു 

ആധ്വശ്യമില്ല. 

രാജാക്കന്മാരായി രിക്കും. 

അവര് എന്നെന്നേകും 

പിന്നെ അവന് ഏന്നോടു: ഈ വച 

നം വിശ്വാസയോഗ്യധും സത്യധും ആകു 

ന്നു; പ്രവാചകന്മാരുടെ ആത്മാക്കളുടെ 

ഭദൈവഥായ കത്താധു വേഗത്തില് സംഭ 

വിക്കേണ്ടുന്നതു തന്െറ ദഓസനമാകു കാണി 

ചൂുകൊടുപ്പാ൯ തനെറ ട്ൂതനെ അയച്ചു. 

ഇതാ, ബാന് വേഗത്തില് വരുന്നു; ഈ 

പുന്യൂകത്തിലെ പ്രവചനം പ്രമാണിക്കു 

ന്നവന൯ ഭാഗ്യവാന് ഏന്നു പറഞ്ഞു. 

ഇതു കേശക്കയും കാണുകഷ്യം ചെയുതു 

യോഹന്നാന് എന്ന ഞാ൯തന്നേ. കേഠാ 

ക്കയ്യം കാങ്കയും ചെയ്യൂ ശേഷം അതു ഏ 

നിക്കു കാണിച്ചുതന്ന ട്ടൂുതനെറ കാല്പം,ല് 

ഞാ൯ വീണു നമസ്ക്കരിച്ചു. എന്നാല് അ 

ഠിം 
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വന് എന്നോട്ട: അതരുതു ; ഞാ൯ നിനെറ 

യും നിന്െറ സഹേടേരന്മാരയേ പ്രവാച 

കന്മാരുടെയും ഈ പുസ്തകത്തിലെ വച 

നം പ്രമാണിക്കുന്നവരുടെയും സഹളത്യ 

നത; 

വറഞ്ഞു. 

അവന് പിന്നെയും ഏന്നോടു പറഞ്ഞ 

ദൈവത്തെ നമമസ്ത്റരിക്ക ഏന്നു 

തു; സമയം അടുത്തിരിക്കയാല് ഈ പുസ്പു 

കത്അലെ പ്രവചനം മുട്രയിടരുതു. അ 

നീതി ചെയ്യുന്നവ൯ ഇനിയും അനീതി ചെ 

യ്ട്ടെ; അഗ്ംക്കള്ള വന് ഇനിയും അഴ്ണക്കാട 

ട്ടെ; നീതിമാന് ഇനിയും നീതി ചെയ്യട്ടെ ; 

വിശുദ്ധന് ഇനിയും തന്നെ ധിശുഭ്ധീകരി 

ക്കട്ടെ. ഇതാം ഞാ൯ ധവേഗം വരുന്നു; 

ഓരോരുത്തന്നു അവനവനെറ പ്രവൃത്തി 

ക്കു തക്കവണ്ണം കൊടുപ്പാ൯ പ്രതിഫലം 

എനെറ പക്കല് ഉണ്ടു. ഞാന് അല്ലയും 

ഓമഗയും ഒന്നാമനും ഒൂടുക്കത്തവനും 

ആടിയും അന്തധും ആകുന്നു. ജിവനെറ 

വ്ലക്ഷത്തില് തങ്ങനക്കു അധികാരം ഉണ്ടാ 

കേണ്ടതിന്നും ഗോപൂരങ്ങളില്ക്രടി നഗ 

രത്ത്ില് കടക്കേണ്ടതിന്നും തങ്ങളൂടെ വ 

സ്റ്രൂം അലക്കുന്നവ൪ ഭാഗ്യയാന്മാ൪. നാ 

സ്ക്രൂ ക്ഷുഠക്കാരും ടുന്നാപ്പുകാരരും കുലവാ 

തകന്മാരും ബിംബാരാധികളും ഭോഷ്ട്റ്ില് 

പ്രിയപ്പെടുകയും അതിനെ പ്രവത്തിക്ക 

യും ചെയ്യുന്ന ഏവനും പുറത്തു തന്നേ. 

യേശു ഏന്ന ഞാന് സഭകശകു വണ്ടി 

നിങ്ങ മോടു ഇതു സാക്ഷികരിപ്പാ൯ എ 

നെറ ട്ടുതനെ അയച്ചു; ഞാന് ദാധിടി 

ന്െറ ധേരും വംശവും (ശു ഭൂമായ ഉദയന 

ക്ഷത്രധുമാകുന്നു. 

വരിക ഏന്നു ആത്മാധും മണവാട്ടിയും 

പറയുന്നു; കേശക്കുന്നവന്ദം: വരിക എ 

ന്നു പറയട്ടെ; ടാഹിക്കുന്നവ൯ വരട്ടെ; 

ഇ ,ംഴിക്കുന്നവ൯ ജീവജലം സൌജന്യ മാ 

യി വാങ്ങട്ടെ. 

13 

14 

15 

1 
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.8 ഈ പുസ്തകത്തിലെ പ്രുവചനം കേഠം 

ക്കുന്ന ഏവനോടും ഞാന് സാക്ഷികരിക്കു 

ന്നതെന്തെന്നാല്: അതിനോടു ആരെജി 

ലും ക്രട്ടിയാല് ഈ പുസ്പുകത്തിരു എഴുതി 

യ ബാധകളെ ദൈവം അവന്നു വരുത്തും. 

9 ഈ പ്രവചനപുസ്മുകത്തിലെ വചന 

ത്തില്നിന്നു ആരെങ്കിലും വല്ലതും നീക്കി 

ക്കളു ഞ്ഞാല് ഈ പുസ്മുകത്തില് എഴ്ചതിയി 

രിക്കുന്ന ജീവവൃക്ഷത്തിലും വിശുഭ്ധനഗ 

രത്തിലും അവന്നുള്ള അംശം ദൈവം 

നീക്കിക്കളയും. 

ഇതു സാക്ഷികരിക്കുന്നവ൯: അത്തേ, 90 

ഞാ൯ വേഗം വരുന്നു എന്നു അരുളിച്ചെ 

യുന്നു; ആമേന്, കത്താവായ യേശുവേ, 

വരേണമേ. 

കത്താവായ യേശുക്രിസ്തുധിനെറ കൂപ $1 

നിങ്ങളോടെല്ലാവരരോടും ക്രടെ ഇരിക്കു 

മാറാകട്ടെ; തമന്. 

[747൧ ൧൩ 72 834921. 2271551024 211955, ൧ ൧746൧,0120); 

ധാഠാഥ്ലിം 
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